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Bevezető
A mai egyetemi oktatás kevés lehetőséget biztosít az egyéni hang megtalálására,
a tudományos igényű munkák megmérettetésére. Egyrészt, mert kevés alkalom
nyílik az igazán színvonalas szeminárium-dolgozatok elkészítésére, másrészt mert
túl sokat kell egy-egy félévben megírni - és ez bizony nem teszi lehetővé az elmélyült kutatómunkát!
Most induló lapunkkal ezen az állapoton kívánunk javítani. Fórumot szeretnénk
biztosítani azon hallgatók számára, akik egy-egy témában alaposan elmélyülve, a
szemináriumi dolgozatok szintjén túllépnek, kutatási eredményeiket és gondolataikat összefoglalják, és azt - nem félve a megmérettetéstől, a kritikától - tanulmányként közzétenni óhajtják. Nem gyakorlott, már-már rutinból fogalmazó tudósok
tökéletesre csiszolt cikkeinek közlésére vállalkozunk. Egyetemisták és pályakezdők számára igyekszünk igényes gyakorlópályát biztosítani, olyat, melyre évtizedek múlva is büszkék lehetnek. Elsősorban saját kutatáson alapuló, levéltári
anyagok alapján, illetve a történeti segédtudományok témakörében készült dolgozatok megjelentetését tervezzük. Bízunk abban, hogy ez a publikációs lehetőség
tovább ösztönzi a hallgatói kutatásokat. E kettős cél - az „írás" kipróbálása és az
egyetemi tanulmányok eredményesebbé tétele - vezérli szerkesztőségünket. Reméljük, hogy a címválasztástól a lábjegyzetelésig mindent elsajátítanak szerzőink,
és az alapismeretekkel és írásbeli fortélyokkal felvértezetten kapcsolódhatnak majd
be más folyóiratok munkájába.
Címválasztásunkban igyekeztünk a levéltári kutatómunkát kifejező fogalmat
találni. FONS, vagyis forrás (régiesen: kútfő) a levéltári iratok összessége, amelyek
alapján e lap tanulmányai, dokumentumközlései készülnek. De titkolt célunk az is,
hogy egykor lapunk is forrás legyen a későbbi kutatók számára (főleg forrásközléseinkkel...).
A FONS tervei között szerepel, hogy a tanulmányok, a közlemények és az előadások mellett műhelymunkákról is beszámoljon, könyv- és levéltár-ismertetéseket is bemutasson. A FONS évente három alkalommal jelenik majd meg.

Az ország minden tudományos intézetébe (levéltárak, könyvtárak, egyetemek
és főiskolák) igyekszünk eljuttatni a FONS ingyenes példányát, amit anyagi támogatóink segítsége tesz lehetővé, akiknek ezért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Külön köszönet illeti dr. Varga Lászlót, a Budapest Főváros Levéltára igazgatóját, akinek előzékeny támogatása biztosította e kézben tartott kiadvány létrejöttét, csakúgy Pesti Lászlónét, e levéltár reprográfiai vezetőjét és nem utolsó sorban Márityné Demeter Györgyit, aki angyali türelemmel javítgatta szerkesztési hibáinkat, és a lap végső képét megteremtette. Támogatásuk és munkájuk nélkül ez
a lap nem jelenhetett volna meg olyan színvonalasan, amelyre most büszkén tekint
az alapító, a Levéltáros Hallgatók Egyesülete, és az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszéken működő Szentpétery Imre Tudományos Diákkör.

A Szerkesztőség

PETRIK IVÁN
BEVEZETÉS NAGY IVÁN HERALDIKAI KÉZIRAT-TÖREDÉKÉHEZ
Nagy Iván alábbiakban közölt heraldikai tanulmánytöredéke, 1 melyet, ahogy
címéből kiderül 1872 és 1875 között írt szerzője, nyilván nem változtatja meg
gyökeresen a heraldikáról alkotott elképzeléseket, nem helyezi más megvilágításba
e szakterületet, ugyanakkor, már csak megalkotásának nagyon korai dátuma miatt
is, kétségkívül tudománytörténeti érdekességgel bír.
Nagy Iván, akinek neve múlhatatlanul összeforrt nagy genealógiai munkájával,
a heraldika tudományos művelésének is az egyik legfontosabb kezdeményezője
volt. Nyilván e két tény egymástól nem elválasztható, s a pecséttant is ideszámítva,
különösen a kezdeteknél, e három egymást sokmindenben átfedő segédtudomány
kutatása és feldolgozása nagyon is összefonódott. Ez Nagy Iván munkásságában
is kitapintható: Magyarország Családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal
című munkájához 2 olyan mennyiségű forrást tanulmányozott át,3 sőt másolt le, ami
minden későbbi értekezéséhez szilárd alapot teremtett. Publikációinak számbavétele4 is ezt jelzi, számos vexillológiai, szfragisztikai és természetesen heraldikai
tanulmány került ki kezei közül. 5
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Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Részlege, XIV. 3.3. A fII/1-4. Nagy Iván akadémikus, történész iratai.
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Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 13 kötetben, Pest,
1857-1867
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Nagybákay Péter: Nagy Iván heraldikai és genealógiai munkássága. In: Muzeumi, Mozaik,
Salgótarján, 1986. Nagybákay is utal erre ebben a tanulmányában és más megállapításai is
egyezőek jelen dolgozatom következtetéseivel.
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Nagy Iván publikációs jegyzéke. A kisérő tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta Petrik Iván.
In: Nagy Iván Emlékkönyv (megjelenés alatt)
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Jegyzékét lásd a Bevezető után

Nagy Iván a heraldikus
A tudós heraldikai munkásságára koncentrálva nem érdektelen végigvezetni ezt
a szálat az életén, márcsak azért sem, mert egy segédtudomány „születésének"
nehézségeire is rámutat.
Több kisebb publikáció után akadémiai székfoglalója témájául választja a címertant. Alaposan elemzi a családi címerhasználatot, s az általános heraldikai kérdésekhez (alaktan) érve, azokról pusztán annyit mond, hogy azoknak a problémáknak a tisztázására egy másik tanulmányt szentel. Nagybákay Péter a heraldikai
szaknyelv kialakulatlanságának tudja be e halasztást, ami minden bizonnyal így
volt, hiszen a XIX. századi címertani munkák (így az alább közölt Nagy Iván tanulmány is6) hangsúlyozzák úttörő jellegüket, s e szakterület kevéssé preferált voltát,
ami egyben azt is jelentette, hogy mindegyik lényegében kísérletnek tekinthető egy
addig kellőképpen fel nem dolgozott tudományág hazai meghonosítására. Mindenesetre úgy tűnik, Nagy Ivánt e kérdéskör komolyabban már az ötvenes évek
végétől foglalkoztatta. Később (1872-75-ben) elsőként a magyar történészek közül
kísérletet tett egy általános heraldikai mű megírására, majd Csergheő Gézával részt
vett a Siebmachers Wappenbuch 7 összeállításában, de nem fejezte be. Sok mindenben megalapozatlannak tartotta Csergheő álláspontját. Figyelemre méltó, hogy
mindezekkel párhuzamosan az Akadémia számára folyamatosan ír szakvéleményeket heraldikai témában, amelyeket elsősorban a nagyon kritikus hangvételük
jellemez.
A félbeszakadt tanulmány
1870-től Nagy Iván az Oszággyűlés Képviselőházi Naplójának szerkesztője,
előtte tizenöt éven át a pesti Egyetemi Könyvtár alkalmazásában állt - ekkor írta
tehát e munkáját, tizenkét évvel azután, hogy először szólt hozzá a témához részletesen. Levelezéséből kiderül, hogy a hetvenes évek legvégén is foglalkoztatta egy
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Lásd az Előszó bevezető sorait
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Siebmachers Grosses und Allgemeines Wappenbuch. Bd. 4. Nürnberg 1885-86.

általános heraldika megírásának terve. 8 Nem tekinthetjük tehát az 1872-es munkáját, kivételes és elszigetelt jelenségnek. Ugyanakkor, és éppen ezért, nem találjuk
igazán magyarázatát annak, hogy miért maradt csonka e dolgozat.
A tanulmányból kitűnik, hogy kísérletet tett a terminológiai problémák tisztázására, ha néhány kifejezése ma már megmosolyogtatja is az olvasót, mindenesetre voltak megoldásai. Ez nem tartható tehát elegendő magyarázatnak a tanulmány befejezetlenségére, s bár határozott indoklást a fellelhető forrásokból nem
lehet nyújtani, s találgatásokba sem érdemes bocsátkozni, figyelemre méltó, s ide
tartozik az 1875. évi Századok egyik tárcája.9
„Végül megjegyezzük még, hogy ugyan az Akadémia történelmi osztálya Nagy Ivántól illusztrált czimerészeti munkát fog kiadni, [...] mi
részünkről szívesen elismerjük ugyan az ily segédkönyvnek a maga
mérsékelt hasznait [...], kérdjük: váljon fölér-e az ily kézikönyv által
nyerendő csekély szellemi haszon amaz aránylag igen tetemes költséggel, melybe ezen pompás illustratiókkal tervezett kiadvány kerülni
fog?"
Kortárs heraldikai munkák
E rövid bevezetőben érdemes belehelyezni e tanulmánytöredéket a kortárs heraldikai munkák sorába.
1869-ben jelent meg Ivánfi Ede ismert munkája a „Magyar Birodalom címereiről", 10 tehát ugyan korábban született, mint Nagy Iván jelen munkája, de egyrészt
vizsgálódásainak köre is jóval szűkebb, másrészt pedig mellőz bármiféle alaktani,
általános elméleti meghatározást.
Úgy gondolom lényegében ebben rejlik a munka már említett tudománytörténeti
érdekessége, hogy tudniillik elsőként próbálkozott meg a heraldikai alapfogalmak
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Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. Levelestár. Nagy Iván Nyáry Alberthez, 1879.
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Századok 1875. 66. p. A tárca írója ismeretlen.

10

Ivánfi Ede: A Magyar Birodalom vagy Magyarország s Részeinek czímerei. Pest, 1869.

tisztázásával. Dolgozatában három helyen kíséreli meg a címer szabatos meghatározását," és ebben lényegében fellelhetőek a modern szakirodalom 12 által adott
meghatározás alapelemei, vagyis a címer megkülönböztető funkciója, az állandósultság feltétele, a pajzsra helyezés követelménye, a címerek történetét vizsgálva
pedig rámutat a címerhasználat fegyverviseléshez való kötődésére.
A XIX. században Ivánfi munkáján kívül, még három lényeges heraldikai mű
jelent meg: Nyáry Alberté, az Altenburger-féle címergyűjtemény elé Tagányi Károly által írt tanulmány, és a század végén Bárczay Oszkár összefoglaló műve. 13
Szerkezetében és részletességében Bárczay munkájához hasonlítható Nagy Iván e
tanulmánya, mindkettő a külföldi szakirodalom mély ismeretén és alapos forrásfeltáráson alapul. A munkák történeti részét tekintve ugyan valamennyien a címerek ókori eredeztetéséről beszélnek, de ez megfelelt a tudomány akkori felfogásának, és általános nézet volt. A heraldikai szaknyelv kialakítására tett kísérleteik
önmagukban is érdekesek, hosszabb vizsgálódást igényelne a különböző variánsok
tanulmányozása, mely jelen bevezetőnknek nem lehet célja.

Végezetül meg kell jegyeznem, hogy a tanulmány közreadásakor, az eredeti
kézirathoz képest kisebb változtatásokat hajtottam végre a dolgozat szerkezetén,
amelyek azonban lényeges eltéréseket nem okoztak. Nagy Iván saját kezű törléseiből, javításaiból csak a szövegbe illő, végleges variációt közlöm. A dolgozatban
fellelhetőek kihagyások és hiányok is, amelyek a kézirat befejezetlenségét tükrözik.

11

A Bevezetés első soraiban, a Bevezetés l.§-ban, valamint az alaktanról szóló fejezet l.§-ban.
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Bertényi Iván: Kis magyar címertan. Bp., 1983.

13

Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala. Bp., 1886.
Magyarország czímertára. Kiad.: Altenburger Gusztáv, bevezetőt írta Tagányi Károly. Bp.,
1881.

Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve Bp., 1897.

Nagy Iván heraldikai, szfragisztikai és vexillológiai tanulmányai
A nógrádi nemesség két 1663-ban készült zászlójáról. In: Magyar Académiai Értesítő, 1848.ll.sz. és 1850.1.sz.
Nőtécsi bírák pecsétje. In: Uj Magyar Muzeum, Pest 1850-51. évi foly. 635. p.
Még néhány magyar köriratú pecsét. In: Magyar Történelmi Tár VI. köt. 1859.
258-260. p.
Adalék a Magyar Czimertanhoz. Akadémiai székfoglaló kivonata. In: Magyar
Tudományos Akadémia Philosophiai és Történelmi Osztály I. köt. 168-172. p.
A Drágffyak igazi czímere. In: Vasárnapi Újság, 1864.16.sz. 150. p.
Técső város pecsétéről. In: Századok, 1867. 422-425. p.
Magyar Koronázási jelvények. In: Magyarország képekben, szerk.: Nagy Miklós,
1867. I. köt. 234-236. p.
Ujlaky Lőrincz pecsétje 1519. In: Archeológiai Értesítő, 1870. II.köt. 229-233. p.
Czímertani kérdések. In: Archeológiai Értesítő, 1870. II. köt. 260-262. p.
A régi (Szent Iványi féle) pecsétről. In: Archeológiai Értesítő, 1871. IV.köt. 157158. p. (G-y jegy alatt)
Budapest czímerei. In: Vasárnapi Újság, 1873. 14. sz.
Szent Adalbert képével ellátott pecsétek. In: Századok, 1874. 56-58. p.
Magyar köriratú pecsétek. In: Századok, 1874. 136-137. p.
Liptói Bogomér fiainak pecsétje a XIII. századból. In: Archeológiai Értesítő, 1878.
173-180. p.
Elmélkedés a czímer és származástan méltatásáról. In: Turul, 1883. 3-4. p.
Adalék az egyházi sphragisticahoz. In: Turul, 1883. 50-52. p.
Beatrix és Izabella királynék pecsétjei. In: Turul, 1883. 67-69. p.
Simontornyai Imre erdélyi vajda 1370. évi pecsétje. In: Turul, 1884. 78. p.
Pecséttani adalékok. In: Turul, 1884.128. p.

Chontos család czímere és heraldikai észrevételek. In: Turul, 1886.162. p.
Szlopnai család és czímere. In: Turul, 1887. 18. p.
Báró Nyáry Albert Heraldikájának ismertetése. In: Turul, 1887. 96. p.

Kéziratban14
Altenburger czímergyűjtéséről vélemény
Bírálat a Magyarország Czímere és színei pályaműnek
Magyarország czímere (franciául)
Czímertani kérdések
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Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Hung. 3011

Czímertan,
különösen tekintettel a magyar czímerészet történelmi fejlődésére
írta fgy. Nagy Iván
Budapesten 1872-1875-ben.

Előszó.
Minthogy irodalmunk mindeddig Czímertani alapmunkával nem bír, mielőtt
egy illyennek összeállítására hajlamom, szándékom és hosszasabb tanulmányozásom után is hozzá foghatnék, és megírására egy általános Czímertannak (Ars Heraldica) - millyent e tudomány mai állása és nálunk történelmi és jogi tekintetben is
fejlődése, czélunkhoz képest megkíván - időt és egyúttal bátorságot vehetnék, e
tudomány és általában történelmi irodalmunk érdekében hézagpótlóul és kísérletképen is bátorkodtam ezen magyar Czímertani művel irodalmunk érdekében közre
működni.
A Czímertan kétségkívül egy fontos segédtársa a történettudománynak, és a
pecséttannal (Sphragistica) és régészettannal (Archeologia) párosulva, nem csak a
középkori erkölcs és műtörténet gyámolítására hathatós támaszt nyújt, hanem a
család történetben lényeges szerepet is visel, és különösen a vérségi összeköttetések
nyomozásánál gyakran a legeredményesebb mozzanatokra nyújt egyedüli világosságot. Az oklevéltanban (Diplomatica) pedig a sphragistica keretében úgy a kor,
valamint a hitelesség szempontjából a legmegbecsülhetetlenebb támpontokat szolgáltatja, míg az archeológusnak nem kevésbé nyomokat mutat különösen az ismeretlen emlékek korának, alkotójának felfedezésére.
Hazánk tudományos mezején visszatekintve a legrégibb korig, és a deákos világ
nagyon méltányt érdemlő virágzó időszakába is, egy két czímergyüjtővel talán,
igen, de a Heraldica tudományos rendszerének művelőivel alig találkozunk. Még

is akadt a XVII. század végén tudósunk, a sok félében jártas tudós orvos Páriz Pápai
Ferenezben, ki 1695-ben egy kisded latin Ars Heraldicat írt és adott ki.1 És ő azután
szinte egy századig, utód nélkül maradt, mert a Szegedynek tulajdonított Cerographiát (1734)2 inkább első Sphragisticánknak tarthatjuk, amennyiben csupán az
ország és részei és a vármegyék, kir. városok és káptalanok czimereiről ád metszvények kíséretében némi ismertetést.
A másik önálló és saját kutatásain alapuló, azon korban derék czimertani munkával a tudós jezsuita Palmer Jer. Károly lepte meg a magyar hazai tudományos világot, 3 ki egy más rokon tartalmú művel is gazdagítá hazánkat.
Pálma munkája nyomán a lángoló hazaszerető Dugonics András magyar nyelven (1801) a Magyarok Uradalmaik 4 czim alatt a Magyarország s társországai czimereinek ismertetésével ajándékozta meg irodalmunkat, ami azonban több jószándékon alapuló, mintsem ujabb kutatásokkal foglalkozó szerkesztmény.
Végre ha még megemlitjük Mancini Antalnak egy mellékesen 1777-ben kiadott
rövid heraldicai ismertetését 5 az összes magyarországi tudományos irodalomból a
Czimertanra vonatkozó műveket elsoroltuk/ 1

1

Ars Heraldica,, Seu Consvetudinum Heraldicarum, quarum crebrior passim et usus et in
Historiis, praecipue Europaeis mentis, Synopsis collecta et hinc hunc pugillum, in gratiam
imprimis Nobilitatis Transylvaniae contracta opere X. veritate Francisci Pariz Papai etc... Claudiopoli MDC.XVC.
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Cerographia Hungáriáé seu Notitia de Insignibus et Sigillis Regni Mariani-Apostolini et Quodam Sacerdote Societatis Iesu compendi Data. Anno MDC.CXXXV. Tyrnaviae.

3

Heraldica Regni Hungáriáé Specimen. Ect. Vindobonae 1776. 4 r. és Abhandlung von den
Titeln und Wappen welche Maria Theresia als Apostolische Königin von Hungaria fiihret von
Jr. K. von Palmtora 1772. 8 r.
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A Magyaroknak Uradalmaik, mind a régi, mind a mostani időkben. Irta Dugonics András .
Tizennégy rézre metszett paisokkal.Pesten, 1801.
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Compendiaria Politiorio Litartaturae Notitia in usum Nobilis Juventutis Hungáriáé conscripta
ad Antonio Mancini. Castoriae 1777. 8 r. Ennek I. részét Pars a 75-112 részét Heraldica, a
II. részt 152-223. Sphragistica foglalja el.
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A híres Horváth István mint egyetemi tanár a heraldicának is előadója volt, írt is egy Rövid
Czimertant tanítványi számára, de ez is csak kéziratban forgott.

Sokkal több történt a Sphragistica mezején. A tudományos irodalmunkban halhatatlan emlékű Pray György Sphragisticai munkája máig páratlanul áll tudományosságunk körében. 7 És ehhez adalékul Koller, 8 Batthyány, 9 Péterfi, 10 majd
Wagner11 munkái jelentékeny sphragisticai közlések által járultak saját munkáikban. Valamint hogy azután is egyes folyó irataink szintén szívesen tért nyitottak
egyes közlemények számára a legújabb korig, mint ezt az Archeológiai Értesítőnél
is dicsérettel tapasztalhatni.
És míg Pálmának, és Dugonicsnak a jeles és tudós Ivánfi Edében már hiteles
nyomozásokra támaszkodó és sikerült munkát adó utód találkozott, addig az egyházi sphragistica terén a káptalanok, hiteles helyek czimereinek ismertetése által
Jerney János akadémiai tag valódilag epochális művel lepte meg a magyar irodal. 12

mat.

Én gyermekkorom óta vonzatván a Heraldicához, immár több, mint harmincz
év folyamán gyűjtő, de főleg, mint nagy művem Magyarország családai XII kötetben és 1 pótlékban bő alkalmat nyertem a magyar czímertanra vonatkozó igen sok
hiteles forrással megismerkedni, és említett munkám is bizonyára részint rajzban,
részint leírásban mintegy (kétezer ha nem több) czimert hozott nyilványosságra,
mikre vonatkozólag azonban sajnosan kell bevallanom, hogy a mostoha kiadási
viszonyok miatt és járatlan rajzoló és metsző keze miatt valamint a metszvényekben sok rendellenesség és hiba, úgy gyakran a javítás gyarlósága miatt a nyomtatott
szövegben is tetemes sajtóhiba esvén, azok szorgalmas átnézést igényelnének és
ezúttal elnézésért is esedeznek.
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Syntagma Historicum de Sigillis Regum et Reginarum Hungáriáé, pluribusque aliis autore
Georgis Pray. Cum XVI tabulis aeneis. Bude, 1805.
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História Episcopus Quinqueecclesiensis.
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Leges Ecclesiasticae
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Concilia Ecclesiastica

11

Collectanea

Ha jönne egykor alkalom, s lenne még hozzá erőm, s időm, amint jelenleg nincs,
bizonyára örömmel ütném helyre megesett hibáimat.
De térek immár ezen művem kiadását illető némely mondanivalóim előadására.
A laicus Olvasó, még az is, s leginkább is az ollyan, ki valamely nyelven írt
Czímertani munkát olvasott, például B. Sacken Edének különben igen jeles Katekismus der Heraldik czimű művét, azt hiheti, hogy ily művet annak nyomán igen
könnyen lehet írni. Talán magam is hittem volna azt, ha gyakorlatilag az az tetleg
a munkába kezdés az ellenkezőről meg nem győzött volna. Tanulmányoztam Spenert, a német Heraldicusok úttörőjét, és mondhatni alapítóját,

Bévezetés
Atalánosságban ..Czimer" alatt értünk minden olyan ábrát (figura) vagy jelvényt (emblema), melyet egyes személy vagy testület bármely tárgyon, mint megismertető jelt visel, vagy használ.
Ennélfogva is bizonyos, hogy a czimer eredete egykorú az emberi társadalom
keletkezésével. A szükség hozta létre és szokásba. Erre nézve a történelem számos
adatot szolgáltat. Hivatkozhatnánk a görögök és rómaiak stb. legrégibb íróira, mint
Homérosz, Aeschylos, Euripides, Philostratos, Xenophon, Vergilius, Plinius stb.
munkáikegyes helyeire,13 idézhetnőkTacitust, ki a germánokról írja: hogy paizsaikat válogatott színekkel külömböztetik.14
A czimereknek tehát eleintén a hadi életben, a vitézek paizsain, és sisakjain volt
legnagyobb kelete. így ment át utóbb divata és uralma a párviadalok, tornák, szóval
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Tacitus: Germania VI. fej.

az úgynevezett lovagkor időszakába, és végre a vitézség alapján támadt kiváltságos
osztálynak a nemességnek örökösödés útján tulajdonába.
De a történelem írott adatai szerint a magyarok legrégibb őseinél a czimerek
kelete, használata nem a paizsokon vagy sisakon tűnik fel legelőször, hanem a hadi
zászlókon, mely szokás nagyon czélszerűségi indoklását leli abban, hogy a nemzetségi szerkezet alapján külön hadosztályokra oszlott néptömeg vitézlő tagjai könynyen felismerhessék zászlójának jelvényéről az osztályt, melyhez tartoznak. Hogy
már a vezérek korában a hadaknak ily czimeres zászlóik voltak, a Névtelen jegyző
többször felemlíti, midőn írja: „Más nap pedig mindkét sereg a síkon rendbe álla,
s Léi, Tas fia, a maga jegyes zászlaját fölemelvén, s Bulcs, Bogát fia, a hadi kürtöket
megfúvatván, viadalra kiállának" 15 és ismét továbbá írja: „Néhány nap multával
Szoárd és Kadocsa egész seregestől felemelt czimeres zászlaikkal áthajózának a
Duna vizén." 16
Mindezeknél még régiebb időkre is fölvihetjük a czímernek zászlón való használatát, ha hitelt adunk Kézai Simon előadásának, midőn Atilláról a hunok királyáról írja, hogy a paizsbeli Turult zászlóján is viselé, és hogy ezen jelvényt (illetőleg zászlót) a magyarok azután is Gejza vezér korában a hadakban magukkal
hordozák.17 És Cserey Farkas szerint Erdély czimerének sassát is innen származtatják. 18
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Anonymi Belae Rcgis Notarii. De Gestis Hungarorum Liber. ed. Ste. Lad. Endlicher Viennae
1827. pag. 161. Schwandtnernál I. 26. - Altéra autem die ordinatae sunt utraque acies in
campo, juxta Ripam Danubii statim Lelu, filius Tosu, elevato vexillo sui signi. et Bulsu filius
Bogát, tubas bellicas sonando, pugnaturi accesserunt. - Lásd. Szabó Károly fordításában Béla
kir. névtelen jegyzőjének könyve. Pest 186(). 56. lap.
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Zuardu et Kadosa cum omni exercitu suo, elevatis vexillis signiferís. aquam Danubii transnavigaverunt. Anonymus Endlicher 1827. évi kiadás pag. 174. Schwandtner Scriptores I. 31.
Szabó Károlynál id. h. 63. lap.
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M. Simonis de Keza Chronicon Hung. Endlichernél Monumenta Arpadiana. Baneerium
quoque Regis Ethele, quod in proprio scuto gestare consueverat, similitudinem avis habebat,
que hungarice Turul dicitur, in capite cum corona. Istud enim Banerium Huni usque tempóra
ducis Geiche, dum se regerent, pro communi in exercitu semper secum gestavere.

Az bizonyos, hogy a czi merj el vényes zászlók a legrégibb kortól napjainkig szokás volt, amit kétségtelen adatok bizonyítanak. A Chák nemzetségnek oroszlán
lévén a czimerjelvénye, már IV. László király Chák Péter nádor részére kiadott
oklevelében mondja, hogy a bolgárok ellen ugy harczolt, mint a hős oroszlán, melynek jelvényét zászlaján viselte.19
És valamint zászlós urainknak külön bandériumaik (zászló-aljaik) voltak és álltak ki szükség esetén, úgy a vármegyék is külön saját zászlóik alatt állíták ki a
felkelő nemességet. A külön zászló alatt természetesen a zászlók színeit és czimerét
is kellett érteniök. így rendeli az 1595. évi országgyűlés XVII. törv. czikke is, hogy
a felkelő megyei sereg speciale vexillum habeant. És hogy igy történt a legutolsó
1813. évi nemesi felkelésig, azt a megyéknél fennmaradt insurrectionalis zászlók
bizonyítják.
A temetéseknél szintén egészen napjainkig dívtak a czimeres zászlók.
Hogy pedig mennyire lényegesen a zászlókon való viseléshez volt fűzve nálunk
a czimereknek használata, arról a §-ban véleményemet bővebben fogom kifejteni.
A czimernek zászlókon való viselését követte nálunk a pecsétekre való alkalmazás. Erre már 1 -tői fogva vannak adataink. 20 És én legalább azt hiszem, hogy
csak ezzel egy korban, ha nem később jött szokásba a sisakra és különösen (ha a
czimerjelvény állati alak volt) annak tarajára vagy ormára alkalmazása. Róbert
Károly által kiadott czimeres leveleinkben van éppen arról szó, hogy a czimer a
sisak ormán viseltetik és crista szóval jelöltetik, ami - úgymond - magyarul czimernek mondatik, (cristam inferius descriptam, quae vulgo czimer dicitur21) mint
Ernyei Miklós részére 1326-ban kelt czimerlevelében előfordul. Közbevetőleg innen tudjuk meg azt is, honnan eredt czimer szavunk az arma vagy insignia jelentésére. Hasonlóan kiemeli ugyan azon királynak 1327-ben Donch zólyomi főispán
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Fejér Cod. Dipl. Torao V. Vol. II. pag. 174-175. ut leo fortissimus. cujus et indicia gessit in
vgxillo.
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Pray, Syntagma de sigillis
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L. Katona Hist. Crit. VIII. 535. sk. és Fejér Cod. Dipl. Tom. VIII. 3. p. 63-64. és a Nemzeti
Muzeumban Diplomatarium Kovachich.

részére kiadott ezimerlevele, hogy annak minden ismertető jelvényei (insignia) és
a crista és zászló aranyozott legyen. 22 Azt hiszem ezekből eléggé kitűnik, miként
keletkeztek nemzetünknél a czimerek, T.i. a megkülönböztetés szüksége hozta létre, és pedig először a hadi téren a zászlókon, majd a társadalmi élet ezerféle érintkezéseiben az adott szónak írásbeli szentesítésére bélyegül, az az pecsétül használtatva és csak később lőn még általánosabb használata számtalan egyéb alkalomra
és tárgyra, mint azt czimerleveleink időjártával mindinkább részletesebben kibővítve előszámlálják.
Bár vannak egyes nyomok, hogy tornák Magyarországban is voltak, így Róbert
Károly korában említetik ily bajvívási játék azon adománylevélben, melyben a
Pázmányok őse István 1319-ben Pósa, Somogy és Som birtokot kapja. 23 Mátyás
király korából szintén felmaradt egy harczi játék emlékezete. 24 És utoljára I. Ferdinánd király koronázásakor tartatott harczjáték.25 Mind ezek azonban hazánkban
daczára Horvát István állításának — a czimerészet jelentékenyebb fejlődésére semmi hatással nem voltak, amint ezt Pálma és Mancini is már heraldicai munkáikban
megjegyezték.
Hazánkban a czimerészet voltaképen Zsigmond király uralkodása alatt virágzott. A legtöbb, jelentékenyebb magyar nemzetség e királytól kérte és kapta czimerét, vagy legalább czimerlevelét, már talán előbb is használt illetőleg ősi czimeréről,
melyek közül a czimertan szabályai szerint kétségkívül legsikerültebbek azok, melyek Zsigmondnak utazása idejében Constanczban (Kosztnicz) Nürnbergben vagy
épen Párizsban időzése alatt oda való műértő festészek által festettek a czimerlevelek hártyájára.
E virágzási kor nem sokáig tartott, és Mátyás király halála után II. Ulászló és II.
Lajos királyok alatt már rohamos sülyedésnek indult. És bárha utóbb, kivált az
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Eredetije a M. Nemzeti Muzeumben. jelezve a catalogus MSS-torum Tom.
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Katona Hist. Crit. VIII. 408-409. - Engel Geschichte II./20. Horvát István Verbőczy István
emlékezete II. 25-28.

p.
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Galeoti Narniensis De dictis et factis Mathiae

osztrák házbeli királyok alatt olykor igen ügyes udvari czimerfestőkkel rendelkezett a kanczellária, de a képzőművészetek hanyatlásával az ízléstelenség és gyakran
a heraldica szabályinak nem ismerése az azon korban keletkezett czimerek alkotásain feltűnőleg éreztette hatását, míg végre Európaszerte általában a czimer alakzat berendezés és díszítés rococo és barocszerű mintákra hanyatlott.
Ezek előrebocsátása után ideje van, hogy a Czímertannak átalános tudományos
rendszerével megismerkedjünk.

1. §
A czimer fogalma
Czimertanilag czimer alatt tulajdonképpen csak olyan ábrát értünk, melyet valamely személy vagy testület (ez alatt értve a családot is) mint állandóan sajátját
bizonyos jogosultság vagy kiváltság alapján visel és használ.

2.5
A czimertan fogalma és hivatása
Czímertan (Ars Heraldica) nevezet alatt azon szabályok rendszeresen összeállított összegét és ismeretét értjük, melyek a czimer helyes alakszerűségét, részleteit, felosztását, ábráit és azok beillesztését, színeit, ezek jegyeit és a czimerek
összes járulékait ismertetik és tanítják.
Ezen körülírás értelmezéséből önkényt következik, hogy azon ismeretek, melyek a czimerek keletkezésének, fejlődésének történelmét, szerzési módját, jogi
hatályát, használatának kiváltságait, nemkülönben jelentőségeit tárgyalják, - tulajdonképpen a Czimertudományt alkotják.
így fogván fel a czimerészetet, míg amaz t.i. a Czimertan a heraldikának csak
általános vagyis elméleti részével foglalkozik, és itt pusztán a Czimerészet alaktanának nevezhető, addig a másik körülírás szerint Czimertudománynak nevezett
rész, a czimerek történelmi és jogi viszonyaival foglalkozván, oly részletekbe ele-

gyedik, melyekegyes nemzeti intézményekkel fügvén össze, nemzetek szerint egymástól külömböző felfogások és megállapodások jellegét viseli magán, és méltán
a czimerészet gyakorlati vagyis különszerű (speciális) tanának nevezhető.
E nézetek alapján a czélszerűség azt javallja, hogy előzőleg a Czimertannal,
vagyis a Czimerészet általános részével: az alaktannal ismerkedjünk meg.
A Czimerészet Alaktana
1. §•
A czimer lényege.
Hogy valamely ábra méltán czimernek neveztethessék, az 1. §-ban előadott kellékeken kívül szükséges, hogy az ábra paizsba helyezve tűnjék fel. A czimernek
lényegéhez tartoztik tehát a paizs. Paizs nélkül nincs helyes czimer, a paizs tehát a
valódi czimernek fő kelléke. A paizs fölé helyezett sisak is fontos része a czimernek, de nem elkerülhetelen és így nem kizárólag lényeges.
2.§.
A pajzsokról.
A paizsok alakja kor szerint változott, és czimereknél egyes nemzetek műizlése
szerint is azok különféle alakzatai váltak divatossá.
A XII-XIII. század paizsai háromszegűek, domboros vágással, alul hegyesen
végződök, s alakjoknál fogva szívpaizsoknak nevezhetők, (lásd 1. a.)
A XIV. és XV. század első feléig nálunk még szintén háromszegűek, de már
felül egészen lapos, vagy egyenes vonalban metszettek, és lefelé az alsó csúcs felé
kevésbé keskeny haj lássál (lásd 2. ábra)
A XV. század második felében már az álló dobhoz való hasonlóságnál fogva,
alsó része domború lévén, doborpaizsnak nevezhető paizsok dívottak (3. a), mind

ezen paizsok a czimereknél jobbra vagy balra dőlt helyzetben használtattak, (lásd
4. a.)
A XV. század végén főképen nálunk II. Ulászló király alatt és azután a mohácsi
vészig már (a műizlés hanyatlásával a czimerészet hanyatlása is beállván) az úgynevezett tárcsa-paizsok (Tartschen) jöttek a czimerek előállításánál forgalomba,
daczára, hogy a czimerlevelek szövegében a festett ábrával ellenkezőleg többnyire
scutum triangulare - van szó. (Lásd az 5. 6. 7. 8. ábrákat)
Ezen kor után paizsoknak számtalan más tárcsaalakjai jöttek divatba a czimerek
előállításánál.
A régibb czimertanárok 26 a paizsok alakjait nemzetekről nevezték el, akként
mint azok valamelyiknél leginkább divatozott, természetesen az utóbbi korban.
Ezen nemzetiség szerinti paizs megkülönböztetést a következő minták tüntetik fel:
lásd 9. 10. 11. 12. 13. ábrát.
Általában a németeknél kedvelt alak volt mindig a tárcsa-alak, és az olaszoknál
- mint számtalan műemléken, és XVI. századi czimergyűjteményekben látható, a
monorú (óval) czimerpaizsok voltak közkeletűek.
Úgyszintén a nők czimereinél több heraldicus ferdén állított négyszegű paizst
írnak használtnak, melynek alakját a következő (14.) ábra mutatja, és azt Rhombus
vagy Lozenge-nak nevezik.

3. §•
A színekről
A czimerek egyik fő kelléke a színezésben áll. A paizsok és ábráik valamely
színt kell hogy mutassanak.
A czimerészetnek hat fő színe van, illetőleg két érez: arany és ezüst, amaz a
sárga, emez a fehér színre, és négy festék u.m. vörös, kék, zöld és fekete, ezek
heraldikai színeknek neveztetnek. 2
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így Spener is.

Ezen színek jelzésére a czimerek egy színben rajzolásánál vagy metszésénél
meghatározott jegyek használtatnak, melyek közül mint legczélszetűbb, a XVII.
század első felében élt La Colombiére és Petra Sancta heraldicusoké fogadtattak el
általában. E jelző jegyek a következők, (lásd 15.-20. ábrát)
15. Az aranyat vagy aranyosat (vagy sárgát) pontok jelölik.
16. Az ezüst (vagy fehér) színt az jelöli, hogy sem pontok, sem vonalak nem
használtatnak.
17. A vöröset függőleges vonalak,
18. a kéket háránt (horizontal) vonalak,
19. a feketét függőleges és hárántos vonalak,
20. a zöld színt jobbról balra rézsút húzott vonalak jelölik.
E vonalazást a németek Schraffirung-nak nevezik, mi ..színjelzésnek" nevezhetnők.
A színjelzésnek könnyebb észben tartására a következő latin versek készültek:
Aurum puncta notant, argentum absentia signi,
Linea stans rubrum, caeruleumque jacens.
Descendit viride in levam, qua purpur assurgit,
Cumque jacens stanti linea mixta nigra est.
magyarul:
Tiszta ezüstöt jegyz, pontos fordítja aranyra,
Majd függő rovatok vöröset, fekvők csupa kéket,
Jobbról balra ha megy lefelé zöld színre mutat már,
Biborszínt ha akarsz, rovatid balrészre vezesd fel,
Függőt fekvővel ha keversz, már az feketét tesz.
A későbbi korban a hat fő színhez járult még a bíborszín is, ami azonban paizs
színéül szabályosan sohasem használtatik, hanem főleg palást, korona és süveg
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A czimereknél a kellő színt a következő festéknemek szolgáltatják, a vöröset a miniom, a
kéket (nálunk főképpen égszínt = color coelestinus) ultramarin vagy kobalt, a zöldet (melynek
világosnak kell lenni) az úgynevezett Schweinfurti zöld festék, a fekelél a tus adja.

színezésére. Színjelzete a zölddel ellenkezőleg balról jobbra rézsútos vonalakból,
mint a minta mutatja (21. ábra) és a fennebbi versekben is meg van írva.
A Czimertannak fő szabálya az, hogy festékszín színre és érez érczre sohase
jöjjön, az az a paizs színétől a benne lévő ábra annyira különbözzék, hogy egyik
színből, másik érczből legyen. Ez a régi időkben, a czimerészet virágzó korában
rendszeresen meg is tartatott, és azidőtt természetes színezés sohasem is fordult elő
a czimereken. Csak utóbb jöttek gyér használatba az emberi test vagy tagok és
állatok előállításánál a természetes színek és árnyékolás, mi a Czimertan merev
szabályaival mindenha ellenkezik, (lásd a czimer-másolásokat nézve véleményemet

lapon,

§-ban.)

Némely czimerészek a színekről szóló fejezetben szokták ismertetni a sávolyos
vagy habos (Damasárt = dömöczkös), hermelines, kohós paizsokat is, miről alább
a

§-ban fog szólni.

4. §.
A paizs-felosztásról
Az egyszerű paizsnak, mely felosztva nincs, belterét, a magyar közéletben régóta mezőnek (most műszóval mezőnynek) nevezik, és leírása alkalmával például
így mondjuk vörös mezőben ágaskodó arany szarvas.
És bizonyos, hogy a legrégibb czimerek ily egyszerű, felosztatlan (unzertheilt)
paizsokból és azok ábráiból állottak és a külföldön találni rá példát, hogy üres,
ábranélküli paizsok használtattak czimerül, ez azonban ritkaság, és nálunk ezen
eset inkább a zászló - czimerek eszméjére emlékeztet.
A paizsok felosztásának ismertetése előtt meg kell jegyeznünk, hogy a czimertanárok a czimert a lovag vértjén, vagy paizsán képzelvén velünk szemközt, - a
czimerészeti leíróknál az, ami különben jobboldali a heraldicában baloldalinak, és
viszont, mondatik és íratik, amint ezt majd a felosztási mintánál észlelheti az olvasó. Az ábra ezt világosabban kifejti.

Az itt látható 22. ábra által képzett paizs két hosszant (az az függőlegesen) és
két háránt hasítás és szelés által kilencz kisebb részre, az az udvarra oszlik.
Az A B C. tér, paizsfölepnek, Schildhaupt, caput Scuti neveztetik,
A. a fölep jobb része = udvara.
B. a fölep közép része = udvara
C. a fölep bal része =
D. E. F. a paizs öve, zona Scuti, die Mittelstelle vagy köldök
D. a paizs övének jobb része, E ... közepe, F bal része
G.H.I, a paizs talapja Schildfuss oder Unterstelle, Pes Scuti
G. a talap jobboldali része. H. .. közepe, I... bal része.
a-b a paizs párkánya = felső széle,
c-d a paizs alsó széle.
Továbbá ha most ezen paizsot a két hárántos vonal nélkül csupán függőlegesen
osztva nézzük:
az A
D
G

jobb oldali hasáb
/

B
E
H
C
F

közép hasáb
/
\

baloldali hasábnak nevezhető.

I
Az ujabb időkben különösen a fejedelmi czimereknél több czimer öszvesítése
által még több udvarokra felosztott czimerpaizsokat is láthatunk, ezeknek
leírhatása (blason) végett. 23. ábra egy 15 részre osztott paizst mutat.

Ezen ábránál az 1. 2. 3. a fölep = Oberrand, Hauptrand, Chef
4. 5. 6. a díszrész
7. 8. 9. az öv
10. 11. 12. a köldök
13. 14. 15. a talap, Unterrand, Fussrand, Champague.
A czimerpaizsoknak több udvarra osztása rendszerint czimerbővítések által történik. Leggyakoribbak és legáltalánosabbak ezek között a négy részre osztottak,
melyek hasítás és vágás által létesülnek, és (quadrirt = ecartelé) négyeit paizsnak
nevezhető, mint a 24. ábra mutatja. Olykor ezek közepét egy kisebb paizs, (koronával vagy korona nélkül) foglalja el. Ezen középső paizsot a németek Herzschieldnek nevezik, mi inkább köldökpaizsnak nevezhetjük, mert a szív mégsem
fekszik a mell közepén, míg a köldök inkább a testörzs közepén van. Nevezik ezen
középpaizsocskát parmulának is, mely ha monorú (óval) alakú Páris Pápai szerint
tatárpaizsnak mondatik.
Ujabb időben a czimerleirásoknál (blason) az udvarok megjelölésére jobboldali
felső vagy alsó, - és baloldali felső vagy alsó udvarok említése helyett a számok
használtatnak., például igy: 1. és 4. vörös udvarban ez és ez, 2. és 3. kék vagy arany
udvarban ez vagy ez látható.
A paizsnak különféle alakú felosztásai, és azok színezései által már valódi czimerképek támadnak, amik heroldi vagy dísz-ábráknak neveztetnek. Azért ezekről
már a czimerek képeiről szóló fejezetben kell szólanunk.
Második fejezet.
A czimerképekről

1§.
A czimerképek két osztályba sorolhatók. Az első osztályba tartoznak azon ábrák, melyek a paizsnak egyedül mértani vonalak által egy vagy több részre osztása

és színezése által alakulnak, s ezek dísz-ábráknak, vagy herold-ábráknak neveztetnek.
A másik osztályba azon czimerek tartoznak, ahol a paizsbeli ábrák a természet,
művészet, mesterség vagy képzeletből kölcsönözvék, egyedül vagy vegyesen díszábrákkal.
2. §.
A herold vagy díszábrák
A herold- vagy dísz-ábrák a paizsban egyenes, vagy szegletes vagy hajlott vagy
hegyes vagy kanyargó vonalak és szabályos színezés által létesülnek éspedig úgy,
hogy a vonalak mindig a széléig terjednek.
Ismertetésöket legszembetűnőbben és tanulságosabban a minta ábrák eszközölhetni.
3. §•
A dísz ábrák beosztásáról
A czimertani írók a dísz- vagy herold-ábrák beosztását tárgyalván, egyátalában
nincsenek arra tekintettel, hogy a czimertannak hivatása nem csak a czimerészet
virágzó korát tartani szem előtt, de az élet máig folyton alkotván czimereket, ezeknek a szabályszerű ismertetésére ki kell terjeszkednie, éppen ugy, mint az Aestheticának az irodalom irányában.
És midőn a Czimertan a díszábrák beosztásának szabályait tanítja, akaratlanul
is egyúttal átalában az úgynevezett közönséges czimerpaizsok felosztásának szabályszerű módozatait is tanítja, amint azt a figyelmes olvasó a gyakorlatba vitelnél
észre fogja venni, midőn látandja, hogy a köz czimereknél is (melyekből t.i. természeti, mesterségbeli vagy képzeleti alakok is szerepelnek) vegyesen ugyanazon
felosztások szolgálnak foglalatul vagy háttér gyanánt. És igy midőn a díszábrák
beosztási rendszerét és szabályait tanítjuk vagy tanuljuk, az összetett czimerekre

nézve különösen a felosztás vagy beosztás ugyanazon műszavait kell használatba
vennünk.
A czimerpaizs felosztása, vagy a heroldábrákra vonatkozólag: beosztása tehát
először is három fő módon történik, úgymint 1. függőleges vonal vagy hasítás,
(Spaltung, sectio perperdicularis, parti) 2. hárántosvonal által, vagyis vágás által
(quer oder theilungslinie, sectio horizontalis, coupé) és 3. jobbról vagy balról lefelé
rézsut vonal által szelt (schrág rechts, oder schráglinks getheitler, diagonalis sectio,
tranché ou taillé) paizsok.
Világosabban a három fő mód ez,
1. függőleges (perpendicularis, vonal által az osztás hasításnak nevezendő,
2. hárántos (horizontalis) vonal által vágásnak,
3. rézsútos (diagonalis) vonal által szelés-nek mondatik, példák ezek:
26. ábra Hosszant hasított paizs, lángsgetheilter oder gespaltener Sch., parti.
27. ábra Háránt vágott p., quergetheilter Sch., coupé.
28. ábra Jobbról rézsut szelt paizs, schrágrechts getheilter Schild, tranché.
29. ábra Balról rézsut szelt p., Schráglinks getheilter Schild, taillé.
Egyúttal a 26. ábra a Bon, 27. a Zuhán, - 28. ábra a Sorango velenczei nemes
családoknak czímereit képezik.

4. §.
Hasítás (Spaltung) által létesült dísz ábrák.
A hasított, vagy hasítás által osztott czímer paizsoknál a vonalak számától függ
az ábra elnevezése.
Középen egy vonal által két egyenlő részre hasított paizs létesül, mint a 26. ábra
mutatja.
Ha ugyancsak egy vonal jobbról vagy balról a paizsnak csak egyharmadrészét
határolja el, mint a 30. 31. ábrák mutatják, akkor e hasítmányok oldalaknak (jobb
vagy bal Rechte oder linké Seite) neveztetnek.

Ha a hasítás egyenközű két vonal által történik, és az így támadt középső osztály
színe más, mint a két szélsőé, azon feltétellel, hogy a másik kettő egyszínű, akkor
a közép osztály egyszerűen hasábnak mondatik, például a 32* ábrát így czímleljük 28
vörösben ezüst hasáb. Ha azonban az osztályok három színt mutatnak, akkor a paizs
czímlelésében a 33. ábra szerint három hasábos-nak mondjuk például kék arany
vörössel hasábolt paizs, vagy kék arany vörös hasábos paizs.
32. ábra Hasáb, Pfahl, tiercé en pal, ou tiercé parti. Leírva (= czímelve) vörösben
ezüst hasáb. 29
33. ábra Kétszer hasított, vagy három hasábos p., Zweimal gespaltener Sch. vagy
gedritter Schild vagy pfahlweise getheilt, fr. doublé parti ou parti en trois.
Amint láttuk, ahány vonallal oszlik a czimer mezőnye, annyinál egyel több hasáb támad mindenkor. Kétszeres hasításnál három hasáb, - háromszoros hasításnál
négy hasáb, - négyszeres hasításnál öt hasáb, egyszersmind a páratlan hasításoknál
a hasábok önállókká vállnak, számszerint egy, vagy kettő, ugy hogy ezen egy vagy
kettő nem érinti a paizs egyik szélét sem.
Lássunk példát a háromszoros hasításra a 34. ábránál, a hol négy hasáb támad,
de csak egyik áll úgy, hogy nem érinti a paizs szélét.
34. ábra háromszor hasított paizs, vagy: négy hasábos paizs, vagy: vörös ezüsttel
háromszor hasábolt paizs. Dreimal gespaltener Sch. oder von roth und silber dreimal gespaltener Schild.
Hasonló czímlelési mód illik az ötszörös, vagy hétszeresen hasított vagy hasábolt paizsoka, csak hogy a hétszer vagy még ennél is többszöri hasításnál hasáb szó
helyett vonalt mondhatunk, sőt műszó gyanánt a lécz szóból a léczelést is elfogadhatnék.

28
29

Ez a 32. ábra egyszersmind a Viaro velenczei nemes család czímerét képezi.

A négyszeres hasítás által öt hasáb támad, vagyis két teljes az az önálló hasáb,
mint a 35. ábra mutatja. Ezen ábrának czímlelése ez: négyszer hasított paizs, vagy
kék aranyra négyszer hasábolt paizs, vagy legegyszerűbben: kék mezőnyben két
arany hasáb. Zwei Píhále gold in blau.
A négynél is több páros számú hasításnál már a hasáb elnevezés illetéktelenné
válik, mint fönnebb a páratlan számú hasításnál már megjegyeztük, és magyar czímertanunk, az az czímertani műszavaink megállapítva nem lévén, ez keskenyebb
hasítmányokat én hajlandó volnék léczeknek és léczelésnek elnevezni és a czímlelésnél használatul ajánlani.

5. §.
Vágás által létesült díszábrákról.
Vágás által a paizsnak háránt vagy hárántosan (horizontal) vonal által történt
osztását értjük. Ilyen legegyszerűbb hárántos osztás az, midőn a paizs küllő
közepén vont vonal által két egyenlő, de egymástól külömböző színű részre oszlik,
mint fönnebb a 27. számú ábra mutatja.
Az osztások mindég egyenlő nagyságú részekre értetnek, akár két, akár három
ha többi részek legyenek is.
Ha egy vonal általi vágás egyharmadrészét választja el a paizsnak, akkor ha
fölülre esik ezen 1/3 rész, fölepnek. ha alulra esik, talap-nak neveztethetik, szemléletileg mutatja a 36. és 37. ábra.
Czímlelésnél (Blason) a 36. ábráról mondhatjuk: Ezüstben kék fölep (blaues
Haupt in silber). A 37. ábráról pedig ezüstben vörös talap, (rother Fuss in silber)
Ha a paizs haránt két egyenközű vonallal vágatik át, három osztály = pólya
(fascia, fasce) támad, ha ezen három pólyának ketteje szabályszerűleg egyszínű,
akkor a középső övnek (Balken, Zona) nevezhető, és czímlelete például a 38.
ábrának ez: kék mezőben ezüst öv, ein silberner Balken in Blau.

Ha azonban mind a három osztály más színű, akkor a vágásokat pólyának nevezzük, és például a 39. sz. ábránál így czímleljük: vörös-arany-feketével pólyázott
paizs.
Valamint a hasításnál, ugy a vágásnál a vágási vonalak számánál egygyel több
pólya támad, így háromszori vágásnál négy, négyszeri vágásnál öt, ötszöri vágásnál
hat, stb. pólyából fog állani a paizs. A páros számú vágásnál a czímlelésnél a vágmányokat csupán pólyáknak nevezhetjük, páratlan számú vágásnál már a paizsot
pólvált-nak kell mondanunk. A 40. 41. 42. 43. 44. 45. sz. ábrák ezt világosabban
szemlélhetővé teszik:
40. ábra arany kékre háromszor vágott paizs, dreimal getheilt von Gold und Blau
(Marchese Bellisomi).
41. ábra vörösben két ezüst pólya, zwei silberne Balken in Roth (Gróf Ármin).
42. ábra arany vörösre ötször vágott paizs, fünfmal getheilt von Gold und blau,
vagy arany kék hatpólyás paizs (Orio velenczei nemes).
43. ábra vörösben három ezüst pólya. Drei silberne Balken in Roth (Caraffa
családé).
44. ábra Ezüst vörösre hétszer vágott paizs, vagy ezüst vörös nyolcpólyás
(Magyarország cz.).
45. ábra Zöldben négy ezüst pólya.
6. §.
Szelés által alakult dísz-ábrák
A 3. szakaszban a 28. és 29. ábrák mutatják a szelés módszerét, az az a paizsnak
jobbról vagy balról rézsútos egyenközű vonalzás által létesült osztását.
Ha a paizs felső párkánya közepétől rézsut a jobb vagy bal oldal közepéig vonalat húzunk és az így alakult osztályok egyike színben a másiktól külömbözik, az
ilyen szelvény jobb vagy bal rézsútos fölepnek neveztetik (46. ábra), míg ha ugyan
ily osztás alul esik, az rézsútos jobb (vagy bal) talapnak neveztetik.
46. ábra jobb oldali ezüst fölep kékben. Ein rechtes Schrághaupt Silber in Blau.

47. ábra baloldali talap ezüstben vörös, baloldali vörös talap ezüstben. Ein linker
Schrágfuss in Silber Roth.
Ha két egyenközű rézsútos vonal által osztatik fel a paizs, három osztály támad,
tehát mint a hasításnál és vágásnál a vonalak számánál egygyel mindig több az
osztály. A vonalak mindig egyenlő méretű közöket kell, hogy szeljenek.
Ha kétszeresen szeljük a paizsot, és az így támadt három osztályból két egymástól elválasztott szelvény egyforma, de a középsőtől különböző színnel bír akkor
a középső szelvény szelemennek czímeltetik, példa reá a 48. ábra, és eszerint történik a czímlelés mindig, midőn páros rézsútos vonalak szelik a paizsot, mint mutatja
a 49. és 50. ábra.30
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NÉMETH ISTVÁN
A KASSAI KÖVETEK JELENTÉSE AZ 1572. ÉVI
FEBRUÁR-ÁPRILISI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL
(I. rész)
A közölt forrás, mely Kassa város levéltárában található,1 a városi követek tevékenységéről számol be az 1572. február-áprilisi országgyűlésen. Ez a diéta nem
tartozik ugyan a nagy jelentőségek közé, az ilyen részletes követjelentés azonban
ritkasága miatt jelentős forrás a magyar országgyűlések, és különösen a magyar
városok országgyűlésen való résztvételének történetéhez. Ezen belül bemutatja a
felső-magyarországi városszövetség felépítését, valódi céljait és együttműködését
az ország legfőbb képviseleti fórumán.
Mindezt a jelentés azon tulajdonsága teszi lehetővé, amennyiben az minden, az
országgyűléssel kapcsolatos ügyre vonatkozó iratot (országgyűlési követek meghívó levele, a városok felterjesztései stb.) tartalmaz, azon felül, hogy a követek
naplóját is ebben vezették.
A forráskiadás módszere
A követjelentés kiadásánál a Magyar Történelmi Társulat 1920-21. évi forráskiadási szabályzatát, amely a magyar, latin és német nyelvű források kiadását határozza meg, 2 és a MOE 1607-1790 közti részének forrásközlésre vonatkozó részeit
vettem figyelembe, 3 azon belül is a latin és német források kiadását tárgyaló fejezeteket.

1

Archív Mesta KoSíc (továbbiakban: AMK) Supplementum H ül/1. Acta diaetalis 5. sz., ill.
Magyar Országos Levéltár, X 4759. Acta diaetalia regni (a továbbiakban Acta diaetalia regni)

2

Századok 1920-21. (53-54) pótfüzet 12-22. p.

3

Századok 1974.(108) 436-475. p.

A szövegben lévő irategységek (országgyűlési meghívók, a városok felterjesztései stb.) tagolásakor nem használtam az egyes iratok elé írt fejregesztát, mivel a
követjelentés egy egységes iratfajtát képvisel, és ezt az egységességet nem kívántam megbontani.
A kiadásban mind szövegkritikai, mind tárgyi jegyzeteket használtam. Szövegkritikai jegyzeteket a jelentésben előforduló esetleges javítások, betoldások, margóra írt széljegyzetek esetében használtam. A tárgyi jegyzeteket (amit a lábjegyzetben dőlt betűvel írtam) csak akkor használtam, ha a szövegből nem derül ki az
előforduló személy rangja, szerepe, továbbá a helyneveket is itt magyarázom.
A kiadás a humanista latin helyesírást figyelembe véve történik. Vagyis az ,,y"-t
feloldottam „ii"-re, az ,,u" és ,,v" hangokat eredeti hangzásuknak megfelelően
írom át. Nagy kezdőbetűt használok a mondat elején, tulajdonnevekben, hónapok
nevében és a megszólításban, ezen kívül a különféle intézmények neveinél és a
helynevekből képzett melléknevek esetében. A latin nyelvű szövegen belül megtartottam a magyar nevek, elnevezések esetében az eredeti helyesírást, mivel a
XVI-XVII. században még nem történt meg - a latin nyelvben már rögzült - helyesírási szabályok tisztázása és általános elterjedése. Az általánosan használt rövidítéseket azonban - a Benda Kálmán által használt módszertől eltérően - minden
esetben feloldottam, de nem tettem semmilyen megkülönböztető jelet a feloldás
tényének jelzésére.
A német nyelvű -források kiadásánál - a latinnal ellentétben - a betűszerinti
kiadási módot alkalmaztam, a kor helyesírási gyakorlatát figyelembe véve (a főneveket kisbetűvel írtam át, ha a szerző azt így írta). Ezen kívül a német paleográfiai
jellegzetességeket is ezzel a módszerrel kívántam érzékeltetni. Ezért nem írtam át
a ,,v" betűket ha „u" hangot jelölnek, de az ,,o", illetve az ,,u" fölé írt „e" betűket
a mai helyesírásnak megfelelően ,,ö" illetve ,,ü"-nek írtam át, és az ,,á"-t használtam.
A forráskiadás során a következő általános jelzéseket használtam: a rövidítéseket nem oldottam fel szögletes zárójelben, így a szögletes zárójelet a szerző által
kihúzott részek jelölésére alkalmaztam. A napló írója a hét napjait humanista mó-

don, a bolygók jeleinek használatával, jelölte. Mivel ezeket a jeleket nem tudtam
előállítani, ezért ezeket a hét napjainak megfelelően az ABC betűivel jelöltem,
„a"-val jelölve a hétfőt (hétfő-a., kedd-b., szerda-c., stb.). Az író által utólag beillesztett szövegrészeket a < > jelek közé tettem.
Az 1572. február-áprilisi országgyűlés céljai
Noha az országggyűlés történetét Fraknói Vilmos már nagyjából feltárta, a forrás jobb megértéséhez mégis szükségesnek találtam, hogy egy rövid összefoglalást
írjak, főként Fraknói műve alapján.4 Az 1572. évi február-áprilisi országgyűlés
célja elsősorban pénzügyi vonatkozású volt. Az uralkodó azért hívta össze, mert
1569. óta nem volt országgyűlés, mely az adó mértékét meghatározhatta volna,
mivel a hadi helyzet erre nem teremtett lehetőséget.5 157 l-ben viszont már kénytelen volt összehívni az országgyűlést, mivel az állandó hadakozáshoz szükséges
pénzt elő kellett teremteni, továbbá a zilált pénzügyi helyzetet is rendezni kellett/'
Az összehívás mellett szólt az is, hogy a török nem készült újabb nagy hadjáratra,
s Miksa alkalmasnak vélte az időpontot, hogy idősebbik fiát, Rudolfot megválasztassa a rendekkel - erre egyre súlyosbodó köszvénye is mindjobban „inspirálta". 7

4

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története. 5. köt. Bp., 1878.

5

A törökkel 1568-ban Drinápolyban, és János Zsigmonddal is csak 1570-ben tud békét kötni
Speyerben. Addig teljesen értelmetlen lett volna országgyűlést összehívni, míg nincs tisztázva
a határ kérdése a Török Birodalom, illetve az addig teljesen tisztázatlan jogú Erdély felé.

6

Erre igen jó példa a Szepesi Kamara, amit 1567-ben állítanak fel. A kezdeti szakasz azonban
az állandó hadakozás miatt igen rosszul sikerült, s a kamara revíziójára pont az 1570-7 l-es
években került sor. A helyzetet igen jól tükrözi a Szepesi Kamara ügyvitele is, melyet ez a
revízió szabályozott; addig az ügyvitel teljesen rendszertelen, és a kamara irattára is elég
kezdetleges (többek között nincsenek másolati könyvek a kimenő iratokról, s a kamara irattermelése is igen alacsony), lsd. erre még: Szűcs Jenő: A Szepesi Kamara levéltára. Bp., 1989.
18-20. p.

7

Igen érdekes adalékot szolgáltat a király betegségére a kassai követek jelentése, miszerint
Sachanban a követeket a császár halálával ijesztgették, de Saschoffsky megnyugtatta őket, s
közölte velük, hogy a császár ugyan nagyon beteg, de nemrég visszanyerte az erejét. Acta
diaetalia regni 49. p.

Erre utal az is, hogy 1571. második felében Bécsbe hivatta Rudolfot a spanyol
udvarból (ahol addig nevelkedett), majd 1571. november 1 l-re meghirdette az országgyűlést. 8 Azt azonban kétszer is elhalasztotta, még pedig először 1572. január
6-ra a pestis miatt, 9 másodszor pedig a rossz élelmezésre és a pestis utóhatásaira
hivatkozva 1572. február 2-ra, 10 melyben Fraknói véleménye szerint a lepantói
győzelemnek is része volt, mivel az uralkodóban felmerült volna egy, a törökök
ellen indítandó nagy hadjárat terve. Emiatt Miksa meg akarta várni az európai
hatalmak reakcióját, hogy van-e esély egy európai törökellenes liga létrehozására,
és ha kedvezőnek mutatkozott volna a helyzet, akkor erre az országgyűlésen is
tekintettel lett volna.11
Végül köszönetet szeretnék mondani Oborni Teréznek a latin nyelvű, Mollay
Károlynak és Pálffy Gézának a német nyelvű részek összeolvasásában és javításában nyújtott segítségükért.

8

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története 5. k. 75. p.; a meghívólevél (Bécs, 1571.
szept. 29.) Magyar Országgyűlési Emlékek (továbbiakban: MOE) 5. k. 313-314. p., továbbá
AMK Supp. H. Knihí mestsky Acta diaetalia regni 2-4. p.

9

Bécs, 1571. okt. 28. MOE 5. köt., Bp., 1877. 314-315. p„ ill. Acta diaetalia regni 20-21. p.

10

Bécs, 1571. dec. 12. MOE 5. köt. 315-316. p., illetve Acta diaetalia regni 22-24. p.

11

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története 5.k. 75-76.p, Erre utal a firenzei és a
velencei követek jelentése is lsd. Fraknói id. műve 76.p.

Anno Domini 1571
De Dieta Posoniensi primura 1 pro festo Sancti Martini Episcopi [celebrata] celebratum2 in 1571 dicta Secundo pro festo Epiphaniarum
Tertio demum pro festo purificationis Mariae celebrata 1572.
Prudentibus Circumspectis Judici et Juratis Civibus Civitatis nostrae Caschoviensis fidelibus nobis dilectis.
Maximilianus secundus Dei gratia Electus Romanorum Imperator semper
Augustus ac Germaniae, Hungariae Bohamiae etc. Rex etc. Prudentes Circumspecti fideles nobis dilecti. Postquam peractis hoc fere biennio per sacrum Romanum Imperium et Regnum quoque nostrum Bohemiae arduis et magni momenti
negociis, illis quorum causa Nos paulo longinquis et diutius ab regno isto Hungariae necessariis abesse oportuit, ex clementia Dei Incolumes huc reversi sumus,
primaet precipua nobis curafuit, ut quaemadmodum confectus illic, ex animi nostri
sententia singulis, haud inutilem, illa nostra absentia. Regno quoque isti nostro
Hungariae in iis quae ad ulteriorum illius defensionem salutem, atque permansionem spectant, navavimus operam, Ita nunc quoque petentes prima quam a redilu
nostro nancisci potuimus commoditate, ea quae ad bonum et salutarem eiusdem
regni nostri statum pertinent, publica quoque et privata fidelia Regnicolarum Nostrorum negocia concernunt curandum et tractandum aggrederemur. Hac itaque de
causa generalem universis Statibus et Ordinibus Regni eiusdem Hungariae conventum ad lestum Sancti Martini Episcopi Confessoris, hoc est, undecimum diem mensis Novembris proxime venturi ad Civitatem nostram Posoniensem indicendum et
promulgandum, eidemque personaliter Deo dante praeesse decrevimus, Mandantes
fidelitati vestrae firmiter sub poena decreti, ut ad diem et Iocum praedictum vestros
homines cum plene mandato mittatis qui praedicto generali conventui interesse,
ibique cum coeteris fidelibus Regnicolis nostris publica regni nostri Negotia trac-
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tare, et de illis in medium consulere possint. Curetis autem diligenter, ne tales nostri
homines ultra diem praedictum emaneant, sed in eo ipso apud nos praesto compareant, secus non facturi. Datum Viennae vigesima nona die Mensis Septembris
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo primo.
Maximilianus mpp.

Johan Listhius
epicopus Vespremiensis etc.

Humilima Supplicatio Civitatum Cassa Leutscha Barthfa Epperies Zebyn
Sacratissima Caesarea et Regia Majestas et Domine, Domine noster Naturalis
Clementissime
Post perpetuae fidelitatis ac fidelium servitiorum nostrorum, obedientissimaeque constantiae nostrae, in gratiam Sacratissimae Majestatis Vestrae humilimam
subiectionem. Solent fideles subditi quotiescunque adversitatum procellis iactantur
et opprimuntur ad suos principes dimnites sibi ordinatos, tanquam ad Sacram anchoram confugere, ac de oportuna praevisione, et malorum ipsos affligentium remedio supplicare. Hinc est igitur quod istae quinque Civitates Cassovia Leutschovia, Barthfa, Epperies et Zebyn fideles Sacrae Majestatis Vestrae toties de suis
calamitatibus et oppressionibus quibus in dies magis magisque involim ut ad Sacratissimam Majestatem Vestram tum per supplices libellos, tum missis nunciis
magna cum fiducia gratiae consequendae veniant. Et nunc ergo summa necessitate
urgente certos gravaminum articulos Sacratissimae Majestati Vestrae supplices offerunt, humiliter obsecrantes sibi rebusque suis conquassatis clementer prospici ac
subveniri matureque, ne pessum eant consuli.
Primo persuasum habent universi et singuli dictarum Civitatum Cives fideles
Sacratissimae Majestatis Vestrae subditi ea esse pacta ac pacis ac concordiae Conditiones inter Sacratissimam Majestatem Vestram ac Serenissimum Poloniae re-

gem quae subditorum privilegia, iura laudabilesque et antiquas Consuetudines non
evertant nec tollant. lustum igitur et aequum censent ac humilime supplicant ne
polonis et Tredecim Oppidis Scepusiensibus infra Cassoviam deinceps emendi a
quoquam vina Pecudes et pecora, aut negotiationis gratia descendendum concedatur facultas. Sublata enim hac Civitatensium praerogativa et libertate, quae praecipue in Vinorum emptione et Venditione consistit, salva illorum res familiaris et
Civitatum status consistere non potest. Proinde autem per Divos quondam Hungariae reges ab antiquo certa forma quaerendi victus et amictus adiuventa, ordinata,
privilegiataque et Consuetudine laudabili confirmata est, ac Civitatensibus peculiariter donata, ut eae non solum pro bono Regni erigerentur sed et augerentur et
conservarentur.
Secundo Constat plurimis extraneis et etiam Regnicolis datas fuisse litteras liberi passus ac facultatem certam Vinorum summam partim sine Tricesimae solutione partim solutis solvendis ex hoc regno in Poloniam et alio emendi. Ea res (cum
Vina non in Civitatibus, sed longe infra Cassoviam comparata fuerint) magno affecit miseras Civitates malo, et praebuit occasionem etiam iis, qui longe a mercatura
exercenda abesse more maiorum suorum debebant negociandi, vinis, bobus coriis,
et omnis fere generis mercantiis olim Civitatibus tantum propriis, Ad haec in Nobilium plurimis Domibus facile videre est ali et teneri sarctores, sutores, pelliones,
fabros, et alios opifices in derogamen et evidens damnum Civitatum. Unde fit quod
cum in communem Civitatum necessitatem, in Census, in taxas illas extraordinarias, quarum nostri maiores experti fuerunt, aliquid contribuendum est, et cives
singuli sollicitantur, una et consona voce clamant singuli Unde et quo ex questu
debeo praestare contributionem: iux me liberosque meos et uxorem nutrire possum
ordine politico confuso, et Nobilitate nec tum nobis omnibus modis adimente tam
laboribus vagorum opificum quam libertate omnis generis quaestum et mercaturam
exercendam.
Tertio quae olim intra Regnum et Regni Hungariae fines emebantur ab iis nulla
Tricesima petita est de communi Regni lege atque libertate: nunc etiam a bobus qui
cis Tibiscum ad Civitatum macella et usum per Civitatem suum lanios emuntur

tricesima exigitur, et sic Civitates tam foris quaerendo victum quam domi ob huiusmodi gravamina assidua trahunt suspiria. Idem fit de Equis, quibus ex Transylvania cives harum Civitatum ibi emptis equitant pro commodior, tam longi itineris
ab solutione, de quibus itidem Tricesima in ditione Sacratissimae Majestatis Vestrae exigitur.
Quarto Et quoniam hae (sic!) Civitates, et quidam earum Cives vineas in dominorum et Nobilium fundis legitime possident, et notitiam alunt cum Colonis eorum
locorum, receptum est longo usu, ut Colonis ipsi Civitatenses ad rationem futurae
annuae Vindemiae nomine mutui et Vinariae solutionis aliquid pecuniolae praebuerint ac nunc quoque compatientes inopiae illorum praebeant. Sed quid fieri
incipit Domini terrestres, quibus negociandi animus est, ablatis a Colono vinis non
Civitatensibus tantum, sed et suis colonis incommodant, et vel hoc pacto Civium
statum et rationem victus quaerendi evertere intendunt. <Ademptio vinos per Nobiles ad quorum perceptionem Civitatensibus Colonis peruntur eoncessio> Tricesima bobus Equis 3
Quinto In perceptione quoque nonarum et decimarum exitialis abusus irrepsit,
de quo et ante quaerelae factae sunt. Nona enim quae domino terrestri cedit accepta,
decimator qui Episcopalem percipere consuevit decimam, locum vasis nonae pro
vase vini numerat, et inusitata ac indebita excogitata ratione accipit decimam, ita
ut facile perspectus sit undique miseros premi decima et nona 4
Sexto Quiscunque ex Vineis suis Vina collegerunt, tenentur ex Veteri instituto
tam vini suo in curru ad domum decimae de Vinea deducere quantum ad Nonae a
Decimae solutionem sufficit, receptis suis, quibus vinum continebatur vasis, nec
cogebantur, ut quo quam alio vina Nonalia et Decimalia per suos aurigas veherent.
Fit autem nunc Cum magna iniuria multorum hominum ut huiusmodi vasa ipsi
decimatores nolint restituere. Officiales autem alii cogant aurigas Civitatensium
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precio conductos Vina decimalia Agriam et alia ad loca, quod a Soeculo (sic!) non
est auditum, devehere.
Septimo Antequam Magnificus dominus Johannes Petheo de Gerse etc. districtum Zthropko teneret, nullum ibi depositionis locum fuisse unquam constat, sed
tum Tricesimatorum servitores ibi in oppido Zthropko existentes diligenter observasse ne per vias Vina et aliae merces sine Tricesimae solutione clam e regno
educeretur. Nunc vero in dictum oppidum et Vina magno numero convehuntur, et
Poloni eo suas merces adducunt, ut Negotiationem ac Commutationes mercium
quaslibet tanquam in vero depositionis loco libere et cum maximo Civitatensium
damno, iniuria et praeiudicio libertatum ipsarum exercent.
Octavo Monasterium Lechnicz, quod Magnificus dominus Caspar Magochy etc.
possidet est plane in ipsis Regni finibus situm ad ripam fluvii Dunawicz qui regna
Hungariae et Poloniae eo in loco disterminat, eo similiter plurima vasa vinorum
deducuntur, maiore quam necessitas quottidiani usus Monasterii illius exigeret,
nimirum numero Poloni igitur loci propinquitate et commoditate emendorum Vinorum allecti non venient post hac in Civitates negotiatum aut vina emptum, sed
ibi facile sua commoda parare et longe existentes Tricesimatores etiam sine Tricesima evehere vina poterunt admittenturque maxime ut facile colligere sit ex huiusmodi locis tam defraudationem Fisci Sacratissimae Majestatis Vestrae subsequi
praeter expectationem posse, quam istis miseris Civitatibus nil nisi summam aegestatem et interitum irrepere coepisse.
De His gravaminibus quae Civitatum statum, fortunas et permansionem in dies
enervant, clementer avertendis Sacratissimae Majestati Vestrae dictae Civitates
humilime supplicant summa spe fiduciaque mittentes, Sacratissimam Majestatem
Vestram tanquam pientissimum principem et Imperatorem Iustissimum hanc nostrarum Calamitatum Signem, quam nobis debita fides et obedientia erga Sacratissimam Majestatem Vestram reticendam non esse suavit ac humilimam supplicationem clementer esse accepturam et nostrae incolumitati laeta provisione subventuram. Expectando a Sacra Majestas Vestra Clementissima relactionem.
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Eiusdem Sacratissimae Caesareae et Regiae Majestatis Vestrae fideles et humilimi subditi

Judices et Jurati Cives Civitatum Cassa, Leutscha, Barthfa Epperies et Zebyn.

Prudentibus et Circumspectis Judici ac Juratis Civibus Civitatis nostrae
Cassoviensis fidelibus nobis dilectis.
Maximilianus Secundus Dei gratia Electus Romanorum Imperator semper
Augustus ac Germaniae Hungariae Bohemiae etc. Rex etc. Prudentes ac Circumspecti fideles nobis dilecti Quamvis proximis ad nos litteris nostris Significaverimus vobis generalem a nobis Conventum fidelibus Regnicolis nostris Hungaris
pro festo Sancti Martini Episcopi ad Civitatem nostram Posoniensem esse indictum
et promulgatum, Quia tamen postea certiores facti sumus pestem in aliquot Comitatibus Posonio vicinis graviter ad modum Sociare periculumque esse ne si ad
nominatum diem celebrationem Diaetae Prosequamur, et non pauci ex locis infectis
ad illum, 5 sicuti prohiberi non posset, confluant, omnium id fiat non parvo cum
discrimine, expectandum aliquantulum ipsumque Dietam ad festum Epiphaniarum
domini Anni proxime venturi differendam et prolongandam duximus, ut interea
aer iste infectus per instante hanc hyemem rigore frigoris rectificetur, tutuisque ita
venire et interesse omnibus liceat. Unde fidelitati nostrae firmiter committimus ac
mandamus, ut non ad festum Martini, sicuti antea iusseramus, sed Epiphaniarum
domini proxime venturum, homines nostros, qui predictae dietae generali Vestro
Nomine intersint, publicaque ibi Regni Negocia cum coeteris nostris fidelibus subditis tractent, cum plena potestate et Autoritate in tempore Posonium expedire et
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omnibus modis curare debeatis ne ultra predictum diem emaneant. Secus sub poena
decreti non facturi.
Datum in Civitate Vienna Austriae Vigesima octava die mensis Octobris Anno
domini Millesimo Quingentesimo Septengesimo primo.
Maximilianus

Johann Listhius episcopus Vespremiensis etc.

Prudentibus ac Circumspectis Judici ac Juratis Civibus Civitatis nostrae 6
Cassoviensis tidelibus nobis dilectis
Maximilianus Secundus Dei gratia Electus Romanorum Imperator Semper
Augustus Ac Germaniae, Hungariae Bohemiae etc. Rex etc. Prudentes ac Circumspecti fideles nobis dilecti. Quamvis generalem Conventum pro festo Sancti Martini fidelibus Regnicolis nostris Hungaris antea indictum nuper certis ex causis ad
festum usque Epiphaniarum Domini proxime venturum prolongaverimus, optaveramusque ex animo ut vel tunc saltem in medium fidelium Regnicolarum nostrorum venire potuissemus. Quia tamen ex inspirato intervenere nobis quaedam
alia ardua, Cum Sacri Romani Imperii, tum vero Regni nostri Bohemiae negotia,
quae sine maximo detrimento etiam Regni huius nostri hungarici nec omittere neque differre possumus, sed eo ipso tempore ad quod Dietam illam distulerimus
agere et tractare nos oportebit: Significare vobis clementer voluimus, quod cum
dictam ob causam, tum vero quod pestis etiam in partibus illis Posonio Vicinis
necdum bone, ut sperabamus cessavit, et alioquin etiam hyberno tempore praesertim ista fere generali annonae penuria sat incommoda sit Posonii cum Curve? tum
vero Regnicolis nostris hospitatio eoque magis si Danubius impediente glacre ponte
sterni nequeat, generalem ipsum conventum nuper vobis ceterisque Statibus et Ordinibus Regni nostri Hungariae Universis indictum, a festo Epiphaniarum Domini
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ad festum usque Purificationis Beatissimae Virginis Mariae Anni proxime Sequentis distulimus Mandantes propterea fidelitati Vestrae ut ad datum festum Purificationis homines vestros sufficientes pro tractandis in Dieta ista publicis regni negotiis ad Civitatem nostram Posoniensem Cum plena potestate agendi et tractandi
expedire, et omnibus modis curare debeatis ut extra diem illum non emaneant. Nos
enim Certo decrevimus Deo benigniter concedendo ad illum diem ibi personaliter
adesse. Secus sub poena Decreti non facturi.
Datum Viennae duodecima die mensis Decembris Anno Domini Millesimo
Quingentesimo Septuagesimo Primo.
Maximilianus

Johan Listhius episcopus Vesprimiensis etc.

Demuttigst Supplication der Statt Caschaw
Allerdurchleuchtigster Grossmechtigster Romischer Keyser Vnser aller
genedigster Naturlicher herr Vnd Konig
Diese Supplication ist yn namen aller fiinff stadt yrer Majestiit den 6 Februari
vmb 4 Vhr exhibiret den XI hernach der CZipserischen Camer zugeschikt.
Ewer Keyserlichen Majestat sindt Vnser gantz Vntertonige vnd gehorsame
gantzwillige geflissene dienste mit ewiger trewheit allezeit befor. Aller genedigster
Keyser. Es ist Vnlangbar vnd mennigklichen bewust, was wir fur mancherley beschwer vberlast, schaden vnd verhynderung von vyl Jarsn her erlytten, vnd heutiges
tages tragen vnd ausstehen miissen in diesen muhseligen zeiten. Wie es dann zu
zugehen pfleget wo man krigsvolk ynn eine statt zue besaczung einlegen vnd haben
muss zur erhaltung einer ganzen gegent, Denn eine solche stadt so mit stetem Krigsfolk beladen, nicht wol zunemen Kan, wenn man die Verhindert neben ynnewendiger vberlast auch ausserhalb yre gewonliche narung vnd auffenthaltung zu suchen
Vnd ist yn recht vnd byllich was Gott der Allmechtige denn menschen noch seiner
gerechten muhe, arbeyt, Vnkost aus grosser gutte vnd barmherczigkeit verleyet vnd

gebet, das er dasselbig zu seynen vnd der seynigen auffenthalt vnd nuz frey hab
etlich an zu wenden, vnd draus auch seiner vonn Gott [ge] verordneter 7 Obrigkeit
geburliche pflicht, dienst, vnd Zalung trewlich zugeleysten schuldig sey. Weyl nun
aber Ewer Keyserlichen Majestat Cammerratten yn den nechst Vorgangenen
Weynlesen nicht allein ein grosse summa Weines vonn gemeinen armen leuthen
an gewissen Orthen vnd stellen wider der Armen leut guttwilligkeit vnd vmb ein
Kleinere betzalung, denn sie es sonsten hetten anweren konnen, eingekaufft vnd
zum teyl noch nicht beczalet Welches vnd des gleichen yn gemelten Orten vnd
stellen Vnerhort vnd zuvor Vmbreuchlich gewesen, sondern auch verboten das
Man kein nider Wein aus dem landt passiren soll lassen yns Polerlandt mir allein
die [geringen] yenigen so bemelte Cammer Ratte zusamen gebracht, Vnd da
vorhanden^sein. Dieser anschlag vnd Vorhynderung des allgemeinen Weinhandels
der vonn ambegin 8 allezeit frey breuchlich vnd dem gantzen landt nuzlich gewesen,
ist nicht allein vns, sondern auch allen andern Ewer Kaiserlichen Majestiit getrewen
vnderthaner, vnd Stetten zum hochsten beschwerlich vnd vorderblich, vnd wirt
damit Ewer Kaiserlichen Majestat Cammergut gar wenig gebessert oder gemehret.
Denn die Polaken bisher wenig derselben Wein, so wie gemeldet eingekaufft worden zu kauffen begeren, daraus den abzunemen, wo man solchen weinhandel zu
seynen rechten allen brauch und freyheit nicht auffs ehest Widerbringen, sondern
durch solche sperrung vermeynen Euer Kaiserlichen Majestatgrossen nuz zu schaffen, vnd also das gemeine Handtfolk vnterdruken wirt, das ein vorderben vyler
tausent leut volgen mues. Wo man aber den Polaken zu rechter zeit, weyl die Wein
auch siiess gewesen ynn den Stetten wein kauffen vnd weg zu furen aus dem Landt
frey hette gelassen so hette Euer Keiserlichen Majestiit Cammer ettliche Tausent
fl. one zweifel aus den dreissigsten eingenomen, vnd Euer Kaiserlichen Majestat
getrewe vnterthanen sich darneben gebessert. Weyl es aber nicht geschehen, 9 vnd
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was fur nuz daraus das ist unverholen. Denn vil armer leut so vonn andern gelt
auffgenomen, Vnd sich yn die Weingert verbaut ynen aber die Wein vmb keine
betzalung genomen werden zweyfels on, werden mussen entweder gar vmb ein
geringes geldt yre weingerthen wegk geben oder ya gar [weg] lygen und verwusten
lassen. Derhalben Allergenedister Kaiser ist an Ewer Kaiserlichen Majestat als
vnsern allergenedigsten naturlichen Herrn, vnd Khonig vnser gantz vnderthenigste
vnd demuttigste bitt, vnd suppliciren Ewer Kaiserlichen Majestat, wdllen Gott ansehen, vnser beschwerliches leben vnd wesen Vatterlich betrachten vns yn vnserer
Nott genedigst bedenken, vnd bemelte des Weines vnd weinhandels sperrung vnd
vorhynderung aus Kaiserlicher vnd Konigklicher Mildigkeit auffheben vnd vns
ynn vnser alten loblichen freyheit vnd gerechtigkeit mit sondern gnaden behalten
schuczen vnd handthaben lassen. Welches wir vmb Ewer Kaiserlicher Majestat mit
aller trewheit gehorsam vnd betsendigkeit Vnableslich vordynen wollen. Gewartendt von Ewer Kaiserlicher Majestat eine gnedige vnd trostliche antwort.
Ewer Kaiserlicher und Konigklicher Majestat Allezeit getrewe vnd gehorsame
Vntertanen
Richter Vnd Ratt vnd gemeine der Statt Cassaw Purgerschafft.

Exhibirt den 6 February vnd der Kriegs Camer zugeschikt.
Allerdurchleuchtigster Grossmechtigster Romische Keiser Vnser
Allergenedigster Naturlicher Herr vnd Konigk
Vnser demutige gehorsamlich Vntertonige dienste mit schuldiger Pflicht vnd
ewiger trewheit sendt (sic!) Ewer Kaiserlichen Majestat allezeit zuvor bereit. Allergenedigster Keiser Vnter andern beschwerungen, so wier mit den andern Steten
in gemein Ewer Kaiserlichen Majestat demuttigklich vorgetragen hatt vns auch
vnser eigen anligende nott vorursacht fur Ewer Kaiserlichen Majestat ynn aller
vntertenigkeit zu erscheinen vnd dieselbige zuerzelen mit vndertenigster vleissiger

bitt Ewer Kaiserliche Majestat wollen uns gnedigklich vnd viiterlich erh5ren. Nach
dem Ewer Kaiserliche Majestat alhie bey vns zu Caschaw nicht allein einen feldobristen sondern auch andere [N] Ampt vnd dienstlewte, wie es diese zeit erfordert,
haben vnd halten. Derer aber ettliche so mit Ewer Kaiserlichen Majestat diensten
verhafftet, weyb kindt, haws vnd gesindt haben, vnd mit andern gemeinen stadtlewten einerlei sicherheit, freiheit, vnd ihrer Narung gesuchs geniessen, vnd auch darneben ihres diensts besoldung vonn Ewer Keiserlichen Majestat empfangen, wollen sie wenig der Burgerlichen Obrigkeit gehorsamen, daraus dann sie neben dem
gemeinen stadfolck (Wie es byllich vnd recht zu thuen wer, weil sie des gemeinen
gutten Vnd fridens teylhafftig sein) kein losung geben, kein gangreisen thuen,
nichts zalen noch dienen wollen mit wachen vnd anderer nottwendiger arbeit, vnd
wie wol ettliche vnter ynen ganze eigene hewser haben, doch weil sie in Euer
Keiserlichen Majestiit diensten leben vnd dardurch auch ihren nuz schaffen, wollen
sie sich nicht dem Burgerrecht dieser stadt wie es sich [b] gebiirete, 10 vnterwerfen,
oder yn die zal der Burgerschafft schreiben lassen, damit sie nur zuglcich die dicnst
besoldung nemen, vnd stadtfreiheit vnter sich bringen, vnd yn Keiner sach dem
Richter Vnd Ratt gehorsam geleisten mochten. Wie denn auch ire ettliche dyner
wnczerlich sagen: Was hatt mir der Richter zugcbytten? Mein herr ist des Keysers
dyner. Der Richter hatt mit mir nichts zuschaffen, welches alles zu grossen nochteyl, spott, schaden, vnd armut der Statt gereichet, So sindt auch ettlich hewser aus
der Burgerlichen Ordnung vnd zalingen ynn Euer Kaiserlichen Majestat namen
ausgezogen worden, daryn vormals stadtlewte gewonet, Vnd dieselben nit allein
mit gewonlicher darreichung der schuldigen bezalung vnd anderer mitleydung,
sondern auch mit yren Personen yn Stattemptern sich brauchen haben lassen. Denn
vonn dem Miintzhaws so auch gemeiner stadt zugehorung vonn dem Haws, welches Ewer Kaiserliche Majestiit Kammerratt alhie zuyar vonn der Statt weggenomen, vnd gar mit einander ynne haben, vnd vonn den zweien hewseren so zum
Gisshaus gemacht worden. Item vonn dem haws daryn der Herr Feldobrister etc.
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wonet: wert der Statt nichts weder zur hiilff der bezalung der yerlichen zinsen vnd
zufelligen Taxen, weder anderer diensten (wie zuvor geschehen) eingereicht und
gegeben, vnd mussen nur yr wenig das tragen, so zu vor yren vilen aufferlegt gewesen.
Dieweil aber auch eine yede Statt mit gutten ehrlichen handtwerkslewten soll
versorget sein, Vnd gott lob, vonn den zeiten des Edlen vnd Gestrengen Herrn
Lazari vonn Schwendy 11 etc. sich seine vnd nicht wenig handtwerker aus Deutschenlanden hierein ynn diese Statt gefunden vnd ettlich auch vnter den Landtsknechten den dienst aufgesaget, vnd sich heuslich alhie eingelassen, ist solcher
gutten lewten gar beschwerlich vnd yrer Narung schedlich das vil schneider, schuster, vnd andere handtwerker vorhanden vnter dem fendlein so ihr handwerk frei
arbeiten wider die armen zechmessigen Statthandwerker Vnd diese beklagen sich
hochlich das sie gedrungen werden, Landtsknecht wider zu werden Wie man hiery n
nicht ein nottiges einsehen werde thuen. Denn sie sprechen: Wann die Landtsknecht neben yrer besoldung auch frey haben das handtwerk zutreyben, vnd dardurch das Stattvolk druken. Es sey besser das Burgerrecht furen zulassen, vnd
sampt der besoldung der Stattfreiheit ynn anderer lewt hewseren yres [z] geiallent'"
zugemessen denn dem Stattregiment, vnd solcher schwerer last, sich vntertonig zu
machen, da man mit weyb vnd kindern vom dienstvolk wieder die verhoffte verbesserung viel iiber last one die Purgerliche dienst vnd zalungen stets leyden mussen. Vnd ist gewys augenscheinlich das die Armen Handwerker neben der anderer
gemeiner burgerschafft also zu boden gehen oder besoldung auffnemen werden
mussen.
Derhalben bytten vnd Supfliciren wir auffs aller Vntertenigste Ewer Kaiserlichen Majestat wolle vns hierin mit gnaden bedenken damit die so der Statt Nuz
nemer, vnd ihren fridlichen auffenthalt haben der Purgerlichen Obrigkeit gehorsam
sein vnd gemeine zalung vnd diensten zu thuen sich nicht wegeirn. Die Landts-
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Lazarus von Schwendy 1565-1568 között felső-magyarországi
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knecht aber bey ihrer besoldung bleiben, vnd den handtwerken yr brot nicht benemen.
Vnd weil vonn gedachten hewseren so man sie bey den Stattwesen hette gelassen
yerlichen mehr als siebenzig floren mit aller geburlicher losung, gangreiss diensten,
stewer, zalungen, vnd arbeit einkomen wer, Ewer Kaiserlichen Majestiit wollen
hierin auch einen Vaterlichen bedacht furnemen, Vnd vns so vil gelds an Vnsern
yerlichen zins bey Ewer Kaiserlichen Majestat kammer mit gnaden abgehen lassen.
Dem armen gemeinen Stattman darunter vil armen witwen vnd weisen sindt zur
trostlicher lynderung der schweren biirde vnd vberlast so aus Gottes verhengknus
die zeit auff vns alle gebracht vnd getrorffen. Welches wer vmb Ewer Kaiserlichen
Majestat mit gehorsamster trewheit vnd allen so wir haben Vntertenigst zuvordienen die zeit Vnser lebens geflissen sein wollen. Gewartendt vonn Ewer Kaiserlicher
Majestiit ein genedigst antwort Ewer Kaiserlicher [Majestiit] vnd Konigk- licher
Majestat.

Allezeit getrewe vnd gehorsame
Vnterthaner

Richter vnd Ratt sampt der
ganzen Purgerschafft der Statt Caschaw

Exhibita Sexto February qui fuit dies c
Sacratissima Caesarea et Regia Majestas Domine Domine noster naturalis
clementissime
Post perpetuae fidelitatis fideliumque constanti cum obedientia, Servitiorum
nostrorum in gratiam Sacratissimae Majestatis Vestrae humilimam Subiectionem.
Confidimus Sacrae Majestati Vestrae iustas et frequentes nostras querelas contra
Polonos infra Cassoviam negotia tum et Vina emptum in praeiudicium iurium ac
libertatum antiquarum istarum Civitatum, proficiscentes quas Sacrae Majestatis
Vestrae per supplicationes humilime proposuimus, benigne constare paternuque et
clementi incolumitatis atque indemnitatis nostrae Sacram Majestatem Vestram

Cura affici. Sed quia Poloni ab indebita negotiatione et infra Cassoviam profectione
non cessantes, quorundam etiam Regnicolarum opera ad Clandestinas fraudes suas
tegentias uti coeperunt, ut vel tali modo Civitatensium libertatem et Vini negotiationem avitam opprimerent et funditus everterent, summa nobis imposita est necessitas Sacrae Majestatis Vestrae id quod accidit hisce diebus humilime proponere. Nobilis Valentinus Segnei Regnicola habita cum Poiono quodam Stanislao
Garniz mutua notitia et intelligentia Sebastianum Diemenowicz dicti Stanislai Servitorem ad emenda Vina missum, infra Cassoviam cum suo familiari Martino Nagy
penes litteras salvi conductus, in quibus Sebastianum aeque ac Martinum prescriptos suos esse servitores scribit, proficisci iussit. Cum itaque dictus Polonus Sebastianus plurima loca usque ad Tibiscum proficiscendo ac Vina in Maad, Thalia,
Azalo ac alys in oppidis et villis cum prefato Valentini Segnei famulo gustando
tandem in possessionibus ad arcem Regecz pertinentibus, repertus fuisset. Cum
Magnificus Caspar Magochy captivare tanquam violatorem Ioci depositionis Civitatis Cassoviensis ac captum manibus Civium Civitatum Cassoviensis Bartpha et
Epperies in Vindemia tum ibi existentium, assignare iussit, Vnde et nunc Cassoviae
sub custodia est. Dux vero eius Martinus [Segney] Nagy nomine et pretextu Nobilitatis captivitatem evasit. Hinc igitur Sacra Majestas Vestra quid de Valentino
Segney in gratiam Polonorum proprias leges et libertatem Civitatum animo deliberato violante Sentiendum statuendumque sit dignabitur considerare. Nam non solum viam et fenestram pravis Polonorum artibus et clandestinis dotis aperuit, sed
etiam promotorem in iustitiae oppressorem iurium et antiquorum libertatum Civitatum, quae toti regno notissimae sunt, declarare et sese prebere non est veritus
Quamobrem Sacratissimae Majestati Vestrae humilime supplicamus Ceasarea Majestas Vestra dignetur nobis clementer providere ac oportuno adhibito remedio
propter hanc iniuriam ac violentiam qua manifeste affecti sumus dictum Valentinum Segney temerarium et contumacem in aliorum exemplum puniri, compesci et
tenere retundi iubere, ut et nostrae Calamitates consulatur, et aliorum qui Polonicas
artes simili colore pingunt et tegunt perviciosa consilia et auxilia reprimantur. Si
enim hoc pessimum Valentini Segnei et Poloni factum quod iam in istis regni

partibus omni populo notum est impunitum abierit addetur animus hominibus varias fraudes et dolos contra Civitatum libertates, quaerentibus ad similia et longe
perora facienda. Qua pecte inxulla presentior grassari prout ad Civitatum incolumem statum evertendum et omnem illarum antiquam et Sanguine Maiore partam
libertatem abolendam, aut in turpem rusticitatem transformandam. Supplicamus
igitur iterum atque iterum humilime ne nos indefensos Sacra Majestas Vestra[e] M
relinquat, sed potius id in Polonum et Valentinum Segnei statui committat quod
conservandis Civitatum libertatibus et illarum indemnitis maxime Conveniens esse
dinoscetur. Exinde Sacra Majestas Vestra de hoc etiam nobis clementissime ac
paterne providere iusque defensionis denegare non dedignetur quod Poloni ad versum nos animo conceperunt, quidam [libertatem] avitam virtuteque maiorum nostrorum acquisitam libertatem tuemur ac propugnamus ac in violatores nostrarum
legum necessitate [cog] summa [no] cOgente animadvertimus, Quod et nunc declarare in praedictum Sebastianum Diemyenowicz <(quem hactenus in Cestrolia
nostra asseruntur absque Sacrae Majestati Vestrae quam super hoc negotio (cum
Consiliariis Camerae Scepusiensis) requisivimus relationem dimittere non potuimus)> temerario ausu nostras leges, quibus Poloni infra Cassoviam negotiari nitantur, violante, sumus compulsi, simili modo animadvertere absque omni praeiudicio ac quoscunque intra fines ipsorum offenderint ars stare decreverunt. Hinc
malo ut Sacra Majestas Vestra opera ferat humilima ac summa ac subiectione oramus. Expectando a Sacratissima Majestate Vestra clementissima relationem quam
Deus optimus Maximus [Sacram Majestatem Vestram] diutissime salvam et incolumem in Orbis Christiani augusto Imperio atque regimine conservare dignetur.
Datum ex Congregatione nostra Cassoviae die 19 Mensis Novembris Anno domini
1571.
Eiusdem Sacrae Caesareae et Regiae Majestatis Vestrae fideles ac humilimi
subditi.
Judices et Jurati Civitatum Cassa, Leutscha, Epperies, et Zebyn
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den 6 February exhibiret, denn XI. aber der czipseryschen Camer zugeschikt.
Allerdurchleuchtigster Großmechtigster Römischer Kaiser Vnser aller
genedigster Naturlicher Herr vnd Königk.
Vnser Demutig gehorsamlich Vntertenige dienst mit schuldiger pflicht Vnd
ewiger trewheit seind Ewer Kaiserlichen Majestät allezeit zuvor bereit; Allergenedigster Kaiser etc zwinget vnd treibet vns die groß vnd wichtige dieser yezt vorhandenen zeit beschwerung vnd höchste nott vnser byt vnd anligen an Euer Kaiserlicher Majestät gelangen lassen. Bitten derwegen auffs aller demutigst vnd vndertenigst Euer Keiserlicher Majestät welle vnser solch in schrifft verfasseten anligen
auffs genedigst ansehen vnd vberlesen. Es ist yedermennigklichen wol bewust ya
die tegliche erfarund gibt es das Euer Kayserlicher Majestät getrewer vnderthanen
heil vnd fromen suchet, vnd sie yn Keinerley was zuvortreiben gedenket. Dieses
genedigen willen haben wir vns auch alle zeit getröstet, vnd nach der starken zuvor
sieht sindt Euer Kayserlicher Majestät werden vnser heil vnd fromen auch ym
angelegen lassen sein, furnemlich weil wier sonsten großen beschwernußen bürden
vnd lasten, so vns hast bedranden vnd zum teyl vorderblich sein wollen, vnderliegen. Es haben in nechst vorschinen, yaren zur erhaltung Euer Kayserlicher Majestät Kriegs volk, ettlich gelt vonn vns yn Euer Kayserlicher Majestät namen Feld
Obristen vnd hauptlewt auffgeheben, so aus gemeiner Stadt Casten nach desselbigen verrnög, dargereicht, vnd bisher noch nicht erleget worden, Welches den
gemeiner Stadt, so mit offten darreichungen hatt beschweret vnd bedrenget wirt,
etwas beschwerlich ist. Hierüber Suppliciren wir auffs demütigst vnd vndertenigst
Euer Kayserlicher Majestät wolle vns hierin mit gnaden bedenken, und genedigklichen befhel thuen damit solche uns ausstendige und yn schuldbriffen uns mit
gegeben Vorzeichente schulden beczalet mögen werden. Darneben haben yre trew
an Euer Keiserlicher Majestät Kriegsvolk zur selben zeit bewisen die Erbar czech
der schuchmacher, welche Euer Kayserlicher Majestät Kriegsvolk mit notwendigen schuchen aüff befhel vnd geheis daczumal gewésenen Feldobristen vnd haupt-

lewten, vorsehen, vnd bisher des yenigen, was sie zur besautzung yrer dargereichet,
mit kleinen yres handtwerks gewin entperen haben miissen, Vnd nun ettlich vnter
ynen gantz vnd gar yres handtwerks messig gehen, mit weib vnd kind groB armut
aussehen. Ist derwegen neben ynen vnser demuttig vntertenig bitt vnd flehen Euer
Keiserlichen Majestat welbe Gott, gemeine gerechtigkeit, armer lewt anligen, Nott
vnd elendt als ein genediger vnd guttiger Vater ansehen, Vnd Euer Keiserlicher
Majestat den zu Caschaw Cammer Ratten oder czalmeysterischen befhel thuen
damit wir vnd vorbenante schumacher sonst allerthalben beschwernussen biirden
vnd pensionen vnderlegen, ausgeczalet mogen werden, zu trostlicher armer lewt
hynderung vnd forderung. Welches wir vmb Euer Kayserlichen Majestat mit gehorsamster trewheit, vnd allen so wir haben vndertenigst zu verdienen die zeit
Vnsers lebens geflissen sein wollen. Gewartendt vonn Ewer Kayserlicher Majestat
ein genedige antwort.
Ewer Kayserlichen [Majestat] und Konigklichen Majestat
Allezeit Getrewe vnd gehorsame vnterthanen
Richter vnd Ratt Sampt der ganczen Purgerschafft Caschaw

Nomina Legatorum Civitatensium
Cassa

Leutscha

Domini Laurentius Aurifaber

Johannes Hemsch
Paulus Sturm

Martinus Kamner
Bartfa
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Domini Bartholomaeus Purlamucz

Michael Serator
Johannes Fischer

Melchior Kreisel
Kis Zebin
Stephanus Miller

(folytatása következik)

REISZ T. CSABA
EGY ELVESZETTNEK HITT ÖNÉLETÍRÁS - LIPSZKY JÁNOS
EMLÉKIRATA 1

Lipszky János katonatiszt Mappa Generális Hungáriáé... (Magyarország... általános térképe) című munkájával és a hozzá készült, első teljességre törekvő névmutatójával olyan tudományos művet készített, amely nemcsak a korabeli igényeknek felelt meg, de még napjaink kutatói is hozzá fordulnak segítségért egy-egy
helység azonosításakor. A szerző életével kevesen foglalkoztak, és e kevesek is közvetlenül vagy közvetve - szinte csak Lipszky emlékirataiból merítették az életrajzi adatokat.
Lipszky első életrajzírója Janovszky László volt, aki a család birtokában levő
emlékiratból készítette el rövid, szakapparátust nélkülöző kis tanulmányát. 2 A szerző sok esetben szinte szó szerint idézte az emlékiratot, olyannyira, hogy tulajdonképpen megjegyzésekkel ellátott fordításnak is felfoghatjuk cikkét. Ez alapján készítette el azután Lipszky-szócikkét Szinnyei József és a Magyar Életrajzi Lexikon

Az utóbbi évtizedekben magyar és szlovák tanulmányok is foglalkoztak a katona-térképész életével és tevékenységével. Lipszky munkásságát feldolgozó cikkében Csendes László3 is Janovszky adataira hivatkozott, magát az emlékiratot nem
olvasta. I f j . Bartha Lajos Csendessel több helyen polemizáló Lipszky-tanulmányában 4 pedig megjegyezte, hogy Janovszky az azóta elveszett, vagy legalábbis
lappangó Lipszky-emlékiratokból dolgozott.

1

A kutatásokat a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány támogatásával végeztem.

2

Janovszky László: Lipszky János. Életrajzi karcolat. In: A Trencsén vármegyei természettudományi egyesület évkönyve, XV. 1892. 119-134.pp.

3

Csendes László: Lipszky János huszártiszt életútja és térképei. In: Hadtörténelmi Közlemények. (29) 1982. 3.szám. 464-48l.pp.

4

Bartha Lajos, ijj.: Újabb adatok Lipszky János életéhez és munkásságához. In: Hadtörténelmi

Az emlékirat (szövege) azonban nem veszett el. A Slovensk^ Biograficky Slovníkban5 olvasható Lipszky-szócikk megadja a teljes szlovák szakirodalmat. Az első
tanulmányt Juraj Fojtík írta 1957-ben6, aki fordításban közölte az emlékiratot, és
a lelőhelyet is megadta (A magyar kutatók a szlovák tanulmányok eredményeit
nem ismerik, hézagpótló adataikat nem használták fel. Csendes, aki a Szlovák Enciklopédiára hivatkozott, munkájában nem fordított figyelmet a kézikönyv által is
megadott szakirodalomra.) Fojtík szerint csak német nyelvű másolat maradt fenn,
amit jelentősége miatt szlovákra fordítva közölt cikkében. Ekkor, 1957-ben még a
Trencsén megyei levéltárban volt a dokumentum, a Zsolnay család iratai között.
(Lipszky hagyatékát húga és mostohatestvére leszármazottjai, köztük a Zsolnay
család őrizte, majd 1953-ban a családi levéltár állami tulajdonba került.) 1970-ben
Kosáry Domokos szerint7 a Nyitra megyei Levéltárban voltak a Zsolnay (és benne
a Lipszky) család iratai. A teljes anyag innen került 1990-ben a Nagybiccsei Területi
Levéltárba, ahol ma is megtalálható. Az emlékirat pontos lelőhelye: Státny Oblastny Archív v Bytőe, Fond Zs, Inventárne éislo 22. Memoriaíe. (Lipszky János
emlékirata). 8 A dokumentum nem datált, terjedelme 6,5 fólió.
Ugyanitt található egy másik másolat is az emlékiratról, ami tartalmát tekintve
valószínűleg a Lipszky halálát követő örökösödési per irataihoz készült mellékletként. Ebben a német nyelvű részből csak Lipszky előléptetései és azok dátuma, míg
a cseh-szláv nyelvű, birtokszerzésekről szóló rész egészében szerepel. E másolat
terjedelme 3,2 fólió. A dokumentum elejére a következő - szlovák nyelvű - záradékot másolták: „Ezt a könyvecskét és a jegyzeteket saját kezűleg írtam,... amit

Közlemények. (30) 1983. 4. szám. 624-636. pp.
5

Slovensky Biograficky Slovník. III. zvazok, Martin, 1989, Matica Slovenská

6

Fojtík, Juraj\ Príspevok k zivotopisu Jána Lipského. In: Historické Studie, 1957. 3. szám,
354-367. pp.

7

Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. köt.; Bp.,
1970. 771. p.

8

A Zsolnay család 12 doboznyi iratanyaga csak tétel szintjén csoportosított, az egyes tételeken
belül az iratok nincsenek számozva. A 22. tétel Lipszky János, a katona iratait tartalmazza,
benne a Memoriaíe címet viselő emlékirattal.

aláírok, rátéve saját pecsétemet is. Szedlicsna, 1825. december 20. (P.H.) Lipszky
János s.k. ezredes".
Lipszky más kéziratos emlékeit összevetve az említett két dokumentummal,
megállapítható, hogy nem autográf iratról van szó. A rövidebb másolat elején említett záradék alapján valószínű, hogy volt egy Lipszky által saját kezűleg írt Önéletírás, ami német (életrajzi rész) és cseh-szláv nyelven készült, a dátum szerint
1825. december 20-án. A két másolat keletkezési dátuma ismeretlen.
A szöveg fordításától nemcsak terjedelmi korlátok miatt tekintettem el, hanem
azért is, mert a német nyelvű részt majdnem szószerint közli magyar nyelven Janovszky, illetve szlovákul Fojtík. A cseh-szláv nyelvű rész közlése mellett szólt az,
hogy az emlékirat szerves részeként készült, így nem indokolt elhagyása, az irat
kiadása enélkül nem lehet teljes. Az említett munkák sajnos ezt a részt mellőzték,
csak adatait vagy egy-két mondatát idézték. E cseh-szláv szöveg (nem nevezhető
szlováknak, fordításakor is cseh és szlovák szótárat kell használni) Lipszkynek hazatérte után végzett, birtokai rendbetételét célzó intézkedéseiről és kiadásairól készült összeírását tartalmazza.
A szöveg közlésénél a betűhívségre törekedtem, a nagy- és kisbetűket, a számok
utáni pontokat illetve az elírásokat a kézirat készítője szerint adtam meg (sok esetben nehéz volt eldönteni, hogy nagy- vagy kisbetű van-e az eredetiben). Ezért az
st- szókezdő betűkapcsolat gyakran ST-vel szerepel, a w, v, u betűk pedig esetenként egymást helyettesítik. A betűhív közlés miatt a mai ortográfiától jelentősen
eltérő írású szavakat - a legszükségesebb esetekben - lábjegyzetbeli magyarázattal
láttam el.
Nagy gondot jelentett az, hogy a cseh-szláv kézirat másolója a korabeli gyakorlatnak megfelelően a 'j' hangot 'g' betűvel írta. Mivel a 'j' hangjelölésében következetes, és csak egypárszor használta az 'i' hang jelölésére a ' j ' betűt, ezért a forrásban a ' j ' hangot 'j' betűvel közlöm, hogy megkülönböztethető legyen a 'g' hangtól illetve betűtől. Ezáltal ugyan sérül a betűhűség elve, de a forrás feldolgozásában
könnyebbséget jelenthet.

A rövidítéseket csak akkor oldottam fel, mikor jelentésük nem volt egyértelmű.
Ezért nincsenek a hónapok (feb., novb., decb. stb) valamint olyan szavak mint kath.,
evang. teljes alakjukra kiegészítve. Magában a szövegben csak az író által is jelölt
nazális rövidítéseket oldom fel []-ben, illetve egyes összetett szavak értelmezéséhez kívántam segítséget nyújtani [-]-lel.
Az emlékirat kiadásában az eredetihez formailag is igazodó közlésre törekedtem. Nem tartottam feladatomnak a szöveg tartalmi értelmezését, egyrészt, mert az
említett tanulmányok - éppen a most közlendő emlékirat alapján is — ezt már megtették, másrészt, mert az összes lehetséges forrás feltárásával egy nagyobb feldolgozásban kívánom azt elvégezni.
A kiadásra szánt szöveg és az eredeti kézirat összeolvasásában Páljfy Géza volt
segítségemre, hasznos tanácsaiért ezúton is köszönetet mondok. Szintén köszönet
illeti Dr. Mollay Károlyt, aki egyes szövegolvasási nehézségek megoldásával segítette munkámat.

Memoriale.
Mein Geburtsort ist Szedlicsna in Ungarn des Trenchiner Comitats; hier hatte ich
den 10 April 1766 zuerst das Tageslicht erblickt; die Taufe erhielt ich in der Turnaer
Kath. Pfar. Kirche
Von 1776-1777 erhielt ich den ersten Unterricht in der reformirten Schule zu Lossoncz.
1778. zu Trenchin
Von 1779-1782. frequentirte ich das Presburger Evang. Gymnasium
1783. wurde ich auf die Empfelung meines Rectors Sztrecsko als volontair Cadet,
bey der Militairischen Mappirung unter Direction des damahligen Obristen
von Neü aufgenommen und verwundet. 9
Den 4 Dec. 1784. hatte mich Feldmarschal Lieutinant Baron Martin von Graeven
zu seinem Huszárén Regiment engagirt, und als Cadet ex propriis dahin assentiren lassen, mit dem Ausdrucklichen Befehl auch ferner, biszu meiner
vollen körperlichen Ausbildung bey der besagten Militairischen Mappirung
in Ungarn als commandirt geführt zu werden hier hatte ich
1785 einen STreit mit dem General-Quartier Meister Ober-lieutinant Geispiczheim
(den ich untergeordnet wurde) womit er mich zum Werkzeug straffbarer unter
Cassation Verbothe neu Verrichtungen, unter dem Vorwande, daß dieses
Verwunden, und sogar Befehligen, ich aber nicht gehorchen wollte; das resultat war, daß ich im Wehrkampfe ander rechten Hand estroupirt und er im
folge mehrer andern strafbaren Handlungen in kurzer Zeit darauf infam cassirt wurden, ich aber aus Furcht veranlaßt, alle meine Dienstes Geschäfte im
STich zu lassen und zu entweichen, nach kurzer Besinnung aber, mich auf
Gerathen wohl bey meinem Regiment selbst freywillig zu stellen vornehme
hier wurde ich wieder alles mein Vorhoffen, von einem unfergeßlichen Obristen Rudolph v. Otto, mit einer ganz besonderen Auszeichnung empfangen,

9

verwandt helyett

ohne mir jn den geringsten Vorwurf merken zu lassen; es wurden mir die
jüngeren Officiers, und einige der distinguirtesten Cadeten des Regiments
zugetheilt, um ihnen in meinigen Vorkeninltnissen der Practischen Geometrie, vorzuglich aber, in der Mil itairischen Zeichnung und a la vué Aufnahme
Mittheilungen zu machen, unter Verheißung der allerersten, sich im Regimente erlegenden Unter-lieutinant Stelle, als ich plötzlich
1786. Frühjahrs, mittelst Hoffkrieges-Räthlichen Rescripts unter schärfster Verantwortung des Regiments-Commandanten (wieder mein Vorhoffen, und
mein und Regiments Willen) auf das ausdrückliche Verlangen des Obersten
v. Neü, damahligen Director des ganzen STeuer-Regulirungs-Geschäfte,
nach Pest mit 2 fl.10 täglicher Zulage, am Tage des Ausbruchs, beordret werden, wo ich bis Herbst.
1787. das heißt bis zum Ausbruch des Türken-Krieges commandirt stand und erst
im Herbst als mein Regiment (Graeven Huszárén) bereits die Friedens Quartiere verlassen, und in enge Cantonirungs-Quartiere nach Werschetz 11 im Banat abmaschirten, auch ich allda bey meinem Regiments Staabe einrückte.
Im Januar folgenden Jahres würde ich mit einem Commando, zur Abfassung
einiger Mondour[-], 12 und Armatour[-] STücken, zum Bedarf des Regiments
nach Slavonien zum Reservo geschickt, als ich aber in meinem Rückzüge bey
Szurduk die Donau passirte, wurde ich einem Haufen von Pantsova kommenden Türken verrathen, von diesen verfolgt, und nur durch Continence
und zweckmäßiger Masquirung, meiner Wagen Colonne, und plötzlich veränderten mir angeschriebenen Route, hatte ich das Glück den Anschlägen
meiner Feinde weichen, und das ganze Convois dem Regimente zu salviren;
hierauf wurde ich zum Lohn
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den 4 Febr. 1788. auf der STelle zum Vice-Corporalen ernannt. Das Regiment war
frühzeitig ins Lager zwischen Mehudia und Orsova beordert wo ich nebst
einer Division in die Vallachei, die ganze Compagnie, bis zu der famösen
Retirade von Mehubia nach Lugosch als Vice-Corporal mit machte, bey welcher Gelegenheit (da ich als Ordonance-Corporal bey dem damahligen Brigadier, und die Arrier-Garde führenden General-Major Sigbert Baron Vécsey
commandirt stand, und Befehle an die der Brigade unterstehenden Truppen
auf die Vorpostenkette zu überbringen hätte) wurde mir von Karansebes, bey
dem so genannten Ovidii Thurm, das Pferd unter dem Leibe erschossen und
meiner ganzen Bagage verlustigt, und ich selbst mit genauer Noth blos mit
Hülfe meines Unterlieutinants Andreas v. Nagy auf meine Leibpferde gerettet. So war ich von gesammten Staabs[-] und Ober[-] Officiers meines Regiments mit Achtung besonderen Wohlwollen ausgezeichnet behandelt, als mir
dadurch aus Neid und Jalousie, mein Wacht-Meister Namens Erdödy der die
Anwartschaft auf die erste Officiers-STelle im Regimente hatte, zum bittersten Feinde wurde, ließ nichts unversucht bey allerley Verfolgungen, brutalisch mich einmal endlich sogar mit Schimpfwörtern, ich war entrüstet, und
auf das äußerste beleidigt zog ich zwey geladenen Pistolen, eine für Mich und
andere für Ihm, voll Wuth eilt Ich auf das Gezelte, und zielte schon auf den
Rumpf des Wachtmeisters, als mich mein Second-Rittmeister v. Koronthaly,
ein sonst bieder und brauer Mann bey der Hand faßte, sub Arresto zum Zelt
Meines Obristen führte. Der Oberste, der unvergeßliche, ein sonst scharfer
aber gerichter Mann ein wirklicher Oberste des Sinnes, ein Frund und wahrer
Vater des Regiments, empfing mich mit schreklich finstere STirne, brachte
mir eine durchdringende Exhortation bey, begnadigte endlich aber Mein Vergehen, und rettete bloß aus Jugendlicher Hinsicht mein Leben, welches den
Königs-Gesetzen gemäß unwiedersprechlich verlohren seyn würde. Nach erfolgter Retirade bey Lugosch, wurde eine Brigade (worunter das Regiment
Graeven mit begriffen war) unter General Major Grafen von Harrah zur Einnahme der Feld-Schanze Ujpalanka, und zugleich zur Säuberung der Türken

aus dem Banat beordert. - Die Einnahme dieses festen Postens, hat Uns mehrere Hunderte Todten gekostet, ohne die Bleßirten zu rechnen. Die Verzweyfelung mit welcher die Türken fochten, und der mehrmahl unglücklich abgelaufene Sturm hatte unsere Infanterie Eszterhazy und Palfy Regimenter ganz
muthlos gemacht. Endlich wurden Frey willigen ausgehoben, 12 Mann Hußaren sollen den STurm in die Bresche beginnen, 4 Batallionen Infanterie
folgen, und 40 Hessen den Sturm der Infanterie schlißen. Unter den Freywilligen stand ich vor der Fronte des Regiments - und war so glücklich, mit
meinen beyhabenden 12. Frey willigen Hußaren bis in den Graben der Schanzen, sich durch List überführt in Carriere zu sprengen, während nach Meiner
4. Batallionen Infanterie unter Commando des Majors Liptay die Jagen der
Schanzen bestürmten, dem ohngeachtet wurde der Sturm standhaft abgeschlagen, und die Infanterie gemüßigt alle Sturm Gerätschaften im Stich zu
lassen, ich blieb mit 3. Mann im Grab der Schantzen, unter Schutz der Brustwehre zurück, bis endlich die Schanzen sich durch List überführt, mittelst
Capitulation auf Discretion ergab, bey dieser Gelegenheit, wurde ich auf besondere Empfelung meiner Vorgesetzten mit Praeterirung 28. meiner älteren
im Regiment dienenden Cadeth-Kameraden.
den 4ten Decb. 1788 zum Uter-Lieutenant im Regimente publicirt das folgede Jahr
1789 machte ich das Campagnie in Croatien unter Commando des Feld Marschal Laudon, welcher der Expedition gegen den Bassa von Scutarry bey der
die Militair Gränze Croatiens zu sehr bedrängte.
1790. Wohnte ich mit dem (unter Commando des Obrist Lieutinants Grafen
von Fesztetics) zum Landtag nach Ofen befehligten 2 Divisionen des diesseitigen Regiments diesen berichtigten Landtag bey, Mißverhältnisse haben
diese 2. Divisionen, zum Regiment Belgrad einzurüken veranlaßt. Nach den
bereits erfolgten Sistover Frieden, war ich mit 40. Hußaren, die Kanonen v.
Szemendria nach Belgrad abzuführen beordert, während ich in Grotzka, mit
genauer Noth mit Ernst, Gefälligkeit und Verheißungen im Nahmen Meines
Monarchen, die Wuth der erbitterten Servianer stillen, und besänftigen, und

so Meine Kanonen unter Mitbringen der Servischen Abgeordneten retten und
Nach Belgrad bringen konnte. Die Servianer waren äußerst aufgebracht über
den plötzlich erfolgten Sistover Frieden, schimpften, und beschuldigten unsere Regierung, von Ihr verlassen, und Ihrem natürlichen Feinde den Barbaren preisgegeben werden zu seyn, deshalb rotteten sich Ihre gesamte Knezen
zusam[m]en, wollten mit gewafenter Hand mir die Kanonen entrissen, immer
von den Ostereichern besetzte Festung Belgrad durch Coup de Main oder
durch STurm so nehmen, und dann fest entschlossen Ihre 13 künftige Unabhängigkeit zu behaupten, und unter keinen Vorwand, keiner Versprechung
die Ottomanishe Pforte zu ihren Suverain erkennen. Die Zeitfolge lehrte was
Servianer schon zu dieser Zeit im Sinne hatten. Alles dies hatte ich zu jener
Zeit, mittelst eines vollständ 14 Berichts an dem Feld-Marschall Grafen v. Vallis damahligen Com[m]andirenden in Belgrad gemeldet. Bey Übergabe der
Festung Belgrad, ward ich mit ausgewählten 40. Hußaren des Regiments, den
ankommenden Bássa von 2 Roßschweifen entgegen beordert, ihm zu empfangen, und in Belgrad einzuführen.
Von 1790-1793. stand das Regiment in Galiczien, dessen Staab zu Horodenka und
hernach zu Zborow lag meine Stativa.
1791. war zu Sattagora nächst Csernovicz
1792. zu Snyaty
1793. zu Zborow mit Ende des Jahres 1793. wurde das Regiment (Graeven
Hußaren neumehnige' 5 Vécsey Hußaren) in dem Französischen Revolutions
Krieg an Rhein beordert und im Monath Jäner
1794. bereits am Rhein eingetroffen der STab desselben zugleich, und ich mit Ihm
nach Phortzheim im Baden-Durchlachischen 16 angewiesen, zu dieser Zeit
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war General Neu, beyde Armeen unter Herzog Albert Sachsen-Teschin als
General Quartiermeister angestellt, als Er17 nach Eintreffen des Regiments
am Rhein, durch Erkundigungen meine Existenz, bey diesen Regimente erfuhr, schlug mir derselbe ohne mein Vermuthen, zum General Quartiermeister-STab der dortigen Armee der Ober Lieutinant vor. Mein Innhaber FeldMarschall-Lieutinant Baron v. Vecsey, der mich noch als Brigadier aus dem
Türken Krieg kannte ließ mich zu sich bestellen, und machte mir Antrag
(ohne mich von dem Vorschlage des General-Quartiermeisters zu informiren) zu einer Annahmei der STelle eines Adjutanten an seiner Seite, ich nahm
dieses Anerbitten, und wurde mit Praeterirung 11 Unter-Lieutinants, zwar
mit meiner großen Bestürzung außer meiner Rangs-tour.
Den lten May 1794. zum Ober Lieutinant publizirt, in dieser Eigenschaft stand ich
an der Seite meines Innhabers, und von der Seite des Regiments als commandirt geführt. Während meiner 5 jährigen Dienstzeit, als solcher an seiner
Seite, schlug mich irgend einer meinen Gauner, dessen Nahmen 18 ich indessen nie erfahren konnte, abermahls zum General-Quartermeister STab der
Italienischen Armee, welchen Umstand mein Innhaber dadurch begegnete,
daß er mich außer meier Rangs-tour mit Praeterirung 8 Meiner Kameraden.
den 21. Novb. 1799. Zum Second-Rittmeister im Regimente beförderte; als solcher
stand ich nun an der Seite meines unvergeßlichen Innhabers; bis an seinem
Tod, dem ich mir allen seinem hohen Range gebührenden Ehren wider19 seine
Dispositionen, auf das solenneste begraben ließ, mit dem vollen Bewußtsein
alle seine Diensten Angelegenheiten, mit dem Eifer Treu, und Anhänglichkeit, an seiner Person besorgt zu haben, daß er mich sogar zum Erben großen
Theils seiner Hinterlassenschaft im Testamenti machte, welches ich mir aber
auf das feuerlichste verbath, und dadurch zur Verfertigung eines andern Tes-
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tamentes gab, indem ich da auf keinen Fall erben wollte, wo er seinen eigenen
Sohn Augustus Baron v. Vecsey nunmehrigen Generalen, aus Haß, und villeicht mehr aus Kapricen gänzlich enterbte, ßey Gelegenheit dieser meinen
Anstellung, benutzte ich bey meinen anderweitigen Dienstes Obligenheiten
die Zeit und verwendete die mir übrigenden Stunden zur Ausarbeitung einer
möglichst vollständigen Charte von Ungarn, und dazu gehörigen Gränzländer wozu ich bereits während meiner ganzen Dienst-Zeit, auf meinen Märschen und Privat-Reisen Materialen gesammelt hatte. Dieses Werk war anfangs zur Erläuterung 20 eines besonderen Militärisch Strategischen Werkes,
an den bereits zu arbeiten anfieng bestimmt; in der folge fand Unternehmen
viele Theilnehmer, man spornte meinen Fleiß und Eifer, bath um förmliche
Herausgabe, both mir alle Hülfsquellen, endlich wurde auf gewisse Art eine
Öffentliche Unternehmung daraus, nach dem sich vorzüglich S.K.K.21 Hoheit
der Erz Herzog Joseph Palatínus, so dann die STaathalterey, und endlich der
Hoff-Kriegsrath mit Wärme einnehmen und selbst der Erz Herzog Karl Generalissimus mich persönlich aufgemuntert und aufgefordert, und zugleich ich
zur vollen Ausarbeitung dieses Werkes mittelst Rescripts, mit allen meinen
Charakter zukommenden Emolumenten zu Pesth förmlich Commandirt, und
unterstützt wurde, ließ Astronomische Expedition auf Kosten des Studienfonds machen, ich selbst machte Astronomische Privat Reisen, und bereitete
mir mit Ernst die unumgänglich nun erforderlichen Materialen als wieder
1805 plötzlich der Krieg mit Frankreich ausbrach - Meine diesfallige Anstellung
war zwar Officiel decretirt, mann wollte mich zurückhalten, und das Regiments Commando übersetzte mich bereit zu der auch Ungarn beorderten Reserve Escadron, aber die Unternehmung meines Werkes, war aus Freywilligen Antrieb, und nur bloß bey müßigen STunden meines Dienstes, dem nun
überdies minder Ehrenvoll, als der Ruf des Krieges des eigentlichen Dienstes,
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dem ich vorzüglich meine Existenz weihte, und verwirt verließ ich daher,
ohne vorher eingeholte Einwilligung meine damahlige Station, eilte mit forcirten Märschen, dem bereits an die Bayerischen Gränze marschierenden Regimente entgegen, traf glücklich nach 22 vor dem ersten geschehenen Pistollen
Schüß, auf den äußersten Vorposten zu Scharding bey meiner Escadron ein,
übernahm das Commando der Vaccanten Escadron, zugleich aber als ältester
im Range auch das Divisions, und Vorposten Commando, und führte die
äußersten Truppen das unter Kutusov stehenden Pangraczianischen Russischen Armee-Corps unterstellten Scharnützle, bis Kurz vor der ßataille bey
Austerlicz - Schon
den lten Novb. 1805. wurde ich auf eigenes Verlangen Sr.K.K. Hoheit Erz Herzog
Joseph Palatinus, mittelst Hoff-Krieg-räthlichen Rescripts, auf Befehl Sr.23
Majestät bey dem Inspections-General Quartirmeister STab, als Major in der
Armee publicirt, und unverweilt nach Ofen ins Haupt-Quartier abzureisen
befehligt, welchen Befehl ich aber erst nach der erfolgten Bataille von Außterlitz vollzog, nach dem Bericht mittelst persönlicher Intervenirung meines
Proprietairs Erb-Prinzen von Hessen Homburg, erfolgten Beylegung der
Mißfälligkeiten, 24 die ich mit einem Obersten Baron v. Mohr während der
Retirade und in der Bataille hatte, gegen welchen letzten ich im Angesicht
des ganzen Regiments persönlich procedirte, und so lange an der Majors
STelle keinen Gebrauch zu machen mich declarirte, bis mir eine eclatante
satisfaction, und meinen Truppen geleistet, oder einer von uns beyden cassirt
werden sollte. Nach erfolgten Frieden und nach Auflösung des Ungrischen
Insurrections General Quartiermeister-Stabs wurde ich
den lten Febr. 1806. wieder zum Hessen-Homburg Hußaren Regiment als supernumerair Major tranchirt, wegen vorher bestandenen meiner Mißfälligkeiten,
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mit dem des besagten Regiments Obristen Baron von Mohr, wurde ich mittelst Hoff-Kriegs räthlichen Rescripts,
den 20 May 1806 zum Kienmayer Hußaren Regiment qua talis transferirt.
den 1 Febr. 1807. wurde ich auf besonderes Abverlangen des Innhabers General
Major Baron Frimont zu dessen Hußaren Regiment als lten Major übersetzt,
hier ward ich zur Einführung Militärischer Schulen für junge Officiers, und
Cadeten beauftragt; als aber:
den 5ten März 1809 der König gegen Frankreich wieder ausbrach, maschirte ich
mit forcirten Märschen, über Klagenfurt und Villah zum 5ten Armee Corps
unter Masteier, nach Pontafel in Italien stellte meine Vorposten aus, und recognoscirte, als ich mittelst Rescripts,
den 5ten März abermahls zum General Quartiermeister Stab der Ungrischen Insurrections Armee qua talis übersetzt wurde mit der Weisung (in dem bereits
schon alle Archive und STellen von Vien nach Ungarn aufgebrochen waren
und die Franzosen schon ohnweit den Mawern Viens standen) mich zu Wien
beym Staats[-], und Conferenzf-] Minister Grafen v. Stadion zu melden, um
von diesen meine geheime Instruction einzuholen, diese25 Instruction wurde
eine offene Ordre beygelegt, welcher zufolge ich in STeyermark Kärnten,
und Krain alle militärische Positionen für eine Armee aufsuchen, die allenfalls nöthig werdende Tete de Proints beschichten die Weisung erhielt, nach
vollzogenen 26 meinen dieseitigen Aufsätzen und erstattenen meinen diesialligen Berichten, wurde ich nach Ofen einberuffen, und
den 8 May 1809. von Sr. Majestät als Obrist-Lieutinant bey denselben, und ad latus
Sr. K.K. Hoheit wurde ich ohne Verzug mit Vollmachten nach Raab geschickt, um da bis zur Ankunft, des Feldzeigmeisters Davidovich und Generals Mecséry den Strategischen Aufmach der Insurrections Armee zu leiten,
die Vorposten gegen die Gränzen Ungarns aufzustellen, die Verschanzungen
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im und um Raab anzuordnen und überhaupt alle zweckdienlichen Militärischen Defensions Anstalten gegen einen plötzlichen Einfall der Franzosen
zu treffen, als ich nach Eintreffen des F.M.Lieutinant Baron Mecséry demselben den ganzen Zustand, der von mir bereits veranstalteten Militärischen
Anordnungen, so wohl in als um Raab und an den Gränzen Ungarns bis Kütze
und Bruck an der Leitha mittelst schriftlicher Relation übergeben, wurde ich
mit 4 Gavallerie Regimentern gegen Papa beordert, und mir nebst möglichster Erhaltung der steten Communication, mit der aus Italien über St. Gotthard
und Tüskevár reterirenden K.K.2' Johannischen Armee, deren Rückzug so
viel möglich durch zweckmäßige Strategischen Maneveurs zu decken oder
zu Masquiren aufgetragen, um so mehr, da der Vice-König von Oedenburg
bereits aufgebrochen und gegen St. Gotthard dem Erz Herzog Johann entgegen Manevrirte, plötzlich aber seine Direction gegen die Martzel änderte,
die mir ertheilten Aufträge wurden auch mit aller Pünctlichkeit erfüllt, und
beyde Armeen hatten sich den 13 Juny im Lager vor Raab vereinigt, und den
14 Juny bey der Bataille vor Raab gemeinschaftlich gewirkt. Nach der Bataille vor Raab, wurde die Zeit mit Waffenstillstand, und Friedens-Geschaften
zugebracht, indes mich Se.28 Majestät nach Tores29 berufen ließen, mir mit
gnädigsten Ausdrucken begegneten, zum Mittag bey sich zu Tafel behielten,
und Nachmittag mit Aufträgen und Vollmachten an die Donau gesendet, zu
einer genauen Militärischen recognoscirung aller Positionen, vorzüglich zur
Auffindung der besten zu Tete de Ponts qualifizirten Plätze, nebst eigen Händigen Übergabe aller kühn einschlagenden Schichten und zur schieinigsten
Bewerkstelligung, aller diesen und andern Militärischen Gegenstände, nicht
nur den erschöpfenden 30 Bericht abgestellet, sondern auch mittelst der mir

27

Kaiserliche Königliche

28

Seine

29

Todes vagy Todis helyett (Tata német neve)

30
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ertheilten Vollmachten, auch das nöthige sogleich und was von der mir
bezeichneten Zeitfrist, mit voller Zufriedenheit ausgeführt habe, geruheten
mich Se. Majestät nach genohmenen Mittags mahl, wozu ich gnädigst abermahl geladen wurde unverhoft, mittelst eigenen Handbillets an den Erz Herzog Palatin, und das Hohe Kriegs raths Praesidium.
den 6 October 1809 zum Obersten zu ernenen, und auf mein Verlangen bey einem
Hußaren Regimente angestellt zu werden, bestimmte mich der Hof-KriegsRath zum Erz-Herzog Joseph Hußaren (angestellt) Regimente als 2ten Obersten, hier diente ich als Oberster 3 volle Jahre 2 Monathe indem ich endlich:
den lten Jäner 1813 auf mein Ansuchen, meiner Anhabenden Schwäche, und stark
zerrütteten Gesundheit halber, mich in Pension STand zu übersetzen lassen
bemüssigt fand, nachdem ich den Artzlichen Consilio zu folge, verschiedene
Bäder Ungarns besucht mir die ärtzlich vorgeschriebene 31 Luftveränderung 32
und Zerstreuung verschaft hatte, wurde ich wirklich in so weit hergestellt,
daß ich mich stark genug fand auch meinen noch lebenden Vater, und die zur
Familie gehörigen, zu besuchen, die ich im steten ununterbrochenen Dienste
meines Souverains und einst im Auslande stehend, schon bereits 28 Jahre zu
sehen nicht das Glück hatte. Mein Vater wohnte auf seinem Gute zu Praznocz
Neutrer Comitats, aber theils Alter und Schwäche, theils Sorge und Erziehung
zwey nochunmindiger Kinder drückten seine Existenz; wegen unhinlänglicher Activität in Wirthschaftführung seines Habes kam er jährlich mit
dem Einkommen abwärts, es war höchste Zeit, noch das wenige vorhanden
zu retten, und mit Energie beyzustehen, meine Gegenwart war unumgänglich
nöthig, theilte die Last des Kummers, und nahm mich der Erziehung sowohl,
als der Wirtschafts Manipulation mit Wärme an; fieng alle Wirthschafts-Gebäude, und Einfließungen herzustellen die veräußerten Realitäten nach und
nach auszulösen, und zu melioriren, den kleinen Theil der Privat-Waldung,

31

a szó végéről az n betű áthúzva

32

a szó végéről az en betűk áthúzva

durch eigenen bestellten Güter zu hegen, und zu conserviren, und sogar mit
Sequester zu belegen und so wurde die Kleine Praznoczer Curie mit schwirigsten Aufopferungen, endlich in Ordnung, und guten STand gebracht.
Alle meine andere Aviten immobilen Besitzungen waren veräußert, meine Hauptaufmerksamkeit verdiente mein Szedlicsnaer Possessorium, welches in dem elendesten Zustande, über dies noch in Pignore sich befand, die
Gebäuden waren ruinirt, die Acker nicht cultivirt, die Wiesen beynahe alle
untegeflügt, ganz ausgesogen und entnervt wieder zu Wiesen gelassen aberdies schlecht eingeflügt, und gar nicht geeget worden. Um aber alle meine
Aufmerksamkeit darauf zu concentriren zu können so mußte ich das Praznoczer schon in unverbesserlichen Stande und flor stehende Gut verlassen,
und mich ganz auf Szedlicsna beschränken, damit aber das Gut was in Praznocz, vorzüglich in Gebäuden, Gärten und Einfassungen bestand. Auf dessen
Kosten nunmehro, eine ganze Generation hinndurch sindigen konnte, möglichst conservirt wäre, so war ich mit meinem Vater bemüßigt auf 24 Jahre
des Eigenthums z u " begeben, und dem Gute einstweilen einen andern wirklichen Eigenthümer zu geben, der es besser wie jeder Arendator oder Wirthschaftsführer zu besorgen warscheinlich macht. Hierauf zog ich mich meinem Vater, mit Sack und Pack.
1816 nach Szedlicsna, hier mußte ich mittelst Processes, mit vielen Chicanen- und
Verdrußlichkeiten kämpfen, bis ich mein eigenes Gut revindiciren kon[n]te,
mann wollte mir sogar gegen doppelte Zinnszahlung nicht einmahl mein
Residentional zum Umfallen geneigtes Haus zur Bewohnung zu lassen, ich
mußte in fremden Hause Wohnung miethen, und meiner Vater konnte nicht
einmahl das Glück zu theil werden, in seinem eigenem Hause gestorben zu
seyn; ähnliche Chicanen mußte ich, und noch gröber, bey Antritt meines
Gutes zu Szedlicsna erfahren, die ich kaum begriffen hatte von einer solchen
(im Civilstande nur möglichen) Bosheit. In dieser Lage existirend war ich
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bemüßigt einstweilen, das Klein Sztankoczer Gut, von der Frau Hauptmannin
von Fleischer, gebohren Caroline ßossanyi, zu aquiriren, bis ich auf meine,
ernsthaft eingeleuteten Schritte, gegen meinen Gegner endlich mein Szedlicsner Gut, sammt Residentional Hause, mittelst Transaction zurück erhielt,
hier mußten die Wirtschafts-Gebäude, sammt meinem Residentional Hause,
von Grunde aus ganz neu aufgeführt werden, neue Einfaßungen gemacht, die
Aecker mit mehrjährig erkauften Dünger verbessert, die Wiesen in successiver Ordnung alle Jahre umgepflügt, und gedüngt, und ordentlich geegget,
und so wieder mit schwiriger Arbeit, und Kosten, und Zeitaufwand, wieder
im guten STand gesetzt werden.
Nun folgt das Detaille Meiner Aequisitionen:
Avitica Za ziwa esste mojej P. Matky Barbari Peteney sem na
f.34 50

Equipirung jakozto Volontair pri Mappirung dostal 1783
Toho jisteho Roku na Instumenta Inzinirske

150

1784. Na Equipirung, ked som Cadetom ex propriis zustal, pri Graevenskom Hußarskom Regimente

135

1788. Na Equipirung ked som Officirom zosta pri temze Regimente

350

1789. Zasek na Equipirung pri temze Regimente ked som Paripu pod
seba, a celu moju Bagazin pred Nepratclom w Skarnicli stratel

300

Nota. Toto wssecko mi bolo od mwojho Pana Otca, z Materjnskeho wiratane, aj moja Mateijnska Successia, w tejto Summe wiplatena,
mimo tejto Sumi cely ten őas Mojej Cysarsko Kralowskej Sluzby, niö
wicej z Domu od rodicow nedostal.
Summa

34

florenus

985

Acquisitiones meae
1816 Acquiruwal sem Statek Malo Stankowsky in

11. 10.000

Toho roku hned na ten predjmenuwany Statek, wimenil som jeden mwoj
Fundus reCeny huorkovBky w Szedlicsnej od Wdowy Kadacky za 300 fl.
Ktery Fundus y s Domom 1818 som zasek, tej jistej Wdowy wCjlejssej An£ury Zemek takym spusobem za 300 fl. od predal, ze tito Penize len na samom
Domu, ktery za 300 fl. odssacuwany bywsse, pozustawali na jej a Jeho Potomkow Skodu, kteru jj trpet nebudem, a od Fundussa mi ale ro£jte 6 fl. Cenzu
platit, a w pjlnych robotach pomoc poslat.
Tohoto jisteho Roku som Statok moj urecity od Mojeho Otca Lipszky Imricha zalozeny wimenil, cum Appertinentiis in

Fl. 5500.

Na tomze Statku bolo wssecko zhumpluwane Stawenj, na spadnutj, zanedbane, Role wisylene, Luky poorane, a tez wisylene, a take zasek na Luky
zanechane; pritom ani nepobranene, ba ani dobre nezorane, a brazdy hlboke
a jamy zanechane; toto wssecko som musew ze znamenjtym Capitalom, a
pracu wiprawiti, a do dobreho Poradku donesti. Toho jisteho Roku, som tez
1/2 fundusa Zahorakowskeho re£eneho acquiruwal, (z aolnej strany muoj
Fundus a Dom Residentionalsky, z hornej pak Szilagyovszky) a to syce w
Strybrnej Mincy Conventionalskej

200

1818. Acquiruwal sem jednu Ludku na dolnjm kutjku w Szedlicsnanskem Chotari,
(z dolnej strany Melchiczky, z hornej Stranky Josepha Machula 35 in

200

Tohoze Roku som acquiru wal druhu Polovic Fundusa Zahorakowskeho reieneho (z hornej strany Fundus Machulowsky, z dolnej strany pak Szilagyowsky36 in

70

Tohoze Roku som acquiruwal dwa Fundusi w Jednostajnostj, to jest wedla
mwojho Domu Residentionalskeho lezi najprw Almassovszky puste (z hor-

35

a zárójel elmaradt

36

a zárójel elmaradt

nej strany mwoj Dom Residentionalsky, z dolnej strany pak druhy37 1/2 fundusa Szilagyovskeho, ktery na ten £as P. Dubniczky BeckowBky drzi a pri
Potoce lezi38 in
NB

39

500

Tento Fundus je ze dwoch fundusow spojdeny, to jest wedla mwojho

Domu Residentionalskeho lezi nejprw Almassovszky tak reCeny, potom Holikovszky reCeny, a obidwa Fundusy ponewodz su celkom puste, do jednej
zahrady zanechany, a zaohradeny: wedla holikowskeho Fundusa (lezj Druha
Polowjc takeho Fundusa) od Potoka 40 a ktery na ten £as Beckowsky Dubniczky w zalohu drzi, ale na ktery ja tez Cessiu mam, a ze starjm Zaloznym
Listom, a mohelby 41 ho kedy kolwek wedla Cessie wimenil, ale pre dobre
Susedstwj w Compossessoratu nechcem nikoho unuwat.
W tom 1816 skrze mne in Fl. 5200 wimenenem StateCku Szedlicsnanskem,
je aj jista £astka Successorow Lettkovszkych a Hlinyiczkovszkych 42 spojCena, tak ze u§ mwoj Otec Lipszky Imre Lettkovszku Castku perennali Titulo
(ale sub Privatis sigillis) byl43 acquiruwal, a na tuze Lettkovszku Castku Dalbol

869 xr 13.

Ale pri Processi Prilezitosti, kterym uS mwoj nebohy Otec bol od Turzowcow
impetuwany, som ja Perennalim fassionem in Capitulo dal inferowat, za kteru
Fassiu som ja Potomkom Lettkowskym doplatil hotowe penjze 360

360

Ktomu mi ale Potorncy Lettkovszky aj Litteralia Documenta odewzdali, wedla kterich su esste actu exhaerentia Pignore pod Investituru circiter
1163 cr 52
Atak ratae successorum inhaerent fl. 2392 cr 65
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38

a zárójel elmaradt

39

a N[ota] B[ene] előtt álló M betű áthúzva

40

itt is jelöl zárójelet, de nem egyértelmű, hogy nyitó vagy lezáró, ezért elhagytam

41

az elfolyt tinta miatt a szó vége bizonytalan olvasató

42
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43

az y betű i-ről javítva

17.430 xr 00
Rownjm spusobem sem 1816. pri tej Prjlezitostj Turzowskeho Processa, ktery od Successorow Csermakovskych pochazejjcyho Mauric Hlinyiczkeho tez
chteli proti Mojemu Otcowy podburit, tomu jistemu Mauric Hlinnyiczkemu
som dal Nomine Auctionis na Castku Csermak-Hliniczkovszku fl. 105

105

Predtjm uz na starodawnych Obligatorow bolo Investiruwanych
505 xr48 1/2
A tak Hliniczkowskej Castky Investiturae Sum[m]a

610 cr 48 1/2

NB NB Ponewadz ale tito Hlinniczkowcy aj w Dolnjch Kapincach su wedla Familie Diossovskej snamj w Djelnom spusobe, a jejich Castka SedliCanska bez
tohoto welmi mala, a z tej PrjCini aj oblizna byla, naprotiva jejich Castka
Kapinska, znamenite rozssirnejssa jest, tehdy boli Csermak-Hlinniczkomcy
z Mojim Panom Otcom Cambiuwali, ad vires eorundem ratae Szedlicsnjanske, a Mwoj Otec byl Jim tolko w Kapincach za jejich Szedlicsansku ratu
excinduwal. Tato Hlinniczkowskych Successorow rata w Kapincach je na
ten £as spolny s Lipszkowsku Dolno-Kapinsku Castku zalozena u Pana Bossanyi Istvana Cysarsko-Kralowskeho komorneho.
Na ten £as pri koncy tohto Roku 1820. som na Mwoj Dom Residentionalsky
Szedlicsansky investiruwal Actu

44

fl. 12.997 xr 5144

A kéziratban ezt követő táblázatot betű és számhíven közöltem, az összeadási pontatlanságokat, hiányokat nem javítottam vagy pótoltam.

1816

1817

1818

1820

1819

Summa

stücke fl. xr stücke fl. xr stücke fl. xr stücke fl. xr stücke 11. xr stücke fl. xr.
Mauer leuten

1223.19

1228.19

253.52

220.50

1758.

Zim[m]er leuten

1215.20

1215.20

284.16

288.36

1887. 3

477.23

477.23

162 41

40.12

701 16

354.42

354.42

85 48

33.

536.30

480.57

480.57

122 45

44.

Handlagen
Tischler-Arbeit

50.

SchloBer-Arbeit
Gláser Arbeit

153.

STeinmetz Arbeit
Bruchstein Klaft Cub.

6.
21.

74

15

24,5

2.54

15

81.15

12,5 189.41

1000

2 45

6626.265. 9

Rohe Ziegeln

8350. 43.12

Latén Boden Kopf Nág.
Schindel Nágeln

15000

86 21

19

32.15

200

5.

detto Stame zu Tráme

27

33. 143.

40

d[ett]o Trame

37.

Pausner Gespann

3550. 44. 4

1200

10.39

4600 202.45

28.30

14. 42.

169.36

1300

3000

10.30

78

1.45

2300

386 578.53

14.24 8550.

2000.

4.

8.

12.

12

41.

85.

28

75.

32 320.

20

10

26

4.20

19 54

548 548.
36

Lattengeschnitten
100

32.

20.

16.

500 150.

2

24000 243.

3000

Eisen zu schleifen

20
43.

240.55

Zim[m]er Öfen

250
13000

75

6

50.

50.

27.2í

114.

Smidt Arbeit

21 30

Klampern Arbeit

28.

Brunkosten
Kupferschmiedt 46

4000.

28.

4 20 4 5

80.

85.

42

26
242.45

53000. 513.

125

479.55
5 273.4
21.30
28
264.11

502.35

7243.13

10

2. 130

7

22 30
1556.6

98

117 649.56

1052.

264.11
28.30

94.

26.
150.

3 143.4

64

146. 461

20

35.

99

84.37

49000. 208.30

63.
29. 145

282. 137.42
30.

291.9

98 19

13

56

500.5

8126.

35350 167.18

48.

60

88. 516.35
47,5

9.

26

Schwarten

Summa

151 190. 4

26.39

28 139.56

100

Zaun und EinfaBung

7,5

26

1000

STábe zrdje

Schindeln

78 5 0

13

Bretter
Forsten

20

1500
21.30

47. 187.

44
141.15

14 140.48

3.

172.58

44.

19,5

3.

Tannene Gespann

63

118 236.45

Eichene Geschpánn

15.

4 58

72

Gebrante Ziegeln.

Kalkmetzen

727.42

200. 33.

Nadler Drath Fenster

Tufstein Klaft.Cub.

8

538.5
22 3 0

641 21

2001 44

1561 27

12997 51

45

e sor alá beszúrva: 1136 840 36. Nem egyértelmű, hogy ehhez vagy a következő sorhoz
tartozik.
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Item Tohoto Roku in Septembri Mesace som acquiruval Fundus Rhodovszky
takreceny, ale Machulyovszky in Fl. 119 xr 2 2/5
Melioratie

Fl. 119 xr 2 2/5

Fl. 5
Summa Fl. 124 xr 2 2/5

NB Tento Fundus je ze dwoch componuwany, lebo sa na dwoje delj medzy
Josephina Machulya, a Anna Machulya Manzelku Georgii Nagya, a je spole£ne we 300 Fl. zalozeny 1809 Mense Aprila. Ktere Penjze ked sa na Scalu
redacuju u£ina 119 fl. 2 2/5 xr. a tak kazda Polowjc uCinj 59 fl. 311/5 xr, toto
sa propter Historiam rei tuto doklada, doklada se aj to, ze bol celkom pusty,
Stromowja a ajat je moja Industria aj Plot
SummaFl 30.651 x r 5 3 2/5
1822. Ten jisty Process ktery Familia Turzo straniwa jistej Lettkomskej Castky tak
reCenej, esste proti mwojmu drahemu Otcowy Lipszky Imrichowy wizdwihla, a po Jeho Nebozkeho Smrti na proti mnecontiniruwali, z ktereho ale nisst,
len Secatura, a Osskliwost wissli, lebo w praznej hlawe mozjy hledali, sa
tento rok per Amical dokonal, wedla kterejze Transactii som ja Familiae Turza, ponowadz sa mi welmi potrebny a chudobny wideli, 1.000 z mojej dobrej
Woli a Generositassu

fl.

1.000

w hotowych Penjazoch zlozil; Familia pak Turza naproti jakozto w osmcj
Castky se mnu ureCjtim spusobem dyelna, wssetko swoje Prawo, ktereby Vrecjtim spusobem takto w Szedlicsnej mela Mne a Mojim Napadnjkom na weky
vreSjtim spusobem odewzdawo a njjakebudto Aclualne, budto wirtualne Prawo sy w Sedlicnej nezadrzuje a na wssetko renunciruje, ba aj Statecek tenze
ktery in 1/8 u Sztanek Jano zalozenj skute£ne mi odewzdawa solutis solvendis, ktere Sztanek Janowj prichazaju Penjaze; wedla kterej Transactii sa
aspon jeden odiosny Process dokonaw.
1823. Acquiruwal sem perennaliter w Chotary Turnanskem jednu Luku Halabowa47 na zahradah 4 " r e c e n u , in S u m m a (jinade sa w o l a T r a g l o w a )

47

ez a szó a kézirat előző oldalán őrszó, és ott: Kalabova

fl.275

Ktera lezj na prawej Strane Potoka SedliCnanskeho

w horach na ten cas som hu dal zahradit:
Item Acquiruval sem Pignoris Titulo w Chotary Turnjanskom druhu Luku
Blazewsku (neb Skrwankowu. 49
Na Zachradach reiena Tablicska

X

Item Jeden kljn

in Summa

fl 160

Item Druhy kljn
Item acquiruwal sem titulo pignoris w Chotare Turnjanskem zlatowsku na
zahradach re£enu in summa

fl. 150

Item acquiruwal sem Titulo Pignoris w Chotary Turnjanskom Cherniczkowu
prostrednjch pri Chodnjckach reCenu in

fl. 75

Item Acquiruval sem titulo Pignoris w Chotary Turnjanskem Israelowu (alias
Sztracskowu 50 do Belanskeho honja kutoch in

fl. 110

1818. Wimenil sem Fundus spolu y s Domom mwoj ureCjty nekdy Kadakowecz a
na ten £as Zemekowecz wolanj za 300 fl, a ponewadz tenze Fundus som
nepotrebowal, a ta jjsta Obywatelka Wdowa Kadacska, naten cas us Zemecka, mne za tenze Dom a Fundus prosyla, pustil som jej zasekza 300 fl. Sajnowichkterezto u£inja 120flC.M. 51 pri t o m m i m a o d Gruntu od recognitionem
Juris Dominalis rocjte 6. fl. C.M. platiti. Beneficia omnia post Fundum sem
pre seba zadrzal, aj mi ma okolo luk wzdy pomoc poslati.
Item toho Roku sem acquiruval Luku Nagyovszku na Kutj Dolnjm in
fl. 200
Item acquiruval som Luku Szilagyovszku od Pane Csernyanszky Janosa
zalozenain

48
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a zarojel elmaradt

50

a zarojel elmaradt

51

Conventionalska Minca

fl. 150

1822. Acquiruwal som 1/2 Fundusa Szilagyowskeho Zahorakowskeho re£eneho
spolu y s Prjpadnosti, ktomuze Fundusu Prinalezejicymu" y Successorom
Szilagyi Marie Manzelky Dubniczky Adama prinalezejjce totizto.
1. Pol fundusa Zaherakowskeho spolu, y s Pripadnostjama z dolneho Boku
Lipszky, z hornjho Druha polovic fundusa Zahorakowskeho.
2. Zeme Djel nize Dediny, k maljm Ludkam podle Szilagyi Jozefowej zemj
z hornej Strany
3. Na hore koncjm wedla nad hluboku Cestu.
4. Za Inowcekom pod Drahami wedla zeme Pana Csernyanszky Laclawu z
dolnej strany.
5. ZelniCka mala; wedla Zelnicy Ujhelyowskej.
6. Lucka na Sassnatjk klin reCena wedla Szilagyi Gyorgyovej Luky
1772. Tato Porcia bola Jano Sztankowy zalozena, a Jeho Manzelky Elizabethae Thuvik in f.

135

1773. Dalasa Auctia

2

1773. Na Potreb Misto Auctia

4 xr 30

1785. Dala se zasek Auctia

1

1792. dala se zasek Auctia

39

200

30

Summa 200
Item. Tohoze Roku soin acquiruval druheho 1/2 Fundusa Zahorakowsky receneho.
Tento Fundus 1/2 bol skrzewa
Susanni Vajda" zalozenj in
1768. wzal Georgius Szilagyi Auctiu

f. 35
35

160

1820. wzal Auctiu, a znowu zalozil
P. Szilagyi Elek auctia bola

90

Za stawanj se wiplatilo Panu Szilagyi Elekowj a Sztanek Ondrissowy

52
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53

feliilirtsaga miatt a nev olvasata bizonytalan

£410 xr 12
Summa Fl. 570 xr 12
1823.

54

570 xr 12

Acquiruwal sem, a respective revindicoval som moje Prawo Urecjte na

Fundusi Johanincovetz recenem, ktery Fundus sem Panu Csernyansky Laszlawowj odejmal, a za stawanj 50 fl. C.M. to jest 125 fl. w Sajnoch wiplatil,
a ponewadz ma ten jisty Obiwatel Isstvan Johaninecz poprosyl, abych mu
tenze Fundus y s Domom popustil, a ja takowy sem nepotrebuwal, tehdy som
ten jisty Fundus spolu y s Domom jemu za tj Penize to jest ! 25 fl. Sajnowich
a neb 50 C.M. prepustil, reservando pre sebu omnia Beneficia postfundualia,
aj mi musy ad recognitionem Juris mei Dominalis, totizto 6 fl. C.M. za Fundus
platit, ktomu pri lukach wzdy pomoc poslat, a nebo aj jinjch pilnich robotach.
Item. Pajtu moju pri Dome residentionalskem som rozmnozil, wssecku Pilire Nove,
a Pol Pajty, nowy krow, a nowu Strechu, kosstuwala ma Murarska a Tessarska
robota, spolu y jinsse Minucye

865

1825. 28 Juniusa: Na ten jisty Fundus Rhodovszky Machulowsky (Zongrovszky
receny) ktery som bol 1820 od Sztanek Andrassa acquiruwal, a ktery mi bola
Josephina Machula prepustila, dal sem dnessnjho Dne tejze Josephiny 100
11. a Anne (to jest Nagyky) tez 100 Fl. a tak Auctiu obi dwom in Summa
200
Nota atak je us na tenkrat na tomze Fundusy predessla Investitura od roku
1820 ucinj

fl. 119 xr 2 2/5
Auctia dnjskj 200
Stoji tehdy w hotowjch penjazoch Invest. 319 xr 2 2/5

Ktomu sem tohoto Roku 1825 na temze fundusy Zahorakowskem reCenem
jednu Owcaren, aj Sopu pristawil (ponewadz pusty bol) na ktere Stawenj sem
nasledujjcy Material, a robotu potreboval.
110 Wozow kamena
13.632 Tehel

54

az ezt koveto Tohoze szo athuzva

Fl. 55 xr

7

24

6

50 Na Hrady 55 suce drewo kusow 156

22

75 Kusow na krowy suce Drewo

83

42

228 Desek

87

34

Ktomu toto Summa

514 Lat

56

38

Fl. 915 xr 43 stoji

7500 Sindelow

51

27

naten cas Investitura

3825 Latowjch Klincow

20

26

1234. 45 2/5 na temze

19.125 Sindelnych Klincow

36

42

fundusy Zongorovskem.

3

42

37 Spinarow
Murarom

140

Tessarom

122

Najemnjkom
Fl.

77

39

915

43

Fl.915 xr 43

^

35522 xr 43 7/9

Tohoto jisteho Roku som na Mojem Residentionalskem Dome jeden ambit
pristawil, na kterol som nasledujjcy Material, a robobotu potrebowal:
12 Sah Tuffa na Sklepy z wssennej

\

fl.86

110 wozow kamena twrdeho

55

14 Quadr. Sah kamen na Flastrowanj

66

42

55 Merice Wapna

41

55

Murarska robota

186

40

Tessarska robota

61

15

Najemnjkom

103

30

17

24^

Item SioBarowi mrezkv na Okna

Summa fl. 618
Ktomu predessle roky winalozil sem

12.997

26
51

Atak som us na Dom
Residentionalsky winalozil

fl.

13.616 xr. 17

Tohoto Roku som tez na 1/2 fHndusy Szilagyowskem, ktery sem od Sztanek Andrassa acquiruwal bol, a na ktery som bol 1822 P. Szilagyi Elekowi, aj Auctiu

55

a szo feltilfrott, olvasata bizonytalan

dal stojj Investitura fl. 570 xr. 12
Na kteru 1/2 Fundusy som tohoto (1825) roku, jeden Mayer, totizto Jednu
Izbu, a dwe prdedne, a dwe zadne Komory wistawil, som nasledujjcy Material, a robotu potreboval:
36 Wozow kamena
13.632 Tehel
16 kusow hradoweho

56

Drewa

fl. 23

24

24

6

52

7

76 Desek

29

12

26 kusow krowoweho Drewa

27

51

171 Laty pilene

18

51

2500 Sindela

17

9

Fl.353 xr 25

1276 Latowjch klincow

6

48

NB A tak lezi uz na tom

6375 Sindolnjch klincow

13

14

Fundusy Fl.923 xr 37

1

15

Murarska robota

46

39

Tessarska robota

61

9

Najemnjkom

25

40

12 Spinarow

Mlinarom Stolarsku robotu

6

Summa fl.353 xr. 25

56

az elso beluk felulirtak

11.353 xr.25

PÁLFFY GÉZA
KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
A KIRÁLYI MAGYARORSZÁGON A XVI-XVII. SZÁZADBAN 1
Az oszmán hódítással szemben kialakuló magyar végvárrendszer vitézlő rendjének igazságszolgáltatására a magyar történettudomány mindezidáig szerény figyelmet fordított. Takáts Sándor rövid tanulmánya és Varga J. Jánosnak, a dunántúli nagybirtokra és végházakra vonatkozó kutatásai kivételével a magyarországi
végvárrendszerről írott monográfiák is mellőzték a téma részletes tárgyalását.2 Katonai igazságszolgáltatásunk e korszakbeli története azonban - mint az alábbiakban
látni fogjuk - külön fejezetet foglal el nemcsak a magyar, de az európai hadi bíráskodás történetében is. Emellett a törökellenes erősségekben szolgálatot teljesítő
katonaság vitézlő törvényszékének megismerése hozzájárulhat a végvári rendszer
kialakulásának számos kérdéséhez, továbbá új adalékokkal szolgálhat a végvári
társadalom és a XVI-XVII. századi magyar jogszolgáltatás kutatásához. A következőkben ezért - egy készülő nagyobb terjedelmű összefoglalás vázának megrajzolásával - kívánok rövid áttekintést nyújtani a végvári katonaság hadi bíráskodásának történetéről.
A Mohács előtti magyar katonai igazságszolgáltatás megfelelt az európai
hadi bíráskodás korai fejlődésének. 3 Ezen korszakban - eddigi ismereteink szerint

1

Az ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék és a Szentpétery Imre Tudományos Diákkör
szervezésében tartott tudományos ülésen 1993. november 2-án elhangzott előadás.

2

Takáts Sándor. A régi magyar hadbíróság. In: Takáts Sándor: A magyar mult tarlójáról. Bp.,
é.n. 137-163.; Varga J. János: Katonai bíráskodás a 16-17. századi dunántúli nagybirtokon
és végvárakban. (Seregszék, hadiszék, úriszék) In: Különlenyomat a Századok 1977.évi 3.
számából. Bp., 1977. 439-462.

3

A német katonai igazságszolgáltatás fejlődéséről átfogó képet nyújt Bonin, Burkhard von:
Grundzüge der Rechtsverfassung in den deutschen Heeren zu Beginn der Neuzeit. Weimar,
1904.; illetve Sauber, Erich: Germanisches und Antikes im deutschen Soldatenrecht. In: Zeitschrift für Wehrrecht V. (1940/41) 125-153. A legújabb, de igen szerény áttekintés Schwind,
Hans-Dieter. Kurze Geschichte der deutschen Kriegsgerichte. München, 1966. Mindeddig

ugyanis - külön hadbírák létezéséről nincsenek adatok. A földesurak természetesen
maguk ítélkeztek katonáik felett vagy átruházták ezt a feladatot kapitányaikra. A
déli végvárrendszer királyi katonasága pedig az egyes végvárak kapitányainak joghatósága alá tartozott. A törvénykezés - az európai gyakorlatnak megfelelően minden bizonnyal magasabb rangú tisztek és megyebeli jogtudó személyek bevonásával esküdtszéki formában történhetett. Külön bírákkal csak egyes kiváltságolt
katonáskodó csoportok (például a délvidéki naszádosok4) rendelkeztek. Önálló hadijog ez időben még Európában sem alakult ki, habár a XV. század folyamán már
megszülettek az első tábori és hadi rendtartások, katonai szabályzatok. Elképzelhető, hogy Mátyás fekete seregének is létezett valamiféle rendtartása, ez azonban
- Mohács előtti okleveleink nagy részéhez hasonlóan - valószínűleg a történelem
viharaiban pusztult el.5
A XV-XVI. század fordulóján a német területek katonai igazságszolgáltatása
jelentős fejlődésnek indult, s ez a magyarországi viszonyokra is hatást gyakorolt.
Ekkor jelentek meg az első hadbírák, az úgynevezett soltészek, s a század közepére a német gyalogezredek mellett már több, kimondottan bíráskodási feladatokkal megbízott katona (a soltész, a profosz, a bírósági esküdtek, szolgák és az írnok)
külön katonai igazságszolgáltatási szervezetet alkotott. A lovascsapatok esetében azonban még hosszabb ideig a korábbi századok gyakorlata maradt fenn/' Az

pusztán a Landsknecht-katonaság jogszolgáltatásáról született modern, elsősorban jogtörténeti
összefoglalás. Möller, Hans-Michael: Das Regiment der Landsknechte. Untersuchungen zu
Verfassung, Recht und Selbstverstándnis in deutschen Söldnerheeren des 16. Jahrhunderts.
Wiesbaden, 1976. (Frankfurter historische Abhandlungen 12.) A francia hadi bíráskodásra
Dictionnaire d'art et d'histoire militaires. Publié sous la direction de André Corvisier. Paris,
1988. 493-499.
4

A nekik adott 1525.évi kiváltságlevelet közölte Szentkláray Jenő: A dunai hajóhadak története.
Bp., 1885. 369-372.: I.sz. irat.

5

Rázsó Gyula: Mátyás zsoldosseregének hadművészetéről. In: Mátyás király 1458-1490. Szerk.:
Barta Gábor. Bp., 1990. 93.

6

Kurzmann, Gerhard: Kaiser Maximilian I. und das Kriegswesen der österreichischen Lander
und des Reiches. Wien, 1985. 80-83. (Militárgeschichtliche'í'Dissertationen österreichischer
Universitáten 5.); valamint lásd a 2. jegyzetben idézett műveket.

ítélkezés alapjául különféle rendtartások (úgynevezett Artikelbriefek) szolgáltak,
mígnem az 1570. évi birodalmi gyűlésen - mindenekelőtt Lazarus von Schwendi
munkájának köszönhetően - az egész birodalom német katonasága (külön a lovasság és külön a gyalogság) egységes szabályzatot kapott.7
A törökellenes magyar hadszíntéren a XVI. század harmincas éveitől egyre
gyakrabban megjelenő birodalmi csapatok katonai igazságszolgáltatása természetesen hatással volt a magyar fejlődésre. Ennek alakulása azonban az európai gyakorlatnak csak bizonyos vonatkozásokban felelt meg, s számos tekintetben egészen speciálisan alakult. A század hatvanas éveire a magyar végvárrendszer már
többé-kevésbé szilárd szervezeti kereteket öltött, és kialakulóban volt egy viszonylag állandónak tekinthető királyi végvárakban katonáskodó réteg. Míg a rövid ideig
tartó hadjáratok esetében a katonai kihágások feletti ítélkezés ad hoc mezei, illetve
tábori hadbírák segítségével megoldható volt, ez egyre nehezebben vált elképzelhetővé az állandó szolgálatban lévő végváriak esetében. A magyar katonaság
ugyanis állandó összeütközésbe került a várainkban szolgálatot teljesítő idegen
katonasággal, de még gyakrabban a polgári lakossággal, a vármegyei szervekkel.
A sokasodó jogi ügyletek számát az egymás közti összerezzenések még tovább
növelték. így a kisebb és közepes végvárak kivételével, ahol a várkapitány tisztjeivel és megyei vagy városi jogtudó személyek bevonásával - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - képes volt a törvénykezési feladatok ellátására, a nagyobb
helyőrséggel bíró véghelyeken mindenképpen szükség volt jogtudó, katonaviselt
személyek hadi bírákként való alkalmazására, akik székeiken szükség esetén a kisebb végvárak komolyabb ügyeit is napirendre tűzhették.

7

Az Artikelbriefekre Beck, Wilhelm: Die ál testen Artikelsbriefe für das deutsche FuÖvolk. Ihre
Vorláuíer und Quellen und die Entwicklung bis zum Jahre 1519. München, 1908.; Érben,
Wilhelm: Ursprung und Entwicklung der deutschen Kriegsartikel. In: Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung VI. Erganzungsband. (1901) 473-529.; uő.:
Kriegsartikel und Reglements als Quellen zur Geschichte der k. u. k. Armee. In: Mitteilungen
des kaiserlichen und königlichen Heeresmuseums im Artillerie-Arsenal in Wien 1. (1902)
1-200. Schwendire és a birodalmi szabályzat megalkotására a jelentős szakirodalomból lásd
König, Johann: Lazarus von Schwendi Röm. Kaiserl. Majestat Rat und Feldoberst 1522-1583.
Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation. Schwendi, 1934. 74-95.

Ezeket a problémákat a királyi Magyarországon szolgálatot teljesítő császári
kapitányok és kerületi generálisok is felismerték, akik számára az európai gyakorlat
már teljesen bevettnek számított. A hazánkban kialakult jogi viszonyokban azonban nem rendelkeztek kellő jártassággal, így a magyar katonaság szinte mindennapos jogi ügyeinek irányítására - a birodalmi csapatoknál kialakult rendszerhez
hasonlóan - a magyar vitézlő nép számára is hadi bírák kinevezésére tettek
javaslatokat. Az új bírósági szervezet felállítása és meghonosodása természetesen
számos jelentős hagyományokkal bíró intézmény (vármegyei, városi és helytartósági bíróság) hatáskörét sértette. Ennek ellenére a végvárakban szolgáló magyar
királyi katonaság vitás ügyeinek intézésére sorra alakultak a XVI. század második
felében a kerületi főkapitányok mellett működő hadi bíróságok, melyek vezetői
egy-egy nagyobb végvárban tartva székhelyüket az ottani úgynevezett seregszéki
feladatokat is ellátták.8 Az 1560-as években létrejött felső-magyarországi hadiszék kialakulását - mely a már említett Lazarus von Schwendi főkapitánynak köszönhette megszületését - a század végén a bányavidéki és a győri főkapitánysági hadi bíróságok, illetve a nagyobb végházakbeli seregszékek megszervezése
követte.9 A XVII. század elejére a magyar katonai igazságszolgáltatás intézményrendszere szilárd szervezetté vált. A kisebb királyi végvárakban továbbra is a kapitányok, illetve helyetteseik bíráskodtak tisztjeik és jogtudó személyek bevonásá-

8

A győri seregbíró a Bécset védő főkapitányság, az érsekújvári pedig a bányavidéki generálátus
hadbírói teendőit látta el. Terminológiai szempontból érdekes, hogy ezek még hadbírói feladatok végzésekor is a seregbíró elnevezést használták, ellentétben a Kassán székelő felső-magyarországi hadbíróval, akit viszont sohasem hívtak a sereg bírájának. A mai Dunántúl nyugati
részén kialakult kanizsai, majd Kanizsával szembeni főkapitányságban - eddigi adataink szerint - állandó kerületi hadi bíráskodással megbízott személy nem volt. A XVII. században
gyakran azonban a vicegenerális egerszegi székhelyén szolgáló seregbíró látta el ezt a feladatot.

9

A felső-magyarországi hadiszék (,,iudicium militare in Zepusio") megszületésére lásd Magyar
országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. Szerk.: Fraknói Vilmos. V.köt. 1564-1572.
Bp., 1877. 176. és 216-217. (Monumenta Hungáriáé Historica. III. Magyar országgyűlési emlékek. V.) (a továbbiakban MOE. V.köt.) A bányavidékire Österreichisches Staatsarchiv, Wien.
Kriegsarchiv. (a továbbiakban KA.) Hofkriegsratprotokolle. Bd. 185. Reg. fol.97. A győrire
uo. fol.131-133. és Bd.184. Exp. fol.142.; illetve Niederösterreichisches Landesarchiv, Wien.
Stándische Aktén. A.VII.21. fol. 1-25.

val; a jelentősebb erődítményekben azonban külön seregbírák (judex bellicus10)
szolgáltattak igazságot kapitányaik seregszékein. Mindkét helyről a kerületi generálisok hadiszékeire nyílt lehetőség a fellebbezésre, ahol a főkapitány sági hadbírák állandó és ad hoc esküdttársaikkal hoztak ítéletet. Mezei hadjáratok idején külön tábori bírák szolgáltattak igazságot11, a vármegyei csapatok felett azonban
továbbra is kapitányaik vagy a hadi események lezajlása után esetleg a megyei
törvényszékek ítélkeztek.12 A szerteágazó katonai igazságszolgáltatási intézményrendszert a komáromi magyar naszádosoknak még a Mohács előtti időszakból
örökölt, s az új szervezetbe beépülő külön seregszéke színesítette.13 A földesúri
katonaság pereit azonban változatlanul az úriszékeken tárgyalták;14 a várfeladók
felett pedig - az európai gyakorlattól eltérően - nem külön delegált katonai bíróságok, hanem a korábbi szerepét egyre inkább elvesztő kormányszerv, a helytartóság bírósága mondta ki a végső ítéletet.15 Külön érdekességként tarthatjuk számon,

10

A 'judex bellicus' latin kifejezés alatt egyaránt érthető sereg- és hadbíró is. Mindig a funkció
határozza meg, hogy miként kell a formulát értelmeznünk. A korabeli magyar nyelv ugyanis
két elnevezést teremtett, míg a latin pusztán ezt az egyet alkalmazta mindkét tisztség kifejezésére.

11

A Batthyányaknak a XVII. század második felében kiadott tábori edictuma például a következő
módon rendelkezett a tábori hadbíró kinevezéséről: „Hadi Fo Bironak valastottuk Tekéntetes
Nemzetes Nátl Leopold Uramat, a ki a bűnösöket Fogja itélny töbekkel együtt." Magyar Országos Levéltár, (a továbbiakban MOL.) P. 1313. A herceg Batthyány család levéltára. Batthyány
család törzslevéltára, (a továbbiakban P.1313.) 252.cs. fol.518.

12

Serényi Mihálynak a felső-magyarországi rendek adóiból felfogadott lovas katonaság kapitányának 1598-ban kelt utasítása felhatalmazta a kapitányt, ,,vt milites in rapinis vei alijs excessibus depraehensos vei alioquin noxios in exemplum aliorum jure puniat." MOL.E. 136. Magyar Kamara Archívuma. Diversae instructiones. No.173. 1598.szept.25. Kassa.

13

II. Lajos 1525. évi privilégiumlevelét I.Ferdinánd 1554-ben már a komáromi naszádosok számára újította meg. /[llésy] J[ános]: A komáromi naszádosok kiváltságlevele. In: Hadtörténelmi
Közlemények VIII. (1895) 395-399. Vö. még Takáts Sándor. A magyar gyalogság megalakulása. Bp., 1908. 199-200.

14

Úriszék. XVI-XVn. századi perszövegek. Szerk.: Varga Endre. Bp., 1958 . 960-962.:
553-554.sz. irat. (Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 5.)

15

Példaként az 1594-ben Tatát, Veszprémet, Szentmártont stb. feladó magyar végváriak említhetők, akik felett a helytartói bíróság az 1595. évi diétán ítélkezett. Kubinyi Miklós, ijj.: Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez. I.köt.

hogy egyes földesúri praesidiális mezővárosokban (például Körmenden, Keszthelyen vagy Sümegen stb.) a korábbi polgári bíróságok - elsősorban földesúri hajdúprivilégiumoknak köszönhetően - a királyi végvárak vitézlő törvényszékeihez
hasonló ítélkező fórumokká váltak. Annak ellenére, hogy ezek is seregbírák által
vezetett seregszékek voltak, a fellebbezett perek természetesen nem a kerületi főkapitány hadiszékére, hanem a birtokos földesúr úriszékére kerültek.16
Míg a birodalmi csapatok igazságszolgáltatásának fejlődésétől eltérően a gyalogos és lovas csapatok katonái feletti ítélkezést Magyarországon ugyanazok a szervek látták el, addig a hadi jogszabályok alakulása - ha mintegy fél évszázados
késéssel is, de - követte az európai normákat. Az ország felső részeiben ugyanis
az ott létrejött hadiszék megalakulásával egyidőben - tehát az 1560-as évek második felében - egy olyan „hadi törvénykönyvet" alkottak (a birodalmi hadiszabályzat létrehozásában is fontos szerepet játszó Schwendi generális irányításával), mely
külön artikulusokba foglalta a lovas hajdúk és gyalogos drabantok kötelességeit.17
Ezt a szabályzatot később - az 1577. évi bécsi nagy hadi tanácskozás javaslatára horvát nyelvre lefordítva a déli főkapitányi kerületekben is bevezették, s többször
alkalmazták a XVII. századi Európában szolgálatot teljesítő magyar lovas és gyalogos csapatoknál.18 Ezen rendtartást tehát a bécsi katonai vezetés a XVI-XVII.

Történeti bevezetéssel. 1590-1600. Bp., 1876. 134-135.: CXLV.sz. irat. és
CLXXIX.sz. irat.; továbbá KA. Alte Feldakten. 1595/3/3., ad 3.a. és ad 3.b.

167-168.:

16

Körmendre lásd Zimányi Vera: Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. In: Századok 94./1-3.
(1960) 289. és 294-296.: l.sz. irat. 6-7.pont.; Varga J. im. 440-441. és MOL.P.1314. A herceg
Batthyány csdlád levéltára. Missiles. No.24030.; Keszthelyre MOL.P.235. Festetics család
keszthelyi levéltára. Gersei Pethő család. Comitatus Zaladiensis. No.424., 446., 474., 497.a.
stb.; Sümegre Veszprémi Püspöki Levéltár. Miscellanea. No. 107.
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MOE. V.köt. 176. és 216-217.; MOL.P. 108. Esterházy család hercegi ágának levéltára. Rep.77.
Fasc.N. fol.51-55.; KA. Alte Feldakten. 1577/13/2. fol.21-25.; Hadtörténelmi Intézet Levéltára.
Törökkori Gyűjtemény. 1588/41.
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Geőcze István: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. In: Hadtörténelmi Közlemények VII.
(1894) 660-661. és Die russische Gesandtschaft am Regensburger Reichstag 1576. Mit Beitrágen von Ekkehard Völkl und Kurt Wessely. Regensburg, 1976. 41. (Schriftenreihe des Regensburger Osteuropainstituts 3.); KA. Alte Feldakten. 1578/13/2. 76.p. Vö. LopaSit, Radoslav: Spomenici hrvatske krajine. Knjiga I. Od godine 1479 do 1610. Zagreb, 1884. 65-71.

század folyamán a magyar katonaság olyan „vitézlő törvénykönyvének" tekintette, amilyennek az 1570. évi birodalmi szabályzatot tarthatjuk a német katonaság
számára.
Az állandó sereg- és hadbírák alkalmazása egy végvári „jogtudó értelmiség"
kialakulását segítette elő, hiszen seregdeákjaikkal együtt gyakran ők rendezték az
erősség katonaságának írásbeli teendőit is. Mindenütt a helyi sajátosságoknak megfelelően alakult, hogy milyen jogi képzettségű személyek töltötték be a különféle
bírói tiszteket, illetve segédkeztek meghívott esküdtekként a sereg- és hadiszékek
ítélethozatalában. Az 1691. évi egerszegi hadiszéken például ott találjuk Zala vármegye alispánja mellett a megye néhány szolgabíráját, valamint esküdtjét is. Az
1670-es években Esterházy Pál bányavidéki főkapitány hadiszékét Vály János, az
esztergomi érseki szentszék és Pozsony vármegye jegyzője vezeti; míg ugyanekkor
Felső-Magyarországon Fodor János kassai főbíró elnököl a főkapitányi ítélőszék
tárgyalásain.19 Meghívott esküdtekkel ítélkeznek az önálló seregbíróval nem rendelkező végvárak kapitányai és helyetteseik is. A pápai vár 1660 áprilisában tartott
seregszékén a felperes vicekapitány és a vitézlő rend képviselőin kívül szintén
helyet foglaltak meghívott, jogban jártas személyek, úgymint Veszprém vármegye
két szolgabírája és esküdtje, valamint Pápa város fő- és két vásárbírája. A bíróság
végül a már visszaeső paráználkodó pápai katonát, „mint a fele niluan ualo Lopot
es gonosz téuőt Országnak élő Tőruenye szerint" ítélte kötél általi halálra.20 Ha
pedig katonák polgári személyekkel együtt követtek el bűntetteket, akkor a két
társadalmi csoport tagjaiból összeülő vegyes bíróságok hoztak ítéletet. Győrben

(Monumenta spectantia históriám Slavorum Meridionalium XV.); A XVII. századi európai
alkalmazásra KA. Sonderreihe des Hofkriegsrates. Bestallungen. No.981.
19

1691: MOL.P. 1313. 252.cs. fol.522-535.; Vályra MOL.P.125. Esterházy család hercegi ágának
levéltára. Esterházy Pál nádor, (a továbbiakban P.125.) No. 11371-11372. és Esztergomi Prímási Levéltár. Világi Levéltár. (Archívum Saeculare.) Acta Radicalia. Missiles. Vály János levele
Révay Istvánhoz. 1665.jún.2. Nagyszombat.; Fodorra MOL.P. 1774. Balassa család levéltára.
Rokon és idegen családok. 26.tétel. fol.67-68., 75-79. stb. és Archív Mesta KoSíc. Supplementum H. 1668-75. No.9273/13„ 19. stb.
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MOL.P.125. No. 11364.

például 1562-ben - tehát még a magyar seregbíró hivatalának megszületése előtt
- egy lopás kapcsán, melyben győri polgárok mellett az ott szolgáló naszádosok is
bűntársaknak bizonyultak, a várost képviselő főbíró és öt polgártársa a naszádosok
tisztjeivel együtt közösen hozott ítéletet.21
A seregbírák és hadbírák leggyakrabban külünféle katonák által elkövetett
kihágásokban ítélkeztek, melyek közül azonban a lopás, rablás, emberölés, paráználkodás esetében ki kellett kérniük kerületi generálisaik véleményét, akik az uralkodó nevében gyakran maguk is élhettek az elítélt katonának való kegyelemadás
lehetőségével.22 A fellebbezett ügyeken kívül azon perek is a főkapitányi hadiszékek előtt zajlottak, melyekben valamely végvár kapitánya indított vizsgálatot végháza katonásága ellen. Ezen gyakorlatnak megfelelően tárgyalta 1660-ban a győri
generálátus hadiszéke Esterházy Pál pápai főkapitány és serege vallási torzsalkodásának ügyét.23
A katonai bíróságok a criminalis causák mellett számos egyéb esetben is igazságot szolgáltattak. ítéletet hozhattak az úgynevezett törökösség kérdésében, kisebb
lázadások, zendülések ügyében, de olykor még bizonyos birtokvitákban is. 1566ban például az első magyarországi kerületi hadbíró, Wékey Ferenc bizonyos puszta
földek kapcsán hoz ítéletet két királyi fizetésért szolgáló katona perében. 24 Külön
érdekességként megemlíthető, hogy a szabolcsi úgynevezett „öreg hajdúváro-

21

MOL.E. 185. Magyar Kamara Archívuma. Archívum familiae Nádasdi. Missiles. Kovácz Lőrinc levele Nádasdi Tamáshoz. 1562.jan. 16. Győr-Újváros. Vö. Gecsényi Lajos: Katonák és
polgárok a győri végvárban a XVI-XVII. században. In: Hadtörténelmi Közlemények XXXI./4.
(1984) 677-680.
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A XVII. század elejére a várkapitányi utasítások állandó formulájává vált, hogy ,,in causis
autem criminalibus vtpote furto, homicidijs, adulterijs et id genus maleficijs deprehensos siue
milites, siue subditi fuerint de eo supremum Capitaneum, vei Administratorem [ti. a kerületit]
monebit et eo praescio secundum demerita eorum puniet..." MOL.P.71. Csáky család levéltára.
Központi levéltár, (a továbbiakban P.71.) Fasc.172. No.l. 1631.szept.23. Bécs. Ü.Ferdinánd
utasítása Csáky István szendrői kapitány részére.
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MOL.P. 125. No.l 1281.

24

A Báró Orlay s Gróf Serényi család zábláthi levéltárából. 1566-1718. Közli Thaly Kálmán.
Bp., 1898. 37-38.: l.sz. irat.

sok" fellebbviteli fóruma - az erdélyi fejedelmek fennhatóságának időszakát leszámítva - a felső-magyarországi főkapitány hadiszéke volt. 1668 decemberében például a végvári katonaság elkövetett erőszakoskodásai mellett a kassai ,,sedis bellica" számos dorogi és hadházi hajdú fellebbezett ügyével is foglalkozott.25
A katonai bíróságok hatáskörét országos törvénycikkek nem szabályozták, így
mindig az adott erőviszonyok szabták meg, hogy azok mennyire tudták érvényesíteni ítéleteik végrehajtását. Különösen azon végvárak esetében jelentett ez komoly problémát, ahol a vitézlő nép szoros kapcsolatban állt vagy akár egybefonódott a polgári lakossággal vagy magánföldesúri katonasággal. Kassán például a
szabad királyi város, Füleken a három vármegye, Pápán a földesúri mezőváros,
Zalaszentgróton a magánföldesúri sereg és a polgári lakosság, Győrben pedig a
káptalan, a város, a vármegye és a német katonaság különféle szervei mind-mind
hatásköri összeütközések színtereit jelentették.
A hadbíróságok ítéletei nagyjából megfeleltek a korabeli egyéb törvénykezési
fórumokon hozottaknak. A pénzbüntetéstől és a néhány éves saját költségen való
szolgálattól egészen a kötél általi halálig terjedhettek. Az ítéletek végrehajtása
olykor azonban számos egyéb problémába ütközött. Gyakran nem volt alkalmas
személy a csigáztatás és egyéb tortúrák, valamint a halálbüntetések végrehajtására.
Olykor török rabokra bízták ezen feladatokat vagy városi hóhérokat hívtak segítségül, de igen gyakran az elkövető szökése miatt minderre már nem kerülhetett
sor.21' A proscribált katona azután csavargóként tengette életét vagy hosszabb idő
elteltével egy távolabbi végvárban állt újra királyi szolgálatba. Az állandóan tiltott
portyázások végrehajtóit pedig csak ,,in exemplum aliorum" ítélték néha halálra,
a csaták ugyanis a magyar végváriak létfenntartásának alapvető részét képezték.
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Nyakas Miklós-. A Hajdúkerület kialakulásának néhány problémája. In: Különlenyomat a Hajdúsági Múzeum III. évkönyvéből. Hajdúböszörmény, 1977. 42-43.; MOL.P.71. Fasc.265. (119.
cs.) fol.517-557.

26

Egy török fogoly hóhérnak való szerződtetésére B. Nyáry Albert: Hóhérszerződés a XVII-dik
századból. In: Századok 6. (1872) 481-483. A hóhérokra vonatkozó gazdag nyugati szakirodalomból lásd Helfer, Christian: Henker-Studien. In: Archív für Kulturgeschichte 46./2-3. (1964)
334-359. és 4771. (1965) 96-117.

Ezt a gyakorlatot hűen tükrözi a szécsényi seregszék 1651. évi ítélete, mely a törököket kifosztó szécsényi katonákat pusztán,, bizonnyos ideigh valófoghságos

Tem-

leczezésre sententiázta, nem látván az Tőrők Pártrólis hogy az excursióért senkitis
nehogy halállal, de kiseb bűntetésselis megh bűntetek volna".21
A magyar végvárrrendszer, mely bizonyos vonatkozásokban maga is külön utat
jelent az európai hadtörténelem általános fejlődésében, a katonai igazságszolgáltatás területén is egészen egyedi intézményeket és gyakorlatot teremtett. A várháborúk elmúltával és a végvári katonaság átalakulásával a hadi- és seregszékek elvesztették korábbi jelentőségüket. A vitézlő törvényszék, mely a XVII. századra a
magyar végvári társadalom egyik jelentős intézményévé és társadalmi önállóságának egyik biztosítékává vált, a XVIII. század elejére fokozatosan került felszámolásra. Az új évszázad már nem a korábbi végvári katonaság továbbélését,
hanem a birodalomi haderő részévé váló állandó magyarországi hadsereg kialakulásának és fejlődésének útját egyengette. A továbbfejlődést - a katonai igazságszolgáltatás terén is - az állandó hadsereg előzményeinek főbb jellemvonásait magán hordozó német modell képviselte. A soltészbíróságokból a XVII. században
kialakuló új, úgynevezett auditorbíróságok ugyanis már az állandó hadseregek
katonai igazságszolgáltató fórumainak igazi előképei voltak.28 Mindezek ellenére sem állítható, hogy a magyar katonai igazságszolgáltatás XVI-XVII. századi
fejlődése zsákutcát jelentett volna. A török elleni végvári hadviselésnek, a magyar,
illetve délvidéki korábbi gyakorlatnak, a társadalmi lehetőségeknek és igényeknek,
valamint a helyi sajátosságoknak a hadi bíráskodás ezen formája többé-kevésbé
tökéletesen megfelelt. A további fejlődést képviselő német katonai ítélőszékek sem
tudtak nagyobb fegyelmet teremteni a birodalmi csapatok soraiban. A gyakori túlkapások ugyanis az állandó háborús állapotok törvényszerű következményei vol-
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MOL.P.287. Forgách család gácsi ágának iratai. Jelzetes iratok. Series ü . Fasc.HH. fol.
280-282.
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Hülle, Werner: Das Auditorat in Brandenburg-Preussen. Ein rechtshistorischer Beitrag zur
Geschichte seines Heereswesens mit einem Exkurs übeí Österreich. Göttingen, 1971. (Göttinger Rechtswissenschaítliche Studien 83.)

tak, miként arra az 1569. évi pozsonyi diétán Miksa király is felhívta a magyar
rendek figyelmét 29 , kijelentve a katonaság pusztításáról és erőszakoskodásáról,
hogy,,bella hoc malum secum adferre

29

MOE. V.köt. 240.

consueverunt".

Melléklet: Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp., 1965. I. vázlat
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Szerzőink figyelmébe
1. A kéziratot számítógépen (IBM) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani. Mellékeljék egy példányban a kinyomtatott anyagot is, ez segít a szerző formai elképzélésének megvalósításában (mit kíván aláhúzni, táblázatba szerkeszteni stb.).
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez
csatolva készüljenek (nem a dolgozatba beleszerkesztve, lap aljára vagy az írás
végére tördelve!).
3. A kéziratban az évszázadokat - idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti
előfordulásának kivételével - római számmal tüntessék fel.
4. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kéziratokat
tekintjük (egy ív kb. 18 gépelt oldal, oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés).
5. A kézirat lapjainak számozása folyamatosan és arab számokkal történjék.
6. Idegen nyelvű forrásokból az idézeteket magyarra fordítva kérjük, és csak olyan
esetekben eredeti nyelven, amikor értelmezésük problematikus lehet.
7. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat kérünk ( csak a szerző nevét kurzíváljuk, összeállítókét és a címet nem!).
8. Recenzió esetében pontos bibliográfiai adatok szükségesek (szerző, szerkesztő,
válogató, kiadó, megjelenés helye, éve, száma, sorozat, terjedelem is), idegennyelvű kiadvány esetén a cím magyar fordítása is. A recenzió max. 5 kéziratoldal
terjedelmű legyen.
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Előszó
Immár második alkalommal jelentkezik a történettudomány tárgykörében született hallgatói munkákkal a Fons, a Levéltáros Hallgatók Egyesülete és az ELTE
BTK Történelem Segédtudományai Tanszéken működő Szentpétery Imre Tudományos Diákkör közös kiadványa.
Első számunkat abban a reményben bocsátottuk a hazai történész- és levéltárostársadalom rendelkezésére, hogy ezáltal megmutassuk, milyen szakmai és módszertani ismereteket sajátítottunk el egyetemi éveink során, illetve hogyan tudjuk
ezt egy-egy dolgozatban kamatoztatni.
Hála támogatóinknak, első és második számunkat is - eredeti célkitűzéseinknek
megfelelően - ingyen juttathatjuk el a hazai (és esetenként határokon túli) tudományos és oktatási intézményekhez, valamint az érdeklődő magánszemélyekhez.
Örömmel vettük, hogy a címzettek közül már többen kifejezték jókívánságaikat az
induló szám bevezetőjében megfogalmazott céljainkhoz. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a Somogy Megyei, a Bács-Kiskun Megyei, a Tolna Megyei és a
Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltárak vezetőinek üdvözlő sorait. Külön öröm volt, hogy a címlistánkon eredetileg nem szereplő intézmények (így például az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága) is igényt tartottak a Fons számaira.
„Nagykorúságunk" egyik elismerését jelentette, hogy a lap meghívást kapott az
ezévi Levéltáros Vándorgyűlésre (1994. május 16-18. Balassagyarmat), ahol alkalmunk nyílott első kézből tájékoztatni kiadványunkról leendő kollégáinkat.
Mostani számunkban - oldandó a hazai középkortudomány előttünk érthetetlen
háttérbeszorítottságát - a magyar medievisztika egyik legnagyobb publicitást kapott, és már-már áttekinthetetlenné váló problémájának, az Anonymus-kérdésnek
historiográfiai áttekintését indítjuk meg, a Szilágyi Loránd által meghatározott, és

az alábbi tanulmányban is elfogadott szempontok szerint; folytatását következő
füzeteinkben tervezzük közzétenni.
A várostörténészek érdeklődésére tarthat számot a kassai követjelentés forráskiadásának folytatólagos megjelentetése, amely az ország úthálózatának rekonstrukciójához is adalékokkal szolgál.
A segédtudományok köre egyik kevésbé művelt ága, az újkori archontológiának
részeként született meg az erdélyi fejedelmi testőrség tiszti rétegének levéltári források alapján összeállított jegyzéke, az ehhez készült bevezető gondolatait egy, a
későbbiekben megjelenő tanulmány téziseinek is tekinthetjük.
Ismételten köszönet illeti a Budapest Főváros Levéltára vezetőit és munkatársait, akik lehetővé tették a folyóirat gyors és - bízunk benne - szép és igényes
megjelenését.
Budapest, 1994. május
A Szerkesztőség
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THOROCZKAY GÁBOR
AZ ANONYMUS-KÉRDÉS KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE
(1977-1993)

I. közlemény

Sárkányné Vári Ibolya emlékének

I. BEVEZETŐ
Jelen tanulmány az Anonymus művével foglalkozó, az elmúlt több mint másfél
évtizedben (1977-1993) született történeti irodalom eredményeinek felvázolását,
tehát az Anonymus-kérdés közelmúltbeli historiográfiájának ábrázolását tűzte ki
célul. Közismert, hogy nemcsak a magyar medievisztikának, hanem az egész magyar társadalomtudományi kutatásnak is az egyik legvitatottabb, teljes mértékben
máig sem tisztázott problémája a rejtélyes gestaszerző személye és munkája. Ennélfogvajelen sorok írója sem elsőként vállalkozik az Anonymus-kérdés egy adott
időszakaszon belüli vizsgálatának kutatástörténetét megírni. A majdnem 250 évet
felölelő kérdésnek már olyan nagynevű historiográfusai akadtak, mint Sebestyén
Gyula, Szilágyi Loránd vagy Csapodi Csaba, s ez kissé el is bizonytalanította az
egyetemi éveit éppen csak hogy befejező, a magyar középkor történetével, illetve
művelődéstörténetével később talán hivatásszerűen is foglalkozni kívánó szerzőt.
Egy dolog azonban bátorításképpen hatott ránk: az utóbbi évtizedben több fiatal
medievista próbálta felvázolni az általa kutatott szűkebb történeti kérdés addigi
teljes, vagy egy adott időszakra vonatkozó kutatástörténetét1, s e feladatukat véle-

1

Itt elsősorban a Kristó Gyula nevével fémjelzett szegedi középkortörténész műhely két fiatal
tagjára gondolunk. Kordé Zoltán, aki eddigi publikációiból kikövetkeztethetően fő kutatási
területének az Árpád-kori Magyarország idegen etnikumainak történetét tekinti, több cikkben

ményünk szerint sikerrel oldották meg. Ezzel a fiatal kutatók egyfelől bizonyították, hogy az adott történelmi probléma által felvetett kérdésekre adott addigi válaszokat teljességgel ismerik, s talán egy, évtizedek múlva megírt új historiográfiai
áttekintés az ő „ aere perennius" eredményeik felsorolásával fog végződni; másfelől
segítséget nyújtottak és nyújtanak a téma iránt érdeklődő egyetemi, főiskolai hallgatóknak, illetve egyáltalán a történelmi kérdések iránt fogékony tágabb olvasóközönségnek is, hogy egy adott részterület kutatási problémáit megismerjék, és hogy
az időtálló eredmények felsorolásának láncolatából biztos képet alkothassanak magukban az adott történelmi kérdésről.
Eredetileg célul tűztük ki a tanulmány megírásának tervezésekor, hogy az Anonymus-kérdés teljes, az adott időhatáron belül keletkezett irodalmát feldolgozzuk,
ez azonban valószínűleg nem teljesíthető. Egyfelől - a forrás speciális jellege miatt
- a teljes, a magyar őstörténettel és honfoglalás-korral foglalkozó szakirodalmat át
kellene tekintenünk ahhoz, hogy az egyes kutatók Anonymus forrásértékével kapcsolatos nézeteit ismertethessük; e tekintetben - jórészt megfelelő előképzettség
hiánya miatt - nem törekedtünk teljességre, s csak a legjellemzőbb, a kutatás főbb
vonalait megvilágító véleményeket fogjuk ismertetni. Ugyanígy nem tekintettük
feladatunknak, hogy a külföldi történetírás összes, a Névtelen Jegyző gestájával
foglalkozó, olykor-olykor a mű forrásértékét tekintve teljesen hibás interpretációit
teljes számban elősoroljuk; a fontosabb álláspontok azonban természetesen bemutatásra kerülnek. Végezetül nem tekintettük feladatunknak az ún. dilettáns szerzőkeresők néha meghökkentő eredményeinek teljes előszámlálását, hiszen többnyire
a történettudományt nem szakmaként művelő érdeklődőkre igaz a magyar középkor egy neves kutatója által megfogalmazott állítás, miszerint „szenzációt többnyi-

tárgyalta a székelykérdés historiográfiáját. így pl. A székelykérdés a magyar történetírásban.
= Kortárs, 29 (1985/2.) 81-92. p.; A székely-kérdés Huníalvy Páltól Hasan Erenig. In: Őstörténet és nemzettudat 1919-1931. Magyar Őstörténeti Könyvtár 1. Szerk.: Kincses Nagy Éva.
Szeged, 1991. 50-57. p. A másik fiatal kutató, Koszta László, aki eddig Árpád- és Anjou-kori
egyháztörténeti dolgozatokkal jelentkezett a szaklapokban, az elmúlt negyven év egyháztörténetírásának historiográfiáját vázolta fel a közelmúltban (A középkori magyar egyházra vonatkozó történeti kutatások az utóbbi évtizedekben /1948-1988/. = Aetas, 1993/1. 64-105. p.)

re azok keltenek, és sajtónyilvánosságot azok kapnak, akik tudományos érveléssel
újat állítanak, de valójában nem tesznek többet, mint egy-két jelenség újszerű betájolásával oldják meg Anonymus korának és kilétének kérdését, miközben nem vesznek tudomást tudós generációk évszázados munkájának eredményéről, és eltekintenek attól, hogy a száz mást bizonyító érv mindegyikét megfelelő súlyú ellenérvekkel mindenki számára elfogadhatóan megcáfolják. Igaz, ha ezt tennék, nem
születne meg a felfedezés". 2 Persze egy-két, „szakmán kívüli" vélemény felmutatásával jelen munkában is találkozni lehet majd.
A megszorító feltételek elősorolása után most mutassuk be, végül is mit fog
akkor felvázolni jelen tanulmány. Először röviden felvillantjuk az Anonymus-kutatástörténet eddigi fejlődését, majd a gesta keletkezésének korára vonatkozó vizsgálatokat kívánjuk ismertetni (I. közlemény). Itt jegyeznénk meg, hogy olykor nem
tartjuk magunkat szigorúan az 1977-es kezdő időponthoz, s egyes, már korábban
napvilágot látott, de később többé-kevésbé változatlanul kifejtett nézet esetén a
korábbi, az adott tézisre vonatkozó ellenvéleményt is be fogjuk mutatni, legfeljebb
az 1950-es évekig visszanyúlva. Ezután a munka szerzőjének személyére vonatkozó kutatások eredményeiről fogunk írni, e részben lehetőleg teljességre törekedve (II. közlemény). Végül az anonymusi művet, mint történelmi-irodalmi alkotást
tekintő történészi-irodalomkutatói nézeteket tárgyaljuk, s itt kerül sor olyan fontos
kérdések tárgyalására, mint a gesta forrásai, Anonymus állásfoglalása a magyar
honfoglalás és a hun-magyar rokonság kapcsán, illetve a gesta és a szóbeli hagyomány viszonya (III. közlemény). A dolgozatot az elmúlt másfél évtized Anonymus-kutatásának értékelésével kívánjuk zárni, amelyben megpróbálunk rámutatni
azokra a maradandó eredményekre, amelyek közelebb visznek a középkori magyar
történetírás ezen rejtélyes darabjának megismeréséhez.

2

Györffy György: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Válogatott tanulmányok. Hermész
Könyvek. Akadémiai Kiadó. Bp., 1988. (A továbbiakban: Györffy, 1988.) 25. p.

II. AZ ANONYMUS-KÉRDÉS TÖRTÉNETÉNEK EDDIGI KUTATÓI
Közhelynek számít ma már a magyar középkortudományban, hogy nem csak a
rejtélyes anonymusi gestának van története, hanem már a gesta kutatásának is van
históriája. A jelenleg az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött, Clmae 403. számú codex unicus és a benne foglalt történeti-irodalmi mű kutatásának kezdetét első
szakirodalmi említéséhez, 1666-hoz, illetve első kiadásához, a Schwandtner János
György-féle 1746-os editiohoz szokták kötni, s az ezt követő évtizedekben meginduló történészi munka hamar heves viták tárgyává tette a gesta szerzőjének személyét, a mű keletkezésének korát, illetve a munka forrásértékét. Az ismert közhely
itt a valóságot takarja, a gyorsan könyvtárnyivá duzzadó irodalomban természetesen minden kutató saját nézetének kifejtése előtt a cáfolandó, avagy megerősítendő
előbbi vélemények citálásával kezdte meg a Névtelen Jegyző problémájának tárgyalását. Módszeres kutatástörténetet azonban csak a XIX. század végén tett le az
asztalra egy jeles szerző3.
A híres, napjainkban is megjelenő történelmi folyóirat, a Századok 1897-es évfolyamában a Magyar Történelmi Társulat pályázatot hirdetett meg egy, a honfoglaláskor valamely hazai vagy külföldi forrása keletkezését, tartalmát és szakirodalmát ismertető munkára. A pályázatra két munka érkezett, Sebestyén

Gyulának

(1864-1946), a neves néprajzkutatónak ,,Ki volt Anonymus" c. kézirata és egy
másik, bizantinológiai tárgyú értekezés. A Történelmi Társulat a korszak két vezető
történészét, Pauler Gyulát (1841-1903), a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosát, az Árpád-kori magyar történelem kutatóját és Marczcili Henriket (18561940), a budapesti tudományegyetem történészprofesszorát, több jelentős, Anonymust IV. Béla jegyzőjének tartó tanulmány szerzőjét jelölte ki bírálónak. Sebestyén a magyar honfoglalás-kor mondáival foglalkozva már jártasságot szerzett
az Anonymus-problémákban, s ez indította a kérdés - általa véglegesnek tartott -

3

A XVÜ-XIX. század, illetve a XX. század kutatását tárgyaló tudománytörténeti munkákat az
alábbiakban fogom röviden bemutatni, e munkákból lehet a fentebb kifejtettekről ismereteket
szerezni.

megoldására. Az közismert, hogy ez nem sikerült a kiváló folkloristának, de a
pályázat kiírásában szereplő harmadik feltételt, a kérdés addigi szakirodalmának
áttekintését kiválóan oldotta meg. Pályázatát több ok (a kútfő kritikai ismertetésének hiánya, történetírói módszerek kifejletlensége stb.) miatt mindkét bíráló elutasította, kifogásokat téve a munka több része (leginkább a szerzőjelölt) ellen. A
kutatás történetét bemutató első részt azonban mind Pauler, mind Marczali méltatta. A munkát a bírálatokat elutasító, a Magyar Történelmi Társulatnak szóló
ajánlás hozzácsatolásával Sebestyén Gyula 1898-ban, saját költségén adta ki. 4
Sebestyén a munkában a Névtelenre vonatkozó addigi teljes, 1666-1897 között
keletkezett szakirodalom bibliográfiáját összeállította, s munkájaXXI-XLVI. oldalán alfabetikus sorrendben közzétette. Munkája tudománytörténeti részének felosztásáról maga a szerző a pályázat kiírása és benyújtási határideje közötti idő rövidségét is kárhoztatva tudósít bennünket: „így írtam... meg Ki volt Anonymus? cimü
két kötetre tervezett müvemből A kérdés története cimü első kötet 1666-tól 1827-ig
terjedő részét négy fejezetben, A kérdés megfejtése cimü második kötetnek pedig
azt a két első terjedelmes fejezetét, amely a ... kútfő korával és személyével foglalkozik". 5
A szerző tehát könyve első részében a XIX. század első harmadáig kíséri végig
az Anonymus-kutatás történetét, teljesnek tekinthető, lelkiismeretes és szakszerű
felsorolását adva az addig kifejtésre került nézeteknek. Fő szempontja természetesen az időrendiség volt, az egyes szerzők érvei és ellenérvei közreadásuk rendjében
sorakoztak egymás után, s bő terjedelemben taglalja a gesta kiadásainak és magyar
fordításainak keletkezési körülményeit. A mű második kötete első fejezetében a
szerző korára vonatkozó kutatásokat ismerteti, itt már saját nézeteinek kifejtése
mellett - ő is III. Béla jegyzőjének tartva Anonymust - a mű keletkezésének korára
vonatkozó véleményeket is ismerteti; egyes, kormeghatározónak tekintett locusok

4

Sebestyén Gyula: Ki volt volt Anonymus. I-EL Bp., 1898. (A továbbiakban: Sebestyén, 1898.)
A pályázat körülményeinek és végeredményének ismertetése ugyanitt, a szerző tollából, V-XX.
P-

5

Sebestyén, 1898. VI. p.

szerint felvázolva az e részben már egészen 1897-ig vitt kutatástörténetet. A második fejezetben a szerző személyét kutatja Sebestyén, itt is ismertetve - többnyire
erős kritikával - a korszak vezető történészeinek szerzőjelöltjeit, majd az 1897-ig
vitt áttekintésben ő a ,,Praedictus"-os sziglafeloldás híveként Adorján budai prépost, királyi jegyzőben vélte - véglegesen - megtalálni Anonymust.
Sebestyén munkája Anonymus-jelöltjének tekintetében már csak tudománytörténeti érdekesség, de a magyar historiográfiának, a Névtelen Jegyző kutatástörténetének máig alapvető monográfiája, s a gestával foglalkozni kívánó kutatók a
kérdésről - legalábbis annak első másfélszáz évéről, az akkori véleményekről, vitákról - áttekintést elsősorban innen nyerhetnek.
A XX. század első fele, így különösen a Horthy-korszak történettudományának
elsődleges kutatási területe a magyar középkor volt 6 , s ez kihatott annak egyik
legfontosabb problémájára, Anonymus munkájának megismerésére is. Olyan történészek alkottak időtálló tanulmányokat a Névtelen gestájáról, mint Jakubovich
Emil (1883-1935) vagy Szilágyi Loránd (1908-1974), s mai napig eredményeik
jelentik az alapokat a mérvadó magyarországi medievisztikai kutatás számára. A
II. világháborút követően éppen Szilágyi, a kérdés akkori elsőszámú szakértője, a
budapesti tudományegyetem történeti segédtudományokat előadó professzora foglalta össze röviden az anonymusi mű kutatástörténetét, e módon emlékezve meg a
Schwandtner-féle editio megszületésének kétszázadik évfordulójáról. 7
Szilágyi Loránd az Anonymus-kutatástörténetet a gesta már többször említett
három fő problémája, a keletkezési kor, a szerző, illetve a munka forrásértéke köré
csoportosította. Rövid áttekintésében számot ad a „Gesta Hungarorum" összes addigi kiadásáról, s az adatok, vitás kérdések tematikus tárgyalásával Sebestyén terjedelmes munkájának rövidségében is méltó folytatását alkotta meg. A fő hangsúlyt

6

A korszak történettudományának történetére ld. Kosáry Domokos: A magyar történetírás a két
világháború között. In: Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei. írások Európáról és Magyarországról. Magvető Könyvkiadó. Bp., 1987. 321-351. p.; illetve Glatz Ferenc: Nemzeti
kultúra - kulturált nemzet 1867-1987. Kossuth Könyvkiadó. Bp., 1988. passim

7

Szilágyi Loránd: A 200 éves Anonymus-kérdés. = Magyar Könyvszemle, 70 (1946) 5-24. p.
(A továbbiakban: Szilágyi, 1946.)

saját, az 1946-os Magyar Könyvszemle-beli cikkének megjelenése előtt már közel
egy évtizeddel ismertté vált kutatásaira 8 helyezte, amely akkor valóban a legkorszerűbb és legteljesebb nézetrendszer volt az anonymusi gestáról. Szilágyi munkája
jelen sorok írójának főként azzal szolgált tanulsággal, hogy egy olyan nagyszámú
tudományos közleményben érintett történeti kérdésnél, mint amilyen a „Gesta
Hungarorum" kora, szerzője és hitelessége, a historiográfia szigorúan kronologikus
bemutatása óhatatlanul a kutatás fő vonulatának, a probléma megoldásához egyre
közelebb vivő megoldási kísérletek ábrázolásának folyamatát csorbíthatja. Már
csak azért is, mivel az eltérő súlyú vélemények időrendi sorában óhatatlanul mindig
a legutolsó vélemény kerülne legbővebb ismertetés alá, s erről korántsem biztos,
hogy egyszersmind a legmaradandóbb is. A tematikus csoportosítás - bár a résztémáknál természetesen az időrendi csoportosítás elvét kell alkalmazni - tagoltabban
mutathatja be az Anonymus-kutatás három legfőbb részterületét, a jelentős részeredmények jobban „kiugranak" a kérdés effajta tárgyalásánál.
Az 1945 utáni magyar középkorkutatás nagy figyelmet szentelt a Névtelen gestájának, s több jelentős medievistánk ( G y ő r y János /1908-1973/ 9 ,

Györffy

György0, i f j . Horváth János !\9\ 1-1977/ 11 ) tudományos életművének alkotják ma-

8

Szilágyi Loránd: Az Anonymus-kérdés revíziója. = Századok, 71 (1937) 1-54, 136-202. p. (A
továbbiakban: Szilágyi, 1937.)

9

Gesta regum - gesta nobilium. Tanulmány Anonymus krónikájáról. Az Országos Széchényi
Könyvtár kiadványai XXIX. Országos Széchényi Könyvtár. Bp., 1948. (A továbbiakban:
Győry, 1948.)
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A kun és komán népnév eredetének kérdéséhez. = Antiquitas Hungarica, 2 (1948) 1-19. p.;
Uő: Krónikáink és a magyar őstörténet. Bp., 1948. (Második kiadása a következő kiegészítéssel
/Régi kérdések - új válaszok a magyar krónikákról, az ősmondákról és a vezérekről/. Balassi
Kiadó. Bp., 1993.) (a továbbiakban: Györffy, /1948/ 1993.); Uő: Jegyzetek Anonymus tulajdonneveihez. = Magyar Nyelv, 47 (1951) 46-50. p.; Uő: Kurszán és Kurszán vára. A magyar
fejedelemség kialakulása és Óbuda honfoglaláskori története. = Budapest Régiségei, 16 (1955)
9-40. p. (A továbbiakban: Györffy, 1955.); Uő: a magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől
az országig. = Századok, 92 (1958) 12-87, 565-615. p. (A továbbiakban: Györffy, 1958.); Uő:
Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára. Bp., 1959.
(Az előző két tanulmány újabb kiadása); Uő: Honfoglalás előtti népek és országok Anonymus
Gesta Hungarorumában. = Ethnographia, 76 (1965) 411-431. p. (A továbbiakban: Györffy,
1965.) (franciául: Nouvelles Études Historiques. Bp., 1965. 27-53. p.); Uő: Anonymus Gesta

radandó részeit az anonymusi mű egészét vagy részkérdéseit tárgyaló tanulmányaik, monográfiáik. A kérdés kutatástörténetét közülük röviden Györffy György
érintette, két munkájában is.12
Györjfy tömör, de teljesnek mondható áttekintései tulajdonképpen egy, az Anonymus-kérdésre vonatkozó historiográfia hiányára hívták fel a figyelmet, hiszen
így minden szerzőnek saját új felvetései előtt szinte az összes véleményt fel kellett
sorakoztatnia, hogy megmutassa, melyik kor mellett teszi le voksát, illetve hogy
ötletei mennyiben viszik előre a kérdés megoldását. A Györffy-cikkek által önkéntelenül is jelzett igényt egy kutatástörténeti összefoglalásra a magyar művelődéstörténet jeles kutatója, Csapodi Csaba elégítette ki 1978-ban megjelent kismonográfiájával. 13
Csapodi élvezetes stílusban, időrendben tárgyalja az Anonymus-kérdés históriáját, kezdve az egész probléma (P. dictus - Praedictus?) exponálásával egészen
Csóka J. Lajos141976-os

cikkéig. A magyar reneszánsz neves kutatója az előszóban

Hungarorumának kora és hitelessége. = Irodalomtörténeti Közlemények, 74 (1970) 1-13. p.
(A továbbiakban: Györjfy, 1970.) (németül: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae,
20 /1972/ 209-229. p.).; Uő: Bevezető. In: Anonymus Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Hasonmás kiadás. Fordította: Pais Dezső. Bp.,
1975. 19772. 7-23. p. (A továbbiakban: Györjfy, 1975.) stb.
11

Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Akadémiai Kiadó. Bp., 1954. (A továbbiakban: Horváth, 1954.); Uő: P. mester és műve. = Irodalomtörténeti Közlemények, 70 (1966)
1-53, 261-282. p. (A továbbiakban: Horváth, 1966.) (németül: Acta Antiqua Academiae
Scientiarum Hungaricae, 17 /1969/ 17-48. p„ 18 /1970/ 371-412. p.; 19 /1971/ 347-382. p.);
Uő: Anonymus és a Kassai Kódex. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. Memória
Saeculorum Hungáriáé I. Szerk.: Horváth János-Székely György. Akadémiai Kiadó. Bp., 1974.
(A továbbiakban: Középkori kútfőink) 81-110. p. (A továbbiakban: Horváth, 1974.). (franciául:
Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 16 /1974/ 197-230. p.)
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Györffy, 1970. 2-5. p.; Györffy, 1975. 8-12. p. Itt jegyezzük meg, hogy a középkori magyar
történetírással is foglalkozó angol historikus, Carlile Aylmer Macartney (1895-1978) 1953-ban
megjelent munkájában (The Medieval Hungárián Historians. A Criücal and Analytical Guide.
Cambridge) szintén ad egy rövid kutatástörténetet (59-64. p.). Ugyanilyen, a gestaírókra vonatkozó rövid historiográfiát hoz Csóka J. Lajos: Ki volt Anonymus? = Magyar Nyelv, 58 (1962)
153-159., 336-346. p. (A továbbiakban: Csóka, 1962.)
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Az Anonymus-kérdés története. Gyorsuló idő. Magvető Könyvkiadó. Bp., 1978. (A továbbiakban: Csapodi, 1978.)

rögtön leszögezi, hogy nem szakértője a rejtélyes gestának, de mivel gimnáziumi
történelemtanára (Balanyi György) önképzőkörében már bemutatta az 1920-as
évek végén a kérdést, közel ötven év után szívesen vállalkozott annak újbóli - már
a művelt olvasóközönségnek szánt - tárgyalására. A munka célja „bemutatni azt a
roppant szellemi erőfeszítést, s mind kifinomultabb kutatási módszerek alkalmazását ... mellyel a probléma megoldásának kulcsát már negyedezerév óta keresik.
Mindig újra reménykedve az éppen elért eredmény véglegességében, és mindig
újra lerombolva egymás biztosnak tűnő megállapításait, hogy megint új elméletet
állítsanak a régebbiek mellé; érvényeset addig, amíg egy újabb kutató nem állít a
helyére másikat" 15 . A könyv függelékében pedig a Csapodi által tárgyalt munkák
válogatott bibliográfiáját kapjuk.
Csapodi munkáját néhány kritika is érte, irodalomkutatóktól és történészektől
egyaránt. V. Kovács Sándor (1931 -1987), az ELTE régi magyar irodalomtörténetet
előadó tanára posztumusz gyűjteményes kötetében néhány - részben általunk is
osztott - kifogást emelt a Csapodi-historiográfiával szemben.16 V. Kovács időszerűnek nevezi egy újabb kutatástörténet megírását, de a szigorúan kronologikus
szempontú művet „eléggé összefüggéstelen olvasmány"-nak minősíti, mivel az
egyes fejezetek mindig egy-egy új hipotézissel, de nem az előző cáfolatával foglalkoznak, s ez csak a zavart fokozza az olvasók fejében. O a keletkezési korra
vonatkozó vélemények bemutatását, azaz az egykori jegyző néhai királyának, a ki
tudja hányadik Bélának meghatározását szolgáló különböző nézetrendszerek előszámlálását tartotta volna célravezetőnek, az azokat cáfoló, illetve megerősítő vélemények felsorolásával. V. Kovács véleményünk szerint itt túlzottan súlyosan bírálja
Csapodi munkáját, hiszen a könyvből világosan kiderül a III. Béla korára datálok
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Észrevételek a ,,P. dictus magister" értelmezéséhez. = Irodalomtörténeti Közlemények, 80
(1976) 193-202. p. (A továbbiakban: Csóka, 1976.)

15

Csapodi, 1978. 6. p.

16

Az Anonymus-kérdés jelenlegi helyzete. (Kérdőjelek egy hasznos könyvecske margójára). In:
V. Kovács Sándor. Eszmetörténet és régi magyar irodalom. Válogatott tanulmányok. Elvek
és utak. Magvető Könyvkiadó. Bp., 1987. 61-72. p. (A továbbiakban: V. Kovács, 1987.) Az
idézet helye: 63. p.

érveinek súlya, a keletkezés korának szinte biztosan megfelelő betájolása. Másik
felvetésével, miszerint ,,a kronológia igen merev ... alkalmazása téves arányokat
állít fel a kortárs Anonymus-kutatók között", teljességgel egyet kell értenünk. V.
Kovács hiányolta Csapodinéi, hogy a tényleg hosszasan taglalt Karsai-féle téziseknél 17 nem igazán világította meg az olvasók számára a tudós bencés nézeteivel
szembeni általános szkepszist, majd kifogásolta i f j . Horváth János 1966-os ItK-beli
cikkének, illetve Györffy György ugyanezen folyóiratban megjelent 1970-es tanulmányának bővebb kifejtését. Tény az, hogy Horváth tanulmánya az elmúlt évtizedek legfontosabb, a Névtelen Jegyző gestájával foglalkozó műve, s nem csak
szerzőjelöltjét, hanem egész érvrendszerét hosszasabban is lehetett volna tárgyalni.
Ugyanígy Györffy véleményének újszerűségét sem a legjobban interpretálja Csapodi. V. Kovács kritikája kemény, de az, hogy felhívta a figyelmet a szigorú időrendi kutatástörténeti tárgyalás okozta aránytalanságokra, illetve a szaktudósok
véleményének nem kellő hangsúlyozására, jelen sorok írója szerint teljesen jogos.
A másik bírálatot Györffy Györgytől kapta az 1978-ban megjelent Anonymushistoriográfia. Györffy az Anonymus-kérdéssel foglalkozó tanulmányait tartalmazó gyűjteményes kötetében 18 foglalkozott a kutatástörténettel, s némileg feddően
jegyezte meg, hogy a gesta szerzőjét és korát illető „eltérő vélemények láttán Csapodi lényegében arra az eredményre jut, hogy a kérdésben a kutatás ma is egy
helyben topog" 19 , holott a magyar medievisztika már biztosan datálja a Névtelen
Jegyzőt III. Béla korára. A továbbiakban Györffy felhánytorgatja Csapodinak, hogy
„az érvek és ellenérvek szembeállításakor olykor a téves nézetet is komolyan veszi,

17

Karsai Géza Anonymussal foglalkozó tanulmányai: Az Anonymus-kódex keletkezéséhez. (A
P. iniciálé jelképei). = Magyar Könyvszemle, 76 (1960) 149-175. p.; Uő: Névtelenség, névrejtés és szerzőnév középkori krónikáinkban. = Századok, 97 (1963) 666-677. p.; Uő: Az Anonymus-kódex első levele. = Magyar Könyvszemle, 84 (1968) 42-53. p. (A továbbiakban Karsai,
1968.); Uő: Ki volt Anonymus? (Az Anonymus-gesta... problémái, különös tekintettel a palimpszeszt-szövegek fototechnikai kérdésére). In: Középkori kútfőink, 39-59. p. (A továbbiakban: Karsai, 1974.)
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Györffy, 1988.

19

Uo. 7-8. p.

ami az ő esetében megbocsátható (talán mert nem az Árpád-kor kutatója - T. G.),
de ez lelkiismeretes lektor segítségével elkerülhető lett volna"20, s bírálatának jogosságát alátámasztandó, két példát is hoz Csapodi téves interpretációjára. így az
érvek-ellenérvek egymást követő sorában a bíráló szerint Csapodi olykor az értéktelen ellenvéleményt is túlzott súllyal ismerteti. Györffy szerint - s ezt már V.
Kovács is jelezte - a kutatástörténet szerzője túlzottan az egyébként szakkörökben
nem sok elismerésre talált Csóka J. Lajos-féle teória 21 hívévé szegődött, s annak
nem túl megalapozott érveit meglehetősen hosszan tárgyalja könyvében.
A Csapodi-könyvet ért bírálatok egy fontos szempontot azonban nem vettek
figyelembe, ti. hogy a mű célja elsősorban a történelem iránt érdeklődő nagyközönség tájékoztatása volt, s e feladatát szerintünk egészében igen sikeresen oldotta
meg. Györffy György soraiból leginkább az derül ki, hogy ő az eddigi, Anonymwsszal kapcsolatos vélemények egyfajta lexikonát, repertóriumát várta az 1978ban megjelent historiográfiától, s kifogásait is ehhez az elképzelt - s az egykor
Sebestyén által nagyjából meg is közelített színvonalú - kutatástörténeti összefoglalóhoz mérte.
1978 óta, tehát az e sorok írásától visszafelé számított több mint másfél évtizedben rendszeres kutatástörténetet nem írtak az Anonymus-kérdésről, s így e hiányt
próbáljuk pótolni jelen tanulmánnyal.

20

Uo. 7-8. p. * jegyzet.

21

Csóka, 1962.; Csóka, 1976. Itt Csóka egy ismeretlen pannonhalmi iskolamestert tesz meg
gestaírónak, s bár már kevésbé határozottan, mint 1962-ben, továbbra is DL Béla kora utánra
törekszik keltezni a gesta születését. Bővebben ld. jelen munka III. 1. fejezetét.

m . A GESTA KELETKEZÉSÉNEK KORÁRA VONATKOZÓ
KUTATÁSOK
1. Főbb nézetek a gesta keletkezésének koráról az 1970-es években
Mint az előzőekből kiderülhetett, Csapodi Csaba 1978-ban megjelent kutatástörténeti összefoglalója 1976-ig vázolta az Anonymus-historiográfiát, s áttekintéséből többé-kevésbé világossá vált, hogy a mérvadó magyar medievisztikai kutatás a gesta szerzőjét - a prológusban sorszám nélkül szereplő néhai Béla király
jegyzőjét 22 - III. Béla (1173-1196) valamelyik egykori notariusával próbálta meg
azonosítani, és az anonymusi mű keletkezését is ezutánra, vagyis 1196 utánra tette.
A következőkben mi is a. III. Béla kora utáni keletkezést preferáló, az 1970-es évek
végén „élő" történetírói nézeteket fogjuk röviden bemutatni.
Az Anonymus-kérdéssel foglalkozó kutatók közül elsőként az éppen az általunk
tárgyalt időszak kezdetén, 1977-ben elhunyt i f j . Horváth Jánosnak, a budapesti
tudományegyetem latin filológiai tanszéke professzorának nézetrendszerét foglaljuk össze, hiszen az utóbbi fél évszázad talán legjelentősebb eredményeit ő mondhatta magáénak az Anonymus-problémák megoldásában, s az 1970-es évek nagy
vitáiban is meggyőzően védelmezte saját kutatásait. 1966-os ItK-beli közleménye
után először 1974-es cikkében foglalta össze argumentumait23.
Horváth szerint „amennyiben tehát politikai, társadalomtörténeti és tegyük hozzá: bizonyos földrajzi elgondolások mérlegelése alapján Anonymus Gestajának keletkezési idejére és a szerzőre következtetések vonhatók le, annyiban a Gesta minden vallomása arra mutat, hogy csak II. András király uralkodásának első felében,

22

Die „Gesta Hungarorum" des anonymen Notars. Die alteste Darstellung der ungarischen
Geschichte. Unter mitarbeit von László Veszprémy herausgegeben von Gábriel Silagi. Ungarns
Geschichtsschreiber 4. Jan Thorbecke Verlag. Sigmaringen, 1991. (A továbbiakbein: Silagi,
1991.) 28. p.: 'P. dictus magister ac quondam bone memorie gloriosissimi Bele regis nótárius'.
Tehát nem az SRH-t, hanem a legújabb, Németországban készült, kritikainak tekintett kiadást
fogjuk jelen dolgozatban használni. (NB. Silagi 'P<re>dictus'-os siglafeloldását nem fogadjuk
el!)

23

Horváth, 1974.

de minden körülmények között az 1222-i Aranybulla kiadása előtt jöhetett csak
létre"24. A Karsai-féle nézetekkel szemben visszautasítja a P-iniciálé hármas, domonkos rendi és a XIII. század második felében működő Pousa bosnyák püspökre
vonatkozó szimbolikáját, s kifejti, hogy „a műben magában egyetlen olyan adalék
sem található, amely a domonkosokra utalna általában, vagy pláne egy domonkos
rendi szerzőre, akár közvetlen, akár közvetett módon" 25 , s elutasítja az anonymusi
mű kapcsolatba hozását a domonkos fráterek keleti, „Magna Hungaria"-t kereső,
1230-as évekbeli utazásaival26. Míg a gestában ábrázolt honfoglalási útirányt Karsai Géza (1905-1981) neves elődökre tekintve kapcsolatba hozta Julianus barát
utazásaival, addig i f j . Horváth János szerint éppen Anonymusnak

a XII. századi

oroszországi magyar hadjáratok alapján megkonstruált honfoglalási útvonala, illetve más források alapján megszerkesztett őshaza-leírása tartalmazott a Julianusék
útjai nyomán már Magyarországon is biztosan helytelennek tartott olyan adatokat,
amelyeket a domonkos fráterek híradásait ismerő gestaíró biztosan kijavított volna.
Neves középlatin filológusunk szerint a dominikánus misszió az általuk felfedezett
Magna Hungaria-ból éppen P. mester gestájából megismert útvonalat követve tért
haza, sőt bizonyos történeti-geográfiai kombinációk szerint esetleg a keleti magyarok lakóhelyének feltalálásában is volt Anonymus gestájának szerepe. 27 A sokat
vitatott kun-kumán kérdés kapcsán Horváth elutasítja a XIII. században beköltöző
kunok azonosítását a műben szereplő, Kijevnél legyőzött és a honfoglalás idején a
magyarokhoz csatlakozó kumánokkal 28 , hiszen a gesta alapvető történeti célzatossága (honfoglaló nemeseink birtokjogának, illetve az országvezetésbe való beleszólási jogának biztosítása 29 ) nem engedné meg, hogy a gesta XIII. század végére
feltételezett elkészítése esetén honfoglaló ősökként szerepeljenek a néhány évti-
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Uo. 102. p.

25

Uo. 85. p.

26

Uo. 85-86. p.

27

Uo. 85-94. p., különösen: 94. p.

28

Silagi, 1991. 48-50. p. (cap. 10.)

29

Horváth, 1974. 95. p.; Silagi, 1991. 40-42. p. (cap. 6.)

zeddel korábban beköltözött kunok. Másik ellenérvként Horváth János a gestában
szereplő kun letelepítést nyilvánítja ellentétesnek a IV. Béla alatt bekövetkező betelepedéssel, hiszen P. mester művében a felső Tisza-vidék, illetve Dunántúl lesz
lakhelyük 30 , s nem a XIII. századi valóságnak megfelelő Duna-Tisza köze. A Gesta
genealógiai vonatkozásai is ellentmondanak az azonosításnak, mert ősi nemzetségeket tüntet fel kumánnak 31 , míg „ennek a fordítottja, hogy ti. igazolhatóan XIII.
századi kumán-kunt vetített volna vissza a honfoglalás korában, egyetlen egy esetben sem fordul elő" 32 . Az anonymusi kumánokat Horváth János is a magyarokkal
a Kárpát-medencébe érkező kabarokkal véli azonosíthatónak, de a gestában az
ország déli területein a beköltözött magyarokkal ellenséges, Glad fejedelemmel
szövetséges kumán etnikumról 33 ő is bizonyosnak tartja, hogy „azonosak a Feketetenger északi partjaitól az Aldunáig tanyázó pogány kunokkal, akik később, IV.
Béla uralkodása idején valóban beköltöznek az országba" 34 . Végül, jórészt 1966-os
eredményeire 35 építve, kifejti, hogy a „Gestából kirajzolódó társadalmi és politikai
helyzet... minden ponton ellentétben áll az Aranybullából kirajzolódó helyzettel,
s így a Gesta az Aranybulla (1222) megjelenése után semmiképpen nem jöhetett
létre. Éppen ellenkezőleg: a Gestának az Aranybullát j ó néhány évvel megelőző
időszakaszban kellett létrejönnie II. András király uralkodásának azon éveiben,
amikor még a király ... [új elvek] (nove institutiones) szerint akarta berendezni
országának gazdasági rendszerét és társadalmi struktúráját, az ország javainak általános felosztása útján, ahogy azt a Gestában nyomatékos hangsúllyal közölt vérszerződés második pontja kimondja..." 36
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Pl. Bors vezér, uo. 86. p. (cap. 34.)

31

Pl. az Abákat, uo. 84. p. (cap. 32.)

32

Horváth, 1974. 96. p.

33

Silagi, 1991. 104. p. (cap. 44.)

34

Horváth, 1974. 98. p.
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Horváth, 1966. 274-276. p.
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Horváth, 1974. 102. p.; Silagi, 1991. 40. p. (cap. 6.): 'Secundus status iuramenti sic fűit, ut
quicquid boni per labores eorum acquirere possent, nemo eorum expers íieret'.

Az 1974-es Horváth János-tanulmány tehát több érdekes új argumentumot is
felvetett. Fő célja a Karsai Géza-féle, szerzőjelöltre vonatkozó nézetek37 megcáfolása volt, s e részét a dolgozatnak mi már részletesen nem értékeltük, hiszen ezt a
Csapodi-historiográfia megtette 38 . A tanulmány jelentőségét növeli, hogy a Karsai-féle vélemény megsemmisítő bírálatát tartalmazó cikk e századi középlatin filológiánk óriásának utolsó, Anonymussai foglalkozó megnyilatkozása, eredményeinek újbóli és végleges összefoglalása. Felhívnánk arra is a figyelmet, hogy a cikkben Horváth elutasítva az általunk alább ismertetendő Györffy György- és Váczy
Péter-féle datálási javaslatokat, már nem „zárta be" szigorú időhatárok közé az
anonymusi mű keletkezését (mint ismeretes, 1966-ban ez az intervallum 12151217 volt) 39 , egyértelmű terminus ante quemnek az Aranybulla kiadását tekintet.

40

te .
Györffy György, aki az 1970-es években is a Magyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézetének munkatársaként folytatta az Árpád-kori magyar
történelemre és történeti földrajzra vonatkozó kutatásait, alapjaiban más képet rajzolt Anonymus gestájáról. Erre vonatkozó nézeteit több tanulmányban fejtette ki 41 .
1970-ben megjelent dolgozatában Horváth János és Sólyom Károly 1966-ban napvilágot látott cikkei42 legnagyobb érdemének azt tekintette, miszerint: „Ujabb bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a Gesta minden szálával a XII-XIII. század
fordulójának magyar társadalmához kapcsolódik" 43 , de a Horváth- és Sólyom-féle
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Karsai, 1974.

38

Csapodi, 1978. 124-129. p.

39

Horváth, 1966. 276. p. Mivel Péter győri püspök szerzőjelöltségét fenntartani látszott, s a
főpapról „utolsó" biztos adatunk az, hogy 1219-ben már más tölti be a győri püspöki tisztséget
(uo. 277. p.), Péter valószínűsíthető, a király szentföldi útján bekövetkező halála (1217-1218)
a gesta írását mindenképpen az 1210-es évek közepére keltezi.
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Ld. 36. jegyzetet
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Györffy, 1965. = Györffy, 1988. 67-100. p.; Györffy, 1970. = Györffy, 1988. 28-52. p.; Györffy,
1975.

42

Horváth, 1966.; Sólyom Károly. Uj szempontok az Anonymus-probléma megoldásához. =
Irodalomtörténeti Közlemények, 70 (1966) 54-84. p. (A továbbiakban. Sólyom, 1966.)

szerzőjelöltet (Péter győri püspök) nem fogadta el. Helyette sajátos bizonyítási
eljárással, amely jórészt az anonymusi gesta helyismereti térképén általa túlreprezentáltnak tartott Óbuda helység ismeretén és egy 1124-es hamis oklevél tanúságán
alapult, egy általa létezőnek feltett Péter óbudai prépostot azonosított a Névtelen
Jegyzővel 44 . Mivel más kombinációk alapján a főpap óbudai működését 1186-1211
közé tette45, Györffy szerint a gesta keletkezésének is ez lehetett tágabb időhatára.
A mű társadalomszemléletét és célzatosságát is másképpen ítélte meg, mint Horváth János 46 ; Anonymus szerinte nem a II. András királyhoz (1205-1235) köthető
reformok propagátora, hanem az „ősi, de genere jogon birtokló rétegé, amely az
új rend haszonlesőitől, a nyugatról a királyné kíséretében bejött <<zabáló» udvaroncoktól féltette befolyását és birtokait" 47 , s e réteg érdekében fogalmazódtak meg az
anonymusi mű pusztaszeri pontjai. A vérszerződés negyedik pontja pedig a keletkezés kronológiai meghatározását segíti, hiszen ez48 „állásfoglalás Imre király mellett az ellene törő Endre herceggel szemben" 49 . A gesta más helyén pedig a gyermekként megkoronázott király intézményének történeti kidolgozása (a gyermek
Zolta Árpád életében való vezérré tétele50) keltezi a művet Imre király (1196-1204)
és András herceg viszálykodása, a gyermek III. László (1204-1205) megkoronázásának idejére. A fentiekből a tudós szerint nyilvánvaló, hogy csakis Imre király
híve lehetett a prépost. Györffy szerint a későbbiekben II. András fia, Béla koronázásának (1214) már nem volt jelentősége, és az 1210-es évtized főbb szereplőinek
és eseményeinek (pl. Bánk bán) teljes hiánya is feltűnő. Véleménye szerint, ha az
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Györffy, 1970. = 1988., 40. p.

44

Uo. 41-46. p. Bővebben ld. jelen dolgozat IV. 1. fejezetét.

45

Uo. 45. p.

46

Uo. 47-48. p.

47

Uo. 47. p.
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Silagi, 1991. 40. p. (cap. 6.): 'Quartus status iuramenti sic fűit, ut si quis de posteris eorum
infidelis fieret contra personam ducalem et discordiam facérét inter ducem et cognatos suos,
sanguis nocentis fuderetur...'
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Ld. a 47. jegyzetet.

50

Silagi, 1991. 120. p. (cap. 52.)

egész, a szerzőjeiöltre vonatkozó elgondolás megalapozott, akkor az Imre király
által az óbudai prépostságnak adományozott (s II. András által uralkodása kezdetén
rövid időre visszavett!) Óbuda egyfajta „szerzői honoráriumnak" is tekinthető a
szilárdan Imre-párti ideológiát tükröző „Gesta Hungarorum"-ért 51 . Végezetül megállapíthatjuk, hogy Györffy György érvrendszere alapján a gesta elkészülte csakis
1200-1204 közötti időre tehető - bár ő tartózkodott a pontos, évszerinti datálástól
- , hiszen a fenti érvelésből következően (propaganda a gyermek László királlyá
tételéért stb.) mindenképpen Imre uralkodásának második felére tehető a keletkezés. Ha a neves kutató gondolatmenete szerint folytatjuk tovább a keltezési kísérletet, a király és András herceg közötti viszály kiéleződése (1203 októberétől 1204
november végéig, Imre király elhunytáig, vagy esetleg 1205 májusáig, a gyermek
III. László haláláig52) sarkallhatta a meglehetősen sok bizonytalansági tényezővel
terhelt azonosítási kísérlet jelöltjét a gesta megírására53.
Az 1970-es évek első felének harmadik datálási elképzelése Váczy Péter nevéhez fűződik. Az ELTE nyugalmazott professzora az eddigiektől eltérő jellegű korjelző adatok segítségül hívásával próbálta meg a „Gesta Hungarorum" keletkezésének időpontját meghatározni 54 . Elsőként Pannonhalma gestabeli nevét55 vizsgálva kísérelte meg az anonymusi munka megírását konkrét időszakaszhoz kötni. A
P. mester által használt „Mons Sancti Martini" névalakra, amely csak a XIII. században fordul elő oklevelekben, joggal figyelt fel Váczy, mint korjelző adatra.
„Mindössze öt olyan esetről tudunk," - írja a professzor- „amikor az apátság nevét
a gestaíró módjára Mons Sancti Martini alakban foglalták írásba. Az öt oklevél
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Ld. a 46. jegyzetet.
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A korszak viharos történetére ld. Magyarország története tíz kötetben. Előzmények és a magyar
történet 1242-ig. Főszerk.: Székely György. Szerk.: Bartha Antal. 1/2. Akadémiai Kiadó. Bp.,
1984. (A vonatkozó rész Kristó Gyula munkája) 1270-1272. p. (A továbbiakban: Kristó, 1984.)
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Az egészre ld. még Csapodi, 1978. 118-119. p.
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Váczy Péter. Anonymus és kora. In: Középkori kútfőink, 13-57. p. (A továbbiakban: Váczy,
1974.)
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Silagi, 1991. 114. p. (cap. 50.): 'Dux autem Árpad et sui milites sic eundo iuxta Montem
Sancti Martini castra metati sunt...'

közül három királyi az 1213., illetve 1223. évből, a másik kettő 1226-ban kelt
nádori kiadvány" 56 . Mivel az 1213-ból származó két diploma nem teljesen kifogástalan hitelű, Váczy Péter bravúros diplomatikai és szfragisztikai érvekkel valószínűsíti, hogy „a két átiratot nem is fogalmazták 1213 körül, hanem csak 1220
körül"57, s minthogy emiatt az 1223-as forrás diplomatikai hitele is megrendül, a
„következő korjelző dátum... 1226". Az okleveles adatok a Névtelen Jegyző munkáját biztosan datálják 1220-1226 közé, mivel „ e sorozatnál Gestánk pannonhalmi
adata nem lehet sokkal korábbi, de sokkal későbbi sem, hiszen a sorozat adatai
szorosan követik egymást, mindannyi 1220 köré csoportosul"58.
Váczy Péter szerint a sajátos Pannonhalma-elnevezés nem az egyetlen korjelző
adat a „Gesta Hungarorum"-ban, amely a művet II. András korára keltezi. Anonymus művében két helyen is előfordul a Fekete-tenger elnevezés 59 , azonban ez a
megnevezés „teljességgel ismeretlen nemcsak az ókorban, hanem a középkorban
is a XEI. század közepéig, nem fordul elő sem a keleti (mohamedán, görög, szláv),
sem a nyugati (latin, újlatin, germán) irodalomban". Váczy szerint ebből az következik, hogy P. mester e földrajzi névvel a „magyar egyház kun missziója révén"
találkozhatott, „mely közvetlenül a domonkosok magyarországi betelepülése után,
1220 körül, nagy erővel indult meg" 60 . Az 1220-as évek magyarok és kunok közötti
politikai érintkezései szintén valószínűsíthetik, hogy a Fekete-tenger török neve
(quara tengiz) ezúton vált ekkorra ismertté Magyarországon.
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Váczy, 1974. 21. p.
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Uo. 25. p.
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Uo. 30. p.
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Silagi, 1991. 32. p. (cap. 1.): 'Scithia igitur maxima terra est, que Dentumoger dicitur, versus
orientem, finis cuius ab aquilonali parte extenditur usque ad Nigrum Pontúm.' Uo. 106. p.
(cap. 44.): 'Et insuper legatos suos miserunt (sc. Zuard et Cadusa - T. G.), ut eis licentiam
daret in Greciam eundi, ut totam Macedoniam sibi subiugarent a Danubio usque ad Nigrum
Maré.'
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Váczy, 1974. 31. p.

A mű keltezéséhez a professzor utolsóként a vlachok anonymusi névváltozatát
javasolta felhasználni. A gestáhan több, sokszor vitatott helyen fordul elő ezen nép
megnevezése 61 , s korjelző abban az értelemben, hogy „kezdetben a latin írásbeliség
területén, így nálunk is a név görög formája terjedt el, s idővel váltja ezt le a valachi
latinos alak" 62 . Ez a görögös névalak pedig a 'Blac', 'Blach', és okleveleinkben
1222-ben, illetve az 1220-as években végig e formában található, de 1234-ben már
'Walati', 'Walathi' alakban találkozunk vele. Váczy szerint „nyilvánvaló tehát,
hogy P. magister nem írhatta művét II. András halála után. Ebben az esetben ugyanis már nem Blach alakban írta volna le írásban a vlach nevet." 63
Váczy tanulmányát - megjelenésének időpontjából következően - már a Csapodi-kutatástörténet is tárgyalta 64 , de talán nem szükségtelen felhívnunk arra a figyelmet, hogy Váczy Péter tulajdonképpen nem szűkíti le a gesta keletkezését a
Pannonhalma-problémánál felvetett 1220-1226 közötti időre, hiszen a Fekete-tenger név anonymusi használata a fenti érvrendszer szerint leginkább az 1220-as évek
végére, míg a vlach-névvariáns akár az 1230-as évek első feléig kitolhatja P. mester
munkájának keletkezését.
I f j . Horváth János 1974-es tanulmányában reflektált Váczy — általa valószínűleg
még kézirat formájában megismert - dolgozatára. Horváth továbbra is fenntartotta
azon véleményét, miszerint az Aranybullának az anonymusi munkában található
tendenciákkal ellentétes rendelkezései mindenképpen az 1222-es időpont elé datálják a mű keletkezését. A neves filológus szerint a gestában szó sincs békés magyar-kun viszonyról, amely Váczy szerint a milkói püspökség alapításában, egyes
kun vezetők megkeresztelkedésében öltött volna testet. Horváth szerint „a feketetengeri délkeleti kumánok Anonymus művében ... a [honfoglaló] magyarok ellen-
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Silagi, 1991. 48. p. (cap. 9.): 'Blachii'; 74. p. (cap. 24.): 'Blachus'; 76. p. (cap. 25.): 'Blasii';
uo. (cap. 26.): 'Blacorum'; 104. p. (cap. 44.): 'Blacorum'.
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Váczy, 1974. 35. p.
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Uo. 36. p. Az egyszer előforduló 'Blasii' alakváltozatot a franciából átvettnek tartja Váczy
Péter.
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Csapodi, 1978. 129-131. p.

ségeiként szerepelnek" 65 , s itt a békés kapcsolatok létrejöttét a kunokkal-kumánokkal legfeljebb a térítő püspökség megalapítása utáni időben feltételezhetjük, amely
azonban a „Gesta Hungarorum"-ban már nem tükröződik. Vagyis összefoglalóan:
„a fekete-tengeri kumánokkal való békés viszony kezdete, az 1225-1228-as évek
időköze, Anonymus műve létrejöttének legfeljebb terminus ante quem-je lehetne..."66. Határozottan elutasítja a Pannonhalma-névvariáns korjelző szerepét is. A
„Pannonhalmára használt mons sancti Martini megjelölés aligha bírhat jelentőséggel, mivel a mons sacer mint Szt. Márton egykori tartózkodási helye már István
nagyobb legendájában (c. 8. vö. SRHII. 383.) és az ezt követő Hartvik-féle István
király legendában (c. 8. vö. SRH II. 409.) is előfordul" és ez „Anonymusnál mindenképpen korábbi adat"67. A fentiek szerint i f j . Horváth János tehát teljesen elvetette a Váczy-féle kormeghatározási kísérlet minden elemét.
A korszak utolsó, említésre méltó keltezési próbálkozása Csóka J. Lajos (19041980) nevéhez fűződött. Ő, mint közismert, a Pannonhalmi Szent Benedek Rend
tagjaként, a rend levéltárosaként folytatta történetírói tevékenységét 68 , s egyik utolsó szakmai megnyilatkozása is P. mester gestájához fűződött 69 . Munkásságának
györffy György által adott értékelésével, miszerint „krónikáink kutatói az érdemes
Csóka J. Lajos ... vaskos könyvével alig foglalkoznak, mivel módszere vitatható
és eredményeit lokálpatriotizmusa határozza meg" 70 , nagyrészt egyet kell értenünk,
de hangsúlyozandó: Csóka nem egy műkedvelő történész, hanem komoly és koncepciózus filológus volt, akinek azonban teljesen egyoldalú - Pannonhalma-cen-
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Horváth, 1974. 98. p.
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Uo. 99. p.
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Uo. A Szent István legendában szereplő 'in loco, qui Sacer Mons dicitur' szöveget Váczy
Péter későbbi betoldásnak tartja (Váczy, 1974. 14. p.).
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Csóka, 1962., illetve 1976. Itt kell megemlíteni kutatásai monografikus összefoglalását: A
latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. században. Irodalomtörténeti Könyvtár 20. Akadémiai Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézete. Bp., 1967. (A
továbbiakban: Csóka, 1967.).
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Csóka, 1976.
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Györffy, (1948) 1993. 183. p. 6. jegyzet.

trikus - képe volt középkori történetírásunkról. Az 1970-es évek végén - kissé
elbizonytalanodva - már egyedül képviselte a magyar medievisztikában a gestát a
XII. század közepére datáló - tehát Anonymust II. Béla (1131-1141) jegyzőjének
tartó - nézetet. Miután Csapodi Csaba Csóka eredményeit részletesen tárgyalta
kutatástörténetében71, illetve mivel a tudós bencés eredményei és keltezése a fentiek értelmében visszhang nélkül maradtak a magyar középkorkutatásban, azokat
jelen sorok írója sem kívánja e helyen részletesen ismertetni. Utolsó véleménynyilvánítása azonban álljon itt 1976-ból: „... hogy a [Bele regis nótárius] kinek: II. vagy
III. Bélának volt-e jegyzője, már nem lehet ... egyértelműen eldönteni. A Gesta
Hungarorum nyelvezete és stílusa ugyanis sokkal inkább II. Béla jegyzőjére utal,
egyes tárgyi vonatkozásai viszont III. Béla korára, illetőleg az azt követő időre
engednek következtetni"72.

2. A gestát III. Béla kora utánra keltezők kutatásai
az elmúlt másfél évtizedben
A fenti fejezetcím kissé félrevezetőnek tűnhet, ugyanis szó szerint értelmezve,
a fenti intervallum 1196. április 23-tól, III. Béla király halálától 73 egészen az általunk kitűzött kutatástörténeti időszak végéig, 1993. december 31-ig terjedhet. A
félreértések elkerülése végett leszögezzük, hogy itt azokat a történetírói nézeteket
fogjuk bemutatni, amelyek az elmúlt több mint tizenöt évben Anonymus „Gesta
Hungarorum"-ának keletkezését 1196, III. Béla király halála és 1241, a tatárjárás
bekövetkezte közé keltezték, természetesen különböző történeti-filológiai módszerek segítségül hívásával. Bevezetésképpen megállapíthatjuk, hogy az általunk is
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Csapodi, 1978. 101-107.p., 136-142. p. (ez utóbbi helyen a historiográfus saját megjegyzéseivel)
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Csóka, 1976. 201. p.
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Magyarország történeti kronológiája (a kezdetektől 1970-ig). Főszerk.: Benda Kálmán. I. A
kezdetektől 1526-ig. Szerk.: Solymosi László. Akadémiai Kiadó. Bp., 1981. 124. p. (A továbbiakban: Mo. tört. kronológiája)

mérvadónak tartott magyar medievisztikai kutatás az elmúlt korszakban is III. Béla
kortársának képzelte el a gesta szerzőjét, de továbbra is jelen voltak - ahogy alább
mi is beszámolunk róla - a TV. Béla kora utáni keletkezést preferáló vélemények.
1979-ben jelent meg a szegedi tudományegyetem folyóiratában az ottani középkori magyar történeti tanszék professzorának, Kristó Gyulának Anonymussal foglalkozó tanulmánya 74 . Kristó ekkor már másfél évtizede jelentkezett a szaklapokban a magyar őstörténetet, illetve a XI-XIV. század magyar történetét tárgyaló
dolgozataival, és munkásságának máig egyik meghatározó vonulatát alkotja a középkori magyar történetírás kutatása. így mind egyetemi doktori 75 , mind kandidátusi disszertációját 76 e tárgykörből készítette el. Itt értékelésre kerülő tanulmánya
egyfajta összegzése volt Anonymussal kapcsolatos nézeteinek, és új szempontokat
hozott fel a gesta datálására.
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Szempontok Anonymus Gestájának megítéléséhez. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila
József nominatae. Acta Historica (A továbbiakban: AUSZ. AH.), 66 (1979) 45-59. p. (A
továbbiakban: Kristó, 1979.)
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Anjou-kori krónikáink. = Századok, 101 (1967) 457-504. p.

76

A történeti és politikai gondolkodás elemeinek fejlődése krónikairodalmunkban. Kandidátusi
értekezés tézisei. Bp., 1968. Kristó egyéb, 1979-ig megjelent fontosabb, középkori történetírással foglalkozó könyvei, cikkei: Korai levéltári és elbeszélő forrásaink kapcsolatához. =
AUSZ. AH., 21 (1966) 1-27. p. (A továbbiakban: Kristó, 1966.); Az Exordia Scythica, Regino
és a magyar krónikák. = Filológiai Közlöny, 16 (1970) 106-115. p. (A továbbiakban: Kristó,
1970. /Exordia/); ősi epikánk és az Árpád-kori íráshagyomány. = Ethnographia, 81 (1970)
113-112. p. (A továbbiakban: Kristó, 1970. /Ősi epika/); Anonymus magyarországi írott forrásainak kérdéséhez. = Magyar Könyvszemle, 88 (1972) 166-174. p. (A továbbiakban: Kristó,
1972. /Anonymus/); I. István és családja Árpád-kori történetírásunkban. = AUSZ. AH., 40
(1972) 51-74. p.; Kézai Simon és a XIII. század végi köznemesi ideológia néhány vonása. =
Irodalomtörténeti Közlemények, 76 (1972) 1-22. p. (A továbbiakban: Kristó, 1972. /Kézai/);
XI-XIII. századi epikánk és az Árpád-kori írásos hagyomány. = Ethnographia, 83 (1972)
53-70. p. (A továbbiakban: Kristó, 1972. /XI-XHI. sz-i epika/); Egy 1235 körüli Gesta Ungarorum körvonalairól. (Riccardus és Albericus tanúsága). In: Középkori kútfőink, 229-238. p.
(A továbbiakban: Kristó, 1974.); Legitimitás és idoneitás. (Adalékok Árpád-kori eszmetörténetünkhöz). = Századok, 108 (1974) 585-621. p.; História és kortörténet a Képes Krónikában.
Gyorsuló idő. Magvető Könyvkiadó. Bp., 1977. (A továbbiakban: Kristó, 1977.); Rómaiak és
vlachok Nyesztornál és Anonymusnál. = Századok, 112 (1978) 623-658. p. (A továbbiakban:
Kristó, 1978. /Rómaiak/); Volt-e a magyaroknak ősi hun hagyományuk? In: Előmunkálatok
a magyarság néprajzához 3. Mítosz és történelem. Szerk.: Hoppál Mihály-Istvánovits Márton.
Bp., 1978. 55-64. p. (A továbbiakban: Kristó, 1978. /Hun-hagyomány/).

Kristó dolgozatában először a főként I. Tóth Zoltán (1911-1956) egykori budapesti történészprofesszor által képviselt interpoláció-elméletet 77 utasította el, kijelentve, hogy „Anonymus jelenleg ismert gestája egy végtében készült, interpolációktól mentes, az író szándéka szerint teljes, lezárt alkotás. A gesta egy pontjára
nézve megállapított keletkezési időpont tehát a gesta egészére nézve érvényes" 78 .
A szegedi professzor szerint a gestában található, húsznál is több, a mű keletkezési
idejét jelentő jelenre való utalás közül három látszik „kronológiailag hasznosíthatónak".
Az első egy negatív jellegű időrendi érv, amely az anonymusi munka 50. fejezetében olvasható egyik passzusra vonatkozik. Kristó azt a már sokat vitatott, és
az általunk historiográfiai szempontból vizsgált periódusban is többször előtérbe
került fejezetet nyilvánítja a datálás szempontjából értéktelennek, amelyben a honfoglaló magyaroknak a murai karantánok elleni betöréseiről, azon területnek a gesta
írásáig, mint jelenig való bírásáról 79 olvashatunk. Ahogy áttekintésében Kristó is
megállapítja, e rész főleg a „Gesta Hungarorum" II. Béla kora utáni keletkezését
vallók érvelésében játszott komoly szerepet a XIX. században, hiszen II. Géza
(1141-1162), azaz éppen II. Béla közvetlen utódának uralkodása idején foglalt Pettaui Frigyes területeket a Muraköz mellett. A múlt század végén azonban a magyar
medievisztikai kutatás kiderítette, hogy Anonymus a „murai karantánok" népnevet
Regino prümi apát, X. századi történetíró munkájából vette át80, alaposan elrontva
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Inokai Tóth Zoltán: Tuhutum és Gelou. Hagyomány és történeti hitelesség Anonymus művében. = Századok, 79-80 (1945-1946) 21-84. p. (A továbbiakban: /. Tóth, 1945-46.); különösen:
26-33. p. Itt 1. Tóth a gesta 24-27., illetve kisebb mértékben a 21-23. fejezetéről véli úgy,
hogy a gesta szövegállagának későbbi, bár stfluskriükai megfontolások alapján a mű szerzőjétől származó része.
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Kristó, 1979. 46. p.

79

Silagi, 1991. 114. p. (cap. 50.): 'Sed et Carinthinorum Moroanensium fines crebris incursibus
irripuerunt (sc. dux Árpad et sui milites - T. G.) , quorum multa milia hominum in ore gladii
occiderunt, presidia subverterunt et regiones eorum possiderunt, et usque in hodiernum diem
adiuvante domino potenter et paciíice posteritas eorum detinet.'

80

A történetíró adatát a 889-es évhez ld. Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum
continuatione Treverensi. Hg. Friedrich Kurze. MGH SS rerum Germanicarum in usum

forrása eredeti szövegét, s így a morvák Regino által említett nevét - miután ezt
Anonymus már valószínűleg nem ismerte - a Mura folyóra értelmezte. Reginonak,
mint forrásnak a megtalálása jórészt a történeti hitelt vette el Anonymus tudósításától, s a további kutatók (így Pauler Gyula is) további érveket hoztak fel a hely
XII. századra vonatkozó forrásértéke ellen (miszerint a tudósítás nem II. Béla kora
melletti, hanem éppenséggel IV. Béla időszaka elleni érv a Karinthia, és nem a XIII.
században az e területre használatos Styria elnevezés használata miatt stb.). Kristó
szerint problematikus az anonymusi fejezet jelenre való utalása a területek birtoklása kapcsán, hiszen Stájerország éppen IV. Béla uralkodása idején (1254) jutott
magyar kézre. Kristó határozottan visszautasítja a IV. Béla korája való keltezést,
bár megállapítja, hogy két utolsó Béla királyunk kora közötti érvelésben „sokkal
nehezebb ... perdöntő bizonyítékokat III. Béla kora javára felsorakoztatni (mint II.
és III. Béla idejének összehasonlításakor - T. G.), s ha az ilyennek tűnő érvek
sorában inkább a bizonyító eljárásban nem teljes értékű negatívumok dominálnak
is (hogy ti. nincs kétségtelen nyoma a gestában sem a tatárjárásnak, sem IV. Béla
uralkodása sajátos problematikájának), mégis számos pozitív argumentum vall ebben az összevetésben III. Béla mellett: a - jól kidolgozott - terminológiai megfelelések mellett a III. Béla uralkodása körüli idők tükröződése Anonymus gestájában" 81 . A „murai karantánok"-at említő helyre vonatkozólag így Kristó a korábbi
érvek mellé harmadikként a „jelen időre történő indokolatlan és megtévesztő utalást" állítja, s fosztja meg így korjelző szerepétől 82 .
Anonymus

következő, Krisló Gyula által korjelzőnek tartott adata a gesta 1.

fejezetében található, ahol arról olvashatunk, hogy Attila magának a Duna mellett,
a hévizek fölött állított királyi székhelyet, s „ezt magyar nyelven most Budavárnak
mondják, a németek pedig Ecilburgnak hívják" (Pais Dezső ford.) 8 \ Óbudát Attila

scholarum 50. 132. p.: 'Caranthanorum, Marahensium ac Vulgarum fines crebris incursionum
infestationibus irrumpunt'.
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Kristó, 1979. 46-47. p.
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Uo. 47-49. p. Idézet: 48. p.
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Silagi, 1991. 32. p. (cap. 1.): '...rex Athila ... regalem sibi locum constituit iuxta Danubium

várával (Ecilburggal) német és osztrák szerzők azonosították először, mégpedig az
1189-ben (a harmadik keresztes hadjárat idején) Magyarországon is megforduló
Lübecki Arnold és az ún. Anspertus. Ez az időpont terminus post quem az Ecilburg
elnevezésre, s így Magyarországon való ismertté válását is csak ezutánra tehetjük.
Kristó professzor tehát joggal állíthatta, hogy a „névtelen jegyző II. Béla jegyzőjeként nem jegyezhette volna le gestájában Óbuda német nevét" 84 .
Harmadik, biztosnak tartott kormeghatározó elemet a „Gesta Hungarorum" 9.
fejezetében mutatott ki a szegedi professzor. A múltban, és a cikk 1979-es megjelenése óta is többször vitatott rész így hangzik: „Attila király halála után a
rómaiak Pannónia földjét legelőknek hívták azért, mivel nyájaik Pannónia földjén
legeltek. És joggal mondhatták Pannónia földjéről, hogy az a rómaiak legelője,
hiszen éppen most is a rómaiak legelnek Magyarország javaiból" (Pais Dezső
ford.)85. Kristó röviden bemutatja az e részeket eddig magyarázni kívánó történetírói véleményeket. A „rómaiak"-on eddig már értettek 1147-ben Magyarországonjárt német kereszteseket, a római pápaság képviselőit, és a király környezetébe
jutó, eredetileg királynéi kíséretet alkotó, nagy birtokadományokban részesülő,
1200 körül nyugatról beköltöző lovagokat. Ez utóbbi nézetet Györffy György képviselte86, s miután Györffy - mint fentebb is láthattuk - az Imre király kori
gestakeletkezést vallja, Kristó szerint nála „III. Béla antiochiai és francia, továbbá
Imre aragóniai feleségével bejött lovagokra kellene gondolnunk". Ez viszont lehetetlen, hiszen ezek neve a magyarországi latinságban 'Latinus, Gallicus' volt, s
nem 'Romanus'. Kristó szerint - s ezt már korábban kifejtette 87 - a 'Romani'-n

super Calidas Aquas et omnia antiqua opera, que ibi invenit, renovari precipit et in circuitu
muro fortissimo edificavit, que per linguam Hungaricam dicitur nunc Buduvar et a Theotonicis
Ecilburgu vocatur.'
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Kristó, 1979. 49-50. p. Idézet: 50. p.
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Silagi, 1991. 48. p. (cap. 9.):'... post mortem Athile regis terram Pannonié Romani dicebant
pascua eo, quod greges eorum in terra Pannonié pascebentur. Et iure terra Pannonié pascua
Romanorum esse discebatur, nam et modo Romani pascuntur de bonis Pannonié.'
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Györffy, 1965. = 1988. 80. p.
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Kristó, 1978. (Rómaiak) 631-632. p.

német-római birodalmi alattvalót kell értenünk, s ha a királyné kíséretében bejött
lovagokra vonatkozó teóriát elfogadjuk, akkor ,,a számba jöhető időszak (II. Béla
tág értelemben vett kora) királynéi közül egyedül II. András feleségére, Gertrúdra
illik e minősítés". Az Andechs-Meráni

hercegi házból származó későbbi királyné

1200 körül lett András herceg felesége, de befolyása csak férje trónralépte után,
1205-től vált jelentőssé. Közismert családja iránti kedvezése; öccse, Bertold, aki
aquilejai pátriárkaként halt meg a század közepén, 1206-tól az ország második
egyházmegyéjének irányítója volt kalocsai érsekként, de több más testvére is töltött
különböző okokból hosszabb-rövidebb időt Magyarországon. Nemcsak ők, de más
„merániak" is (pl. a szepesi prépost) komoly birtokadományokat kaptak. Németek
iránti bőkezűségét egy irányában kevés negatív elfogultsággal vádolható német
krónikás is dicsérte88. Tehát Anonymus műve 9. fejezetében tett utalása valószínűleg Gertrúd királynéi működésére vonatkozik. A korszak 1213. szeptember 28án, a Gertrúd elleni halálos merénylettel zárult le89, tehát Kristó szerint a gesta
megírásának terminus ante quem-je is ez lehet. Kristó kísérletet tesz az anonymusi
mű feltételezett keletkezési idejének szűkítésére is. Elfogadja i f j . Horváth Jánosnak
azon eredményeit, amelyek a „Gesta Hungarorum" célzatossága és II. András „ ú j
berendezkedésbe közötti párhuzamokat bizonyítják, viszont elveti a gesta 12151217 közötti időszakaszra való keltezését. Miután a „meráni" korszak terminus
post quem-je 1205, a 'nove institutiones' politikájának kiteljesedése 1208-1209, a
királynéi befolyás tetőpontja 1208-1211 (hiszen Gertrúdnak ekkor összesen három
testvére tartózkodott Magyarországon); így Kristó Gyula szerint „nagy valószínűséggel állítható tehát, hogy a gesta 1210 táján készült, s az 1208/9-1213 közti fél
évtized terméke" 90 .
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A korszak történetére összefoglalóan ld. Kristó, 1984, 1280-1287. p.
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Mo. tört. kronológiája, 131. p.
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Kristó, 1979. 50-53. p. Idézet: 51., 53. p. Ugyanezen eredmények rövid összefoglalása: Ki
volt és mikor élt Anonymus? = História, 1 (1979/2.) 14-16. p.

Közel másfél évtizeddel első, Anonymusszal kapcsolatos megnyilatkozása után
Sólyom Károly is újabb cikkben fejtette ki nézeteit 91 . Sólyom talán az egyetlen
„szakmán kívüli" kutató (hiszen évtizedekig a váci gimnázium matematika-tanáraként működött), aki a XX. században maradandó feltevésekkel gazdagította az
Anonymus-kérdést, s 1966-os tanulmánya egyenrangú érvekkel támogatta meg ifi.
Horváth János szerzőjelöltjének személyét (.Péter győri püspök). Miután újból
csak 1979-ben nyilatkozott meg a kérdésben, korábbi eredményeinek is e helyen
kell rövid összefoglalását adnunk.
Sólyom 1966-ban - s erre nem mindig figyelt fel a későbbi kutatás - a gesta
megírásának időpontját tekintve más álláspontot foglalt el, mint a nagy tanulmányát vele egyazon folyóiratszámban publikáló ifi. Horváth János92. Sólyom Károly
már dolgozatának első oldalán kifejtette, hogy „Szilágyi Loránd annyira meggyőző
érvekkel mutatta ki, hogy a Gesta megírásának 1196 és 1203 közé kellett esnie,
hogy ma már ebben komolyan kételkedni alig lehet" 93 . Azonban dolgozata további
részében - főként jelöltjének, Péter győri püspöknek az életpályájából következőleg - tovább szűkítette ezt az intervallumot. Mivel feltételezte, hogy „Anonymus
(azaz Péter - T. G.) tagja volt - természetesen még mint fiatal klerikus - annak a
küldöttségnek, amely 1197-ben vagy 1198-ban Aragóniában járt, s Konstanciát
(Imre király aragón származású feleségét - T. G.) Magyarországra hozta", illetve
ebből arra következtetett, hogy ekkor volt lehetősége megismerkedni az ottani krónikás irodalommal 94 , Péter püspök életrajzi adatainak összeállításánál a gesta megírását szerzőjelöltjének fentebbi utazása és királyi kancellári működése, vagyis
1198-1202 közé datálta. Azaz ő Horváth keltezésénél közel két évtizeddel korábbra
tette P. mester munkájának keletkezését, és a később publikált Györffy-tanulmá-
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Sólyom Károly: Megjegyzések Györffy György két Anonymus-tanulmányához. = Irodalomtörténeti Közlemények, 83 (1979) 187-194. p. (A továbbiakban: Sólyom, 1979.)
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Sólyom, 1966. 54. p.
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Uo., 70. p. A spanyol-aragón krónikák felhasználását a „Gesta Hungarorum"-ban Győry János
mutatta ki (Győry, 1948. 90-96. p.).

nyok datálásától is eltért. A kutató Imre király urakodásának első felét tette meg az
anonymusi mű születési idejéül. Sólyom 1979-es cikke épp Györjfy Györggyé 1 vitatkozik, főként az eltérő szerzőjelöltek tekintetében, és itt újból fentebbi nézetét
ismétli meg, kifejtve, hogy Péter nem győri püspökként foglalkozott irodalommal,
és ,, 1215 körül aligha írhatta meg a Gestát" 95 .
1984-ben jelent meg az elmúlt korszak hivatalos, „akadémiai" Magyarországtörténetének első része két kötetben. A történészek, egyetemi hallgatók által csak
„tízkötetes"-ként emlegetett Magyarország-történet e kötetének megírását még az
1970-es években kezdték meg a kijelölt szerzők, így többek között Györjfy György
és Kristó Gyula. A könyvnek sajátos színt kölcsönöz, hogy a honfoglalástól
Kálmán király (1095-1116) uralkodásának végéig Györjfy foglalta össze a magyar
történetet, az ezt követő időszakot (a tatárjárásig) pedig a vele számos történeti
kérdésben vitát folytató Kristó Gyula írta meg. A „Gesta Hungarorum"-mal
kapcsolatos véleményeket így Kristó Gyula foglalta össze.
A professzor e helyen is az 1979-es tanulmányban kifejtetteket tette közzé. így
Gertrúd történetének tárgyalásakor már Anonymusi is forrásnak tünteti fel a meráni
németek, azaz a „rómaiak" magyarországi garázdálkodása kapcsán 96 , s más helyen
a mű keletkezését továbbra is az 1210-es évekre teszi. Korjelző érvei mellé azonban
újat is állít. Kristó szerint „Árpád vezér feltűnően hasonlít II. Endrére" 97 . Anonymus
híres lakomajelenetének ábrázolásában, ahol Árpád Attila városában nemeseivel,
szerviensekkel és parasztokkal mulatozik, regösöket hallgat, tornajátékot néz húsz
napon át, és a vele együtt szórakozóknak nagy birtokokat adományoz 98 , és más
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Sólyom, 1979. 191. p.
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Kristó, 1984. 1265. p.
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Uo. 1295. p.
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Silagi, 1991. 108-109. p. (cap. 46.): '... dux Árpad et omnes sui primates cum omnibus militibus Hungarie intraverunt in civitatem Atthile regis ... Et epulabantur cottidie cum gaudio
magnó in palatio Attile regis collateraliter sedendo, et omnes simphonias atque dulces sonos
cythararum et fistularum cum omnibus cantibus ioculatorum habebant ante se. Fercula, pocula
portabantur duci et nobilibus in vasis aureis, servientibus et rusticis in vasis argenteis, quia
omnia bona aliorum regnorum circumiacentium dederat deus in manus eorum, et vivebant

anonymusi helyeknél, ahol Árpád lakomáiról, vég nélküli ajándékozásáról, vagy
akár vármegye eladományozásáról olvashatunk, Kristó szerint az ,,új berendezkedés politikájának bűvkörében élő, a birtokokat két kézzel szóró II. Endre alakja
nyert megörökítést Árpád vezérben... így vált (Anonymus műve - T. G.) a honfoglalás regényes gestájából az 1210 körüli évek adományait történetileg igazoló
kulcsregénnyé" 99 .
Ugyanezen évben (1984) újabb Anonymi/s-tanulmánnyal jelentkezett Györffy
György. A professzor a magyar középkorkutatók színe-javát felvonultató, „Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról" c. gyűjteményes kötetben fejtette
ki a gestaíró társadalomszemléletére vonatkozó gondolatait, és reflektált i f j . Horváth János és Váczy Péter egyes nézeteire is100.
A munka megírásának időpontját továbbra is az Imre-korra tette, de - jelen sorok
írójának legalábbis úgy tűnik - némi következetlenséggel először leszögezi, hogy
a Szilágyi Loránd-féle javaslat, az 1196-1203 közötti gestakeletkezés „ma is érvényesnek tekinthető", főként a vérszerződés negyedik pontja, és az annak mintát adó
Imre-András párharc, illetve a gyermek László megkoronázása okán. Néhány sorral
később azonban Györjfy már úgy gondolja, hogy „ a mű befejezése Imre 1204. évi
és III. László 1205. évi halálát alig léphette túl, ha éppen nem e halálesetek késztették a szerzőt művének a tervezettnél hamarabbi befejezésére". Ez utóbbi következtetés már 1970-es tanulmánya alapján is levonható volt. Az azóta felmerült

large ac splendide cum omnibus hospitibus ad se venientibus. Et hospitibus secum commorantibus dux Árpad terras et possessiones magnas dabat, et hoc audito multi hospitum
confluebant ad eum et ovanter morabantur cum eo. Tunc dux Árpad et sui propter leticiam
permanserunt in civitate Atthile regis per XX11 dies, et omnes milites Hungarie ante presentiam
ducis fere cottidie super dextrarios suos sedendo cum clipeis et lanceis maximum turnamentum
íaciebant, et alii iuvenes more paganismo cum arcubus et sagittis ludebant. Unde dux Árpad
valde letus factus est, et omnibus militibus suis diversa donaria tam in auro quam is argento
cum ceteris possessionibus donavit.'
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Kristó, 1984. 1297-1298. p. Idézetek: uo.
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Anonymus társadalmi szemlélete. In: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról.
Szerk.: Székely György. Memória Saeculorum Hungáriáé 4. Akadémiai Kiadó. Bp., 1984. (A
továbbiakban: Eszmetörténeti tanulmányok) 71-79. p. (A továbbiakban: Györffy, 1984.) =
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ellenkező véleményekről pedig a következőket írja: „... cáfolhatók azok az újabb
nézetek is, amelyek szerint a gesta II. Endre uralkodása elején vagy később készült
volna; az említett politikai utalások harmonikusan illeszkednek Imre korának történetébe, míg Endréével nehezen egyeztethetők össze, s a felhozott helynév összevetéseknek sincs egyértelmű kronológiai értéke"101. Györffy az ezen idézett paszszushoz tartozó lábjegyzetben fejti ki bővebben fenti gondolatait.
I f j . Horváth Jánossal szemben újból az ItK-ban képviselt 1970-es téziseket hozta fel (a vérszerződés pontjainak szankciói a szerző Imre melletti kiállását bizonyítják, és a gestabeli Zolta- és Taksony-féle gyermekkori fejedelemmé tétel is csak
Imre korának problematikájával egyezik). Fontosabb érvnek tűnik azon további
gondolata, hogy a II. András-kori comitatus eladományozásokból nem vezethetők
le a Névtelen Jegyző által ábrázolt, Árpád bőkezűségét bizonyító vár- és vármegyeeladományozások. „Mivel a szóban forgó vezérek utódai Anonymus korában is
birtokolták a mondott vármegyék jelentős részét" - írja Györffy György - „itt
világosan nemzetségi hagyomány bedolgozásáról van szó, nem pedig a II. Endre
kori adományok visszavetítéséről". Újonnan elutasítva Horváthnak a „Középkori
kútfői nk"-kötetben felhozott András-kori vármegye-eladományozási érvét, Györffy úgy véli, II. András korában legfeljebb kis ispánságokat, és nem ősi vármegyéket
adományoztak el, és csak. erre vonatkoztatható az Aranybullában szereplő korlá.

- 102,

tozas

!

A továbbiakban pedig Váczy Péter két korjelző adatának helyességét vitatta. Az
általunk fentebb ismertetett, szintén az 1974-es tanulmánykötetben megjelent
Váczy-dolgozat első kronológiailag hasznosíthatónak gondolt érve, mint láttuk,
Pannonhalma egyik latin elnevezésének gestabeli és oklevél-beli előfordulásának
időbeli egybeesése volt, és így a 'Mons Sancti Martini' megnevezés az 1220-as
évekre keltezné P. mester munkáját. Györffy György szerint „Anonymus mindig
tudatában van annak, hogy ő Árpád és a vezérek koráról ír, amikor a keresztény
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Györffy, 1984. = 1988. 58-59. p. Idézetek: 59. p.
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Uo. 64. p. 38. jegyzet

intézémények még nem voltak, s így monostorhely XII. századi megnevezésével...
nem is illetheti a helyet". Azt pedig jogosnak érezhette a gestaíró, hogy a XII.
században élő, az ókori Szent Mártonnal összekapcsolt hagyományos elnevezéssel
hozza összefüggésbe a hegy (!) nevét. Végül megállapítja, hogy itt megint német
elnevezés (Martinsberg) latinosításáról van szó, mintEtzelburg esetében. A Feketetenger név korjelző szerepéről pedig Györffy találóan állapítja meg, hogy nemcsak
a XIII. század eleji kun-magyar érintkezések idején, hanem már más török nyelvű
népelemekkel (kazárok, kabarok, úzok, besenyők) való kapcsolatok útján is megismerhették a nevet, és Magyarországon az 1220-as évek vége előtt is ismeretes
lehetett 103 . Feltűnő, hogy a tudós 1984-ben részletesen nem reflektált Kristó Gyula
1979-es - részben vele is vitatkozó - datálási kísérletére. Györffy - mint már láthattuk - 1988-ban egy kötetben adta ki Anonymus-tanulmányait,

és a gyűjteményes

munkában a gestakeletkezés idejére nézve a fent ismertetett cikkben kifejtetteket
ismételte meg.
III. Béla korára mutatnak az 1990-es évek elején Németországban megjelenő,
Anonymussíú

kapcsolatos munkák keletkezési idővel kapcsolatos megnyilatkozá-

sai is. Gábriel Silagi, a Monumenta Germaniae Historica munkatársa általunk is
idézett latin-német szövegkiadásának előszavában és kommentárjában is e korszak
mellett foglalt állást. A rövid bevezetőben említi meg, hogy a szerző valamelyik
Béla magyar uralkodó jegyzője volt, valószínűsíthetően III. Béláé, és a mű 1200
körül keletkezhetett. Az emelletti érveket meghatározónak tartja Silagi, de szerinte
nem kétséges, hogy Anonymus művéről a magyar mcdicvisztikai kutatásban a vita
még sokáig fog folyni 104 . A jegyzetekben a szövegkiadó kifejd, hogy Szilágyi Loránd kutatásai óta, azaz több mint ötven éve a „Gesta Hungarorum"-ot szinte biztosan III. Béla kora utánra datálják a magyar középkor kutatói. Szűkebb időhatárnak, valószínűleg a fentebb ismertetett, főként Györffy, Horváth és Kristó nevével fémjelzett keltezési kísérletek egyfajta „contaminatio"-jaként, a III. Béla halála
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Uo. 64-65. p. 39. jegyzet. Idézet: 65. p.
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Silagi, 1991. 1-2. p.

(1196) és az Aranybulla (1222) közötti időszakaszt adja meg, s utal arra, hogy ez
az anonymusi műből kiértékelhető, az adott kor történetére, politikai tendenciáira
vonatkozó utalásokból is kiderül 105 .
Szovák Kornél, a „Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungáriáé" szerkesztőségének munkatársa 1991-ben az Ungarn-Jahrbuch hasábjain tette közzé egy régi-új
gestaszerzőt (Pál erdélyi püspököt) valószínűsítő tanulmányát 106 . A középkori latin
filológia, diplomatika és egyháztörténet eredményeit felhasználó kiváló dolgozat
érvrendszerét később tárgyaljuk részletesebben, de a gesta keletkezési idejére adott
javaslatának megismeréséhez röviden ismertetnünk kell gondolatmenetét. A szerzőjelölt, Pál 1177-ben mint királyi nótárius állított ki egy oklevelet, amelyben,
illetve a gesta egy helyén azonos, ritka határozószópár szerepel. Ez Szovák fő érve
Pál szerzősége mellett. 1181-ben e királyi jegyző állította ki a magyar udvari írásbeliség története szempontjából oly fontos Froa-oklevelet 107 (ekkor már erdélyi
püspök volt), s utoljára 1188-ban szerepel forrásainkban (már mint választott kalocsai érsek). Mivel 1192 után már más állt a kalocsai főegyház élén, a magyarországi
kutatás Pálnak, a két fenti időpont között bekövetkező halálát feltételezte. Ezért III.
Béla királyunk egyetlen P. betűvel kezdődő nevű notariusa már hamar kiesett az
Anonymus-jelöltek

közül, hiszen így nem nevezhette volna magát egy néhai Béla

király jegyzőjének 108 . Szovák szerint viszont a források hallgatásából nem következik feltétlenül Pál halála. Ami pedig ebből kifolyólag a „Gesta Hungarorum"
keletkezési idejét érinti, a kutató szerint az adverbiumpár-egyezés miatt az anonymusi mű egy részének 1181 előtt már feltételezhetően készen kellett lennie, míg a
Prológus lényegesen később, III. Béla halála után íródott. Tehát a gesta megközelítőleg húsz év alatt keletkezhetett, s az ellenérv - ti. a mű stilisztikai egysége -
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Uo. 135-136. p. 4. jegyzet.
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„Wer war der anonyme Notar?" (Zur Bestimmung des Verfassers der Gesta Ungarorum). In:
Ungarn-Jahrbuch, 19 (1991) 1-16. p. (A továbbiakban: Szovák, 1991.)
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Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I. 1001-1270. MTA.
Bp., 1923. (A továbbiakban: Reg. Arp.) nr. 130.
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sem áll, mivel ugyanazon szerző írói stílusának nem kell ennyi idő alatt sem megváltoznia. A hosszú keletkezési idő pedig megmagyarázná Anonymus munkájának
számos következetlenségét és ellentmondását is109.
Az eddig ismertetésre kerülő vélemények P. mester munkáját egészen eltérő
módon datálták. A gestakeletkezés alsó határa 1181 (Szovák), felső határa pedig az
1230-as évek eleje (Váczy) volt, de az eltérő nézetek képviselői is nagyjából III.
Béla királyunk és egymással a trónért hosszú küzdelmet folytató két fia, későbbi
uralkodóink, Imre és András időszakának számos kortörténeti utalását azonosították a Névtelen Jegyző munkájában. A következő ismertetendő tanulmány azonban
már egy más korszak, IV. Béla (1235-1270) uralkodása első évei eseményeinek
hatását vélte felismerni a gestában.
Harmatta János akadémikus, az ELTE indoeurópai nyelvtudományi tanszékének professzora 1977-ben tette közzé AnonymussdX foglalkozó, Györffy
nek ajánlott tanulmányát
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György-

. A nyelvészprofesszor cikkében főként P. mester ős-

haza-képével és forrásaival foglalkozva javasol új datálási lehetőséget. Régóta ismeretes, hogy Anonymusnál két eltérő Szkítia-ábrázolással találkozunk. Harmatta
véleménye szerint a gesta 1. fejezetében „lényegében a klasszikus görög írók
Skythiája jelenik meg, amely a Thanais-Dontól nyugatra és az Azóvi- valamint a
Fekete-tengertől északra terült el, az a Scythia viszont melyből a magyarok a 7.
fejezet szerint kijöttek, «igen sok napi» járásra keletre feküdt az Etil-Volga folyótól
és messze északon helyezkedett el, ha a magyarok onnan «nyugat felé» kijőve végül
is Susdal területére értek", azaz Anonymus

elődeinket „ a Volgai Bolgária vagy

Baskiria területére helyezett Scythiából vándoroltatta k i " 1 1 S z á m o s őstörténeti és
történeti földrajzi feltevés részletes ismertetése kellene ahhoz, hogy a fent idézett
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Szovák, 1991. 10-11., 16. p.
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Anonymus a magyarok kijöveteléről. = Antik Tanulmányok, 24 (1977) 206-220. p. (franciául:
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 27 11919/ 285-303. p.) (A továbbiakban:
Harmatta, 1977.)
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Uo. 206-207. p. Idézet: 206. p. Anonymus két, egymástól eltérő őshaza-leírása: Silagi, 1991.
32. p. (cap. 1.) és 42. p. (cap. 7.).

passzus összes fogalmát tisztázhassuk valamennyire, de erre itt nem kínálkozik tér.
A lényegi pont, amelyre a figyelmet mindenképpen fel kell hívni, hogy a két őshaza-kép földrajzilag tökéletes ellentétben áll egymással. Ezt az ellentmondást a középkori magyar történetírás más, későbbi képviselői (Kézai Simon, a XIV. századi
krónikaszerkesztmény írója) is felismerték, s több-kevesebb sikerrel megpróbálták
korrigálni a fiktív tájakkal, földrajzi képződményekkel egyébként is túlterhelt Szkítia-ábrázolást 112 . A magyar őshazát középkori krónikásaink egymás munkáiból merítve, de elsősorban nyugati történetíró elődök alapján ábrázolták -

Anonymusnál

ez a XI. században keletkezett ősgesta folytatását, Regino apát évkönyvét, a II.
századi Iustinus művének Exordia Scythica c. kivonatát stb. jelenti" 3

s ez a

Nyugaton „kiokoskodott" geográfiai kép a valóságtól sok mindenben eltért. A középkori őstörténeti földrajzi ábrázolásnak ez a „tudós" tradíció volt az egyik alkotórésze, míg másfelől a szóbeli hagyomány is őrzött a magyarság koratörténetére
vonatkozó valós elemeket. Harmatta elutasítja az anonymusi mű kapcsolatba hozását a Julianus-útról (1235-1237) beszámoló Riccardus-féle jelentésben 114 szereplő „Gesta Hungarorum"-mal. P. mester e forrástól eltérően, amely Iustinust használta fel Szkítia-leírásánál, annak a földrajzi valósághoz inkább közelítő Exordia
Scythica c. kivonatát használta - mint fentebb említettük

de azon is végrehajtott

fontos változtatásokat. Ezek közül a gesta datálási kísérlete szempontjából legfontosabb módosítás, hogy elhagyta a tudós leírás Szkítiáját északról határoló 'montes
Riphei'-t. A professzor szerint Anonymus fentebb vázolt két Szkítia-leírása nála
nem két különálló terület megkülönböztetését szolgálta. Célja nem az volt, hogy a
korabeli olvasóban két, egymástól különböző földrajzi egység képzetét keltse a
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Scriptores Rerum Hungaricarum. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. I-II. Budapestini, 1937-1938. (A továbbiakban: SRH). I. 145-146., 164-165., 252-254. p.
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Ld. pl. Szilágyi Loránd: P. magister forrásai és módszere. = Magyar Nyelv, 43 (1947)
117-127., 193-200., 246-253. p. (A továbbiakban: Szilágyi, 1947.); Kristó, 1970. (Exordia)(a
korábbi irodalom itt található meg) stb. Bővebben ld. jelen munka V. 2. fejezetét.
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Relatio Fratris Ricardi: SRH II. 529-542. p. Magyar fordítása Györffy György tői in: Julianus
barát és Napkelet felfedezése. Magyar ritkaságok. Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp., 1986. 61-70.
p. A RiccardusnéX említett gesta kérdését ld. Kristó, 1974.

Tanais-Don vidéke és az a hely, ahonnan a magyarok kijövetele megtörtént. Ez
csak a modern térképi megjelenítésnél — már amennyiben ezeket a képzelt tája-kat
ábrázolni lehet - lesz nyilvánvalóvá! Miután Anonymus elhagyta a 'Montes
Riphei'-t, mint Szkítia északi határát, már nem volt akadálya, hogy az eredeti magyar hagyományban őshazának tekintett Tanais-Don vidékének (Dentümoger) őshaza-jellegét megtartva a tőle már földrajzi tényezőkkel el nem határolt, a Volgától
keletre fekvő Bolgárországot tegye meg a honfoglaló magyarok vándorlásának
kiinduló pontjául. Miután Harmatta János elveti Györjfy György, ifi. Horváth
János és Karsai Géza

15

nézeteit azzal kapcsolatban, hogy Anonymus honnan is-

merhette a magyarokkal kapcsolatban a Volgai Bolgárországot, a gesta datálása
szempontjából fontos megállapítást tesz. Véleménye szerint ,,P. mesternek a magyarok kijövetelére vonatkozó elgondolását kielégítően megmagyarázni másképpen nem lehet, csak ha feltesszük, hogy tudomása volt a Julianus által a Volga
mellett megtalált pogány magyarokról... Nyilvánvaló ugyanis, hogy egyébként műveltsége és tudományos igénye mindenképpen a korábbi gesták őshaza-elgondolását fogadtatta volna el vele, amely megfelelt kora tudós szemléletének. Ezt csak
olyan friss ismeretélmény befolyásolhatta, mint amilyen Julianus útjáról hozott
híranyaga és a pogány magyarok megtalálása volt"116. Harmatta szerint ez kronológiailag annyit jelent, hogy Anonymus „munkájának a magyarok kijöveteléről
szóló részét csak Julianus első útjáról való visszatérése után 1237-ben írhatta. Ebből
nem következik, hogy műve koncepcióját és szemléletét nem alakította ki még az
Aranybulla kiadása előtt s nem írhatta meg műve nagy részét még korábban. Lehet,
hogy a magyarok kijöveteléről szóló rész már a kész mű átdolgozásával jött
létre" 117 .
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Györffy, (1948) 1993. 60-61. p.; Horváth, 1974. 86-95. p.; Karsai, 1974. 48-54. p.
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Harmatta, 1977. 219. p.
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Uo. 220. p.

Bár Harmatta János nem az egész munkát tekinti az 1230-as évek végén keletkezettnek, keltezési javaslata teljesen elüt az eddig ismertetett véleményektől, s így
az 1970-1990-es évek kutatásának másik vonulatához, a gestát IV. Béla kora utánra
datálok nézeteihez szolgál egyfajta átvezetésül.

3. A gestát IV. Béla kora utánra keltezők kutatásai
az elmúlt másfél évtizedben
A III. Béla kora utánra keltezők nézeteit ismertető fentebbi kutatástörténeti
összefoglaló - legalábbis reményeink szerint - érzékeltette, hogy az elmúlt több
mint ötven év középkori tárgyú kutatásai - és ezen belül az utolsó másfél évtizedben
napvilágot látott történetírói vélemények is - döntően az 1200-as évek első harmadára datálják P. mester munkájának keletkezését. Karsai Géza kísérletei óta118
azonban néhány tanulmány újból IV. Béla jegyzőjének tekintette a „Gesta Hungarorum" szerzőjét. Érdemes megjegyezni, hogy e kutatók többségében nem az
Árpád-kori magyar történelem szakértőiként, hanem más ős- vagy középkori szakterületek jeles kutatóiként váltak ismertté. Érveik súlyát azonban jelentősen csökkentette néhány, az 1990-es évek elején publikált, főként paleográfiai és művészettörténeti indíttatású tanulmány.
Süpek Ottó, a budapesti tudományegyetem francia nyelvi és irodalmi tanszékének egyetemi tanára, aki a középkor és a reneszánsz francia irodalomtörténetének
kiváló ismerőjeként szerzett magának tudományos elismerést, 1979-ben jelentkezett először Anonymussal kapcsolatos nézeteivel, majd bővebben 1990-1992-ben
fejtette ki azokat119. E helyen nem térünk ki a gestával, mint irodalmi alkotással
kapcsolatos gondolataira, hanem csak a gesta keletkezési idejére vonatkozó elkép-
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Ld. 17. jegyzetet.
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Az Anonymus-kérdés új megvilágításban. = Magyar Nemzet, 35 (1979/146./június 24./,
147./június 28./, 148./június 27./) 9., 7., 7. p. (A továbbiakban: Süpek, 1979.); Anonymus
műve és személye. = Tekintet, 5 (1992/4.) 4-26. p. (A továbbiakban: Süpek, 1992.) (Franciául:
Études Finno-Ougriennes, 22 /1989-1990/ 191-214. p.)

zeléseit ismertetjük. Süpek szerint a „Gesta Hungarorum" keltezéséhez a „dátumot
a «P» iniciálé rejti magában...". Miután kifejti a gesta szerzőjének személyére tett
javaslatát, s jelöltjét Aba Péterben határozza meg, aki az 1270-es évektől kezdve
két évtizedig volt a magyar politika meghatározó személyisége (nádor, országbíró)' , utal az 1279-es év őszére „amikor is az Abák az országos hatalom megragadására készülődtek". Süpek Ottó szerint „pontosan ezt a dátumot rejti a «P»
szigla! A P-nek O alakú öblében ugyanis kilenc karéjú tavirózsa nyílik, s V betűt
formázó virágának szirmai közt, lángoló matematikai zárójelben négy keleti tipusú
arab szám látható, felülről lefelé festve: egy függőleges vonal jelöli az egyest (I),
az alatta lévő félholdszerű forma a kettest (U), ami mellől hiányzik ugyan a lefelé
tartó szár, de ezt a hiányt a rajzolat szimmetriája igényli; a következő, a V betű a
hetest jelenti, s végül, legalul felismerhető az ügyetlenül festett, s ezért kissé szétfolyó kilences". A professzor tehát a Karsai-féle módszereket újította fel, s a gesta
kezdő iniciáléjából próbálta a kort meghatározni. Míg Karsai Géza 1974-ben csak
Domonkos-rendi szimbólumokat vélt a P-ben felfedezni 121 , addig Süpek Ottó már
egy konkrét évszámot olvas ki belőle. A XIII. század végén ritkán használtak arab
számokat a rómaiak helyett, Süpek ezt részben az arab figurák újszerűségével, részben pedig IV. (Kun) László király (1272-1290) udvarának keleti orientációjával
magyarázza. „ A z 1279-es évszám viszont azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy Péter
magiszter igen dicső Béla királya IV. Béla volt, aki a tatárjárás után talpra állította
Magyarországot" - írja a professzor, s a következőkben - „Világossá válik... az is,
hogy a «P» szigla P.O.V. betűi is jelentéssel teljesek; Karsai Géza szerint ezek
ugyanis annak a dominikánus jelszónak a kezdőbetűi, amelyek jegyében ez idő tájt
a kunok megtérítése és letelepítése kezdődött, s ami így szól: «Predica Orbi Vade»,
azaz: Eredj, prédikálj a világnak!" 122 . Süpek Ottó a következőkben a számmisztika
és szimbolikus szemantika eszközeit felhasználva a gestából kiolvasható és IV.
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A korszakra ld. Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. História könyvtár. Monográfiák 1. HistóriaMTA Történettudományi Intézete. Bp., 1993. (A továbbiakban: Szűcs, 1993.) 291-321. p.
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Karsai, 1968; Karsai, 1974. 42-43. p.
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Süpek, 1992. 13-15. p. Idézetek: uo.

László korára utaló, főként az Abákat érintő kortörténeti utalásokat elemzi saját
javaslata megerősítéseképpen 123 . E helyen néhány megjegyzést kívánunk tenni, általánosságban is érintve a IV. Béla kora utáni keltezés híveinek álláspontját. Süpek
érvelése pontosan ellentétes azzal a követelménnyel, mint amit Györjfy
megfogalmazásában jelen munkában is idéztünk!

124

György

A francia irodalom kiváló ku-

tatója egy komoly ellenérvet sem hozott fel az általunk is oldalakon át citált, III.
Béla kora utáni keltezést vallók megállapításai ellen, hanem felelevenítette Karsai
Gézának az 1970-es években nem sok elismerést hozott iniciálé-vizsgálatait, a P
betű diszítőszimbólumainak erőltetett értelmezését, a gesta szempontjából lényeg bevágóan fontos információknak az iniciáléban való szerepeltetését. így datálási
próbálkozását, a több tucat, XIII. század első felére utaló történeti-filológiai érv
megcáfolása vagy legalább cáfolási próbálkozása nélkül erősen vitathatónak kell
nyilvánítanunk! Arra viszont fel kell hívnunk a figyelmet, hogy Süpek Ottó később
általunk is tárgyalandó irodalom-stilisztikai tárgyú megjegyzései datálási kísérleténél jóval nagyobb figyelmet érdemelnek! 125
A I V . Béla kora utáni gestakeletkezésért szállt síkra Szegfű László is. A szegedi
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanárának nézeteivel még bőven lesz alkalmunk
találkozni e kutatástörténeti összefoglalóban, hiszen az 1970-es évek végén éppen
a „Gesta Hungarorum" utolsó fejezetével kapcsolatos véleménye 126 váltott ki heves
vitákat, s azóta is több cikkben tért vissza P. mestermunkájához. 1988-ban azonban
egy könyvismertetés keretében tette közzé véleményét, amelyben síkraszállt a gesta
IV. Béla korára való keltezéséért127.
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Vö. Szovák Kornél: Die „Gesta Hungarorum" des anonymen Notars. (recenzió) = Művészettörténeti Értesítő, 42 (1993/1-2.) (A továbbiakban: Szovák, 1993.) 65. p.
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Szegfű László: A Thonuzoba-monda. (Interpretációs kísérlet Janus Pannonius két sorához). In:
A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 18 (1974) 275-285. p. (A továbbiakban: Szegfű, 1974.)
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Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról, (recenzió) = Irodalomtörténet,
(1987-1988) 329-334. p. (A továbbiakban: Szegfű, 1987-88.)
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Miután az 1970-es éveknek a témával kapcsolatos tanulmányai nem foglalkoztak egy korábbi dolgozatának állásfoglalásával, úgy tűnik, nem vált ismertté a
magyar medievisztikában, hogy Szegfű, már fiatal kutatóként is - bár kevésbé határozottan - e nézetet képviselte. 1969-ben megjelent cikkében 128 hosszú bizonyítás
után fejtette ki, „hogy a szerző (ti. Anonymus - T. G.) lényegében az idegeneknek,
elsősorban a kun hospes-elemeknek örökjogon adományozott ispánságok tulajdonjogát igyekszik bizonyítani. Mint... közismert, az ispánságok örökbirtokként való
eladományozása ellen és az idegeneknek adományozott vagy eladott földek
visszavételéről az Aranybulla intézkedik". Miután Szegfű elképzelhetőnek tartja
Horváth János feltevését, „hogy a gesta végeredményben propagandairat, amely
II. András birtokpolitikáját volt hivatva igazolni", egyben ellenvéleményt is bejelent, miszerint „arra támaszkodva... hogy a mű lényegében birtokigazolás", feltételezhető, hogy „sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gesta nem az
Aranybulla előtt propagálja és igazolja a főúri birtokokat, hanem sokkal inkább
jogi kibúvót keres a törvény végrehajtása alól, a keletkezésének idejét inkább a
törvény meghozatala és szankcionálása közötti időszakra kell datálnunk, mint
elé" 129 . A későbbiekben a gondolatmenetet követve véli azt, hogy mivel az Aranybulla intézkedéseit még 1267-ben is megerősítik, így e rendelkezések elleni fellépés
(azaz Anonymus célja) még ekkor is aktuális lehetett. Továbbá a kun probléma is
végigkíséri a XIII. századot, hasonlóképpen a belviszályokhoz, a németekkel szembeni magyar ellenszenvhez stb. A gesta leírását, miszerint Zolta a kun-kumánok
földjéről hozat a fiának feleséget 130 , pedig IV. Béla fiának, a későbbi V. István
királynak (1270-1272) egy kun előkelő leányával való házasságával hozza kapcsolatba. Megemlíti, hogy a szakértők szerint „a IV. Béla alatt keletkezett oklevelek
külalakjára emlékeztetnek a mű díszítőelemei". Szegfű végezetül kijelenti, hogy
„ha tehát elfogadjuk továbbra is a gesta 12. századi vagy 13. század eleji kelet-
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Szegfű László: Anonymus és a kománok. = Magyar Könyvszemle, 85 (1969) 220-238. p. (A
továbbiakban: Szegfű, 1969.)
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Uo. 230-231. Idézet: uo.
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Silagi, 1991. 130. p. (cap. 57.): '... Zulta duxit filio Tocsun uxorem de terra Cumanorum'.

kezéséről alkotott véleményeket, meg kell állapítanunk, hogy a kunok anonymusi
bemutatása sehogy sem illik a korabeli magyarországi helyzetképbe. Ezért vagy
annak bizonyítására lenne szükség, hogy a művet a későbbiekben átírták, illetve
jelentősen interpolálták", amit nem tart valószínűnek, „vagy elfogadható magyarázatot kellene találni arra, hogy szerzőnk miért helyez ekkora hangsúlyt a kunkérdésre már III. Béla uralkodása idején, illetőleg közvetlenül utána...". A szegedi
történész harmadik lehetőségként - ha a másik kettő nem bizonyítható - felveti,
hogy ez esetben „nagyon vitathatóvá válik az 1222-nél meghúzott cezúra, mint
post quem non..."131.
Az 1988-ban publikált recenzióban Szegfű László mindezen fenti érveket már
határozottabban képviseli - bár 1969-ben hosszasan kifejtett kumán-elméletére
nem tér ki - , s új érveket is hoz a fentiek (íráskép, kunok stb.) mellé. így például
szerinte,, a Szentlélek kiemelt szerepeltetése a kolduló rendekre jellemző", s a gesta
szövege és jónéhány XIII. századi oklevél- és törvényszöveg között vél felismerni
összefüggést. Utal arra, hogy egy fiatal szegedi történész (Juhász Erzsébet)

is

összevetette az anonymusi művet IV. Béla és IV. László okleveleivel, s eszerint
„IV. Béla nem zárható ki a számításba vehető «jó emlékű Bélák» sorából" 132 . A
Szentlélek magyarokat támogató „magatartását" azonban hamarosan másképp is
értelmezték, minthogy egyfajta, a XIII. század első harmada után jelentkező ferences és domonkos behatást lássanak benne. Gábriel Silagi szövegkiadásának bevezetőjében állapítja meg, hogy ezzel Anonymus a pogány magyarokat tulajdonképpen a keresztény üdvtörténet és az isteni gondviselés középkori klerikus által
jólismert eszmevilágába helyezte el, így tette meg őket a gondviselés eszközeivé,
s - továbbvive a gondolatot - így krisztianizálta a honfoglalás egyébként kétségtelenül barbár aktusát 133 .
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Szegfű, 1969. 233-234., 237-238. p. Idézet: 234., 238. p.
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Szegfű, 1987-88. 329-330. p. Idézetek: 330. p.
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Silagi, 1991. 5-6. p., vö. Szovák, 1993. 66. p.

1991-ben a szombathelyi „Életünk" c. folyóirat közölt egy, a gesta keletkezését
IV. Béla kora utánra keltező tanulmányt. A dolgozat írója, Vékony Gábor, addig
mint az őstörténet és a népvándorlás-kor sok problémájának igen eredeti és hihető
értelmezését nyújtó régésze vált ismertté szakkörökben 134 . A tanulmány a teljesség
igényével próbálta meg az eddig jórészt III. Béla kora melletti érvekről bebizonyítani, hogy azok IV. Béla időszaka mellett is korjelző szerepet tölthetnek be. Itt
kell megemlítenünk, hogy Vékony Gábor cikkének ismertetésekor magunk is kissé
eltávolodunk a historiográfia Íratlan követelményétől, a vélemények olykor száraznak tűnő, lehetőleg kommentár nélküli előszámlálásától, s olykor-olykor néhány - általában a kiváló tanulmány érveit kifogásoló, tehát vitázó - megjegyzést
teszünk az Életünk-beli dolgozat kapcsán.
Vékony Gábor először a gestában szereplő, már sok vitát kiváltó erdélyi románok (Blachi, Blasii) 135 kérdését helyezi új megvilágításba. Ellentmondást lát abban,
hogy „az az Anonymus, aki 1200 körül írta munkáját, a Kárpát-medencén belül
lakó népként említi a románokat a honfoglalás korában. Azokat a románokat, akik
első csoportja bizonnyal 1207-ben települ meg Fogarasban, tehát négy évvel később, mint ahogy Szilágyi L. szerint Anonymus befejezte gestáját". Később - részletes történeti áttekintés után - még határozottabban szögezi le, hogy román népességgel 1207 előtt a Dunától északra nem lehet számolni. A konklúzió, s így a Vékony szerint IV. Béla kora mellett tanúskodó első szempont, az alábbi módon fogalmazódott meg: „Anonymus blackjaival... valami baj van, illetve Anonymus kronológiájával valami nincs rendben. Hiszen az Árpád által elfoglalt földnek a blackok
csak akkor lehetnek valahol lakói, ha művének írása idejében, illetve azt félszázaddal megelőző időkben a vlachok valóban a magyar királyság határai mellett éltek.
Mivel úgy gondolom (ti. Vékony G. - T. G.), hogy az előzőekben sikerült bizonyítanom, hogy 1207 előtt románokkal a déli-délkeleti Kárpátok mentén nem szá-
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Vékony Gábor: Anonymus kora és korhűsége I-IV. = Életünk, 29 (1991) 58-73, 135-158,
263-275, 355-375. p. (A továbbiakban: Vékony, 1991.)
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Anonymus a Meszes-hegységen túl, a Szamos mentén említ románokat. Ld. Silagi, 1991. 76.
p. (cap. 26.)

molhatunk, ez egyben azt is jelentené, hogy Anonymus kora, illetve művének írása
nem igen helyezhető 1270 elé. Ahhoz ugyanis, hogy Anonymus saját módszere
alapján - a szomszédos népek az ország honfoglaláskori lakói - a románokat honfoglaláskori lakosoknak hitethesse el, az is kellett, hogy a románok több generáció
óta, vagy legalábbis a generációk egy részének emlékezetében mindig is a magyar
királyság határai mentén éltek ... A fentiek természetesen azt kellene, hogy jelentsék: Anonymus ... IV. Béla jegyzője volt. Hiszen művének írása a románok honfoglalás kori szerepeltetése miatt csak 1270 körül lenne elképzelhető, vagyis azt
IV. Béla halála, 1270. május 3-a elé nem tehetnénk" 136 . Itt Vékony dolgozatának fő
szempontja és elsődleges bizonyítási eljárása rögtön tettenérhető: P. mester, hogy
munkáját hitelesnek fogadtassa el, a gestában említett dolgok régiségét „várja el",
azaz művében csak olyan események, tények, építészeti objektumok stb. szerepeltethetőek, amelyek a „Gesta Hungarorum" megírásának korában több évtizedes
múlttal bírnak. Ha e „régiséget" fennmaradt forrásanyagunk alapján III. Béla kora
utánra nem tudjuk bizonyítani, rögtön kézenfekvő az adott jelenséget IV. Béla időszakára nézve megvizsgálni, s ha akkorra érvényes, adódik a gesta datálása szempontjából sorsdöntő feltételezés: P. mester TV. Béla jegyzője volt. A számos további
korjelző adat átértelmezése a Vékony-tanulmányban nagyjából a fenti sémát követi.
A régész természetesen először az általa datálási segítségnek tartott régészeti
adatokat sorolja fel. Vékony szerint az, „hogy Anonymus gyakran emleget honfoglalók által épített «földvárakat», aligha erősíti művének 1200 körüli keletkezésének
feltevését". A kutató szerint az Anonymusnál szereplő földvárak 137 eredetileg a XII.
században nagy számban épült faszerkezetű várak lehettek, amelyek pusztulva (pl.
a tatárjárás utáni harminc évben) „látszottak" földváraknak. A gondolatmenetet
egészen odáig folytatja, hogy „Anonymus «castrum» és «castrum terreum», illetve
«castrum de terra» különbségtevéseit talán mégis komolyan kell vennünk, mert az
egyik esetben álló vár, a másikban egy egykor létezett várról eshet szó!" De szó
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Vékony, 1991. 59-63. p. Idézet: 60., 62-63. p.
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Pl. Szabolcs vára: Silagi, 1991. 70. p. (cap. 21.): 'Zobolsu ... castrum fortissimum edificavit
de terra'; Sárvár: uo.: 'Thosu ... castrum munitissimum de terra construxit'.

esik a kővárakról is e bizonyítási eljárás során! Zólyom várát Anonymus már kőből
épültnek említi 138 , Vékony - elvetve a gesta XIII. század eleji keletkezését - leszögezi, hogy ,,a zólyomi kővárra az első biztos adat 1254-ből származik". Ebből
következik, hogy mivel ez „Anonymus korában régi kellett, hogy legyen - mert
hiszen visszahelyezhető a honfoglalás korra-1270 előtt művének megírásával nem
számolhatunk" 139 . Említendő, hogy a szakirodalomban elképzelhetőnek tartják,
hogy a zólyomi várat Kálmán király építtette140, ennek említését azonban Vékony
Gábor dolgozatában nem találtuk.
A következőkben egyes hadászati fogalmakról tudhatjuk meg, hogy csak IV.
Béla korára bírnak korjelző értékkel. így a gestában szereplő 'balista' 141 szó kapcsán tudjuk meg, hogy itt jelentése „számszeríj", s így - mivel hazánkban még a
XIII. század közepén is ritka volt e fegyver használata

szerepeltetése csak 1270

után válhatott „minden gyanú felett állóvá" a honfoglalás korára archaizáló anonymusi műben. Vékony szerint más érvek mellett a 'turnamentum' 142 „lovagi torna"
szó és egyéb, a gestában lovassággal kapcsolatba hozható fogalmak, illetve a lovászmesteri tisztség szerepeltetése 143 leginkább a korán elhunyt kiváló filológustörténész, Kurcz Ágnes (1937-1976) által a magyarországi lovagi kultúra egyik
fénykorának tekintett 1270-es évek első felébe, V. István uralkodásának idejébe
visz el minket 144 .
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Uo. 86-88. p. (cap. 34.): 'Borsa ... maximam inunicionem de lapidibus íacere precepit, quod
nunc Castrum Borssed Zovolun vocatur'.
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Vékony, 1991. 63-65. p. Idézetek: 64-65. p.
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Belitzky János véleményét Kristó Gyula idézi (A vármegyék kialakulása Magyarországon.
Nemzet és emlékezet. Magvető Könyvkiadó. Bp., 1988. 377. p. 345. jegyzet.) (A továbbiakban: Kristó, 1988. /Vármegyék/)

141
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Uo. 102. p. (cap. 44.): 'Sepel magister agasonum'.
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Vékony, 1991. 65-67. p.

Itt szeretnénk megszakítani az Életünk-beli tanulmány érvrendszerének ismertetését, s általánosságban szólni az azzal kapcsolatos történetírói véleményekről.
Reméljük, hogy kutatástörténeti áttekintésünkből legalább az kiderült: a mérvadó
magyar medievisztikai kutatás Szilágyi Loránd 1937-es tanulmányának megjelenése óta végleg III. Béla jegyzőjét látja a névtelen gestaíróban. így - akármilyen
alapos legyen is Vékony Gábor tanulmánya, s tartalmazzon az átlagos ,,IV. Bélahívő" dolgozatok érvrendszerénél lényegesen tárgyszerűbb megállapításokat - várható, hogy az elkövetkező években megszaporodnak az anonymusi művet a XIII.
század első felére keltezők ellenvéleményei is. Néhány már meg is jelent ezek
közül, s egyikük-másikuk alapjaiban rengette meg a IV. Béla-kori keletkezést vallók érvelését. A legtöbb ilyen dolgozatot Veszprémy László, a Hadtörténeti Intézet
tudományos főmunkatársa, középkori had-, egyház- és művelődéstörténetünk kiváló kutatója írta. így külön cikkben foglalkozott Vékonynak fentebb ismertetett, a
hadászatra és a lovagi kultúrára vonatkozó nézeteivel145.
Miután a lovagi játék (turnamentum, ludus militaris) első említése Barbarossa
Frigyes német-római császár (1152-1190) és kereszteseinek 1189-es átvonulásához kapcsolható hazánkban, így Veszprémy szerint „emlegetése a Névtelen művében teljesen korszerű és elképzelhető a XII-XIII. század fordulóján". A 'ballista'
kapcsán kifejti, hogy első említése a XIV. századi krónikakompozícióban található 146 s pontos jelentését - mint más forrásokban is - nehéz eldönteni, ui. „kővetőgép" és „számszeríj" értelem is tulajdonítható neki. Anonymus idézett helyével
is ez a probléma! Veszprémy a semleges „vetőgép" fordítást javasolja. A középkor
e jellegzetes fegyverére vonatkozó magyarországi adatok előszámlálása után a kutató - a krónika-szerkesztmény említett részének XII. századi keletkezésére, illetve
a harceszköznek éppen Barbarossa seregénél való ismertségére támaszkodva - így
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Veszprémy László: Anonymus Gestájának néhány hadtörténeti vonatkozása. (Honfoglalás és
hódítás Anonymusnál. A ballista előfordulása Anonymusnál. A számszeríj használatának kezdetei Magyarországon.) = Hadtörténelmi Közlemények, 106 (1993/2.) 3-19. p. (A továbbiakban: Veszprémy, 1993.)
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foglal állást: ,, ... arra a kérdésre, hogy ismert lehetett-e a számszeríj 1200 körül a
magyar királyi udvarban, határozott igennel lehet válaszolni". Veszprémy

László

azonban csak valószínűsíteni tudja, s nem minden kétséget kizáróan igazolni, hogy
a 'ballista' jelentése mindenkor számszeríj és kétség esetén a továbbiakban a „vetőgép, hajítógép" fordítást javasolja 147 .
Láthattuk, hogy Veszprémy véleménye joggal vitatta el Vékony Gábor néhány,
az 1270-es évek első felére korjelzőnek vélt anonymusi helyétől a kronológiai felhasználhatóságot. De visszatérve a régész-kutató nagy tanulmányának ismertetésére, a lovasságra jellemző adatoknál Vékony Gábor V. István korát határozta meg
számbajöhető időszakként. További érvelése is e korszakra vonatkozó konklúziót
hordozza. Miután a Névtelen Jegyző Bulgáriát magyar uralom alatt lévőnek tartja 148 , s mivel V. István vette fel végleg a 'rex Bulgarie' címet, illetve még ifjabb
királyként hadjáratot is vezetett oda (1266), „ez esetben is az 1270-es évekhez
jutunk Anonymus korát illetően". A kunokra vonatkozóan Vékony a hozzá hasonló
keltezést vallók fontos érvét ismétli, azaz „a kunok gesta-beli szereplése a IV. Béla
alatt beköltözött kunokra vonatkozó adatokból magyarázható", s i f j . Horváth János
azon 1974-ben kifejtett, Karsai Gézával szembeni ellenérvét, miszerint a gestában
ezek a XIII. századi betelepüléstől eltérő helyen telepednek meg, épp a munka
archaizáló hitelének biztosítása miatti tudatossággal magyarázza. A Bulgáriára vonatkozó nézetnél azonban mintha elbizonytalanodna a Vékony-féle érvelés, hiszen
itt éppen a gesta célzatos hitelességét biztosító régiség hiányzik a tanulmányíró
által említett adatokból 149 !
A nemzetségekre vonatkozó 'de genere' kifejezést is - hiszen oklevelekben
először 1208-ban fordul elő - túl korainak tartja Vékony Gábor a XIII. század eleji
gestakeletkezéshez; s hasonlóan vélekedik a csak az Aranybullában megjelenő,
1214-ben még körülírással kifejezett 'infidelitas' terminusról 150 . Kitér a szerző az
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Veszprémy, 1993. Idézetek: 9-10., 16. p.

148

Silagi, 1991. 128. p. (57. cap.)

149

Vékony, 1991. 67. p. Idézet: uo.

e dolgozatban is már több helyen előkerült anonymusi honfoglalás útvonalJulianus útja problémára is, A sokat vitatott Dentumoger kifejezést ő a második
Julianus-út beszámolójában szereplő Don-elnevezésből származtatja, s ez a „Gesta
Hungarorum"-ot a Harmatta János általjavasolt 1237 helyett rögtön 1240 utánra
keltezi. Anonymus - mint már e munkában is láthattuk - többször említi Attilát,
egyszer Árpád ősapjaként 151 is. A bonyolult kérdéskörre vonatkozó újabb történészi
véleményeket (ld. kapcsolatát a hun-magyar rokonsággal stb.) dolgozatunknak
későbbi részében értékeljük. Vékony ezzel kapcsolatos, de a datálás szempontjából
fontosnak tartott észrevétele, hogy az Árpádok Attilától való származásának
elméletére csak 1270-ből van adatunk, s ez megegyezik Anonymus ábrázolásával,
míg 1247-ben IV. Bélának a pápához írt levele még más (a pusztító tatárhoz hasonló) képet rajzol a hun királyról. A szerző további érvelésében először Zaránd
megyétől vitatja el az önálló comitatus-létet, legalábbis a XIII. század elejére, így
szerinte 1200 körül nem lehetett hitele Zaránd ispánság eladományozásának 152 ;
majd a 'honor' emlegetése kapcsán mondja ki, hogy „ a gesta időpontjának meghatározásakor ez az adat is a XIII. század hetvenes éveire utal". Ugyanígy e korra
tartja meghatározónak Galgóc várispánság említését az V. István korában már vele
azonosnak vett Szolgagyőr nélkül. A sokszor vitatott 'Niger Pontus', 'Nigrum
Mare', elnevezéseknél Vékony is elutasítja Váczy Péter véleményét. A tanulmányíró kifejti, hogy „a XIII-XIV. századi kunban ... nem volt egy quara tengiz (sic!),
mint a Fekete-tengerre vonatkozó szó", s szerinte egy klerikus gestaíró „aligha
v a l a m i kun terminológiát használt" e földrajzi egység meghatározására.

150

Igaz ugyan, hogy az 'iníidelitas' körülírás nélkül először az Aranybulla záradékában fordul
elő, de mi nem látjuk akadályát annak, hogy a 'fidelis' szó ("valakinek a híve, alattvaló"
/Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungáriáé IV. F-H. Argumentum Kiadó. Bp., 1993. 74. p./),
amely már 1162-ben is szerepel magyarországi forrásban (Sopron megye Oklevéltára I. 2. p.;
Reg. Arp., nr. 102.), elvont főnévként továbbképzett alakjának ('iidelitas') ellentettje ('iníidelitas') már a X H század második felében vagy a XIII. század első két évtizedében ismeretes
legyen a magyarországi latinságban.
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Silagi, 1991. 58. p. (cap. 14.): 'Dux... Árpad... respondit dicens: «Licet preavus meus,
potentissimus rex Athila, habuerit terram...»\

152

Uo. 120. p. (cap. 52.): 'Dux Árpad ... Veluqio dedit comitatum de Zarand'.

Véleménye szerint a „Fekete tenger elnevezéssel először 1265-ben találkozunk",
s nehezen képzelhető el, hogy a gestaíró ezen időpontnál előbb a Fekete-tengert
„feketének" nevezte volna153.
Az Eletünk-beli tanulmány következő érve újból az Árpád-ház közelébe visz el
minket. Anonymus szerint Almost azért azért nevezték szentnek, mivel tőle szent
királyok és hercegek erednek154, s bár a hely fontosságával kapcsolatban Vékony
Gábornak is kétségei vannak, a 'duces' plurális szerinte akár „hercegnő" jelentést
is hordozhat, vagyis a „szent hercegek" Imre ( | 1031) és II. András leánya, az
1235-ben elhalt türingiai Szent Erzsébet is lehet. Vékony véleménye szerint Erzsébetet e korszakban Magyarországon kevéssé ismerték, s itt talán IV. Béla leányára, a csak e század közepén kanonizált Margitra ( | 1271) gondolhatunk. Szerintünk
ez a megközelítés kissé erőltetett, illetve Anonymus akkor e helyen - s ezt a tanulmányíró is ismerni látszik - művében különben dokumentált 'ducissa' 155 főnevet
használta volna! A dolgozatban ezután a gesta bevezető ajánlása híres sorainak 156
és Lodomér esztergomi érsek egyik 1288-as levele idevonatkozó részletének hasonlóságára hívja fel a figyelmet, bár számunkra az egyezés nem tűnik oly nagyfokúnak, hogy különösebb datáló szerepet tulajdoníthassunk neki157.
Ezután a középkori magyar történetírás és a XIII. század végére keltezett „Gesta
Hungarorum" kapcsán tesz fontos megállapításokat Vékony Gábor. Miután a magyar medievisták között ( i f j . Horváth János, Györffy György és Szűcs Jenő) egyfajta konszenzus alakult ki arról, hogy IV. László krónikása, Kézai Simon fel-
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Vékony, 1991. 67-71. p. Idézetek: 69-70. p.
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Silagi, 1991. 38. p. (cap. 3.): 'Vei ideo vocatus est Almus, id est sanctus, quia ex progenie
eius sancti reges et duces erant nascituri'.
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Pl. uo. 54. p. (cap. 18.)
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Uo. 28. p. (prologus): 'Dum olim in scholari studio simul essemus...'. Lodomér sorai (idézi
Vékony, 1991. 71. p.): 'Olim puerulus ad addiscendas poeticas positus vanitates'. Vékony
érvelése: „... igaz ugyan, hogy nem az együtt töltött iskolai évekről emlékezik (ti. Lodomér
- T. G.), de az olim «egykor» szó használata Anonymus szerkezetével való közvetlen
kapcsolatot bizonyít". Ez az érv körülbelül olyan, mintha két rnai magyar szöveget az „egykor"
időhatározó használata miatt állítanánk rokonságba egymással!

157

Uo. 71-72. p.

használta Anonymusi műve írásakor 158 , ezért P. mester munkájának Kézai krónikájának keletkezése (1282-1285) előtt kellett születnie. A szerző igen újszerű - s
krónikáink kutatói által valószínűsíthetően majd vita tárgyát képező - megállapítása, hogy „Anonymus munkája nem jöhetett létre az V. István-kori gesta, Ákos
mester munkája előtt". Az V. István kori krónika159 számos helyén vitatkozik más
történeti művekkel, ezeken a magyar középkor kutatói hol a magyar ősgestát, hol
Anonymusi értették. Vékony - többek között szöveghelyek egyezéséből, illetve annak feltételezéséből, hogy az egyezések az eddigi séma (hagyomány-AnonymusAkos mester) helyett hagyomány-Akos mester-Anonymus
tek

160

rendszerben keletkez-

- állapítja meg, hogy Anonymus használta Ákos mester munkáját 161 . így Ano-

nymus műve az óbudai prépost munkájának keletkezése után és 1282-1285 között
születhetett.
A tanulmány második részében Vékony Gábor először Anonymus latin nyelvi
sajátosságait vizsgálja. Miután Szilágyi Loránd 1937-es tanulmányának érvelése
is jórészt ebből táplálkozott, e részben többnyire az ő, erre és a gesta társadalmi
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Györffy, (1948) 1993. 138-145. p.; Horváth János: A magyarországi hun-történet és szerzője.
= Irodalomtörténeti Közlemények, 67 (1963) 446-476. p., különösen: 454-455. p. (A továbbiakban: Horváth, 1963.); Szűcs Jenő: Társadalomelmélet, politikai teória és történelemszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumában. = Századok, 107 (1973) 569-643, 823-878. p.,
különösen: 599. p. 107. jegyzet, 868. p. (A továbbiakban: Szűcs, 1973.). Eltér ettől Kristó
Gyula véleménye: „Anonymusnak a XHI. század elején írt gestája folytatásra nem talált oldalága, leágazása a magyar krónikairodalomnak, s kétségkívül nem közbülső láncszeme". (A
Képes Krónika szerzője és szövege. In: Képes Krónika. Fordította Bellus Ibolya. Pro Memória.
Európa Könyvkiadó. Bp., 1986. 481. p.).
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A gestára ld. Györffy, (1948) 1993.; Mályusz Elemér. Az V. István-kori gesta. Értekezések a
történeti tudományok köréből. Új sorozat 58. Akadémiai Kiadó. Bp., 1971. (A továbbiakban:
Mályusz, 1971. /V. István/); Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. II. Commentarii.
1. Ab initiis usque ad annum 1301. Composuit Elemér Mályusz adiuvante Julio Kristó.
Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series Nova, Tomus VIII. Akadémiai
Kiadó. Bp., 1988. (A továbbiakban: Mályusz-Kristó, 1988.)
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Ilyen egyezésre példa: Silagi, 1991. 128. p. (cap. 56.): 'Sed istud notum sit omnibus scire
volentibus, quod milites Hungarorum hec et alia huiusmodi bella usque ad tempóra Tucsun
ducis gesserunt'. Vö. SRH I. 311.: Conmunitas itaque Hungarorum cum suis capitaneis sive
ducibus hec et alia huismodi usque ad tempóra Toxun ducis gessisse perhibetur'.
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Vékony, 1991. 72-73. p.

terminológiájára vonatkozó nézeteivel vitatkozik a régész-kutató. Miután Szilágyi
főként a II. Béla korára datálok ellen érvelt, Vékony szerint,, már nem nézte át végig
a XIII. századi okleveleket, pedig ezek alapján az övétől eltérő adatokhoz juthatunk
Anonymus korának meghatározásakor". így az „in perpetuum" formula mind okleveles, mind biblikus forrásból eredeztethető - mi több, akár XIII. század végi
diplomákból. Ugyanígy nyilvánítja az Életünk-beli tanulmány a Szilágyi Loránd
által kimutatott, a gestában szereplő oklevél-formulákat állandó kifejezéseknek,
amelyek nem kapcsolhatóak konkrét időszakhoz, vagy éppen a XIII. század második felére jellemzőek (pl. a 'contradictio' szó és származékai). Van olyan formula
is, amelytől Vékony hosszas bizonyítás után az eddig persze III. Béla kora utánra
érvényes kronológiai értékét veszi el, mint például a gesta vérszerződésének ötödik
pontja 162 , amelyet a szerző nem okleveles forrásból (az Aranybulla 123 l-es kiadásából), hanem a krónikaszerkesztményből vél átvettnek. Ez a rész a tanulmányíró
véleménye szerint már benne lehetett az ősgestaban is, de elképzelhető, hogy Akos
mester hozzátoldása, s így nem perdöntő súlyú érv a keletkezéshez. Vékony szerint
a 'presens pagina' 163 is végig él a XIII. században. Foglalkozik a gesta oly sokat
vitatott kezdetével is, amelyről főként a szerzőjelöltekre vonatkozó kutatás-történetnél kívánunk szólni. Vékony Gábor szerint a tulajdonképpen levélként felfogható prológusban szereplő P. és N. sigla, illetve maga a 'dictus'-os szerénykedő
forma is a XIII. századra, s nem a XII. század végére, 1200 körűire datálja a művet.
Béla király 'gloriosissimus' 164 jelzőjét már Szilágyi Loránd is korjelzőnek tartotta,
mivel III. Bélái a napjainkig ránkmaradt diplomák kizárólag ezzel a címmel illetik,
s ezt a XIII. században szinte teljesen felváltotta az 'illustrissimus' megjelölés.
Vékony érvelését itt erősen vitathatónak kell nyilvánítanunk, mert bár hoz két adatot
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Silagi, 1991. 40-42. p. (cap. 6.): „Quintus status iuramenti sic fűit, ut si quis de posteris ducis
Almi et aliarum personarum principalium iuramenti statuta ipsorum iníringere voluerit, anathemati subiaceat in perpetuum'. A krónikaszerkesztmény vonatkozó helyét ld. SRH I. 349.: 'Sed
etiam si quis de successoribus suis ad debellandam Hungáriám arma moveret, indignationem
omnipotentis Dei incurreret et perpetuo eius anathemati subiaceret'.
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Silagi, 1991. 100. p. (cap. 42.)

164

Uo. 28. p. (prologus)

a XIII. század végére, közöttük Kézai művének Kun Lászlóhoz szóló ajánlását165,
de az egy szem 1270-ből származó oklevél szerintünk nem érv a tömeges XII.
század végi szereplés ellen, s Kézai esetében egyszerűbb arra gondolnunk, hogy ha már mindenképpen mintát keresünk - akkor éppen P. mester gestája volt az
előkép.166 A kutató utolsó, ezen alcsoportba - latin nyelvi sajátosságok kronológiai
szerepe - sorolható érve a gestában használt Horvátország-elnevezés ('Crouatia'167), amelynek okleveles párhuzamait Szilágyival szemben ő - megemlítve,
hogy a -ti- hangkapcsolatban a gesta is váltakozva hoz c-t és t-t - a XIII. század
végén találja meg (1275-1279: 'Crouacie') 168 .
Vékony Gábor a következőkben az anonymusi mű társadalmi rétegződésének
Szilágyi Loránd által adott elemzését teszi kritika tárgyává. Álljon itt párhuzamosan kettejük vizsgálatának eredménye:
Szilágyi:

Vékony:

primates, principes, iobagiones

dux

nobiles

primates, principes
iobagiones, nobiles

milites

milites, nobiles

servientes

servientes, rustici, milites
(nobiles)

civiles

servientes/civiles

rustici

servi•169
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SRH I. 141.: 'Invictissimo et potentissimo domino Ladislao tertio gloriosissimo regi Hungarorum magister Simon de Keza'.

166

Ld. erre a 158. jegyzetben idézett műveket.
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A Silagi-editio az u-v hangot kiejtés szerint írja át (bizonyos kritikáját ld. Kristó Gyulától =
Aetas, 1993/1. 175-176. p.), így nála (100. p. /cap. 42./) 'Crovatiam' szerepel.
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Vékony, 1991. 135-139. p.
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Uo. 139-141. p.

Vékony - kifejtve, hogy ,,az Anonymusnál megjelenő társadalmi rétegek kibontását, egyértelmű lehatárolását nehezíti az, hogy nála gyakran nem az egész társadalomról, hanem annak hadseregéről esik szó" - e rétegződést nem tartja egyetlen
Árpád-kori részidőszak valós társadalmi képének, de szerinte ,,e körülmények ellenére sem valószínű azonban, hogy e rétegződést a XIII. század, illetve annak
második fele elé tudnánk helyezni". Ezután oldalakon át bizonyítja a fentebbi táblázatba foglalt társadalmi rétegekre vonatkozó terminusokról, hogy leginkább IV.
Béla kora mellett bizonyítanak. A táblázatban nem megjelenített 'principales persone' 170 meghatározást az 1279-es kun törvény 'principales Cumanorum' terminusával hozza összefüggésbe, s használja fel korjelző adatnak. Azt mindenesetre
érdekesnek kell tartanunk, hogy a Vékony Gábor-féle gondolatmenet által megkövetelt archaizálási szándék hogyan egyeztethető össze a tanulmányszerző szerint
a gestából kihüvelyezhető, leginkább a gesta megírása korára aktualizálható társadalomképpel 171.
A továbbiakat illetőleg a tanulmányíró - miután Szilágyi Loránd érveinek többségéről remélte, hogy kronológiai értéküket sikerült a XIII. század közepére is
bizonyítani - mások más időpontra datáló érveit veszi vizsgálat alá. A gestában
szereplő 'terra Ultrasilvana' 172 elnevezést a régebbi kutatás egyértelműen a XII.
század végéig vélte általánosan elterjedtnek, utána a forrásokban a 'Transilvania'
elnevezés fokozatos térnyerését bizonyították. Vékony még 1253-ból is hoz adatot
az 'Ultrasilvanus' használatára! Az általunk is már idézett Budavár-Ecilburg elnevezést pedig - mivel ez a név Óbudára vonatkozik, s ezt Vékony szerint először
1261-ben nevezik az új Budavárhoz viszonyítva Óbudának - egyfelől tudatos archaizálásnak, másfelől Akos mester gestájából eredőnek véli173. Anonymus

Vékony

szerint éppen archaizálási szándéka miatt nem használja az Akos mester és Kézai
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Pl. Silagi, 1991. 42. p. (cap. 7.): 'septem principales persone'.
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Vékony, 1991. 139-144. p.

172

Silagi, 1991. 75. p. (cap. 24.) stb.

173

Ld. 83. jegyzetet.

által is ismert 'capitaneus'szót. A Botond-monda lejegyzésének módját is pont
fordítva képzeli, mint az eddigi magyarországi kutatás. Szerinte a „Gesta Hungarorum" szerzője Akos mestertől vette át a történetet174, de tagadja, hogy tőle vette
volna át, s rossz viszonyuk miatt parasztnak, kisnemesnek, 'rusticus'-nak minősíti
az V. István kori krónikást. Mi az előző történészi véleményt tartjuk valószínűbbnek, miszerint Anonymus még csak a történetre vonatkozó szóbeli hagyományt
ismerte, s azt először Akos mester jegyezte le, azaz röviden: a mondát „Anonymus
után, de Kézai előtt írták" 175 . Nehéz lenne elhinni, hogy miután P. mester világosan
kifejti, hogy a Botond-történetet nem találta történetírói munkákban, művének néhány, valószínűsíthetően klerikus olvasója - ha Vékony datálását és gondolatmenetét vesszük át, s a „Gesta Hungarorum"-otÁkos mester műve után keletkezettnek
tartjuk - ne ismerte volna a 'médium regni'-ben működő V. István kori gestaíró
munkáját 176 .
Röviden szól még Vékony Gábor néhány, történetírók által korjelzőnek tartott
adatról a Szilágyi Loránd és az őt megelőző más történészek (főként Mátyás Flórián /1818-1904/) érveinek elutasítása után. A csehek emlegetését a XIII. század
végi, II. Ottokár (1253-1278) és a magyar uralkodók közötti kapcsolatok tükröződésének véli; az oly sokszor emlegetett Aszenida-állam népi összetételét177 pedig
a XIII. századra - főként IV. Béla korára - gondolja korjelző adatnak 178 .
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Silagi, 1991. 100. p. (cap. 42.): 'Sed quidam dicunt eos ivisse usque ad Constantinopolim et
portám auream Constantinopolis Botondium cum dolabro suo incidisse. Sed ego, quia in nullo
codice hystoriographorum inveni, nisi ex falsis fabulis rusticorum audivi, ideo ad presens opus
scribere non proposui'.
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Horváth, 1954. 297. p.

176

Vékony, 1991. 145-149. p.

177

„... a magyar történeti és forráskritikai irodalom egy évszázada uralkodó nézete szerint Anonymus III. Bélához kapcsolható. Kutatók sora hozott fel perdöntő érveket II. Béla és III. Béla
vonatkozásában III. Béla mellett: így - egyebek mellett - azt, hogy a honfoglaló magyaroknak
kumán, bolgár és blak csapatokkal kellett harcolniuk (amely csak az 1186-ban létrejött második
bolgár cárság kumán, bolgár és blak-román népességével állhat összefüggésben)". (Kristó,
1979. 46. p.). Silagi, 1991. 104. p. (44. cap.).
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Vékony, 1991. 149-150. p.

Vékony Gábor kerüli a konkrét állásfoglalást a gesta nyelvi adataival, helyesírásával, illetve nyelvi adatainak helyesírástörténeti vonatkozásával kapcsolatban.
Szerinte „Anonymus helyesírása egészen különös képet mutat. Egészében egységes, de bizonyos jellemzői csak a XII. század közepiek, mások meg csak a XIII.
század második feléből származóak lehetnek". Úgy tűnik, a tanulmányszerző végül
is archaizálásnak tudja be a különös nyelvészeti jelenségeket 179 .
Miután a paleográfiai kutatás a kódex - mint másolati példány - születését a
XIII. század végére tette180, Vékonynak a keltezéshez az időpont éppen megfelelő,
csak a fennmaradt codex unicus másolat voltát tagadja. Véleménye különböző
megfigyelések után a következő: „kétségtelen..., hogy Anonymus Gestájának jelenleg ismert kézirata a szerzőtől származik, azt tudatosan töredékesnek szerkesztette meg, ezen a szerkesztésen még írás közben is változtatott. A kézirat keletkezése pedig a Xffl. század hetvenes éveire tehető, azaz ugyanarra a korra, ahová
Anonymus korábban részletezett korhű adatai is"181.
Ezután a szerző a gesta - általunk részletesen más helyen tárgyalt - célzatosságát
elemzi. Nézete szerint a mű, „Anonymus Gesta Hungaroruma nem más mint egy
apokrif ősgesta, magyarul hamisítvány", amelynek szerzője „I. Béla «jegyzője»,
illetve annak akarja feltüntetni magát". A gesta feladata pedig Vékony szerint - aki
itt Marczali Henrik nyomdokain halad - „a Károly szicíliai király által megtámadott Árpádok jogát" védelmezni. Miután a régész-kutató véleménye az 1270-es
évek magyar történetírásának kronológiájáról már ismeretes számunkra, nem meglepő az a gondolata, hogy P. mester Akos mesternek (a korszak egyik vezető famíliájának, a Kőszegiek támogatójának) válaszol munkájával. Vékony szerint a fenti oligarchacsalád akkori vezetőjében, Kőszegi Henrikben ötlött fel 1272 őszén
először a nápolyi uralkodócsalád Magyarországra hívása. Anonymus fő célja tehát
- és ez derül ki az általunk külön külön már idézett vérszerződés-pontokból - , hogy
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Uo. 150-153. p. Idézet: 152. p.
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Horváth, 1974. 81. p.
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Vékony, 1991. 154-156. p. Idézet: 156. p.

örökre biztosítsa Almos leszármazottainak uralkodását, amíg vannak utódok. IV.
László uralomra juttatásának okán vannak a Csákoknak hízelgő-kedvező passzusok
a műben 182 , illetve a Zoltával kapcsolatos - már idézett - részletek is (kun anya,
gyermekként való vezérré tétel stb.). Akos mester munkájának éppen az iíjú király,
illetve az Árpádok és a Csákok elleni megjegyzéseit kellett Anonymusnak

cáfolnia,

a „régmúlt jogbiztosító segélyével", egy, a XI. századra hamisított gestával. P.
mester sokat merített a cáfolandó V. István-kori krónikás művéből is! Munkája
tehát - a tanulmányszerző által felismert célzatosság miatt - 1 2 7 3 - 1 2 7 4 körül keletkezhetett 183 .
Az Életünk-beli tanulmány utolsó közleményében Vékony Gábor a gesta szerzőjét kísérli meg azonosítani, s véleménye szerint rá „csak hibáin keresztül lehet
rátalálni". Nem e helyen feladatunk a tanulmányíró szerzőkeresési metódusának
ismertetése, így csak a megoldást - Pál veszprémi püspök (1263-1274) - közöljük.
Ezután a dolgozat írója különböző, a gestából „kinyert" - argumentumokkal megpróbálja valószínűsíteni Pál püspök és P. mester azonosságát, Akos mesterrel, a
korszak Veszprémmel sokat pereskedő óbudai prépostjával való kapcsolatát, Kézai
Simonnak a veszprémi 'studium'-ban folytatott 1273-1276 közötti tanulmányait
(így ugyanis kijön a szerző által feltételezett történetírói lánc!). A gesta megírása
az 1272-1273-as évek állandóan változó politikai erőviszonyai, s Pál püspök személyes sorsának alakulása folytán Vékony érvelése szerint egészen szűk időhatárok
közé szorítható be, s a tanulmány szerzője így fogalmazza meg végső konklúzióját:
„Az elmondottak alapján talán megfogalmazhatjuk azt a feltevésünket, hogy P.
dictus magister Gesta Hungarorumát Pál veszprémi püspök írta 1273 márciusa és
májusa között... A szerző művét XI. századi írásnak akarta elhitettetni, meghatározott politikai célok érdekében, amelyeket éppen az 1272-73-as évek eseményei
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Silagi, 1991. 42. p. (cap. 6.): 'Eleud, páter 21obolsu, a quo genus Saac descendit'. Vékony
szerint itt az Árpád-ház rokonságába kerülnek (Uo. 268. p ).
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Vékony, 1991. 156-158., 263-275. p. Idézetek: 158., 273. p.

magyaráznak... A munka egy példánybankészült,... s 1273-1276 között Veszprémben még olvasták (így Vékony szerint Kézai is - T. G.)... A veszprémi egyház 1276
május-júniusi feldúlásakor elveszett, valószínűleg már ekkor külföldre került..."184.

4. A III. Béla kora utánra keltezők ellenérvei az 1990-es évek elején
Mint láthattuk, Anonymus „Gesta Hungarorum"-a keltezésének egyik kulcsa az
egyetlen fennmaradt kódex keletkezési idejének kérdése. Az 199l-es editio bevezetőjében Gábriel Silagi nem sokkal a XIII. század közepe utánra tette a másolat
keletkezését185. Észrevételét két, 1992-ben megjelent dolgozat véglegesnek tűnő
megállapításai erősítették meg.
Veszprémy László tanulmányában186 a kézirat keletkezésének korára vonatkozó,
egymástól teljesen eltérő vélemények ismertetése után sajnálattal állapítja meg,
hogy „a kézirat írását és iniciáléit eddig részletesen senki nem vizsgálta meg". A
következőkben a kódex írásáról állapítja meg, hogy „összképe egyenletes, kiegyensúlyozott gót könyvírás", a tractatio (a betűk kivitelezése) pedig jellegzetesen
XIII. századi, s egyéb jellemzőit is részletesen határozza meg. A gesta helytelenül
használt e caudata-iról felteszi, hogy az eredetileg —ae- diftongus jelölésére használt
betű 'cauda'-ját illetően ez esetben a betű javított voltátjelző szövegkritikai jelről
van szó. A rövidítések rendszere az átlagos, könyvírásban megszokott sémába illeszkedik bele. Veszprémy szerint „a tulajdonnevek általában pontos írása... megnyugtatóan bizonyítja, hogy a másoló magyarországi volt, s bizonyos ismeretekkel
rendelkezett a Gestában előforduló személy- és helynevekről". A rövidítések feloldásánál tapasztalható tévedések és egyéb - akár magyar nyelvtörténeti érvekkel
is magyarázható okokból létrejövő - hibák újfent megerősítik, hogy a ránk maradt
kézirat másolat és nem autográf példány (pl. Árpád nevét négyszer is hibásan írták,
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Uo. 355-375. p. Idézetek: 361., 372-373. p.

185

Silagi, 1991. 1. p. 1. jegyzet.
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Anonymus Gestájának kézirata. = Magyar Könyvszemle, 108 (1992) 44-52. p. (A továbbiakban: Veszprémy, 1992.)

ami a szerzőnél műve „főhősének" esetében felettébb furcsa lenne!). Az írás korának meghatározásához Veszprémy az európai kodikológiai és diplomatikai emlékek széleskörű összehasonlítását végzi el. A magyarországi oklevelek közül IV.
Béla 1240-es diplomáit érzi leginkább a gestával rokoníthatónak, a külföldi írásminták közül pedig egy, a XIII. század első harmadából származó bajor hercegi
urbárium írásképét tartja legközelebbi „rokonnak". Véleményét összefoglalóan
így fogalmazza meg: „ A fentiek alapján a Gesta kéziratának írását a 13. század
közepére helyezzük, de mindenképpen IV. Béla halála elé, azaz 1270 elé. Ezt azért
fontos hangsúlyozni, mivel a kézirat másolására egy Béla nevű magyar király halála
után került sor. Az írás jelen datálása pedig teljes mértékben kizárja IV. Béla személyét" 187 .
A művészettörténész Wehli Tünde ugyanazon folyóiratszámban megjelent dolgozatában 188 főként a kódexre vonatkozó művészettörténeti megállapítások összegzésére, illetve a P incipit iniciálé vizsgálatára összpontosította kutatásait. A gesta
annyit vitatott P kezdőbetűjének bizonyos motívumait az 1240-1250-es évek
könyvfestészetében, illetve diplomatikai emlékeiben találta meg (utoljára 1265ben!). Más motívumok az 1240-es, ismét mások pedig az 1240-1270 közötti évekre
nézve bírnak bizonyító erővel. Wehli Tünde konklúziója a következőképpen hangzik: „ A tollrajzos és főleg csupán ornamentális elemekkel díszített iniciálék datálása rendkívül kényes feladat. Főleg akkor, amikor az ornamentika törzsanyagát
stilizált levelek, palmetták képezik, hiszen ezek meglehetősen kortalanok. Úgy véljük azonban, hogy egy-egy iniciálé datálása hozzávetőleges pontossággal megoldható abban az esetben, ha a kódex lokalizálható, és datált kéziratok - a jelen esetben
oklevelek - segítik a műfajban érvényesülő tendenciák megragadását. Elemzésünkből kitűnhetett, hogy a «P» iniciálé díszítőmotívumai 1240-1265 közötti okleveleinkben fordultak elő legnagyobb számban". Más motívumok és kancelláriai
emlékek alapján végül is a végső szót így mondja ki: „Keletkezésüket (ti. a ges-
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Anonymus Gesta Hungarorum kéziratának helye a magyarországi könyvíestészet történetében.
= Magyar Könyvszemle, 108 (1992) 52-55. p. (A továbbiakban: Wehli, 1992.)

tában szereplő iniciálék keletkezését - T. G.) a magyarországi királyi kancellária
Hajnal által 1241-1253 közöttinek tartott periódusához köthetjük, illetve 12501255 közé, legkésőbb 1260 elé tehetjük" 189 . Wehli Tünde művészettörténeti érvekkel alátámasztott kódexdatálása tehát teljes mértékben összhangban van Veszprémy
László paleográfiai argumentumokkal megtámogatott keltezési javaslatával. Ha két
kutató más-más segédtudomány eszköztára segítségével javasolt keltezését komolyan vesszük - és komolyan kell vennünk hasonló súlyú, más korszakra vonatkozó
könyvfestészeti és paleográfiai érvek feltűnéséig! - P. mester „Gesta Hungarorum"-át nem tekinthetjük IV. Béla halála után keletkezett alkotásnak!
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Uo. Idézetek: 54. p.

NEMETH ISTVAN
A KASSAI KOVETEK JELENTESE AZ 1572. EVI
FEBRUAR - APRILISI ORSZAGGYULESROL
(II. resz)
Series itineris a dominis Legatis Cassoviensibus ad Conventum Regnicolarum
generalem pro festo Purificationis Dominae Virginis Celebrandum Posonii 14 , evocatis, suscepti Anno salutis 1572.
Januarius
21 a
Cassovia 15 discessimus. Venimus eo die in malleum Cassoviensem. 16
22 b
Venimus Novocomium. 17 Ego Leutschoviam ex oppido Crompach 18 ablegatus
percontatum an coeteri Civitatum legati advenerint. Responsum accepi a domino
Judice Ipsos quidem praesto fuisse, sed propter negocia privata, quae ipsius Majestati Viennae exponenda erunt, nostrum adventum expectare non potuisse Ideoque 19 adhuc Januarii iter ingressus [fuitj esse Redii N o v o c o m i u m nocte
intempesta. Per benigne a domino Thoma Frolich 19 accepti sumus.

14

A szerzo ut61ag irta be.

15

Kassa (Abauj vm.)

16

Kassahdmor (Abauj vm.)

17

Igld (Szepes vm.)

18

A szot utolag frta be a szerzo. Krompach (Szepes vm.)

19

Frolich Tamas, kassai lelkesz. ld. Kemeny Lajos: A reformacio Kassan. Kassa, 1891. 26-27.
p. Uo: Frdlich Tamas kassai pap megideztetese. Tortenelmi Tar 1892. 575-576. p„ ill. uo:
Ket kassai plebdnos a XVI. szdzadban. Szdzadok 1895. 26-41., 119-135., 227-238., 329-341.,
441-457. p.

23 c
Novocomio post executa mandata ab Inclyto Senatu Legatis de vocando Domino Thoma iniuncta, Comitante nos eodem, Leutschoviam 20 venimus, eoque die
nobiscum, qui nondum rebus omnibus instructos Leutschovienses expectare sumus
rogati, mansit. Puella ob necatum infantem nobis nubem ingredientibus capite plectitur.
24 d
Leutschovia in pagum Cherbata vade litterae21 ad Senatum de responso a domino Thoma dato missae sunt. In hoc itinere Ex Conventum prorogatum esse, intelleximus.
25 e
Ex pago Cherbata" in oppidum Sancti Nicolai" unde ad Benedictum Kubini
Vicecomitem Comitatus Liptoviensis missus sum percontatum de statu seu conditione indicti Conventus Regnicolaris sibi aliud nihil constare quam hanc Conventus
indictionem et celebrationem processuram esse. Haec dies Sacra Conversioni Pauli
fuit valde turbulenta: Mane nebulosa, Reliquo toto die nivosa, Serenitatis hoc die
apparuit nihil.
26 f
Ex oppido Nicolai in pagum Turona 2 1 Tipensinimus semel Vagum semel
Oravam et per loca montosa aspera et confragosa iter fecimus.

20

Locse (Szepes vm.)

21

Javftotta az eredetileg „a"-nak irt vegzodest.

22

Csorba (Liptd vm.)

23

Szentmiklos (Liptd vm.)

24

Turany (Turdc vm.)

27 g
Ex pago Turna in pagum Niedescher 25 sub montanum. In eo itinere ad oppidum
Suchan 26 relatum est nobis de morte Imperatoris Hoc metu rursus liberati sumus27
a Saschoffsky nobis obviam in Niedescher facto, qui Caesarem quaevis letalibus
confectum morbis: tamen iam pristenas recuperare vires, dicebat. Hoc die iter valde
difficile habuimus.
28 a
Ex pago Niedescher in oppidum Zabokut 28 divertimus ad Viduam quae post
bitim nuptura erat.
29 b
Ex oppido Zabokut Galgoczium 29 A meridie magnus ventorum nupetus Boreis
Elantibus.
3 30 30 c
Galgoczio in oppidum Wartenberg 31 excepti hospitio a sene homine probo.
31 d
Vartebergo Posonium

32

circa horam decimam matutinam cum legatis Leu-

tschoviensibus. Eo die nobis de hospitio prospectum est apud Fabrum quemdam
Georgium Stokhinger in suburbio inferiori.

25

Nedozer (Nyitra vm.)

26

Szucsan (Nyitra vm.)

27

A szerzo utolag javftotta be.

28

Zsamkokret (Nyitra vm.)

29

Galgoc (Nyitra vm.)

30

Eredetileg athuzta, majd ujra lefrta.

31

Szenc (Pozsony vm.)

32

Pozsony (Pozsony vm.)

Consignatio et Coacervatio eorum quae nobis Posonii
Item Viennae existentibus acciderunt.
Februarius
1e
Convenimus Archiepiscopum Strigoniensem Verancium. Ab ipso de Conventu
Regnicolarum quid futurum esset, percontati sumus, et num Imperatorem Viennae
quo se diem ante quam Posonium appulissemus, reliqui trium Civitatum Bartfa
Epperies et Zebin ob privata negocia apud ipsius Majestatem conficienda contulerant, conveniendum esse arbitraretur. Responso dubio nos divasit nostroque profectionem Viennam versus arbitrio pervasit. Hoc die coruscationes visae, tonitru
auditum hora 8 noctis.
2
Ipso die Conventui celebrando constituto qui fuit dies f de Viennali profectione
inter nos deliberatum est, profectio placuit, Dies profectioni Constitutus 4 Februari
3g
Accessimus Johannem Fischer Consulem Posoniensem, eique de nostro abitu
Viennam versus significantes petivimus, Si interea Res publicae Regni sub deliberationem caderent absentiam nostram apud Senatum Regni excusando privatas
Civitatum, propter tardum Impcratoris adventum, magni momenti causas, hoc ita
fieri postulasse, diceret
4a
Iter Viennam" versus ingressi sumus. Septima traiecimas Danubium. Venimus
eo die in oppidum Schvechet 34 . A Coena singuli soluimus Cruciales 16.

33

Becs (Ausztria)

34

Schwechat (Ausztria)

5b
Schvecheto Viennam hora 9 matutina venimus quo die Ruberum accessimus,
eumque ut nobis auxilio, quo Cum ipsius Majestate presentes de oneribus et molestiis publicis Civitatis nostrae colloqui possimus subveniat, oravimus. Praebuit
sese erga nos benevolum, ac operum daturum et quamprimum in conspectum Caesaris admittamur pollicitus est. Quam Urbem ingrederemus obviam nobis facti Michael Serator Epperiensis et Stephanus Miller Zibiniensis Posonium rebus suis
nondum rite confectis petentes. Lanius quidam ab Hispano aulico interfectus.
6c
Mane iussu Ruberi qui se, ut in presentiam Imperatoris admittamur effecturi
promiserat, in aulam ascendimus ibique adventum ipsius praestolantes, quid facto
opus esset deliberavimus. Rubero adveniente facta est nobis presentas ipsum Comitandi ad Conclave contiguum habitatio Imperatoriae. Ruberus Imperatorem adiit
ac paulisper ibi commoratus egrediens nobis significavit ut 4 vespertina rursus
compareremus, ibi fors ut hoc simus consequuturi quod ab ipso cupimmus. In hospitium situm ante portam arcis in domo Petri Spindler auff der Lam geneben reversi,
prandium sumsimus. Absoluto prandio nos convenerunt Bartphenses et Epperienses Ipsis presentibus supplicatio Communis. 5 Civitatum perlecta est, Domino
Laurentio ipsos, si quid immutandum aut addendum esset commonefaciente.
Placuit singulis, ac unum maxime necessarium nimirum de Vinorum negociatione
Civitatensibus propria praecepta desiderari. Nomine igitur omni Civitatum privatam nostram hac de re supplicationem ipsius Majestati offerendam esse consuerunt. Nostri missi, ne quid morosius facere viderentur, facile id concesserit
Atque ita re transacta 3 urbem ingressi, in priori loco adventum Ruberi expectavimus. Adveniens nos subsequi iussit, hoc facto paulisper commorati sumus, ac ita
in presentiam Imperatoris admissi Dominus Laurentius Aurifaber, et Johannes
Henisch ubi et supplicationes exhibuerunt, et de calamitatum ac gravaminum magnitudine conquesti humilime ut Caesarea Majestas huius malo oportunum remedium afferret petierunt, Benigne a Caesare accepti relationem talem acceperunt, Se

Clementer ac paterne ipsis perlectis supplicationibus provisuri esse ac mandaturi,
ut primo quoquo tempore res ad expeditionem veniat. Hoc die paulo ante ascensum
nostrum in aulam, Hispanus Sarctor gladio Sarctorem Germanum, quod ipsum de
solutione solicitasset, traiecit.
Fuimus cum Listhio.
7 d
8 e
Litterae ad Senatum Cassoviensem missae per Christophorum Ruber.
9f
Mane septima in aulam ascendimus ac de supplicationibus nostris Imperatori
exhibitis, perquisivimus. Primum in domo deliberationibus bellicis destinata.
Secundo apud Secretarium Camerae aulae Jacobum Hueber virum in primis facilem et humanum. Tertio apud Listhium Episcopum Wesprimiensem cui cum Supplicatio contra [Pe] Valentinum Segnei et Polonum [exhibita esset] cum deliberatione et responso Caesareo super hac exhibita esset35, operae precium videbatur
ipsum propterea sollicitare. Itaque reviso tali nos dimisit. Primum Caesarem Majestatem ita affectam esse, ut non velit aliqua in re Privilegiis ac libertatibus Civitatensium iniuriam fieri, sed potius contra haec delinquentes graviter animadverturum. Et quia aliquid contra Valentinus Segnei molitus sit Caesarea Majestas ita
in ipsum animadvertere decrevit, ut scriptis litteris ipsi Caesaris inclementia denuncietur. Quod vero ipsum Polonum concernit, statuit Imperator ipsum dimittendum esse, sed hac ratione, ut sibi interdictum esse sciut regno Hungariae, ac intra
fines eiusdem nullos exercent contractus.
10 g
Listhius Posonium discesat.

35

Javftva es/-rol.

11 a
Accessimus Jacobum Hueber, petentes ut quid de supplicationibus nostris reliquas statutum esset, nobis non gravatim aperiret Item sibi aliud nihil de his constare quam quod Consiliariis Camerae Scepusiensis per litteras mandati, quibus
duae nostrae supplicationes, Una nomine Civitatensium pro Vini libera negociatione, quae hactenus interclusa fuerat supplicantium: altera Civitatis Cassoviensis
de debito a militibus Caesarianis superioribus annis contracto propria, adiunctae
sunt, iniungatur de his plenius ut respondeant planamque faciant rei totius formam,
seu modum Ideoque nostrum requirere officium ut quoque citissime litterae mandati Veredario commissae Cassoviam transmittantur. Inde tandem responso allato
Supplicationes nostras in deliberationem venturas. Hoc modo dimissi, id quod res
postulabat persequuti sumus, ac litteras ad Senatum Cassoviensem de serie et modo
totius negocii datis, petivimus ut Statunt ac naviter operam darent, quo Camerales
parva interposita mora, dicto Imperatoris obtemperent, sensuque nostrarum Calamitatum iacti, studeant nobis quoque prodesse.
12 b
Fuimus Cum Raumingero.
13 c
Apud Rueberum, Georgium Teuffel presidentem Raizacherum Secretarium,
Christophorum Cueglerum Expeditorem, seu Registratorem Camerae bellicae negocium nostrum visimus.
14 d
Dominus Laurentius mane Praesidentem Camerae bellicae Teuffelum, ego
Cuglerum accessimus, ac ipsos de negocio nostro transigendo sollicitavimus. Vienna discesserunt dominus Laurentius. Martinus Kamnern me Viennae relicto ad
negocium nobis urgendum

15 e
Deliberatio Cameralium bellicorum super negocio nostro concernente domos et
milites iuri Civium sese submittere nolentes, et tum in evidens damnum artificum
Civitatis suum exercentes artificium fit exhibita Imperatori. Prima tandem Secretarium Raizacherum accessi, querens quid de negocio nostro factum sit. Item Imperatorem conclusisse ut de his gravaminibus litterae mandati Rubero dentur, nobis
vero literarum illarum [transcriptum] exemplum
16 f
Apud Cuglerum negocium visi.
17 g
Maxima aeris intemperies, nives copiosae, venti frigidissimi.
18 a
[Ruberum] Raizacherum hic Cuglerum de expeditione sollicitavi. Coci Caesarei
nuptias Rusticorum mira arte ante aulam Imperialem representarunt. 19 b Hoc Negocium visi.
20 c
Accepi litteras a domino Laurentio quibus significatur Camerae Scepusiensi, id
quod Listhius se facturum receperat, de negocio Segneum et Polonum concernente
nihil esse scriptum ideoque Hueberus accedendis, Cui haec res expedienda commissa est. Ego acceptis litteris continuo Hueberum accessi, ac totius rei seriem
recensendo, petii ut de re Camerae Scepusiensi scriberet. Item sibi nihil a Listhio
cui haec res curae esse debebat, nec supplicationis quicunque, nec responsi ab
Imperatore dati transmissum esse, seque ideo nobis nunc pro ratificari non posse.
Verum si negocium hoc compositum esse volo, tunc de causae huius36 conditione
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domini commonefaciendi, et Listhium accedunt ac ab ipso responsum super hac
causa petant, ipsique transmittant. Tandem se bene curaturum ut res transigatur
Raizacherum de negocio nostro requisivi. Reiecit me in diem sequentem quo etiam
res composita est.
21 d
Traditum est mihi mandatum Cacsareum ad Ruberum nobis autem illius mandati
transcriptum.
22 e
Archiduces Austriae Rodolphus et Ernestus filii Imperatoris hora undecima,
Vienna ad Posoniensem Conventum inchoandum discesserunt.
23 f
Posonium appulerunt. Frigus intitusissimum.
24 g 25 a
Ego cum dominis Leutschoviensibus Vienna discessi.
26 b
Posonium veni quo die factum est initium tractationum Conventus Regnicolarum Articuli, qui sub deliberationem venturi erant, recitati. A prandio Legati
singulorum Comitatuum Ac Civitatum sua in medium gravamina quibus hactenus
passi ac molestati sunt Sacrae Majestati Caesareae suppliciter offerenda, attulerunt.
<hoc die Sepultus est Dominus Mestei>
27 c
Mane 6 in Curia Posoniensi missi Civitatum singularum convenerunt, ibique de
communi consensu duos articulos (quoniam singuli Comitatuum et Civitatum legati iussi erant onera et gravamina ipsos molestantia scripto comprehensa Magistris

Conventus, exhibere) concernentes in gravamine omnes Civitates Regni, factos,
nimirum de intolerabili taxarum seu contributionum fortuitarum gravitate tenienda, Item de libertate in Teloniis Tricesimis Civitatensibus Servanda, Congregationi
Regnicolarum obtulerunt. Quinque nostrae Scepusienses 8, quorum tenor sequitur.
Sacratissima Romanorum Imperator Regiaque Majestas etc. domine domine
noster naturalis ac clementissime.
Post perpetuae fidelitatis ac fidelium servitiorum nostrorum in gratiam Sacrae
Majestatis Vestrae Caesareae humilimam subiectionem. Supplicatur Majestati
Vestrae Caesareae nominibus et in personis liberarum Civitatum Superiorum Regni
Hungariae partium in eoque humilime, ut cum in omnibus suis privilegiis, praerogativis Juribus, libertatibus antiquis, et laudabilibus Consuetudinibus, quibus olim
usae et gavisae sunt, nunc miru in modum labefactentur Sacra Majestas Vestra
(subsequentia earundem communia gravamina benignissime perpendere ac pro sua
pietate, regiaque iustitia dictas Civitates contra omnes impeditores, turbatores, ac
temerarios et Contumaces violatores gratiose semper defendere ac manu tenere
dignetur.
Primo quidem ut notoria illa libertas Regalium Civitatum, quae ab omni et
quavis Teloniorum exactione iuxta Decreta Regni per totum Regnum exemptae
sunt, per omnes ordines et Status eorumque officiales seu Teloniorum exactores
ubique in regno observetur. Et ne impune cuique hanc libertatem, pro ut soepe fit,
violare liceat. In quo videtur illud pernecessarium, ut certa aliqua poena proponatur,
cui de facto subiacere cogantur Decretorum Regni et Sacrae Majestatis Vestrae
mandatorum contemptores, ac temerarii predictae libertatis Civitatum violatores.
Similiter ut sicca quoque Telonia iuxta articulos Regnicolarum in Superioribus
Diaetis aeditos iam tandem deponantur, et ubique deiiciantur.
Secundo, ut vera, antiqua legitimaque privilegiata Depositionum generalium
loca serventur, roborentur, et efficacem habeant defensionem: Ne videlicet Civitatum et Regnicolarum commoda per vagos illos forenses mercatores, qui loca
verarum depositionum assidue transgredimitur, fraudulenter praeripiantur.

Tertio. Ut quemadmodum non ita pridem Tredecim oppidis Scepusiensibus, pro
qua re Sacrae Majestati Vestrae Caesareae istae liberae Civitates immortales agunt
gratias: ita et singuli ac Universis Polonis in perpetuum interdictum et prohibitum
sit, ne quisque eorundem deinceps Vinorum, pecorum vel aliarum emendarum rerum seu negociationis exercendae causa post vel infra Cassoviam quoquo modo
liberam proficiscendi potestatem habeant.
Quarto. Vinorum eductionem in Poloniam edicto Sacrae Majesiatis Vestrae
Civitatibus istis prohibitum dignetur non tunc hoc, sed omni deinceps tempore
liberam promittere, cum presertim ea prohibitione nemini magis quoque Sacrae
Majestatis Vestrae regio fisco, et peculio Civitatibus nempe istis nocentur. Animadversum re et Rusticos et alios Oppidanos istis in partibus degentes dum Cives
liberarum Civitatum ob interdictum Sacrae Majestatis Vestrae ab evectione vinorum abstinere coguntur, magnam ex tali prohibitione sumpsisse occasionem ac
licentiam posthabita agricultura exercendae omnis fere generis mercaturae. Ex qua
rusticorum, oppidanorumque licentia Civitatibus istis earumque libertatibus cum
maximo earum detrimento et iniuria contra omnem aequitatem vehementer preiudicatur.
Quinto. Antiqua Regni libertate et publica Constitutione de iis rebus quae intra
Regni terminum emebantur olim nulla exigebatur Tricesima. Nunc autem etiam a
bobus cis Tibiscum in Civitatum et gentium Sacrae Majestatis Vestrae Caesareae
communem usum et maccella per Civitatenses lanios emptis. Eodem modo et de
Equis quibus ex Transylvania cives harum Civitatum, ob faciliorem longi itineris
confectionem equitant, Tricesima exigi solet.
Sexto In Nonarum et decimarum perceptione exitialis quoque abusus irrepsit de
quo et ante quaerelae factae sunt. Nona enim quae domino terrestri cedit accepta,
Decimator qui Episcopalem percipit Decimam locum vasis Nonae vacuum pro vase
Vini numerat. Et sic inusitata et indebite excogitata ratione accipit decimam. Ex
quo rursum constat (proh Deum) miseros undique vehementer previi et atligi.
Septimo. Quicunque ex Vineis suis Vina collegerunt, tenentur ex veteri instituto
tantum Vini suo in Curru ad Domum Decima de Vinea deducere quantum ad Nonae

et Decimae solutionem sufficit, receptisque suis, quibus Vinum continebatur Vasis.
Item, Nec cogebantur ut quoque alio vel ulterius Nonalia et Decimalia Vina per
suos aurigas veherent. Fit autem nunc cum magna iniuria multorum hominum, ut
huiusmodi Vasa ipsi decimatores nolint restituere. Officiales quoque nonnulli
cogant miserrimos Civitatensium precio conductos aurigas Decimalia Vina non ad
usitatum et competentem tunc locum, sed longius Agriam usque et ad alia loca,
quod a Seculo non est factura, nec auditum, devehere.
De his gravaminibus, quae Civitatum statum, fortunas et permansionem in dies
enervant, clementer avertendis Sacrae Majestati Vestrae dictae Civitates humilime
supplicant, summa spe fiduciaque nitentes Sacram Majestatem Vestram tanquam
pientissimum principem et Imperatorem iustissimum hanc nostrarum calamitatum
signem quam nobis debita fides et obedientia erga Sacram Majestatem Vestram
reticendam non esse suasit, ac humilimam supplicationem clementer esse accepturam et nostrae incolumitati laeta provisione subventuram.

Eiusdem Sacrae Caesareae et Regiae Majestatis Vestrae

Fideles et humilimi subditi Judices et Jurati Cives Civitatum
Cassa Leutscha Barthfa Epperies et Zebyn
<Streinium accessimus 29. Listhius primum nobis supplicationem nostram Item
scriptum Cameralium Scepusiensis contra Segnei et Polonum [exhibito est Streinio] cum voluntate Cesarea exhibita, ut Sreinio presidenti Camerae aulae exhibeamus iussit>
Martius
1.2.3
Articuli a Majestate Caesarea Regnicolis propositae sub deliberationem acceptae. Articulorum autem describendorum potestas mihi non est concessa, et si hac
de re Magister Andreas ut describendos concederet articulos, requisitus sit a Domi-

no Laurentio [sit requisitus]. Dierum singulorum propositionem propter lingua imperitiam non potui.
4[d]c
Decisiones super articulos factae a Nobilibus exhibitae Baronibus in domo Archiepiscopalii congregatis Item Legati Civitatum in hospitio nostro congregati singularia Civitatum gravamina Majestati Suae scripto supplici offerenda, concluserunt.
5 d. 6 e
Danubium ponte navali sternere coeperunt.
8f
Ad sepulturam Michaelis Merey discesserunt duarum Civitatum Epperies et
Bartpha legati
9g
Hueberus nos per litteras de negocio Polonum concernendum certiores reddidit.
Mandatum ad Cameram Scepusiensem de Polono dimittendo nobis exhibuit Secretarius Kerve. Tenor huius talis est

<10 a
Mandatum hoc Camerae Scepusiensis transumpsum>
Maximilianus etc Cognovimus ex litteris Vestris 6 Decembris ad nos datis, quae
nobis de Valentino Segney nobile, qui cuidam Polono iam comprehenso famulum
suum ad Vina infra Cassoviam emenda adiunxerat, retulistis. Nos itaque prefato
Nobili ex Cancellaria nostra Hungarica serio scribendum iussimus ut in posterum
se a talibus contineat. Polonum autem cum plurimi pro illo apud nos institerint,
volumus et dimittatis addita comminatione poenae si amplius intra fines regni Hun-

gariae venerit sibi irroganda, Quo modo benignam executuri estis voluntatem nostram. Viennae 4 die Martii Anno etc LXXII.
Camerae Scepusiensis
13 d
Responsio ad propositioncm Caesaream ad Rcgnicolas factam presentibus
Praelatis Baronibus Nobilibus etc. perlecta. Civitates liberae articulo qui contra
vera depositionum loca in consilio tunc Magnatam factes contradixerunt Scriptoque supplici, ut noviter inventa et instituta in Oppidis Ztropko Homona et Varano
veris depositionum locis postponerentur apud Senatum Regni Ostensis etiam Privilegiis iubi Cassoviensis a divis quondam Regibus datis [institerunt] in mediumque
allato articulo super hac re in proximo preteritae diaetae Anni 1569. Conventu conclusi, institerunt.

14 e
Articuli Archiducibus exhibiti
16 g. <17 a
Scortum a milite sclopeta globulo traiecta.>
Nuncii [ad] ex conventu, ad imperatorem ut adventum mutararet [delecti]
ablegendi, delecti
18 b
Posonio Secundo Viennam discesserunt pars nunciorum Civitatensium de peculiaribus quibusdam gravaminibus Imperatori conquesturi Domini Laurentius Aurifaber Cassoviensis Cum amanuensi Jacobo Czurk, Paulus Sturm Leutschoviensis,
Bartholomeus Purlamucz Melchior Creiisel Barphenses Johannes Fischer Epperiensis Stephanus Miller Cibiniensis Septimana nos subsecutus Traiecimus Danubium cum summus esset ventorum nupetus

19 c
Viennam venimus
20 d
Circiter horam tertiam pomeridianam beneficio Comitis Eky 37 Capitanei Supremi [Ruber] Jauriensis in presentiam Imperatoris admissi legati, iniuncta sibi a
conventu exposuerunt. Civitatenses exposita oretenus serie miseriarum ipsos praementium eadem scriptos [peculiaribus] supplicibus duobus cOmprehensa imperatori exhibuerunt Primum 12 articulorum Cuius tenor sequitur.

Sacratissima Romanorum Imperator Regiaque Majestas etc. Domine Domine
noster Naturalis ac clementissime
Post perpetuae fidelitatis 38 ac fidelium servitiorum nostrorum in gratiam Sacrae
Majestatis Vestraehumilimam subiectionem. Supplicatur Sacrae Majestati Vestrae
Caesareae nominibus et in personis Liberarum Civitatum Superiorum Regni Hungariae partium in eo quoque humilime subsequentia earundem multa et varia commune gravamina benignissime perpendere, ipsisque in eisdem clementer de maturo
et oportuno prospiceri remedio dignetur.
Primo, Ut cum in omnibus suis privilegiis, Praerogativis, Juribus, Libertatibus
antiquis et laudabilibus Consuetudinibus, quibus olim usae et gavisae sunt, nunc
mirum in modum, ac subinde magis magisque labefactentur Sacra Majestas Vestra
Caesarea pro sua pietate Regiaque Iustitia easdem contra omnes impeditores, Turbatores ac temerarios violatores gratiose semper defendere ac manu tenere dignetur.
Secundo, Ut notoria illa libertas Regalium Civitatum quae ab omni et quavis
Teloniorum exactione, iuxta decreta Regni per totum Regnum exemptae sunt per
omnes ordines et status, eorumque officiales seu Teloniorum Exactores ubique in
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regno observetur. Et ne impune cuiquam hanc libertatem pro ut soepe fit, violare
liceat. In quo videtur pernecessarium, ut certa aliqua poena proponatur cui de facto
subiacere cogantur Decretorum Regni et mandatorum Sacrae Majestatis Vestrae
Caesareae contemptores, ac temerarii predictae Civitatum libertatis Violatores. Similiter etiam ut sicca quoque Telonia iuxta articulos Regnicolarum in superioribus
dietis editos iam tandem deponantur et ubique deriiciantur.
Tertio, Ut vera, antiqua, legitimaque Privilegiata Depositionum generalium loca
conserventur, roborentur et efficacem habeant defensionem, ne videlicet Ci vitatum
et Regnicolarum commoda per vagos illos forenses mercatores qui loca verarum
depositionum assidue transgredimitur fraudulenter preripiantur.
Quarto, Ut a contra noviter excogita et antea inusitata Depositionum loca Fisco
Sacrae Majestatis Vestrae Caesareae regio et Liberis Civitatibus vehementer noxia,
qualia sunt in oppido Ztropko, Et ad Monasterium Lechnicz, in perpetuum aboleantur. Anteque nobilis Magnificus Dominus Johannes Petheo de Gerze etc. districtum
Ztropko teneret nullam ibi depositionis locumque fuisse constat, Sed tunc Tricesimatorum Servitorum ibidem existentes diligenter observasse, ne per vias sinistras
Vina et aliae merces sine Tricesimae solutione clam e regno educerentur. Nunc
autem ad dictum oppidum et Vina magno nomero advehuntur, et Poloni eo suas
adducunt, et negotiationes ac Commutationes mercium quaslibet tanquam in vero
depositionis loco libere, et cum maximo Sacrae Majestatis Vestrae Caesareae et
Civitatum istarum damno, iniuria ac preiudicio Libertatum ipsarum exercent.
Eodem modo et ad monasterium Lechnicz quod Magnificus Dominus Casparus
Magochy etc possidet plane in ipsis Regni Hungariae Versus Poloniam finibus,
situm, ad ripam fluvii Dunawiecz qui Regna Hungariae et Poloniae eo in loco
disterminat plurima Vasa Vinorum educuntur maiore quam necessitas quottidiani
usus Monasterii illius exigeret, nimirum numero. Poloni igitur loci propinguitate
et commoditate emendorum vinorum allecti, non venient post hac in Civitates negotiatum, aut vina emptum, sed ibi (sic!) ibi facile sua commoda parare, et longe
existentes Tricesimatores etiam sine Tricesima Vina evehere poterunt, admittenturque maxime, ut facile colligere sit ex huiusmodi locis tam defraudationem Fisci

Sacrae Majestatis Vestrae subsequi praeter expectationem posse, quam istis miseris
Civitatibus nil nisi summam egestatem et intentum irrepere coepisse. [ket iires oldal
kovetkezik]

Secundum Germanicum, ut Imperator Civitates gravitate Taxae obruere tandem
desinat: huius tenor talis.[harom iires oldal kovetkezik]
Nos pro reddentes debites denuo Supplicavimus in hunc modum.
Allerdurleuchtigster groBmechtigster Romischer Keyser vnnser aller genedigster Naturliher Herr vnnd Konig
Euer Keyserlicher Majestat sindt vnnser Vntertenige [vnd] g e h o r s a m e
ganczteillige geflissene dienst mit ewiger trewheit allezeit befor. Allergenedigster
Keyser Nach dem wir an Ewer Keyserlicher Majestat vor Kurczverschinen tagen
ettliches [schulden] geldes halben so zu vnderhaltung Euer Keyserlichen Majestiit
in obern Creis Vngern Kriegs volk vonn gemeiner statt Caschaw yn nechst verschinen yaren dargelihen worden, suppliciret, Vnnd daruber Euer Keiserlicher Majestat genedigst an die Cipserische Camer ein schrifftlich mandat vmb grundtlichen
derhalben bericht, gethan. Solches aber vonn ynen bisher nicht beschehen. hatt vns
vnnser eygen Not bezwingen, Widervmb an Euer Kaiserlicher Majestat zu suppliciren vnd vmb genedigst beschaid anhalten, furnemlich weil vns die schuldbrieff
in spem mitgegeben, vnd wir solche darlegen wo es die Nott erfordertt, Konnen,
das es also der Cipserischen Camer berichtung nicht bedurrfte Suppliciren der
wegen Euer Kaiserlicher Majestat als vnnsern allergenedigsten herren Euer
Kayserlichen Majestat Wolle yn einsehung vnnser vnd vnser mitgenossen die nicht
unnder als wir mit darleyen, furstreken, vnd dergleichen notwendiger bedurffligkeit Euer Kayserlichen Majestat dazumal gewesenem Kriegs volk, dienstlich vnd
befurderlich gewesen, durfftigkeit vnd hochstem anligen, darin wir, furnemlich
aber die armen schuster, so mit merklicher yres gutts kleynerung Euer Majestat
Kriegsvolk dazumal mit schuhen vnd dergleichen Notturfft vbersehen vnd nun
nicht wenig vnter ynen mit weib vnd kindt groB armut ausstehen mussen, leyder

geraten sindt, ym vnnser bytt vnd hochstes flehen angelegen lassen sein, vnd
genedigklich befel thuen damit solche schuldbrieff vbersehen vnd reuidet (sic!)
hernachmals aber noch lawt derselbigen solche schulden angelegt vnd ausgezalet
mochten werden. Welches wir vmb Euer Keyserlichen Majestat mit gehorsamster
trewheit vnd allen so wir haben vntertenigst zuverdienen die zeit Vnnsers lebens
geflissen sein wollen Gewartendt vonn Euer Keiserlichen Majestat ein genedige
vnd trostliche antwort.

Euer Romische Keiserlichen vnd Konigklichen Majestat allezeit getrewe vnd
gehorsame vnterthanen
Richter vnd Radt sampt der ganczen Purgerschafft Cassaw

23 g
Mane Octava Imperatorem rursum adierunt Civitatenses suppliciter petentes
Sacra Cesarea" Majestas ipsorum rationem habere dignetur ac primo quoque tempore de oblatis gravaminibus laeto responso ipsos dimittere. Imperator se non immemorem fore, sed se ipsis benignissimam collaturum esse gratiam, promisit.
24 a
Hueberus nobis paria mandati ad Cameram Scepusiensem de solvenda domorum aestimatione, dati exhibuit
25 b
Vengerum [de scripto] ut mandato Caesareo de scripto ad Cameram Scepusiensem dando ut debita in litteris assecuratoriis consignata solventur, bis convenimus.
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Remisit nos ad Huberum cui iam commissionem huius negotii factam esse dixit
Reversus Posonio Listhius.
26 c
Litteras a Senatu Cassoviensi ut testimonium perhiberet viduae Wasch Istwan
de quibusdam agris dominus Laurentius accepit.
27 d
Mandatum ad Cameram Scepusiensem de solvendis debitis Huberus nobis exhibuit.
28 e
Vienna discessimus, Venimus Posonium.
30 g
Archiduces Ernestus et Rodolphus Comitatu Prelatorum, Baronum ac Nobilium
non mediocri arce in templum domini Martini deducti
31 a
In arcem Nobilitas ad accipiendum responsum Imperatorium ad factam Ungarorum conclusionem ascendit dominus Ernestus brevi oratione hortatus status et
Ordines Regni <est ut> mature deliberent de his ac tandem finem tractationibus
publicis impoendi. Responsio in domo Archiepiscopali praelecta. A prandio rursus
in Monasterio. Litteras a Senatu Cassoviensi nobis exhibitas quibus Significatur
domini Thomam Frolich tertio adverto missum officium vocatum, petitioni ac vocationi legitimae factae esse a Civibus Cassoviensibus tam tandem assensisse. Sententiam de Urbano Barbiel latam Senatum mille modo posse nec nolle retractare

Aprilis
1b
Nobiles in Monasterio Convenerunt exceptis [quatuor] tres articulis, de Electione et Coronatione Archiducis [Ernesti] Rodolphi Senioris filii Imperatoris 2 de
contributione 4 florenorum in quatuor terminis dandorum 3 de Carbonariis Libertis
etc. non dicandis reliquos in futuram Diaetam quae Coronationi destinatitur (sic!)
[diligentius evolvendos et considerandos esse] omittendos esse. Hanc suam sententiam Baronibus et prelatis significarunt qui etiam in hac acquieverunt.
2c
Mane 6 in domo archiepiscopali rursus convenit Senatus Regni publicique tres
illos articulos de quibus inter ipsos convenit perlegi fecerunt. Mortuus est Notarius
Urbis Posoniensis. In arcem exhibituri articulos de quibus convenerunt ascenderunt. Debrecinenses missi, in Confessu Baronum Prelatorum Nobilium Etc. exposuerunt suas Calamitates quas non ita pridem a militibus Circumforaneis
Ungaris, qui etiam a Turcis coesi contumaciae sine et spurcissimorum facmorum
quae putrare in oppido Debrecz non sunt veriti, iustas dederunt poenas, passi sunt,
supplicetque facti ut pro ipsis apud Imperatorem intcrcederetur. Ab hoc die usque
ad septimum huius Mensis nihil actum.
7a
Nobilitati articuli de quibus in utrumque partem consensum est ab archiducibus
Rodolpho electo Ungarorum rege et Ernesto exhibiti. Praelecti in domo Archiepiscopali Post quorum lectionem Johannes Ruberus in album Baronum Ungaricorum
ritu eo quo hic honor [ob] conferri solet solemniter observato, ascitus est. Petitum
est nomine Imperatoris ut [Las] Alberto Laskio quoque haec dignitas conferretur:
Nobilitas nullo modo assentiri noluit quod haec res ipsorum decretibus quae nolunt
ne Polonorum aut Italorum quisque Ungarus creetur, contraria40 esset.
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8 b
Mane conventum est in Monasterio Praelecti articuli Rursus impugnare eosdem
de quibus iam convenerunt articulos coeperunt. Post praelectionem horum Praelatos Barones in domo archiepiscopali congregatos adierunt. Primo de iuiuria qua
decimatores in exigendis vinis decimalibus utuntur conquesti rationem seu modum
quo haec vitiosa consuetudo tolle possit, iniri petierunt Secesserunt cum delectis
nobilibus Praelati et Barones consulturi quomodo huic e quitabilis subvenire quent.
9 c
Litteras a missis Bartphensibus et Zibiniensibus cum scripto Camerae aulicae
ad presidentem Strein accepimus. Exhibuimus scriptum, Significavit nobis sententiam Scripti, Majestatis ipsius hanc esse voluntatem ut non gravatim in hac ratione
omni difficultate maxima Cives quinque liberarum Civitatum pro tenienda hac
inopia et penuria pecuniam quam Taxam nocunt conferrent. Dominus Laurentius
facultates ipsorum non esse eorum in eindem ut quicquam dare possint nomine
Civitatensium reddit in medium allatis omnibus incommodis quae causam praebeant, quo minus voluntati imperatoriae satis facere possint. Item Strein Necesse
omnio 41 esse ut tum aliquid conferamus hoc enim urgentissimam necessitatem requirere Si inquit, dominus Laurentius haec ipsius Majestatis voluntas est, tunc testamur Deum nos contributione tali in extremam [red] venturos esse miseriam
Plurimum nostrum sunt qui se coniugem, liberosque aeque sustentare taceo ut quicquem dare possint, multisque aliis verbis penuriam, egestatem mala et incommoda
Civitatensis exposuit.
10 d
Rursus accessimus Streinin denuo instantes, ut autor esset Imperatore quo hoc
tempore Taxa a nobis tollatur. Item se libenter esse facturum sed omnia, quae ad
incolumitatem nostram facere intelligeret, si modum aliquem intercessio ipsius

41

A szerzo ut61ag javftotta.

apud Caesarem locum haberet. Sed se certo scire Majestatis ipsius sententiam non
esse mutaturam. Idcirco patienter hoc malum ferendum esse. De communi consilio
postera die, qui fuit dies e ut denuo apud Imperatorem instarent pro tollenda Taxa
Viennam ablegati, <dominus Martinus Kamner etc.> missi Epperiensis.
1[2]4 a
Ungari declarati Johannes Ruber et Fransiscus Popel iuramento solemnitcr
praestato. Status et Ordines Regni in arcem ascenderunt valedicturi archiducibus
sicque finis Conventui seu dietae impositus est.
Series reditus nostri.
15 b
Circiter horam quartam pomeridianam Posonio discessimus, eoque die Wartbergam usque 4 venimus
16 c
42

Vartberga in pagum Ormincz .
17 d
Orminczo in oppidum Boimocz 43
18 e
Boimoczo Suchanum. 44
19 f
Suchano per montem Fatra in Oppidum Domini Nicolai

42

Urminc (Nyitra vm.)

43

Bajmdc (Nyitra vm.)

44

Szucsdn (Turdc)

20 g
Ad Nicolao in Poprad. 45
21 a
Poprado Novocomium ubi humaniter a dominum Thomam Frolitcz excepti sumus.
22 b
Novocomio Leutschoviam, inde in novam Villam.46
23 c
Ex Nova Villa Cassoviam circiter horam quartam pomeridianam.
25.
Legati seriem Dietae et negotiorum effectorum. Senatui et Communitati Civitatis recensuerunt.
1572.
Cassoviae
Titulus Domini Giengeri Consiliarii Aulicae Camerae Sacrae Caesareae Majestatis.
Dem Edlen und Gestrenger Herrn Wylhelmb Giennger, auff Rottenberg, Romische Kaiserliche Majestat Hoff Cammer Rath, meynem hochvertrauben lieben
Hern.

45

Poprad (Szepes vm.)

46

Szinyeujfalu (Sdros vm.J, ill. Ujfalu (Saros vm.) johet szdba, de valdszinuleg Szinyeujfalurol
van szd, mivel ez a Locse-Eperjes-Kassa utvonal felezopontjan helyezkedik el.

Titulus Domini Richardi Strein Praesidenti Camerae Aulicae Sacrae Majestatis
Caesareae

Dem Wolgebornen Herrn, Herrn Reichardten Strein, Herrn zu Schwarczenaw,
vnd Hartenstain Romische Kayserlichen Mayestiitischen Ratt vnd der HoffCammer President meinem freuntlichen vnd hochvertrowten lieben Herrn.

TAXAEIMPOSITIO Anno 1572.
Prudentis ac Circumspectis Judici et Juratis Civibus Civitatis nostrae Cassoviensis fidelibus nobis dilectis.
Maximilianus Secundus Divina favente clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniae Hungariae Bohemiaeque Rex etc.
Prudentes ac Circumspecti fideles nobis dilecti. Quandoquidem Status et Ordines Regni istius nostri in proximo generali eorum conventu Posonii celcbrato, pro
suo erga nos et Regnum istud nostrum Hungariae patriam ipsorum amore, perpensis
diversis et maximis necessitatibus atque sumptibus nostris gravissimis, quos in
conservationem atque defensionem eiusdem Regni nostri et locorum finitimorum
facitatis nobis subsidium quaternorum florenorum per biennium obtulerint quod
cum ad tot tantasque publicas necessitates non sufficiat, a vobis quoque tanquam
fidelibus subditis nostris et membro dicti Regni nostri subsidium sive Taxam solitatis postulare voluimus. Cum itaque publica salus atque permansio communibus
viribus atque auxiliis sustentari conservarique debet. Fidelitatem vestram harum
serie benigne hortamur et etiam committimus atque mandamus firmiter ut summam
octo millium florenorum hungaricalium subsidii publica sive Taxae nomine statim
et absque ulla prorsus mora ulteriori interposita in Cameram nostram Scepusiensem
administrari numerarique curetis in publicas atque adeo confiniorum Regni necessitates, ex quorum conservatione salus atque permansio quoque vestra post Deum

optimum Maximum dependet, quamprimum convertendam. Secus non facturi. Datum in Civitate nostra Vienna die 20. Aprilis Anno domini .1572.
1

Maximilianus

Johannes Listhius Episcopus
Vesprimiensis etc.
1572.
Cum igitur hoc Mandatum Inclyto Senatui atque communitati Civitatis perlectum declaratumque in Curia Senatoria fuisset: communibus votis conclusum est ut
mitigatione huius insolitae Taxae, supplices litterae ad Sacram Majestatem Caesaream et duo ex Civibus mitterentur. Nos igitur Joannes Gulden Senator ac
Leonartus Cromer Notarius Civitatis, ad eam rem fuimus electi, ac iter ingressi die
13 Maii b : pervenimus ad Sacram Majestatem Caesaream die .21. Maii c : in ortem
Oberstorff valetudini dantem operam. Ubi supplicantes et difficultates Civitatis
proponentes peraeximus Litteras supplicatorias sigillo Civitatis consignatas, orantes de mature et benigne responso. Sua Majestas easdem litteras post earum lectionem Camerae suae Aulicae Viennam misit qui habito tractatu pro informatione
scripsit Camerae Scepusiensis mandatum die 26. Maii et illud postae traditum est
die 29 Maii quo die reliquarum Civitatum Nuncii ad nos Vienam venerunt nemepe 47
Leutschovia Clemens Malerae Bartpha: Andreas Sibenbiirger Emerici Epperies
Antonius Scholts: Zebin Andreas Fabri de eodem ipsis imposito gravamine supplicantes Caesarea Majestas. rediit Viennam die quarto Junii qui fuit Vigilia festi
Corporis Christi circa occasum solis.
Exemplum Litterarum Aulicae Camerae et ad Scepusiensem Cameram .etc.
Maximilianus .etc.
Quomodo nobis humilime supplicaverint Judex et Jurati Cives Civitatis nostrae
Cassoviensis, pro limitatione quadam nuper impositae Taxae octo millium flore-
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norum, id ex adiecto scripto ipsorum cognoscetis. Cum itaque suos homines hic
habeant qui pro maturo responso iustenti mandamus vobis benigne, ut nobis celeriter consilium et sententiam vestram rescribatis, quantum illis de imperata summa
remittendum esse putetos Executuri in hoc benignam voluntatem nostram. Datae
Viennae XXVI. die mensis Maii Anno Domini Septuagesimo Secundo.
Camerae Scepusiensis.
Postea die Junii allatae sunt nobis per postam Litterae Senatus, de negocio Blasii
Zyraky et Reverendi Laurentii Jakus quos nos certis de causis postea tandem die
17 Junii cum informatione Caesari obtulimus.
Die .18. Junii Domino Richardo Strein Praesidentis litteras Teuffenbachii reddidimus quas futuram relaxationem Taxae dixit. Promittatus se acturum cum domino Gienger.
Die 20 Junii e. Caesareae Majestati sequenti scripto supplicavimus. Sacratissima
Caesarea et Regia Majestas ac Domine Domine noster naturalis clementissime.
Supplicatur Sacrae Majestati Vestrae nomine et in persona fidelium Sacrae Majestatis Vestrae subditorum. Judicis et Juratorum caeterorumque omnium Civium
Civitatis Cassoviensis in eo humilime, ut ipsis Sacra Majestas Vestra ex parte nuper
impositae extraordinariae Taxae clementer providere dignetur. Quantopere .n. et
quique variis modis praemantur ac in dies vires: illorum attenuentur non solum
vulgo, vehementiam Dominis Consiliariis Sacrae Majestatis Vestrae plurimis notum esse certum est. Ac nisi larga et speciali liberalitate atque clementia hoc onerosa
nimis Taxa limitata, ac deinde in solutionem debita Textant, dudumque Camerae
Scepusiensi innotuerunt, deputata fuerint nemo Civium sero in satu permanere poterit. Per huiusmodum .n. insolitas Taxas ad extremam redigenter inopiam, ac tandem 48 suas domos atque alias hereditates contra iura et antiquam libertatem suae
Civitatis, quibuscunque difendere et ex Civibus, inquilini fieri cogentur. Valde
autem tota Civitas consternata est, qui nec habeat, nec videat unde tanta pecuniae
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summa conquerenda sit. Nam et creditoribus qui ad exolutionem Taxae Anni 1569.
pecuniam Civitati dederunt mutuo, nondum solis, prae inopia fieri potuit, et qui
amplius mutuo det nemo est, nisi villulae Civitati vicinae vel oppignerentur vel iure
perpetuo vendantur. Id vero si fieret iam praeter cetera Civitati nec silvae essent
nec Coloni qui ligna pro necessitate tam domini Generalis quoque praesidia notis
militum exhibias diurnas nocturnaque facientium prout fieri omni tempore oportet,
sine precio conveherent ac alia quoque servitia Civitati praestarent. Negotiationis
vero rationes et viae concidunt, propter pericula, quae itinerantibus ac foris victum
quaerentibus ex vicinis admodum hostibus ubique imminent. Dignetur ergo Sacra
Majestas Vestra pro sua innata et privata clementia ipsis Civibus Cassoviensibus
tanquam fidelibus subditis in tanta illorum oppressione ac paupertale benigne prospicere, largaque Taxae ipsius remissione, inopiae illorum abvenire: quandoquidem continua per tot annos militum praesidiariorum permansio, qui ibi sine
molestiis et damnis Civium teneri non possunt, loco Taxae merito haberi debere
censeatur. Sed haec in sola Sacrae Majestatis Vestrae clementia atque misericordia
consistunt omnia. Expectant a Sacra Majestate Vestra clementissima ac quo ad
enim fieri potest maturam relationem. Sacrae Caesareae et Regiae Majestatis Vestrae humilime ac fideles semper subditi. Nuncii Civitatis Cassoviensis.
Die 22. Junii scripsimus Senatui de Camerae Scepusiensis opinione nondum
huc missa: petentes ut ea quoprimum curetur ad nos perferri.
Die 24. Junii accepimus Litteras Senatus datas Cassoviae die 17. Junii de voluntatis Camerae illius erga Civitatem significatione.
Die 26. Junii Domine Jacobus Hueber dixit nobis eodem die venisse Opinionales
litteras a Scepusiensi Camera. ex parte Taxae:
Tandem die prima Julii in Camera Aulica Sacrae Majestatis Caesareae conclusum est et mandatum ut saltem 4000 florenos Cassovienses numerent in Cameram Scepusiensem sine ulla Debitorum detractione.
Die itaque 4 Julii venimus Vienna eoque die Posonum mature pervenimus
5 Julii Tirnavia 49 pransi pervenimus ad villam Episcopi 50

6 Julii in Sambokreth 51 sumsimus prandium et pernoctavimus in villa Kosth52
prope Prividiam 53
7 Julii venimus tempore meridiam ad Pronam Sclavoniam 54 et vesperi ad Sanctum Martinum.
8 Julii venimus ante meridiam in villam Kruloweny 55 et totum diem ibi propter
exundentem Arvam fluvium manere nos oportuit
9 Julii in Rosenberg 56 sumus pransi et apud Sanctum Petrum 57 pernoctavimus
10 Julii in villa Czeplicze 58 sumsimus prandium. Leutschoviaeque per noctem
mansimus
11 Julii Sumpto in Syroka 59 prandiolo venimus ad Radach60 vesperi
12 Julii surgentes hora XI medium Venimus Cassoviam. Deo propicio.

(Vege)

49

Nagyszombat (Pozsony vm.)

50

Piispoki (Nyitra vm.)

51

Zsambokret (Nyitra vm.)

52

Koss (Nyitra vm.)

53

Privigye (Nyitra vm.)

54

Tdtprdna (Tiirdc vm.)

55

Kralovan (Arva vm.)

56

Rdzsahegy (Liptd vm.)

57

Szentpeter (Liptd vm.)

58

Teplic (Liptd vm.)

59

Siroka (Saros vm.)

60

Radacs (Abauj vm.)

NÉMETH ISTVÁN
A KASSAI KÖVETEK ÚTJA A POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉSRE
1572 JANUÁR - JÚLIUS
A kassai követjelentés nemcsak a felső-magyarországi városszövetség 1572. évi
első országgyűlésen végzett közös munkájáról mutat nagyon élő képet, hanem mivel az a követek itineráriumát is tartalmazza - a követek által bejárt, Kassától
Pozsonyig (illetve Bécsig) vezető útvonalat is bemutatja. Megragadva a forrás adta
kitűnő lehetőségeket, a Gárdonyi Albert által felvázolt felső-magyarországi útvonalhálózatot szeretném egy kicsit kiegészíteni, 1 illetve az ott „folyó" utazás minőségéről és gyorsaságáról „adalékokat szolgáltatni" egy későbbi, Magyarország úthálózatát rekonstruálni szándékozó kutatás számára. 2

Az útvonal
A követjelentésben három útvonal szerepel részletesen. Az első az országgyűlési követek Pozsonyba vezető útja, ami 1572. január 21-től 3 l-ig, illetve a visszaút,
ami április 15-től 23-ig tartott;3 a második utazás célja a városra rótt adó mértékének

1

Gárdonyi Albert: Felső-Magyarország kereskedelmi útjai a középkorban. In: Közgazdasági
Szemle 1908. Klny.

2

A középkori illetve koraújkori Magyarország úthálózatát feldolgozó monográfia sajnos eddig
nem jelent meg. Az úthálózat feltárását célzó kutatások ugyan születtek már - általában egyegy megye, kisebb-nagyobb tájegység területén belül lévő utakról
de ezek a művek, talán
a forrásadottságok miatt is, csak a vámok, vámhelyek azonosításával, és az azok között lévő
utak rekonstrukciójával foglalkoztak. Azonban így csak a legfontosabb, a király által engedélyezett utakat lehet megismerni, és a csempészutakat már kevésbé, míg az alsóbbrendű utakat
már egyáltalán nem, vagy csak nagyon elvétve ismerjük. Ezt a fontos gazdaságtörténeti problémát újabban hadtörténészeink kezdték el vizsgálni, és a most még kezdő stádiumban lévő
munkáról az 1993-ban Noszvajon megtartott „Végvár és környezet" című konferencián Domokos György és Hadházi Gábor számolt be.

3

Archív Mesta Kosíc (a továbbiakban: AMK) Supplementum H. Mestsky kníhy, kníhy
nadmestského zákonodárstva. III/l. Acta diaetalis 5. sz., illetve Magyar Országos Levéltár, X
4759, 47-50. p„ illetve 82-83. p.

csökkentése volt. Ez alkalommal a jelentésben csak a visszaút szerepel részletesen,
amely július 4. és 12. között zajlott le. 4
A kassai követek 1572. január 21-én indultak el, és első nap Kassahámorig
jutottak a Csermely patak völgyében, ahonnan (valószínűleg Folkmáron és /Szepes/Olaszin keresztül) másnap Iglóra érkeztek, ahol a Krompachból Lőcsén át odaérkező egyik kassai követ (valószínűleg Lorenz Goldschmidt) a lőcsei követek elindulásáról számolt be. Innen 23-án Lőcsére utaztak, ahol a lőcsei követek utasításáról szereztek információkat, majd rátérve az Eperjesig húzódó országútra, 24-én
a Liptó megyei Csorbáig jutottak. Csorbától a Vág mentén Szentmiklóst érték el,
ahol Kubinyi Benedektől, Liptó vármegye alispánjától az országgyűlés elhalasztásáról értesültek. Január 26-án Szentmiklósról, miután átkeltek az Árva és a Vág
folyókon, a Turóc vármegyei Turányra érkeztek, ahonnan másnap a Vágón átvágva
Szucsánon keresztül a Turóc mentén, majd azt elhagyva Nedozerba jutottak. Nedozerról a Nyitra és a Nyitricska mellett Zsámbokréten (január 28.), majd ismét a
Vágót érintve Galgócon (január 29.), majd Szencen (január 30.) át az országos utat
követve január 31-én reggel 10 órakor a lőcsei követekkel Pozsonyba érkeztek.
A kassai és a többi város követei kétszer is Bécsbe mentek a szokásos Schwechaton átvezető úton, hogy ott részben a császártól kihallgatást nyerve, közösen terjeszthessék be úgy a városszövetség által összeállított, mint a saját ügyeiket, részben pedig, hogy a Bécsben felállított központi hivatalokban ugyanezen ügyeiket
gyorsabban és nagyobb hatásfokkal tudják elintézni. Először február 4-én indultak
Pozsonyból, majd már másnap Bécsbe érkeztek; az első „kirándulás" a két napos
visszaúttal 26-án ért véget. 5 Az ezt követő út is (a látogatás március 18. és 30. között
történt) két-két napot vett igénybe (az odaút március 18-20-ig, a visszaút március
28-30-ig tartott).6
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Uo. 90. p.

5

Uo. 51-52. p.

6

Uo. A bécsi utazások és az ottartózkodás a 69-77. p. között, az első bécsi út a 69. p., a
második a 77. p.

Az országgyűlés végeztével a követek április közepén indultak haza. A visszaút
nem sokban tért el a követek első útvonalától. Pozsonyból Szencen át (15-én),
Ürmincen és Bajmócon keresztül (16-17-én) több kisebb és két nagyobb (Vág és
a Nyitra) folyó érintésével április 18-án értek Szucsánba, majd a Fátrán át a Vág
menti országúton Szentmiklósra (április 19-én), majd onnan Poprádra (április 20án). Poprádról Iglón át (április 21.) április 22-én Lőcsére érkeztek, ahonnan még
aznap továbbutaztak az eperjesi országúton - nagyjából a ma is meglévő út vonalán
- , ahol Újfaluig jutottak el. Ezt követően letértek az Eperjes felé vezető országútról,
és a Szinnye patak mentén, majd a Hernád mellett április 23-án Kassára érkeztek.
A kassai követek második útjának csak a visszafelé vezető útvonalát ismerjük,
amely egy rövid szakaszt kivéve nem tért el az ezt megelőző útvonalaktól. A követekjúlius negyedikén indultak el Bécsből Pozsonyba, amely utat - a korábbiaktól
eltérően - mindössze egy nap alatt tették meg, és így 5-én Nagyszombaton keresztül
már a Nyitra megyei Püspökibe érkeztek. Püspökiből Zsámbokréten át a Nyitra bal
partján haladva Kossba jutottak (július 6.), majd onnan másnap Tót-Prónán keresztül Szentmártonba (július 7.), és másnap Kralovánba, az Árva és a Vág torkolatához. Az Árván való nehéz átkelés után Rózsahegyen át Szentpéteren éjszakáztak (július 9.), ahonnan másnap Teplic érintésével Lőcsére érkeztek (július 10.)
a már előző utakból jól ismert eperjesi úton. Lőcséről Sirokán át az előző útvonal
ismertetése során már megismert mellékúton, (Újfalun át) Radácsra jutottak, majd
onnan másnap, július 12-én, Kassára.
Az ismertetett útvonalak mindegyike megtalálható Lipszky János „Mappa Generális..." című térképén - amit a helységek beazonosításánál nagy haszonnal forgattam

és jobbára ugyanazokat az útvonalakat használják ma is, ami megerősíti

azt a (mái" jól ismert) tényt, hogy az utak kontinuitása fennáll; ez azokon a tájegységeken, ahol azt a természetföldrajzi tényezők nagyobb mértékben befolyásolják
(mint ahogy például az ismertetett útvonalak területén is), még egyértelműbb.
A másik - szinte közhelyszerű - megállapítás, amelyet az ismertetett útvonalak
vizsgálata során megálapíthatunk (amit N. Ohler monográfiája is hangsúlyoz 7 ), az
az, hogy az utak vonalát elsősorban a földrajzi tényezők határozzák meg (ami ter-

mészetesen nem jelenti azt, hogy nem kell figyelembe venni a gazdasági környezetet - amit azonban a természetföldrajzi tényezők szintén döntő módon meghatároznak) - főként az olyan magasabb hegyek és folyóvölgyek által tagolt területen,
mint amelyen az általunk ismertetett utak vezetnek.
Az utazás gyorsasága
Az utazás sebességét elsősorban az utak földrajzi elhelyezkedése, viszonyai és
az utazás időpontja befolyásolja.
A kassai követek útjai ebből a szempontból is nagyon jó értékmérők lehetnek a
hegyi utakra nézve, hiszen az első út január második felében, a visszaút áprilisban,
míg a második, Kassa felé vezető út július első felében történt.
Az utazás módját illetően nem rendelkezem pontos adatokkal, de valószínűsíthető, hogy kocsival tették meg az utat a követek. Feltételezésünket az is megerősíti,
hogy egyikük, Lorenz Goldschmidt igen öreg lehetett ekkor, hiszen már 1552 óta
a szenátus tagja, és több alkalommal Kassa bírája egészen haláláig, 1586-ig;8 ami
azt jelenti, hogy nem tehette meg az utat lovon, amit a követek küldetése miatt sem
tartok valószínűnek.
Az első út alkalmával a követek Pozsonyig 421 km-t utaztak tizenegy nap alatt,
ami átlagosan 38.27 km-t jelent naponta. A leghosszabb utat a Kassahámor és Igló,
illetve Turány és Nedozer közti szakaszon tették meg; mindkét alkalommal 55 kmt. Ha jól megfigyeljük ezt a két szakaszt, azt láthatjuk, hogy mindkét útszakasz
viszonylag könnyűnek tekinthető, hiszen egyik során sem kellett magasabb hegyen
(ami a Kassahámor-Igló szakasz esetében elsősorban a Folkmár-Igló szakaszra kell
érteni) vagy valamilyen folyón átkelni. Az Igló-Lőcse szakaszt, ami a követek által
megtett legrövidebb út volt, nem vizsgálhatjuk meg ilyen szempontból, hiszen az
út rövidségét nem annak nehézsége okozta, hanem az a tény, hogy a követek Lőcsén
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Ohler, Norbert. Reisen im Mittelalter. München, 1991. DTV (továbbiakban Ohler, N.: Reisen
im Mittelalter) 21-22. p.

8

AMK H Knihy mestskej administratívy II1/2 pur. 3. 7. ff., pur. 2. Liber restaurationum. 242.,
244-251., 254-255., 262-284. ff.

információszerzés céljából megálltak. Ugyanígy nem tekinthetjük a 18 km-es
Kassa-Kassahámor szakaszt sem az egy nap alatt megtett legrövidebb útnak, mivel
ekkor sem egy teljes nappal számolhatunk; éppúgy mint a Szene és a Pozsony
között megtett 25 km-t sem, mivel ekkor pedig a végcél közelsége miatt nem utaztak egy teljes napon át. így a legrövidebb szakasz, amit egy nap alatt a követek
megtettek, ez alkalommal a Csorba-Szentmiklós és a Nedozer-Zsámbokrét közti
35, illetve 37 km volt, ami nem tér el lényegesen a 41.6 km-es átlagtól (ami az
említett három rövid szakasz kivonásával kapott átlagot jelenti).
A visszaút során (a tavasz jótékony hatására) a követek által naponta megtett
távolságok megnőttek. A követek összesen 435 km-t kocsiztak kilenc nap alatt,
mindent beleszámítva átlagosan 48.3 km-t megtéve naponta. Természetesen ez alkalommal is ki kell vonni ebből a Pozsony-Szenc szakaszt, amit du. 4 órától tettek
meg a követek, illetve a Poprád-Igló szakaszt, mivel Iglón Frölich Tamás vendégszeretete marasztalta őket, ami miatt ekkor sem egy egész nap utaztak. Az így
megkapott, átlagosan egy nap alatt megtett távolság most már 55 km volt (ugyanannyi, mint az odaút során megtett legnagyobb távolság!). Figyelemre méltó a
követek leghosszabb útszakaszának a nagysága is: Szene és Ürminc között 66 km-t
tettek meg.
Mint láthattuk a második utazás során ugyanazon az útvonalon utaztak a kassai
követek, mint az első alkalmával. Most már a Bécs és Pozsony közötti szakaszt is
egyetlen nap alatt teszik meg (szemben az addigi másfél-két nappal), ami azt jelzi,
hogy az utazás lényegesen meggyorsult - annak feltételeinek javulása következtében - a január-áprilisi utazás időtartamához képest. így nem csodálkozhatunk
azon, hogy a Pozsony-Kassa út naponként megtett szakaszai hosszának összesített
átlaga 54.375 km, az út legrövidebb szakaszának hossza 19 km volt, míg a leghosszabb szakasz 72 km! A két szélsőséges érték közti igen nagy különbséget az
Árván való hosszadalmas átkelés okozta. Ez a művelet a követek idejéből igen
sokat elvett, mivel a folyó vízszintje - valószínűleg a „zöldár" miatt - nagyon
megnőtt, hiszen már július 8-án megérkeztek Kralovánba, de ott egy teljes napot

töltöttek el. Ezzel lehet a Tót-Próna és Kralován közötti 45 km-es legrövidebb
szakaszt is magyarázni.
Az ezután következő legrövidebb útszakasz okára viszont egy teljesen más magyarázat adódhat. Ez a Pozsony és a Nagyszombat között megtett 49 km - mely a
napi 66.75 km-es normális sebességhez képest (amiben a Radács-Kassa, TótPróna-Kralován és a Pozsony-Nagyszombat szakasz nincs benne) igen alacsonynak tekinthető - valószínűleg azért csak ennyi, mivel a követeknek (mint ahogy az
utazók többségének is) a természeti viszonyokon túl az utak mellett elhelyezkedő
szállás- és étkezési lehetőségekhez is alkalmazkodniuk kellett, ami Nagyszombaton jobb lehetőségeket kínált, mint az utána következő többi mezővárosban vagy
faluban.
Sajnos más, hasonlójellegű magyar utazások menetteljesítményéről nem tudok.
Kovács Péter Estei Hippolit útjának menetsebességét sík terepen a 35-40 km-es,
míg hegyi terepen 20-25 km-es napi teljesítményben adta meg.9 Az utazási sebesség átlaga nem tért el lényegesen a hasonló jellegű európai utazások menetteljesítményétől. Ohler adataiból tudjuk, hogy egy pápai futár az alföldi részeken
100 km-es átlaggal, míg a hegyi utakon kb. 50 km-essel utazott.10 A kassai követek
41-66 km-es átlaga ehhez képest is j ó teljesítményt takar, figyelembe véve azt is,
hogy a pápai futár valószínűleg lovas lehetett, de azt is, hogy az általa megtett hegyi
utak jóval nehezebbek lehettek, mint a követeink által követett útvonal hegyi útjai.
A menetsebességből jól láthatóak az egyes évszakoknak az utazás körülményeire gyakorolt hatása. Az első, téli út alkalmával az utazási sebesség igen lassú,
ámbár egyenletesnek mondható. Igen gyakran panaszkodnak a követek az igen
rossz időjárásra, a gyakori havazásra és a hidegre, amit a kimerítő terep tovább
nehezít. Az út legnehezebb szakaszának megtételekor (Csorbától Nedozerig) a panaszok szinte mindennapossá váltak.11 Éppen ezért nem csodálkozhatunk a koráb-

9

E. Kovács Péter. Egy középkori utazás emlékei. Történelmi Szemle, (32) 1990. 108-109. p.

10

Ohler, N.: Reisen im Mittelalter. 141. p.

11

Január 25.: ,,valde turbulenta, Matie nebulosa, Reliquo toto die nivosa", január 26.: ,,Tipensinimus semel Vagum semel Oravam et per loca montosa aspera et confragosa iter fecimus. ",

bi, 1550. évi - szintén télen megtartott - országgyűlésen résztvevő rendek szabadkozásán, akik első ülésükön (január 15.!) az okból mentegetőztek, hogy csak több
nappal a kitűzött határnap után jelentek meg, amit a nagy távolságoknak és az
utazás nehézségeinek tulajdonítottak. 12
A tavaszi utazáskor a menetsebesség megnövekedett ugyan, de még mindig nem
érte el a júliusi teljesítményt, azzal együtt, hogy a nyári utat megszakította a folyók
magas vízszintje. A nyári út alkalmával mind az átlagos, mind a maximális menetsebesség megnőtt - elérve akár még a napi 72 km-t is.

január 27.: „Hoc die iter valde difficile habuimus.". AMK H ül/1. Acta diaetalis 5. sz., ill.
MOL X 4759, 48-49. p.
12

Magyar Országgyűlési Emlékek. Szerk.: Fraknói Vilmos. Bp., 1876. 3. köt. 249. p.

SUNKÓ ATTILA
AZ ERDÉLYI FEJEDELMI TESTŐRSÉG ARCHONTOLÓGIÁJA
A XVI. SZÁZADBAN 1
A magyar történettudomány által csak érintőlegesen feldolgozott, az általa betöltött szerepéhez képest mellékes katonai formációnak tekintett erdélyi testőrség
történetével a szakirodalom mindmáig adós. Összefoglaló jelleggel Szádeczky Lajos foglalkozott a kérdéssel, de művének célkitűzéséből következően főként a székelység szempontjából vizsgálta a fejedelmi testőrséget.2 Az erdélyi fejedelem mellett szinte a kezdetektől fennálló katonai elitalakulat azonban nem egyszerűen annak személyi védelmét látta el, hanem - csak a legfontosabbat említve - a fejedelem
állandó seregének funkcióit is, ezért története, fejlődése érdeklődésre tarthat
számot.
Trócsányi Zsolt művének 3 katonai igazgatást tárgyaló fejezetében mindössze az
udvari fő- és alkapitányok, valamint az udvari gyalogok kapitányainak archon tológiáját közli, meghatározva a tisztségek funkcióját is. Az udvari főkapitányok a
fejedelem állandó seregének, az udvari hadaknak főparancsnokai, gyakran egyben
az ország generálisai is voltak, időnként csak az udvari lovasság főkapitányaiként
szerepelnek, míg az udvari alkapitányok feladatkörét címük jelzi. Az udvari gyalogok, azaz a fejedelmi gyalogtestőrség kapitányai időnként az udvari főkapitányoknak, időnként a fejedelemnek voltak alárendelve. 4 Mivel ezen összeállításnak nem
volt - és az egész mű alapvetően más célkitűzései miatt nem is lehetett - célja a
fejedelmi testőrség vezető tisztségeinek minél pontosabb archontológiai bemutatá-

1

A témában végzett kutatások eredményeiről bővebben a Hadtörténelmi Közleményekben kívánunk beszámolni, tanulmányunk megjelenés alatt.

2

Szádeczky, 1927. 224. p„ 238. p., 285-286. p.

3

Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540-1690. Magyar Országos Levéltár kiadványai. III. Hatóság és hivataltörténet. 6. Bp., 1980.

4

Uo. 339-340. p.

sa, szükségesnek látszott néhány, a kérdéskört érintő és lényegesnek tűnő kiegészítést, pontosítást tennünk.
Jelen, az erdélyi fejedelmi testőrség XVI-XVII. századi történetének kutatása
során végzett munka részeként készült összeállítás nem törekedhetett másra, mint
hogy az erdélyi fejedelmi testőrség XVI. századi vezető tisztségeinek megnevezését, azok viselőinek nevét, tisztségviselésük időpontját a források kínálta lehetőségek határain belül bemutassa.5
A szűkös tematikai és terjedelmi korlátok ellenére sem mondhattunk le arról,
hogy mintegy bevezetésként néhány, főként az erdélyi fejedelmi testőrség szervezetével kapcsolatos - alapvetőnek vélt - kérdésről ismertetést adjunk.
A testőrség szervezete
Az 1564-67 között János Zsigmond udvarában Gromo zsoldoskapitány vezette
itáliai zsoldostestőrségről mindössze azt tudjuk, hogy 200 gyalogos és 100 lovas
zsoldos alkotta.6 Működésük, sajnos, nem ismert.
Ismert azonban a Báthory István fejedelem által 1573 októberében - az erőviszonyokat rosszul felmérő, Fogaras várába szorult - Bekes Gáspár ellen küldött
gyalogság,7 amely nem más, mint a „kék darabontok" 8 azaz a testőrgyalogság,
(,,peditatus praetorianus")

melynek tagjait ruhaviseletükről kékeknek nevezték

(,,qui ab habitu caerulati appellantur")!9

A „praetorianus" és a „kék drabant"

5

Nem vettük fel jegyzékünkbe János Zsigmond itáliai zsoldosokból álló testőrségének kapitányát, Gianandrea Gromot (1564-1567?, Kárpáthy, 97. p., 119. p.), mivel az általa vezetett
testőrség működése nem eléggé ismert ahhoz, hogy eldönthessük, mennyiben tekinthetjük az
erdélyi fejedelem által főként erdélyiekből szervezett testőrség előzményének?

6

Kárpáthy, 97. p.

7

„Subitoque Georgium Bánffi de Losoncz, virum magnis rebus gerendis accomodum cum
equitatu, tum Joannem Sasa et Michaelem Vadas cum peditatu, ad obsidendum Fagarasinum
expedit, ..." Bethlen F., II. 275. p.

8

A testőrgyalogság által alkalmazott - kétségkívül figyelemreméltó - hadicselen kívül ismert
a testőrgyalogság magyar megnevezése és Vadas Mihály rangja is: „sok szekér volt, kiket
mindeniket gyékénnel födtek volt be, simulálván azt, hogy sót visznek. És mindenik kék darabonttal volt rakva, kik előtt Vadas Mihály volt az kékek kapitánya..." Gyulafi, 13. p.

megnevezés tehát a fenti esetben bizonyosan ugyanarra az egységre vonatkozhatott.
A Báthory István fejedelmet mint lengyel királyt Lengyelországba kísérő, és ott
is mellette szolgáló magyar gyalog testőrség létszámán kívül (1576. október 27-én
530 fő) ismert a tisztek hópénze és neve, valamint a gyalogtestőrség (,,pedites
praetoriani")

szervezeti felépítése is.' 0

A főkapitány Vadas Mihály volt 110 főnyi századával, alá tartozott öt kapitány
(,,capitaneus")

100-100 vitézzel, Károlyi István huszadmagával, kinek századát a

Szepességből toborzott katonákból egészítették ki. 1578 januárjában a „magyar
gyalogság" (,,pedites Hungari")u

kötelékében Vadas Mihály vezetése alatt két

századot és így két alkapitányt (,, vicecapitaneus ") találunk, míg 1579. június 26-ra
- egyenletes növekedéssel - 828 főre emelkedik az udvari gyalogosok {„pedites
curiae") létszáma12 az orosz hadjárathoz való (főként Erdélyre irányuló) toborzás
következtében. 13 Vadas Mihály halála után az 1579 tavaszán Erdélyben toborzott
gyalogosokból Károlyi István vezetésével szerveződött erdélyi gyalogsággal (,,pedites Transilvanienses ") egyesítik az udvari gyalogokat, Kovács Ferenc átmeneti
helyettessége után Károlyi István vezetése alatt.14 1580 március-május folyamán
az Erdélyben és Felső-Magyarországon toborzott gyalogokat nagyobb részben az
udvari gyalogsághoz sorolják, melynek létszáma így a 2000 főt is meghaladta,
amely létszám az 1580-as orosz hadjáratban természetesen csökkent. 15

9

„Peditatui praetoriano, qui ab habitu caerulati appellantur, ... praeerant Michael Vadas, et
Joannes Sasa, ..." Szamosközy, I. 136-137. p.

10

A jegyzék címe: „Pedites praetoriani Grebini die 27. Octobris conscripti, quibus solutio
mensis unius data, a die 20. Octobris ad diem 17. Novembris 1576 modo infrascripto." FRH
ni. 23-28. p., Szádeczky, 1931. 5. p.

11

,,Solutio peditum Hungarorum die 31. lanuarii 1578 facta." FRH ül. 56-62. p.

12

„Peditibus curiae a die 26. lunii 1579 ad diem 26. lulii: ..." FRH III. 75. p.

13

A hadjárat történetét részletesen feldogozta Szádeczky Lajos: Szádeczky, 1888.

14

FRH III. 76-77. p., 82. p„ 124. p.

15

A hadjárat történetét részletesen feldolgozta Szádczky Lajos: Szádeczky, 1931.

Az 1581-1586 közti időszakból csak szűkszavú feljegyzésekre támaszkodhatunk, de azt mindenesetre bizonyosra vehetjük, hogy Báthory István mellett haláláig „magyar gyalogság" - kiknek állományában a lengyelek és Moldva, Havasalföld tájáról származók aránya 1576-ban nem éri el a 3%-ot, míg 1578-ban már
7% - teljesített szolgálatot.16 Jóllehet Veress Endre feltételezi, hogy a varsói kereskedőktől 1576 telén vásárolt kék posztóra „Báthorynak bizonyosan a kék drabantok uniformálásához volt szüksége;..." 17 , azt azonban, hogy a „magyar gyalogság"
megnevezés alatt kizárólag kék drabantokat kellene értenünk, nem állíthatjuk. 18
Esetleges megoldásként az jöhet számításba, hogy az eredetileg Vadas Mihály vezetésével Lengyelországba érkező kékek állománya a folyamatos háborúkban elszenvedett veszteségek és a létszámnövelést célzó toborzások eredményeképpen
felhígult, és más egységekkel keveredett.
A „magyar gyalogság" - mint egy tágabb értelemben vett testőrség - állományából az uralkodó közvetlen szolgálatára egységeket különítettek el. 19
A sereg tagjainak elismerését a számukra kiutalt fizetés is tükrözhette. 1576-ban
a kapitányok hópénze 20 forint, kivéve - a Báthory István fejedelemmé választásában múlhatatlan érdemeket szerzett 20 - Vadas Mihályt, aki „a király legkedvel-

16

1582 júniusában a,.Királyi Felség körüli magyar gyalogok" („Pro peditibus hungaris circa
Regiam") ugyanezen év októberében a „Királyi Felség körüli gyalogok kapitányai
számára" („Pro capitaneis peditum circa Maiestatem regiam") utalnak ki szövetet. FRH III.
172. p„ 173. p.

17

Veress, 1897. 280-281. p.

18

Kétségeinket erősíti a Károlyi István vezetése alatt álló „erdélyi gyalogok" („pedites
Transylvanienses") lustrájának (1581. június 4. Vilna) két bejegyzése: „Decurio: Nagy Dénes
(veres)" és „Decurio: Maksai János (kék) dobos." FRH III. 155. p., 156. p.

19

Pl. „a király sátorát őriző gyalogok" („pedites ad tentorium Regiae MaiestatC') 1581
októberében. Szádeczky, 1931. 28. p.

20

Istvánffy Miklós szerint a testőrkatonák, kiknek élén Sasa János és Vadas Mihály állottak,
Bekes pártját - annak várakozása ellenére - elhagyva „a szabad választás védelmében"
Báthory Istvánt segítették uralomra. „Sed et praetorianes miles, cui Joannes Sasa, et Michael
Vadassus praerant, praeter Bequessi spem et expectationem, commutata repente voluntate,
desertis partibus ejus, ad defendendam rempublicam ac liberae electionis jura tuenda
consenserati ii sive largitione sive ingentibus promissis onerati Stephanum ad principatus
fastigium evehendum, atque extollendum susceperant." Istvánffy, 320. p.

tebb (mert bizonyára legvitézebb) kapitánya;" 21 kinek 48 forint jár - a tizedeseké
(,,decurio ") 5 forint, míg a közkatonáké a szokásosnak éppen kétszerese, 4 forint. 22
1578-ra az egységes fizetési rendszer felbomlik, és a szolgálati idő, illetve a
szolgálat ellátásának minősége szerint eltérő a zsold összege, mígnem a Vadas
Mihály halála utáni átszervezés következtében ez a jelentős eltérés is megszűnik. 23
Az Erdélyben működő testőrgyalogság szervezetét világítja meg Pellérdi Péter
tudósítása 24 , aki a Feketehalom melletti mustra (1595. július 4.) szemtanújaként így
ír: „ Wrünknak wfölsegenekys wdwaraban azelöth eoth szász kekfizetheth

draban-

thya wolth mindenkorán az regi szokás szerinth, de masth wfeolsege immár ezerre
thölthöthe szinthen azokathis, ezekys welunk wolthanak. "25
Ebből megtudjuk, hogy:
I. Báthory Zsigmond uralkodása alatt is voltak kékek a fejedelmi udvarban.
II. Folyamatosan, „ m i n d e n k o r o n " teljesítettek szolgálatot, vagyis intézményesült testőrségről van szó.
III. Ezért a szolgálatért fizetést kaptak.
IV. Állandó létszámuk 500 fő, ezt hadbavonuláskor (jelen esetben 1000-re)
kiegészítették.
Bizonyára már Báthory Zsigmond uralkodása előtt ,,az regi szokás

szerinth"

kialakult gyakorlatról van szó, amit alátámasztanak a mezőkeresztesi csata (1596.
október 26-28.) válságos pillanatában a kékek felett rendelkező Király Albert sza-

21

Veress, 1897. 282. p.

22

Szádeczky, 1931. 5. p. Ez igen jó fizetésnek számított, hiszen a XVI. század utolsó harmadában „Nemcsak Erdélyben, de széles Magyarországon mindenütt két forint volt ez idétt a
gyalog, s három forint a lovas katonának hópénze." Merényi, 108. p., Veress, 1897. 283. p.

23

Vadas Mihály 65 forint, két alkapitánya 8-8 forint, a tizedesek 6 forint, az alattuk szolgáló
212 gyalog közül 10-en 6 forint, 75-en 5 forint, 123-an 4 forint zsoldot kapnak. A többi
kapitány százában a tizedesek fizetése emelkedik ugyan, a gyalogoké azonban továbbra is 4
forint. FRH ÜL 56-62. p.
Károlyi István főkapitány alá is csak egy század tartozik, fizetése (65 forint) azonos a korábbi
főkapitányi zsolddal. Uo. 72-78. p.

24

Pellérdi, 141-142. p.

25

Uo. 145. p.

vai: „ Tudgyátok fiaim mindétig jó hirt viseltetek. Ti is ismertek engemet, én is még
[Báthory] István királynál közületek sokkal egy hadban voltam, tudom kik vagytok"?6
A fentiek alapján kijelenhetjük, hogy a kékdrabantok már a XVI. század harmadik harmadában szervezett, folyamatosan működő egységet alkottak.
Az udvari lovasság szervezete
Báthory István 1583. március 6-án kiadott utasításában, melyben megállapítja
Erdély igazgatásának formáját, valamint Ghiczy János számára- 1585. május 1-én
kiadott - kormányzói kinevezésében az erdélyi udvar szervezetéről azonosképpen
rendelkezik: ,,Az udvarban hatszáz lovagnak, kiknek kiváltképpen jóságos cselekedetek és érdemek tekintetes lészen, hó szám szerént fizetések legyen; aztis pedig
csak azoknak, kik szüntelen a fejedelem udvarában szolgálnak,

fizessék.".21

A fenti követelmények tükröződnek az udvari lovasság lajstromainak szerkezetében is.
Az 1579-ben keletkezett lajstromban (,,Solutio equitum Hungarorum
Anno Domini 1579 die 12 mensis Februarii. ")

28

Lublini.

elsőnek a „pótlásként" („in sub-

sidium") a lovasság vezetőinek kiutalt összeg, majd a személy neve, végül az általa
felfogadott lovasok száma következik. (Pl.fi. 400 Magnifico domino Gasparo Békés adequos 32 fi. 192.) összesen 47 személy fogadott fel 304 lovast, a legtöbbet,
32-t, maga Bekes Gáspár.29 A lovasok fizetése mindevégig hat forint, ami a Magyarországon és Erdélyben szokásos 3 forintnak éppen kétszerese.30

26

Egy szemtanú tudósítása... 260. p.

27

EOE III. 175-176. p. Míg 1585-ben: „In Aula Principis sexcentis spectatae virtutis et
meritorum equitibus menstruci stipendia solvi faciat, idque iis tantum, qui assidue in Aula
operám Principi navare non recusant: ..." Jakab, 1876. 59. p.

28

FRH III. 81-82. p. Eredeti szerkezetéről csak azt tudjuk, hogy táblázatos formában mutatta a kiadó Veress Endre által a kiadás nehézségei miatt új formába öntött - adatokat.

29

Hatan fogadtak fel 10-25 között, míg a jellemző lovasszámok: kilencen bírtak 3-3, 14-en 4-4
lóval fejenként.

30

Merényi, 108. p., Veress, 1897. 283. p.

Az udvari lovasság elnevezései - a gyalogságéhoz hasonlatosan - meglehetős
változatosságot mutatnak. 31 1579-ben „magyar lovasok" („equites

hungari"),

1580 novemberében egyszerűen „lovasok" („equites"), 1581 januárjában „udvari
lovasok" („equites aulici"),
(„equites Grodnae existentes"),
terani")

1581 márciusában a „Grodnóban lévő lovasok"
1581. május 3-án „veterán lovasok" (,,equites ve-

1581 júliusában „régi lovasok" (,,equites antiqui")32

majd annak halála

33

a Békés Gáspár,

után öccse, Békés Gábor vezetése alatt lévő lovasság meg-

nevezése. Az 1581-1586 közti időszakban a „magyar lovasság" megnevezés válik
uralkodóvá. 34
Az udvari lovasság kapitánya - valószínűleg az egész magyar udvari sereg főkapitányaként - hatáskörét hadjáratok idején jól láthatóan gyakorolta. 35
Az 1586. július 19-én keletkezett - vélhetően az udvari lovasság teljes létszámát
meghatározó - jegyzék (,,Az kiknek mostan vduartol fizetesek vagyon lovokra. ")36
egyenként felsorolja a lovasság vezetőit (108 fő) és az általuk felfogadandó lovasok
számát (670), valamint az erre a célra szolgáló hópénzt. (Pl. „Gezthy ferencz vramnak zaz lorafl

300").

A másik-ugyancsak 1586. július 19-én kelt-jegyzék 3 7 bizonyára az állandóan
az udvarban lévő lovasok számát szabja meg (,,Vrunkall eo nag[yság]aval

mostan

menny lovagh Számnak kelletyk lenny"): a nevek (62 fő) mellett csak a lovasok
számát (255) tünteti fel a hópénz megjelölése nélkül, jelezve viszont az udvartól

31

Szádeczky Lajos az udvari lovasságot az udvari lovas testőrséggel azonosítja, és élesen
elhatárolja az általa „sor-lovasság"-nak nevezett csapattól. Szádeczky, 1931. 13-14. p.

32

FRH m . 81. p., 105. p., 121. p., 146. p„ 154. p„ 160. p.

33

1579. november 7-én. Veress, 1897. 287. p.

34

FRH m . 182-183. p„ 197. p„ 212. p„ 215. p.

35

„Elbing, 1577. szeptember 19. Bekes Gáspár főkapitány Báthory István királynak." Veress,
1944. n . 84-85. p.

36

F 12, 1586. július 19.

37

Uo.

távollévők nevét és távollétük okát. 38 A döntő különbség az egy fő által felfogadott
lovasok számában van.
A csaknem egy évtized múltán született lajstrom (,,Regestum Equitum
corum pro XIX. januarii. Anno 1596."f9

auli-

is „kétféle" udvari lovasságot különít el.

Az első esetében az udvari lovasság összlétszáma (170-en fogadnak fel 2067 lovast) mellett megnőtt a nagy létszámú lovassal regisztráltak száma is. A második,
az állandó udvari személyzet által kiállított lovasság esetében egyértelműen az udvari tisztség volt az, ami az udvari lovassághoz kapcsolta az egyént, sőt valószínűleg a felfogadandó lovasok számát (37-en fogadnak fel 212 lovast) is meghatározta.40 Az udvari lovasság 1586-os állományában jellemző a katonai tisztségviselők41, az udvarhoz, a fejedelem személyéhez kapcsolódó méltóságok 42 , végül az
igazgatási feladatok ellátóinak csoportja. 43 Közülük 1596-ra mindössze ketten maradnak az udvari lovasság kötelékében. 44 Feltűnnek viszont olyan személyek - Király Albert, Székely Mózes, a későbbi fejedelem - akik már Báthory István udvari
lovasságának is tagjai voltak 1579-ben!
Sem az 1586-os, sem az 1596-os jegyzék nem tüntet fel vezető tisztségeket,
jóllehet az udvari főkapitány és az udvari alkapitány tisztsége már jóideje ismert,

38

Megtudjuk például: „Briny laczlo betege[n] haza mene
parancholatth megint megh yw..."

ha megh giógiull

valamikor

39

Közli Merényi Lajos: Báthory Zsigmond fejedelem. = HK 8 (1894) 1. 106-113. p.

40

A tisztségek sorrendje („lovászmester, pohárnok, főasztalnokok, asztalnokok, a fejedelmi asztal étekfogói, főbb étekfogók, vice pohárnok, futárok, asztalnokok és apródok szolgái") szerint
elölállók rendelkeznek a legtöbb lovassal, a következők kevesebbel, és így tovább. Merényi,
111-112. p.

41

Geszti Ferenc, Malomfalvi Brinyi László (ld. archontológia). Betlen Farkas 1614-1618: tanácsúr, 1607-1609: szamosújvári főkapitány, 1614-18: udvari lovasság főkapitánya. Trócsányi,
24. p.

42

Gálffy János 1583: főudvarmester, Báthory Zsigmond neveltetésének főfelügyelője.
1578-1593: tanácsúr. Trócsányi, 27. p. illetve Sennyei Pongrác, 1593-1598: főudvarmester,
1593-1601: tanácsúr. Trócsányi, 34. p.

43

Gyulai Pál kincstartó 1587-től. Trócsányi, 321. p. Kendy Ferenc 1575-1594: tanácsúr, küküllő
megyei főispán. Trócsányi, 28. p.

44

Komis Gáspár és Sennyei Pongrác.

és forrásaink szerint viszonylag folyamatosan betöltött tisztség is volt. Az udvari
lovasság - melynek tagjai között a Moldvából, Havasalföldről (Postelnyk Radul,
Radul fullajtár 1596-ban), Lengyelországból (Galicki Szaniszló, Visznoezky Szaniszló, 1586-ban) származók részeránya 10% - derékhadát érintő nagyarányú személyi változások (tíz esztendő múltán 25 azonos nevű személy) okai között bizonyára kiemelkedő fontosságú a háborús veszteség.45
Az udvari lovasság imént felvázolt szervezete több vonásában emlékeztet (bár
ezirányban különös kutatást nem végeztünk) az udvari huszárokéra, akiknek összlétszáma 1000 fő volt, melyből 500-an félévenként állandóan II. Ulászló és II. Lajos
udvarában szolgáltak, míg a többiek a végeken (Karánsebesen, Jajcán, Temesvárott) „élték vitézi életüket és várták felváltásukat".46
Valójában a két szervezet között a hasonlóságnál sokkal erősebb kapcsolat van,
amennyiben az erdélyi fejedelem lovastestőrsége - mutatis mutandis - a Jagellókori udvari huszárság szerves folytatásának tekinthető!47
A testőrség feladatai
A fejedelem személyének őrzése, mint a testőrség főfeladata, 48 hangsúlyosabbá
válik hadjáratok, például az 1580-as orosz hadjárat,49 vagy a tizenöt éves háború
alkalmával.50 Ezzel együtt a testőrség a harcérintkezéstől ritkán maradt távol, sőt a

45

Pl. a tizenöt éves háborúban. Pellérdi, 145. p.

46

Fógel, 60-61. p.

47

Kubinyi András szíves szóbeli közlése alapján.
A királyi Magyarországon is továbbélhetett a hagyomány: Istvánffy Miklós szerint 1. Ferdinánd
testőrlovasságának parancsnoka a sziléziai nemes Varkocs György volt. „Itaque Felsius
....relictoque cum praesidio idoneo ibi Georgio Varcoccio, nobili Silesio, equitum
praetorianorum Ferdinandi praefecto, iterum Strigonium, atque inde Viennam reversus est."
Istvánffy, 143. p.

48

1564 elején János Zsigmond felszólítja Gromot, a velencei zsoldoskapitányt, hogy: „életének
biztonsága és egyéb tisztes céljai elérésére" kétszáz olasz gyalogost és száz lovas zsoldost
fogadjon és legyen parancsnokuk. Kárpáthy, 97. p.

49

A lovastestőrség minden hadmozdulatban Báthory István mellett volt, felvonulási rendjük is
eltért a többi csapatétól. Szádeczky, 1931, 1. p., 10. p., 18. p.

gyalogtestőrséget, mint a kézi lőfegyver igen hatékony használatában jártas 51 elitalakulatot a mezőkeresztesi ütközet (1596. október 26-28.) folyamán (is) akkor és
csak akkor vetik be utolsó lehetőségként, amikor a „keresztény seregek számára
válságosra fordul a helyzet". 52
Báthory István és Báthory Zsigmond uralkodása idején Gyulafehérváron az őrszolgálat ellátását, a város kapuinak őrzését 600 gyalogostestőr biztosította. 53
A fejedelemség fontos megbízatást teljesítő tisztségviselőinek is kijárt a fegyveres védelem54, amihez külhoni követek fogadása alkalmával reprezentatív funkció is járult.55
Báthory Zsigmond uralkodása alatt a testőrség a fejedelem politikai harcainak
eszköze, az eddig említett funkciói megtartása mellett. Példaként a két, a fejedelem
által előre kitervelt és a testőrség által szakszerűen végrehajtott akciót - a törökpárti

50

1595. október 28-án, a Gyurgyevói csatatér felé vonulva Báthory Zsigmond azt az utasítást
adta, hogy csaknem az összes gyalogság, néhány száz testőrkatona kivételével, kiket személye
védelmére tartott vissza, támadjon az ellenségre. ,,meridiem peditatum fere omnem et
Siculorum cohortes centuriis tantum aliquot praetorianorum, quis ad corporis custodiam
retinendus duxit, exceptis, in hostes praelio lacessendos et transitu prohibendos irrumpere
jussit". Istvánffy, 415. p.

51

,,emberül meglövöldözték,
tudósítása... 261. p.

52

,,míg ismét mi Király Alberttal elő hoztuk az kék gyalogot, ...ezekkel segítettük meg
Egy szemtanú tudósítása... 257. p.

53

„...Praetoriani pedites qui lecti ex robore militae sexcenti assidue in aula Vajvodae ad
urbisque portás per vices excubare soliti erant, ..." Bethlen F., III. 241-242. p. V.ö.
Szamosközy, I. 136-137. p.

54

Váradi Lukács, a „fejedelem secretariusa", 1595. április 28-án „szolgákkal, kék darabontokkal
ment Tasnád felé, a hópénzzel a Magyarországon toborzott zsoldosok elé." Komáromy, 1901,
117. p.

55

Attilio Amalteo nuncius 1592. július 2-i, VIII. Kelemen pápához küldött jelentésében megemlékezik a fejedelem körülbelül 500 fős testőrgyalogságáról, kik mindannyian kék ruhába
voltak öltözve, és a nunciust Gyulafehérvár kapuitól a szállására kísérték. „Nell'entrar della
citta, öltre il popolo, ch'era concorso, vi eran circa cinquecento fanti della guardia di Sua
Altezza, tutti vestiti di color turchino, et cosifui accompagnato fino al mio allogiamento, ..."
Veress, 1909, 21. p.

mégis futamtaták,

mind az derekúig az törököt,..." Egy szemtanú
őket".

tanácsosok elfogását (1594. augusztus 28-án)56, és Jósika István kancellár letartóztatását és bebörtönzését (1598. április 4-én)57 - említhetjük.
Szamosközy István, bizonyára a fenti események hatására, a korszakot jellemezve így írt: „olyan volt a dolgok állása, hogyha ha valakinek szabad emberhez
méltó szó csúszott ki a száján, annak erőszakos halálához a testőrhóhérok már
készítették is a kötelet, vagy bárdot."58
A gyalogtestőrség társadalmi bázisa
A kiváltságok különböző formái a hadakozó, illetve arra képes elemek kiemelésével, exemptiójával 59 - jelentősen csökkentve a kiváltságoltak terheit, megőrizve, illetve fokozva ezzel az állandó haderő tagjainak gazdasági erejét60 - a fejedelem személyétől anyagilag, társadalmilag függő katonai elit helyzetét erősítették.
A XVI. század utolsó harmadában a részben jobbágyi állapotúakból álló fejedelmi
gyalogtestőrség a jobbágyi és az exemptált puskási állapot közötti61 átalakulási

56

Istvánffy, 400. p. Bethlen F„ III. 470-471. p„ Baranyai, 130-131. p. MHHD III. 64-72. p„
Hodos, 1-8. p. SZKR 76. p.

57

,,Mandante Sigismundo Principe Stephanus Bocskai per Stephanum Lázárum Capitaneum
peditum coerulatorum medianíibus iisdem peditibus, in ipso Comitio 4 " április ante prandium
illum captivari, moxque compedibus onerari, et in domum quondam deduci curaverit,
januamque illius per pedites custodiri mandaverit." Bethlen F., IV. 64. p. vö. Szamosközy,
II. 23. p.

58

,,Ubi si libera vox licui excidisset, is erat re rum status, ut confestim in eius necem funes ac
secures a praetorianis camificibus expedirentur, ..." Szamosközy, II. 28. p.

59

A fejedelem 1591. július 19-én a nemes Szegedi Mihály, a gyalogtestőrség tizedese Gyulafehérváron lévő házát mindennemű adó fizetése alól élethossziglan mentesíti. F 15 XI. 293r
fol.

60

Szentgyörgyi, 95. p.

61

Kompolár Ferenc és Kérey Miklós ,,pedites praetorianus" Nagy Albert „pedites pixidarius
praetorianus" lejedeimi várak közelében (Nagy Albert Fudivásárhelyen, Kompolár Ferenc
Bihar mezővárosban, Kérey Miklós Kérén) fekvő településen bírt házát mindennemű szolgáltatástól mentesíti, mindhárom személyt a „köznépi állapotból és feltételek közül" („ex statu
et condiíione plebea") kiemelve az illető várnak szolgáló pixidáriusok (puskások) közé írva
be. „Peditatus providi Alberti Nagy defudy Vásárhely cum exemptione domus ibidem habitae"
1588. október 16. LR II. 93-95. p., „Peditatus providi Pauli Compolar de Byhar" 1588.
december 28. LR I. Sigismundi Bathori 171-172. p. „Peditatus Nicolai Kérey cum exemptione

folyamatot annak egy lépcsőfokaként meggyorsította, hiszen a fejedelem közelében és érdekében végzett szolgálatok a szervezet jellegének következtében természetesen nagyobb súllyal estek latba, mint az erdélyi hadszervezet más területein.

Az erdélyi fejedelmi testőrség XVI. századi szerepét összefoglalóan a következőképpen jellemezhetjük: az udvari lovasság a Mohács előtti korszak hagyományait folytatta, alkalmazkodva Erdély sajátos viszonyaihoz, szervesen beépülve a
fejedelmi udvartartás szervezetébe. A gyalogtestőrség a XVI. század második felének nagy kihívására adott — véleményünk szerint európai szintű - választ a korszerű
kézi lőfegyverrel ellátott, állandóan katonáskodó, a fejedelem személyéhez anyagilag, társadalmilag erősen kötődő, fizetett elithadsereg létrehozásával és fenntartásával.

Az archontológia összeállításánál az alábbi szempontokat követtük:
Összefoglaló címként a tisztség szakirodalomban használt megnevezését tüntettük fel (pl. „udvari főkapitányok"). Ettől az elvtől abban az esetben tértünk cl,
ha a források terminológiai változatossága új összefoglaló név alkalmazását tette
szükségessé. Ez okból például ,,az udvari gyalogok kapitányai" megnevezésnél
kifejezőbbnek éreztük ,,a gyalogtestőrség kapitányai" kifejezést.
Az összefoglaló cím után a tisztségviselő személy nevét közöljük időrendi sorrendben, a mai helyesírásnak megfelelő módon.
Ezt követi az adott személy tisztségviselésének a forrásokban és a szakirodalomban előforduló - lehetőség szerint valamennyi - időpontja. Ebből, jóllehet számos
esetben csak mozaikszerűen, rekonstruálható a méltóság betöltésének időszaka, de
nem minden esetben következik a folyamatos címviselés.
Megerősítések, átiratok esetén - mivel az eredeti irat és a megerősítés kelte,
valamint az általuk használt terminológia gyakran jelentősen eltér - a bennfoglalt

domus eiusdem" 1589. július 2. LR II. 596-597. p.

iratot és a megerősítő, átíró iratot is külön-külön, keletkezése időpontjának megfelelően tüntettük fel, < >-ben utalva a későbbiekben átírt irat eredeti dátumára. (Pl.
Sasa János végrendeletének 1585. február 5-i megerősítése esetén az így feltüntetett
utalás <1585. január 18.> az eredeti végrendelet keletkezésének dátumát jelzi.)
- A két felkiáltójel (!!) arra figyelmeztet, hogy az iratban a megnevezett személy
„néhai" megjelöléssel szerepel.
- Csillaggal (*) jelöltük a Báthory István - mint lengyel király és erdélyi fejedelem
- mellett Lengyelországban szolgálókat és szolgálatteljesítésük időpontját.
A tisztségek levéltári, illetve elbeszélő forrásban előforduló megnevezését dőlt
betűs formában, míg a szakirodalom által használt elnevezést idézőjelbe helyezve
adtuk meg.
Az eredeti alapján közölt magyar nyelvű meghatározásokat betűhív átírásban,
a rövidítések [ ]-ben történő feloldásával, a latin nyelvűeket a humanista helyesírás
szerint közöljük.
{ }-et alkalmaztunk a meghatározásnak a forrás értelmében történt kiegészítésekor.
()-ben az idézett forrás lelőhelyét jelölj ük meg rövidített formában, a rövidítések
feloldását és a források könyvészeti leírását a dolgozatot követő függelékben adjuk
meg.

Az erdélyi fejedelmi testőrség vezető tisztségviselőinek archontológiája a
XVI. században
UDVARI FŐKAPITÁNYOK
LOSONCI BÁNFFY GYÖRGY
1571. október 28.
Supremus capitaneus aulae (SZO III. 347. p.)
(Trócsányi, 339. p.)

1575. augusztus 6.
aulae nostrae capitaneus (EOE II. 565. p.; Trócsányi, 339., 353. p.)
1576. április 23.
„a magyar huszárok főkapitánya" (Szádeczky, 1887. 299-300. p.)
KAMUTI BALÁZS
1577. február 11.
Supremus Capitaneus Aulae (F 15 VII. 3 r fol.)
BEKES GÁSPÁR *
1577-1579.62
,,a lovas testőrség főkapitánya" (Szádeczky, 1931. 5., 8-9. p.)
BEKES GÁBOR *
1579-80.
„lovas testőr főkapitány" (Szádeczky, 1931. 9., 14-15., 29. p.)
1580. március - október
capitaneus (equitum Hungarorum} (FRH III. 92. p.)
1580. december 1.
capitaneus generális equitum Hungarorum aulae Suae Majestatis Regis
Poloniae familiaris (FRH III. 128. p.)
15 81. j anu ár-márciu s
generális capitaneus (equitum Hungarorum} (FRH III. 140. p.)
GESZTI FERENC
1583. április 25.63
Supremus aulae Capitaneus (F 1 I. 25. p.)

62

Bekes Gáspár tisztségét 1579. november 7-én bekövetkezett haláláig viselte. FRH ÜL 80. p.

63

1595-ben halt meg. Chronicon, 122. p.

KIRÁLY ALBERT
1590. augusztus 20.
capitaneus aulae familiarium Illustrissimiprincipis

(F 2 XI. 198 r fol.)

1591. március 5.
capitaneus aulae nostrae (F 15 XI. 179v fol.)
1591. április 6.
Capitaneus aulae (F 2 XI. 255 r fol.)
1591.május 1.
capitaneus equitum aulae nostrae (F 15 XI. 242r fol.)
1592.január 24.
Capitaneus equitum aulae Illustrissimi

principis

(F 12; Trócsányi, 339., 354. p.)
SZARVASKENDISIBRIK GÁSPÁR
1593.
Aulicae Suae militiae Praefectus
(Baronyai, 1. 40. p., Trócsányi, 339., 355. p., Bethlen F., III. 74. p.)
1594. augusztus 28.
equitatus Praetoriani Supremus Capitaneus (Bethlen F., III. 471. p.)
1595. április 3.
Capitaneus aulae nostrae familiarium
(F 17 Comitatus Alba Cista I. fasc. II. No. 17.)
1595. október 19.
capitano della guardia di SuaAltezza

(Veress, 1925, 45. p.)64

1599. október 28.
praetoriani equitatus magister (Szamosközy II. 323. p.)
praetoriani equitatus Capitaneus (Bethlen F., IV. 389. p.)

64

A forrás - Silvio Piccolomini jelentése - egyszerűen a fejedelmi testőrség kapitányának nevezi
S ibrik Gáspárt, nem téve különbséget gyalogos és lovas alakulatok között, holott ekkor a
gyalogtestőrség kapitányi tisztségét szászfalvi Lázár István töltötte be.

UDVARI ALKAPITÁNYOK
MALOMFALVI BRINYI LÁSZLÓ
1583. december 5., 1588. július 23.
Udvari alkapitány,vagy is az udvari lovasok alkapitánya
(Lázár, 189-190. p.)
1587. április 6.
vice Capitaneus aulae Illustrissimi Principis.{¥ 2 XXVII. 44 fol.)
A GYALOGTESTŐRSÉG KAPITÁNYAI
VADAS MIHÁLY
1571.
praetorianus miles, cui Joannes Sasa, et Michael Vadassus praeerant
(Istvánffy, 320. p.)
„Sása János és Vadas Mihály testőrparancsnokok"
(Szádeczky, 1886. 34. p.; Forgách, 471. p.?)65
1573. október.
kékek kapitánya (Gyulafi, 13. p.)
1576. március 31.- *
„a testőr gyalogság parancsnoka" (Szádeczky, 1931. 3. p.)
1576. október 27. *
Capitaneus (peditum praetorianorum} (FRH III. 23. p.)
„a gyalogtestőrség főkapitánya" (Szádeczky, 1931. 5. p.)
1578. január 31. *
Capitaneus {peditum hungarorum} (FRH III. 56. p.)
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Szádeczky Lajos - Forgách Ferencre hivatkozva - így ír Bekes Gáspár kísérletéről a fejedelmi
hatalom megragadására: „éjnek idején hívatta magához Sása János és Vadas Mihály testőrparancsnokokat, s fényes Ígéretekkel ostromolta és kecsegtette őket, hogy álljanak pártjára."
Szádeczky, 1886, 34. p. [kiemelés tőlünk]. Míg Forgách Ferenc: „Igitur Beques noctu ad se
vocatis ducibus Johanne Sasa et Michaéle Vadas, incepit illos ingentibus pollicitis petere,
atque orare." Forgách, 471. p. [kiemelés tőlünk].

1578. október 22. *
capitaneus peditum hungarorum (FRH III. 64. p.)
1579. január 26. *
capitaneus {peditum hungarorum} (FRH III. 72. p.)
1579. február 26. - május 26. *
„kapitány" (FRH III. 73-74. p.)
1579. június 26. - augusztus 26. *
capitaneus {peditum curiaej (FRH III. 75. p.)
1579. *
„az udvari gyalogság főkapitánya" (Szádeczky, 1931. 8. p.)66
SASA JÁNOS
1567.
praetorianorum peditum centurio (Istvánffy, 310. p.)
1571.
praetorianus miles, cui Joannes Sasa, et Michael Vadassus praeerant
(Istvánffy, 320. p.)
„Sása János és Vadas Mihály testőrparancsnokok"
(Szádeczky, 1887. 34. p.)67
1573. október.?68

66

Vadas Mihály - 1579. augusztus 11-29. között Polock ostromakor bekövetekezett - haláláig
viselte tisztét. Az 1579. augusztus 26. - szeptember 26. közti időszakra szóló zsoldkifizetéskor
a „Capitanei Vadas, qui in castris ad Polock occisus,..." bejegyzést találjuk. (FRH III. 76.
p., Szádeczky, 1888. 239. p., 242. p., 410. p.; Szádeczky, 1931. 8. p.) „„.Michael Vadasius,
qui multis in proelis fortiter versatus, ac ob virtutem militi Ungaro profectus fuerat, dum ad,
tormenta Polonicarum munitionum cum Stanislao Penhoslavio, ac aliis praefectis Polonis
consilia communicat, globo traiectus fűit." Heidenstein, 58. p.
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Lásd a Vadas Mihály tisztségviselésére vonatkozó, 64. jegyzetet.
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Bethlen Farkas szerint Fogaras ostrománál Vadas Mihály mellett Sasa János is részt vett,
tisztségüket azonban nem említi: {Báthory István} „...Joannem Sasa et Michaelem Vadas cum
peditatu, ad obsidendam Fagarasinum expedit,..." Bethlen F., II. 275. p.

1581. március 25.
Capitaneus nostrorum pixidariorum (F 2 I. 103. p.)69
1581. augusztus 6.
Capitaneus peditum pixidariorum illustrissimi principis ac Domini
Domini Sigismundi Bathori de Somlio vaivodae

Transsylvaniae

( F 2 I. 32-34. p.)
1583. április 8.
capitaneus peditum pixidariorum illustrissimi principis ac Domini
Domini Sigismundi Bathori de Somlio vaivodae

Transsylvaniae

(F 2 I. 132. p.)
1584.
capitano della guardia del principe (Possevino, 189. p.)
1584. január 21.
Capitaneus peditum nostrorum pixidariorum

69

(F 1 LR I. 170r fol.)

Joggal merül fel a kérdés: tekinthető-e a „capitaneus peditum pixidariorum" illetve Capitaneus
peditum pixidariorum illustrissimi principis tisztség a „fejedelem gyalogtestőrségének kapitánya" terminológiai megfelelőjének?
Válaszképpen a XVII. század eleji - forrásokban jóval gazdagabb - időszak egyik ismert
testőrkapitányának, Szepesi Nagy Gergelynek (Trócsányi, 340. p.) tisztségére vonatkozó adatok közül a kérdésünk szempontjából jellemzőeket sorakoztatjuk fel.
1608. július 26.
Capitaneus peditum praetorianorum Illustrissimi domini Principis. (F 2 II. 181. p.)
1608. december 20.
Capitaneus peditum praetorianorum coerulatorum illustrissimi domini Gabrielis Batory,
principis Transsylvaniae. (F 2 II. 209. p.)
1613. július 21.
peditum pixidariorum aulicorum Capitaneus. (F 2 ÜL 126. p.)
1616. április 26.
supremus capitaneus peditum praetorianorum. (F 2 IV. 236. p.)
1617. november 15.
capitaneus peditum pixidariorum domini principis. (F 2 IV. 260. p.)
Az utolsó, Szepesi Nagy Gergely végrendeletéből való meghatározás megegyezik Sása János
tisztségének 1581-85. közti megnevezéseivel. Valószínűleg ugyanannak a tisztségnek különböző megnevezéséről van szó.

1585. január 18.
Báthory Sigmondnak Erdély Vaydanak nekem kegelmes

feyedelmemnek

Gialoginak Capitannya (F 1 I. 281. fol.)
1585. február 5.
CapitaneuspeditumAulaenostrae.

!!<1585.január 18.>(F 11.281 r fol.) 70

SZÁSZFALVI LÁZÁR ISTVÁN
15887-1599
(Trócsányi, 340., 354. p.)
1588. szeptember 17.7
Centurio peditum nostrorum

pixidariorum

(SZO IV. 107. p.; Lázár, 1858, 42. p.)71
1591. április 16.
Capitaneus peditum pixidariorum. (F 15 XI. 228r fol.)
1592. január 24.
Capitaneus peditum aulae domini principis.
(F 12; Trócsányi, 340., 354. p.)
1594. június.
Supremus capitaneus Praetorianorum (Bethlen F., III. 271-272. p.)
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Sása János halálának időpontját napra pontosan meghatározni nem tudjuk, de 1585. január
18-án kelt végrendeletének megerősítésekor - 1585. február 5-én - kocsárdi Gálffy Jánost a
„...tutor scilicet testamentarius...orphanorum Egregy quondam Joannis Sasa Capitanei Peditum Aulae nostrae..." tisztében látván adódik a következtetés: Sása János a két fenti dátum
közé eső napon halt meg, tisztségét ezen időpontig viselve. (LR I. Sigismundi Báthori
281 r -282 r fol.)

71

Lázár Miklós szerint Lázár István „Báthori Zsigmond fejedelemsége alatt a gyalog testőröknek, az úgynevezett kék darabontoknak kapitánya volt, s már mint kapitánynak adományozza az emiitett fejedelem 1588-ban a kézdi-széki szászfalvi birtokot, a melyről van előneve
is."
Amennyiben elfogadjuk ezt az állítást, Lázár István a gyalogtestőrség kapitányi tisztét Károlyi
István működésével párhuzamosan töltötte be, Károlyi haláláig (1591. március-április). Ez
nem lenne meglepő — gondoljunk Sása János és Vadas Mihály esetére - feltűnő azonban,
hogy a Károlyi István halála utáni időszakban Lázár István tisztségének megnevezése is megváltozik, és az 1588-as elnevezés Lázár István életében többé nem fordul elő.

1594. augusztus 28.
,

Praetorianorum peditum Supremus capitaneus. (Bethlen F., III. 471. p.)
,,az udvari kék gyalogság kapitánya" (Kőváry, IV. 52-53. p.)
az Udvari Drabantok kapitánya (SZKR, 73. p.)
praetorianus Praefectus (Nadányi, 296. p.)
Capitaine de ses {du PrinceJ gardes (Hodos, 4. p.)
praetorianorum ductor (Istvánffy, 400. p.)

1598. augusztus
Supremus Capitaneus peditum coerulatorum (Bethlen F., IV. 64. p.)
eorundem militum {praetorianorum} tribunus (Szamosközy, II. 23. p.)
praetorianorum Praefectus (Baronyai, 299. p.)
1599. augusztus 21.
praetorianorum militum praefectus (Istvánffy, 446. p.)
1599. október 28.
veterus praetorianorum peditum ductor (Istvánffy, 453. p.)72
KERCSEDI KÁROLYI ISTVÁN
1579-80. *
a magyar gyalogság főkapitánya (Szádeczky, 1931. 5. p.)
az udvari gyalogság főkapitánya (Szádeczky, 1931. 9. p.)
1581. november 8.
peditum nostrorum Vngarorum supremus Capitaneus (SZO, IV. 77. p.;
Szádeczky, 1931. 5. p.)
1587. szeptember 20.
Capitaneus peditum aulae nostrae (LR II. Sigismundi Báthori 29. p.)
„az udvari gyalogok kapitánya" (Jakab, 801. p.)
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Lázár István halálának időpontját pontosan ismerjük: 1599. október 28-án, a sellemberki csatában esett el. Tisztségétől azonban a „törökpárti tanácsosok", a Kendy-Kovacsóczi párt tagjainak tömlöcbe vetésének és néhányuk későbbi kivégzésének végrehajtása miatt Báthory András fejedelem már ezt megelőzően megfosztotta. Bethlen F., IV. 399. p.; Lázár, 1858. 43. p.)

1590. május 29.
Capitaneus peditum aulae illustriissimi principis. (F 2 XI. 82 v -84 r fol.)
1591. január 8.
Capitannia (F 15 XI. 199 r fol.) =

az Erdeli Vayda eo Nag[yság]afw

= az Erdélyi Vajda eö Nag[ysag]a Gyalogin[a]k Fö Kapitannya
(F 2 XXXI. 81. p.)
1591. március 29. !! <1591. január 8.>73
Capitaneus peditum nostrorum

praetorianorum

v

(F 15 XI. 198 fol. = F 2 XXXI.82. p.)
1591. április 18. !! <1587. március 15>
Capitaneus peditum nostrorum praetorianorum (F 15 XI. 22 T fol.)
KÁLMÁNDI MIHÁLY ? 74
1594. augusztus 28.
ductor praetorianorum (Istvánffy, 400. p.)
Praefectus praetorianorum (Nadányi, 296. p.)
KENDTELKI PERUSITH MÁTÉ
1599. október 28.
praetorianorum cohortium ceruleatorum, Andrea principe,

praefectus.

(Szamosközy III. 229. p.; Trócsányi, 340., 354. p.)
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Kercsedi Károlyi Istvánt a forrás ,,Egregius quondam Stephanus Karoli, alias Capitaneus
peditum nostrorum praetorianorum"-nak nevezi, vagyis:
I. Elhalálozása 1591. március 29. előtt, és az - általunk ismert - ezt megelőző forrás dátuma,
1591. január 8. után történt.
II. Tisztségét haláláig viselte.
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Kálmándi Mihály esetében a tisztség megnevezése és az azt betöltő személy kiléte is
bizonytalan. Istvánffy Miklós így ír: „/Báthory Zsigmond} e fenestra prospiciens (quod erat
signum praetorianis in id maximé intentis clam pro tessera dátum) Stephanum Lazarium et
Michaelem Calmandium eorum ductores accesserit:..." Istvánffy, 40(). p.
Nehezíti a kérdés eldöntését, hogy Kálmándi Mihálynak, mint a testőrség egyik vezetőjének
említésével a korszak többi krónikása (pl. Bethlen Farkas, Baronyai Decsi János) esetében
nem találkozunk.

1599.
praetorianorum Peditum Caeruoliatorum, sub Andrea Principe,
Capitaneus (Bethlen F., V. 408. p.)
GYARMATI MÁTÉ
1600. szeptember 18.
duxpedites praetorianorum (Somogyi, 240. p.; Szádeczky, 1893.441. p.)
NAGYTARCSAY FERENC
1591. február 14.
vicecenturio peditum suorum principis

praetorianorum

(F 15X1. 166v fol.)
A TESTŐRGYALOGSÁG HADNAGYAI
TORDAI BOÉR ISTVÁN
1590. december 20.
ductor peditum nostrorum praetorianorum. (F 15 XI. 106. fol.)
A TESTŐRGYALOGSÁG TIZEDESEI
KANASIA GYÖRGY
1585. május 19.
decurio interpeditespraetorianos

Vestrae Celsitudinis (F 15 IX. 42 fol.)

TARPAY GÁSPÁR
1591. február 14.
decurio peditum praetorianorum (F 15 XI. 166r fol.)
NAGY DEMETER
1591. február 14.
decurio peditum suorum praetorianorum. (F 15 XI. 166v fol.)

SZEGEDI MIHÁLY
1591. július 19.
decurio peditum praetorianorum. (F 15 XI. 293 rfol)
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Szerzőink figyelmébe

1. A kéziratot számítógépen (IBM) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani. Mellékeljék egy példányban a kinyomtatott anyagot is, ez segít a szerző formai elképzélésének megvalósításában (mit kíván aláhúzni, táblázatba szerkeszteni stb.)
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez
csatolva készüljenek (nem a dolgozatba beleszerkesztve, lap aljára vagy az írás
végére tördelve!)
3. A kéziratban az évszázadokat - idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti
előfordulásának kivételével - római számmal tüntessék fel.
4. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kéziratokat
tekintjük, (egy ív kb. 22 gépelt oldal, oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés).
5. A kézirat lapjainak számozása folyamatosan és arab számokkal történjék.
6. Idegen nyelvű forrásokból az idézeteket magyarra fordítva kérjük, és csak olyan
esetekben eredeti nyelven, amikor értelmezésük problematikus lehet.
7. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat kérünk (csak a szerző nevét kurzíváljuk, összeállítókét és a címet nem!)
8. Recenzió esetében pontos bibliográfiai adatok szükségesek (szerző, szerkesztő,
válogató, kiadó, megjelenés helye, éve, száma, sorozat, terjedelem is), idegennyelvű kiadvány esetén a cím magyar fordítása is. A recenzió max. 5 kéziratoldal
terjedelmű legyen.

J

(

^
FONS
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

1994/3

[,e aram/

Parauet
de /a (Aance/Zeric
ajvoö fohyut:
Ncruv 7rui/r- d<- Dip/<rmiiftyue AV p 33 ^

E számunk szerzői
Kis Péter (ELTE BTK, Történeti Könyvtár, munkatárs)
Molnár Antal (ELTE BTK, történelem-latin szakos, V. éves)
Reisz T. Csaba (MTA TMB tudományos ösztöndíjas)
Thoroczkay Gábor (ELTE AJTK, egyetemi nyelvtanár)
Szerkesztőség
Reisz T. Csaba (főszerkesztő)
Kenyeres István
Petrik Iván
Sarusi Kiss Béla
KI Postacím
FONS szerkesztőség 1052 Budapest, Piarista köz 1.
(ELTE BTK, Történelem Segédtudományai Tanszék)
*

Lapunkat és ezzel az egyetemisták tudományos munkáját támogatták:
Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány
Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégium
Budapest Főváros Levéltára
Magyar Levéltárosok Egyesülete
ELTE BTK HÖT Közművelődési Kuratórium
*

A címlaphoz lásd a 216. oldalt.
*

Felelős kiadó: A Levéltáros Hallgatók Egyesülete
és a Szentpétery Imre Tudományos Diákkör
(ELTE BTK, Történelem Segédtudományai Tanszék)
Szedte és nyomta a Budapest Főváros Levéltára Nyomdája
Felelős vezető: Pesti Málta
ISSN 1217-8020

Bevezető
A Fons harmadik számát tartja kezében a Tisztelt Olvasó, és ez azt jelenti, hogy
sikeresen túljutottunk fennállásunk első évén. Ahogy a szerkesztőség egyik tagja
találóan megjegyezte: ,,a szerkesztői tapasztalatlanság Szküllája és az anyagi nehézségek Kharübdisze között mégiscsak áthajóztunk". Három számban összesen
tizenegy tanulmány, közlemény, forrásközlés vagy könyvismertetés jelzi, hogy ez
a nemzedék is érik-megérett a tudományos kutatómunkára és kutatási eredményeinek közzétételére.
Az első és második szám kedvező fogadtatásban részesült a levéltárosok, történészek és történelemtanárok körében, több magánszemély és közintézmény kérte
a számok visszamenőleges megküldését. Ismételten szeretnénk köszönetet mondani minden támogató levélért, minden dicsérő és bíráló mondatért, melyeket továbbra is várunk, hogy ezek segítségével tovább tökéletesíthessük lapunk színvonalát.
Kezdettől fogva felvállalt célunk volt és maradt, hogy megkülönböztetett tisztelettel viseltessünk múlt századi és századeleji nagy formátumú hazai történészeink
iránt, és ennek megfelelően - mintegy hagyományteremtő célzattal - e tekintélyes
történészi kör kéziratban maradt hagyatékát feltárjuk és közzétegyük, megfelelő
bevezető kíséretében. E számunkban Fejérpataky László paleográfiai értekezésének fennmaradt részével ismerkedhetnek meg Olvasóink.
Témáját tekintve a hazai tudomány által marginális területnek vélt, és emiatt
kissé elhanyagolt kérdéskörhöz, a hódoltsági hittérítő tevékenységhez kapcsolódik
második közlemény-forrásközlésünk, melyben a szerző a témához kapcsolódó irodalom minél bőségesebb felsorolását is célul tűzte ki. A bevezető közleményt követő forrásnál formai változtatást is alkalmaztunk, a sorok sűrítésével a publikációs
terjedelmet növeltük meg.

Az előző számunkban indított, az Anonymus-kérdés historiográfiáját tárgyaló
többrészes tanulmány folytatása sajnos a terjedelmi korlátok szabta kereteket túllépte volna, így azt a következő számban (1995/1.) tesszük majd közzé.
Új rovatot indítunk azonban, mikor a segédtudományokhoz kapcsolódó szakkönyveket ismertetjük, ezúttal egy heraldikai és egy térképtörténeti munka bemutatására vállalkozunk. Reméljük, hogy az évente háromszor megjelenő Fons lépést
tud majd tartani a lap érdeklődési körébe tartozó kötetek alapos ismertetésében.
Következő számunkhoz kiemelhető mellékletként az 1994. évi összesített tartalomjegyzéket, hely- és névmutatót, valamint idegennyelvű összefoglalót csatolunk, ezzel téve teljessé az első évfolyamot. Célunk ezzel az, hogy szélesedő olvasótáborunk és az utókor számára megkönnyítsük a lapban való tájékozódást és
kutatást, és hogy a külföldi olvasók és kutatók számára alapvető ismertetést nyújtsunk a FonsvóX.
Gratia debita, köteles köszönet illeti a Budapest Főváros Levéltára vezetését és
munkatársait, akik továbbra is támogatják és segítik lapunk elkészítését. Ugyancsak köszönet illeti azokat az intézményeket, akik anyagi támogatást biztosítottak
a megjelenéshez.

Budapest, 1994. december
A Szerkesztőség

E számunk címlapjához
„Ezen ötödik kötet kezdőábrája az apostoli kancellária nagy üléstermét mutatja
be. Ez a metszet azon szövegrajznak a másolata, amely abban a könyvben található,
amit M. Ciampini adott ki 1697-ben ezen a címen: De Sanctae Romanae
vicecancellario

ecclesiae

illiusque munere auctoritate et potestate. Az ülésterem felső részén

A betű alatt látható az alkancellár-bíboros egy karosszékben ülve, baldachin alatt,
miközben a kérvényeket íija alá. Jobbján, B-vel jelölve a kancellária helyettese az
alkancellár kezéből kapja meg azokat. Az abbreviator-prelátusok C betűkkel vannak
jelölve, az apostoli oklevelek kérvényezői pedig D-vel. Az üléstermet lezáró mellvéd E-vel van feltüntetve."
Nouveau Traité de Diplomatique. V. köt. Párizs, 1762. 334. p.

KIS PÉTER
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ PALEOGRÁFIAI ELŐADÁSAI
A PESTI EGYETEMEN
Az alábbiakban közölt kézirat Fejérpataky László - akit a magyar historiográfia
a legjelentősebb történettudósok közé sorol - „Palaeographia" címmel tartott egyetemi előadásainak vezérfonala.
Fejérpataky László (1857. augusztus 17., Eperjes - 1923, február 6., Budapest)
a magyar történészek azon nemzedékéhez tartozik (Tagányi Károllyal,

Thallóczy

Lajossal, Csánki Dezsővel, Karácsonyi Jánossal stb.), amely ,,...a XVIII. századi
úttörők hálátlan kutató és kritikai munkájának folytatására vállalkozik" 1 .
Egyetemi tanulmányait a pesti bölcsészkaron végezte, ahol a diplomatikát előadó Horvát Árpád irányította figyelmét a történeti segédtudományokra, ennél azonban jóval nagyobb hatást tettek Fejérpatakyra állami ösztöndíjasként folytatott külföldi tanulmányai. 1877/78-ban a The odor Sickel által létrehozott és irányított Institut für Österreichische Geschichtsforschung tanfolyamát végezte el. Sickel az
oklevéltan XIX. század közepi megújítói közé tartozik, oklevélkritikai módszereit
(így pl. írás-összehasonlítás alkalmazása, az egyes formulák elemzése, az oklevél
külső és belső jegyeinek elkülönítése) Fejérpataky honosította meg Magyarországon. 2
1881-ben, szintén állami ösztöndíjjal a berlini egyetemen Harry Bresslau, Wilhelm Wattenbach és George Waitz (a múlt századi történettudomány Sic kelhez
hasonló nagyságai) 3 , illetve Párizsban a levéltáros-paleográfusokat képző, széles-

1

Hóman Bálint: Fejérpataky László emlékezete. Bp., 1928. (A továbbiakban: Hóman), 9. p.

2

Theodor Sickelről ld. Tangl, Michael: Theodor Sickel. Ein Nachruf. In: Tangl, Michael: Das
Mittelalter in Quellenkunde und Diplomatik. Ausgewáhlte Schriften. Bd. II., Berlin, 1966.,
896-902 p.

3

A berlini tanulmányútról: Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára (OSZKK) Fond IX/184.
Fejérpataky László-Szilágyi Sándor.

körű középkori forrásismereteket nyújtó, európai hírű intézet, az École des Chartes
kurzusait látogatta.4
Történeti segédtudományok és forráskiadás
Fejérpataky munkásságából négy, típusában elkülöníthető, de nála egymással
szervesen összefüggő területet kell kiemelni, amelyekben korszakos jelentőségű
életművet hozott létre. Számos tanulmányban tisztázta a középkori magyar okleveles gyakorlat fejlődését, részint egy-egy időszakot vizsgálva a fejlődés alapvető
kérdéseit5, részint a magyar diplomatika nagyobb korszakot átfogó problémáit6. De
tervezte a,,Magyar oklevéltan" keretén belül a Szent Istvántól Imréig tartó időszak
megírását is, amely e tárgyban írott műveinek valamint egyetemi előadásainak szintézisét jelentette volna. Ezek az oklevéltani tanulmányok tulajdonképpen a diplomatika legkorszerűbb módszereinek - itt elsősorban Sickel hatására kell ismét utalni - a magyar viszonyokra, a magyar forrásanyaghoz való alkalmazását jelentették'.
Fontos megemlíteni, hogy a XIX. századi „klasszikus" segédtudományok mindegyikével valamilyen fokon foglalkozott. Hóman Bálint, a tanítvány szerint: „Fejérpataky és a Fejérpataky-tanítványok módszeres részletkutatásai előkészítették a
magyar oklevéltan, paleográfia és a többi segédtudományok ... feldolgozását" 8 .

4

Az École des Chartestról: Századok 1885. 76-78. p.
OSZKK Fond IX/184 Fejérpataky László - Szilágyi Sándor.

5

Fejérpataky oklevélmonográfiái: A pannonhalmi apátság alapítólevele. Bp., 1878.; Kálmán
király oklevelei. Bp., 1892., Értekezések a Történettudományok Köréből, (ÉTTK) XV/5.; Oklevelek II. István korából. Bp., 1895., ÉTTK, XVI/4.; III. Béla oklevelei. In: III. Béla magyar
király emlékezete. Szerk.: Foerster Gyula, Bp., 1900. 100-100. p.; továbbá vázlatban: II. Béla
oklevelei. In: Akadémiai Értesítő, (Ak. Ért.) 19(X), 545-549. p.. Ezeken kívül Fejérpataky
hagyatékában megtalálható egy vázlat a XI-XII. századi magyar okleveles gyakorlat összefoglalásáról, ld.: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Kézirattára (MTAKK) Történelem,
Oklevéltan (Tört. Okit.). 4-r 42.

6

A királyi kanczellária az Árpádok alatt. Bp., 1881.

7

Áldásy Antal: Fejérpataky László r. t. osztálytitkár emlékezete. In: A Magyar Tudományos
Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek XVIII/14., Bp., 1924., 3-10. p.; Hóman,
14., 18. p.

8

Hóman, 14. p.

Úttörő szerepe volt Fejérpatakynak a modern forráskiadási módszerek magyarországi meghonosításában is. Ez egyfelől a forrásszövegek közlésének következetessé tételét, másfelől a még feltáratlan levéltári anyagok, a történelem speciális
területeire vonatkozó források publikálását jelentette. Forráskiadási elvei a gyakorlatban egyrészt mintaszerű forráskiadványaiban, másrészt pedig egyetemi előadásain, a történészképzés keretében valósultak meg. 9 Nagyszabású vállalkozása, a
Zsigmond-kori oklevéltár ugyan befejezetlen maradt, de a XIV. századot érintő
részével elkészült és regesztáit több történész is felhasználta; Mályusz Elemér is
ezek alapján kezdte el a Zsigmond-kori Oklevéltár kiadását.10
Részletesebben szükséges kitérni Fejérpataky egyetemi tanári működésére, mivel a kézirat története nagy mértékben az itt tartott előadásaihoz köthető. 1879-ben
lett a budapesti egyetemen a diplomatika magántanára. 11 Az ezt követő években
zajlott az Egyetem reformja, amelynek aktív részese lett Fejérpataky is. Miután az
alaposabb képzés érdekében a bölcsészkari tanulmányok négyéves lettek, az
1887/88-as tanévben elkezdte működését a történelmi szeminárium (az ókori és a
modern filológiai szemináriumok mellett), mint „...elsősorban és lényege szerint
is a tudományszak beható művelésébe bevezető, arra nevelő intézmény..." 12 . A
történelmi szeminárium igazgatójává Salamon Ferencet nevezte ki Trefort Ágost,
majd 1889 januárjában Marczali Henrik mellett Fejérpataky is vezetőtanári megbízást kapott, amelyet 1914-ig töltött be. Többek között az ő irányításával hozták

9

Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika története. Bp., 1925., 35-38. p.; Benda Kálmán:
A magyar történeti forráskiadás múltja. In: A Magyar Történettudomány Kézikönyve. Bp.,
1987., 13-14. p. Egyetemi előadásain a forráskiadás metodológiájáról: MTAKK Tört.Oklt. 4-r
42.; Fejérpataky néhány forráskiadványa: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Bp.,
1885.; Monumenta Vaticana Históriám regni Hungáriáé illustrantia. Vatikáni Magyar Okirattár
1/1. Rationes collectorum pontificiorum in Hungaria. Pápai tizedszedők számadásai. Bp., 1887.;
Monumenta Hungáriáé Heraldica. Magyar Címeres Emlékek. I. füzet. Bp., 1901.

10

Mályusz Elemér: A Zsigmondkori Oklevéltárról. In: Századok, 1982., 925-930. p.; Fejérpataky
anyaggyűjtéséről: Ak. Ért., 1891., 421-435. p.; u.o.., 1892., 172-175. p.

11

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Levéltár (ELTE Egy. Lt.) 8/e 2. kötet.

12

Szentpétery Imre: A Bölcsészettudományi Kar története 1635-1935. Bp., 1935. (A Pázmány
Péter Tudományegyetem története IV.) 508-514. p., az idézett hely: 510. p.

létre a szemináriumi könyvtárat; majd 1895-ben, Horvát Árpád halála után az oklevél és címertani tanszéken nyert rendes tanári kinevezést.13
Az 1885. évi történész-kongresszuson éppen Fejérpataky támadta a történeti
segédtudományoknak az egyetemen tapasztalható korszerűtlen oktatási formáját,
érintve ezzel egykori tanára, Horvát személyét is.14 Amint az megállapítható, Fejérpataky a történeti segédtudományoknak szélesebb körét nyújtotta a hallgatóinak,
mint professzor-elődje 15 , nagy hangsúlyt fektetve az oklevélolvasási gyakorlatokra, amelyeken a speciális magyar diplomatikát sajáttítatta el. Mivel 1882-től a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárnoka volt, a facsimilék mellett eredeti okleveles
anyag segítségével alakíthatta ki a tananyagot, a megfelelő didaktikai módszert.
Egyik tanítványa, Aldásy Antal szerint az általa felvázolt, de meg nem valósult
Történeti Intézet helyett az egyetemet tekintette a tudósnevelés fő színhelyének. 16
(Néhány ismertebb tanítványa volt: Domanovszky Sándor, Szekfű Gyula, Hóman
Bálint, Eckhart Ferenc, Mályusz Elemér, Hajnal István és Szentpétery Imre, aki
professzora halála után utóda lett az oklevél és címertani tanszéken). 17
Egyetemi előadásainak ránk maradt kéziratos vázlataiból kitűnik, hogy Fejérpataky több változatban, más részletességgel adta elő a történti segédtudományokat. Az „Oklevéltan foglalata" című tárgynak volt egy két féléves változata, amelynek keretében, a „Külső oklevéltan" részeként több egyéb, a diplomatikához tar-

13

Uo. 560., 591. p. illetve Szögi László: Hundert Jahre Historisches Seminar der Pester Universitát. In: Annales IJniversitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae.
Sectio Historica., Tomus XXV. Bp., 1987, 283. p.

14

Századok, 1885., 53-76. p., majd a következő évben kettőjük vitája: Századok, 1886., 747-787.
és 896-907. p.

15

Amíg Horvát Árpád csak oklevéltant, címertant, pecséttant és jogtöténelmi bevezetést adott
elő (ld. Horvát Árpád: Oklevéltani Jegyzetek. Bevezetés a magyar oklevéltanba, Bp., 1880.),
addig a Fejérpataky által három évenként oktatott tárgyak: Az oklevéltan története, Külső- és
belső oklevéltan, Paleográfia, Kronológia, „Az oklevéltan rövid foglalata", Pecséttan, Pápai
oklevelek, XI-XHI. századi oklevelek, Címertan (ld. ezek vázlatát Fejérpataky kéziratos hagyatékában: MTAKK, Tört. Okit. 4r-42 í 11. Áldásy: i. m.: 15. p. - ezeken kívül még Oklevéltani
gyakorlatot is tartott ld. ELTE Egy. Lt. 8/m 29. doboz).

16

Áldásy: i. m.: 14. p.

17

Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kultúrált nemzet. Bp., 1987., 341-342. p.

tozó segédtudomány is előkerült, pl. a paleográfia, a pecséttan. Ezekből külön féléves kurzusokat is tartott: „Paleográfia", „Pecséttan", „Címertan", „Oklevéltan
története", „Címertan története" stb.18 címmel.
Fejérpataky munkásságának ezen területeihez kapcsolódik a tudományszervező
tevékenysége, amellyel a történeti kutatásoknak próbált keretet adni. A már említett
1885. évi történész-kongreszuson javasolta a rendszeres történészképzés biztosítása, és nem utolsósorban a korszerű forráskritikai és forráskiadási elvek terjesztése
érdekében egy - elsősorban az Ecole des Chartes és a Sickel-féle Intézet mintáját
követő - Történeti Intézet felállítását, ahol kétéves tanfolyam során lehet a forrástudományokat elsajátítani. Fontosnak tartotta a történeti segédtudományok oktatásához segédlet gyanánt használható oklevél-facsimile és pecsétmásolat valamint
numizmatikai és epigráfiai gyűjtemény kiadását is. Az 1913-as kongresszuson pedig az Árpád-házi királyok okleveleinek kr itikai jegyzékét sürgette. (Ennek elkészítését tanítványa, Szentpétery vállalta fel.) 19
Az 1880-as évek közepe után már a legtekintélyesebb történészek egyike: 1893ban a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató-őre (az Országos Széchényi Könyvtár
három alosztályát és a könyvtári adminisztrációt irányította, továbbá a levéltári,
kézirattári és ősnyomtatványi gyűjtemények alosztályát közvetlenül is ő vezette),
1915-ben pedig igazgatója lett. 1884-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1893-ban rendes tagjává választották. 1889 óta a Történeti Bizottság előadója,
1881-ben a Történeti Társulat igazgatótagja. 20 Ez utóbbi tisztségek a magyar történetudományt irányító legfontosabb pozíciók közé tartoztak. Fejérpataky karrierjéhez Mályusz Elemér a következő megjegyzést fűzte:,,... saját kárára elnyerte az
érinthetetlenség kiváltságát. Bármit tett, bírálatra többé nem talált..."21 Valóban,
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19

Az 1885-ös kongresszusra: Századok, 1885., 80-85. p.; az 1913-asra: Századok, 1913.,
242-245. p.
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ELTE Egy lt. 8/m 34. kötet, ill. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. III. köt. Bp.,
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szakirodalmi munkásságát vizsgálva szembeötlik, hogy műveinek jelentősebb része 1900 előtt keletkezett.
A mű és kézirata
A „Palaeographia" kéziratát Fejérpataky halála után tanítványa, Hajnal István
kapta meg, hogy sajtó alá rendezze, ezért azt nem is adták át a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának22. Ma a kéziratnak csak töredékei ismeretesek, az első 33
lapot az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi23, ahová a kézirattári növedéknapló tanúsága szerint 193 l-ben került (a bekerülés körülményeiről a könyvtár
1931 -es iratai között több adat sajnos nem található), a hatvanadikat pedig a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára,24 ahol Fejérpataky egyetemi
előadásainak többi vázlatát is elhelyezték.
A „Palaeographia" szerkezete, kéziratának töredékessége ellenére viszonylag
jól rekonstruálható, egyrészt Fejérpataky más, teljes egészében fennmaradt oklevéltani előadásainak vezérfonala, másrészt néhány hallgatójának megőrzött órai
jegyzete segítségével. Ezek szerint az I. félévben került sor a paleográfiai szakirodalom, az íróanyagok, a kéziratformák, az íróanyag-előkészítés, az íróeszközök és
a palimpszesztek tárgyalására; a második félévben pedig (a kéziratnak ez a része egy lap híján - elveszett) a középkori írások jellegének és a középkori számjegyírásnak áttekintésére.25 Mivel Fejérpataky a „Palaeographia"-nak egy rövidebb
kompendiumát is adta a „Külső oklevéltan" keretében, a fenti témajegyzék kiegészíthető a rövidítések, az interpunkciós jelek és más paleográfiai jegyek összefoglalásával is.26
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A töredék tanúsága szerint Fejérpataky híven követte mestere, Wattenbach művét 2 ' mind tematikájában, mind szerkezetében, beosztásában. A „Palaegraphia" (a
kézirat lapszéli bejegyzései és a mű első részében olvasható bibliográfia tanúsága
szerint az 1906 előtti években keletkezhetett) tulajdonképpen a századforduló paleográfiai szakirodalmának korszerű összefoglalása, de példákat hoz a középkori
magyar forrásanyagból is. A helyes értékeléshez szükséges megjegyezni, hogy magyar nyelvű írástörténeti monográfia nem létezett, csak a szemléletében és tartalmában egyaránt elavult Horvát Árpád-féle egyetemi tankönyvnek szánt füzet. 28
A ,,Magyar Történettudomány Kézikönyve" szerkesztősége Fejérpatakyí kérte fel
a paleográfia és a pápai oklevéltan összefoglaló feldolgozására, 29 de 1923-ban bekövetkező haláláig már nem maradt ideje a kéziratokat nyomtatásra előkészíteni.
A szerkesztőség ekkor Hajnalra bízta a „Palaegraphia", Aldúsyr& pedig a ,,Pápai
oklevelek" sajtó alá rendezését. Míg az utóbbi 1926-ban megjelent. Hajnal más
irányú elfoglaltságai miatt nem végezte el ezt a munkát' 0 Kifejezetten magyar nyelvű és magyar vonatkozású, Fejérpatakyéhoz hasonló részletességgel készült írástörténeti összefoglalás azóta sem született meg.
Végezetül néhány szó a közreadás szempontjairól. A következőkben a ,,Palaeographia" első 31 lapján lévő szöveget közlöm, a palimpszesztekről szóló csonka fejezetet (32-33. lap) pedig elhagytam. Célszerűnek látszott a szöveg századfordulós helyes-írását korszerűsíteni, megtartva ugyanakkor Fejérpataky stílusfordulatait, kivéve ha azok értelemzavarók. A lapszéli beszúrásokat a szövegbe illesztettem. A mű szerkezetén nem változtattam, mindössze a nagyobb tartalmi egységeket
különítettem el jobban, mint a kéziratot nem nyomdai szedésre előkészítő, és ezáltal
bizo-nyos mértékig vázlatosan fogalmazó szerző.
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Jóllehet Fejérpataky néhány megállapítását a tudomány azóta meghaladta, de a
közlés célkitűzéséből fakadóan nem volt szükséges ezekre külön lábjegyzetekben
felhívni a figyelmet. A szövegben előforduló hosszabb latin idézeteket, ahol a szerző azokat nem magyarázza meg, magyar fordításban is közlöm, ezek nagy részét
a Mezey László által szerkesztett Forrásszemelvények a kéziratosság korának
könyvtörténetéhez című egyetemi jegyzetből idézve. (Pl. Mezey, 54. sz.)

FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ
PALAEOGRAPHIA
A diplomatika köre feloszlik két nagy tárgykörre: a belső és külső tulajdonok
tanára. Mit foglalnak ezek magukban?
A külső tulajdonokról szóló résznek legfőbb tárgya a paleográfia, a régi írástan.
Ennek kettős a feladata: egyrészt az írott emlékeket külső mivoltuk, habitusuk szerint megérteni tanít; másrészt pedig annak segítségével tudjuk azokat megfejteni,
elolvasni és írásuk alapján megítélni. Az az eredmény, amelyre paleográfiai vizsgálat alapján jutunk, még természetesen nem elegendő valamely írott emlék értékének, különösen történelmi, kútfői becsének megállapításához, ki kell ezt egészítenie a belső tartalom, a szöveg vizsgálatának, legyen az az emlék oklevél, történelmi kútfő vagy bármely írott mű. De ezen belső, tartalmi vizsgálatot meg kell
előznie a paleográfiai vizsgálatnak és értékelésnek, ha oly emlék értékelésével foglalkozunk, mely írva van s ami tudományos vizsgálatra alkalmas anyag. Eképpen
a paleográfia fontos segédtudománya az eredeti forrásokkal dolgozó diszciplínáknak, minők pl. a történelem, a jogtudomány története, a filológiai kapcsolatban az
irodalomtörténettel stb. De mindezen diszciplínák között nincs egy sem, mellyel
oly szoros kapcsolatban volna, mint a diplomatikával, az oklevelekről szóló tannal,
mert nincs történelmi emlék, amelynél a külső grafikai tulajdonok, az emlék anyaga, írása, a hitelesség szempontjából oly szerepet vinne s annyira összefüggne a
belső tartalom értékelésével mint az oklevélnél; ez a biztos talaj, amelyre az oklevél-vizsgálat többi részeit építeni lehet; diplomatikai ismereteknek alapja a paleográfia.
De éppen azért, mert paleográfiai ismeretek nemcsak oklevelek megértéséhez
és megítéléséhez, hanem számos más eredeti írott forrásokból merítő diszciplína
műveléséhez is szükségesek: az előadások, bár első sorban az oklevelek tanának
igényeit veszik tekintetbe, ki fognak terjeszkedni kéziratok, kódexek paleografiájá-

ra is, tehát oly ismeretekre, melyeknek elsajátítása eredeti forrásokból dolgozók
vagy pl. könyvtárnoki, levéltárnoki pályára lépők számára szerfölött kívánatos.
A paleográfia irodalma
Mielőtt a tulajdonképpeni paleográfiai ismeretekről volna szó, rövid áttekintés
szükséges a paleográfia irodalmáról és segédkönyveiről.
A diplomatika története szorosan összefügg a paleográfia fejlődésével, a két
rokon segédtudomány mondhatni a XIX. sz. derekáig együtt halad; ekkor kezd
szétválni. Megjegyzem, hogy itt csak a minket közelebbről érdeklő latin paleográfiáról lesz szó; tehát nem az írás általános fejlődéséről, keleti és egzotikus népek
írásáról, aminek vizsgálata voltaképpen az illető nyelv filológiájába tartozik, és
nincs szó az archeológia körébe vágó epigrafikus írásokról. Az egész kollégium a
latin paleográfia körében marad; ez érdekel bennünket kiválóan a középkori emlékek, kéziratok, oklevelek megértése szempontjából, a mint hogy egyáltalában az
egész diplomatikát a középkori stúdiumok körébe vágó diszciplínának szoktuk tekinteni.
Az igazi tudományos latin paleográfiai irodalom tényleg a diplomatika irodalmával indul meg. Mabillon ,,De re diplomatica libri VI." (1681) című műve az
első, amely a latin írás fejlődését tudományos alapon vizsgálja. A diplomatika viták
szülötte, s ez a körülmény az első paleográfiai termékeken is meglátszik. Papenbroch (1675) megtámadott bizonyos írásokat, Mabillon azokat diadalmasan megvédte s ezzel megalapította a diplomatikát és ennek a paleográfiával való kapcsolatát.
Mabillon kezdeményezése további kutatásokra buzdított, melyek kiegészítették
az általa összegyűjtött anyagot. így Spanyolországban Perez („Dissertationes ecclesiasticae de re diplomatica", Salamanca, 1688), Angliában Madox („Formulare
Anglicanum", Oxford, 1702), Olaszországban Maffei (Istoria diplomatica che serve introduzione delfarte critica in tal matéria, Mantua, 1727), Németországban
különösen Bessel („Chronicon Gottwicense seu annales ... monasterii Gotvicensis
ordinis Sancti Benedicti", 1732) járultak igen sok paleográfiai anyagot a Mabillon

által közölthöz. Különösen érdemes mű Maffeié, aki főleg a régi VIII. századig
terjedő kor átmeneti írásaihoz adott sok újat és Bessel-é, aki behatóan foglalkozott
régi írott kódexekkel is (,,De codicibus manuscriptis") s az írás fejlődését a XIII.
századig, II. Frigyes császár koráig kiterjesztette.
Paleográfiai kutatások és új anyag felderítése terén a XVIII. században és a
következőnek elején Franciaországot illeti meg a vezető szerep. Ott volt meg igazán
az érdeklődés a tárgy iránt és ott maradt meg az anyag a legrégibb Meroving korig
a VI-VII. századig visszamenőleg ritka gazdagságban. A legnagyszerűbb munka e
téren Dom Toustain és Dom Toussin „Nouveau Traité"-je (1750-1765). Rengeteg
paleográfiai anyag; de meghatározásai ingadozók, kritikája gyarló, az írásokat karakterük, formájuk, alkalmazásuk szerint végtelen sok fajra, nemre osztják a világosság és az áttekinthetőség rovására. A paleográfia és dipomatika iránt való nagy
érdeklődésre mutat, hogy a nagy mű még megjelenése idejében németre is lefordíttatott és kilenc kötetben „Neues Lehrgebáude der Diplomatik" címen 1759-69
között megjelent.
Míg Franciaország az anyag felkutatása és közzététele terén tűnt ki, addig a
németek annak rendszerbe szedése, új szisztémák alkotása által praecelláltak. Ezek
közt az első Gatterer. Diplomatikai kézikönyve („Elementa artis diplomaticae",
Göttinga, 1765) keretében megalkotta az ún. Linnéismus graphicust, vagyis Linné
természettudományi osztályozását átvitte az írásokra. Felállított az írásban regnumokat, ezekben classisokat, ezekben ordokat, ezek ismét seriesekre, ezek partitiokra, majd genusokra s végül speciesekre s ezeknek latin és egyéb írók és tudósok
után neveket adott, mint ahogy Linné tette az állat- és növényvilággal. Ez a képtelen
gondolat, mely a túlságba vitt rendszer-keresést képviseli, nem is akadt követőkre.
Gatterer közvetlen tanítványa és göttingai tanszékén utódja Schönemann

(„Ver-

such eines vollstandigen Systems der Diplomatik", 1801 -1802) elveti a száz és száz
fajra való osztást s igen helyesen, ami lényegében ma is elfogadható, így osztályozza a latin írást: majuscula (capitalis, uncialis), minuscula (minuta erecta, minuta
curziva). O ismerte fel először egyrészt, hogy minden eddigi oklevéltani könyvben
igen laza az összefüggés a paleográfia és a szorosabban vett diplomatika között, s

hogy a két kört egymással szorosabb szervi kapcsolatba kell hozni; másrészt pedig
hogy a paleográfiát, mint önálló, külön ismeretkört a diplomatikától függetlenül is
lehet és kell művelni.
Úgy a diplomatikai, mint a paleográfiai tanulmányokra új korszak, a virágzás
kora következett be a XIX. század elején. A nagy állami átalakulások, a társadalmi
változások, előjogok megszűnése maguk után vonták az oklevelek gyakorlati értékének alábbszállását s másrészt a kritikai történetírás, mely ekkor ébred, felismerte
azoknak és egyéb írott emlékek értékét. Ez magával vonta, szükségessé tette a
paleográfia intenzív művelését. Franciaországban létesül éppen középkori és első
sorban paleográfiai stúdiumokra 1821-ben az „Ecole des Chartes", Németországban u. e. tájon a „Gesellschaft für altere deutsche Geschichte", melynek eredménye
a „Monumenta Germaniae Historica" nagyszerű vállalata. Mindkettőnek igen nagyok az érdemei a paleográfiai anyag összegyűjtése, közzététele és feldolgozása
terén.
Először Franciaország gondolt kézikönyvek, facsimilés kiadványok közzétételére; ilyenek Vfli7/yÉléments de Paléographie (1838), mely diplomatikai tartalma
mellett túlnyomó részben paleográfia. Kis kézikönyv: Chassant „Paléographie des
chartes et des manuscrits du XI-XVII. siécle", először 1839-ben s azóta sokszor;
ugyancsak őtőle ,,Dictionnaire des abreviations latines et fran9aise du moyen age"
először 1846-ban és az első dísz facsimile-kiadás a Silvestre-iéle. „Paléographie
universelle" (1839-41).
Ez időtől kezdik meg Schönemann hirdetett nézetét megvalósítani, s a diplomatikát a paleográfiától részben különválasztva, az utóbbit önállóan is művelni, mégpedig háromféle kiadványok által. Ezek: összefoglalókés kézikönyvek, facsimilekiadások és speciális kutatások a paleográfia egy-egy tárgyáról. A két előbbi csoport főbb és újabb termékeiről az alábbiakban röviden lesz szó, a speciális kutatások
főbb termékeiről pedig az illető részeknél lesz említés.
Németország egy kissé később lépett fel a paleográfiai irodalomban, mint a
franciák. Ebért munkája, „Handschriftenkunde" (1825) ugyan elég korai mű, de
tartalma aránylag szegényes, szól az írás (Schreibwesen) különböző fejezeteiről,

az íróanyag történetéről, a régi könyvtárakról stb., de magáról az írásról, annak
fejlődéséről, tehát a paleográfiában a legfontosabbról semmit. A paleográfiai tanulmányok egyetemeken, főiskolákon ugyan szépen haladtak, facsimile-kiadványoK
is szép számmal jelentek meg, sőt 1855-ben létesült a bécsi „Institut für Österreichische Geschichtsforschung" is, mely az Ecole des Chartes mintájára szintén a
középkori történeti kutatásokhoz szükséges diszciplínák s első sorban a paleográfia
művelését tűzte ki célul, csakhogy sokkal intenzívebb módon mint a párizsi intézet,
de még mindig hiányzott egy összefoglaló kézikönyv, amely az írás fejlődését s
egyéb szükséges tudnivalókat rövid áttekintésben adta volna elő. Ennek a szükségletnek kívánt eleget tenni Wattenbach, mikor 1869-ben kiadta „Anleitung zur
lateinischen Paleographie" c. rövid kis vezérfonalát, mely azóta négy kiadásban
látott napvilágot. Igény nélkül fellépő kis vázlat, mely későbbi kiadásában 42 oldalon adja elő a latin írás főbb fajait és ismerteti a reájuk vonatkozó irodalmat; de
különösen becsessé teszi a kis füzetet az autografált rész, amelyben a kiváló tudós
minden betű változásait előtünteti, s ahol a régi írásoknak egyéb grafikai sajátosságait, a rövidítéseket, a szóelválasztást, az interpunkciót s a számjegyeket magyarázza meg. Ez ugyan csak vázlatszerű dolog, de annál kitűnőbb másik nagy
műve, „Das Schriftwesen im Mittelalter", mely először 1871-ben és harmadszor
1896-ban jelent meg. Ez valósággal alapvető munka, amely a régi írás mesterségről,
mindenemű ágazatairól teljes felvilágosítást ád. Az írás fejlődésén kívül (melyről
az említett kézikönyv szól) a paleográfia legfontosabb kérdéseit kimerítően tárgyalja a mű, így pl. szól minden tárgyról, ami a kéziratok külső kiállításával összefügg:
íróanyag, íróeszköz, írásművek formája, a könyírás- és festés technikai kivitele, a
régi könyvipar minden vonatkozásairól, a könyv- és levéltárak berendezéséről,
amennyiben ezek a régi írással (Schriftwesen) egybefüggnek. Mindez egykorú,
megbízható adatokkal van megvilágítva. Némileg Wattenbach mintájára írta meg
Rockinger „Zum baierischen Schriftwesen im Mittelalter" c. dolgozatát (1872)
mely ugyanazt a tárgyat egy szűkebbre határolt területen intenzívebben világítja
meg.

Természetes, hogy újabb speciális diplomatikák kiadói az illető korszak paleográfiáját is behatóan tárgyalták, igaz hogy csak a diplomatikai anyag felhasználásával, míg Wattenbach talán túlnyomóbb mértékben kéziratokból merített. E
tekintetben mintaszerűnek mondható Sickel speciális diplomatikája az első Karolingok okleveleiről (1867). Amit ő a kor okleveleinek külső tulajdonairól, az
anyagról, írás fejlődéséről, a rövidítésekről, interpunkcióról és más grafikai momentumokról elmond, tisztán a korszak eredeti oklevelei alapján, az számot tesz a
szorosabban vett paleográfia történetében.
Mint összefoglalás, paleográfiai eredmények foglalata első helyen áll Bresslau
kitűnő könyve „Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien" (1889),
melynek tekintélyes része az oklevelek külső tulajdonaival, tehát a paleográfiával
foglalkozik, csak oklevelek alapján. A legújabb összefoglalás, mely 1906-ban jelent meg, az Alois Meister-féle „Grundriss der Geschichtswissenschaften"-ban található, mely kétkötetes vállalatnak az a célja, hogy a történelem tudományos műveléséhez szükséges diszciplínákat és tudnivalókat, az irodalom pontos feltüntetésével, a legújabb tudományos eredmények alapján adja elő rövid foglalatban. így
találunk benne dolgozatokat, a legkiválóbb szakemberek tollából, a históriai módszerről, a latin paleográfiáról, elő van adva az uralkodók, pápák, magánegyének
diplomatikája, a kronológia, szfragisztika, heraldika, a históriai földrajz, a német
történelem kútfői, a német gazdaság- alkotmány- jog- és egyháztörténet. A paleográfiai rész Bretholz brünni levéltárnoktól való, ki a feladatot a legsikeresebben
oldotta meg.
Nemcsak Németország gondoskodott ily összefoglaló kompendiumról; ilyenek
számos országban - mindig az illető speciális viszonyok kiemelésével - láttak napvilágot. Ilyen pl. Angliában Thompson nagy műve „Handbook of Greek and Latin
Palaeographie" (1894), mely a legkitűnőbb vezérfonal a görög és latin paleográfiához. Franciaországban: Prou „Manuel de paleographie latiné et frangaise du VI.
au XVII. siécle" (1892); inkább németalföldi és belga anyagot vesz tekintetbe
Reusens „Éléments de paleographie"-ja (1899), melynek Prou-éval együtt az az
előnye, hogy nem szakítja meg a tárgyalást a középkor végével, hanem az írást az

újkorig, a XVIII. századig tárgyalja. Természetes, hogy Giry „Manuel de diplomatique" (1894), mely a Bresslauéhoz hasonló célú összefoglalás, főleg francia szempontból, a paleográfiára szintén bőven kiterjeszkedik.
Olaszországnak egy kitűnő kézikönyvet köszönhetünk. Paoli Cesare „Programma di paleografia latina e diplomatica" (1883-tól a paleográfiai rész 3. kiadásban
1902-ben jelent meg.) Ez németre is lefordíttatván Lohmeyer által („Grundriss des
lateinischen Paleographie und der Urkundenlehre") rendkívül el van terjedve.
Ezen kompendiumok mellett, melyekből csak a legelterjedtebbek s legjobbak
említvén, a paleográfiai ismeretek elterjedése és tisztázása az egyre kitűnőbb technikai eszközökkel, a fotográfia újabb meg újabb vívmányaival készült facsimilekiadványoknak köszönhető. Minthogy a paleográfia oly tudomány, mely a szemléleten, az autopszián alapul, ily táblák nélkülözhetetlenek, s a tudomány igazi virágzása attól a kortól datálódik, hogy a technika a lehető leghívebben, a fénynyomat
segítségével tudja visszaadni, minden változtatás nélkül az írás karakterét.
Néhány nevezetesebb külföldi gyűjtemény:
1. Angliában. A Palaeographical

Society kiadványai 1873-1894. És az új tár-

saság kiadványai. Bond, Thompson, Warner kiadványai. Nagy állami publikációk.
2. Franciaországban. Itt a paleográfia nagymestere, Deslisle vezet. Legkitűnőbb
kiadványai a régi autografikus módon készülteken kívül ,,Musée des archives départamentales" 1878 (60 tábla VII-XVIII. sz.), „Recueil des facsimilés á l'usage
de l'Ecole des Chartes" (1880-87) 101 tábla, „Album paleographique" - Chatelain,
Prou kiadványai.
3. Olaszországban. Monaci 1881 -92 „Facsimili di antichi manoscritti" 100 tábla
iskolai célokra. Ugyancsak őtőle „Archivio paleografico Italiano" (3 kötet), VitelliPaoli: „Collezione Fiorentina" (befejezve 1897-ben) 100 táblával. - „Diplomi imperiali e reali delle cancellerie italiane" 1892-től. Általában újabban, kivált a St.
Gallen-i és liégei kongresszusok határozatai alapján igen fellendült egyes kódexek
facsimile kiadása.
4. Németország. Monumenta Graphica Sickel-kiadvány az első, amely a fotópatiai eljárást alkalmazta 1859-től. A befejező 10 füzet, már jobb technikával, 1882.

Riegertől (200 facsimile). Iskolai célokra legjobb az Arndt által alapított „Schrifttafeln zur Erlernung der lateinische palaographie". Csak kéziratokról, 1-2 oklevéllel. Az újabb, most már három füzetre nőtt 107 táblát tartalmazó kiadást (legutolsó
1903-ban) Tangl rendezte. Ehhez hasonló célú a Steffens által Freiburgban 1903ban megindított és 1906-ban befejezett „Lateinische Palaographie" 100 táblával.
A legszebb, legnagyobbszerű kiadványok egyike a Chroust által 1899-ben megindított Monumenta Palaeographica, mely 6 kötetre van tervezve, közel 500 táblával.
A nagyszámú oklevél-facsimilék közt a legnagyobbszerű a Sybel-Sickel féle
„Kaiserurkunden in Abbildungen" (1880-91) 331 tábla. Elsősorban diplomatikai
célú kiadvány.
Egyes speciális érdekű publikációról a paleográfia illető fejezeteinél lesz szó.
Az anyag, amire írtak
Annak a paleográfiának, mely a középkori könyvek és oklevelek írását és anyagát vizsgálja, nem lehet feladata ismertetni azt a sokféle anyagot, mely az ókor
legrégibb idejétől kezdve az írás céljaira szolgált. Az állat-növény-ásvány világ legkülönbözőbb termékei szolgáltak írás felvételére. A fa levelére és háncsára való
írástól vette volna nevét S. Isidorus és Servius szerint a liber {„liber dicitur interior
corticis pars, quae ligno cohaeret; liber est interior tunica corticis, quae ligno
cohaeref'y

és a folium. Ez az írás állítólag kelet-indiai eredetű. A kínai és perzsa

források szólnak selyemre, vászonra való írásról. Bőr (nem pergamen) is ősrégi
íróanyag, kivált Ázsiában, a régi zsidóknál, az Ion szigeteken. Egetett agyag (téglák) ismeretesek az assír, babilóniai (sumer időkig visszamenő) íróanyag gyanánt,
mely később a görögöknél, rómaiaknál is gyakori; mégpedig az írást vagy belekarcolták, vagy tintaszerű folyadékkal írták reá. Ezek között már valóságos oklevelek
is találhatók. Elefántcsontra, kőre, sziklára vésett feliratokról is eleget hallottunk.
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,,A könyv - (liber) maga a kéreg legbelső rétege, mely a fához tapad" (Mezey, 254. sz.); ,,a
liber a faháncs belső burka, amely a fához tapad."

A középkorból elég nagyszámú kőbe vésett oklevél emléke maradt fönn. A szó
szoros értelmében kőoklevelek (Deloye szerint: chartes lapidaires), melyek jobbára valamely egyház részére történt adomány vagy kiváltság emlékét, okleveles
formában őrzik meg. Voltaképpen tehát örök időkre szóló másolatai valamely eredeti (esetleg elveszett) oklevélnek. Összeállította ezeket Marini Papiri diplomatici
(1805) Olaszországban, és az említett Deloye (1846) a Bibliothéque de l'École des
Chartes-ban. Kőbe vésett oklevél szövegek az epigráfia s így az archeológia körébe
tartoznak.

Erctáblák. Eltekintve már a római korban ércbe vésett császári és municipális
törvényektől, rendeletektől, stb. az ún. katonai elbocsátó diplomák (tabulae
aeneae, tabulae honestae missionis, privilegia militum) érdekelnek közelebbről,
már csak azért is, mert e diplomák adtak nevet a mi tudományunknak.
A római törvény a csapatok (cohors) kiszolgált veteránjainak polgárjogot adott
(,,ius connubii et civitatis"). Az ércbe vésett törvény a Capitoliumban, majd a Palatínuson őriztetett. Azok a veteránok, akik az említett honesta missio-t megkapták,
erről a törvényszövegről másolatot kaptak ,,Descriptum et recognitum ex tabula
aenea'", s ennek a szövege alkotja voltaképpen a diplomát.
A diploma két bronzlap, melyek egyik oldalukon 2-6 lyukkal ellátvák; e lyukakon át ércdrót tartja együtt a két lapot. A két belső lapra volt írva a törvény
szövege s az illető veterán neve. Ezt a két lapot egy más érc vagy lenfonállal jobbára
2-3 másik lyukon át egymásra szorították, lezárták; a külső oldal egyik felére jött
a törvény szövege, a másikra a hét tanú neve és pecsétjeik. A pecsétek fölé, tán
azok védelmére tölcsérszerű érccsövet forrasztottak. A régibb diplomák írása igen
gondos, csaknem epigráfikus szépségű capitalisokat mutat, de a II. századtól kezdve különösen a belső részé (melynek felbontására úgy látszik ritkán került sor) a
lehető leggondatlanabb.
Eddig mintegy száz ilyen diploma ismeretes, köztük több Magyarország területén találva. Közölve vannak a Corpus Inscriptionum Latinarum-ban a 52-305.
évek között.

A későbbi középkorból is akad néhány bronzba vésett oklevélszerű emlék, melyek ugyanazon elbírálás alá esnek, mint a kőbe vésettek.
Ha a diploma külső szövegének hitelessége ellen valami gyanú merült fel, pecsétek felbontása által, melyek az átkötő fonalakat leszorították, meg lehetett a belső
szöveggel való egyezésről győződni, anélkül, hogy a római Augustus-templomban
őrzött eredeti törvényszöveghez kellett volna fordulni. Erre azonban úgy látszik
ritkán került sor, s ez a magyarázatja a gondatlan írásnak, sőt éppen a mi múzeumunkban van egy oly diploma, melyen a belső szöveg úgyszólván csak egyes betűkkel van jelezve.
Viaszlapok (tabulae, tabellae, cerae, tabulae ceratae). Ezek fa-lapok, melyek
kissé ki voltak mélyítve úgy, hogy a keret valamivel magasabb; a kimélyített részt
ólom-fehér szerű anyaggal vagy gyakrabban festett vagy természetes színű viasszal
vonták be; ebbe azután vasból való hegyes pálcával (graphium) belekarcolták a
betűket. Ez a az egyszerű kisegítő íróanyag ősidőktől fogva, mélyen be a középkorba, használatos volt ideiglenes értékű feljegyzésekre, számadásokra, levelekre,
conceptusokra. Előnye a papirusz és a pergamen felett, hogy az írást könnyű volt
eltörölni s a lapot, viasszal való új bevonás mellett, írásra újból felhasználni. Az
ilyen feljegyzésnél úgyszólván csak az olcsóbb papír szorította ki, mióta ez a XIV.
században annyira elterjedt. Ily célokra egy vagy kétoldalú lapokat használtak.
Terjedelmesebb darabokra is alkalmas volt, amennyiben egy vagy két táblát összefűztek; így álltak elő a diptychonok, triptychonok, poliptychonok, duplices, triplices, multiplices, amelyek mint egységes darabok a caudex (codex) nevet viselték.
Seneca: ,,Plurium tabularum contextus caudex apud antiquos vocabatur, unde
publicae tabulae codex dicuntur"2. A kódex szó megmaradt továbbra is az irodalmunkban; de többé nem a tabulákkal kapcsolatban.
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„Több táblának a szövegét a régieknél caudex-nek
nevezik."

hívták, ezért az okiratokat code:c-nek

Hogy a tabulákatjogi természetű iratokra, különösen végrendeletekre, szerződésekre, tehát valóságos oklevelekre is felhasználták, erről Julius Paulus római jogász
beszél, aki leírja azok külső kiállítását is:,,Amplissimus ordo decrevit, eas tabulas,
que publici vei privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partém perforatae tripliclino

constringatur

atque inpositae supra linum cerae signa imprimantur ut exterioris scripturae fidem
interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent
Valóságban azonban ily oklevelek csak egy, hazánk területén talált lelet által
váltak ismeretessé s ez nagy feltűnést aratott. 1786 és 1788-ban Vöröspatakon, régi,
még a rómaiak által művelt bányák feltárásánál (régi neve: Alburnus Maior vicus
Pirustarum) több ilyen táblát találtak, némelyek tönkrementek, több azonban Jankovich Miklós gyűjteményébe s innét a Nemzeti Múzeumba került (1832/6). Némelyik ezek között olyan friss, mintha most készült volna, csak a viasz lett fekete
és repedezett, ami az olvasást szerfölött nehezíti. Tartalmuk hosszú ideig talány
maradt; az írást senki sem tudta elolvasni. Végre Massmann, kivel azokat Jankovich 1835-ben Münchenben közölte ,,Libcllus aurarius sive tabulae ceratae et antiquissimae et unicae Romanae", Lipsiae, 1840 megfejtett egyet. Ez 167-ből való
volt; triptychon, s tartalmazta az Alburnus Maiorban volt temetkezési kollégium
magistere és questorai tiltakozásának másolatát, a kollégiumnak részvéthiány miatt
való felosztás tárgyában. A lelet oly szokatlan, az írás oly különös, ismeretlen volt,
hogy előkelő paleográfusok kételkedtek annak hitelében. Letronne, Wailly ellene
írt, Silvestre felvette ugyan a gyűjteményében kiadott facsimilék közé, de a szöveg
úgy ír róla, hogy az ,,supposé romáin", Massmann, Wenzel Gusztáv védték; de
nem e védelem, hanem újabb leletek erősítették meg az első hitelét.

3

,,A Senatus elrendelte, hogy azokat a táblákat, amelyek közérdekű vagy magánjellegű szerződést tartalmaznak, a meghívott tanúkkal úgy kell hitelesíteni, hogy az átlyukasztott |táblákat]
a szélük tetején a középső részükig hármas zsinórral kössék át és a zsinór fölé a ráhelyezett
viaszba nyomják be a pecséteket, hogy a külső írás hitelét a belső megtartsa. A másként
benyújtott tábláknak semmilyen érvényük nincs."

Találtak ilyeneket egyiptomi sírokban (nem ugyan okleveleket), de találtak az
első lelőhelyen is; Verespatakon 1854-ben egy betemetett régi római akna feltárásakor újabb táblák kerültek elő, melyeknek tekintélyes része azonban tönkrement.
Ez újabb lelettel együtt az erdélyi (dák) táblák száma 25-re ment. Valamennyi
triptychon és 131-167 közti időből való. Ezeknek mintegy fele (12-13) a Nemzeti
Múzeumban van; van Balázsfalván, Nagyenyeden, Berlinben. (Az érctáblák kora:
52-305). Három tábla, hat oldal; a két szélső nincs viasszal bevonva. A 2. és 3.
lapon áll az oklevél első szövege; a 4. két osztályra van osztva, tartalmazza a tanúk
nevét s a második (kivonatos) szöveg kezdetét, az 5. oldal a szöveg végét. A két
első tábla (épp úgy, mint az érctáblánál) lezáratott és lepecsételtetett, úgy hogy a
szöveg sértetlen maradt. A második szöveg nyitva volt, bárki által olvasható s a 3.
tábla (melynek külső oldala beíratlan) védte. Az írás kurzív, mégpedig majuszkula
kurzív. (Újabban régi római kurzívának vagy capitalis cursivának nevezik). Ismertette őket Erdy ,,De tabulis ceratis in Transsylvania repertis", Pest, 1856. Ki
vannak adva Zangemeister által a Corpus Inscriptionum Latinorum III. kötetében.
Egy híján, mely görög, mindet latinul írták.
Az erdélyi triptychonok mind oklevelek; tartalmuk adás-ve vés, bérleti szerződés, biztosítás, bíráskodási ügy: Mommsen feltevése szerint a bányát éppúgy használták egy magánlevéltár megőrzési helyéül, mint az egyiptomiak a sírokat.
Az erdélyi leletek mellett újabb időben egy másik lelőhely okozott nagy feltűnést. 1875-ben Pompeiben Lucius Caecilius Jocundus házának kiásásakor egy faládában mintegy 130 ilyen viaszlapot találtak. Az egykori tulajdonos auctionator,
bankár, kereskedő volt. A feltalált lapok a 15-42. évekből valók. Mind pénzügyekre
vonatkoznak, árverések (solutiones auctionariae), városi jövedelmek bérlete és erre
teljesített fizetések (solutiones vectigalium) a feljegyzések tárgya. Ámbár száz évvel korábbiak az erdélyieknél, berendezésük azonos, azzal a különbséggel, hogy
némelyiknél már a 4. oldal nincs bevonva viasszal hanem itt már tintával közvetlenül a fára írtak.
Wattenbach idézetekkel kimutatja, hogy viaszlap az egész középkoron át számadási, feljegyzési célokra használatban volt. Kevés ilyen emlék maradt fönn.

Hamburg, Nürnberg, Strassburg stb. városokból a XIV. századból, a következő
XV. századból vannak lapok, melyek iskolai jegyzeteket, magán feljegyzéseket
tartalmaznak. Használatuk egyes vidékeken a legújabb korig megy. A legnevezetesebb középkori emlék azok a viasszal bevont elefántcsont lapok, melyek IX. Lajos,
III. és IV. Fülöp francia királyok idejéből (1256-1308) a királyi udvar számadásait
őrizték meg. Ezeket Párizsban, Genfben és Firenzében állami könyv- és levéltárakban őrzik.
Habár úgy érc- mint viaszoslapra valóságos okleveleket véstek vagy karcoltak
belé, azok anyaguk és az írás módja miatt mégis inkább az epigráfikai s úgy az
archeológiai vizsgálat tárgyát képezik. A középkornak igazi íróanyaga úgy könyvek, mint oklevelek céljaira korrend szerint e három volt: papirusz, hártya, papír.
Papirusz. Ezen íróanyagnak múltja Egyiptomban kimutathatatlan régi időkre
megy vissza; tőlük vették át a görögök és a rómaiak, ahol Kr. u. I. század végéig a
legfontosabb íróanyag. Az ókor irodalmában ezen anyagnak jut a legnagyobb szerep. A XVIII. század óta előkerült nagy leletek, Herculaneumban, de különösen
Egyiptomban, egész új tudományágat, a papirusz-tanulmányokat alapították meg,
melyek elsősorban a keleti és görög irodalmat gazdagították új adatokkal; de voltaképpen az igazi latin paleográfia ezzel az anyaggal kezdődik, s a középkori oklevelek sorát is a papirusz-oklevelek nyitják meg.
A papiruszt a hasonló nevű mocsári növényből készítették, melyet Linné után
Cyperus Papyrus-nak neveznek. A növény a Cyperaceák családjába tartozik, szétágazó gyökerei vannak, melyből több háromélű, mintegy két-négy méter magas
szára nyúlik ki. Régente Egyiptomban vadon nőtt, hová valószínűleg Núbiából
vitték be. Nagy mértékben termesztették a Nílus Deltájában, mert a növénynek
minden részét felhasználták. Virágját koszorúkra, szárából kosarat fontak, gyökerét
tüzelésre, a növény belének levét eledelnek, szenét tintára használták. Papirusz
készítésre a szár belét alkalmazták. Ma már Egyiptomban nincs ez a növény, Közép-Afrikában még található. Plinius szerint nőtt még Szíriában, a Jordán völgyében, a Niger partján, Közép-Afrikában s egyes szigeteken. Az arabok a IX. század

táján Szicíliába is átplántálták (Palermo mellett); innét is kiveszett, csak újabban,
a XVIII. században tettek vele kísérletet Siracusa környékén, s itt máig is tenyész.
A papirusz készítéséről Plinius ír részletesen az ő História Naturalis-ában; de
leírása oly zavaros, hogy már sok magyarázatra és félreértésre adott okot. Ennek
az a magyarázata, hogy Plinius nem közvetlen tapasztalásból, hanem közvetett
értesülésből merít, s ezeket ő is félreértette. Minden valószínűség szerint a készítés
módja ez volt: a növény szárát vízzel felfrissítették és minőség szerint osztályozták.
Ezután lefejtették a zöld héjat a növény beléről, s ezt éles késsel hosszú szeletekre
vágták; e szeletek ujjnyi szélesek. A szár közepéből kikerülő szeletek, mint a legszélesebbek, adják a legjobb papiruszt. E szeletek neve: philyrae (scissurae).

E

szeleteket Nílus-vízzel nedvesített táblára egymás mellé rakják úgy, hogy egy csíkot, egy lapot képeznek (scheda, schida, scidá). Erre valami csirizszerű ragasztószer jön, s rá keresztben ugyanolyan réteg a papirusz-szeletekből, úgy hogy a
rostok egymást hálószerűen keresztezik. Amíg az anyag nedves, lepréselik. Legvégül jön az appretura, egy kalapáccsal vagy sulyokkal addig veregetik, amíg a lap
mindenütt egyenletes. Ezzel kész a papirusz-ív, a plagula, amelynek olyan a kinézése, mintha vászonszerűleg szőtt anyag volna; ez azonban csak az egymást keresztező rostok miatt van. A plagula normális hossza 80 cm.
Az így előállított íróanyag vagy darabonként, de gyakrabban tekercsenként
(scapus) jött forgalomba. Ilyen tekercs rendszerint 20 plagulát tartalmazott (commisurá-k). Nagyság és minőség szerint többféle papirusz került forgalomba; már
a gyártásnál különböző fajokat állítottak elő s ezeket utóbb pl. Rómában még finomították. A három legjobb minőség: Augusta, Hieretica, Liviana; ezután jött
Fanniana, Amphiteatrica, Saitica és Taeneotica. A legdurvább volt az Emporetica,
amely írásra nem, csak csomagolásra volt alkalmas. Későbbi időkben, Claudius
császár alatt olyan fajt gyártottak, melynél az egyik réteg Augusta, a másik Liviana
volt; ezt igen finomnak tartották és Claudiának nevezték.
A plagula szélessége változó. Legszélesebb a Macrocolla (44 cm), a Claudia
29 cm; a többieké 11 -24 cm közt változik. A tekercs, amely már a gyártásnál össze-

ragasztott plagulákból áll, rendszerint 30 arab rőf, mintegy 14,5 cm hosszú
(20x80 cm = 16 m)
A papiruszgyártás kizárólag Egyiptomra szorítkozott; onnan vitték be Görögországba már a Kr. e. VII. század előtt. Különösen nagy mérvet öltött a gyártás
Alexandriának a Ptolemaioszok által történt megalapítása óta. Rómában csak nagy
raktárak voltak, ahol legföljebb tovább finomították az anyagot.
Mikor az arabok 634-ben elfoglalták Egyiptomot, a gyártás az ő kezükbe került,
és azt állami felügyelet alatt folytatták. A tekercs első levelén (protocollum) akárhányszor ott van az ellenőrző arab hivatalnok neve és a gyártás körülményei; ezt
rendszerint levágták; de ezt Jusztiniánosz okleveleknél megtiltotta: minden okiratnak legyen protokolonja, minthogy ebben a hitelességre van irányadó adat. Ma is
van pápai bulla, hol a gyártás körülményei arab nyelven el vannak mondva. Protocollum - eschatocollum elnevezések a papiruszról mentek át az oklevelekre.
Az arab uralom alatt eleintén nem hanyatlik a gyártás; de 1-2 század alatt előbb
a pergamen, majd a papír erős konkurrense a papirusznak, úgyhogy a gyártás egyre
hanyatlani kezd a X. század elején előbb minőségében, utóbb pár évtizedre reá
teljesen megszűnik.
Arra, hogy Európában is gyártottak papiruszt ezidőtájt, egyetlenegy adat van
egy arab utazónál. Ibn-Haukal leírván szicíliai útját említi, hogy 972/3-ban, mikor
Palermoban járt, csudálkozással látta, hogy ott papirusznövényből hajóköteleket
gyártanak s a szultán saját használatára papiruszt. Ez azonban nem jutott kereskedésre. Ez volna gyártására a legkésőbbi adat. (Ujabban is tettek erre kísérletet;
nevezetesen Siracusában ma is gyártanak).
Ennek az anyagnak neve a papirusz mellett

charta innét chartaceus,

chartacineus (mindezek a nevek átmentek a papírra sőt a hártyára is). A kereskedő
neve: %apx07ia)?ir|^, chartarius. Egy papiruszra írott oklevél neve a középkorban
tomus, ami voltaképpen egy nagyobb darabnak egy kisebb részét jelenti; amint egy
mű része is tomus. Nevezték in iunco, in iuncis seriptum-nak

is. Későbbi el-

nevezések descirpo, carica, lisca, cortice. Egy normális tekercsnek az ára 1/4 arab
dinár = 3 korona az arab időkben.

A papirusznak általában arra az oldalára írtak, ahol a rostok függélyesen mennek. Az ókori könyveknél a rotulusra úgy írtak, hogy az keresztben feküdt, úgy
hogy egy plagulára egy hasáb írás jött, commisurák üresen maradtak. Okleveleknél
azonban már az ókorban is hellyel-közzel általános az, hogy az írás a commissurákkal párhuzamosan halad, s az összeragasztás is át van írva.
Papiruszra írott emlékek három nagy csoportban jutottak reánk: egyiptomi, herculaneumi eredetűek és oklevelek.
Az első csoport magába foglal görög, latin, arab egyiptomi és kopt emlékeket.
Egyike a legnevezetesebb leleteknek az 1877/8-i el-Fajjum-i lelet, amelyet a tulajdonos Rainer főleg a bécsi udvar könyvtárának adott. Sok ezerre menő papiruszra
és papírra írt egyiptomi, latin, görög oklevél, (III-IV. századi a többség, de a X.
századig megy) melyek az íróanyag történetéhez sok új adattal járultak. Görög írók
munkáiból sok részt ezek őriztek meg.
A második csoport egy 1752-54 közti leletből való, amelyet Herculaneumban
egy szobában, mely úgy látszik könyvtár volt, találtak. A papiruszok száma 1800nál több s ezekből 700-nál több tekercs. Az egész egy görög filozófiai könyvtár
töredéke.
A harmadik csoportról, az okleveles használatáról részletesebben óhajtván szólni, itt említendő fel, hogy igazi középkori papirusz-kézirat a VI-X. századból a
legnagyobb ritkaság; mind töredék, ami a pusztulásnak kitett anyagnál fogva nem
csuda. Sok közülük pl. a St. Gallen-i már rendes könyvformát mutat, ami úgy állott
elő, hogy két plagulát összeragasztottak, hogy mindenik oldalon a függélyes rostok
legyenek. Ily kéziratok vannak Bécs, Párizs, München, Genf, St. Gallen, Milánó,
Heidelberg könyvtáraiban. Számuk a 10-et alig haladja meg.
A papirusz okleveles használata a középkorban. Ezek sorát először Marini
állította össze (Papiri diplomatici). Azóta az nagyban bővült; de az eddig felfedezett, eredeti, másolati, hiteles, nem hiteles oklevelek száma alig haladja meg a
százat.

A késő római időktől kezdve általános volt a papirusz okleveles használata.
Ezzel szemben az érc és viaszoslap elenyésző csekély mértékben szerepel. Uralma
a VII. századig kizárólagos, alig van példa e századig, hogy oklevelet hártyára írtak.
Az a kevés adat, amit az osztrogót és langobárd királyi kancelláriáról tudunk,
azt bizonyítja, hogy ez volt a szokott anyag. A frank birodalmi kancellária a régibb
korban papiruszon állította ki az okleveleket. A legrégibb II. Chlotártól 625-ből, a
legfiatalabb 697-ből való. Itt az első hártya-oklevél 677-es.
Magánoklevelek közül a legrégiebbek egyiptomiak az el-Fajjúm-i leletből a IV.
századból. Az V. század óta már olasz földön (mintegy 60 a IX. századig) is maradtak fönn, mégpedig mind Ravenna környékéről. A frank birodalom területén
magánoklevél igen ritka papiruszon, aminek az az oka, hogy a gyártás Egyiptomban 634-ben az arabok kezére kerülvén, a behozatal tengeren a marseillei kikötőbe
nehézségekbe ütközött; a szárazföldi kereskedés pedig igen megdrágította volna a
különben sem olcsó anyagot. Általában az Alpokon innen a VIII. század óta ismeretlen a papirusz, de a pápai kúria következetesen ragaszkodik hozzá. 862-ben
a német püspökök levelet intéznek a pápához, melyben mentegetik magokat, hogy
régi szokás szerint nem papiruszra, hanem hártyára írnak.
Általában a pápai kancellária a legrégibb kortól a XI. század elejéig csak ezt
használta. Innét az anyag e neve is: charta Romana. A pápaság ezen konzervatív
szokását és ragaszkodását az egyre ritkábbá váló íróanyaghoz legjobban illusztrálja
a német püspökök említett levele, s egy igen régen, közeikorúiag hamisított pápai
bulla (X. Jánosé 920-ból) a Sankt Gallen-i kolostor részére: „In hoc etiam petitionibus religiosi episcopi venerabilibus legatis hoc subnixe supplicantibus, ut contra consuetudinem
pergameno,

nostram cum seriptis notariis permutatis
,A

quod secum detulerant, concessimus.

conscribi hec in

Ez a hamisítás megerősíti azt

a tényt, hogy a X. századi pápai bullát másra, mint papiruszra írva nem is tudtak
elképzelni.
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„A buzgó püspök azon kérvényére, mivel a tiszteletreméltó követek erre támaszkodva folyamodtak, megengedtük, hogy ezt, a szokásunkkal ellenkezően megváltoztatott notariusi írással
írják pergamenre, amelyet magukkal hoztak."

Az első hártyára írt pápai bulla 967-ből való, de ez kivételes állapot, mert az
oklevél nem Rómában, ahol még voltak papirusz-készletek, hanem a pápa akkori
tartózkodási helyén, Ravennában kelt. XIII. János pápa ez oklevele a bolognai
káptalan levéltárában van.
Pápai papirusz oklevél I. Paszkáltól VIII. Benedekig 17 eredeti ismeretes 8191022 közt; ehhez még néhány töredék és kétes hitelű oklevél járul. De nagyon
sokról van említés, hogy papiruszra volt írva. II. Szilveszter pápa még enre íratja
bulláit, s ha csakugyan adott volna oklevelet Szent István részére, ez is ilyen volna.
Ezután már váltakozni kezd a papirusz és a pergamen használata. II. Szilveszter
utódjaitól, XVIII. Jánostól és IV. Sergiustól mái- két pergamen-bulla maradt; de
ezek hitelét kétségbe vonják. Az első kétségtelen hitelű pergamen-bulla VIII. Benedeké 1013-ból. Ezután egy ideig párhuzamosan halad a két íróanyag. A legiíjabb
tényleg fennmaradt papirusz-bulla 1022-ből való; egy még fiatalabbnak (1062-ből)
csak kis töredékei maradtak meg. IX. Leótól (1048-54) már több pergamen mint
papirusz-bulla emléke maradt fönn. A legutolsó említés II. Viktor egy 1057-es
bullájában történik, amely ugyan nem maradt fönn eredetiben, de ilyennek írja le
az azt átíró IX. Gergely pápa a XIII. században. Ez az utolsó említés a Nyugaton a
papiruszról. Ezután a hártya lesz a pápai kancellária kizárólagos anyaga.
Úgy látszik Rómában igen nagy készletek fölött rendelkeztek. Már VIII. János
pápa egy 876-os bulláját oly papiruszra írták, amelyet a rajta lévő protocollum
jegyzete szerint 838. körül gyártottak. De e készleteknek is el kellett fogyniok a
XI. század elején, amikor az arab gyártás már mintegy fél évszázada megszűnt s a
szicíliai gyártás - melynek úgyis csak gyér nyomai vannak - sem volt kielégítő.
Angol- és Németország területén papirusz-oklevél nincs; ez utóbbi helyen azért
nem, mert Wattenbach szerint itt az oklevélírás akkor kezdődött, amikor már a
pergamen volt itt az általános íróanyag. A XI. századdal kezdődő magyar diplomatikában, noha akkor még a pápai kancellária a papiruszt használta, szintén ez az
eset.

Pergamen. Keleten régi divat szokás állatok bőrét írás céljaira felhasználni; az
állati bőrnek azt a kikészített formáját azonban, amely írás céljaira mind a két oldalán alkalmas, Plinius, Varró után II. Eumenész pergamoni királynak (Kr. e. 197158) tulajdonítja. Elmondja, hogy II. Eumenész Pergamonban nagy könyvtárat
akart alapítani, mire az erre féltékeny egyiptomi Ptolemaidák az egyiptomi papirusz
kivitelét megtiltották. Ennek az lett volna a következménye, hogy az ősrégi ázsiai
íróanyaghoz, a bőrhöz (Sicpűepat) fordultak, s ennek kikészítését annyira javították, hogy a bőr mindkét oldala sima, fehér lett mind a két oldalára lehetett írni, ezzel
a könyvek is más formát kaptak, s az új anyagot nevezték 7tepya|0.r|vr|, charta
Pergamena

néven. Nevezték membraná-nak

(görögül is; pl. Pál apostol Thimo-

teushoz szóló második levelében könyveket kér tőle: t a (3i(3A-ta, |J.aXiGTataC,
p.epPpavaQ
Könyvírási célokra, tudomásunk szerint időszámításunk első századaiban kezd
a pergamen a papirusszal versenyezni. Előnyei szembetűnők. Az anyag sokkal tartósabb; már Martialis kiemeli epigrammáiban, hogy pergamenre többet lehet írni.
A rotulánál az egész berendezés olyan, hogy annak csak egyik oldalára lehet írni;
a másik lapon való olvasás igen kényelmetlen volna, az ujjfogástól is piszkolódik
a hátlap. A könyvformában tartott pergamen kéziratoknál a lapok mindkét oldalát
be lehetett írni, lapozásra, keresésre, megjelölésre ez a forma alkalmasabb, s pergamenen nagyobb díszt, igazi művészetet lehetett kifejteni. Ezek az előnyök biztosították a pergamen elterjedését a papirusz rovására kéziratoknál a IV. század óta.
Csodálatos, hogy az első századokból nem maradt fönn pergamen kézirat, csak
állítólag a III-IV. század óta. A híres herculaneumi leletben egy pergamen-töredék
sem volt.
Még egy elvitathatatlan előnye a papirusz fölött az, hogy bárhol lehet gyártani,
ahol háziállat volt. Készítették: birka-, kecske-, borjúbőrből, Egyiptomban és a
Keleten antilop- és gazellabőrből is. Hogy jobb vagy rosszabb minőségű a pergamen, ez nem a bőrtől, hanem a készítés procedúrájától függ. Egy VIII. századi
utasítás így írja le a készítést: ,,Pargamina quomodo fieri debeat. Mitte illám in
calcem et iaceat ibi per dies tres. Et tende illám in cantiro (cantaro=kádban kife-

szítve). Et rade illám cum nobacula de ambas partes (rasorium=novacula) et laxas
desiccare. Deinde quodquodvolueris
coloribus."
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scapillaturafacere,fac;

etpostea tingue cum

Ez természetesen nagyon egyszerűen hangzik, voltaképpen a perga-

menistának ehhez sok eszközre volt szüksége; pl. tűre a foramenek összehúzásához. Egy XV. századi krakkói utasítás szerint a pergamenista eszközei: calx,
cinis, falcidum (késszerű), culcitra (párna), tendiculum (kifeszítő készülék), cos
(fenőkő), lunellarium (ez lesz a rasorium), precisorium (vágókés), urcinolla (kancsó, csupor) et alia.
Kutyabőrből vagy éppen szamárbőrből nem készítettek író pergament. Wattenbach szerint a szamaraknak az irodalom terjesztésében semmi részük sincs. Egy
XIV. századi görög barát panaszkodik, hogy neki oly rossz pergament küldtek, ami
inkább szamár- mint birkabőrből való, s inkább pajzsok vagy dobok bevonására
mint könyvre alkalmas.
A legfinomabb pergamen a még meg nem született bárányok bőréből került ki;
igen vékony, selyemfogású, fehér és sima; de kicsisége miatt csak apró kéziratokra
volt használható. Neve charta nonnata, vaginea, jungfrau-pergamen

(1501-ből).

Ezt varázsló, bűvös szerül is alkalmazták, használ fejfájás ellen (rá kell írni vadállatok nevét és a fejre kötni) a X. századból, a kívánságok teljesednek, ha valaki arra
bizonyos jeleket balkézzel ír. Sienában 1298-ban a városi statutumok eltiltották
ezért annak árulását: sok bűn származik és sok rossz gondolat keletkezik férfiak és
nők lelkében a carta nonnatára írt levelek által: ezért tilos azt gyártani és árusítani
5 soldo büntetés alatt. Azért igen el volt a középkorban terjedve, kolostori íróműhelyekben, pl. Tegemseeben a XIV. század folyamán sokat fogyasztottak.
A pergamen nem lévén helyhez kötve, gyorsan elterjedt. Már a római időben
volt membranarius. A IX. századból vannak adatok, melyek azt bizonyítják, hogy
kolostorok, ahol sokat írtak, maguk gyártották azt. Később (legelőször a XII. szá-
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„Hogyan kell pergament készíteni? Tedd azt mészbe és három napig legyen benne. Azután
feszítsd rámára és mindkét oldalon éles késsel kapard le és aztán hagyd száradni. És ha ezután
még tovább kellene kapargatni, azt cselekedd és azután különféle színekre fesd be."
(Mezey, 39. sz.)

zadban Regensburgban jön elő) városi iparrá lett, s nagyobb városokban sűrűn
jönnek elő így nevezve: pergamenarii,
meter, puchveller, parcheminier;

pergamenista, parmenter, parmynter, pir-

minálunk is ki lehet mutatni, hogy ennek gyár-

tásával városi polgárok foglalkoztak. Pergamenista, parmynter a polgárok között
előjön Bártfán 1418-ban, egyikök Nicolaus 1422-ben meg is van nevezve.
A középkorban különbséget tesznek az olasz-spanyol és a francia-német pergamen között. A különbség a hártya két oldalának eltérő kezelésében áll. Magának
az anyagnak különbözősége (Olaszországban túlnyomólag kecske-, Németországban inkább birkabőrt készítettek ki) nem teszi egyedül ezt a differenciát. Németországban mind a két oldal meglehetős egyforma; olasz okleveleknél (s ez a pápai
brevék kivételével majdnem szabály) a hátlap (a szőroldal) sárga vagy szürke, fényezett; az írás oldala (a húsoldal) nagyon fehér, simított, későbbi időben erősen
mésszel kezelve (calcinálva), ami kivált nedvesség hatása alatt leválik, úgy hogy
az írásnak csak nyomai maradnak. Ezt nevezték albumnak (in albo

presentium

scripta). Ezt a különbséget a középkorban is tudták. Albert passaui dékán 1246-ban
ír egy levelet Eberhard salzburgi érseknek: ,,consulo ut in continenti sine more
dispendio dominum Fridericum de Leibniz cum vestro sigillo sive bulla cum pergamena teutonica atque cera ad curiam transmittatis Romanam ut ibidem litterae
ordinentur

A salzburgi érsek oklevelét, ha az olasz hártyára lett volna írva, ez a

körülmény gyanússá tette volna. Ezért a hártya, mint a provenienciára esetleg jellemző anyag, megfigyelendő.
Habár olasz földön a déli hártya gyakoribb, ilyenre írottak a pápai bullák, notariusi oklevelek stb., az Alpesektől északra, különösen Franciaországban, a Rajna
vidékén is sűrűn fordul elő. Gyakori a birodalmi kancelláriában, kivált a császárok
olaszországi utazásai alatt; mindazonáltal a gyakorlat abban kulminál, hogy Délen
az olasz, északra a német hártya a túlnyomó.
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„Tanácsolom, hogy tüstént, időveszteség nélkül Leibniz-i Frigyes urat a pecsétetekkel vagy
bullátokkal, német pergamennel és viasszal, küldjétek át a Római Kúriába, ahogy ugyanott
az oklevél elrendeli."

Ami a magyarországi gyakorlatot illeti, mindenekelőtt konstatálandó, hogy nálunk az északi hártya a szokott; ellenben déli területeinken, Dalmáciában, a tengermelléken, a délszlávoknál az olasz hatás a hártyában is megnyilvánul. Azért azonban a déli hártya nálunk is ismert volt, a nemzetközi érintkezés, kereskedés révén
elterjedt. Déli káptalanaink: zenggi, nonai s a dalmáciai városok, egyházak, közjegyzők erre írtak. A királyi oklevelek közt is előjön: ilyen pl. Kálmán király 1109.
évi oklevele. Ilyenek a Dalmácia részére szóló XII. századi királyi oklevelek. II.
Endre, mint dux Dalmatie et Chulmie, amikor pl. Zára részére ad oklevelet, déli
hártyára íratja; amikor a zágrábi püspökségnek és káptalannak ad, ez északira van
írva. A déli pergamen kivált elterjedt nálunk a XIII. század óta egyre sűrűbben jövő
pápai legációk révén és az általuk kreált notarii publici által, akik ezen anyagot
Délről hozták. Még a XV. században is gyakori; ha pl. Zsigmond király Olaszországban (Siena, Pavia, Milano stb.) tartózkodik, ott kiadott oklevelei rendszerint
erre vannak írva.
Azon pergamennél, melyet könyvírási célokra készítenek, a két készítési mód
szerinti különbség a két oldal közt nem akkora, de kivált az olasz pergamennél
élesen megfigyelve lehet megkülönböztetni a hús- és szőroldalát a bőrnek. A kéziratok nagy számánál arra a tapasztalásrajövünk, hogy az elrendezésnél, a lapok
egymásutánjánál vigyáztak arra, hogy két hús és két szőroldal egymás melle kerüljön.
A pergamen elég drága íróanyag volt s nehezen lehetett j ó minőségűt kapni.
Óvakodni kellett a hibástól, a lyukastól, kivált oklevélírási célokra. A pápai kancellária egy XIV. század elejéről (VIII. Bonifác pápa korából) való szabályzata
világosan mondja: „in nulla sui parte debet continere foramen vei suturam apparente"1. Óvakodni kellett az olyan hártyától, amelyen a tinta beivódik és szétfolyik
(flosens pergamenum), amilyenre úgy okleveleink, mint kézirataink között számos
példa van.

„Semelyik részén nem tartalmazhat lyukat vagy feltűnő varrást.'

A pergamen darabonként, bőrönként s lapokra osztva quaternionként került forgalomba. Csakhogy amit nyersen vettek, annak kikészítési költsége több, mint még
egyszer akkorára emelkedett. Pl. Franciaországban 1298-ban a capella regia számára nagy mennyiségű, 972 tucat pergamen-darabot vettek, tucatja 4 sous-ba (solidi) került, de a nyers anyag kikészítésével (rasura, appreturá) 10 sousra emelkedett. Bajorországban egy bőr (cutis pergameni) jobbára 20 dénárba került; úgy
látszik a normális minőségű hártyának ez volt az ára. Nagyszombatban az 1395.
évi számadások közt olvassuk:,,Item dedi I. hewt pergamen per 40 denarium." Az
ár természetesen a nagyság és a finomság szerint változott; aránylag legolcsóbb
volt a charta non nata, amely noha igen finom, de igen apró volt.
A pergamen jó tulajdonai, tartósság, bárhol való készíthetés mellett az elterjedésre még két előnye hatott. Az egyik az, hogy az anyag festés által valóságos
luxus-íróanyaggá volt változtatható, a másik, hogy lemosás, levakarás, az írás eltüntetése által a pergament épp úgy lehetett írás céljaira ismét használni, mint pl. a
viaszlapokat. Erről az úgynevezett palimpszesztekről később.
A legértékesebb íróanyag volt, igazán csak fejedelmek számára készült, a bíbor
pergamen (membrana purpureá).

Ennek legrégibb nyoma a III. századig megy

vissza.
A pergamennek bíborra való festése úgy látszik bizánci titok volt, s valószínűleg
kolostorokban készítették. Az ilyen hártyára írott kódexek a lehető legfényesebbek,
jobbára arany-ezüst betűkkel írva (codices aurei) s egész a X-XI. századig fordulnak elő. A bíborszín: a lila, fekete, kék árnyalatok szerint hol sötétebb, hol világosabb.
A pergamennek, mint íróanyagnak történetében három század volt korszakot
alkotó: a IV., a VII. és a XIII. század.
AIV. században, mint említve volt, a papirusz helyébe általánossá kezdett válni,
mint a könyvek (codices) íróanyaga. Ettől az időtől kezdve a papirusz-kéziratok
egyre ritkábbak lesznek, mint ahogy erről szó volt. Már az I-II. századból van szó
hártyára írott könyvekről, különösen Martialis említi Homérosz, Vergilius, Cicero,
Livius, stb. munkáit ,,in membrana:" kis formában írva; de pozitív tudomásunk

szerint a 295 körül keletkezett „Codex Gregoriánus", amely azonban nem maradt
fönn, volt az első kézirat, mely a mai könyv alakjában, a lapok mindkét oldalára
íratott. A legrégibb megmaradt kéziratok kora a IV. századnál korábbra nem tehető.
A VII. században a pergamen az oklevélírás területén is diadalmaskodik a papirusz fölött és ez a VIII. században, a pápai kancellária kivételével, teljessé válik.
Eltekintve az egyiptomi leletektől, a középkori oklevélírás terén legelőször a pergamen Franciaországban lép föl. Kétségtelenül befolyással volt erre a hely nagy
távolsága a papirusz hazájától. A merovingi kancelláriában 659-679 közt történik
e változás. Frank területen a legrégibb pergamen a Bruyéres-le-Chateau-i kolostor
670/1. évi alapítólevele; a legrégibb királyi oklevél III. Theoderiké 677/78-ból.
Ettől kezdve 700-ig 20 eredeti merovingi királyi hártyaoklevél maradt fönn Franciaország levéltáraiban. Angliában az első oklevelek hártyán két angolszász királytól, 679-ből és 692-ből valók, de ezek nem kétségtelen hitelűek. Olaszországban
tovább tartott a papirusz divatja; hiszen a pápai kancellárián kívül Milánóban még
789, Ravenna környékén 850 tájáig jönnek elő papiruszon magánoklevelek. Bár
pergamenoklevélről itt már 620 táján van említés; de az első eredeti, ami fennmaradt 716-ból való (most a milánói állami levéltárban). Németország területén az
első pergamen oklevél egy Sankt-Gallen-i, 731-ből. Spanyolországban a pergamen
oklevelek sora a IX. századdal kezdődik. Mináluk a XI. századdal kezdődvén az
okleveles anyag, természetes hogy pergamennel kezdődik az oklevelek sora.
A pergamen kizárólagos uralma, a pápai kancelárián kívül és eltekintve Délen,
Szicíliában egy-két példától, a IX. századtól a XlII-ig, minálunk a XIV-ig tart.
Árpádkori oklevél vagy kézirat másra nem lehet írva. A XIII. (minálunk a XIV.)
század óta a pergamennek újabb versenytársa akadt a papírban, anélkül azonban,
hogy azt kiszorította volna. Sőt ellenkezőleg, az okleveles gyakorlatban a pergamennek rangja, tekintélye emelkedik. Oklevelek, ha fontosabbak, örökjogot tartalmazók, kéziratok, melyekre tartósság tekintetében súlyt helyeztek, egész a legújabb
korig pergamenre írattak.

Papír. Ezen, mai nap annyira eltejedt íróanyag múltja, története és gyártása
tekintetében az 1886. táján megindult, igen nagy apparátussal, mikroszkopikus és
vegyi valamint történelmi nyomozásokon alapuló vizsgálatok teljesen új eredményeket hoztak napvilágra, amelyek az 1886-ig elterjedt nézeteket megdöntötték.
Addig az volt a felfogás, hogy kétféle papír volt: a gyapot (Baumwollen) és a
lenpapír (Linenpapier), amelyeknek korhatárát a XIII. századra tették. Az el-Fajjúm-i nagy papirusz-leletekben talált papírok, továbbá a turkesztáni nagy lelet beható vizsgálata megdöntötte ezt az állítást. Legelőször Briquet (1886) hirdette azt,
hogy gyapotpapír nem volt; azután Karabacek (1887) históriai és különösen Wiesner természettudományi mikroszkopikus és kémiai vizsgálatai (1887 és legutoljára
1903/4) világították meg teljesen ezt a vitás kérdést. A főeredmény ez: gyapotpapír,
melyet a régibbek charta bombycinának neveztek, nem volt soha; s az úgynevezett
len- vagy rongyból készült papírt nem a XIV. században fedezték fel a németek,
ahogy előbb hirdették, vagy más adatok szerint a XI-XIII. században más kultúrnemzet körében, hanem a nyugati papírgyártás egyenes folytatása a keletinek, azzal
szakadatlan összefüggésben van, s hogy annak eredete a Keletre megy vissza.
A nyomozások szerint ezt az íróanyagot Kínában fedezték föl, mégpedig a mi
időszámításunk kezdetéhez közel eső időkben; az addig ismert legrégibb papír a
kelet-turkesztáni leletből való, s ezek a IV. századig mennek vissza. Készítették
pedig némely fa héjából, különösen az eperfának rostjaiból. A készítés mechanikus
úton történt, gépekkel; az anyag fehérítéséhez gipsz, összeállóságának elérésére
gelatin, majd keményítő szolgált. A legközelebbi haladás az volt, hogy nyers növényrészek, farostok mellett, mint pótlóanyagot, surrogátumot, mondhatni mellékes alkatrészt, feldolgozott növényanyagot, rongyokat is alkalmaztak; ezt az újítást
korábban az araboknak tulajdonították; de a kelet-turkesztáni lelet igazolta, hogy
ez az eljárás a kínaiak előtt már a IV. században ismeretes volt.
Kínában századokon át állami titok gyanánt őrizték a papírgyártás titkát; kínai
foglyok révén, akik 751-ben az arab kalifák hatalmába estek, e titok az arabok
tudomására jutott és ez idő tájt (a VIII. század második felében) állami felügyelet
alatt Szamarkandban papírgyártás létesült. Ez adta meg az alkalmat az új íróanyag

elterjedésére, kivált az arabok világuralmának megalapítása óta. Az arab gyártás
nagy újítással járt. Nekik nem voltak meg azok a növényeik amelyek Kínában, s
ezért ők azt, amit a kínaiak pótlóanyagnak, surrogátumnak használtak, elhasznált
ruhák, szövetek, hálók stb. rongyait, fő és kizárólagos anyagul alkalmazták. Másik
újítás célszerű zuzómalmok építése, ahol az anyagot péppé aprították; harmadik a
keményítőnek kizárólagos alkalmazása a papír tartósabbá tételére. Már a VIII. század végén (795 körül) nagy állami papírgyár létesült Bagdadban, majd Damaszkuszban (ahonnét az anyag régi neve: charta Damascena), az észak-szíriai Hierapolis, Bambyce (arabul Mambitsch) városban (ahonnét e név: charta

Bambycena

és félreértés következtében ,,de bambace, bombice,bombacio", ami a gyapotpapír
feltevésére adott okot, mert bambyx gyapotot is jelent, más jelentése selyem, selyembogár).
A IX. század folyamán az arab uralom terjedésével a papír és gyártása elterjedt
Szíriában, Egyiptomban, Felső-Afrikában, sőt Spanyolországban is ismerték már;
bár az első európai papírgyár itt csak a XII. század közepén létesült Jativában (Valencia tartományban). Ezen kívül Toledóban és Valenciában volt gyár.
A papír nevei: charta papyri (átvéve a papirusztól), charta cuttunea (Bresslau
szerint az arab kattan-tól, vászon), charta gossypina (gyapot, a bombyxtól), charta
de panno, charta xylina\ később egész röviden charta vagy papirus.
Az iszlám országain kívül legelőször Péter Cluny-i apát (1122-1150) tesz említést papírra írott könyvekről, melyek „ex rasuris veterum pannorum"8 készültek.
Ez fontos adat arra, hogy a papír, mint íróanyag a XII. század első felében Franciaországban ismeretes volt. Sőt állítólag a század végén a Hérault departementben
papírmalom létesült volna, amely tehát Európában a második; de ez teljesen igazolva éppúgy nincs, mint a szicíliai papírgyártás u. a. század végén.
Az európai papír a XIII. század folyamán tényleg más fogású, mint az arab papír,
s ez szolgáltatott okot a feltevésre, hogy ezzel egy új gyártási mód, nevezetesen a
rongyokból gyártott papír veszi kezdetét; pedig a különbség csak abban van, hogy

8

,,régi szövetek dörzsöléséből"

a keményítő pép helyébe, az állati enyv lépett s hogy az anyag tökéletesebb szétzúzására jobb gépeket találtak föl. Még egy különbség a XIII. század végétől a
víznyomású oldalakjegyek alkalmazása, ami nyugati találmány, legelőször 1285ben Ancona környékén jön elő.
Pozitív nyomok mutatnak arra, hogy az araboktól eltanult papírgyártás nagyobb
arányokban Olaszországban honosodott meg. A XIII. században igen felvirágzott
a fabrianoi

gyártás (Ancona környékén) innét ment át egész Itáliára, és azon túl.

Bartolo de Saxoferrato szerint (,,De insigniis et armis", XIV. század közepe) ez a
leghíresebb. Egyéb gyártó helyek itt: Padua, Teviso, Milano, Bologna, Genua, Velence stb. Olaszország látta el hosszú ideig Dél-Németország szükségletét fel egész
Görlitzig. Nyugat- és Észak-Németország inkább Franciaországból vette a papírt,
amit a liliomos vízjegyről lehet megismerni. Híres gyár volt Lille-ben.
Németországon az első gyárnak Köln és Mainz közt 1320 közt van nyoma.
Nürnbergben 1390-ben állítanak föl gyárat vízi erőre, ami ott új volt, s hozzá olasz
munkásokat hozatnak. 1407-ben nagy gyár létesült Ravensburgban s ott gyártották
a híres papírt, amelynek vízjegye szem nélküli ökörfej. Az ottani pap ír gyártóknak
kereskedelmi házaik voltak Valenciában, Zaragosában is, ahol a gyártás nagyon
hanyatlott. Egyéb németországi gyártó helyek: Liegnitz, Augsburg, Kempten stb.
1440-ben Baselben is volt gyár, amire az ottani zsinat adott alkalmat. A XV. században Krakkóban is gyártottak már papírt, s valószínűleg Felső-Magyarország hiteles
helyei és városai innét látták el /magukat/ szükségletökkel. így olvassuk 1426-ból
a bártfai számadások közt: „ítem usum grezin papiri abtulit nobis Leupoldus de
Cracovia pro 1 marca lator, gross. minus 2 grossis".
Magyarországon a középkorban kimutatható gyár nincs. Őseink kereskedőktől
szerezték be a szükségletet: Olasz- Lengyel- Németországból. A legrégibb gyár
valószínűleg a Honterus által alapított brassói gyár a XVI. század 3. évtizedében,
az általa behozott nyomdászat szükségleteire. Állandóbb volt a szepességi gyár a
XVII. század végén.
A papír származására némi támpontot nyitnak a rajta látható víznyomatú gyári
jegyek (les filigranes du papier), melyeknek vizsgálata körül, különösen Briquet-

nek vannak nagy érdemei. Ezek a XIV. század óta egyre változatosabbak: keresztek, mesterjegyek, állatok, virágok, szerszámok, címerek, betűk, geometriai alakzatok stb. E jegyek tanulmányozása igen értékes a gyártás történetére, egyes gyárak
készítményeinek elterjedésére, a különböző papírfajtákra, melyeket egy-egy gyár
is más jegyekkel jelölt meg, a kereskedelem vonalára; sőt bizonyos tekintetben
ezeket még paleográfiai bizonyítékul is fel lehet használni a papíriratok kora és az
anyag provenienciája mellett; de e vizsgálatoknál nagy óvatosságra van szükség;
mert annyi már konstatáltatott, hogy a keresett, jóhírű gyártmány jegyét más gyárak
is utánozták, s hogy a papír oly elterjedt kereskedelmi cikk volt, hogy ugyanazon
hely gyártmánya a legtávolabbi helyeken is megtalálható. Pl. a St. Florian-i zárda
könyvtárának XIV-XV. századi papír-kézirataiban magában 91 különböző jegy
található; Pieksvinki átvizsgálta és összeállította Lengyelország könyv- és levéltáraiban lévő oklevelek és kódexek papírjainak jegyeit és 795 különböző jegyet
talált csak a XIV. századi darabokon; minthogy ekkor ott még nem volt gyáripar
(ez ott a XV. században honosodott meg): ez mind külföldi, legkülönbözőbb helyekről eredő gyártmány, mutatva a papírkereskedés kiterjedt, szétágazó voltát.
Nálunk Szőnyi Ignác László vizsgálta meg a Nemzeti Múzeum és az Országos
Levéltár XIV. századi okleveleit és nem kevesebb mint 223 féle jegyet konstatált;
a bizonyosan megállapított jegyek után kétségtelen, hogy a főbb beszerzési helyek
voltak: Fabriano, Genua, Velence. Ez a XIV. században nem is lehetett másképp,
mert hozzánk közel csak itt volt számottevő ipar.
A forgalomba került papír nagyobb mennyiségét rismá-nak. (arabul: razmah)
hívták (risen, riess); ebben 20 könyv volt (puch, liber), egy könyvben rendszerint
25 ív. 15 rizsma 1 csomag (soma, sam). Az árak természetesen a papír nagysága,
finomsága és a gyári hely híressége szerint változtak. íme egy pár adat hazai városaink régi számadásaiból. Bártfán 1432-ben egy fél rizsma (10 könyv) papírért
fizettek 6 forint 66 dénárt (egy könyvre tehát 66 dénár esik); ez elég magas ár,
amely azonban a század folyamán egyre alacsonyabb lesz. 1439-4l-ben 1 könyv
40,24, 20 dénár. A század végén Nagyszebenben 1 rizsma 1 forint 25 dénár (149495-ben), tehát egy könyv csak valamivel több 6 dénárnál. Ez mutatja, hogy a gyári

termelés fokozása mennyire leszállította az árakat. De még a papír drága korában
is sokkal olcsóbb volt a hártyánál. így 1395-ben Nagyszombatban 1 darab pergamen 40 dénár és 1 puch (25 ív) papír is ugyanannyi. Persze az arány a papír árára
nézve idővel egyre javult. A nördlingeni vásáron 1454-ben 50 ,,heut" pergamen 4
forint és 4 rizsma ravensburgi papír szintén 4 forint (tehát 1 rizsma 1 forint, 1 könyv
5 dénár).
Ami a papírnak könyv- és oklevélírás céljaira való alkalmazását illeti, annyi
bizonyos, hogy Európában a XII. századnál régibb emlék sem latin, sem görög
nyelven nincs. A legrégibb spanyolországi papírkézirat egy XII. századi glosszárium. Olaszországban a genuai állami levéltárban egy notarialis register, amely
arab eredetű papírra van írva, s melybe a bejegyzések 1154-ben kezdődnek és 1214ben végződnek.
Ugy látszik, okleveles célokra legelőször ott használták, ahol az arab uralom
következtében nagy volt az arab kultúra hatása, s ahol a papirusz divatja is nagy
volt, ti. Szicíliában, a normann királyok idejében. Említenek itt 1139-, 1140-ből
való bíborpapírra (mert bár sokkal ritkábban, mint a pergament, ezt is festették)
aranybetűkkel írt okleveleket. IV. Roger szicíliai király 1145-ben, Palermoban egy
gyülekezetben elrendeli, hogy elődjeinek 1097-, 1102- és 1112-ből való okleveleit
„de charta cuttunea" és ,,de sigillo cuttuneo", „inpergameno"

írják át. Ezekből a

régi normann királyi oklevelekből csak egy maradt fönn: az említett 1140. évi
bíborpapírra írott, amely másolata IV. Roger hártyára írott aranypecsétes okleyelének, mellyel Palermoban a királyi kápolnát alapította. Az aranybetűkkel bíborpapírra írt másolat valószínűleg a király rendeletére készült; most a palermói királyi
kápolna levéltárában van.
A XIII. században a papír használata Olaszországban egyre terjed, kivált a déli
vidékeken, úgy hogy II. Frigyes császár 1231-ben a Constitutiones Siculae-ben
maradandó értékű oklevélírás céljaira eltiltja és ezeket íratja. Nagy érdekű rendelete
így szól:
,, Volumus etiam et sancimus, ut instrumenta publica et alie similes
nonnisi in pergamenis in posterum perscribantur.

cautiones

Cum enim eorum fides multis

futuris temporibus duratura speretur, iustum esse decernimus, ut ex vetustate forsan destructionis periculo non succumbant. Ex instrumentis in chartis papyri vei
alio modo, quam ut dictum est nisi sint apoche vei antapoche, in iudicis vei extra
iudicia nulla omnino probatio assumatur. Scripturis tantum preteritis in suo robore
duraturis. Que tamen in predictis chartis bombycinis sunt redacte scripture, in
predictis locis Neapolis, Amalfie et Sorrent intra biennium a die edite sanctionis
istius ad communem litteraturam et legibilem

redigantur."9

Olasz notariusoknak még későbbi időkben is, a XIV. században fogadást kellett
tenniök, hogy nem írnak oklevelet ,,in charta bombycis, vei de qua vetus fuerit
abrasa scriptura"Az

angol jogszokás a legújabb időkig megköveteli, hogy ami

oklevél, pergamenre legyen írva.
Olaszországban a XIII. századból okleveleken kívül egész sorozata maradt meg
a papírra írott hivatalos könyveknek. A legrégibbek a Sangimignano-i község protokollumai 1221-ből (Firenzében), a Liber plegiorum 1222-ből (Velence), II Frigyes császár regisztruma 1239-40-ből, leírva 1240-ben (Nápoly), Montevoltraio
községi Liber consiliariorum 1246-ból (Volterra), a sienai városi számadáskönyvek 1248-tól (Siena) stb.
A németországi oklevelek között régebben a legelső papírnak sokáig IV. Henrik
1076-os oklevelét hitték, amely Utrechtnek szól; a vizsgálat azonban kiderítette,
hogy az igen rongált anyagú oklevél hártyára van írva. A legrégibbek II. Frigyes
szicíliai királyságából kerültek ki. Ezek nem diplomák, csak mandatumok, amelyekre jó volt a romlékonyabb anyag is. Az első 1228. évi Barlettából kelt, s a
Goess-i (Stájerország) apácazárdához van intézve (most a bécsi állami levéltár), a

9

„Azt akarjuk és el is rendeljük, hogy a közokiratokat ... csupán pergamenra írják a jövőben.
Mivel ugyanis ezek hitelessége sokáig kell, hogy érvényét megőrizze, méltányosnak tekintjük,
hogy régiségük miatt pusztulás veszélyének kitéve ne legyenek. A papirosra írt okleveleknek
a bírósági eljáráson, vagy azon kívül semmi bizonyító ereje ne legyen. A régebbiek azonban
érvényességüket megőrzik, de ezeket is melyek ilyen papirosra íródtak, Nápolyban, Amalfiban
és Sorrentoban e határozat napjától számított két éven belül az általában használatos írásbeli
formába kell átírni" (Mezey, 74. sz.)
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,,charta bombycis-re vagy amelyről a régi írást ledörzsölték"

másik 1230-ból való és Lübeck városának szól (a városi levéltár). E két legrégibb
példa azonban kivételes. A német kancelláriában s általában Németországban a
papír csak a XIV. században honosodott meg, amikor egész Európában elterjed.
Állítólag VII. Henriktől (1308-13) már volnának papírra írott levelek, de ezekről
bővebbet nem tudunk; Bajor Lajostól (1317-47) már vannak papír regiszterek és
levelek. Utódja, IV. Károly alatt terjed el legnagyobb mértékben a papír használata
úgy a kancelláriában, mint Németország minden vidékén, mégpedig előbb Délen,
később Északon, magánokleveleknél is, mégpedig elsősorban mandatumok, ideiglenes érvényű intézkedések, főleg pedig levelezések írásánál. Örök jogú, ünnepélyesebb okleveleknél megmarad a hártya a legújabb időkig. Papír-kódexekkel
sem találkozunk a XIV. század előtt.
Magyarországon sem ismeretes a XIV. század előtt papírra írt kódex vagy oklevél. A minket érdeklő legrégibb papír-okirat 1274-ből való ugyan. Ez azon szövetség okirata, amelyet egyrészről Károly Szicília királya, másrészről IV. László
magyar király megbízásából Spalato és Sebenico dalmáciai városok kötöttek Sarabelli Máté közjegyző előtt az Adriai-tengeren kalózkodók kiirtására. Ez valószínűleg másolat, de teljesen egykorú.
Magyar területen írt legrégibb papíroklevél Miklós pozsonyi alispánnak a szentmártoni jobbágyok garázdálkodása tárgyában a pozsonyi káptalanhoz írott megkeresése 1306. december 17-én. Az oklevél évszáma éppen a „sexto"-nál kiszakadt,
úgyhogy az oklevél közlője (Anjou-kori okmánytár) némi kétségét fejezi ki; de
igen sok jel mutat arra, hogy az tényleg 1306-ból való (Pannonhalmi levéltár).
Kétségtelenül hiteles Gentilis bíbornoknak Pozsonyból 1310. május 2-án Benedek erdélyi püspökhöz papírra írt rendelete, amelyben az Erdélyre kivetett egyházi tilalomnak szigorú megtartását rendeli el és felszólítja, hasson oda a püspök,
hogy László erdélyi vajda a Szent Koronát Károlynak kiadja. A papír kétségtelenül
déli eredetű, víznyomás nélküli (Nemzeti Múzeum).
Hazai oklevéladóink közt eddigelé az egri káptalan 1319. évi oklevele a legrégibb papírra írott (Országos Levéltár). Utána jön Jakab szabolcsi főispáné, 1325ből (Múzeum, Kállay lt.), majd 1326-ból ismét a Pozsony megyei főispáné, Mik-

lósé (Országos Levéltár). A 20-as évekből vannak még papírra írott oklevelek:
1326.: esanádi káptalan, 1327.: pécsi káptalan, ugyanezen évből Baranya megyei
hatóság (mind Zichy lt., Zsély). A 30-as években; ekkor már nem csak káptalani
és vármegyei, hanem országbírói, nádori, királynői, sőt királyi kancelláriában is
előjön. Ettől kezdve konkurráló anyag a hártyával, pörök folyamán kiadott közbeeső oklevelekre, ideiglenes érvényű fassiokra, sőt Nagy Lajos idejétől kezdve első
donációs oklevelekre is; főleg azonban correspondantiákra használták.
A nálunk fellépő XIV. századi papír, eltekintve a legrégibb példáktól, erős, érdes, víznyomatú vonalazással ellátott papír. E bordák szélesek, oly erősen kinyomva, hogy ujjal ki lehet tapintani. Később a század végén, a vonalazás sűrűbb lesz
és nem tapintható ki. A XV. század 30-as éveitől azután kezd a papír vékonyodni
s a simább papír helyt ád a vastagabbnak. Ezek a tulajdonok azonban nemcsak a
mi papírunkat jellemzik, hanem általában mindenütt ilyen a papír.
Egy kancellária van, ahol papírra írt oklevéllel nem találkozunk: a pápai. Itt a
papír csak belső hivatalos használatra szánt könyveknél, minők a regiszterek, számadások stb. fordul elő és pedig a XIV. század elejétől kezdve. Egyike a legrégibb
minket érdeklő emlékeknek Gentilis bíboros számadáskönyve (1305-1312) a Vatikáni Levéltárban. Ugyanott az úgynevezett Regesta Avenionensia a papír-regiszterek, amelyeknek sora XXII. Jánossal kezdődik (1316-1334).
Könyvek, oklevelek formája
Tekercs. Az égett agyagtól, érc- és viaszlapoktól eltekintve, melyek már köny vformájúak: írásművészetnek legrégibb alakja a tekercs. Ezt a formát értik a görög
pip^oC, PiP^lOV (Pt>(3-), KDÁlvSpo^, a latin volumen, liber, charta, tomus, s az
ifjabb eredetű rotulus alatt (rotula). Az elnevezések (KDÁivSpot,, rotulus kivételével) megmaradtak a könyvre azután is, hogy ez más formát öltött. Az a körülmény,
hogy a papirusz tekercs (scapus) alakjában került forgalomba, egyenesen az írásművek szokott alakjából folyó.
A tekercs előnyei: hogy a papirusznak csak egyik oldalára írván, az összehajtás
által az írás meg volt óvva a külső behatásoktól; az írott művek egységes formát

kaptak, ami könyvtári kezelésre alkalmassá tette őket. A rotulus vége (az eschatocollum) egy fa- vagy csont pálcára volt erősítve s erre volt a papirusz vagy hártya
csavarva; ennek neve volt umbilicus, ennek kiálló végeit, melyek gyakran aranyozva vagy másképp díszítve voltak, nevezték cornuá-nak. Frontes nevet viselt az
összecsavart tekercs széle, melyet lesimítottak, festettek, miként később a könyvek
vágását. ,,Ad umbilicum perducere vero evolvere" képletesen: valamely ügyet teljesen elvégezni. A tekercs külső oldalán egy pergamen szeletet alkalmaztak ráragasztva, amelyen a tartalom volt jelezve; ennek neve: indices, cnAAA)(3oC,,
TCiTTCCKtov. Maga az egész tekercs pergamen borítékba, vagy esetleg emporretica
papirusztokba került; esetleg több tekercs, amelyek egy egységes művet foglalnak
magukba, egy tartóba (capsa, scrinium). Ilyen volt a régi könyv formája az ókorban. Ily teljes felszerelésű könyvek persze nem maradtak reánk, de régi képek
(Pompeiben és Herculaneumban) valamint leírások így mutatják.
Az íróanyag összecsavarása: plicare\ teljes kinyitása, átvitt értelemben a könyv
bevégzése: evolvere, explicare. Innét explicitus liber = befejezett könyv. A rotulus-formától veszi eredetét a középkori könyvírók szokott befejezése: explicit.
A szöveg írása a papirusz vagy hártya egyik oldalán van, éspedig ókori munkáknál jobbára a rotulus hosszabbik oldalával párhuzamosan, elkülönített hasábokban.
Az ilyen hasáb neve paginae, schedae. A hasábokat többé-kevésbé szabályos közök
választják el egymástól, amelyek a papirusznál gyakran összeesnek a commissurákkal. Okleveleket, kivált leveleket is írtak így; de szokottabb volt azokat kisebb
terjedelmük miatt egy hasábban, éspedig az anyag keskenyebb oldalával párhuzamosan (charta transversa) írni.
Az oklevelek e formája, mint a rotulus-alakban írott papirusz-emlékek utóhatása, állandó maradt a középkorban a hártyára írott notariusi okleveleknél, míg a
másik forma váltakozik a transversával a rendes kancelláriai kiadványoknál, később uralkodóvá lesz az, ahol a sorok a hosszabb oldallal futnak párhuzamosan.
Ilyesmi már papiruszokleveleknél is előjön; így például a ravennai oklevelek közt
van egy 541 -bői, amelynél a sorok a 96 cm széles és 55 cm hosszú papirusz hosszabbik felével párhuzamosak.

Úgy könyveknél, mint oklevélnél, ha az rotulus-formájú, ritkább eset az, hogy
az anyag hátára is van szöveg írva (spisthagraphi), leginkább olyankor, amikor az
eredeti szöveghez más valamit írtak hozzá pótlólag, vagy - ritkán okleveleknél ha az anyag nem volt elég nagy.
A középkori írott rotulusoknál megszűnik a szövegnek hasábokba való írása,
hanem azokat épp úgy írják, mint az okleveleket, a keskeny oldallal párhuzamosan
(kevés kivétel van). Annyi hártyát ragasztottak össze, amennyire szükség volt. Ilynemű emlékek nagy számmal nem ismeretesek; ilyenek pl. Dél-Olaszországban az
Exultet-ek (húsvét vigiliáján olvasott evangélium), némelyik 6-7 m hosszú, Necrologiumok, kolostorok krónikái, ily pl. a híres zürichi (4 m hosszú) címertekercs
a XIV. század elejéről, e nevezetes heraldikai forrás. Franciaországban gyakoriak
a XV. században a rövidített bibliák rotulus-formában, előkelő nemesi családoknál.
Pelancius Félix, zenggi kancellár „Genealógia Turcorum imperatorum".
Okleveleknél a rotulus-forma a középkorban sokkal gyakoribb. Eltekintve a régi
papirusz-bulláktól, amelyek meg voltak pecsételve, a rotulus-oklevelek jobbára
pecsét nélküliek, minők a notariusok instrumentumai. Pecséthez a rotulus-forma
kevésbé volt alkalmas, de azért van köztük pecsétes is. Kivált függő pecsét, amely
az anyag legalján van, nem szenved a rotulus-forma által. A notariusi oklevelek
közt van 30-32 m hosszúságú is. Néhány kiváló példa: A Lengyelország és a német
lovagrend közt folyt nagy pör, amelynek 1320 körül pápai követek vetnek véget,
egy 17 m (rőf) hosszú és 24 cm széles hártyát töltött meg és ezt 2 példányban írták
le. Lübeck városának pöre a serkeni püspökkel több ilyen hosszú hártyára van írva
(1276-1317 közt), a legnagyobb circa 40 m hosszú. A lapok összeragasztásánál
rendszerint a közjegyző jegye van odarajzolva. Előjön az is, hogy a paginák össze
vannak varrva s a fonál vége lepecsételve.
A rotulus-forma igen alkalmas volt arra, hogy a tartalmat elzárják a nyilvánosság
elől. A tekercset egy fonállal vették körül s ezt lepecsételték. Lübeckben pl. most
is nagymennyiségű XIV. századi végrendelet van, melyeket mint duplikátumokat
állítottak ki s azóta sem nyitottak ki. Kis pálcákhoz hasonlítanak, s kis helyet foglalnak el. Déli levéltárak pl. a velencei archivo notarile, Raguza stb. ezrével őriznek

ilyen pálcákhoz hasonló levéltári anyagot. Oklevélmásolatok, jószág összeírások,
leltárak gyakran ily alakúak. Egyike a legnevezetesebb emlékeknek az 1373-ban
felvett leltár a louvrei könyvtárról, amely 100 egymáshoz varrott pergamenlapra
van írva; az egész mintegy 70 méter hosszú.
Rotulus-formára, eltekintve a transversális oklevelektől, nálunk is van példa.
Ilyennek kellett lennie Szt. István görög nyelvű oklevelének, amelyet a veszprémvölgyi apácáknak adott, mert azt Kálmán király 1109. évi megerősítése így írja le:
,,Cum totum privilégium

S Stephani de omnibus pertinentiis

eiusdem

monasterii

cera sigillo eius esset involutum (involvere=összehengeríteni, összecsavarni) et
inevitabili necessitate quarundam litigationum fuisset apertum ... exinamita fide
veteris privilegii oportuit nóvum fieri"'1

A XIV. század óta vannak periratok, fel-

lebbezések, melyek ezt a formát mutatják. Az Országos Levéltárban van egy több
méter hosszúságú közjegyzői oklevél a XV. század elejéről, amely a pécsváradi
apátság régi okleveleinek átiratait tartalmazza; az összeragasztási helyeken ott van
mindenütt a közjegyzői jegy. Ily rengeteg nagy, gyakran 15-20 ív papírból összeragasztott lapokra írták nálunk a XVI-XVII. századi pöriratokat, amelyek azonban
nem összegöngyölítve, rotulus-alakban, hanem zárt formában adtak ki.

A rotulus-formával kapcsolatban kell megemlékezni az oklevelek szokott alakjáról, a pagina-ról, amely elvégre is a rotulus-alakból eredt.
Az okleveles célokra használt hártya vagy papír nagysága, alakja, minősége
annyira változott, hogy erre nézve biztos irányelveket felállítani nem lehet; a hártya
pontos méreteinek és minőségének leírása csak oly esetekben lehet fontos, ha ezzel
valami speciális kérdést akarunk megvilágítani. Az anyag nagysága mindig a ráírandó szövegtől függött. Régibb időkben ez sokszor formátlan, az elvágás nem
történik egyenes vonalban; rendezett kancelláriánál, Németországon és a pápainál
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„Mivel Szent Istvánnak az egész privilégiuma, amely ugyanezen monostor minden tartozékáról
szólt, az ő viaszpecsétjével lett összetekerve, de bizonyos perlekedések miatt elkerülhetetlenül
fel kellett bontani ... hiszen a privilégium elvesztette hitelességét, újat kellett írni." (Érszegi
Géza: Szent István görög nyelvű okleveléről. Levéltári Szemle 1988/3. 3-13. p.)

• már a XI-XII. század óta a formának a külső csínjára már jobban vigyáznak. Nálunk
a XIII. század óta. Szinte követni látszanak Conradus de Mure ezt a szabályát;
„Carta in qua scribi debet littera, (sit) expers [...], bene rasa, punnicata,

scri-

bentis manibus et usibus preparata nec nimis rigide dura nec nimis molliter tenuis.
Sic quadrangulentur,

ut latitudo longitudini respondeat convenientes, et nec lati-

tudo modum debitum excedant et mensuram, sicut archa Noe in longitudine,
tudine, altitudine

iussu Dei artficialiter

et proportionaliter

composita

compacta ...Item scriptura littere seu epistole tam a capite quam a fine

latifuit et

secundum-

debitam quadraturam cum spaciis ab omni latere, scilicet superius, inferius, dextrorsum, sinistrorsum, competentibus habere debet ductum seu terminos

lineales,

ita ut scriptura margines carte seu extremitates fugere videatur modo debito et
decenti, alioquin carta sic detruncataproprietatem

littere deformaret...

Unde car-

ta seu carte forma non sit nimis longa, non sit nimis lata, spaciis ut dictum est
regulariter

ordinatis."n

Ezeket az idealis szabalyokat altalaban csak teljesen berendezett, nagy gyakorlattal biro kancellariak kovettek. Altalaban ugy tapasztaljuk, hogy nalunk a harlyaval vagy papirral igen takarekosan bantakel. Levagott lapszelre, ferden metszett
szeletekre, hibas, lyukas hartyara akarhanyszor lrtak oklevelet; margora a XIII.
szazad kozepeig alig hagytak helyet. Kiralyi okleveleknel a XIII. szazad kozepe,
hiteles helyieknel a XIII. szazad vege, bfroi kiadvanyoknal a XIV. szazad elso es
varosiaknal a szazad masodik fele ota van rendesebb forma.
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,,A hártya, amelyre oklevelet kell írni, (legyen) mentes [...], jól ledörzsölt, vonalazott, az író
kezének és használatának előkészítve, sem túl keményen durva, sem túl lágyan finom. Úgy
négyszögesítik, hogy a szélesség a hosszúságnak megfeleljen és a szélesség a kellő módot és
mértéket ne hágja át, amint Noé bárkáját hosszúságban, szélességben és magasságban Isten
parancsára mesterien és arányosan megalkották és megszerkesztették. ... Továbbá az oklevél
vagy levél írásának úgy az elejétől, mint a végétől a kellő négyzetforma szerint, minden
oldalától tudniillik a felsőt, alsót, jobbot, balt, megfelelő helyekkel kell bírnia a vonalvezetést
és a vonalas széleket, hogy az írás úgy látszódjon, hogy kellő és illő módon elkerüli a hártya
széleit és végeit, máskülönben az így megcsonkított hártya az oklevél lényegét torzítja el ...
Ezért a hártya vagy a hártya formája ne legyen túl hosszú, ne legyen túl széles miután a
helyeket szabályszerűen elrendezték, ahogy elmondatott."

A pápai, császári kancellária mondhatni már a XIII. század óta mellőzi a hibás,
lyukas hártyát (quod in nulla parte sui debent, continere foramen vei suturam apparentem); ilyesmi minálunk még királyi kisebb okleveleknél, mandátumoknál is
gyakori. A hártyának e hibája, amely már az írás előtt is megvolt, könnyen felismerhető azáltal, hogy az írás a hibás helyet kikerüli és hogy ez a helytapintásra
kemény, éles szélű.
A hártya nagysága a minimális és maximális méretek között van. Vannak oly
keskeny, kis oklevelek, amelyeknek magassága 2-3 cm, szélessége 5-6 cm. Példák
a XIII-XIV. századtól. Egy pár igen nevezetes oklevelünk mérete: pannonhalmi
1001. évi oklevél 48x44,5 cm, I. Endre, 1055. 89x37 cm, Szent László-kori bakonybeli conscriptio 87x45 cm, Kálmán király, 1009., 61x47 cm, Kálmán király
1113-as zobori oklevele 62x48 cm. Ezek a legnagyobbak közé tartoznak. Igen
nagyok pl. a XIV. századi osztálypörök stb. Vannak hártyák, amelyek egy irányban
90-95 cm nagyok. Ez körülbelül a dimenzió határa; ennél nagyobbat már két darabból kell összevarrni, mint ahogy ez az 1055. évi oklevéllel történt.
Az oklevél formája. A rendes oklevélforma és a transversális.
A rendes oklevélforma már a meroving papirusz-okleveleknél fellép; vannak
olyanok, ahol a sorok circa 1 m hosszúak s a papirusz magassága 30-32 cm; ellenben pápai okleveleknél és magánosokénál ugyanezen időben szokottabb a transversális.
A forma nagysága legalább egy irányban a meglehetősen egyforma dimenziójú
papirusznál adva volt. A pergamennél azonban ez változik, az arány a hosszúság
és a szélesség közt mindig más-más. A régibb időben sok a transverzális alak,
mondhatni a XI-XII. század óta válik túlnyomóvá a rendes forma. A rendes, szabályos elvágásra csak nagyobb fórumok vigyáztak, de még ezeknél is akad akárhány
szabálytalanul, formátlanul elvágott hártya.
Nálunk a legrégibb oklevelek transverzálisak; így pl. Szent István 1001. évi, I.
Endre 1055. évi, Guden oklevele, Dávid dux adománya, Kálmán 1109-es oklevele.
- A legelső rendes formájú oklevél Kálmán 1111. évi, azután a két II. István-kori

(Acha és Nana); ettől kezdve azután általánossá válik a rendes forma. A publicum
instrumentumok azonban megmaradnak transverzálisok.
Könyvforma. A legrégibb könyvforma a viaszos lapoké; ez volt a caudex (codex). Kétségtelen, hogy a pergamennek íróanyagul való alkalmazása idézte elő a
könyvnek változott formáját. Azok a papirusz-kéziratok, melyek a VI-X. századból
valók és könyvformát mutatnak, csak a pergamen alakját követik.
A könyvforma alapja az összehajtott pergamenlap, az ív, amelynek 2 levele
(fólia) van. A régi könyveket azonban nem írták egymás mellé tett ívekre, hanem
néhány ívet egymásba tettek s így mondhatni füzeteket képeztek. Egy ilyen normális füzet, amely 4 ívből (tehát 8 levélből) áll: a quaternio (xexpaC,, XETpaPiov).
Egy régi glossárium szerint: quaternio dicitur ubi sunt quattuor diplomata. 11 Ezt az
eredeti jelentését utóbb elvesztette, és általában csak füzetet értenek alatta, tekintet
nélkül a lapok számára. Már a VII. században egy kéziratban ezt olvassuk: „iste
quaternio quinque fólia habét."14 Újabb eredetűek ezen elnevezések: binio, ternio,
quaternio, sexternio, amely 2-6 lap összehajtásából előálló füzetet jelentenek. Ezek
a kifejezések átmentek a nyomtatott könyvekre is, és incunnabulumok végén akárhányszor olvassuk, hogy a könyv hány biternio, ternio stb-ből áll.
Az, hogy egy quaternio hány ívből áll, igen változó. 2-10 ívig (esetleg többig)
változik. A szabály az volna, hogy egy-egy könyv quaternioi egyformák legyenek,
kivéve az utolsót, amely a körülményekhez képest változik. Ezért minden kódex
pontosan átvizsgálandó, vajon teljes-e.
A kódexek anyaga rendszerint egységes, vagy papír, vagy hártya, vannak azonban vegyesek is. Az elrendezés ezeknél rendszerint olyan, hogy a papírquaterniok
külső borítólapja (néha a belső is) hártya a nagyobb ellenállás céljából.
A quaterniok sorrendjét a signaturák és a custosok (reclamantes) mutatják. A
signaturák betűk vagy számok, amelyek az egymás után következő quaterniokon
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Quaternio-nak mondják, ahol négy diploma van

14

Ennek a quaternio-nak ötfolium-a

van

sorrendben folytatódnak. Használatuk igen régi időkre megy vissza; vagy minuszkula vagy majuszkula betűk római vagy később arab számjegyek, sokszor cifrázva
vagy keretbe foglalva. Helyük többnyire a ternio utolsó levelén van, ritkábban az
elsőn (a könyvnyomtatás ideje óta inkább az elsőn). A custosok a quaternio utolsó
levelére alul írt szavak, amelyek a következő quaternio első szavai. Legelőször a
XI. században jönnek elő de csak a XlII-tól gyakoriak.
A kéziratok régi formája a széles quart vagy teljesen négyzetforma. Gyakori az
egyes lapoknak 3-4 hasábra osztása úgy, hogy kinyitva 6-8 hasáb áll az olvasó
szeme előtt, ami a régi papirusz tekercsek beosztására emlékeztet. Ezek mellett már
a IV-V. században gyakori a 2 sőt 1 hasábos beosztás. A 6. századtól ritka a 3
hasábos beosztás, kivéve ha az írott mű természete (glossarium, vocabularium stb.)
azt szükségessé teszi. Közönséges kéziratoknál fólió vagy quart formában később
leggyakoribb a 2 hasábos, kisebbeknél az 1 hasábos beosztás. A legrégibb quadratumforma idővel helyet adott olyannak, ahol a magasság nagyobb a szélességnél.
A legváltozatosabb dimenziójú és formájú kéziratokkal találkozhatunk. A legkisebb formájúak a feljegyzési könyvecskék, imádságos könyvek, a legnagyobbak
a törvények, bibliák, missálék, passionáriumok, antifonálék s más templomi, kari
célokra szolgáló könyvek.
A kézirat formáját régen ritkábban jelezték így: in folio, quarto stb.; gyakoribb
a nagyságnak általános megjelölése pl. in Magna, parva forma (volumine),
men maximum, valde magnum, magnum, longum, mediocre, parvum,

volu-

parvulum,

minusculum, parvum sed altum. Pl. a Gutkeled Biblia „una biblia in duobus maximis voluminibus".i5

Egy XV. századi katalógus így ír le egy régi Ótestamentumot:

„in maximo volumine ut vix a tribus hominibus feratur".16 Még ma is szokás a régi
fol. 4°, 8° elnevezésekkel jelölni meg a formát, e helyett jobb azonban ha a fontos
kódexeket centiméterek szerint írjuk le.
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Egy Biblia két igen nagy volumen-ben

16

igen nagy volumenben, hogy három ember által is alig hordható

Egy-egy levél neve charta, folium, pagella. Ennek két oldalát így jelölik: recto,
verso, tergo. Ujabban egy mellé helyezett a, b betűvel. Egy oldal pagina, facies; a
sor: linea, versus, riga. Ezek együttvéve egy-egy lapon quadraturát képeznek; az
üresen maradt lapszél neve; spatia, margines, extremitates.
Könyvformájú oklevelek. Igen hosszú okleveleket, mint említve volt tekercs
(rotulus) formában írtak. Ez azonban igen kényelmetlen forma volt, mert nem engedett áttekintést a szöveg felett. Ezért elszórtan bár, de kezdik a könyvformát alkalmazni. Quaterniot (füzetet) vettek elő s valamennyi lapot átfűzvén, ezt egy fonállal
könnyen lehetett megpecsételni. Ilyen formában van tartva a Bajor Lajos (1314-47)
által megerősített felső-bajorországi Stadtsrecht, amelyet épp ezért „das versiegelte Buch" névvel neveztek. Ilyen a IV. Károly császár által kiadott aranybulla valamennyi példánya; az 1448. évi bécsi konkordátum, a nagy salzburgi privilégiummegerősítés III. Frigyestől, amely 20 „puchszweise" írott lapból áll. - Franciaországban ez a divat Giry szerint csak a XVI. században lép föl a királyi kancelláriában.
Vannak országok, ahol ez a forma sehogy sem honosodott meg, ilyen pl. Anglia.
Amikor 1474-ben a Hanza-városok az ún. utrechti szerződést az angol királlyal
Brüggében megkötötték, a városok megbízottai a szerződés két példányát hozták
magukkal. Az egyik példány könyvformájú volt, amelynek lapjait vörös-fehér selyemszál fűzte össze; ezt azonban az angol megbízott kifogásolta, mert „minus
conforme usui et consuetudini."'7
A külföldön eddig nem ismeretes régibb példa a XIV. századinál. Hazánkban
azonban könyvformájú oklevélről már a XII. században történik említés. Biztosan
megállapítható, hogy két igen nevezetes, III. Bélától és Imre királytól való s az
aradi káptalan részére szóló oklevelünk, amelyeket sajnos csak igen kis töredékekben ismerünk, könyvformájú (in forma libri seu quaternii) volt. Ezen oklevelek
rendkívül terjedelmesek voltak, fel voltak benne sorolva az aradi káptalan összes

17

„kevésbé felel meg a használatnak és a szokásnak"

jogai, birtokai, a határokkal együtt; s mindebből alig egy kis töredéket ismerünk.
Annyi tény, hogy III. Béla 1177. évi oklevele könyvformájú volt, melyet Imre
1202-1204 közt szintén könyvformában írt át, később Zsigmond császár által a
XIV. század végén megint könyvformájú oklevéllel erősíttetett meg. így mondja
Imre király okleveléről a váci káptalan 1337-ben: „...prepositus ecclesie Orodiensis exhibuit nobis privilégium in modum quaternii seu libri factum serenissimi principis domini Hemerici

quondam regis super possessionibus

confectum, sigillo eiusdem domini regis consignatum...'

n18

eiusdem

ecclesie

Zsigmond király ok-

leveléről pedig a csanádi káptalan 1405-ben ,,Blasius custos ecclesie

Orodiensis

... exhibuit nobis quoddam privilégium serenissimi domini Sigismundi Dei gratia
Hungarie appensione sui sigilli dupplicis communitum et propter

multitudinem

eius scripturarum ad modum libri conscriptum, tenoremque privilegii condam domini Bele regis felicis recordationis confirmative in se habens".'9
Hogy e nagyszövegű, igen fontos oklevelekből oly csekély töredékeket ismerünk, azon kívül, hogy az aradi káptalan levéltára elpusztult, köszönhetjük annak,
hogy a káptalanok, amelyeknek azt átírás végett bemutatták, csak annyit írtak belőlük át, amennyire valamely pör alkalmával okvetlen szükség volt, a többit elhagyták. így tesz a csanádi káptalan 1334-ben:,,nomina vero iobagionum, que in eodem
privilegio continebantur, propter eorum multitudinem numerosam, quia nobis scribendo tedium generabant, non rescripsimus, sed rescriptioni supersedimus
dem."
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eorun-

Vagy a váci káptalan 1337-ben :„ cetera autem in eodem privilegio con-

tenta propter nimiam prolixitatem transscribinon facientes, sedtantum que fuerint
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,,... az aradi egyház prépostja bemutatta nekünk a fenséges Imre herceg úr, néhai király ezen
egyház birtokairól készült, ezen király úr pecsétjével megerősített, könyv vagyis quatemio
módjára készült privilégiumát ..."
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„Balázs aradi őrkanonok ... bemutatta nekünk Zsigmond, Isten kegyelméből Magyarország
fenséges urának, az ő kettős pecsétjével megerősített és írásának terjedelmessége miatt könyv
módjára megírt, néhai boldog emlékezetű Béla király úr privilégiumának tartalmát megerősítően magába foglaló privilégiumát."
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,,A jobbágyok neveit pedig, amelyek ezen privilégiumban tartalmaztatnak, számos sokaságuk
miatt, mivel nekem az írásból unalom származott, nem írtam át, hanem ezeknek átírásától
megkíméltem magam."

magis necessaria..."2i A káptalanok e kényelmes eljárása fosztott meg bennünket
ezen, Európában is talán első példát képező és tartalmilag is igen fontos oklevelünk
ismeretétől.
Az aradi oklevél példája mutatja, hogy a XII. századtól kezdve volt nálunk példa
könyvformájú oklevélre. A legelső, amely reánk jutott az 1391. évi turóci és liptói
registrum, voltaképpen Bebek Imre országbíró ítéletlevele. A XV. századtól azután
ehhez jönnek nagyobb pörökben hozott terjedelmes végleges ítéletek, régi oklevelek nagyobb mennyiségű átírásai, privilégium-megerősítések, törvények. A XVI.
századtól még címeres levelek terjedelmesebbjei, díszdiplomák stb. Ezen okleveleknél a pergamenlapokat 4° vagy 2° formában egymásba tették s a pecsétet tartó
zsinórt aztán valamennyi lapon keresztülhúzták. Tömeges átírások alkalmával mindenesetre kényelmesebb volt ez az eljárás, mint ha az okleveleket egyenként, külön
lapokra írták volna; mert egy aktussal, egy pecsételéssel valamennyit egyszerre
lehetett hitelesíteni.
Az íróanyag előkészítése
A kereskedésből a scriptorok kezéhez jutott papirusz vagy pergamen még nem
volt teljesen alkalmas az írásra, azt erre elő kellett készíteni. Az előbbit sokszor
még simítani, enyvezni kellett; a simítás kalapáccsal vagy elefántcsonttal (kagylóval) történt. Hogy a pergamennél miben állott ez az előkészítés, elmondja egy, a
XII. század elejéről való prédikáció: ,,Scitis quid scriptor sólet facere. Primo cum
rasotio pergamenum purgare de pinguedine, et sordes magnas aufferre; deinde
cum pumice pilos et nervos omnino abstergere. Quod si non facérét littera inposita
non valeret, nec diu darare posset. Postea regulám apponit, ut ordinem in scribendo servare possit."21 E munkásság teljesen berendezett műhelyekben, kolos-
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„egyéb ezen privilégiumba foglaltak, a szerfölötti terjedelmesség miatt nem írattattak át, hanem
annyi, amennyi inkább szükséges lesz."

22

„Tudjátok meg, hogy a scriptor mit szokott csinálni. Először dörzsöléssel a pergament megtisztítani a zsírtól és a nagyobb szennyeket eltávolítani; azután a pumex-sze\ a szőröket és az
ínakat teljesen lehorzsolni. Hogyha nem tenné, ráhelyezett betű nem lenne erős, sem pedig
hosszú ideig nem tarthatna. Ezután regulát alkalmaz, hogy az írásban a rendet szolgálhassa".

torokban szerzetesek között be volt osztva. Egy XV. századi irat ezt így adja elő:
„Scindat unus pergamenum, alius purget, tertius lineando scriptoribus aptet, alius
encaustum, pennas alius ministret."23
A pergamen első tisztító eszköze a rasorium sive novacula egy félhold alakú
éles vas, melynek konkáv oldalán fanyele van. Lehet, hogy palimpszesztek készítésére is használták. Johannes de Janua glossariuma szerint: ,xferreum
tum, quo sólet radi et parari pergamenum"24

insrumen-

Ehhez hasonló eszköz volt a plana

vagy planula, melyről a kommentár csak azt mondja: ,,Plana proprie dicitur ferreum instrumentum, cum quo pergameniste preparantpergamenum^1'

Innét a pla-

nare=planieren szó.
Erre jött a pumex-ve 1 (súroló kő) való pumicatio, amelynek nyomai sok hártyán
karcolások formájában láthatók. A pumicationak különösen nagy gonddal kellett
történnie könyvírásra szolgáló pergamennél, mert itt mind a két oldalra írtak, ellenben okleveleknél, a hátlap, ahová írás nem jött, rendesen kissé érdesebb maradt.
Déli hártyán a pumicatio után jött okleveleknél a cretatio. Ehhez a corrosoriumra
volt szükség (,,Corrosorium, schab eyssen, ponitur pro instrumento scripturis, per
quod creta diminuitur in pulverem spargendum in pergameno "26).
Az előkészítéshez tartozik a pergamen hibáinak kijavítása; a meglevő lyukakat
beragasztották, néha igen nagy ügyességgel, vagy összevarrták (reparatio foraminum). Az összevarrás nedves állapotban finom lószőrrel vagy selyemfonállal
történt. Előkelő kancelláriák (pápai, császári) kiadványainál aránylag ritkább a hibás, lyukas pergamen, stb. megvolt a szabály ,,in nulla parte sui debet continere
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„Az egyik vágja fel a pergament, a másik tisztítsa le, a harmadik vonalazza meg és így adja
a scriptorok elé, egy másik a tintát, ismét másik a pennákat készítse elő." (Mezey, 47. sz.)
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„ ... vasból való eszköz, amivel a pergament le szokták borotválni és előkészíteni ..." (Mezey,
48. sz.)
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„Plana - azt a vasból való /egyenes/ eszközt mondják így, amivel a pergamenisták a pergament
előkészítik." (Mezey, 49. sz.)
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„Corrosorium - faragókés, scriptor eszköze, amivel a krétát porrá vágja, hogy alkalmas legyen
a pergamenen szétszórásra" (Mezey, 52. sz.)

forame vei suturam apparentem"; de kisebb kancelláriák kiadványainál igen gyakori. Az írás az ilyen hibás helyet gondosan elkerüli.
A vonalazás. Gondosan írott kódexeket előbb megvonalazták, még ha ennek
nyomai nem is látszanak; így kellett tenni, ez látszik a sorok rendjéből. Már a
herculaneumi papirusz-töredékeken látszik vonalazás nyoma, mégpedig ólommal
húzott vonalak. A sima és erős pergamenen azonban ez az eljárás nem volt egészen
alkalmas, stb. mást lehetett j o b b a n alkalmazni; ott a nedves pergamenre vak vonalat húztak, mégpedig rendesen a szőr- Idaion. Ez a legrégibb pergamen-kéziratokra
mondhatni szabály. Az élesen benyomott vonás sokszor elvágta a finom hártyát. A
betűk a latin kéziratokon e vonalon állnak, a görög kéziratokon azonban a X. század
óta e vonalon függnek. Ilyen vak vonalakkal jelölik meg a sorok néha hasábok
végét is, mondhatnók az írás tükrét. Emellett előfordul ólom, vagy vörös krétával
való vonalazás is. A XIV. századtól kezdve (okleveleknél korábban) a tintával
húzott vonal (színessel is) is sűrűn jön elő.
A vonalazáshoz szükséges szerszámok: a cirkálom (circinus, punctorium, punkteysen - Punkteisen est instrumentum acuti anguli ad perforandum subtiliter pergamenum27), subula (árszerű hegyes szerszám), plumbum (ólom). A cirkalommal
való kijelölése a sorok távolságára a lap szélén: a punctatio, pungire, punctare. Az
egyenes vonalakat vonalzó segítségével (regula, canon, norma) húzták, mégpedig
egy vaskerékkel, amely műveletet úgy hívták: sulcare, vagy egy éles fadarabbal,
amelynek ligniculus volt a neve. A vonal maga ypa|Lt(ir|, linea, későbbi barát-latinsággal riga.
Vonalazás oklevelekben. Papirusz-okleveleknél a vonalazás könnyen el volt
hagyható, mert az anyag vízszintes rostjai megadták az irányt. Mikor átmentek a
pergamenre, eleintén itt sem tartották szükségesnek a vonalazást, ami a kéziratoknál már régi szokás volt. A VIII. század végéig nincs frank birodalmi oklevél,
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„ ... hegyes végű eszköz a pergamen átszúrására" (Mezey, 55. sz.)

ahol vonalazás volna. Nagy Károly idejében kezdődik a vonalazás, mégpedig az
előlapon vak vonalakkal. Ez változó rendszerrel tart a XI. század végéig, de mindig
vakvonalakkal, amikor IV. Henrik alatt fellép a színes- és tintavonalazás s nagy
ritkán a függőleges sorhatároló vonalazás is. Szabály úgy látszik nem volt erre,
mert vannak oklevelek, ahol semmi vonalazás sincs s a sorok egymástól való távolsága igen különböző. A későbbi időben (XII-XIII. század) nagyobb a szabályosság;
mégpedig az előlapon vakvonalazással a többség; de hátlapi és tintavonalazás is
előjön.
A pápai kancelláriában addig a korig, amíg papirusz az oklevelek anyaga, nincs
vonalazás; amíg a régi ún. pápai kuriális írás kurzíva divatja tart, a pergamenbullák
sincsenek vonalazva; csak a XII. század elejétől lesz a vonalazás általánossá; de a
szisztéma folyton változik. Legtöbbször csak a horizontális vonalak vannak meg,
a vertikálisok csak a XIII. századtól rendszeresen. Hogy a paginákat bullaírás céljaira (esetleg mások) j ó előre előkészítették, mutatja, hogy számos esetben a már
előre húzott vonalak beíratlanok maradtak, vagy a szöveg a vonalazáson túl is
terjedt.
Ami a magyarországi praxist illeti, tény, hogy a gyakorlat a XIII. századig (kisebb oklevéladó testületeknél azon túl is) igen ingadozó volt. A XIII. századig a
vonalazás minden módjára tudunk példát. A túlnyomó többségen látható vonalak
nincsenek s a sorok távolsága is egyenlőtlen. Némelyiknél (pl. Szent István 1001)
a punctoriumnak nyomai vannak, de vonalak nincsenek; itt tehát utóbb eltörölt
ólom vagy színes kréta vonalakra kell gondolnunk. A hátlapon elöl kiemelkedő
vonalakkal van vonalazva: I. Endre 1055. évi oklevele, a pannonhalmi Szent László-kori renovatio, Kálmán 1109-es oklevele és még 3 királyi oklevél a XII. századból. Előlapon vonalazva II. Béla 2 és II. Géza 1 oklevele. Tintával: a zobori oklevél
1111-ből, II. Gézától 2 és Imrétől 2. Teljes rendszertelenség uralkodik a XIII. századig. Ekkor az ünnepélyesebb királyi és káptalani oklevelek rendszerint vonalazvák, mégpedig az előlapon vakvonalakkal; a tintavonalazás kivált egyes hiteles
helyek okleveleinél mélyen be a XIV. századig megmarad; de azért tömérdek az
az oklevél, kivált papírra írott, ahol semmi vonalazás nincs.

íróeszközök
Viaszlapokra az írást vas vagy csont hegyes pálcákkal karcolták be (stílus, graphium). Ezen eszköz másik vége le volt gömbölyítve vagy lesimítva és arra szolgált, hogy azzal a viaszra karcolt betűket eltüntessék. „Stilum vertere"=eltörölni,
kijavítani.
Tintával, festékkel való írásra elsősorban az írónád szolgált (calamus, canna,
inucus, fistula). A legjobbakat Egyiptomból kapták a papirusszal egyetemben.
Aránylag későn lép fel (IV. században) először az írótoll (penna, amely utóbb a
calamus nevet is magkapta), mégpedig a libatollból készült írószerszám. A két
írószer hosszú ideig paralell használatos. Sevillai Izidor (VII. század) így írja le
egymás mellett a kettőt: ex his enim verba paginis infiguntur; sed calamus arboris
est, penna avis, cuius acumen dividitur duo in toto corpore unitate servata.iA Mikor
szorította ki a toll teljesen az egyiptomi nádat, (mert az európai nem volt alkalmas
írásra) nem tudjuk. Lehet, hogy ez a XI-XII. század fordulóján történt. Kivételképpen már a középkorban is történt említés ércből (különösen ezüstből) készült írótoll,
de a kifejlődött középkor rendes íróeszköze a toll (penna) volt.

Tinta. Régi kéziratok tintája fekete vagy sötétbarna, de igen jó minőségű. Minthogy azonban a XIII. század óta egyre nagyobb arányokban kezdenek írni, a tinta
minősége is alászállt, gyakran szürkés, sárgás lesz vagy egészen elhalványodik.
Neve görögül jieA-av, ypa(|)iKOV pe^av; latinul atramentum (librarium és sutorium.) A középkori latinságban: encaustum (incaustum), ami eredetileg meleg úton
előállított tintát jelent, később általában az atramentumot jelenti. Innét az olasz
inchiostro, a francia encre, az angol ink. Tincta elnevezés is előjön nagy ritkán
(legrégibben a IV. században).
Az ókori tintában nem volt ércrész. Ez az oka, hogy olyan volt, mint valami
festék, könnyen le lehetett mosni, nem hatott be az anyagba, kivált ha friss volt az

28

„ ... A szavakat ugyanis ezek rögzítik a lapra, de a calamus a növényhez tartozik, a toll
viszont a madárhoz. Ennek hegyét ketté metszik, de egészben egy marad ... „ (Mezey, 208.
sz.)

írás. A lemosásra használták a spongia delebilis-t és a spongia punicát. A középkori
tinta már erősebben nyomult be az anyagba, azt nem lehetett szivaccsal lemosni; a
középkori írónak nár novacula-t kellett elővenni, ha valamit el akart tüntetni, azzal
radírozni, pumex-szel, mésszel elsimítani a kivakarás helyét. Ennek az az oka, mert
a középkori tintában már ércrészek is vannak. Fő alkotórészek: korom, vitriol és
csersav (ez minden tintában van); ezen kívül esővíz, gyanta (gumi), ecet, sör, bor.
A középkorból számtalan recept maradt fönn jó tinta készítésére, vannak olyanok
is, melyek hártyára és papírra külön írják elő a jó receptet. A jó tinta igen keresett
volt, mert ettől függött az írás szépsége.
A fekete tinta használata kéziratokban, oklevelekben, általános. Conradus de
Mure ez utóbbiakra ezt a szabályt adja: ,,Scriptura littere, regulis

orthographie

observatis, una et eadem manu. sine omni vicio in loco suspecto, incausto non
discoloriter nigro. a primo usque ad ultimum equali formáta ductus

scribatur

Ez általában az oklevelek túlnyomó többségére áll; de azért vannak olyanok, ahol
2-3 különböző tintát esetleg kezet is konstatálhatunk, anélkül, hogy az oklevél
hitelessége kétséges volna. így vannak pl. német császári oklevelek, amelyeknek
egyes részeit különböző időben, esetleg az utód alatt írták; nálunk pl. bírói oklevelek, amelyeknek bevezető részeit előre elkészítették s a folytatást a tárgyalás után
írták hozzá. Ilyenek a pápai búcsúlevelek nagy része, amelyeknél a formulare szintén előre kész volt s a neveket és a dátumot így írták hozzá.
Nálunk egyetlen terület van, az ország délkeleti részén, a régi Krassó, Temes
megyék és a Szörényi bánság területén, ahol leginkább a megyei hatóság a XIVXV. században fekete helyett kékes-zöldesszürke tintát használt. Ez oly feltűnő,
eltérő szín, hogy ezen oklevelek írásukkal kiválnak a többi közül. Ezt meg kell
jegyezni, nehogy azok ezért valaki előtt gyanúsnak tűnjenek fel.
Vörös tinta. Készül míniumból és cinóberből. Már egyiptomi kéziratoknál előjön, hogy munkák egyes részeit könnyebb szembeötlés végett vörössel jelölik meg.
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„Az oklevél írása a helyesírási regulát szemmel tartva, egy és ugyanazon kézzel, gyanús
helyeken lévő bármiféle hiba nélkül, nem elszíntelenedett fekete tintával, az elsőtől az utolsóig
egyforma vonalvezetéssel írasson."

Innét jön a római szó: rubrica. A legkorábbi latin kéziratokban (IV-VI. század) egy
mű részeinek, első sorai vannak vörössel írva. Ezek után a középkorban általánossá
vált az, hogy nemcsak egyes részeket rubrikáltak, hanem gyakran minden fontosabb szót vörössel jelöltek meg. Előfordul kommentároknál, hogy a főszöveg, amit
magyaráznak vörössel van írva, a kommentár feketével. Nagyon kivételesen azt is
látjuk, hogy igen díszes kéziratok vörössel írvák (a címek arannyal). Egy kéziratot
vörössel megjelölni, vagyis a címeket, kezdősorokat és -betűket, fejezeteket, a
kolofont, esetleg lapszéli jegyzeteket, signaturákat és custosokat vörössel írni, így
nevezték: rubricare.
Ettől különbözik a bizánci császárok bíbor tintája: KtvvafJapt^, sacrum encaustum, amelynek használata csak a császárnak volt fenntartva. Másnak ez halálbüntetés terhe alatt tilos volt. Ez a bíborcsigából készült. Jusztiniánosz kora óta
megmaradt a bizánci császároknál a szokás, hogy nevüket s esetleg az oklevél egyes
részeit, pl. a dátumot vörössel írják (később cinóberrel vagy míniummal) ediktumaik alá. Ilyenek pl. a görög császárok levelei a pápához.
Másutt ez a szokás csak ott van meg, hol a bizánci befolyás kétségtelen. Pl. a
beneventi, capuai hercegeknél, a szicíliai normann királyoknál, szerb despotáknál,
moldvai-havasalföldi vajdáknál még a XV. században is.
A mi okleveleinkben színes betűnek, initiálisoknak használata igen ritka. Ha
ékesebb az oklevél, annak kezdőbetűit tollrajzzal teszik ékesebbé, sőt maga az első
sorban a díszesebbé tétel céljából alkalmazott hosszabbított írás is ezt célozta. Ez
IV. Béla idejéig maradt meg nálunk az oklevél kezdetén, az invocatio-nál, átváltozva alatta columnáris írássá. E királyunk alatt fordul először elő a színes festék
(vörös-kék) alkalmazása kezdőbetűknél éspedig a turóci prépostság alapítólevelében, amely arany pecséttel van ellátva (Országos Levéltár). Általában vörös tinta
okleveles használatban nálunk ismeretlen, a XV. század eleje óta címeres levelekben előjövő festmények, lapszéli díszítések más kategóriába, a miniatűr-festészet
körébe tartoznak.
A zöld és a kék szín (azonban jobbára a XII. századtól kezdve) ugyanazt a szerepet viszi hellyel-közzel, mint a vörös. Jobbára kezdőbetűknél, kiemelendő részek-

nél alkalmazzák. A zöld szín a keleti fejedelmeknél és főpapoknál azok aláírásaira
is használatos.
Az arany és ezüst írás bíborpergamenre visszamegy a IV. századig; keleti eredetű (bizánci), de a latin kéziratok is átvették és továbbfejlesztették s a középkor
első századaiban mintegy a XI. századig alkalmazták isteni tisztelet céljára szolgáló
díszkéziratoknál. Kivált Nagy Károly korában vett nagy lendületet. A bibliográfia
ismeri és számontartja ezeket a remek darabokat, melyeknek száma természetesen
nem nagy. Jobbára evangéliáriumok, pszaltériumok, graduálék. Olyan kéziratok,
amelyekben csak egyes lapok vannak bíborhártyára arany-ezüsttel írva, már több
van, ilyen a gyulafehérvári evangéliárium (két evangélistát tartalmaz). Egész
arany-bíbor kódex jelenleg nincs Magyarországon. Hajdanta volt egy nevezetes
darab Mátyás király hírneves könyvtárában: egy evangéliárium, amelyet III. Henrik
császár (1024-55) a speieri egyház részére készíttetett s mely azután Mátyás királyhoz jutott. Ez a remekmű Mátyás halála után valószínűleg Miksa császár útján
külföldre került, ma az Escorial-i spanyol királyi könyvtárban van. Egy másik igen
késői példáját (már a könyvnyomtatás idejéből) tudjuk szintén hazánkból. Ilyen a
Beatrix királynő számára készült kódex (Diomedes Caraffa: De institutione vivendi), amely bíborhártyára aranyírással készült, az ajánlás és a befejezés ezüsttel
írva. Egyes részek arannyal írva a kéziratokban gyakoriak pl. ajánlás, cím, kolofon
(Livres d'heures, Corvin-kódexek).
Kivételesen előjön az is, hogy okleveleket írtak így. Ez is bizánci eredetű, ahonnét azután Dél-Olaszország is átvette. Persze ilyesmi csak igen kivételesen, igen
fontos díszokleveleknél fordul elő, melyek legtöbbször nem is az eredeti kiadványok, hanem azoknak egykorúlag ki állított dísz-másodpéldányai. Nagyon kivételesen a német birodalmi kancellária is követte ezt a gyakorlatot. Ilyen pl. I. Ottó
privilégiuma az egyház részére (962) a Vatikáni Levéltárban, II. Ottó nagy adománya neje, a görög Theophanu császárnő részére (972) a wolfenbütteli levéltárban.
Ilyen volt III. Ottónak egy oklevele szerint a híres Donatio Constantini-ról szerkesztett hamis oklevél is, amelynek hamis voltát Lorenzo Valla már a XV. század
közepén kimutatta. Nálunk ily oklevél nincs.

Arra, hogy az oklevél egyes részeit, a bekezdő szavakat, egyes neveket arannyal
írjanak, már sokkal több a példa. Ilyesmire Olaszországban már a XII. századból
van eset. Minálunk arany az oklevelek írásában (eltekintve a címeres levelek festményeitől) Mátyás király előtt nem fordul elő, s ekkor is igen kivételesen.
Egyéb színek festmények, léc- és homlokdíszek, díszesen, több színben festett
kezdőbetűk oklevelekben, leginkább armálisokban, igen ünnepélyes formájú kiadványokban, pl. a kardinális-kollégium búcsú engedélyező-okleveleiben, jobbára
csak a XV. századtól kezdve jönnek elő. Festett címerű oklevelek sora Németországban Vencel királlyal (XIV. század vége), nálunk Zsigmonddal (1405) kezdődik. E festmények és díszítések néha, kivált a renaissance korában kivitel és
színpompa tekintetében a miniatűr-festészet remekei; de éppen ezért azok méltatása már nem a paleográfia körébe, hanem a művészettörténetébe tartozik.

MOLNÁR ANTAL
SCARDONAI PÜSPÖKÖK „AD LIMINA" JELENTÉSEI
(1624-1648)
Bevezetés

Az európai történetírás a kora újkori katolicizmus múltja szempontjából kiemelt
fontosságot tulajdonít a püspöki pasztoráció eredményeképpen létrejött forrásoknak (egyházlátogatási jegyzőkönyvek, zsinati határozatok, ad limina jelentések
stb.)' Ennek oka elsősorban a Tridentinum által definiált, a püspök tevékenységének központi jelentőséget tulajdonító egyházmodellben keresendő. 2 Ezen dokumentumok még jelentősebb értéket képviselnek olyan régiók egyház- és művelődéstörténete szempontjából, amelyek múltjáról más források igen kevéssé, vagy
sokszor egyáltalán nem tájékoztatnak. 3 Hasonló a helyzet a hódolt Balkán esetében,
ugyanis a helyi források igen hézagosak, így a szentszéki levéltárakban őrzött egy-
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Itt csupán néhány módszertanilag is érdekes munkát emelünk ki. Delumeau, Jean: Le catholicisme entre Luther et Voltaire. Paris, 1985. 209-220. p.; De Rosa, Gabriele: Veseovi, popolo
e magia nel Sud. Napoli, 1971.; Zeeden, Ernst Walter - Lang, Peter Thaddáus (Hrsgg.): Kirche
und Visitation. Beitriige zur Erforschung des í'rühneuzeitlichen Visitationswesens in Európa.
Stuttgart, 1984.; De Rosa, Gabriele: L'utilizzazione storica dei sinodi post-tridentini: il caso
della diocesi di Rieti. = Ricerche di Storia Sociale e Religiosa 17 (1988) n. 33. 107-130. p.;
Menozzi, D.: Per l'utilizzazione delle „Relationes ad limina" in sede storico. L'esempio di
Reggio Emilia e Guastella. In: Mazza, E - Gianotti, D. (a cura di): Presiedere alla Carita.
Studi in onore di S.E. Mons.Gilberto Baroni vescovo di Reggio Emilia - Guastella. Genova,
1988. 407-441. p.
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Alberigo, Giuseppe: L'Istituzione e i poteri nella Chiesa. L'episcopato nel cattolicesimo riformato (XVI-XVII sec.). In: Vogler, Bemard (ed.): Colloque de Strasbourg septembre 1983 sur
l'institution et les pouvoirs dans les Eglises de l'antiquité á nos jours. Miscellanea Históriáé
Ecclesiasticae VII., Bruxelles-Louvain, 1987. 268-286. p.
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Gruzinski, Serge: Christianisation ou occidentalisation? Les sources romaines d'une anthropologie historique. = Mélanges de l'Ecole Fran^aise de Romé, Italie et Méditerranée, 101 (1983)
733-750. p.

házlátogatási beszámolók, püspöki és misszionáriusi jelentések sokszor felbecsülhetetlen értékűek a régió múltjának rekonstruálásához. 4
Az általunk közölt források az Oszmán Birodalom európai részének északnyugati területére vonatkoznak: hódolt Dalmácia, Bosznia, Szlavónia, Szerémség, DélDunántúl. Ezek a területek (hozzászámítva még a temesközi, erdélyi és bulgáriai
missziót) alkották nagyjából a bosnyák ferencesek lelkipásztori tevékenységének
színterét.5 Boszniában és Dalmácia hódolt részein szinte kizárólag ők képviselték
a katolikus klérust, míg máshol világi papokkal, illetve a Dunántúlon jezsuita
misszionáriusokkal együtt dolgoztak.'
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Itt csak néhány általános jellegű tanulmányt idézünk: Nikic, Andrija: Vodic, tematski inventar
i indeks povijesnog arhiva Kongregacije „de Propaganda Fide". = Glasnik Arhiva i druStva
arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. 16-17 (1976-77) 15-40. p.; Buturac, Josip: Arhiv
Propagande u Rimu i povijest juznih Slovena. = Croatica Christiana Periodica 2 (1978)
174-184. p.; Tóth István György: A XVII. századi török hódoltság katolikusai a római
Propaganda Fide levéltárának tükrében. In: Katolikus egyháztörténeti konferencia. (Keszthely,
1987.) Bp., é.n., 33-39. p.; Egy markáns példa: Észak - Albánia XVII. századi faluhálózatát
csak a Propaganda Kongregáció levéltárában található vizitációs jelentések alapján tudták a
kutatók rekonstruálni. Ld.: Zamputi, Injac: Mbi disa materiale té reja dokumentare té shekullit
XVII. = Buletin i Universitetit Shtetéror te Tiranés, 12 (1958), Seria Shkencat Shoqérore 3.,
170-190. p. (francia rezümé: 211-215. p.)
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HoSko, Franjo Emánuel: Djelovanje franjevaca Bosne Srebene u Slavoniji, Srijemu, Ugarskoj
i Transilvaniji tijekom XVI. i XVII. stoljeca. In: Povijesno - teoloSki simpozij u povodu 500.
obljetnice smrti bosanske kraljice Katerine. Sarajevo, 1979. 103-115. p. (A továbbiakban:
HoSko, 1979.)
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A paphiánynál is égetőbb gond volt a főpásztorok hiánya a török területeken,
ugyanis püspökök nélkül a katolikus reform behatolásáról a Balkánon szó sem
lehetett. A közismert probléma abban állt, hogy a Habsburg uralkodók ragaszkodtak a magyar király főkegyúri jogához, s az általuk kinevezett főpapok nem mehettek be török területre.7 Hasonlóképpen a pápa által kinevezett, velencei alattvalónak
számító dalmáciai püspökök sem tudtak a hódolt területeken működni. 8 A Szentszék két egymást követő fázisban próbált meg a nagyszámú, török uralom alatt élő
katolikus lelki szükségletein segíteni: először apostoli vizitátorokat küldött, majd
missziós hierarchiát szervezett.
Az apostoli vizitátor a pápa különleges, lelkipásztori feladatokkal megbízott
küldötte; a vizitációnak ez a formája a Tridentinum után különösen Itáliában terjedt
el, s ott a katolikus megújulás egyik legfontosabb eszközének számított.9 A vizsgált
területen a XVI-XVII. században öt apostoli vizitátor működéséről tudunk. 10 A
főpásztori jelenlét állandósítását célozta a missziós hierarchia szervezése. A római
hatóságok az új egyházi struktúrák kialakításakor nem a középkori egyházmegyei
határokat, hanem az egykori politikai egységeket tekintették missziós alapegységnek. így szerveződött meg a missziós hierarchia az egykori Regnum Bosniae, illetve a Regnum Hungáriáé és a Regnum Dalmatiae török uralom alá jutott részein,
(boszniai, belgrádi és macarscai püspökségek)." Az újjászervezés a boszniai terü-
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Patronatsrechtes in Ungarn. = Österreichisches Archiv íür Kirchenrecht, (25) 1974 308-327. p.;
Ld. még: Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig. Bp.,
1895. 233-404. p. (A továbbiakban: Fraknói, 1895.)
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Zlatovic, Stipan: Franovci drzave Presvet. Otkupitelja i hrvatski puk u Dalmaciji. Zagreb,
1888. 28, 42-43. p.

9

Beal, John
The Jurist,
Pápste seit
p.; HoSko,

10

Az alább említetteken kívül Bonifacije Drakolica stagnoi és Agostino Quintio curzolai püspökök. Ld. Juhász, 1960. 27-28. p.

11

HoSko, 1979. 112-114. p.

P.: The Apostolié Visitation of a Diocese: a canonico — historical investigation. =
(49) 1989, 347-398. p. (itt: 378-390. p.); Pastor, Ludwig von: Geschichte der
dem Ausgang des Mittelalters. IX. Freiburg im Bresgau, 1923. 52-59, 900-901.
1979. 112-114. p.

leteken kezdődött, ahol a XVI. század közepétől kezdve működtek bosnyák ferences püspökök (szendrői címmel), akiket azonban a török többízben száműzött.
A boszniai püspöki címet csak ketten kapták meg, Antun Matkovié (1573-1583)
és Franjo Baliőevic (1588-1615).' 2 Baliéevic halála után 1639-ig gyakorlatilag kettős hierarchia működött: a király által kinevezett és nem rezideáló boszniai püspökök, valamint a Boszniában működő, más balkáni püspöki cimmel (Scardona,
Drivasto) felszentelt ferences apostoli adminisztrátorok, illetve apostoli vikáriusok. Ez utóbbiak az 1622-ben alapított új szenszéki kongregációnak, a missziós
ügyek intézésével megbízott Congregatio de Propaganda Fidének a joghatósága
alatt tevékenykedtek. 1639-től 1703-ig sikerült összhangba hozni a bécsi, római és
boszniai érdekeket, így az ebben az intervallumban működő három boszniai püspök
ténylegesen rezideáló főpap volt. 13
Az első Belgrád székhellyel működő katolikus főpásztor Petar Katic prizreni
püspök (1618-1622). 1625-től 1647-ig különböző püspöki címekkel működtek
apostoli adminisztrátorok Belgrádban joghatóságuk a Duna-Tisza és a Dráva-Száva folyók közére terjedt ki, 1647 és 1720 között pedig belgrádi címmel és székhellyel öt püspököt ismerünk. A boszniai és belgrádi püspökök között az egész
XVII. század folyamán elkeseredett joghatósági vitáknak lehetünk tanúi, elsősorban a szlavóniai plébániákat illetően. 14
A harmadik misszióspüspökséget, a XIV. században felújított és a XVI. század
elejére újra elhalt macarscai püspökséget 1615-től kezdve töltötte be folyamatosan
a Szentszék, főpásztorainak joghatósága a déli hódolt dalmát területekre és Nyugat-

12

Jelenic, Juliján: Spomenici kulturnoga rada bosanskih franjevaca (1437-1878). = Starine, 36
(1918) 86-87. p. (A továbbiakban: Jelenic, 1918.); Buturac, 1970. 60-64. p.

13

Buturac, 1970. 69-136. p.; Gauchat, Patritius: Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi.
IV. 1592-1667. Monasterii, 1935. 119. p. (A továbbiakban: HC. IV.); Ritzler, Remigius Sefrin, Pirminius: Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi. V. 1667-1730. Patavii, 1952.
124. p. (A továbbiakban: HC. V.); Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-székkel. III. 1526-1685. Bp., 1903. 337-339.p.

14

Premrou, Miroslav: Serie dei veseovi romano - cattolici di Beograd. = Archívum Franciscanum Historicum, 17 (1924) 489-508. p., 18 (1925) 33-62. p. (A továbbiakban: Premrou, 1924,
1925.)

Hercegovinára terjedt ki.15 (A Hercegovinában található, igen ritkán betöltött duvnói és a szinte teljesen szerb orthodox-szá vált trebinjei püspökségről itt külön nem
szólunk). 16
Hol helyezkedik el tehát a fenti struktúrában a scardonai püspökség és milyen
hatáskörrel rendelkeztek betöltői a XVII. század első felében? Scardona (Skradin)
kicsiny dalmáciai város a Krka torkolatánál. 530-ban említik először püspökét,
1126-ban Biograd lerombolása után a város főpásztora Scardonába tette át székhelyét, s az 1522-es sikeres török ostromig Scardona egyházmegyei székhely. 17 Noha
a scardonai püspöki cím a XVI. század folyamán nem merült teljesen feledésbe 18 ,
a Szentszék csak 1613-tól kezdve töltötte be, mégpedig egy egyházjogilag abszurd
helyzet megoldásaként. Róma ugyanis 1573-ban Antun Matkovicot, majd 1588ban Franjo Balicevicet immár nem a szendrői , hanem a boszniai püspöki címre
nevezte ki a magyar király közreműködése nélkül, jelezni kívánván ezzel is, hogy
a ferences főpásztorok a középkori egyházi struktúrák pusztulása miatt az egész
tartomány (Regnum Bosniae) ordináriusai. 19 Mikor azonban 1600-ban Ujlaky Lajos, 1607-ben Ergelics Ferenc, majd 1610-ben Telegdy János, a király által a boszniai címre kinevezett püspökök pápai megerősítésért folyamodtak, a Szentszéktől
(amelynek figyelmét Baliéevic személye nyilván elkerülte) ezt meg is kapták. 20 A
paradox helyzetre akkor derült fény, amikor 1612-ben Balicevic a római hatóságoktól koadjutor kinevezését kérte, s erre a tisztségre a szintén bosnyák ferences

15

JuriSió, 1972. 38-60. p.; Rupőic, Bonicije: Makarska biskupija i zapadna Hercegovina do g.
1735. = Nova et vetera, 31 (1981) 107-136.p.

16

A két említett püspökség történetére ld. Mandic, Dominik: Duvanjska biskupija od XIV.-XVII.
stoljeca. Zagreb, 1936. (A továbbiakban: Mandic, 1936.); Pandzic, Basilius: De dioecesi Tribuniensi et Mercanensi. Romae, 1959.
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A legújabb tömör összefoglalás a püspökség történetéről: Baiic, Stanko: Visovacki í'ranjevci
u skradinskoj biskupiji. Split, 1991. 13-15. p.
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Gulik, Guilelmus van - Eubel, Conradus: Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi. III.
1503-1591. Monasterii, 1923. 294,p.; Farlatus, Dániel: Illyricum sacrum. IV. Ecclesiae suffraganeae Metropolis Spalatensis. Venetiis, 1769. 27-28. p. (A továbbiakban: Farlati, 1769.)
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20
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Antiin Maticot javasolta, majd ennek a ferences káptalan általi megválasztását
Rómával közölte 21 ; illetve amikor 1614-ben megérkezett Rómába Balásfi Tamás
győri őrkanonok bemutató levele a boszniai püspökségre 22 . A Szentszék az általa
1610-ben megerősített Telegdyt továbbra is boszniai püspöknek tekintette (noha
ezt a királyi kegy 1613-ban váradi, 1619-ben nyitrai püspökké, végül 1644-ben
kalocsai érsekké emelte anélkül, hogy pápai megerősítésnek nyoma lenne). így a
koadjutornak megválasztott Matic nem a boszniai, hanem a scardonai címre
(amelyre ekkor a magyar király még nem tartott igényt) kapott kinevezést, s a
boszniai püspökség területén 1618-tól haláláig (1625) Telegdy püspök távollétében
adminisztrátorként működött. 23 Matic püspök egyébként pozsegai iparos-kereskedő családból származott, életéről keveset tudunk. Püspökként főleg a plébános-kinevezések ügyében került összetűzésbe rendtársaival,24 amely kérdés a középkori
pápai kiváltságokra épülő és a török uralom viszonyaihoz alkalmazkodó boszniai
ferences egyházmodell, illetve a trienti katolicizmus püspök-centrikus egyházképének tipikus ütközési területe a XVII. századi hódoltsági egyháztörténelemben. 25
Matic jellegzetes hódoltsági missziós püspök volt: tevékenysége súlypontját a több
éves (esetünkben ötéves) vizitációs körútja jelentette, amely Bosznián kivül Szlavóniára, Szerémségre (egészen Belgrádig és Szendrőig), Baranyára (Pécsig) és a
dalmát területekre terjedt ki, s így a Matic-féle vizitáció öleli fel az eddig ismert
egyházlátogatások közül a legnagyobb területet. Állandó rezidenciája tulajdonképpen nem is volt egészen 1624-ig, amikor Fojnicán telepedett le, ahol már a követ-
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Horvát, Karlo: Novi historijski spomenici za povjest Bosne i susjednih zemalja. = Glasnik
Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 21 (1909) 331-333. 339-342. p. (A továbbiakban:
Horvát, 1909.)
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Fraknói, 1895. 330. p.
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Fraknói, 1895. 331. p.; HC. IV. 119. p.; Buturac, 1970. 69-70. p.; Galla Ferenc: Marnavics
Tomkó János boszniai püspök magyar vonatkozásai. Bp., 1940. 77-83. p. (A továbbiakban:
Galla, 1940.); ld. még az általunk közölt 1624-es jelentés bevezető részét.
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Buturac, 1970. 70-72. p.

25

Dzaja, 1984. 193-195. p.

kező évben meghalt. Lelkipásztori munkájáról, vizitációiról, amelynek részletes
ismertetése az 1624-es jelentés, mindeddig alig tudtunk valamit.
Maticnál lényegesen ismertebb az őt követő Toma Ivkovic alakja. 26 Fontos rendi
tisztségek (kétszer provinciális) után nyert kinevezést Matic utódaként 1625-ben a
scardonai püspöki címre s adminisztrátorként megkapta a boszniai és az azzal
szomszédos főpásztor nélküli területek feletti joghatóságot. 27 A kúria így kívánta
elkerülni az újabb vitákat a bécsi udvarral a püspökkinevezés joga körül. Telegdy
János lemondása után (1631) azonban az udvar újra érvényesíteni tudta főkegyúri
jogát s a Szentszék végül beleegyezett Marnavics Tomkó János (Ivan Tomko Mrnavic) boszniai püspökké történő kinevezésébe. 28 Ivkovic ezzel egyidőben boszniai
apostoli vikárius lett, gyakorlatilag apostoli adminisztrátori jogkörrel, amely tisztséget haláláig (1633) töltötte be.2 ' Az ő működése idején kezdődtek a joghatósági
viták a Belgrád székhelyű püspökök (Ivkovic működése idején Albert Rengjic,
Pietro Masarechi) és a boszniai apostoli vikáriusok, illetve püspökök között. Ivkovié elődjéhez hasonlóan szintén öt éven keresztül folyamatosan úton volt Boszniában és Szlavóniában (1626-1630), melynek során összesen 34 479 főt bérmált
30

meg.
A harmadik scardonai püspök Pavao Posilovic sorsa két elődjétől meglehetősen
eltérően alakult. Itáliai tanulmányok után Boszniába visszatérve rendjében tanított,
majd 1642-ben a Szentszék scardonai püspökké nevezte ki, s 1644-ben rábízta a
török uralom miatt üresedésben lévő horvát egyházmegyék (Knin, Risan, Krbava),
26

Életrajza: Salió, Jurica: Zivot i djelo biskupa fra Tome Ivkovica. = Nova et vetera, 33 (1983)
125-150. p. (A továbbiakban: Sálié, 1983.)
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Salió, 1983. 135. p.; Capkun, Petrus: De organisatione curae pastoralis franciscanorum apud
Croatorum gentem. Sibenici, 1940. 124. p. Elfogadjuk Capkun érvelését, aki szerint a boszniai
apostoli vikáriusok (mind a két XVII. századi, Toma Ivkovió és Jeronim Luőió, mind az 1735
és 1881 között működőek) a mai értelemben vett apostoli adminisztrátoroknak tekintendőek
kánonjogi szempontból. (Uo. 113-128. p.); Ld. még: Naz, Róbert: Vicaire apostolique. In: Uő.
(dir.): Dictionnaire de droit canonique. VII. Paris, 1965. 1479-1487. c. (itt: 1481-1482. c.)
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Buturac, 1970. 72-77., 81-84. p.; Salió, 1983. 138-150. p.

illetve a dalmát egyházmegyék (Zara, Spalato, Nona, Traü) hódolt részein található
plébániák adminisztrációját, amely területeket a macarscai egyházmegyével együtt
1644-45 folyamán be is járt. 31 (Ekkorra a boszniai püspökség ügye Toma Mrnavic
kinevezésével már megoldódott). 32 Posilovic személye 1647-ben került újra szóba
a Propaganda Kongregáció ülésein, amikor a bíborosok a Maravic boszniai és
Ibrisimovic belgrádi püspökök közti elmérgesedett szlavóniai határvitát akarták
egy ideiglenes megoldással áthidalni: Posilovicot az 1648. január 7-i egyezség értelmében Szlavónia apostoli vikáriusának javasolták." Posilovic kinevezését 1648.
március 11-én kapta meg, s még abban az évben hozzáfogott a szlavóniai és a
dunántúli plébániák vizitációjához (ez utóbbiakat IbriSimovic külön engedélyével
kereste fel). 34 Ibri§imovic halála (1650) után Maravic az 1648-as megállapodást
semmisnek tekintve kiszorította Posilovicot Szlavóniából, felajánlván neki a duvnói püspökséget, amelyet végül mégsem adott át.35 Posilovic így gyakorlatilag egyházmegye nélkül maradt, ugyanis a kandiai háború miatt a scardonai püspökség és
a hódolt Észak-Dalmácia teljesen elpusztult, 1648-ban még a területet pasztoráló
visováci ferences kolostor szerzetesei is menekülni kényszerültek. 36 Szorult helyzetén végül a Szentszék úgy próbált meg segíteni, hogy 1655-ben áthelyezte a
duvnói püspökségre a scardonai egyházmegye adminisztrációjának megtartásával.
1656 végén vagy 1657 elején hunyt el.37

31
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Jaőov, Marko: Le guerre Veneto - Turche del XVII secolo in Dalmazia. = Atti e Memorie
della societá Dalmata di Storia Patria, 20 (1991) 41-42. p.; Uő.: Le missioni cattoliche nei
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Posilovic halála után a Szentszék az egyházmegye pusztulása miatt több scardonai püspököt nem nevezett ki, hanem a macarscai püspököket bízta meg Scardona adminisztrációjával (1673-ban Marijan Lisnjicet, 1686-ban Nikola Bjankovicot). A visszafoglaló háborúk folyamán Scardona velencei uralom alá került
(1684), s egy VIII. Sándor pápától kapott kiváltság alapján püspökét (a macarscai
püspökkel együtt) a velencei szenátus nevezte ki. Első felszabadulás utáni püspöke,
Gregorio Civalelli 1698-ban nyerte el pápai megerősítését. A püspökség 1828-ban
szűnt meg és vált a sebenicoi egyházmegye részévé.38
Mint azt már többször említettük, a hódoltsági missziós püspökök pasztorációs
tevékenységének súlypontja - elsősorban a török uralom sajátos feltételrendszerének köszönhetően 39 — az egyházlátogatás volt. A körútak eredményeként készített
beszámolók, amelyeket különböző szentszéki levéltárak (elsősorban a Congregatio
de Propaganda Fide archivuma) őriznek, a hódolt területek történetének legértékesebb forrásai közé tartoznak. Három apostoli vizitátortól és tizenkét misszióspüspöktől ismerünk hosszabb-rövidebb vizitációs jelentéseket a vizsgált területről,
amelyek túlnyomó többségét a horvát (kisebb részét a magyar) történetírás már
publikálta. A pápai küldöttek közül Antonio Velislavi és Ignazio Allegretti albán
papok 1607-es,40 Bartol Kaáic raguzai jezsuita 1612-13-as és 1618-20-as,41 illetve
Pietro Masarechi antivari érsek 1623-24-es útjáról42 maradtak fenn beszámolók. 43
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A boszniai püspökök, illetve apostoli adminisztrátorok és vikáriusok beszámolói
közül ismerjük Franjo Baliéevic jelentését (1600), 44 Antun Maticét (1624), 45 Toma
Ivkovicét (1630), 46 Jeronim Lucicét (1638),47 Marijan Maravicét (1655), 48 és Nikola Ogramicét (1675)49. A belgrádi székhelyű püspökök közül hárman hagytak ránk
vizitációs beszámolót: Pietro Masarechi (1632), 50 Marin Ibrisimovic (1649)51 és
Matej Benlic (1658, 1664, 1672) í2 . Meg kell említeni még Pavao Posilovic scardonai püspöknek és szlavóniai apostoli vikáriusnak (1648)" és Petar Nikolicnak,

(1938) 1-48. p.
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Közlemények, 60 (1989) 83-142. p.; JaCov, 1992. I. 619-670. p.; magyarul részletes ismertetése: Gyetvai Péter: Egyházi szervezés (főleg az egykori déli magyar területeken és a bácskai
Tisza mentén). München, 1987. 112-125. p.; az 1664-es jelentés: Fermendzin, 1892.
508-512. p.; az 1672-es jelentés: Tóth István György: Relationes missionariorum de Hungaria
et Transilvania 1627-1707. Budapestini, 1994. 177-182. p. (A jelzett kötetben közzétett missziós jelentések a püspöki jelentésekhez hasonlóan a hódoltsági területek történetének legfontosabb forrásai közé tartoznak.)
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a zágrábi püspök szlavóniai vikáriusának (1660) 54 Szlavóniában végzett egyházlátogatásait. A maearscai püspökök relációi között a legfontosabbak Marijan
Lisnjic 1672-es jelentése, 55 illetve Nicola Bjankovic beszámolói a XVII. század
elejéről. 56
A vizitációs jelentések mellett igen fontosak a püspökök által Rómába küldött
,,ad limina" jelentések, ugyanis ezek nem csak kiegészítik az előző forráscsoportot,
hanem - mint az a közölt forrásból is nyilvánvaló - sok esetben a két típust nem is
lehet különválasztani. V. Sixtus 1585-ben tette kötelezővé valamennyi katolikus
főpásztor számára, hogy meghatározott időközönként (az egyházmegye Rómától
való távolságától függően 3, 4, 5, vagy 10 évente) Rómába jöjjenek és egyházmegyéjük állapotáról beszámoljanak (Visitatio Sacrorum Liminum Apostolorum).
1588-tól a püspökök a jelentéseket az 1564-ben alapított Congregatio Concilii-nek
voltak kötelesek beterjeszteni, amely ezeket revideálta, megválaszolta és megőrizte.57 A jelentések a Congregatio Concilii levéltárának a Vatikáni Titkos Levéltárban elhelyezett Relationes Dioecesium fondját alkotják, mintegy 1090 doboz terjedelemben. A kongregáció által a püspökök jelentéseire adott válaszok regesztrumait viszont nem a Vatikáni Titkos Levéltárban, hanem a Congregatio pro Clericis
(a Congregatio Concilii utóda) levéltárában találjuk. 58
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Fermendzin, 1892. 492-698. p.; Barié, Jankó: Fopis zupa u donjoj Slavoniji od god. 1660. =
Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskog arkiva. 9 (1907) 161-172. p.
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APF, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generáli (a továbbiakban: SOCG) Vol.
436. fol. 472-522. Ismerteti: Pandzic, Bazilije: Marijan LiSnjic makarski biskup (1609-1686).
= Nova et vetera, 27 (1977/1) 34-41. p.
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Jerkovic, R.: Pastirski pohodi Nikole Bjankovica biskupa makarskog po Dalmaciji, Bosni i
Hercegovini. (IzvjeSca godine 1703. i 1706., dnevnici 1706. i 1710.) Sarajevo, 1942.; 1716-os
jelentésének töredékes közlése: Jacsov, Marko: Szpiszi Tajnog Vatikanszkog Arhiva
XVI-XVin veka. Beograd, 1983. 213-218.p. (A továbbiakban: Jacsov, 1983.)
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Rabikauskas, Paulus: Relationes status dioecesium in Magnó Ducatu Lituaniae. I. Romae,
1971. XXVI-XXVIII. p.
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Pásztor, Lajos: Guida delle fonti per la storia deH'America Latina negli archivi della Santa
Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia. Cittá dei Vaticano, 1970. 151-153. p.

A magyar egyháztörténetírás az elsők között figyelt fel az „ad limina" jelentések
igen komoly forrásértékére, és Vanyó Tihamér jóvoltából 1933-ban az egész magyar anyag publikációja megtörtént. 59 Az európai történetírásban az elmúlt évtizedekben nagymértékben megnövekedett az érdeklődés a püspöki jelentések iránt, s
a forrásanyag komoly előnyeit (átfogó szempontok, összefoglaló jelleg, nagyobb
területi egységek vizsgálatának lehetősége) kiaknázva igen nagyszámú forrásközlés és tanulmány látott napvilágot.60
A három tárgyalt misszióspüspökségre vonatkozó „ad limina" jelentések publikációja - a vizitációs beszámolókhoz hasonlóan - gyakorlatilag megtörtént, 61 így
az általunk közzétett jelentések ezt a forráscsoportot egészítik ki. A három scardonai püspöktől mindössze négy reláció maradt fenn, s az ezt követő széküresedés
miatt a XVII. századból nincs több jelentés. 62 A főpásztorok közül csupán Posilovic
látogatott el személyesen mindkét alkalommal az Örök Városba, először 1645 nyarán, 63 majd 1650 őszén 64 . Két elődje a hosszú útra nem vállalkozott, így prokurá-
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Vanyó Tihamér: Püspöki jelentések a Magyar Szent Korona országainak egyházmegyéiről
1600-1850. Pannonhalma, 1933. (A továbbiakban: Vanyó, 1933.); Ld. még: Huszár Elemér:
A visitatio liminum. Bp., 1904.
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Cárcel Ortí, Milagros - Cárcel Ortí, Vicente: Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas. I. Valencia, 1989. 81-89. p. Ennek a forráskiadványnak a bevezetője (21-229. p.) a
legmodernebb és legalaposabb diplomatikai, módszertani és historiográfiai áttekintés az ,,ad
limina" jelentésekről.
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Boszniai püspökség: Vanyó, 1933. 74-84. p.; belgrádi püspökség: Vanyó Tihamér: Belgrádi
püspökök jelentései a magyarországi hódoltság viszonyairól 1649-1673. = Levéltári Közlemények, 42 (1971) 323-339. p.; macarscai püspökség: KovaŐic, Slavko: Najstariji izvjeStaji
o stanju makarske biskupije u tajnom vatikanskom arhivu (1626.-1658.) Split, 1975.; Pandzió,
Bazilije: IzvjeStaji makarske biskupije saőuvani u tajnom vatikanskom arhivu. - Nova et vetera, 30 (1980) 139-192. p.
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Archivio Segreto Vaticano, Congregatio Concilii, Relationes Dioecesium Vol. 723: Scardonensis 1624, 1630, 1645, 1648. Ezt követően az első jelentés Matej IvaniSevictől származik
(1719). A dalmát püspököknek háromévente kellett Rómába menniük, de a scardonai püspökség esetében (a török uralom miatt) ez nem volt egyértelmű. Ezt bizonyítja a római hivatal
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Mandic, 1936. 66. p.
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Erről tanúskodik a két igazolás,amelyek szerint személyesen kereste fel a Szent Péter és a

torok útján terjesztették bejelentéseiket a kongregációnak. 65 A kongregáció válaszai közül mindössze az 1630-as jelentésre írottat találtuk meg. 66 Az 1645-ös látogatás alkalmából kibocsájtott levélre ugyan történik utalás a jelentés összefoglalásán, de a regisztrumkötetekből az 1643-1648 évek hiányoznak. 67
Mint említettük, a négy jelentés jellegében és terjedelmében nagyon különbözik
egymástól. A leghosszabb és a legtartalmasabb kétségkívül Antun Matic 1624-es
jelentése. Ez tulajdonképpen egy vizitációs jelentés ötéves egyházlátogatási körútjáról, s így sokkal inkább a Propaganda Kongregációnak küldött beszámolókkal,
mint más korabeli „ad limina" jelentésekkel mutat rokonságot. Az itinerarium
1613-ban kezdődik, s mivel útját ötévesnek mondja, valószínűleg 1618-ban érhetett véget. A püspök Rómából indulva az Adrián át érkezett a dalmát partokra, a
hódolt dalmát területeket északról dél felé haladva Visovactól Livnóig járta be.
Innen Rámán és Fojnicán át Szlavóniába ment, majd Pécsen és a Baranyán át a
Szerémség felé jött vissza. A Szerémségből Belgrádba és Szendrőre utazott, majd
újra Szlavóniát érintve Kelet-Boszniába ment. A bosnyák krajinákból dél felé Fojnicának kerülve bejárta a közép- és kelet-boszniai kolostorokat és a hozzájuk tartozó plébániákat; útját Fojnicán fejezte be. Az utazásról készült hosszú beszámoló
igen értékes körképet nyújt a hódolt Balkán északnyugati területeiről Visovactól
Szendrőig és Pécstől Rámáig XVII. század második évtizedéből.
Adatainak elemzése természetesen csak több jelentés és egyéb vonatkozó források egybevetésével lehetséges, amelyre itt nincs módunk. Az alábbiakban csupán
jelezni szeretnénk néhány információ-típust, amelyekre a beszámolóban számítani
lehet. Matic mindenekelőtt saját tevékenységéről kívánt számot adni, így leírása

falakon kívüli Szent Pál bazilikát. (Az iratok a jelentésekhez mellékelve).
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Matié 1624. május 15-én Scardonán kelt levelében megbízta Don Luca Salinatét, egyházmegyéje papját, a látogatás elvégzésével. Ivkovic a Rómában tartózkodó Nikola Kaőió macarscai egyházmegyés papnak adott ugyanilyen értelmű megbízatást 1630. március 15-én Fojnicán
kelt megbízó-iratában. (Mindkettő mellékelve a jelentésekhez.)
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Crovella, Hercules: De Libro Visitationum Sacrorum Liminum. In: Sacra Congregazione del
Concilio. (Quarto centenario della sua fondazione.) Citta del Vaticano, 1964. 428. p.

alapján képet kaphatunk egy misszióspüspök mozgalmas életéről. Mivel a vizitáció
alatt (1613-1618) nem volt állandó székhelye, ezért folyamatosan utazott. Egy helyen hosszabb-rövidebb ideig (néhány naptól kezdve akár kilenc hónapig is) tartózkodott. A pasztoráció fontos elemét alkotta, hogy mindenütt személyesen prédikált, tanította a népet, püspöki misét mutatott be (már ahol erre lehetőség volt).
Mivel ezeken a vidékeken püspök igen ritkán járt, ezért nagyszámú hívőt (sokszor
felnőtteket és öregeket) bérmált. Ahol nem volt pap (főleg Szlavóniában), ott megpróbált a helyzeten segíteni új plébános kinevezésével, s az utánpótlásról a bosnyák
kolostorokban végzett papszentelésekkel gondoskodott. A beszámolót viszontagságainak leírása színesíti: általában egy ferencessel utazott, néha a vidék katolikusai
is elkísérték. Többször került összetűzésbe a helyi lakossággal és a törökökkel
(Szlavóniában és a Szerémségben), s ilyenkor az erdőbe vagy a mocsárba menekült
haragjuk elől. Sokat időzött Belgrádban, mivel ezt a várost tartotta a török birodalom legbiztonságosabb helyének.
A bejárt vidékeken a plébániahálózat és a papság összetétele igen különböző
képet mutat. A hódolt Dalmáciában és Boszniában a klérus kizárólag a bosnyák
ferencesekből állt. Az egyes kolostorok alá meghatározott plébániák tartoztak,
amelyeket a kolostor gvardiánja által kinevezett és a püspök által megerősített ferences plébánosok láttak el.68 Szlavóniában és főleg a Szerémségben a bosnyákoknak meg kellett osztozniuk a világi papsággal, ami állandó konfliktusokhoz vezetett. Esetünkben a világi papok a ferences Maticot nem ismerték el püspöküknek.
Pécsett ekkor tűntek fel a hódoltsági lelkipásztorkodásnak új lendületet adó jezsuita
misszionáriusok, akikre a püspök nagy várakozással tekintett.69 A hódoltság vallási
életének egyik neuralgikus pontja a templomok kérdése volt, elsősorban az oszmán
törvényhozás status-quo rendelete alapján.70 Az 1610-es években Matic a bejárt
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A ferences plébániák jegyzéke a vizsgált korszakban: Pandzic, Ba^ilije: Relatio de Provincia
Bosnae Argentinae O.F.M. an. 1623 S. Congregationi de Propaganda Fide exhibita. = Radovi
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Az ő működésükre ld. Balázs etc., 1990. passim.

területeken igen kevés templomot talált. Dalmáciában volt ugyan egy-két épület,
de még az oltáriszentséget sem őrizték bennük a töröktől való félelem miatt. Szlavóniában a tizenötéves háborúban pusztultak el a templomok, amelyek közül néhányat (pl. Pozsegán) Matic felépíttetett és felszerelt. Boszniában a kolostorokon
kívül alig volt templom, a ferencesek hordozható oltáron az erdőkben és a hegyekben miséztek.
A hívőkről közölt információk sorában igen fontosak a demográfiai adatok. Sok
helyen megadja az egyes plébániák katolikusainak, illetve a megbérmáltaknak a
számát. Ezeknek a becsült adatoknak a felhasználásában óvatosságra int az a tény,
hogy a boszniai katolikusok összlétszámát 30000-re teszi, míg más források
100 000 és 300 000 közötti számról beszélnek a XVII. században.71
Nagyon markáns az a különbség, amely az egyes plébániák híveinek jellemzéséből egész területekre vonatkozóan kirajzolódik. A boszniai katolikusok igen
vallásosak, buzgók és a hit dolgaiban jártasak. Ezt a korabeli európai mércével
mérve sem lebecsülendő összképet, amely a ferencesek lelkipásztori és kultúrális
jelenlétének eredménye, más források adatai is megerősítik. 72 Sokkal rosszabb benyomást gyakorolt Maticra a többi terület népi vallásossága. A bosnyák krajinákban a férfilakosság zöme katonáskodott, erről a foglalkozásról a püspök sem tudta
lebeszélni őket. Dalmácia hódolt részein a nép rendkívül durva, barbár, rablással
foglalkoztak. Mindez érthető, hiszen a vidék állandó csetepaték, csapatvonulások
színtere volt a XVI-XVII. században, a lakosság főleg menekültekből, török zsoldban álló katonákból állt.73 A kép lesújtó Szlavóniában is, de más okok miatt. Az
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Draganovic, Krunoslav: Katoliőka Crkva u Bosni i Hercegovini nekad i danas. = Croatia
Sacra, 4 (1934) 203. p.; Dzaja, 1984. 168. p.; érdekes körülmény, hogy az 1623-as ferences
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(Pandzió, 1965. 216. p.)
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A dalmáciai belső területek lakosságának jellemzése a XVIII. századi püspökök jelentéseiben
is hasonló. Ld.: Archivio Segreto Vaticano, Congregatio Concilii, Relationes Dioecesium, Vol.
730: Sibenicensis 1726, 1734.

itteni lakosság a paphiány miatt a katolikus vallásgyakorlattól eltávolodott, szentségnek csak a keresztséget fogadták el. Matic több helyen bérmálni sem tudott
emiatt, ugyanis ezt a hívek újrakeresztelésnek gondolták, s egy Velika környéki
faluban az a babona terjedt el, hogy mind a bérmálás, mind a hamvazószerdai
hamuval való megkenés válást okoz a házasfelek között. Ezenfelül szinte sehol sem
fogadták el a gregorián naptárreform bevezetését 74 . Ezek a jelenségek (különösen
a szentségi gyakorlat és tudat eltűnése) jellegzetes tünetei a főpásztor és sokszor
helyi lelkipásztor nélküli közösségek válságának. Az interkonfesszionális viszonyokra aránylag kevés adatot találunk a jelentésben. A más vallású (szerb orthodox,
muzulmán, Baranyában protestáns) lakosságot ugyan megemlíti, konkrét összetűzésről azonban csak egy helyen beszél részletesebben. Ez Belgrádban történt,
amikor a szerb püspök (vladika) joghatósági és adókivetési gyakorlata ellen a katolikusok a török bírósághoz fordultak, amely Gasparo Graziani bécsi török követ
közbenjárására és 50 scudi lefizetése után a vladikának megtiltotta a katolikusok
zaklatását.,, A törökök annak adnak igazat, akinek több a pénze" - zárja le a kérdést
Matic. Ezzel gyakorlatilag a probléma lényegére tapintott: a hagyományosan rossz
katolikus-orthodox viszony okát az újabb történetírás éppen a török hatóságoknak
a két felet egymás ellen kijátszó valláspolitikájában látja, amely sokszor mesterségesen gerjesztve a feszültségeket ezekből nem kis anyagi haszonhoz és pozícióelőnyhöz jutott.75
A másik három jelentés lényegesen rövidebb és ennélfogva egysíkúbb is. Az
1630-as Ivkovic-féle jelentés felsorolja a scardonai püspökség hat plébániáját, fontos adatokat szolgáltatva ezzel az igen kevéssé ismert hódolt Észak-Dalmácia történetéhez. A jelentés végén felsorolt esetek a velencei-török határvidék népi vallásosságának jellegetes problémái, amelyekre választ, illetve feloldozásukra felhatalmazást kap a kongregáció válaszában. Posilovic 1645-ös jelentése csupán rövid
összefoglaló egy, az egész hódolt Dalmáciát átfogó egyházlátogatás végeredmé-
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nyeiről, míg az 1648-as beszámoló egy szlavóniai és dél-dunántúli bérmakörút
adatainak közlése76. Ez utóbbi érdekes adalék a Dunántúl hódoltság-kori egyháztörténetéhez, ugyanis ez az egyetelen ismert adat balkáni misszióspüspök somogyi
tevékenységére.
Végül néhány gondolat a szövegek közléséről. Az általam pubikált négy jelentés
legjobb tudomásom szerint kiadatlan, bár hibás töredékeket közölt belőle Marko
Jacov, 77 s a Dalmáciára vonatkozó adataikat említi Slavko Kovacic és Karlo
Kosor 78 . A szövegek átírásában a római Institutum Historicum Societatis Jesu által
kibocsátott szabályzatot vettem figyelembe, 79 az alábbi kiegészítésekkel. A teljesen
következetlen helyesírást megtartottam. Szövegkritikai jegyzeteket csak olvasati
problémák esetén használtam, ugyanis a nagyszámú pongyolaság miatt ezek igen
nagy helyet foglaltak volna, s a szövegekben értelemmódosító javítás nem található. A nyilvánvaló elírásokat [!] jellel jelöltem. A központozásban a vesszőket
lehetőleg a mai olasz helyesírásnak megfelelően módosítottam, a mondatok szerinti
tagolást azonban megtartottam. A tőszámneveket mindig arab számmal, a sorszámneveket pedig betűvel jelöltem (kivéve dátumban és triennium-quadriennium
előtt). A „turchi" szót mindig kisbetűvel írtam a „christiani", „scismatici" stb.
mintájára, ugyanis ezekben a balkáni jelentésekben felekezeti és nem etnikai megnevezésekkel találkozunk. Mivel az ,,ad limina" jelentések eredeti helyükről kiemelve, egyházmegyénként kronológiai sorrendben találhatóak, ezért az eredeti lapszámozásnak nincs többé funkciója, így nem is tüntettem fel. Az egykori magyarországi helyneveknél a jegyzetben először az 1910-es (illetve a magyar), utána az
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1974-es alakot közöltük, (amennyiben a kettő megegyezik, akkor csak egyszer
említem).

u

Az 1648 -as somogyi jelentés helyneveit a jelentés írója nagyon eltor-

zította, s mivel más egyházi forrást (egy jezsuita jelentés kivételével 81 ) nem ismerünk a vidékről, így az azonosítás kevés sikerrel járt. Itt szeretnék köszönetet
mondani P. Lukács Lászlónak és Fazekas Istvánnak a jelentések összeolvasásában
nyújtott segítségért.
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Illustrissimo et Reverendissimo Signore.
Fra Antonio de Georgiis vescovo del titolo di Scardona, humilissimo oratore di
Vostra Signoria Ulustrissima, sopra ogni suo merito fu proposto a Sua Santita1 da
padri minori osservanti di San Francesco del regno e provincie di Bosona [!] e da
Monsignore Francesco Stefani vescovo di Bosna 2 per suo coadiutore per esser impotente detto Monsignor Stefani a far funtioni episcopali nel sudetto regno e provincie circumgiacente. E Nostro Signore commesse alli illustrissimi signori cardinali
Verallo3 e Bandini 4 , che ne pigliassero informatione havutala, e saputa ogni verita
del fatto diedero relatione a Sua Santita, quale si contento accettar a detto oratore
per beneficio della Santa Chiesa et utile dell'anime di quel regno. Ma doppo fatta
ogni diglienza [!] si discoperse un impedimento, che in Germania c'era un vescovo
titolare del sopradetto regno e provincia di Bosna 5 , e per questa confusione non
hebbe effetto, ne si puote poner coadiutore al sudetto Vescovo. Diedero pero al
oratore un' altro titolo di vescovo di Scardona in partibus infidelium con breve di
Sua Santita di poter essercitare funtioni episcopali, dove et quando bisognasse in
quei lochi e paesi, e cosi ha fatto l'oratore, et mentre viveva il sudetto Vescovo di
Bosna di felice memoria et sin al presente di secondo la relatione infrascritta.
In questo tempo 1'oratore si parti da Roma verso il luoco assegnatoli con il
sopradetto titolo, et passando per il mar Adriatico arrivo nelli confini del sudetto
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regno con pericolo della vita per esser tra infideli e gente nemica del nome christiano e della Chiesa santa massime in quelli paesi, dove sono passi fra il dominio
veneto e del Turco, et essendo nelli detti confini gionse ad un monasterio de frati
minori osservanti6, dove si trattenne l'oratore per spatio d'un mese. Nel detto
monasterio sono 10 frati, i quali vivono competentemente in osservanza, de quali
per haver detto monasterio sotto di se 7 chiese parochiali, 7 d'essi sono curati
d'anime, i quali vanno per quelle ville disperse per la distantia grande dall'una
all'altra facendo 1'offitio suo.
E partitosi dal detto monasterio l'oratore ando visitando di man in mano le
parocchie et anime christiane conforme all'offitio et debito suo, et arrivo ad una
chiesa parrochiale detta San Giovanni di Darnis 7 , dove celebro privatamente per
non esserci commodita di celebrar pontificalmente per la poverta del luoco, ne
meno ci era compagnia di poterlo fare per esser solo l'oratore con un frate senza
altro clero. Qui predico la parola di Dio alcuni giorni a beneficio di quelle anime
con molto pericolo della vita, et amministro il santissimo sacramento della cresima
a 500 christiani di quella parochia, quasi tutti in eta cadente e decrepita per non
esservi mai stato vescovo alcuno in quelle parti da molti anni in qua, et doppo che
il Turco possiede quelli paesi. In questa chiesola non ci e fonte battesmale, e solo
si trova un' altaretto, ne meno si conserva il santissimo sacramento per esser in loco
deserto, e circumcirca assediato da turchi e scismatici; et il sudetto loco Darnis e
una fortezza di turchi, essendovi d'intorno un borgo habitato medessimamente da
turchi e scismatici con pochissimi christiani.
Doppo questo ando visitando Petrovopoglia 8 a piedi; questo locho e una pianura
discosto 4 miglie da Darnis, dove sopra una collina e una chiesa parochiale detta
San Michiele coperta di tavole miseramente senza fonte battesmale, e solo con un'
altaretto, dove celebro 1 'oratore piu volte, et predico a quella rozza e barbara gente
dedita a molti vitii, i quali per modestia di non offender l'orecchio di Vostra Signoria Illustrissima si tacciono, de quali piu di 300 lasciorno le loro enormita con
gran pentimento solo per non haver mai saputo, che fosse peccato, dolendosi con
sparger gran lacrime. Qui cie un frate del sudetto monasterio per parochiano.
Visito poi altri vilaggi intorno a Zettigna 9 , paese molto aspero e sassoso, habitato
da gente molto dura e barbara, dove non ha potuto far altro officio, che di predicare
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reprehendendo il vitio del furto, di rapine et altri, che abondano in quelli paesi, non
havendo potuto ministrar il santissimo sacramento della chresima per veder l'indisposition del popolo e per paura de turchi, che sono ferocissimi in quelli lochi,
ne men'ha potuto celebrar per non esserci nissuna chiesa, ne loco alquanto sicuro
da poterlo fare. In questi popoli si trovano 2 frati minori osservanti, i quali vanno
celebrando e amministrando i sacramenti privatim havendo seco 1'altari portatili,
non essendovi altro vestigio di christianita, et il numero de cattolici non si e mai
potuto sapere presupponendo esser pochissimo.
Passo piu inanzi una giornata nella sua visita per le montagne, lochi asprissimi,
sassosi et sterili d'ogni cosa, che nemeno acqua si ci trovava, se non quanto se ne
portava per il bisogno delForatore; arrivo ad una pianura bellissima detta Lievno 10 ,
dove ci e una citta chiamata pure Lievno dal nome della pianura, et qui e la residenza
del governatore della fortezza di chiesa. In questa pianura vi sono molti villaggi di
cattholici, ma molto maggiore di turchi e scismatici, et in mezzo detta pianura vi e
una chiesioletta fatta et coperta di tavole. Questa pianura e di larghezza 30 miglie
et di longhezza 15, et vi si fermo detto oratore 7 giorni celebrandovi e predicandovi
tre volte il giorno con molto concorso di quelli popoli tanto fideli come scismatici.
Ministro il santissimo sacramento della cresima a 400 persone utriusque sexus, et
di questo e curato un frate di minori osservanti. Ne meno in questa chiesa ci e fonte
battesmale, ne ci si conserva il santissimo sacramento per esservi solo un'altaretto
miseramente fatto, et il Padre Parochiano si porta seco li paramenti et altaretto
portatile per quelli villaggi, accio possa celebrare.
Passo piu inanzi 1 'oratore una giornata e mezza, et arrivo ad un monastero della
suareligione, loco chiamato Rama , et di qui cominccia il regno di Bosna, da quali
frati fu ricevuto caritativamente, ma qui non ha fatto l'oratore nessuna visita, ne
funtione per esser allhora vivo il Vescovo di Bosna 12 , hora di felice memoria, non
essendo il bisogno altro che essortarli al governo di quelle anime, si come fece
1 'oratore, nel cui luoco si trovano da 600 persone cattholiche molto devote.
Di qui passo inanzi una giornata per le faticose montagne, et arrivo in Bosna in
una terra detta Voinza13, dove sono da 150 case christiane miseramente et persone
da 550 in circa con presidio e giudice di turchi. Nella sopradetta terra in una montagna ci e un monasterio chiamato Santo Spirito, nel quale habitano da 24 frati fra
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sacerdoti, chierici, laici, et ivi resideva il Monsignore Vescovo di Bosna di felice
memoria, al quale 1'oratore trovo vivo in detto locho, et si abbocco con esso dolendosi di non esser successo suo coadiutore, come era di bisogno per la confusione
et impedimento di quello di Germania14, et essendo stato 6 giorni con esso Vescovo
1 'oratore prese licenza con molte lacrime.
Di qua si parti verso la parte d'Ungharia, lochi posseduti da turchi et tiranni, et
il sesto giorno passo il fiume navigabile di Sava, et arrivo ad una terra chiamata
Possegha 15 , nella qual terra ci sono da 150 case christiane separate alquanto da
turchi, ma sono di in molto maggior quantita quelle de turchi, dove ci e la residenza
del governatore di quel contado poseghiense, et ivi ci e stata una chiesa parochiale,
ma nelle guerre passate d'Ungheria fu abbruggiata funditus et eversa et tutto il
borgho, et ivi e sepolto il Vescovo di Bosna 16 predecessore al sopradetto di felice
memoria et ivi era sua residenza.
Et hora per grazia di Dio nel detto locho si sono reedificate le case, et accresciuto
il numero di christiani da 300 incirca, con li quali l'oratore si trattenne da 4 mesi,
et con industria et diligenza sua reedifico la chiesa di legna, havendola provista di
2 sacerdoti parochi, et ornata detta chiesa di calici et paramenti conforme alla possibilta et poverta del oratore, et nel tempo, che vi dimord, celebro ogni dl et predico
et cresmd da 800 persone di quelli popoli circonvicini, che ricorrevano alla sudetta
reedificata chiesa.
Di II si parti alla volta di Velicha 17 villa di 50 case discosta 7 miglia da Possegha,
dove ci e un monastero di minori osservanti habitato da 16 frati; dove si fermo
l'oratore alcuni giorni visitando quelle parochie, che sono sottoposte al sudetto
monastero.
Primo visito Strasemano 18 chiesa parochiale gia et hoggi distrutta e disfatta si
cattholici habitanti oppressi molto da turchi al numero di 200, alli quali i frati del
sudetto monastero ministrano i sacramenti con altari portatili, et alPistesso popolo
l'oratore ha celebrato et cresmato a 200 persone in circa havendo ristaurato et
rifatto la sudetta chiesa con industria et diligenza dcForatore, et lasciatola con commodo ordine.
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Doppo visito la chiesa parochiale di Captolio19, dove trovo malamente distrutti
rornamenti dell'altari, et con le fatiche e poca possihilita dell' oratore ha provisto
calice, patena et altre cose necessarie al culto divino, havendovi celebrato piu volte,
predicato et ministrato il santissimo sacramento della cresima ad 800 persone in
circa nella sudetta chiesa.
Di li si transferi in visita a Vetti20, dove si trovano da 120 anime christiane, non
essendovi ivi chiesa parochiale per esser stata destrutta funditus et eversa da turchi,
et l'oratore celebro nell'altare portatile, predico et ministro il santissimo sacramento della cresima ad 80 persone in circa, infra questo mentre sopragionsero i
turchi, et poco manco che non ammazzassero detto oratore per haverlo visto apparato con la mitra, con haverli dato de bastoni et persovi alcuni denari, et appena si
salvo con fugir in bosco.
Di li camino tutta la notte 1'oratore alla voltadi Cuttiovo"' villa, dove si trovano
200 cattholici et una chiesa parochiale fatta di tavole con un curato frate di minori
osservanti, trovando in essa ornamenti all'culto divino competenti, et ivi si trattenne
4 giorni, dove celebro, predico e cresimd da 170 persone in circa, et quivi hebbe
1 'oratore molto travaglio da turchi con perdita d'alcuni denari.
Di qui si parti et ando alla volta di Nascize" tre giornate di camino con molto
stento e fatticha, con paura di ladri e d'assassini, dove ci e un monastero de fratti
minori osservanti dishabitato e distrutto affatto da turchi. Hora per grazia di Dio
redificato per diligenza dell'oratore, et ci habitano da
frati tra sacerdoti, chierici
e conversi, et all'intorno di questo monastero ci sono molti villaggi, nelli quali sono
molti christiani di nomc, i quali non hanno mai voluto accettare la correttione del
Calendario Gregoriano, et per questo diffetto e penuria de sacerdoti et inobedienza
loro e per esser naturalmente rozzi, sono diventati quasi nullius fidei sprezzando il
sacramento della cresima, dell'unttione, del mattrimonio, solo che tenghono il sacramento del batesmo. L'oratore si fermo alcuni giorni fra questi popoli predicandoli
la parola di Dio, ammonendoli dell'errori et celebrando ogni df con molto stento,
non havendo potuto ministrar il santissimo sacramento della cresima per haver visto
la gente indisposta et dicendo all'oratore che era cosa inventata da esso per ribattizzarli, et cosi la sudetta gente diedero querela al governatore turcho dicendoli che
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era venuto con nova legge, et se 1'oratore fosse stato nelle mani del detto governatore, infallibilmente saria stato ammazzato.
Di qui se ne passo per altri villaggi di varii nomi, come Viglievo 24 , Slatina2?,
Suha Mlacha26 et altri dove sono molto christiani, ut supra secundum nomen; li
quali fra l'altri diffetti non hanno accettato la correttione del Calendario Gregoriano, sprezzando ogni sacramento fuor del battesimo, dalla qual gente 1'oratore
riceve molte ingiurie e villanie, et fermandoci fra di loro molti giorni non fece altro
che prediearli la parola di Dio, et in questo s'affatico procurando provederli di
medico spirituale, accio li potesse ammaestrare et l ' h a dato alcuni sacerdoti (tali
quali) non potendone trovar ne cattivi ne boni, ne fratte ne prete di nessuna sorte.
Ma si spera per la venire con il divino aiuto, se il sopradetto monastero di Nasicze
restera, se non lo distrugono pero i turchi un altra volta di rimediar al tutto.
Di qua passo alla volta della citta di Cinque Chiese 27 posseduta et habitata da
turchi et heretici; citta belissima et in bellissimo sito. Camino 4 giornati fra 1 'ottava
di Natale con molte fatiche, stento et freddo, accompagniato con un solo frate et
alcuni poveri christiani, et arrivo il primo giorno ad una terra vicino al fiume Drava
chiamata San Giorgio 28 , intorno di questa terra circumcirca et pcr la riva di qua et
di la del detto fiume Drava sono molti villaggi habitati da varii heretici, luterani,
calvinisti et arriani. Qui si trovano alcune chiese antiche parochiale distrutte affatto
da turchi, ma non si trova nissun religioso ne sacerdote, ne pastor di nessuna sorte
cattholico, ma si bene alcuni luterani et si spaciano per preti, et ministrano i sacramenti non havendo ordine nessuno, anzi tutti questi tali gente ammogliate et con
famiglia. Qui 1'oratore non ha potuto far nessuna utilita per il gran pericolo delli
heretici e turchi.
Ando poi a Cusminze 29 , dove ci e una chiesa parochiale anticha, e dove stava
un prete raguseo concubinario da molti anni, il quale non volse venire alla presenza
dell' oratore, ne fece stima alcuna d'esso, nella qual chiesa non vi era vestigio alcuno
divino, ne meno ornamenti da poter celebrare, dove 1 'oratore non pote far fontione
alcuna per questo mancamento; ma vi predico 4 giorni di continuo, reprehendendo
i vitii e la malitia loro, e quel popolo si sollevo contro 1 'oratore, et apena scaporno
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i christiani, che andavano in sua compagnia. Ma iusto Dei iudicio quel sacerdote
morse fra pochi giorni sine luce et cruce con haver lasciato 5 figli, et hoggidi ha
provistoquestoluocodi2sacerdoti, un'ordinatodaldettooratore,et l'altrodall'antecessore di felice memoria, et l ' h a provisto de calici et altre cose necessarie al
culto divino.
Di li passo ad altri villaggi e terre come di sopra habitati tutti da varii heretici,
dove bisogno caminar nascosto in tragico secolare essendovi pericolo della vita.
Finalmente arrivo 1'oratore con sua compagnia alla citta di Cinq Chiese il primo
giorno dell'anno havendo caminato tutta quella notte, dove fu ricevuto molto caritativamente da quelli cattholici se bene occulte, et il giorno sequente ando alla volta
d'una chiesiola, la quale era fuor delle mura di detta citta quasi mezo miglio, ivi
predico e celebro privatamente, et annuntio la cresima per il giorno sequente, dove
celebro, prcdico e cresmo da 120 persone in circa, perche in tutto non arrivano al
numero di 180 di cattholici secundum nomen, dove c'hanno case 25. Stette li con
loro da 20 giorni in circa ogni di predicando e celebrando.
Queste attioni si discopersero alli heretici di varie specie, i quali abandonorno
lalorochiesa, laquale anticamente era dell'ordine di San Domenico possedutadalli
predicanti heretici per forza, et corsero tutti alla volta dellachiesa, dove era l'oratore per vederlo et sentirlo, era il numero di questi heretici da 3000 in circa, i quali
omnino lo volsero vedere con la mitra in testa, et uno d'essi heretici fra tanto popolo
disse all'oratore queste parole: Vere Deus bene dictus tibi hanc tiaram posuit super
caput tuum, a Domino factum est istud, et est mirabile oculis nostris. Stette li da
20 giorni, de quali heretici batezzo 6 per non esser stati mai batezzati, et li confermo
et li fece contraher di nuovo il matrimonio in facie Ecclesiae, doppo haver vissuto
molto tempo nel suo errore, et pregorno a detto oratore tutti questi tali che si fermasse alcuni giorni per non esser stato mai vescovo in quella citta, da che il Turco
la possicdc, et essendo scoperto da turchi il detto oratore fu sforzato partirsi e
fuggire; hora per la grazia del Signore Giesii Christo si spera qualque bene per la
venire essendo ivi 2 padri della Compagnia di Giesu' venuti da Ungheria, i quali
amministrano i santissimi sacramenti, se pero non son impediti et travagliati da
turchi.
Da qui si parti 1 'oratore per altra via con molto pericolo della vita della provincia
chiamata Sirmio 31 , et il terzo giorno arrivo ad Osich 32 , latino si chiama Escechium,
citta porta sulla bocca del fiume Drava, et ivi si fermorno i christiani, che andavano
30
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in compagnia dell'oratore, et solo ando accompagniato da un altro frate suo compagno, et visito tutti quelli villaggi dispersi in qua et la, dove si trovano molti
cattholici, et alcune chiesiole parochiale misere e 4 o 5 sacerdoti in tutto, dove il
detto oratore stette alquanto predicando, celebrando et cresmo da 1020, e questo
nella chiesola di Babscha", nella chiesola di Gliubo34, nella chiesa di Hierme 35 ,
nella chiesa di Sot1", tutte le quali chiese sono di legno, et li curati di queste non
rendono obedienza a nessuno, ne hanno riconosciuto l'oratore per il vescovo.
Di qui passo alla volta di Belgradi37, questa e una fortezza maravigliosa situata
sulla ripa del Danubio 38 , alla bocca, dove entra il fiume Sava, intorno della quale
fortezza ci e un borgho grande, si dice dalli intelligenti, ci siano drento [!] 120 000
persone di turchi, scismatici, giudei et altre nationi. Ivi sono dentro 120 moschee
di pietra eccettuando quelle di legno. Dentro in questo borgho sta il governatore
supremo e gran giudice e molta nobilta di turchi et militia, et ivi e gran traffico di
mercantia.
In detto borgho ci sono da 35 o 40 botteghe di mercanti ragusei et altre sorti di
nationi cattholice, et in tutte ascendono al numero di 500 persone, fra mercanti
schiavi cattholici e foristieri. Ivi ci e una chiesola piccola, dove stanno 2 frati di
minori osservanti di Bosna, e da quel tempo che fu presa da turchi la sopradetta
fortezza insin a hoggi di, hanno havuto la cura delfanime i sopradetti frati, la
chiesola sopradetta e ben provista dell'ornamenti e cose pertinenti e necessarie al
culto divino. Qui 1'oratore e stato a predicare 3 quadragasime continue, et ha crismato da 260 persone in circa in piu volte, et cantato la messa solennemente piu
volte, et la maggior parte era nel sudetto luoco la residenza del oratore per esser in
luoco piu sicuro de turchi, che non e simile in tutta Turchia.
Di qua passo per il Danubio in barca per la volta di Samandria 39 , citta posta su
la ripa del Danubio, et ...40 visito quelle poche anime christiane, che in tutto al
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numero di 7 case ascendono con 45 persone, dove ci e una chiesola con un altaretto
ornato di parati al culto divino necessarii, dove 1'oratore stette 5 giorni celebrando
e predicando, et crismo da 24. Qui pure vi e un parochiano di minori osservanti di
Bosna, ma ne in questa chiesola, ne in quella di Belgradi non ci e fonte battismale,
ne ci si conserva il santissimo sacramento per il pericolo de turchi.
Di li si parti un'altra volta per Belgradi, et pigliando licenza da quelli cattholici
ritorno per via della provincia di Sirmio con molto pericolo della vita di turchi,
ladri, scismatici et assassini perche e paese molto sottoposto a simil gente, et arrivo
un'altra volta a Nienze 41 , et ivi stette 4 giorni predicando e celebrando, et poi ando
alla volta d'una villa detta Cerna42 discosta 10 miglia da Nienze, dove trovo un
prete, Dio lo sa come, che amministrava i santissimi sacramenti a quei cattholici,
il quale non fece stima dell'oratore, et la chiesola, che ci e, fu visitata, et trovo i
parati al culto divino malamente accommodati. Qui ci e un buon numero di christiani secundum nomen, i quali non hanno manco accettato la corretione del Calendario Gregoriano, et sono gente dura cervice et molto barbara. Qui stette 1 'oratore
da 5 giorni fra di loro predicandoli la parola di Dio et celebrando, persuadendoli
1'obedienza della Santa Chiesa Cattholica Romana, et 1'accettare 1'altri sacramenti, i quali si sollevorno contro dell'oratore quasi la maggior parte, che poco
manco, che non l'ammazzassero su l'altare,etapenache fini lamessa, 1 'arrivorno
i turchi adosso, i quali eran stati chiamati dalla sudetta gente con dir che 1 'oratorc
era venuto a predicare la nova fede et novi costumi, et ne riceve molte ingiurie e
percosse in quel giorno, et finalmentc li tolsero il cavallo, et all'ultimo se ne fuggi
in certi paludi, dove bisogno tutt'il giorno caminarlo ad acguazzo, et arrivo ad una
terra, dove c'erano alcuni christiani dell'istesso rito, senza nessun, che l'amministrasse i sacramenti, et stette pur fra di loro 2 giorni, et li battezzo da 25 putti
l'oratore con proprie mani, ne pote far altra funttione, perche non vi e luocho
aFculto divino approposito per esser pericoloso di turchi, ladri et assassini.
Arrivo poi a Giacobo 43 , latine Diaconense, fu vescovato anticamente, a Selza44
et altre ville diverse, dove si trovano chiesole antiche distrutte, et quivi sono molti
cattholici in buon numero, ma ben barbari di costumi, ai quali ha provisto 1 'oratore
di sacerdoti 3 frati di minori osservanti, provedde anco con la sua poverta calice,
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parati et altari portatili et altre cose necessarie al culto divino. Stette 1 'oratore fra
di Ioro 8 giorni predicandoli, celebrando, et cresmo da 400 putti, non havendo
cresmato nissun adulto, per che sprezzano questo sacramento burlandosene e ridendosene.
Di qui passo il quarto giorno a Vellicha 45 monasterio gia sopradetto di minori
osservanti di Bosna, et ivi stette da 9 mesi in circa andando per quelli villaggi
intorno del fiume Sava, i quali sono in buon numero, ma ben ignorante gente plebea,
rozza e barbara, non sono troppo obediente alla Chiesa, digiunano grandemente
quasi tutte le vigilie commandate in pan et acqua, ascoltano la messa et predica
volontieri, ma non si curano piu di nissun altro sacramento, eccetto il battesimo, et
ci e fra di loro una superstitione, che non si vogliono cresmare, ne pigliar la cenere
il primo giorno di quaresima, particolarmente quelli, che sono maritati, perche
dicono questo esser causa del divortio, et dicono esser nova inventione, et che ab
antiquo mai fu, et l'oratore s'affatichd molto di levarli questo errore, et si spera
per la venire che non seguira simile errore.
Procede questo dalla penuria di sacerdoti e cure, et di piu stanno in questo errore
di non essortar a putti, ne meno dedicarli al culto divino, come di farli far sacerdoti,
et si contentano piu presto che si faccino turchi. Ma l'oratore ha provisto di sacerdoti tali quali, et si e molto affaticato con grandissimo stento, travaglio e disgusto,
et quanta mala passus est, Deus scit, qui omnia iudicat.
Poi ritorno un altra volta a Belgradi per il fiume Sava 10 giorni di camino, et
quella quaresima predico a quelli christiani, dove si suscito in questo mentre lite
fra cattholici e scismatici, overo metropolitano detto valadica, il qual pretende esser
prelato e padrone di quelli cattholici che sono fra turchi, et li chiamo in presenza
del vesiero, overo consigliero detto Ali Pascia46 di Buda et supremo generale da
Constantinopoli sin a Buda, padrone absoluto di tutto quel paese pretendendo detto
Metropolitano haver da cattholici un certo tributo da ciascheduno un giulio, et
contratto matrimonio in caso un scudo, e chi doi volte 2 scudi, et cosi va discorrendo.
Fu questa lite molto spaventevole e tremenda a christiani essendo loro di molto
manco numero de scismatici et poverissimi, si mosse da carita et a preghiere
dell'oratore un certo Gasparo Gratiano 47 , ambasciatore del Gran Turcho, et si fece
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avvocato de cattholici, et adoprosi tanto con i 1 sudetto Pascia et altri 4 pascia e 2
cadi giudici supremi, che vinse la lite, et si detta la sentenza a favor de cattholici,
ma con perdita di 50 scudi, et determinorno che il sudetto scismatico superiore de
4B
cattholici non li desse fastidio, et cosi li
turcheschi, come si
possono vedere che sono in mano dell'oratore, ma con questo che 1'oratore mai
pigli quatrini da nessun cattholico, come de fatto mai ha havuto un minimo quatrino.
Et non dimeno per hora e tornata la lite, et un'altra volta il detto Scismatico
raccoglie il sudetto tributo, per che i turchi non stanno su li termini, et 1'anno
passato piglio da molte parti, dove stavano cattholici, ma non da tutti, se bene si
dubita che travagliara un altra volta a lutti e specialmente all' oratore, perche i turchi
fanno la raggione, a chi a piu denari.
Finito questo 1 'oratore torno a Bagnaluca19 in Bosna, dove fa residenza il pascia
di quel regno, al quale bisogno andar in presenza a portarli presenti, se bene di poco
valore, et li mostro il breve del Gran Turcho 50 et altri governatori che possa far
funtioni episcopali e predicar publicamente la parola di Dio, et visto che hebbe, li
dette licenza, quali brevi et licenze l'oratore si ritrova, come si possono veder;
ritorno il detto oratore a Bagnaluca a far il suo officio, et stette la da 15 giorni
celebrando et predicando etiam in presenza di turchi, non essendo in quel loco
chiesa, se non in una campagna, et con un altaretto portatile faceva i funtioni, dove
ne pati molti disaggi, e cresrnd da 523 persone, per grazia di Giesu Christo si libero
un indemoniato.
Di qui se ne parti, et ando alli confini Comnanovi M , Camengrad 52 , et Vodicevo53, Dragottina 54 , Gozaraz 55 , Maidan56, Motiche 57 ; tutti questi sono villaggi et
terre grosse, dove habitano christiani con molto stento, et la maggior parte sono
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soldati, fra i quali stette 3 mesi celebrando, predicando e persuadendoli anco che
lasciassero 1 'arte militare, e da loro ne hebbe 1 'oratore molte ingiurie con pericolo
della vita, ne ha potuto far altra profitto in questo caso solennemente, che cresimd
da 8300 in circa in tutti quelli villaggi et terre disperse per le montagne et valli,
molto miseramente li administrano i sacramenti frati detti minori osservanti di
Bosna, et son divisi in 7 parochie, ne fra tutte queste gente si trova chiesa di nessuna
sorte, che sia coperta, ne il turcho permette, ma si celebra in montagne e selve con
altari portatili, et sono competentemente conservati neH'administratione di sacramenti.
Torno 1'oratore a Bagnaluca e stette li alcuni giorni, et ando in Bosna per la
morte di Monsignore Vescovo di Bosna, et ivi s'abbocco con quelli padri, che lo
proposero per coadiutore a Vostra Santita, i quali 1 'abbracciorno et lo ricevorno in
luoco del Vescovo, dove stette alcun tempo a Voiniza58 sopradetta, et di li si parti
1'oratore per un altra volta a travagliare per amor di Giesu Christo verso Salina 59 ,
Modrizzia 60 , Radunovze 61 , Derventa 62 , Maervaz 63 et molti altri villaggi et terre discoste l ' u n a dall'altra giornate, si sperse molto miseramente per le selve et montagne sassose, dove habitano molti cattholici assai devoti e ben instrutti; et fra di
loro dimoro 1'oratore alcuni mesi predicandoli la parola di Dio et celebrando per
quelle ville con altai" portatile per non esserci chiesa di nessuna sorte in tutto quel
paese, ne il turcho permette fabricarci, eccetto 2 monasterii di frati minori osservanti di Bosna et questi miseramente fatti, et cresmd da 7000 persone e 300 persuadendoli all'obedienza della Santa Chiesa Romana, perche vivono in pericolo
fra li scismatici et turchi circumcirca, et quanta mala orator passus est, nota sunt
Deo.
Di li 1 'oratore ritorno a Saline64, dove ci sono 2 monasterii 65 de minori osservanti, habitati da 25 frati tra sacerdoti, chierici e conversi, vivono competentemente
in osservanza, et detti frati hanno la cura delle sopradette anime, dove 1'oratore si
fermd alcun tempo, essortandoli all'osservanza, et altre virtu, specialmente delle
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lettere, per essercine pochissime; fece 1'oratore ordinatione, et ordino da 12, tra li
quali fece 3 sacerdoti, ma di poche lettere per estrema necessita, Tessorto che
tenessero il seminario de putti christiani, che sono al numero di 20 et 1 'ha provisto
un maestro di grammatica, che e il vicario dell'istesso monasterio; celebro tre volte
pontificalmente taliter qualiter per non haver tutti l'ornamenti necessarii per tal
funtione, et cresmd da 4090 persone.
Di li si parti, et ando alla volta di Gostiglia'1'1, villa di christiani, posta in una
montagna asprosa, et camind tutta la notte per paura de turchi, dovendo passar per
villaggi e luochi d'essi; et arrivo a Juoglio 67 pure villa de cattholici, et ivi stette 3
giorni, celebro, predico e cresmo da 25 persone essortandoli, che si mantenessero
nella fede cattholica, perche stanno in molto pericolo essendo ivi circumcirca terre
grossissime di turchi.
Ando di li alla volta di Piombo' 8 , terra di cattholici, nella quale ci sono da 150
case con 500 christiani utriusque sexus con presidio e giudice di turchi, et ivi e un
monastero d'osservanti minori di Bosna, nel quale sono da 22 frati tra sacerdoti e
conversi. In questo monastero ci e una imagine della Madonna Santissima, dicesi
esser dipinta da San Luca alfantica di gran miracolo e maggior stupore e ammira(ione ai turchi e divulgata la forma di questo etiam sino a Constantinopoli per tutti
quei paesi, la qual imagine si porta in processione il giorno dell'Assonta, 2 miglia
discosto ad una chiesiola posta in una montagna, con grandissimo concorso de
cattholici et altri al numero di 3000 o 4000 di diverse nationi e lochi, et ivi fa molti
miracoli, evidentissimi con sanar stropiati, liberar indemoniati et guarir infermi de
turchi e scismatici, che vi concorrono in gran numero; et ivi 1'oratore predico
ogn'ann'in presenza di turchi e tutti quei popoli in una campagna, dove si congregano tutti i peggior turchi di quei lochi e provincie, et per la pacifica quiete di detta
solennita bisogna presentar a signori e grandi di quei lochi, che alle volte non
bastanno 50 ne 100 scudi.
Ando doppo alla volta di Varez69 terra di 150 case in circa con 360 Christiani
utriusqe sexus, et qui si cava grandissima quantita di ferro, et ivi sta un governatore
e giudice de turchi con il presidio ; in detta terra ci e una chiesiola fatta di legne,
ornata di parati per il culto divino competenti; vi e per curato un'frate di minori
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osservanti. Qui 1'oratore si fermo alcuni giorni, celebro, predico, cresmo da 100
persone in circa.
E di poi 1'oratore ando alla volta di Seraglia , terra grossissima e principalissima di tutto quel regno, habitata da turchi dicesi esservi da 25000 case in circa con
grandissimo numero d'infideli, et non dimeno ivi habitano alcuni mercanti cattholici, i quali ascendono al numero di 300 et ivi ci e una chiesoletta e cappelletta
nascosta, provista et ornata di cose necessarie ad culto divino competentemente ci
sta in essa un frate minore osservante per curato. Qui 1 'oratore stette alcuni giorni,
celebro, predico e cresmd da 120 persone in circa.
Alla fine arrivato a Voeniza 71 , fece 1'ordinatione per piu volte secondo il
bisogno, et per mancamento de soggetti ne ordino 30 solamente, fra quali fece 12
sacerdoti et 2 preti secolari.
Havra 1 'oratore visitato molti altri villaggi et lochi di cattholici, ma per la peste,
che in sudetto paese regnava, non ha potuto.
I christiani, che in dette provincie e regni vivono, apresso poco per quanto si e
potuto saper confusamente, ascendono al numero di 30000 nel regno di Bosna,
bona parte d'essi molto devoti e fermi nella santa fede. Pero non si e potuto saper
il numero preciso similmente in Savo nel contado posachiense et diaconense,
ascendono, per quello s'intende, al numero di 12000 christiani utriusque sexus.
I frati minori osservanti di Bosna hanno governato quesfanime, i quali sacerdoti
arrivan al numero di 218 et 10 preti secolari. In Bosna pero non ci e altro che frati,
perche i turchi gia in tanto longho tempo conoscono 1'habito di detti frati, i quali
hanno privilegii da Gran Turchi di potervi habitare; che s'essi non fossero, in quel
regno tutti sarian turchi.
Nelle provincie sopradette non vi e chiesa nessuna catedrale ne clero ne meno
vestigio alcuno di residenza non havendo havuto l'oratore loco determinato da
risedere, si com'hanno havuto i suoi predecessori la residenza in particolari monasteri assegnatili, si come appare nelle bolle di Sommi Pontefici.
L'oratore non ha potuto mai consecrar la cresma per la penuria de sacerdoti et
per l'impedimentodeTurchi, i quali sonoin gran numeroquotidianamente in detti
monasterii, et per l'incomodita delle cose necessarie e pertinenti e necessarie [!] a
simil offitio. Ma il detto oratore lo provedeva con grandissime fatiche d'altri vescovi discosti da detto regno da 8 et 10 giornate, et cosi hanno fatto i suoi antecessori, e se fara sin che Sua Divina Maesta provedera altro rimedio. In queste pro-
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vincie non vi sono schole in nessun loco, ne il turcho permette, ne ci e homini
secolari di nessuna virtu ne maestri.
Nelle sudette provincie e regno ne 1 'oratore ne meno i vescovi suoi predecessori
hanno mai portato habiti episcopali, et sono andati sempre vestiti con l'habbito
dclla reglione [!], perche in altra maniera non si puol viver per il pericolo della vita,
che ogni giorno li sopra sta. Meno 1 'oratore ha havuto mai entrate di nissuna sorte,
eccetto la carita quotidiana per il vitto, non come vescovo, ma come frate privato,
et questo anche molto miseramente, essendo sempre stato senza servitu alcuna, ne
meno compagnia, a pena solo con un'frate, che andava con l'oratore, et stando nel
monastero meno quanto poteva havere.
I travagli, calamita et avversita, che l'oratore ha patito, li tace, rimettendoli a
Sua Divina Maesta, che sa il tutto, et al giudizio di Santa Beatitudine, che con la
sua prudenza puol imaginarsi, quali siano stati nel quinquennio della visita del
oratore secondo la sopra detta relatione, come la verita del passato et fatto in essa
si racconta, offerendosi pero pronto sopportar maggiori per la venire ad honore et
gloria di Dio et per amor di Santa Chiesa.
/Kulzeten mds kezirdssal:] Scardonensis relatio exhibita per procuratorem expeditum in litteris hac die 7 Julii 1624.
II.
Toma Ivkovic piispok jelentese (1630)
Archivio Segreto Vaticano, Congregatio
Scardonensis

Concilii, Relationes Dioecesium Vol. 723:
1630. Eredeti.

Beatissime Pater.
Post humilima beatorum pedum oscula.
Ne meo deesse videar officio, proposui per aliquem ex meis procuratoribus
Sanctitati Vestrae, quidquid hoc triennali spatio et amplius in hac mea cura animarum actum sit, sub brevitate recensere. Et antequam ad alia descendam, prius
breviter tangere mihi visum fuit civitatis et ecclesiae cathedralis statum ac conditionem.

Civitas igitur scardonensis 72 posita est in meditulio Dalmatiae, id est ubi Liburnia 73 finem facit et Dalmatia incipit, quam Titius fluvius 74 abluit, nec a mari
Adriatico adeo distat. Ecclesia eius cathedralis sub nomine Sanctae Mariae solo
iacet, quam turcarum rabies in dictae urbis expugnatione prostravit.
Habitatores scardonenses sunt turcae, exceptis tamen 13 domibus christianorum, nec plures quam 6 habet in toto suo districtu parochias, quarum prima
est ipsa Scardona cum pagis circum adiacentibus, quae habet domus circiter christianorum 100, ecclesias autem plurimas, sed dirrutas.
Secunda nominatur Cozulovo polije 75 , et continet domus pariter christianorum
248, ecclesias 22 semidirrutas.
Tertia vocitatur Bucoviza 76 , complectitur domus 193 in circa, ecclesias 10, ex
quibus 3 extant, in quibus sacra peraguntur.
Quarta vocatur Petri planities77, quae in se claudit domus 268, ecclesias 5,
quarum noviter 3 reaedificatae sunt.
Quinta Smino 78 nuncupata, habens domus 288, ecclesias 9, quarum 2 extant
integrae, sed sine vestibus sacris.
Sexta dicta Otiblichi 79 , habet domus 140, ecclesias dirrutas 5 . In his omnibus
parochiis praeter dictas domus christianorum habentur plurimae aliae schismaticorum et turcarum. Hae autem parochiae suum numerum potius a curatis, quibus
subsunt, sumpserunt, quam quod tot antiquitus extiterint, cum certum sit tot antiquitus extitisse parochias, quot ecclesiae in hac relatione nominantur.
In his parochiis diversis vicibus, quibus eos visitavi, ad 4700 sacro confirmationis sacramento roboravi.
In hac autem scardonensi dioecesi, praeter unum monasterium fratrum minorum
de observantia nullum aliud nec religiosorum virorum, nec monialium habetur.
Item nulli canonici, nullae ecclesiae collegiatae, nulli reddittus. Et haec quantum
ad statum ecclesiae scardonensis.
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Quantum vero ad administrationem bosnensem attinet, bis totam dioecesim visitavi, nec ullum locum aut angulum praetermisi, quem personaliter, et quidem cum
periculo non visitavi, et in hac mea visitatione ad 30758 confirmavi, tam iuvenes,
quam iam senio confectos. Reliqua non repeto, suppono enim a meis praedecessoribus fusius omnia esse ennarrata.
Casus autem, qui in partibus istis occurrunt, sunt
et primo incendiarii; secundo manentes in praesidiis turcarum, ab iisque stipendia habentes, et christianis damna inferrentes. Tertio raptores puerorum, qui turcis
eos vendunt. Quarto matrimonia contracta in tertio et quarto gradu. Quinto de iis,
qui a fide recedunt et uxores christianas secum compellunt manere, sinentes illas
catholice vivere, quibus utrum sacramentum Eucharistiae sit ministrandum. Et hi
casus frequentissimae occurrunt, a quibus absolvere facultatem non habeo.
[Kiilzeten:] Relatio episcopatus scardonensis et administrationis regni Bosnae.
[Mds kezirdssal:] Exhibita per procuratorem in Urbe existentem, admissum ex
gratia Sancti Nostri Patris vigore decreti in Congregatione de Propaganda Fide
facti.
Die 10. Julii 1630. fuerunt datae literae. Quod vero ad uxores fidelcs, quae cum
viris infidelibus cohabitare compelluntur, posse Amplitudo Tua eis sacramenta ministrare, quatenus ita sine Creatoris contumelia cohabitare possint. Quod reliquum
est, etc.
A Congregatio Concilii valasza (1630)
Archivum Congregationis

pro Clericis, Liber Visitationum Sacrorum Liminum, Vol. IV.

(1626-1635) fol. 200v-201r.

Regisztrum.

Scardonensi Episcopo.
Reverendus Nicolaus Cacich clericus macariensis dioecesis, quem Amplitudo
Tua ad visitanda Sacrorum Apostolorum limina in procuratorem elegit ex speciali
gratia Sanctissimi Domini Nostri ad munus sibi iniunctum obeundum admissus,
illi satisfecit, nam dicta sacratissima limina visitavit, et istius ecclesiae scardonensis
et administrationis regni Bosnae ea retulit, ex quibus Eminentissimi Patres Amplitudinis Tuae vigilantiam ac zelum in Domino commendarunt, divinam clementiam
laudantes, quod gregi pene disperso pastorem talem constituerit, qualis aliquando

Deo dante intactum ad ovile reducere queat, et sperantes eius Amplitudinem in
futurum numerum fidelium ardenti charitate aucturam, multas oves ex immani luporum ore abstracturam, strenuissimumque pugnatorem pro suo suaeque ecclesiae
iure tuendo se ostensuram, nihil aliud ei iniungendum existimarunt, sed impertiti
sunt eius confessario facultatem, ut iniuncta salutari poenitentia ipsam absolvere
possit a suspensione forsitan incursa, eo quod haec sacratissima limina tempore
perfinito non visitaverit, secumque super irregularitate, si quam hac de causa contraxerit, dispensare, fructusque indebite perceptos eidem condonare. Quo vero ad
uxores fideles, quae cum viris infidelibus habitare compelluntur, posse Amplitudinem Tuam eis sacramenta ministrare, quatenus ita sine Creatoris contumelia cohabitare possint. Quod reliquum est, Deum precamur, ut Amplitudinem Tuam in
vinea Domini desudantem diu servare dignetur incolumem.
Romae die 10. Julii 1630.
III.
Pavao Posilovic piispok jelentese (1645)
Archivio Segreto Vaticano, Congregatio
Scardonensis

Concilii, Relationes
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eredetirol.

Signor Cardinal Cornaro.80
Visita di Monsignor Fra Paolo vescovo di Scardona del suo vescovato e di
quello di Macarsca81 per esser il Vescovo proprio impedito di farla per infermita e
vecchiaia. Nella quale da conto di tutte le citta e parochie, che sono in queste diocesi; le citta sono 17, le parochie 43 e del numero delle case di turchi e scismatici
e 6608, di quelle di catholici di rito latino, che sono in tutto case numero 5201. Non
ha potuto visitar tutta la sua diocese, perche haveva la peste in una parte. Da finalmente conto di christiani da lui chresimati e sono al numero.
Case di christiani
5201
Turchi e scismatici
6608
Citta
21

80

Frederico Cornaro bfboros (f 1653). HC. IV. 11. p.

81

Bartol KaCic-Zarkovic macarscai piispok (1615-1645)

Chiese
Conventi di frati minori osservanti
Chresimati

43
5
18606

Die 21 Augusti 1645 Congregatio 16.
Retulit Dominus Cardinalis Cornelius visitationem Reverendissimi Patris Fratris Pauli episcopi scardonensis factam in macariensi episcopatu nomine eius episcopi ac nomine proprio in suo, in qua visitatione describit cunctas civitates ac
parochias predictorum episcopatuum et numerum domorum catholicorum ibi degentium, ac numerum ab eo confirmatorum. Etc.
Die 16. Decembrii 1645. Sacra Congregatio censuit dari deberi attestationem
visitationis sacrorum liminum in Congregatione pro 15. quadriennio, prout data
fuit, et in registro litterarum continetur.
[Kiilzeten:] Scardonensis visitatio sacrorum liminum pro 15. quadriennio.

IV.
Pavao Posilovic piispok jelentese (1648)
Archivio

Segreto Vaticano,

Congregatio Concilii, Relationes Dioecesium
Scardonensis

1648.

Vol. 723:

Eredeti.

La visita fatta da Monsignor Fra Paolo Posilovich vescovo di Scardonae vicario
apostolico inter flumina Save et Drave et ancora nel vescovato suo cosi nell'administratione sua del 1648.
Crisma.
82

Ali 23. di Agosto a Rastich
Alli 24. Agosto nel medesimo luogo
Alli 8. di Settembre nella chiesa di Nativita
della Madona in Cutievo 83

82

Rastic, egykori plebania Slavonski Brod mellett (Szerem megye)

83

Kutjevo (Pozsega megye)

numero 196.
numero 131.
numero 121.

Alli 20. Settembre in luogo di Nasizza84, nel eonvento
di fratti minori osservanti, et in chiesa di San Antonio
numero 21.
Nella parochia di Dugho Sello 85 e una chiesa chiamata San Luca, coperta.
Alli 18. Ottobre in Dugho Sello in chiesa di San Luca
numero 281.
Alli 19. Ottobre in Dugho Sello
numero 161.
Alli 20. Ottobre in Mancovichi 86
numero 65.
Ali 21. nelle cita di Slatina87
numero 14.
Alli 1. di Novembre nel villaggio di Moti^no 88
numero 48.
Alli 2. Novembre nel convento di San Agostino 89 de fratti
minori osservanti
numero 120.
Alli 26. Novembre in Possegha 90 in chiesa de Spiritu Santo
numero 191.
Nell vicariato di Monsignor Vescovo 91 di Belgrado, con la sua licenzza ho fatto in
piu luoghi la visita, e la crisma del 1648.
Crisma.

Alli
Alli
Alli
Alli

8. di Dicembre in Onezzo 92
9. Dicembre in Sen Miaglio 93
10. Dicembre in Azzo 94
11. Dicembre in Balogha 95

84

NaSice (Veroce megye)

85

Dugoselo, Dugo Selo LukaCko (Veroce megye)

86

Valoszinuleg Noskovci (Veroce megye)

87

Slatina, Podravska Slatina (Veroce megye)

88

MotiCina (Veroce megye)

89

Velika (Pozsega megye)

90

Pozsega, Slavonski Pozega (Pozsega megye)

91

Marin IbriSimoviC belgradi piispok (1647-1650)

92

Nem sikeriilt azonositani.

93

Val6szfnuleg Szentmihalypuszta Lad hataraban (Somogy megye)

94

Nem sikeriilt azonositani.

95

Vagy Balogd puszta, Bohonye mellett, vagy pedig Beleg (Somogy megye)

numero
numero
numero
numero

12.
96.
81.
92.

Nella Parochia di Balatin96 1648.
In Vigio' 7 e una chiesa coperta, e una discoperta.
Alli 20. Dicemhre nel villagio di Vigio
numero 263.
Alli 21. Dicembre in chiesa della Madona nel medesimo villagio
numero 312.
Ali 22. Dicembre nell villaggio di Bagni 98
numero 136.
Nel medesimo vilaggio e una chiesa destrutta quasi tutta.
Alli 24. Dicembre nel villagio di Socholazz
numero 294.
Nel villagio di Andacio1(X) sono li padri giesuiti capellani 101 , et e una chiesa
chiamata 1'Assonta coperta e ben accomodata.
Alli 25. Dicembre nel istesso villagio
numero 56.
Nella parochia di Totinazz102 e una chiesa coperta, e ben accomodata, la quale si
chiama Madona.
Alli 26. Dicembre nel villagio Babot 103
numero 18.
Alli 27. Dicembre nel villagio di Totinazz
numero 301.
Alli 28. Dicembre nel villagio di Sumucivazz 104
numero 36.
Alli 29. Dicembre nel villagio di Sardi 105
numero 101.
Nel convento di Rama10'1 nella mia administratione del 1649.
Alli 11. di Aprile in chiesa di San Pietro

96

numero 110.

Nyilvan a Balatontol delre fekvo plebaniakra gondol.

97

Nem sikeriilt azonositani.

98

Talan Bonnya (Somogy megye)

99

Talan Szorosad (Somogy megye)

100

Andocs (Somogy megye)

101

Az andocsi jezsuita misszio tagjai 1648-ban: Horvath Janos, Buriani Lukacs, Toth Gergely.
Lukacs, Ladislaus: Catalogus personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I. III.
(1641-1665). Romae, 1990. 215. p.

102

Talan Lengyeltoti (Somogy megye)

103

Talan Somogybabod (Somogy megye)

104

Talan Somogyvar (Somogy megye)

105

Talan Somogysard (Somogy megye)

106

Rama (Hercegovina)

Questo e la terra del mio vicariato apostolico inter duo flumina Savum et Dravum, e questo l'mio vicariato e durato dai anni e mezzo, e la Sacra Congregazione
di Propaganda Fide lo ha conferito novamente al Monsignor Vescovo di Bosna 107 ,
io son restato senza nulla, essendo mio vescovato destrutto, e mandato in mall'hora
dalla Serenissima Republica Veneta, abruzate le cita, li villaggi dove non si trova
per adesso in tutto quello vescovato una persona vivente, e gia sono sei anni che
questa ruina e statta di quell'vescovato di Scardona, confinante con la Dalmatia, et
in partibus turcharum.
[Mas kezirdssal:] Die 12. Novembris 1650. Sacra Congregatio censuit dandam
esse attestationem visitationis sacrorum liminum in Congregatione pro 22. triennio.
[Kiilzeten:] Scardonensis relatio status ecclesiae pro 22. triennio.

107

Marijan Maravic boszniai piispok (1647-1660)

Gömbös Tamás: A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei
(A protestáns egyházak jelképei, a szentek jelképes ábrázolása

címerekben)

Tellér Kiadó, Budapest, 1993., 206 p. + képmelléklet
Közhelynek számít már az a megállapítás, miszerint az elmúlt évtized a történelmi segéd- és rokontudományok, azon belül is a címertan (heraldika) reneszánszát hozta el. Jeles szakemberek (Bertényi Iván, Püspöki Nagy Péter) jelentettek
meg címertani munkákat önálló és gyűjteményes kötetekben, s nemzeti címerünkről 1989-1990-ben zajló szakmai és „szakmán kívüli" vita sokáig emlékezetes marad a történelem iránt érdeklődő nagyközönségnek is. E vitában olykor még szakemberek is meglehetősen furcsa nézeteknek adtak hangot (ld. az ún. Kossuth-címer
és az ötágú vörös csillag „összepárosításának" ötletét), s jónéhány, a történettudományt hobbiszinten művelő érdeklődő is észrevételeket fűzött Magyarország legnagyobb fajsúlyú heraldikai kérdéséhez. Már e végnélküli, több tucat hozzászólót
felvonultató sajtópolémiából kiderülhetett, hogy a címertan számos, nem történész
végzettségű ember elsődleges történelmi érdeklődési területe. Az itt ismertetendő
kötet szerzője is ez utóbbiak közé tartozik, s magáról így vall: „...szakmai képzettségem semmilyen kapcsolatban nincs a történelemmel és az egyháztörténelemmel"
(11. p.). Miután a recenzensnek feladata a könyv kritikai bírálata, kénytelen megállapítani, hogy ez a szerzőről a munka minden érdeme és érdekessége mellett is
kiderül. Gömbös Tamás évek óta jelentkezik címertani és történelmi tárgyú cikkekkel tudományos ismeretterjesztő folyóiratokban és egyéb sajtóorgánumokban,
s címertani munkásságának egyfajta első összegzése a szerzetesrendi heraldikát
bemutató munka.
A Szántó Konrád tollából származó ajánlás, illetve a szerzői előszó után az első
fejezetben a címerek és a kereszténységgel kapcsolatba hozható címerszimbólumok leírását olvashatjuk. Itt a 18. oldalon a szerzetesség eszméjének és kialakulásának vázlatos történetét jelző alcím után e kérdésről egy sort sem találunk, hanem
rögtön a keresztény szimbólumokról kapunk áttekintést. De nem kell elkeserednünk, a második fejezet 26-32. oldalán megtaláljuk az egyes szerzetesrendek be-

mutatása előtti általános bevezetőt. Ezután következik az egyes nagyobb férfi rendek alapításuk kronológiája szerinti bemutatása. Az egyes rendek történetének, a
rendalapító életútjának döntő többségében korrekt összefoglalását hozza Gömbös
Tamás, bár olykor az olvasó zavarban van a történelmi leírások kapcsán, hogy vajon
egy hitbuzgalmi ismertetőt vagy egy, az érdeklődőkhöz és szakemberekhez(!)
egyaránt szólni kívánó szakmunkát olvas-e... Súlyosabb kifogás alá eshet a szerzetesrendek latin nevének kérdése. A szerző lelkiismeretesen hozza a magyar rendi
név után - ahogy első olvasásra a recenzens is vélte - a hivatalos elnevezést. Sajnos
a latin névvariánsok szinte teljes számban eltérnek a ma élő megnevezésektől!
Gömbös Tamásnak csak az Annuario Pontificio egyik kötetét kellett volna felütnie,
hogy rátaláljon az egyes rendek mai hivatalos latin nevére. így pl. a kamalduliak
latin elnevezése nem 'Congregatio Camaldulensis', hanem 'Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae'; a domonkosoké nem 'Ordo Praedicatorum Sancti Dominici', hanem 'Ordo Fratrum Praedicatorum'; az örmény mechitaristáknál pedig mindkét kongregáció, a bécsi és a velencei nevét fel lehetett volna
tüntetni helyes formában. A harmadik fejezetben az egyházi lovagrendek, majd a
negyedikben a női szerzetesrendek ismertetése következik, ahol részletes leírást
kapunk címereikről és rendi viseleteikről. Az V. fejezet a protestáns egyházak heraldikáját ismerteti röviden. A következőkben pedig a szentek címerekbeli megjelenítéséről olvashatunk. E résszel szemben is a fentebb már említett kifogás emelhető, a közérthetőség dicsérendő szándéka olykor az alapvető történelmi ismeretek
közlésének rovására ment (így pl. Szent László király leírásánál, 182-183. p.).
A hasznos könyv utolsó előtti része a bibliográfia. A szerző célja a témakörhöz
kapcsolódó általános és szakirodalom bemutatása volt, az érdeklődők esetleges
további információszerzésének megkönnyítésére. E rész - sajnos megállapíthatjuk
- semmilyen formában nem felel meg egy tudományos igényű címertani monográfia szakirodalmi apparátusának. Nívós külföldi címertani munkák és szépirodalmi alkotások (pl. Kodolányi János és Gárdonyi Géza munkái) tarka kavalkádja
a bibliográfia, s így az „általános forrásmunkák" alatti felsorolásban pl. Dümmerth
Dezső szakkörökben sokszor vitatott könyvei mellett szívesen vettük volna a tízkö-

tetes Magyarország történetének említését. Az azonban kétségtelen, hogy a kérdésre vonatkozó magyar nyelvű szakirodalomról többé-kevésbé teljes képet nyerhetünk. A függelékben a szerzetességgel kapcsolatos néhány idegen szó magyarázatát nyújtja Gömbös Tamás. Ezek közül néhány talán elhagyható lett volna (pl.
főkötő, kolostor), a „nullius apát" kapcsán pedig jelen sorok írója már más helyen
figyelmeztette a szerzőt magyarázatának helytelenségére (Elet és Tudomány, 46
/1991/1218. p., vö. Rcgio. Kisebbségi Szemle, 3 /1992:3/226. p.). A munka talán
leghasznosabb része a rendi ruházatokat és címereket bemutató fényképeket és
művészi igényű grafikákat tartalmazó, több mint kétszáz tételes melléklet.
Végezetül megállapíthatjuk, hogy Gömbös Tamás munkájának megjelenését
már csak témájának aktualitása és a könyv hézagpótló jellege miatt is üdvözölhetjük, azonban gondos szakmai ellenőrzés után a művet a történeti segédtudományok
jeles szakmunkái között lehetett volna említeni, míg jelen formájában csak egy
alapos tudományos-ismeretterjesztő könyv kritériumait elégíti ki.
Thoroczkay

Gábor

Holló Szilvia Andrea: Budapest régi térképeken.

1686-1896.

Officina Nova, Budapest, 1994., 88 p., illusztrált
A (város)térképek az elmúlt évtizedek és századok történetének sajátos forrásai,
amelyek az „egyszerű" írott emlékanyagot jól kiegészítik, sőt sok esetben (különösképpen valamely terület, utca, épület lokalizálásakor) a pontos adatokat csak
belőlük ismerhetjük meg. Elemzésükkel az egyes középületek, utcák és terek elhelyezkedését, nyomvonalát, fejlődését és változását, egy adott terület vagy város
múltját, átalakulását, növekedését is kutathatjuk és vizsgálhatjuk. A térképek, csakúgy mint számtalan dokumentum, a sokszorosító eljárások megfelelő fejlettségéig
unikális dolognak számítottak, jelentős részük kéziratban maradt, egy-egy gyűjtemény féltett kincseivé váltak, és állagvédelmi okokból a nagyközönség ritkán
vagy soha nem jutott hozzájuk - talán nem is hallott róluk.
Ezen az ismeretlenségbe zártságon kívánt változtatni a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) munkatársa, Holló Szilvia Andrea, amikor az újkori Budapest fejlődését két évszázad térképeinek válogatott gyűjteményén keresztül bemutatva, a
növekedés és átalakulás lépcsőinek alapos elemzésével egyszerre készített hely- és
térképtörténeti összefoglalót. Az igényes kivitelű, számtalan színes képpel illusztrált album a Budapest-rajongók és a szenvedélyes térképgyűjtők számára egyaránt
csemegét jelenthet napjaink mindent elárasztó ponyvairodalma között.
A kötet anyaga teljes egészében a Budapest Történeti Múzeum újkori osztályának gyűjteményén alapul. A bevezetőben a szerző 1686-tól, Buda török alóli
felszabadításától kezdve 1896-ig, a millennium évéig nyújt rövid áttekintést a város
fejlődéséről, ismertetve az egyes korszakokban született térképeket is (kik készítették, milyen igény hívta létre azokat stb.). Ezt követően húsz, eltérő részletességgel
készült térképen keresztül mutatja be a várost és egyben a különféle térképtípusokat
is. A válogatást az 1686-ban készült ostromtérkép vezeti be, és a kötetet lezáró rendkívül modernnek tűnő - millennáris madártávlati térképig egyaránt helyt kap
az összeállításban határtérkép, város(rész)térkép, bel- és külterületről készült felmérési térkép, átnézeti térkép, szabályozási térkép.

Az egyes tételekhez készített összefoglalót a térkép „bibliográfiai" leírása indítja, ezt követi a szerzőről, a térkép készítéséről majd a korabeli város fejlődéséről
szóló ismertetés, melynek alapjául az adott térkép részletes elemzése szolgál. A
térkép közzétett fényképén kicsinysége miatt olvashatatlan, de érdeklődésre számot tartó részek felnagyítva külön is megtalálhatók. Egyes nagyobb méretű térképek esetében a kihajtható (A/3 méretű) térképreprodukció szintén a könnyebb
használatot segíti.
A hasonlójellegű munkáknak nemcsak az a célja, hogy egy várostörténeti dolgozatot szép színes fényképekkel illusztráljanak, hanem egyben (sőt talán elsősorban) a térképeket teszi kutathatóvá, kiváltva ezzel a sokszor amúgy is rossz állapotú
térképek számára akár végzetessé is válható állandó mozgatást, kiállításra szállítást; ugyanakkor bővíti azok körét, akik a térképet alaposan megismerhetik, és
kutatóként vizsgálataikhoz a térképek nyújtotta információkat felhasználhatják.
Az ilyen, tudományos igényeket is kielégítő szakmunka kritériumainak a kiadvány jelen formájában több szempontból még nem felel meg. Sajnálatos, hogy az
egyes térképek elemzésénél több esetben a cím nem pontos, olvasati és nyelvtani
tévesztés és szókihagyás egyaránt előfordul benne. Csak sejthető, mert a következetlenség miatt biztosan nem állítható, hogy a szerző a betűhív címleírásra törekedett. Ez esetben a helyes cím(rész)ek a következők lettek volna (aláhúzva a
könyvtől eltérő, helyes olvasatok): GrundLage der Attaques vor Ofen biB den 15.
Augustr 1686., (1. térkép), [...] Leonardo Waczpaur Ordinis Servorum [...] (4. térkép), [...] zuersehen ist. (6. térkép), PLAN der beyden Königl[ichen] freyen Hauptstiidte Ungerns OFEN und PEST seiner Kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog
JOSEPH Palatin von Ungern Gewidmet in aller Unterthánigkeit von Johann v.
Lipszkv Kfaiserlich-1 Kföniglicheml Husaren Obrist. WIEN PEST 1810. (8. térkép), PLAN DER KÖ1NIGLICHEN1 FREISTADT PEST aufgenom[m]en und gezeichnet von Ignatz Hayek Fáhnrich von Ezterhazy Inf[anterie] Regiment (9. térkép), [...] kisebbitet térképe. (14. térkép), Plan von Pest-Ofen sammt den neu projektirten Brücken, der Donaure-gulirung, Bahnhöfen, Boulevards und öffentlichen
Bauten. 1870. (18. térkép). Ugyancsak hiányolható, hogy a nyomtatott térképek

kiadási helye akkor sincs fel-tüntetve, mikor ez a térképről leolvasható lenne (8.,
15., 18. térképek).
Bár egyes térképek a jobb olvashatóság érdekében kihajtható nagyméretű formában szerepelnek a kötetben, mégsem alkalmazza ezt az eljárást a szerző az egyik
legérdekesebb tételnél, Vasquez gróf színes kőnyomatos térképénél, és emiatt a
gerinchez közeleső részek csak a könyv szétfeszítésével válhatnának olvashatóvá
(34-41. pp.). Ugyanez a hiba megismétlődik az 5. és 7. térképnél is.
Sajnos a nagy méretek miatt sokszor még az A/3 méret sem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a térképek „olvasható állapotban" kerüljenek be a válogatásba.
Nem olvashatók az egyes elemek az 1., 8., 11. térképeken.
Ugyancsak a szerző hibájául róható fel, hogy önkényesen hol a teljes jelmagyarázatot megadja fordításban (2., 5. térkép, ez lenne a helyes megoldás), hol csak
kivonatos formában, vagy a térképi jelekből és számokból az általa érdekesnek ítélt
részeket közli (3., 4., 6. térkép). Szintén nem tud mit kezdeni a könyv használója
az 56. oldalon közölt, pusztán illusztrációként mellékelt térképpel, az ahhoz tartozó
jelmagyarázat hiányában.
A recenzens saját kutatásai során részletesebben megismerkedhetett Lipszky
János életével és munkásságával, így Pest-Buda térképének készítési körülményeivel is, és nyugodtan állíthatja, hogy ezen (8.) térkép elemzése, a felhasznált szakirodalom (Csendes, Fodor) bizonyos adatai nem teljesen pontosak. Lipszky János
nem 1809-ig volt aktív katona, hanem nyugállományba vonulásáig, 1813-ig (ezt
Holló is megemlíti néhány sorral lejjebb, 24. p.). Mind szakmai felkészültsége,
mind az a lehetőség, hogy térképének elkészítéséig egyéb katonai feladatoktól felmentve, 1799-1807 között kisebb megszakításokkal folyamatosan Pesten tartózkodhatott, biztosították számára, hogy ne csak mint szervező, előkészítő vegyen
részt a munkálatokban, hanem valóban őt tekinthessük a térképek szerzőjének (ehhez lásd Lipszky önéletírását: Fons 1994/1. sz. 52-78. pp.).
Lipszkynek nem jelent meg 1805-ben Pest-Buda-Óbudát és környékét ábrázoló
munkája, amit 1810-ben sokszorosítottak — mint azt Holló írja. Valójában már
1802-ben elkészült Buda és Pest két szabad királyi városok térképével, erről készült

a Főszállásadómesteri Hivatalban egy másolat 1805-ben (lelőhelye a Hadtörténeti
Intézet Térképtárában G h I 71. szám alatt) és az 1810. évi nyomdai sokszorosítás
is. A vázlatot (1805) és a kiadást (1810) összevetve megállapítható, hogy nem
készülhetett a második az első alapján, mert annál sokkal részletesebb: valószínűbb
az, hogy mindkettő ugyanazon eredeti alapján készült.
Sajnos a térkép méretei miatt még a közzétett A/3-as nagyságban sem használható kutatási célra, ezért jobb lett volna önállóan, a könyvhöz mellékletként csatoltan megjelentetni. Az olvashatatlanság miatt a hozzá készült számmagyarázat
(benne az egyes utcák és épületek elnevezésével) közlésétől joggal tekintettel Holló Szilvia Andrea. Megjegyzendő azonban, hogy az azonosításhoz a 349 számból
Lipszky 307-nek a feloldását is megadja, ami csak sajátos számítás (H. Sz. A.)
szerint tekinthető háromnegyed résznek! A térkép és a hozzátartozó névanyag kutatható formában való megjelentetése továbbra is várat magára.
Szólni szükséges még az irodalomjegyzék összeállításának hibáiról is. Nem nevezhető szerencsésnek, hogy a kötet végén, pusztán abc-rendben felsorolva szerepelnek a felhasznált irodalom tételei. Ez így olyan, mintha egy lexikonban nem az
egyes szócikkek után, hanem a kötet végén alfabetikus sorrendben követné egymást minden könyv, cikk, stb. Hasznos volna az egyes térképek elemzésénél megadni a felhasznált irodalmat, ezzel is segítve a kutatók munkáját. Csak formai észrevétel, hogy Magyarországon a könyvészeti leírásnál egyetlen város nevének rövidítése lehetséges (ez viszont kötelező), és ez Budapest: Bp. (ld. MSZ ISO 690:1991.
Bibliográfiai hivatkozások). Teljesen kiírva már a Budapest című folyóiratra gondolunk. A periodikákból idézett cikkek, tanulmányok esetén az oldalszámot is célszerű feltüntetni.
A könyv használatához nagy segítséget nyújtana vagy egy összesített, vagy egy
tematikus személy- és helynévmutató (benne utcák, terek, épületek is), amely sajnos jelenleg hiányzik a kötetből, nehézkessé téve a benne való tájékozódást.
A felsorolt kisebb-nagyobb hiányosságok kiküszöbölésével alkalmassá válhat
a könyv arra, hogy ne csak szép kivitelű értékes ajándék, hanem a helytörténeti

kutatók alapvető kézikönyve legyen, amit e sorok írója egy javított második kiadás
formájában nagy örömmel fogadna.
A Budapest Történeti Múzeum munkatársai és személy szerint Holló Szilvia
Andrea mindent megtettek azért, hogy a könyv megjelenése igazi ünnepe legyen a
szép könyvek kedvelőinek. A kötet bemutatójával (1994. december 3.) egyidőben
kiállítást rendeztek a BTM Kiscelli Múzeumban azon térképekből, amelyek a válogatás anyagát alkották, majd a kiállítás megnyitóját követően kastélybeli koncertre
invitálták az érdeklődő látogatókat. A kultúrális értékek összekapcsolásával a szervezők példaértékű harmóniát teremtettek a történelmi források, a szép könyvek és
a komolyzene valamint azok kedvelői között.
Reisz T. Csaba
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Szerzőink figyelmébe
1. A kéziratot számítógépen (IBM) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani. Mellékeljék egy példányban a kinyomtatott anyagot is, ez segít a szerző formai elképzélésének megvalósításában (mit kíván aláhúzni, táblázatba szerkeszteni stb.)
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez
csatolva készüljenek (nem a dolgozatba beleszerkesztve, lap aljára vagy az írás
végére tördelve!)
3. A kéziratban az évszázadokat - idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti
előfordulásának kivételével - római számmal tüntessék fel.
4. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kéziratokat
tekintjük, (egy ív kb. 22 gépelt oldal, oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés).
5. A kézirat lapjainak számozása folyamatosan és arab számokkal történjék
6. Idegen nyelvű forrásokból az idézeteket magyarra fordítva kérjük, és csak olyan
esetekben eredeti nyelven, amikor értelmezésük problematikus lehet.
7. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat kérünk (csak a szerző nevét kurzíváljuk, összeállítókét és a címet nem!)
8. Recenzió esetében pontos bibliográfiai adatok szükségesek (szerző, szerkesztő,
válogató, kiadó, megjelenés helye, éve, száma, sorozat, terjedelem is), idegennyelvű kiadvány esetén a cím magyar fordítása is. A recenzió max. 5 kéziratoldal
terjedelmű legyen.
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