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ELŐSZÓ

Nehéz helyzetben van a történész és/vagy levéltáros, legyen még „szárnyait próbálgató" végzős egyetemista, vagy már biztosabb alapokkal rendelkező PhD-hallgató, sok éves szakmai tapasztalattal felvértezett kutató vagy gyakorló levéltáros,
amennyiben történeti forrásokat szeretne kiadni: milyen módon publikálja a már
összegyűjtött, feldolgozott, publikálásra előkésztett forrásokat? A forrásközreadó
azért is van nehéz helyzetben, mert a jószerével egyetlen, ugyanakkor alapjában
máig sem elavult forráskiadási szabályzat mintegy 80 éve látott napvilágot a Magyar Történelmi Társulat jóvoltából. Az azóta eltelt nyolc évtizedben születtek
ugyan egyes részterületekre vonatkozó forráskiadási szabályzatok, azonban az
1920-ban kiadott szabályzat felfrissítése, mai viszonyokhoz igazítása a magyar
történettudomány régi adóssága.
Különösen aktuális a kérdés felvetése a jelenlegi helyzetben, amikor egymást
érik/érték a nevezetes évfordulók, így a honfoglalás ezeregyszázadik, az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc százötvenedik, a magyar államalapítás ezredik évfordulója, amelyek számos forrásközlésre adtak/adnak alkalmat. Ugyanakkor általánosságban is elmondható, hogy az utóbbi évtizedekhez képest örvendetesen gyarapodott a forráskiadások száma, és egyre nagyobb tudományos megbecsülés övez
egy-egy kitűnő forráspublikációt. Nem csupán a szakma, hanem a tágabb, a történelem iránt érdeklődő közönség figyelmét is gyakrabban kelti fel egy-egy forráskiadvány. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a forráskiadás újabb reneszánszát éli.
A forráskiadás mikéntje, módszertani kérdései a történészek mellett különösen
a levéltáros szakmát állítják kihívás elé, hiszen a legtöbb forráskiadványt a forrásanyaggal közvetlen kapcsolatban lévő, azt legjobban ismerő levéltárosok készítik,
illetve levéltárak adják ki.
A Fons című folyóirat, amelynek fő profiljává már az 1994-es induláskor is a
szakszerű forráspublikációk közlését tette, hasonló gondokkal, problémákkal
küszködött/küszködik. Éppen a fenti okok miatt határozta el a Szerkesztőség
1998-ban, hogy konferenciát szervez a hazai forráskiadás módszertani kérdéseiről,
távlati célként pedig forráskiadási ajánlás(ok) megalkotását tűzte ki célul. Sikerült
előadónak megnyernünk a forráskiadás területén szakmai tekintélynek örvendő
történész kollégákat, egyetemi oktatókat, levéltárosokat. Az előkészítésbe igye-
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keztünk a forráskiadással foglalkozó személyek, műhelyek minél szélesebb körét
bevonni. A forráskiadás módszertani kérdéseit tekintve több féle korszakolást, felosztást is el lehet képzelni, Szerkesztőségünk úgy döntött— és ez szubjektív döntés volt — hogy a magyarországi források nyelve felől, illetve korszakok szerint
közelíti meg a problémát. így a Tisztelt Olvasó három nagyobb egységet talál a kötetben: a középkori, a kora újkori — újkori és a legújabb kori forráskiadás problematikájával foglalkozó egységeket, ezen belül pedig a latin, a német és a magyar
nyelven írt források kiadásáról szóló előadások, illetve korreferátumok találhatók.
Az utolsó egységnél, a XIX. század második felében keltekezett, illetve a XX. századi források kiadásánál már nem tartottuk ésszerűnek a nyelvek szerinti tagolást,
hiszen ebben a korszakban már nem a források nyelve a meghatározó.
Első lépésben az előadókat felkértük arra, hogy — a hazai tudományos konferenciákhoz képest kicsit szokatlan módon (és ezért a „szemtelenségért" utólag is
elnézésüket kérjük) — még a konferencia megrendezése előtt legalább két-három
hónappal adják le előadásuk szövegét, hiszen a forráskiadás módszertana olyan
kérdéskör, amely alaposabb elmélyedést igényel a tárgy iránt érdeklődők részéről,
így kívántuk biztosítani, hogy a vitában részt venni szándékozók előre tájékozódni
tudjanak a konferencia anyagáról. A vitaanyagokat megküldtük egyetemi tanszékeknek, kutatóintézeteknek, levéltáraknak, valamint a forráskiadás területén jártas
történészeknek, levéltárosoknak, a szövegek ezen kívül az interneten is olvashatóak voltak. A szakmai vita kezdeményezése érdekében pedig az elkészült vitaanyagokhoz korreferenseket kértünk fel. A szervezés részleteibe azért avatjuk be a Tisztelt Olvasót, mert korántsem tekintjük ezt a konferenciát a kérdéskör lezárásának.
Inkább egyfajta figyelemfelkeltésnek szánjuk, abban a reményben, hogy hasonló
szakmai rendezvényekre a közeljövőben másutt is sor fog kerülni, és talán nem haszontalan, ha a majdani rendezők hasznosítani tudják tapasztalatainkat.
A konferencia elsődleges célja nem a forráskiadási szabályzat(ok) megalkotása
volt, hiszen ez túlnő egy szakmai folyóirat keretein, hanem az, hogy felhívja a figyelmet az évtizedek óta felhalmozódott problémákra, egyúttal megtegye az első,
igaz szerény lépéseket a közös munka, a közös gondolkodás irányába. A konferencia, és ezt külön is hangsúlyozni kell, nem arra keresett választ, hogy Magyarországon, a harmadik évezred küszöbén mit kell, hanem arra, hogy hogyan kell forrásokat szakszerűen, a tudományos és a tágabb közönség számára kiadni.
A szervezőmunka során a Szerkesztőség nagyszerű partnerekre talált a Magyar
Történelmi Társulatban és Budapest Főváros Levéltárában. Külön öröm számunkra,
hogy a Magyar Történelmi Társulat, amelynek elnöke, Kosáry Domokos melegen
támogatta kezdeményezésünket, csatlakozott a konferencia szervezéséhez, hiszen a
Társulatnak a hazai forráskiadásban játszott szerepe elvitathatatlan, szakmai tekinté-
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lye pedig megfelelő alapot biztosít a további hasonló kezdeményezéseknek is. Budapest Főváros Levéltára a hazai levéltárak „képviseletében" csatlakozott a konferencia-szervezőkhöz, hiszen éppen a levéltárak azok az intézmények, amelyeknek a
forráskiadási tevékenysége — örvendetes módon — az utóbbi években jelentősen
kiszélesedett, és e tevékenységük során a legtöbb problémával kell szembenézniük.
Budapest Főváros Levéltára, amely korábban is jelentős mértékben támogatta lapunkat, felvállalta, hogy az 1999. évi Levéltári nap keretében a Történelmi Társulattal és
a Fons-szal közösen megszervezi a konferenciát. A konferencia megrendezésére
Gecsényi Lajos a Magyar Történelmi Társulat ügyvezető alelnöke, egyúttal a Magyar Országos Levéltár főigazgatója, illetve Á. Varga László Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója elnökletével 1999. december 8-án került sor.
Külön meg kell köszönnünk a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiumának támogatását, ami nélkül valóban nem jöhetett volna létre ez a konferencia, illetve annak anyaga nem kerülhetne most a Tisztelt Olvasó kezébe.
Kérjük, hogy úgy olvassák a Fons jelen számát, hogy ne tekintsék az előadók,
korreferensek és a vitában résztvevők gondolatait lezárt egységnek, a kérdés megoldásának. Az itt olvasott véleményekkel szálljanak vitába, fejtsék ki Önök is véleményüket, a Fons folyóirat készséggel ad teret újabb szakmai vitáknak!
Csak az első lépéseket tettük meg, most Önökön a sor!
A Szerkesztőség

TRINGLI ISTVÁN
KÖZÉPKORI OKLEVELEK KIADÁSÁNAK PROBLÉMÁI
Mi a kiadás?
A modern kiadások létrejöttét két technikai-szellemi teljesítmény tette lehetővé: a
könyvnyomtatás és a kritikai forrásfeldolgozás — történeti tárgyú források esetében
a kritikai történetírás — létrejötte. E megállapítás nem egyszerűen egy stúdium kötelező történeti bevezető mondata. Kiadás ma sem képzelhető el sokszorosítótechnikai
eljárás (a könyvnyomtatás mellett ma már teljes jogúnak számít a digitális adathordozókon történő terjesztés) és a kiadandó szöveg kritikai feldolgozása nélkül. Ha e
két alkotóelem bármelyike is hiányzik, nem beszélhetünk igazi kiadásról.
E n n e k m e g f e l e l ő e n pl. Hevenesi G á b o r és Kaprinai István kéziratos forrásg y ű j t e m é n y e nem k i a d á s , m i n t ahogy a h u m a n i s t a a u k t o r - k i a d á s o k is legfeljebb
k i n y o m t a t á s n a k n e v e z h e t ő k , kiadásnak aligha. Ugyanígy n e m t ö b b kinyomtatásnál a z e l s ő k é n t „ k i a d o t t " n e m e l b e s z é l ő m a g y a r t ö r t é n e t i f o r r á s , a V á r a d i
r e g i s z t r u m 1550-ös k ö z l é s e sem.

A kritikai történetírás nem egyik napról a másikra született meg, maguknak a
szövegközléseknek is igen nagy szerepük volt abban, hogy a kritikai szellem érvényesülhetett a történelmi jelenségek vizsgálatánál. így a kritikai kiadások létrejöttének még pontos évszázadát is nehéz meghatározni: valamikor a XVII. század
végén kezdődött ez az eljárás. Már több száz kötetnyi történeti forrás jelent meg
nyomtatásban, amikor forrásközlés elveit először megpróbálták meghatározni. A
kiadási szabályokra is áll az, ami majd minden szabályra igaz: a szokások messze
megelőzték a szabályokat, a szabályok pedig e szokásokból nőttek ki. így van ez a
mai napig is: a különböző országok, iskolákhoz tartozó vállalkozások mind saját
kiadási elvek szerint dolgoznak. Tökéletes egységesítésük lehetetlen és teljességgel felesleges is volna. Miért? Azért mert a kiadás maga is történeti stúdium, mégpedig a kritikai történetírás több száz éves folyamatának része. Ahogy változik a
kritikai szellem, ahogy új utakat, új forrásokat keresnek a kutatók, úgy változnak a
kiadási elvek is. A forráskiadási szabályzat így aztán nem vonhatja ki magát bármely másik szabályzat sorsa alól: igaz ugyan, hogy a jövő számára készítik, de a
múlt tapasztalatainak a jelenben levont következtetései alapján. Az ilyen szabályzat legfeljebb csak a közeljövő számára lehet mérce. Ráadásul a források maguk is
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olyan sokszínűek, hogy nem kell feltétlenül a legextrémebb kivételekre gondolni
ahhoz, hogy teljesen egységes szabályzat alkalmazhatatlan legyen rájuk.
A szövegkiadás valójában nagyon is gyakorlatias munka. Igen jellemző, hogy a
túlnyomórészt oktatási célra készült, különféle „Bevezetés" című, elsősorban a középkori segédtudományokkal foglalkozó, több nyelvre lefordított, Európában legelterjedtebb könyvek már évtizedek óta nem közlik az ún. átírási szabályokat. 1 A
híresebb „Bevezetés"-ek közül utoljára ezt Heinz Quirin műve tette. 2
A különböző kiadási szokások nem jelentették azt, hogy ne jelentkezett volna
nagyon korán a konszenzusra való törekvés. A múlt század közepétől fogva a kiadási elvek váltakozásait már nemcsak egy-egy forráskiadás végigolvasásakor, a
gyakorlatból leszűrve lehetett megállapítani, hanem ettől kezdve sorra jelentek
meg hosszabb- rövidebb értekezések, amelyek programszerűen próbálták a kiadási
módszereket megfogalmazni.
A forráskiadási elvekkel foglalkozó munkák elején mindmáig a leggyakrabban
idézett név Kari Lachmanné (1793-1851), aki széleskörű kiadói tevékenysége (az
Ujtestamentumtól kezdve a Nibelung-éneken át Lessingig tartott a sor) során fejlesztette ki módszerét. 3 A lachmanni módszerre sokan hivatkoztak, fejtegetéseit
valószínűleg annál kevesebben olvasták. Ez egyértelműen kiderül abból a tényből,
hogy a kézikönyvek nagy része a Lachmann-féle metódus bemutatásakor a recenzió és az emendáció kettősségét emlegeti. Lachmann valójában három fokozatot
javasolt a kiadók számára. E fokozatokat (gradus) szerinte mindenféle szöveg kiadójának végig kell járnia: a recenzióét, az emendációét és az eredeti szöveg feltárásáét (detectio originis). A recenzió során meg kell állapítani a szöveg hagyományozódásának folyamatát, a szövegvariánsok egymáshoz való viszonyát és meg
kell találni az ősszöveget, az archetípust. Az ezt követő emendáció során a szövegromlásokat kell kigyomlálni és a szöveget kell kijavítani. A harmadik fázisban következne a szöveg szerzőjének és a mű keletkezésének kikutatása. 4 A korszerű
forráskiadás első elméleti alapvetése hagyományt teremtett. Ha végigpillantunk a
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Kira Paul: Einfűhrung in dic Gcschichtswisscnschaft. Berlin, 1952.2 (Sammlung Göschcn 270.)
Caenegem, R. C. van-Ganshof, F. L: Kurzc Qucllcnkundc dcs westeuropáischcn Mittclaltcrs.
Einc typologischc, historischc und biblíographischc Einfűhrung. Göttingcn, 1964; Brandt, A.:
Wcrkzcug dcs Historikcrs. Einc Einfiihrung in dic historischcn Hilfswisscnschaftcn. Stuttgart—Berlin—Köln—Mainz, 1966. 4
Bauer, Wilhelm: Einfűhrung in das Studium der Gcschichtc. Tübingcn, 1921.; Quirin, Heinz:
Einfiihrung is das Studium der mittelaltcrlichcn Gcschichtc. Stuttgart, 1985. 4
Weigel, Harald: Nur was du nic gcschn wird cwig daucm. Carl Lachmann und dic Entstchung
der wisscnschaftlichcn Edition. Frciburg in Brcisgau, 1989.
Nóvum Testamentum graccc ct latiné. Berlin, 1842. I. köt. III. p.

középkori forráskiadással foglalkozó irodalmon, gyorsan megállapíthatjuk, hogy a
tanulmányok nagy része csak egészen rövid terjedelemben foglalkozik gyakorlati
kérdésekkel, sokkal inkább elméleti problémákat fejtegetnek."1 A recenzió, az
emendáció és az eredeti feltárása ma is hozzátartozik a források nagy részének kiadásához. Manapság már mégis inkább Lachmann módszerének elfelejtését tanácsolják, mondván, elképzelései csak a XIX. század közepének történetszemléleti
kontextusában állják meg helyüket, ráadásul ott is csak bizonyos forrástípusokra
alkalmazva. Franciaországban nem is vették át a lachmanni módszert, mivel ott
jobban ragaszkodtak a kéziratok szövegéhez.
A forráskiadás módszertana az ókori források kiadása során fejlődött ki. Különösen a latin nyelvű szövegek kiadásakor használatos eljárásokon ismerhető fel az,
hogy ezek a módszerek az ókori szerzők kiadására lettek kitalálva és az ókortudomány kérdéseire akarnak választ találni. Az egységesülés azonban még az ókori forráskiadás esetében csak a századfordulóra érett be. Az első általánosan elfogadott,
összefoglaló kiadástechnikai kérdéseket feldolgozó mű Ottó Stáhlin könyve volt.6 A
lachmanni módszer és egyáltalán az ókorász eljárások a középkori források egyik
legfontosabb csoportjára, az oklevelekre alig voltak alkalmazhatók A forráskiadásban az oklevél- és a feliratkiadás tett szert a legnagyobb önállóságra, magyarán ez a
két ág függetlenedett legjobban az elsősorban antik irodalmi elbeszélőkre kidolgozott módszerektől. 7 Jellemző módon a Monumenta Germaniae Historica (MGH) sorozatai közül csak az oklevelek közlésére alakultak ki sajátos szabályok, más forrástípusok esetében többé-kevésbé mindmáig megtartották a lachmanni elveket.8
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Az erről szóló irodalom — vitacikkek cs szabályzatok — legteljesebb összeállítása: Gauert,
Adolf. Qucllcnkundc nach philologisch-historischcn Methode. In:
Dahlmann—Waitz:
Qucllcnkundc der dcutschcn Gcschichtc. Stuttgart, 1969. Bd. 1. Abschnitt 24. 1(1
Stahlin, Ottó: Editionstechnik. Lcipzig, 1914.2
A feliratkiadáson természetesen az ókori epigráfia értendő, ehhez képest az önálló középkori
és koraújkori epigráfia mindmáig gyermekcipőben jár. A középkori feliratok kiadására ld.
Koch, Walter. Zur Tcchnik der Transkription von Inschriften dcs Mittclalters und der Neuzeit.
In: Mittcilungcn fúr Östcrrcichischc Gcschichtsforschung (= MiÖG), 80. (1972) és Weber,
Ekkehanh Warum nicht das Lcidncr Klammcrsystcm? In: MiÖG, 81. (1973); valamint Kloos,
Rudolf M.: Einfűhrung in dic Epigraphik dcs Mittclalters und der friihen Neuzeit. Darmstadt,
1992.2- 9 2 _ 9 5 p
Fuhrmann,
Horsf. Über Zicl und Ausschcn von Tcxteditionen. In: Mittclaltcrlichc
Tcxtübcrlieferungcn und ihre kritischc Aufarbeitung. Bcitrágc der Monumenta Germaniae
Historica zum 31. Dcutschcn Historikcrtag Mannheim 1976. München, 1976. 21. p. Uő.:
Übcrlegungen cincs Editors. In: Hödl, Ludwig-Wuttkc, Dictcr (Hrsg.): Problemc der Edition
Mittcl- und Neulatcinischcr Tcxte. Hrsg.: Boppard, 1978. A kötetben kiadott előadások
Fuhrmann referátumának kivételével mind elbeszélő szövegek kiadásával foglalkoztak.

Miért éppen az okleveleknél vált szükségessé másfajta módszer? Az ok n e m az
utólagos történészi spekulációban keresendő, hanem abban, hogy az oklevelek már
keletkezésük pillanatában más céllal jöttek létre, mint pl. a legendák, krónikák,
traktátusok. Az oklevelek egészükben ugyanis közvetlenül saját korukra vonatkozó tényeket tartanak fenn, ily módon a történelmi maradványokhoz (documents,
Überreste) sorolandók, ellentétben eleve az „emlékezetnek szánt" tradícióval
{narrative, Tradition), ami már megszületése pillanatában úgy közvetít a történelmi eseményről, hogy azok átmentek történelmi emlékezet szűrőjén. 9 Az oklevelek
fennmaradása, szöveghagyományozódása is teljesen eltér a tradícióhoz sorolandó
műfajokétól. Akár chartuláriumokban vagy protokollumokban, akár későbbi átírásokban vagy másolatokban maradtak fenn, megőrizték ama sajátosságukat, hogy
csak az adott ügyben rendelkeztek bizonyító erővel, és csak az ügyben érdekeltek
számára voltak hozzáférhetőek. Az oklevél az ügyintézésbeli írásbeliség terméke
(Geschaftsschriftgut), ráadásul jószerivel az egyetlen jelentős számban fennmaradt középkori terméke. Ez utóbbi megállapítás azonban csak a XIII. századig terjedő időszakra igaz. Az a másfél évszázad, amely teljesen átformálta Európa társadalmát, politikáját a kultúrában is jelentős változásokat hozott. A korábbi korszaktól a kései középkor írásbeliségét és ránk maradt forrásait majdnem akkora szakadék választja el, mint emezét a XVIII. századétól. A XII. századig az európai
írásbeliség sokat megőrzött a kései antikvitás hagyományaiból, írni-olvasni csak
egészen szűk réteg tudott, ráadásul az olvasni tudás nem jelentette azt, hogy valaki
az íráshoz is értett. A kései középkor ebből a szempontból is jobban hasonlít a korai
újkorhoz: sokkal többet írtak, mint azelőtt, az írni-olvasni tudás sokkal szélesebb
körben terjedt el. Az ügyintézésbeli írásbeliségben az oklevelek mellett más m ű f a j ok is tömegessé váltak: a számadások és különböző más jegyzékek pl. vámnaplók,
urbáriumok, adójegyzékek, leltárak. Átalakult a levélírás is, a mívesen megformált
episztola nem tűnt el ugyan, de számbelileg felülmúlta gyorsan fogalmazott, nem
irodalmi célzattal írott misszilis. 10 A korszak végén az ügyintézés átalakulásával
létrejöttek a klasszikus értelemben vett iratok, amelyek lassan kezdték felváltani az
okleveleket. Magyarországon mindehhez egy sajátos terminológiai probléma járult. Itt ugyanis tágabb értelemben oklevélnek hívnak minden 1526 előtti, az ügy-
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Bármilyen régimódinak tűnik, mindmáig ez a lcgélesclméjűbb módszer a források felosztására. A XX. század húszas-harmincas eveiben kialakult primitív formai felosztásokkal pl.
írott-íratlan források, egyszer s mindenkorra szakítani kéne, illetve csak kiegészítő tipológiaként alkalmazni. Droysen, Gustav: Grundriss der Historik Lcipzig, 1868. Bernheim,
Ernst:
Lehrbuch der historischen Mcthode und der Gcschichtsphilosophic. 1908.
Az cpistola és a missilis szigorú megkülönböztetése itt utólagos spekuláció eredménye, saját
korában nem választották cl élesen a két elnevezést egymástól.

intéző írásbeliségben készült iratot, függetlenül attól, hogy annak valójában mi a
műfaja. Ennek oka a Diplomatikai Levéltár létrehozásában keresendő. Amikor a
múlt században az Országos Levéltárban az ott őrzött fondok egységét megbontották és kialakították a Diplomatikai Levéltár nevű gyűjteményt, oda nemcsak igazi
diplomák kerültek, hanem a levéltár minden mohácsi vész előtt kelt irata.

Oklevélkiadási

szabályok

A kiadási elveket az 1860-as évekig a legszorosabb értelemben vett gyakorlatból lehetett figyelemmel kísérni: az okmánytárakban kiadott oklevelek megformálásából és néhány szerencsésebb esetben a kiadónak az okmánytár bevezetőjében
közölt felvilágosításaiból. Az első elméleti tanulmányok tulajdonképpen a megjelent okmánytárak kritikái voltak, ebből formálódott ki az egyébként gyorsan egységesülő gyakorlat, amelyet azonban nem mindig követte azonnal a szabályzat
kidolgozása. A szabályzatokat egyesületek adták ki, általában olyan egyesületek,
amelyeknek országos vagy nemzetközi presztízse biztosította azt, hogy az ott rögzített elvek ne csak ajánlások legyenek, hanem a könyv-és folyóiratkiadók ezeket
várják el a források kiadóitól.
Az egyik legelső, teljes egészében az oklevélkiadás elméletével foglalkozó tanulmány német nyelvterületen, 1860-ban jelent meg. Műfaját tekintve ez is kritika
volt, négy nem sokkal korábban megjelent okmánytár kiadási elveit vette sorra
Georg Waitz (1813-1886), és ennek kapcsán írta le azokat a szabályokat, amelyek
ekkorra már többé—kevésbé elfogadottak és általánosan elvárhatóak voltak minden
oklevélkiadástól." Historiográfiai szempontból két jelenségre kell felhívni a figyelmet az első oklevélkiadással foglalkozó cikk kapcsán. Hogy mennyire a szokás és a konszenzus hozta létre Waitz elveit, mi sem fejezi ki jobban mint az, hogy a
szerző több esetben is szabályokról {Regein) beszél. Waitz tehát nem a saját maga
által kifejlesztett elveket kérte számon az általa kritizált okmánytárak alkotóin, hanem a már meglévő úzust. A másik jelenség szorosan kapcsolódik a Waitz által emlegetett szabályok szokás-jellegéhez. 1860-ra ezek a szabályok a német oklevélkiadásban már általánosan ismertek voltak, az ezektől való eltérést a szakma legjava nem tolerálta. Ez pedig azt jelentette, hogy ezek az elvek nem 1860 körül születtek meg, hanem egy-két évtizedes múltra tekintettek vissza.12
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Waitz, Georg: Wic soll man Urkundcn cdicrcn? In: Historischc Zcitschrift, 4. (1860)
„Olybá tűnik, mintha erre vonatkozólag semmiféle szabályok nem jutottak volna érvényre, pedig már régóta léteznek minták ... " Waitz, G.: i. m. 439. p.

Tanulságos W a i t z itt m e g f o g a l m a z o t t elveit sorra v e n n i , inert minden m e g á l l a pítása megfelel a m a i elvárásoknak is. 1. A már kiadott szövegeket n e m s z a b a d
anélkül ú j r a n y o m t a t n i , hogy az eredetit k é z b e ne venné a k i a d ó . Főleg n e m s z a b a d
az eredeti m e g t e k i n t é s e nélkül kijavítani a szöveget. 2. N e m kell az eredeti s z ö v e g
„helyesírását" és interpunkcióját teljes egészében v i s s z a a d n i . Az általa k r i t i z á l t
o k m á n y t á r k é s z í t ő j e ugyanis azt az e l v e t hirdette m e g , h o g y a forrásban s z e r e p l ő
szó f o r m á j á t v a l a m i n t helyesírását, o r t o g r á f i á j á t hűen m e g kell tartani, b á r m i l y e n
szokatlan is legyen, ezek ugyanis az e r e d e t i s é g és a v a l ó d i s á g megítélésénél s z ü k s é g e s kritériumok lehetnek. Waitz éles h a n g o n utasította v i s s z a ezt az e l k é p z e l é s t .
A l i g h a valószínű — ú g y m o n d — h o g y ezért bármelyik igazi történész k ö s z ö n e t e t
m o n d a n a , vagy e m e külsődleges d o l g o k b a n keresné a v a l ó d i s á g vagy h a m i s s á g
kritériumait. Mit használhat, ha a n e v e k e t a kiadó hol kis, hol meg n a g y b e t ű v e l
írja? 3. A rövidítéseket fel kell oldani, k i v é v e azt a n é h á n y esetet, amikor a r ö v i d í tés feloldása k é t s é g e s . Ha ezt nem v é g z i el a kiadó, a k k o r n e m több m e c h a n i k u s
másolónál. 4. A z eredetiben szereplő hosszított, át n e m h ú z o t t szárú f b e t ű h ö z h a sonlító s, a z u h a n g é r t é k ü v, az i h a n g é r t e k ü j jelölése s z ü k s é g t e l e n . Ezek n e m t ö b bek kalligrafikus szokásoknál. Ha u g y a n i s két i-t írtak e g y m á s mellé, v a g y a s z ó
v é g é n állt i, a k k o r a n n a k a szárát e r ő s e n lehúzták. Ezért s e m m i szükség a z f i l i j s ,
observarij típusú átírásra. A v és u k é r d é s é v e l hasonló a h e l y z e t . ALvdolfés
vnde
esetében a v m a g á n h a n g z ó t , m é g p e d i g u-t jelentett. V a l ó j á b a n tehát nem a szó m á s
típusú helyesírásáról, hanem u g y a n a n n a k a betűnek egy m á s i k jeléről van szó. E z t
p e d i g a n y o m t a t á s b a n visszaadni é r t e l m e t l e n dolog. U g y a n e z áll az eredeti s z ö v e g
interpunkciójára is. 5. A kiadáshoz a l a p o s kritikai apparátust kell mellékelni. N e m
elég egy odavetett f é l m o n d a t arról, h o g y kétséges hitelű a z oklevél, azt m e g is kell
indokolni.

Waitz alapvető tanácsait természetesen hazájában sem fogadta meg mindenki.
Egy évszázaddal később Bruno Meyer még mindig panaszkodott azokra az általa
autodidaktáknak nevezett kiadókra, akik egy szó után tett ponttal intézik el a rövidítés feloldását. 13
1860 után több kisebb tanulmány jelent meg, amelyek általában az MGH frissen
megjelent okmánytárainak megvitatása kapcsán tisztáztak néhány kérdést. 14 Ezekből a sokszor egymással vitázó tanulmányokból aztán az 1870-es évekre kialakult
azoknak a szokásoknak az összessége, amelyet mindmáig követnek a legnevesebb
német forráskiadás oklevéltárainak készítői. Jellemző módon azonban az M G H -
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Meyer, Bruno: Zur Edition historischcr Tcxtc. In: Schwcizcrischc Zcitschrift fúr Gcschichtc,
1951. 31. p„ jegyz.
Összeállításuk megtalálható Fuhrmann 1976-ban megjelent, idézett munkájában Id. a 8. jegyz.
Ugyanitt nchány kisebb oklcvclkiadási kcrdcst már az 1820-as evektől érintő cikk könyvészeti
adata is fellelhető.

nak sincsen oklevélkiadási szabályzata. A 20. században aztán mintha csak röstelkedtek volna ezen a hiányon, Theodor Sickel (1826-1908) egy 1876-ban írt tanulmányát az MGH oklevélkiadási szabályzataként kezdték emlegetni. A meglehetősen laza szerkezetű munka több apróbb diplomatikai megfigyelést tartalmaz a
szász dinasztia császári okleveleiről. Ezeken kívül a munkatársak figyelmét felhívta néhány fontos oklevéltani kérdésre és megszabta azt is, hogy az összes fennmaradt kéziratot hogyan másolják le. Ezek alapján azonban Sickel eme cikkét oklevélkiadási szabályzatnak nevezni még a legnagyobb jóindulattal sem lehet. 15
A második világháború után mind gyakrabban merült fel az az igény, hogy a
nagyjából hasonló elveket követő szabályzatokat egységesítsék és egy nemzetközi
oklevélkiadási szabályzatban egyezzenek meg a diplomatikusok. Belgiumban
olyan konvencionális jelhasználat kialakításával próbálkoztak, amely jól felismerhetően elkülönítette pl. a szövegben előforduló üres helyeket a kitörőitektől, de
még olvashatóaktól és az olvashatatlanul kopott vagy kiszakadt részektől is.lf> A
nemzetközi szabályzat legfontosabb előzménye a belga akadémiai szabályzat volt,
amely nemcsak oklevelekre, hanem mindenféle történeti forrásokra érvényes. 17 A
Nemzetközi Oklevéltani Bizottság 1974-ben fogadta el a középkori latin nyelvű
oklevelek kiadási szabályzatát, amelyet 1977-ben nyomtatásban is megjelentetett. 1 s
A magyar oklevélkiadási irodalom 1885-ig csak az okmánytárak előszavában
és néhány kritikai jellegű cikkben létezett. Ez önmagában még nem jelentett volna
hiányosságot, az azonban már sokkal inkább, hogy több nagy okmánytár-sorozat
sem felelt meg az akkor már elvárható minőségi követelményeknek. Különösen
igaz ez Fejér György Codexére, de az Árpádkori új okmánytár is sok kívánnivalót
hagyott maga után. Az 1880-as évek elejéig Magyarországon általában a szigorúan
betűhív átírás szabályait követték. A kis-és nagybetűket úgy másolták le, ahogy az
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Sickel, Theodor. Programm und Instructioncn der Diplomata-Abthcilung. In: Neues Archiv
der Gcsellschaft fúr iillcre dcutsche Gcschichtskunde, I. (1876). Az MGH diplomata-sorozatának jelenlegi gyakorlatára: Gawlik, Alfréd: Ziclc cincr Dipolmata-Edition. In: Mittelalterliche
Tcxtiibcrlicferungcn i. m.
Masni, Francois: Principcs ct convcntions de I' cdition diplomatiquc. In: Scriptorium, 4.
(1950); Dekkers, E. : La tradilion dcs textes ct les problemcs dc 1' cdition diplomatiquc. In:
Traditio, 10 (1954).
Instructions pour la publication dcs textes historiques — Voorschriftcn bij het uitgeven van
gcschiedkundige teksten. Bruxcllcs, 1955.
Magyar fordításban közreadta Györffy György: Nemzetközi oklcvélkiadási szabályzat. Levéltári Közlemények (= LK), 51-52. (1980-1981). A szabályzat franciául a legkönnyebben hozzáférhető, ráadásul a számítógépes szövegszerkesztés kívánalmait is figyelembe veszi:
Guyotjeannin,
Olivier-Pycke, Jacques-Tock,
Benoit-Michel:
Diplomatiquc médiévalc. (L'
atclicr du médiévistc 2.) 1993. 4 0 2 - 413. p.

oklevél írója tette, megpróbálták hűen visszaadni az u és v, a t és c betűket a ti-s szótagoknál is. Gyakori volt az ellenőrizetlen másodközlés más okmánytárból vagy
valamelyik kéziratos gyűjteményből. Ezeket a szabályokat Wenzel Gusztáv így
foglalta össze az Árpádkori új okmánytár első kötetésnek bevezetőjében. „Az
orthographiát illetőleg nem követtem a graphicai, hanem a diplomaticai és történeti
szempontot, és általán véve, amennyiben ez lehetséges, egyformaságot kerestem.
Azért az írás sajátosságait megtartottam, hol azokban a kor jelleme mutatkozik....
úgy adom a szöveget, mikép azt írták volna, ha akkor általában szabályúl elismert
orthographiát szigorúan követik." Az Anjoukori okmánytár második kötetétől
(1881) kezdve az MGH-nál érvényesülő elvek Magyarországon is általánossá váltak. Az MTA Történelmi Bizottsága határozatot hozott az egységes elvű oklevélkiadás érdekében. A határozat tekintélyét mutatja, hogy néhány év alatt az okmánytárak áttértek az új kiadási szokásokra. Géresi Kálmán 1882-ban már így adta ki a
Károlyi oklevéltárat. 19 A Zichy-okmánytár negyedik kötete (1878) még a régi
rendszer szerint közölte az okleveleket, az 1888-ban megjelent ötödik az új rendszert követte. E módszert követte Nagy Imre Sopron megyei és Varjú Elemér
Bánffy-okmánytára. 20
A nyilvánosság előtt a Magyar Történelmi Társulat 1885-ös júliusi kongresszusán Fejérpataky László (1857-1923) terjesztette elő a magyarországi forráskiadás
szabályait. Fejérpataky jól ragadta meg a korabeli viták lényegét. Szerinte kétféle
rendszert követnek a kiadók. „Az egyiknek követői hü képet adnak az oklevélről
alaki tekintetben, de nem adják vissza belső értelmét.... Ha a kiadó követi az oklevél íróját minden következetlenségben, indokolatlan szeszélyében, paleographiai
másolatok gyűjteményét fogja nyújtani s megnehezíti úgy az olvasónak, mint a saját munkáját anélkül, hogy ez eljárás által a tudománynak hasznot tenne." Ő azonban a másik „ésszerűbb, s a külföldön rég elfogadott rendszert" ajánlotta. Fejérpataky ajánlása mindössze öt pontból és még egy pármondatos, a vulgáris (magyar
és német) nyelvű szövegekről szóló megállapításból állt, mégis évtizedekig alapját
képezte a forráskiadási gyakorlatnak. 21
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A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklcvcltára. 1. köt. Sajtó alá rendezi: Gércsi Kálmán. Bp„
1882. Elvei a kiadó előszavában olvashatók.
Sopron vármegye törtenete. Oklcvcltár 1-2. köt. Szcrk.: Nagy Imre. Sopron, 1889., 1891.; Oklcvcltár a Tomaj nemzetségbcli losonczi Bánffy család történetéhez. 1-2. köt. Szcrk.: Varjú
Elemér. Bp., 1908., 1928.
A Magyar Történelmi Társulat 1885. jul 3-6. napjain Budapesten tartott congrcssusának irományai. Fejérpataky László'. A történelem segédtudományai s különösen az oklevéltan hazánkban. In: Századok (= Sz), 19. (1885) 66. skk. p.; Kubinyi Ferenc: Miként eszközöljük az
oklevelek kiadását? 1-2. In: Turul, 1889.

1920-ban jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia középkori latin oklevelekre és egyéb történeti forrásokra egyformán vonatkozó szabályzata. A szabályzat
jelentőségét nem lehet eléggé méltatni. Ez volt az első valódi magyarországi forráskiadási szabályzat, tegyük hozzá rögtön, újabb azóta sincs, csak olyan, amelyik
egy bizonyos forrástípusra, korszakra vagy vállalkozásra vonatkozik. 22 A szabályzat másik előnye rövidsége és következetessége. Összesen két és fél oldal terjedelemben minden igazán fontos kérdésre választ adott. Igaz, ezt csak úgy tudta elérni,
hogy a középkori szabályzatot együtt kell forgatni az újkori részekkel. A zárójelek,
pontozás, szaggatott vonalak jelölését, a különböző jegyzetek tartalmát ugyanis az
újkori részben találja meg az olvasó. Az 1920-as szabályzat fölött nem járt el az
idő, mindmáig érvényesnek tekinthető, legfeljebb csak kiegészítésre szorul, de felváltani szükségtelen. A kiegészítésekkel azonban óvatosan kell bánni, az 1920-as
szabályzat kidolgozói nem gondatlanul, hanem nagyon is bölcsen jártak el akkor,
amikor csak a legfontosabb kérdéseket rögzítették. így nem kötötték meg szükségtelenül a forráskiadók kezét, elegendő teret nyújtottak a források egyedi jellegére
szabott kivitelezésnek. A túlszabályozás amúgy is csak oda vezethet, hogy végül
komplikáltsága miatt nem tartják be. Az 1920-as szabályzat elveinek megvalósulásával mégsem találkozhatunk túl gyakran. Ennek az az oka, hogy 1918 után lezárult a középkori forrásközlés nagy korszaka. Az első világháború után megjelent
magyarországi diplomatáriumok egy részének kéziratai már korábban elkészültek,
csak a háború és az azt követő összeomlás miatt jelentek meg később. Az 1920-as
szabályzat szerint jelentek meg oklevelek pl. a Podmaniczky-okmánytárban, néhánykisebb megszorítással e szerint jelent meg Sopron megye levéltárárának okleveleit tartalmazó kötet is." Az 1920-as szabályzat elvei átmentek a gyakorlatba,
csakhogy egyre kevesebb teljes szövegű latin nyelvű oklevélközlés látott napvilágot.
Amikor a Magyar Történelmi Társulat 1960-ban vitát rendezett a történeti forráskiadásról, csak két hozzászólás érintett szűkebb értelemben vett kiadástechnikai kérdést, Varga Endre és Maksay Ferenc referátuma. 24 A többi résztvevő általában forráskiadási tervekről, elkezdett munkákról számolt be. 1960-ban a korszerű forráskiadások újraindítása, azaz tartalma volt a kérdés, nem pedig többé-kevés-
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A Magyar Történelmi Társulat forráskiadási szabályzatai. In: Sz 53-54. (1919-1920) Melléklet 3 - 2 4 . p. Az utóbbira példa Bcnda Kálmán szabályzata: A Magyar Országgyűlési Emlékek
sorozat 1607-1790 közti részének szerkesztési és forrásközlcsi szabályzata. In: Sz 108. (1974)
2. sz. 436-475. p.
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A podmanini Podmaniczky-család oklcvcltára. Közzétette, családtörténeti bevezetéssel cs jegyzetekkel ellátta: Lukinich Imre. 1-5. köt. Bp., 1937-1943; Sopron vármegye levéltárának oklcvci-gyűjtcmcnyc. I. rósz: Középkori oklevelek. Összeállította: Sümeghy Dezső. Sopron, 1928.
Vita a magyar történeti forráskiadás helyzetéről és feladatairól. In: Sz 95. (1961)
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bé amúgy is rendezett technikai jellegű problémák tisztázása. Varga és Maksay
hozzászólása tulajdonképpen egyetlen kérdés körül forgott: mennyire közelítsük
az átírást a szöveg eredeti jeleihez? A két vélemény közt jelentős hangsúlyeltolódás érzékelhető, ami nem véletlen. Ekkortájt ugyanis kisebb fajta nyelvész-történész háborúság zajlott a forráskiadási elvek körül. A csatabárdot Bárczi Géza ásta
ki H. Balázs Éva Jobbágylevelek kötetének megjelenése után négy évvel később írott
recenziójában. 23 Varga jobban, Maksay kevésbé tolerálta a nyelvészek elvárásait.
Varga Endre a k o r a ú j k o r i magyar s z ö v e g e k átírásával f o g l a l k o z o t t . Maksay els ő s o r b a n u g y a n c s a k ú j k o r i források példáit e m l e g e t t e , de s z é l e s e b b összefüggésben. V é d e l m é b e vette F e j é r p a t a k y e l ő t e r j e s z t é s é n e k és az 1920-as szabályzatnak
forrásközlési elveit, m e r t „... helyes úton j á r t a k , amikor a b e t ű h ű és a modernizált
k ö z l é s m ó d között a X V I I I . század e l e j é b e n - k ö z e p é b e n húzták m e g a határt...korábbi X V I - X V I I . századi s z ö v e g e k e s e t é b e n s e m helyes egyes n y e l v é s z e k korábbi
s z é l s ő s é g e s k í v á n a l m a i n a k , az ún. paleográfiai hűség i g é n y é n e k engedni. Ez külföldön sem szokásos. A történeti k i a d v á n y o k b a n le kell m o n d a n i a n a g y és kis kezd ő b e t ű k , a különleges b e t ű f o r m á k (pl. a h o s s z ú n é m e t e s s) és a rövidítés-felold á s o k feltüntetésétől, t o v á b b á az eredeti i n t e r p u n k c i ó és a s z a v a k cgybe-vagy különírásának a m e g t a r t á s á r ó l . "

A vita természetesen elsősorban a magyar nyelvű szövegek kiadása körül forgott, de azért szóba kerültek a latin nyelvű forrásközlésben követett eljárások is.
Bárczi „a filológiai pontosságra törekvő betűhív közlést" ajánlotta „a mellékjelek
bizonyos fokú , de nem megtévesztő egyszerűsítésével" és csak nehéz szívvel
mondott le a „paleográfiai hűségű" szövegre való törekvésről. A latin és a vulgáris
nyelvű oklevél-és iratközlés eltávolodott egymástól, ez alól a magyar nyelvű forráskiadás sem lett kivétel.
H a s o n l ó vita máshol is zajlott. B r u n o M e y e r 1951 -ben így p a n a s z k o d o t t : „Ha a
j e l e n k o r i fon-áskiadást elfogulatlanul s z e m l é l j ü k , a kép n a g y z ű r z a v a r t mutat. A
kiadással foglalkozó filológusok, g e r m a n i s t á k , romanisták, j o g á s z o k és történészek n e m c s a k e g y m á s s a l veszítettek cl m i n d e n kapcsolatot, h a n e m saját soraikon
belül is külön utakat j á r n a k . " 2 6

25

26

Bárczi Géza rcccnzója. In: Magyar Nyelv (= MNy), 51. (1955) 381. p.; Uo.: Hozzászólás a
történeti forráskiadások kérdéséhez. In: MNy, 57. (1961) 413. skk. p. Bárczi az 1955-ös megsemmisítő kritikáját még 1961-ben is túl enyhének nevezte.
Meyer, B.\ i. m. 177. p.

A tanulságok
1. A forrásközlés, speciálisan pedig az oklevélkiadás célját a XIX. század közepe óta a módszertannal foglalkozó szerzők mindnyájan hasonlóan fogalmazták
meg. „Alapelv — így az 1920-as magyar szabályzat—, hogy a szöveget a tudományos használatra mennél alkalmasabbá tegyük, megtartva az eredetinek mindazokat a helyesírási és egyéb sajátságait, melyek a szöveg korára és írójára jellemzők."
„A történeti szövegkiadásnak kettős célja van — írta Wilhelm Bauer 1921 -ben — a
szöveget a lehető legtisztább és legteljesebb formában a szerző valószínűsíthető
szándékai szerinti formában visszaadni", másrészt „olyan áttekinthetően, olvashatóan és érthetően előadni, amennyire csak a tartalom sérelme nélkül lehetséges". 27
„A szövegkiadás alapelve a szöveg tisztelete, mely megköveteli, hogy a kiadó ne
változtasson rajta. De mivel a kiadás nem puszta reprodukció — erre a fakszimile
szolgál —, könnyen olvashatóvá kell tenni a rövidítések feloldásával, modern központozással, a nagy- és kisbetűk mai használatával és bekezdésekkel. Ugyanakkor
az átírások révén megromlott szöveget olvashatóvá kell tenni és olyan javításokat
kell javasolni, amely által a szöveg az eredetihez közelít." — fogalmazott a nemzetközi szabályzat.
2. Az oklevélkiadás olyan módszertani kérdésekkel foglalkozik, amelyek meghatározzák azt, hogy mely okleveleket, milyen kritikai apparátussal kell közölni,
milyen formában kell közreadni, a kiadott forrásokhoz milyen mutatókat kell készíteni. A kiadás (editio) tehát nem azonos az átírással (transcriptio), az átírás csak
az egyik része a kiadásnak. Magyarországon azonban az átírás kitüntetett szerepet
kapott, ha kiadás-technikáról beszélnek, akkor általában az átírást értették és értik
alatta. A szerkesztőség e sorok szerzőjét is elsősorban átírási kérdések megírására
kérte fel, a cím mégis kiadási problémákról beszélt. 28
3. Az oklevélkiadás szabályai elsősorban ún. régi oklevelekre lettek kitalálva.
Igaz ez a különféle nemzeti szabályokra, de a nemzetközire is. A XII—XIII. századi
változások azonban az oklevéladásban hatalmas változást hoztak. E változások
Magyarországon a XIII. sz. végén jelentkeztek. Milyen kihatásai vannak ezeknek a
kiadásra?
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Bauer, W.: i. m. 205. p.
Magyarországon az átírás szónak kct értelme van. Az egyik a kiadás során végzett átírás, amikor a kiadó a szöveget lemásolja. A másik oklevéltani fogalom, amikor egy oklcvéladó egy
oklevelet saját oklevelébe tartalmilag vagy szó szerint beilleszt. A történeti módszertan szempontjából nézve az utóbbi közvetlenül a forrás létrejöttére vonatkozó kifejezés, a másik a történelmi recepció része.

a.) Ezután a tömeges oklevéladás koráról beszélünk. Míg a korai középkor oklevelei esetében kívánatos, hogy Európa összes országának oklevelei jó kiadásban
hozzáférhetők legyenek, a XII—XIII. század után ez egyszerűen lehetetlen.
Györffy György az 1960-as forráskiadási vitában a már meglévő tendenciát ismertette, amikor középkori forráskiadás három formájáról beszélt. Facsimilét a
legkorábbi, XI-XIII. századi oklevelekről érdemes készíttetni. A tömeges oklevélkiadás korából akkor érdemes teljes szövegükben okleveleket közölni, ha összetartozó levéltári anyag okleveleit vagy pedig tartalmilag összefüggő okleveleket közölnek. A regeszta forma szerinte egy korszak teljes okleveles anyagának áttekintésére hivatott.29 A regeszta azóta a magyarországi későközépkori oklevélközlés
legelterjedtebb műfaja lett. A Kállay és a Zsigmondkori oklevéltár tette a regesztaformát igazán közismertté, az utóbbi évtizedekben pedig megindult egy másik
nagy korszakot átfogó, teljes körű oklevélközlésre törekvő regeszta- sorozat kiadása, az Anjoukori oklevéltáré. Györffy 1960-ban még a teljes szövegű oklevélközlés tipikus példájaként emlegette a családi okmánytárakat, azóta azonban több
családi levéltár okleveleiről is regesztákat jelentettek meg, így pl. a Szent-Iványi,
Balassa, Justh stb. család levéltárának középkori okleveleiről. A régóta ismert műfaj igazi elterjesztője Borsa Iván, aki regesztázási szabályzatot is alkotott. 30
b.) Az oklevéladás átalakult, új kibocsátók, új kedvezményezettek, új oklevéltípusok jelentek meg. Az új oklevéltípusok az eredetileg nagyon kötött oklevélformát fokozatosan fellazították, megindult az aktakorszak felé mutató fejlődés. A
kései korszak okleveleire csak részben alkalmazhatók azok az elvek, amelyeket a
koraiakra fejlesztettek ki.
A helyzet e g y é b k é n t teljesen m e g f e l e l a diplomatika n e m z e t k ö z i helyzetének.
A m i k o r a m a u r i n u s o k a XVII. s z á z a d b a n megalkották az o k l e v é l t a n alapjait, ezt a
m e r o v i n g és karoling kori oklevelek a l a p j á n tették. A k é s ő b b i oklevéltanok a n n y i
előrelépést tettek, h o g y a vizsgálat időhatárát kitolták kb. a s t a u f i időkig. R é s z t a n u l m á n y o k születtek u g y a n külföldön és M a g y a r o r s z á g o n is, d e ezek kevesek a h hoz, h o g y m e g a l a p o z o t t általános következtetéseket lehetne levonni belőlük. A k i
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Györffy György hozzászólása Vita a magyar történeti forráskiadás helyzetéről és feladatairól.
In: Sz 95. (1961) 210. p.
Borsa Iván: A középkori oklevelek regesztázása. (Függelék: A Kölcsey család levéltárának
középkori oklevelei). In: LK, 24. (1946) 47-70. E szabályzatot később ő modernizálta:
Mályusz Elemér-Borsa Jván: A Szcnt-Ivány család levéltára 1230-1525. Bp., 1988. előszavában. Német regesztázási szabályzat: Richtlinicn fúr dic Rcgistricrung von Urkundcn. In:
Bláttcr fúr dcutschc Landcsgcschichtc, 101. (1965) A rcgcsztázás néhány kritikus kérdését
érinti Meuthner, Erich: Der Mcthodcnstand bei der Vcröffcntlichung mittclalterlichcr
Gcscháftsschriftgutcs. In: Der Archivar, 28 (1975).

B r e s s l a u vagy G i r y oklevéltanát f o r g a t j a , a z bizony a k ö z é p k o r utolsó é v s z á z a d a i n a k okleveleire l e g f e l j e b b csak u t a l á s o k a t talál. Szentpétery I m r e magyar d i p l o m a t i k á j a is a n n a k a korszaknak o k l e v e l e i r ő l beszél a l e g k e v e s e b b e t , a m e l y n e k
s z á m s z e r ű l e g l e g n a g y o b b volt az oklevélkibocsátása.

A XX. század közepén mind többen hívták fel a figyelmet arra, hogy a tömeges
oklevéladás korának oklevélközléseiben nem lehet mechanikusan átvenni a korábbi
korszakokra kifejlesztett elveket. A gyakorlat amúgy is mindig más szokásokat követett, csakhogy ezek a szokások jobban eltértek egymástól, mint a korai oklevelek
esetében. 31 Természetesen a helyi forrásadottságoktól függ, hogy hol milyen időpontban húzzák meg azt a korszakhatárt, amely a „régi" és amelyik az újabb oklevelekre vonatkozik. A MGH-nál kb. 1100 számít ilyen határnak. 32 Magyarországon
három korszakot lenne célszerű megkülönböztetni. Az első III. Béla vagy a tatárjárás
koráig terjed, ezekből az évekből minden fennmaradt iratot közzé kell tenni a lehető
legnagyobb kritikai apparátussal. Ezen felül az eredetiben fennmaradt okleveleket
facsimilében is ki kell adni. Az itt követett kiadásnál a nemzetközi szabályzat a mérvadó, annak elveit amúgy is e korszak okleveleire találták k i / 3 A fakszimiléket kísérő
oklevelek átírásai esetében más elvek követendők. Itt nemcsak megengedettek, hanem szükségesek is a legrigorózusabb átírások. Ezeket a táblákat használóik írásvizsgálatra, tanulásra használják, így itt a jelhü átírás egy változatát kell kialakítani.
Célszerű a szövegtörzstől eltérően jelölni a feloldott rövidítéseket, követni az oklevél
interpunkciós szokásait Jelölni kell például az oklevelek hangos olvasásánál a hangsúlyozáshoz szükséges mellékjeleket, az u hangértékű v-t v betűnek átírni.34 Ezeket
az elveket abban az esetben is követni kell, ha majd a későbbi korok magyarországi
okleveleinek illusztrálására is készülnek fényképmásolat gyűjtemények. A második
korszak nagyjából az Árpád-kor későbbi szakaszát foglalná magába. Itt is a nemzetközi szabályzat lene a mérvadó, de valamivel kisebb terjedelmű kritikai apparátusra
lenne szükség. Természetesen néhány tartalmilag nagyon fontos oklevél esetében az
egész középkor folyamán ki kellene tartani az első korszak elveinél. Az első korszak

31

32
33
34

A tömeges oklcvcladás speciális kérdéseivel foglalkozott Demandt, K. E. : Zum Problcm
spátmittclaltcrlichcn Qucllcncditioncn. In: Blattcr fúr dcutsclic Landcsgcschichtc, 90. (1953)
és Meuthner: i. m.
Schallcr, Hans Martin-. Bricfc und Bricfsammlungcn als Editionsaufgabc. In: Mittclaltcrlichc
Tcxtiibcrlicfcrungcn i. m.
Diplomata Hungáriáé antiquissima I. 1000-1131. Edcndo operi praefuit Gcorgius Györffy.
Bp„ 1992.
Nagyjából így jelent meg az eredetiben fennmaradt legrégibb magyar oklevelek hasonmásit
kísérő füzet is. Chartae antiquissimac Hungáriáé ab anno 1001 usque ad annum 1196.
Composuit Gcorgius Györffy. Bp., 1994. (A továbbiakban: Cliartac antiquissimac Hungáriáé.)

elveit kellene alkalmazni a későbbi évszázadokban pl. fontos államjogi okmányok
vagy városprivilégiumok esetében. A XIV. századtól kezdődően — ha egyáltalán a
teljes szövegű oklevélközlés mellett dönt a kiadó — az 1920-as szabályzat némileg
módosított és kibővített elvei mellett kellene megmaradni.
c.) Az oklevéltan elveit alkalmazzák a kései korszak olyan műfajainál is, mint a
levelek vagy a gazdasági iratok. Ezek valójában nem oklevelek, még ha koruk miatt annak is mondják ezeket. A levelek kiadása alig tér el az oklevelekétől. Megjegyezni csupán azt érdemes ezekről, hogyha valahol, hát akkor a misszilisek esetében van értelme a teljes szövegű kiadásnak. Egy politikai tartalmú levél esetében a
legjobb regeszta sem tud olyan árnylatokat visszaadni, mint amilyeneket írója
szándékozott. A gazdasági iratok (pl. számadások, adójegyzékek) sajátos kiadási
eljárásokat követelnek meg. A nemzetközi szabályzatot elkészítő bizottság tervbe
vette ugyan, hogy megalkotja a középkori gazdasági iratok nemzetközi szabályzatát, ezzel azonban mindmáig adós maradt.
4. Az átírásban valójában nem kettő, hanem három módszer fejlődött ki. Ajelhű, a
betűhív és a hangzóhív átírás. A jelhű az oklevél jeleit megpróbálja a nyomtatásban
visszaadni. A betűhív ugyanezt teszi, de csak a betűkhöz ragaszkodik, az egyéb jeleket pl. interpunkciót, kiegészítő jeleket, rövidítéseket nem jelöli. A hangzóhív átírás
a betű klasszikus latinságban kifejlett hangértéke szerint írja át az oklevél szövegét.
A latin oklevelek átírásában valójában általános elvként a hangzóhív átírást követjük, e módszert ajánlották azok a szerzők is, akik maguk betűhű átírásról beszéltek. A
hangzóhív átírás mellett történő döntésnél figyelhető meg leginkább, hogy mennyire
az ókori auktor-kiadásokból nőtt ki a kritikai oklevélkiadás is.
A hangzóhív átírás azonban nem vált doktriner elvvé. Igazság szerint vegyes
rendszert követ a gyakorlat és vegyes rendszert ajánlanak a módszertanok írói is. A
dátumok átírásánál jelhü módszert követünk, A számokat itt teljes hűségükben adjuk vissza, még akkor is, ha az oklevél írói mintegy rövidítésként értelmezve ragokkal látták el ezeket, ráadásul bevett gyakorlat, hogy az évszámokhoz illesztett
ragokat megemelt szedéssel helyezzük el, (a számítógépes szövegszerkesztésben
felső indexnek nevezett formázással) híven visszaadva így az oklevél eredeti képét.
„anno Domini M° CCC Ü X X X 0 sexto"-ra írjuk át pl. a római számos keltezésű
1336-os oklevelet. Ezt az eljárást támogatja a nemzetközi szabályzat 72. p o n t j a is.

A betűhű és a hangzóhű módszer közti eltérést és a körülötte keletkezett vitát
némi egyszerűsítéssel u — v vitának is nevezhetnénk. A hangzóhű módszer szerint
abban az esetben, ha a latin kiejtéstől eltérő hangzót jelölő, de ahhoz közel álló
képű jel áll az eredetiben, akkor azt a latin kiejtés szabályai szerint kell átírni. Ez a

módszer követendő az u-v-w, i-j, magánhangzó előtt álló ci-ti átírásakor. Ilyenkor
tehát a humanista helyesírás szerint kell átírni az oklevelet.
A magyarázó elvet Waitz már említett cikkében kifejtette. Az vniversis első betűje eszerint nem v b e t ű , hanem u hangértékű jel, akárcsak a szóvégi ij j-je is az i betű
másik jele (Zeichen).

A betűhív átírást követjük azonban a vulgáris szavak és a vulgáris tulajdonnevek átírásánál.
A Pest megyei Kuldó falu K w l d o alakját megtartjuk, ha azt így írták, a N ó g r á d
megyei Kerecsentava nevű mocsár alakját is teljesen betühiven, ahogy az eredetiben áll, adjuk vissza: Kecrchentoua.

A hangzóhív átírás ellen latin filológusok sohasem emeltek komoly kifogást.
Annál inkább a vulgáris nyelvekkel foglalkozó nyelvészek. Ok azok, akik nyelvtörténeti sajátosságokra hivatkozva latin szavakat is betű-, sőt jelhíven írtak át. A
possessio szó poffeffio-ra történő átírása ugyanis már a jelhü átírás körébe tartozik.
Magyarországon néhány korai kezdettől eltekintve, egészen Uidatosan k ö v e t t e
ezt az elvet Jakubovich Emil és Pais D e z s ő az Ó-magyar olvasókönyvben Pécs,
1929. Átiratukban így fest a Turóci regisztrum (1391) 3. lapjának egyik részlete,
amelyet a szokásos módszer szerint is átírtunk:

...Et aliam d o m i n i L o d o u i c i
pridem felicis regis Hungarie flipéire ftitucionc et refignacione predictarum terrarum prebouch vocatarum
per ipsum d o m i n u m lodouieum regem Stephano litterato fiiio Johannis
ac Myke et Ladislao fratribus eiusdem facta íub anno graeie M u C C m o
quadragefimo q u a r t o feria fecunda
proxima post octavas fefti corporis
xpi [ C h r i s t i ] p a t e n t e r e m a n a t a m
Tertiam Conuentus de Turoch fuper
vendieione medietatis cuiusdam
prati inter fluuíum Blathnyeha et
Riuiilum Rakouch, adiaeentis...

...et a l i a m d o m i n i L o d o v i c i
pridem felicis regis Hungarie super
restitutione et resignatione p r e d i c tarum terrarum Prebouch vocatarum
per ipsum d o m i n u m Lodovicum regem Stephano litterato filio Johannis
ac M y k e e t L a d i s l a o f r a t r i b u s
eiusdem f a c t a sub anno gratie M °
CC"U) q a u d r a g e s i m o q u a r t o f e r i a
secunda p r o x i m a post octavas festi
Corporis Christi patenter emanatam,
tertiam c o n v e n t u s de Turoch s u p e r
venditionc medietatis cuiusdam prati
inter fluvium Blathnyeha et rivulum
Rakouch adiaeentis...

A Magyar Nyelvben publikált latin nyelvű oklevélszövegeket így írták át, néhányan így idéznek még krónikaszövegeket is.35 Szó sincs egyoldalú nyelvész beállítottságról, pl. egy 1982-ben megjelent művészettörténeti korpusz így írta át Andrea
Scolari váradi püspök végrendeletének keltezését: Actum Varadinj in nostro
palacio epicopalj. 36
Két érv talán segít abban, hogy a humanista átírásban kételkedőket meggyőzze.
Nem véletlenül idéztük annyit Waitz mondatait. A betü-jelhű átírás hívei a XIX.
század közepe óta arra hivatkoznak, hogy az általuk követett metódus fontos nyelvészeti következtetések levonására ad lehetőséget. Az azóta eltelet százötven év
alatt azonban még senki sem tudta — nem is próbálta — bebizonyítani, hogy Európa bármelyik szegletében a wlgo-nak írt vulgo szót másként ejtették volna, mint
mondjuk a uulgo-t, vagy hogy a hij-nek bármiféle más hangértéke lett volna mint a
hii-nek. Ha pedig ennek nem volt semmiféle hangértéke, akkor mi értelme van az
olvasást nehezítő átírásnak? Más a helyzet a p o f f e f f io-ban álló s betűvel. Az ún.
gót betűs német írás — a nyomtatott és a folyóírás is — kétféle s betűt ismert: a
hosszú és a kerek vagy SchluB s-t. Alkalmazásuknál kétféle szabályt kellett figyelembe venni: hangtanit (a hosszú s zöngés z, a kerek zöngétlen sz hangot jelölt) és
alaktanit, ily módon valóban volt helyesírási, sőt hangtani jelentősége is. Márpedig
az 1941 -ig használt gót betűs írás nem német sajátosság hanem, egyenes folytatása
a XV. század végéig egész Európában használatos ún. gót betűtípusoknak. Csakhogy az antiqua betűtípus, amelyet a latin abc visszaadására használunk, nem ismeri a hosszú s-t, így még német nyelvű szövegek átírásakor sem jelöljük külön a
schon hosszú és a Háuschen kerek s betűjét, akkor meg miért kellene ezt tennünk a
latin esetében?
5. A szabályzatok ugyan a humanista latinság helyesírását ajánlják egységesítő
normaként, valójában azonban a neolatin és román nyelvek helyesírási szokásait
részesítik előnyben. Ez a következőkben mutatkozik meg:
a.) nagybetűk használata az ünnepek nevének első szavánál;
b.) nagybetű-kisbetű megkülönböztetése tulajdonnévből képzett jelzők esetében (nemzetközi szabályzat 76.). Ez utóbbi a magyar szokással olyannyira ellenkezik, hogy figyelmen kívül kell hagyni;
c.) vesszők használata a mondatban a neolatin nyelvek módszere szerint visszafogottan történik;
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45. p. Az egész mü ragaszkodott ehhez az átírási elvhez, kivéve azoknál a középkori okleveleknél, amelyeket okmánytárakból vett át.

d.) -ci -ti betükapcsolatokban a középkori írásmód megtartása. Ennek csak
olyan országokban van értelme, ahol a vulgáris nyelv az erdetileg ti-vel jelölt szót
nemcsak ci-re írta át, hanem másként is ejtette, így a latin szöveg átírása a vulgáris
nyelv vizsgálatánál is számba jöhet, (nemzetközi szabályzat 65.) A magyarországi
átírásban ezt sem kell figyelembe venni.
6. A gyakorlatban kiderült, hogy a túl sok mesterséges jel alkalmazása nem szerencsés, csak a szöveget zavarja, ráadásul más kiadóknál úgysem honosodik meg.
A tipográfiai megkülönböztetés egységesíthetetlen; hogy ki mit jelöl ritkított szedéssel, kisebb, nagyobb vagy dőlt betűvel, az általában egyéni döntés dolga.
7. Ne foglalkozzon azzal a kiadási szabályzat, hogy mit adjunk ki, hanem csak
azzal, hogyan. A kiadandó szöveg a változó történelmi érdeklődés függvénye.

Kiadási, átírási „szabályok"

1. A kiadandó oklevél meghatározása, helye az oklevéltárban
A szövegközlés szempontjából önálló oklevélnek számíthat a nem eredetiben
fennmaradt másolat (hitelesítetlen, középkori, újkori is), a teljes szövegű átírás, a
tartalmi átírás, valamilyen jegyzőkönyvben fennmaradt oklevélszöveg, az említés,
a fogalmazvány is. Ezek közül a legproblematikusabb az említés, ezt önállóan általában csak az ún. régi oklevelek esetében adjuk ki, egyébként meghagyjuk az említő oklevél szövegében. A közölt okleveleket szigorú dátum-sorrendben adjuk közre. Amikor csak hozzávetőleges vagy tói — ig napi dátumot tudunk megállapítani,
akkor a biztosan megállapítható napi dátumos oklevél után a végső határérték szerint közöljük az oklevelet.
Ma csak annyit tudunk az oklevélről, hogy szeptemberben kelt, és van az oklcvcltárban egy szeptember 30-i dátummal ellátott oklevél, akkor a szeptemberi ezután következik. Ha valamilyen oknál fogva szeptember 28-30. k ö z é tudtuk az
oklevél keltezését helyezni, akkor is a szeptember 30-án kelt oklevél után következik és n e m a pontos napi d á t u m m a l ellátott szeptember 28-i után. A z o k n a k az okleveleknek, amelyeknek csak évszámát tudjuk, esetleg azt is kétségesen, azokat az
illető év végén közöljük.

A több oklevelet tartalmazó okleveleket részekre bontjuk, és az abban foglalt
okleveleket a dátumuknak megfelelő helyen adjuk közre.

Ettől az elvtől csak rendkívüli esetben térjünk el, nem annyira oklevéltárban,
hanem tanulmányban, ott ahol az ügymenetet akarjuk egy szövegközléssel reprezentálni. A későközépkori oklevéladás már megtette az első lépéseket az ügyirat
kialakulás felé, ez azonban az oklevelek szétbontása esetén is jól tanulmányozható.

2. Több példányban fennmaradt

oklevél

Több oklevélszöveg esetén legfeljebb csak rendkívüli esetben követjük a
lachmanni helyreállítási szokást, hanem kiválasztjuk az eredeti vagy az eredetihez
legközelebb álló példányt. Itt a legnagyobb változatosság képzelhető el, elégedjünk
meg annyival, hogy az eredetiben fennmaradt elsőbbséget élvez a teljes szövegű átírással, a teljes szövegű átírás a fogalmazvánnyal vagy jegyzőkönyvi bejegyzéssel,
ezek a tartalmi átírással, ez utóbbi pedig az említéssel szemben. Több tartalmi átírás
esetén a korábban hagyományozódott a mérvadó. (Aligha szükséges hozzátenni,
hogy általában, tehát ha valamilyen kritikai érv ennek nem mond ellent)
H a pl. egy 1298-as o k l e v é l csak tartalmi átírásban maradt f e n n , egy 1348-as és
e g y 1410-es oklevélben, a k k o r az 1348-ast t e k i n t j ü k az a l a p n a k , m é g akkor is, ha
az átíró oklevelet is átírták 141 l-ben.

Lehetőség szerint az összes kéziratpéldányt fel kell kutatni. Ez Európában talán
Magyarországon a legkönnyebben megvalósítható feladat a Magyar Országos Levéltár két gyűjteményének: a Diplomatikai Levéltárnak, a Diplomatikai Fényképtárnak és segédleteiknek köszönhetően. 37 Figyelmen kívül hagyhatók az újkori
másolatok, a hivatalos átírások azonban nem.
A szinte minden u r a l k o d ó v a l megerősíttetett városi p r i v i l é g i u m o k esetében
n a g y o n fontos, hogy m e l y uralkodók írták át őket, az ú j k o r b a n p e d i g egyáltalán
m e d d i g volt szokásban a z ilyen átírás. E f e l a d a t n e m intézhető el annyival, hogy ez
m á r a z újkorászok d o l g a . A kiadó s z ö v e g e k k e l és nem m e s t e r s é g e s történeti kors z a k o k k a l dolgozik.

Ha egy levéltár vagy egy egybefüggő oklevélhagyományozó forrás (pl. hiteleshelyi protokollum) szövegét közöljük, akkor az ott fennmaradt szöveget tekintjük
alapnak, még akkor is, ha rendelkezésünkre áll az eredeti vagy az eredetihez közelebb álló oklevél is, természetesen az összes kéziratot ilyenkor is feltüntetjük.
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Hacsak valamilyen oklevélkritikai érv nem támogatja, a XIII. századi oklevelektől kezdődően nem szükséges párhuzamosan, vagy más módon teljes szövegükben közölni az „alsóbb rendű" szövegeket. Nem közöljük a latin szavak eltérő
írásképét sem, hanem csak a vulgáris köz-és tulajdonnevek eltérő írásmódját, mégpedig szövegkritikai jegyzetben. Közöljük azonban az oklevélszöveg jelentős tartalmi változását. Az egyes kéziratpéldányokat a filológiában hagyományos nagybetűs, ha szükséges nagybetűs + alsó (vagy felső) indexbe tett arab számmal jelöljük. így: A, B, A,, B, stb.
1498-ban egy h u s z o n h a t éve folyó p e r r e tett pontot S z a p o l y a i István n á d o r ,
a m i k o r a királyi t a n á c s egyetértésével i g a z s á g o t tett a P e r é n y i e k és a Drágfiak p e r é b e n , amely N y a l á b v á r és uradalma m i a t t folyt. A per során b e m u t a t o t t összes o k levelet egyetlen í t é l e t l e v é l b e foglalták, a m e l y e t füzetbe k ö t ö t t e k és így pecsételték
m e g . Csak a D r á g f i a k 15 oklevelet m u t a t t a k be a bíróság előtt, ezek egy r é s z é t
n e m c s a k ebből az ítcletlcvélből, h a n e m m á s átírásokból v a g y eredetiekből is ism e r j ü k . 3 8 Vajon s z ü k s é g e s - e olyan l e s z á r m a z á s i tábla k é s z í t é s e ennek az ítéletlcv é l n e k és az ott átírt oklevelek e s e t é b e n , mint a m i l y e t a korai o k l e v e l e k n é l
készítenénk? Ennél a z oklevélnél s e m m i k é p p , más hasonló e s e t e k b e n sem, h a c s a k
v a l a m i l y e n k ü l ö n l e g e s ok nem indokolja. A szokásos e l j á r á s szerint az átírt o k l e v e l e k e t kiemeljük a z átíróból, ha m á s h o l v a n eredetije v a g y tartalmi átírás e s e t é n
s z ó szerinti átírása, a k k o r azt közöljük, és a szövegkritikai j e g y z e t e k b e n írjuk le,
h o g y az oklevél h á n y példányban, m i l y e n m ó d o n , milyen á t í r á s b a n maradt f e n n .
A középkor v é g é n t ö b b esetben is t a l á l k o z u n k azzal az eljárással, hogy u g y a n a b b a n aztigyben a királyi kúria vizsgálatra utasította a h i t e l e s h e l y e t — n é h a k e t t ő t
is — és a területileg illetékes megyét is, szerencsés esetben m i n d h á r o m oklevél r á m a r a d t az utókorra. A parancslcvelek i l y e n k o r rendszerint u g y a n a z o n a napon k e l tek, ugyanazt a s z ö v e g e t tartalmazták, c s a k címzésük tért el egymástól és a m e g y e i
o k l e v é l b e n nem s z e r e p e l t e k királyi e m b e r e k , hiszen arra j ó k voltak a szolgabírák
v a g y az esküdtek is. A kettő vagy h á r o m ugyanazon a n a p o n kelt oklevelet é r d e m e s - e teljes t e r j e d e l m é b e n kiadni, ha n e m , akkor melyiket és m i l y e n jogon t e k i n t s ü k első p é l d á n y n a k ? Erre a kiadónak a konkrét eset a l a p j á n kell választ adnia.

Ha egy oklevélből több chirographumunk is fennmaradt, akkor a szövegközlés
során a legelsőt— amelyiknek csak alul vannak elvágott betűi — tekintjük alapnak, a másiknak vagy másikaknak csak variánsait közöljük. Kivételt akkor teszünk, ha azt valamilyen oklevélkritikai szempont indokolja vagy az első chirographum rongált.
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3. Az oklevéllel együtt kiadandó egyéb

feljegyzések

Az oklevél szövegével együtt adandó ki minden olyan szöveg, amely a kiadott
oklevélen található és az oklevél kiállításához kapcsolódik, függetlenül attól, hogy
más kéz írásával vagy valamivel később került az oklevélre, kivétel az ún. kiilzet.
Együtt közöljük tehát az oklevéllel a kancelláriai jegyzeteket, a hátoldali solvit jeleket sőt az eredeti regisztrációra utaló közléseket is, hiszen ez mind az oklevél kiállításához kapcsolódnak. Későbbi perbéli feljegyzések, mandátumokon található
végrehajtás fogalmazványok nem az oklevél szövegéhez tartoznak, ezek az oklevél leírásánál közlendők. Fontos „a kiadott oklevélen található" megszorítás is. így
nem az eredeti oklevél szövegéhez csatolva adunk ki egy másik oklevélen található
feljegyzést, amely ennek az oklevélnek a későbbi kiállításával foglalkozik, de nem
is ahhoz az oklevél szövegéhez csatoljuk, amelyiknek pl. hátlapjára feljegyezték,
hanem az előbbi leírásánál közöljük, a másik leírásánál pedig visszautalunk rá.
Leggyakrabban hiteleshelyi gyakorlatban fordul ilyen eset. Sokszor n e m maradt ránk eredetiben a hiteleshelyi válaszlevél, csak az a pár szó, a m e l y e t a parancslevél hátlapjára vezettek, ez azt tartalmazta, h o g y kik szálltak ki és mikor a
helyszínre. E n n e k alapján a hiteleshelybc visszatérve ugyanennek az oklevélnek a
hátlapján f o r m u l á s részek nélkül megfogalmazták a válaszlevelet is. Ha csak a párszavas feljegyzés maradt fenn, akkor azt a parancslevélnél, dc nem annak szövegéhez csatolva, hanem leírásánál adjuk ki. Fia f e n n m a r a d t a fogalmazvány, dc az
eredeti nem, akkor külön oklevélként adjuk ki a fogalmazványt.

Ezeket a feljegyzéseket, függetlenül attól, hogy az eredeti oklevélben hol foglalnak helyet, mind az oklevél törzsszövege után közöljük.
A kancelláriai jegyzetek egy része az oklevél s z ö v e g e fölött található, e n n e k ellenére az oklevél után közöl jük. Ügyelni kell arra, h o g y a kancelláriai j e g y z e t e k
gyakran két helyen szerepelnek, egyszer fent, egyszer pedig a pecsét alatt, ezek
gyakran nem egyeznek meg szó szerint. Ha eltérés van a két szöveg közt, akkor azt
külön jelezzük.

Ezeknek az oklevélkiadáshoz kapcsolódó szövegeknek a közlési sorrendje
íigyintézésbeli egymásutánjuk sorrendjében kerüljön a kiadásba. Tehát: aláírás,
kancelláriai jegyzet, regisztrálás, solvit.
A kiilzet, amit gyakran címzésnek szokás nevezni zárt, oklevelek — nem levelek — külsején foglal helyet, tartalmazza a címzést, a felek megnevezését és az
irattípust. Az oklevéllel egy időben kelt tartalmi kivonatnak tekinthető. Nem az oklevéllel együtt adjuk ki, hanem a leírásban.

4. A kiadandó oklevél külső

megformálása

Lehetőség szerint egy bekezdésben adjuk ki az oklevelet, amelyet azonban
mondatokra tagolhatunk. Nagy terjedelmű oklevelet bekezdésekre is bonthatunk.
Olyan egybefüggő, de hosszú részeknél, ahol a nem lehet önálló mondatokat kialakítani, pontosvesszővel választjuk el az egységeket egymástól.
Ilyen egység pl. határjárások esetében a fő határjel, jobbágynevek felsorolásánál a falvak szerinti csoportosítás, ugyanúgy osztályleveleknél a falvak szerinti
egységek kialakítása.

A XIII. századi oklevelektől kezdődően, a korábbiaknál pedig azoknál, amelyek nem eredeti formában maradtak fenn, nem jelöljük a sortöréseket.
Az oklevél szövegének egységes tipográfiájának kell lennie. Ettől eltérni csak
interpolált részeknél szabad. Nem szedünk ritkítottan vagy kurzívval a kiadó által
fontosnak ítélt szövegeket, vulgáris szavakat.
Ettől eltérhetünk tanulmányok kísérő forráskiadása esetén, ahol fontos felhívni
a figyelmet az általunk lényegesnek ítélt részre és regesztáknál, ott ahol fontos,
hogy a magyar nyelvű szövegtől felismerhetően elváljék a korabeli m a g y a r szó.

5. Az interpunkció
Az interpunkció a mai latin nyelvek gyakorlatát követi, azaz csak mértékkel kell
a vesszőket alkalmazni: felsorolásoknál (ha van összekapcsoló kötőszó, akkor
azonban nem), mellékmondatok elválasztásánál. A korabeli „interpunkciós" jeleket nem kell figyelembe venni, így szükség szerint alkalmazhatunk kettőspontot,
kérdőjelet, felkiáltójelet is.

6. A rövidítések
A rövidítések feloldandók, a rövidített részeket sem zárójellel, sem tipográfiai
megkülönböztetéssel nem választjuk el a szó kiírt részétől. A magyar kiadási gyakorlatban egyetlen kivétel van: az intituláció után következő etc.- át nem szokás
feloldani. Az ilyen ún. rövidített szövegek feloldására a nemzetközi szabályzat a
kurzívval történő kiegészítést ajánlja. (57.)
Amennyiben a sziglával jelölt személynév egyértelműen feloldható, akkor azt
szögletes zárójelben oldjuk fel, amennyiben nem oldható fel egyértelműen, csak a

szigláját írjuk ki. Azt, hogy mi alapján oldottuk fel a nevet, szövegmagyarázó lábjegyzetben közöljük.
A rövidítést minden megjegyzés nélkül úgy kell feloldani, hogy az kövesse az
oklevél írójának helyesírását.
Tehát pl. a prae-s rövidítések pre- nek oldandók fel, ha a klasszikus latinságban
ae -vei jelölt szót az oklevél írója e- vei jelölte, így az oklevelek többségében
predictus írandó praedictus helyett.

A görög eredetű nevek feloldása: Ihs = Jesus vagy Iesus, de nem Jehsus, Xps =
Christus, Ihlm = Jerusalem vagy Ierusalem.

7. Átírás
A szöveget betűhíven kell átírni, a betűhív átírásnak azonban némi korlátot kell
szabni. A középkori helyesírási, nyelvhelyességi szokásokat meg kell tartani, ezeket sic-kel, vagy felkiáltójellel jelölni szükségtelen. Egyáltalán, mindkettő alkalmazásával csínján kell bánni.
Latin szövegben csak a klasszikus latinság betűit használjuk. Mellékjeleket latin szavakban nem használunk XIII. századnál későbbi oklevelek átírásakor. Két
kivétel az e caudata és az y fölé tett egy pont. A XIII. századi oklevelektől kezdve
nem jelöljük a magánhangzók fölé tett, a hangsúly jelölésére alkalmazott vesszőket. Horá tehát hora, seró sero, dicebát pedig dicebat. A vulgáris szavak esetlegesen
előforduló mellékjeleit jelöljük.
A magánhangzó után álló -ci vagy -ti szótagot a szó etimológiájának megfelelően humanista helyesírással írjuk át. (1920-as szabályzat 2.c.)
Tehát captatio és beneficium minden esetben, függetlenül attól, hogy mi áll,
vagy mit vélünk látni a szövegben. Valójában későközépkori szövegekben a t és c
néha teljesen megkülönböztethetetlen, e g y levéltáros b e r k e k b e n használatos b o n
mot szerint, akad olyan oklevél, amelyben, ha a betű szerinti átírást k ö v e t n é m ,
cancum-ot kéne írni a tantum helyett.

Az e caudata jelölendő, ez az egyetlen olyan mellékjeles betű, amelyet a kiadásban alkalmazunk. Megtartását korjelölő jellege indokolja, hasonló a helyzet az y
fölé tett egy ponttal, ez utóbbit azonban XIII. sz. végénél később nem alkalmazzuk.
A tulajdonnévkezdő Ff nem hosszan ejtett f-et jelölt, hanem a nagy F-et, ezért
így írjuk át.

A z A b a ú j megyei Fiizcralja középkori oklevelekben álló alakja Fiziralla-nak
és n e m Ffiziralla-nak írandó át, a Zemplén m e g y e i Velkrop középkori általános
alakja Filcrop és nem F f d c r o p .

A h középkori ch alakja megtartandó, ha kiesik a h betű, nem kell sic-kel jelölni.
Az i helyett álló y megtartandó. A kései középkorban a folyóirásban két i létezett,
amelynek kiejtésbeli jelentősége sem a magyarországi, sem a külföldi latinságban
nem volt, ráadásul mindenféle rendszer nélkül váltogatták ezt a kéziratok. A
hosszabbított i olyan volt, mint egy fél y, ezt azonban nem írjuk át j-nek, még ha hasonlít hozzá, akkor sem. A két i helyén levő y ii-nek írandó át.
A z eredeti nichil cs y m m o megtartandó. Tehát iudicii és nem iudicj, főleg nem
iudicy, principiis és nem principijs és nem principys. Ez érvényes azokra az i képzős családnevekre is, a m e l y e k e t a kcsei középkorban magyaros alakban kezdnek
írni. A Bczercdj tulajdonkeppen félreértés eredménye, valójában Bezerédi, középkori alakja Bezeredinek írandó.

A j átírásában ma Magyarországon nagy bizonytalanság uralkodik. Az 1920-as
szabályzat a jam írása helyett iam-ot ír elő (2.c.), de a j-t egyébként ismeri, mint pl.
a majestas alakot (10.) a nemzetközi szabályzat készítői sem jutottak dűlőre ebben
a kérdésben (61.). Régebben Magyarországon a j hangértékíí szavaknál, ott ahol a
szövegben j állt, ott j-t is írtak, az utóbbi évtizedekben — e sorok írója számára érthetetlen antikizáló szokástól vezérelve — a j-t negligálni kezdték a kiadók, és minden esetben i-t írnak. Kivételt a Johannes esetében tesznek, ezt a legtöbben J-vel
írják át. A probléma gyökere abban rejlik, hogy a j betű ekkor kezd kialakulni, némelyik oklevélben egészen egyértelműen megkülönbözethető az i-től, azonban
nem minden írnoknál. Kétféle megoldás képzelhető el:
a.) a j megtartása minden olyan szónál, ahol j-szerű betűt írtak és a kiejtésben j
hangértéke van;
b.) az i teljes negligálása, a Iohannes esetében is.
Az eredetiben k-val írt betű minden megjegyzés nélkül akkor is megtartandó, ha
a humanista helyesírás szerint ott c-nek kéne állni. A hosszan ejtett m kiváltására
alkalmazott mp megjegyzés nélkül megtartandó pl. solempniter, perhempniter. Az
m és n néha felcserélődik, ezt úgy kell megtartani, ahogy az eredetiben áll, mindenféle megjegyzés nélkül. Az eredeti oe, akárcsak az ae, megtartandó, szedésükre
egyformán lehet alkalmazni az egybe- és különszedett betűtípusokat. A kiadásban
egyféle s létezik, tehát nem próbálkozunk a hosszú s jelölésével. Az u és v átírásában a latin szavaknál a hangzóhív elv érvényesül. A mássalhangzó értékű u jel v
nek írandó át, a magánhangzó értékű v pedig u-nak. Az uu és w átírása mássalhangzó érték esetén w, mássalhangzó előtt vu.

N e m uester hanem vester, nem dominvs h a n e m dominus, nem uult, hanem vult,
nem wlgo, hanem vulgo.

Az átírás során csak egyféle z-t használunk, a lehúzott, hosszú szárú z-t, akárcsak a hosszú s-t, nem adjuk vissza nyomtatásban.
A szó klasszikus alakjától eltérő betűkettőzés, illetve a kettőzött betűk helyett
álló egy betű megjegyzés nélkül megtartandó.
A középkorban általában opidum-ot írtak oppidum helyett, gyakran írtak
sabatum-ot sabbatum helyett, paraffernales-t paraphernalcs helyett, Passcha-t
Pascha helyett, ezek a sajátosságok megtartandók.

8. Egybeírás-külön

írás

A klasszikus latinságban egybe- vagy különírt, az oklevél író által pedig különvagy egybeírt szavak minden megjegyzés nélkül összevonandók illetve szétválasztandók.
Una cum helyett u n a c u m , pereum helyett viszont per eum írandó.

9. A latin szövegben szereplő vulgáris szavak
A vulgáris közszavakat és a vulgáris neveket teljesen betűhíven írjuk át. Ha egy
oklevélen belül többször változik a névalak, akkor sem egységesítjük, hanem megtartjuk eredeti formájukat, nem szükséges ilyenkor sem a felkiáltójeles vagy sic-es
figyelemfelhívás. A vulgáris nevekben még az egy szóba írt két nagybetűt is eredeti formájában tartjuk meg. Pl. Naglda, ZenthDienes.
Az oklevél kiadási elvei ennek ellenére egységesek, magyar, német nevek, az
oklevélbe illesztett rövidebb szövegek betűhíven, de a latin oklevélírás szabályai
szerint írandók át. Pl. Johannes Biro és sohasem Johannes bjro.

10. Nagybetű — kisbetű
A nagy -és kisbetűket a humanista helyesírás szabályai szerint alkalmazzuk.
Nagybetűt írunk mondat elején, tulajdonnevekben és tulajdonnevekből képzett
melléknevekben, ünnepek nevében.

Problematikus a többtagú tulajdonnevek átírása.
A nemzetközi szabályzat (75.) a két (vagy több) elemből álló, egyaránt deklinálandó nevek különírását javallja. T e h á t Vasvár= Castrum Ferreum, Óbuda =
Vetus Buda, Budafelhévíz = Calidc A q u e Supcriores. Ennek alapján, ha a többtagú
ncv egy része genitivusban áll, és ez jelöli a név valódi részét, akkor csak a n é v a d ó
genitivusos részt írjuk nagybetűvel. B u d a v á r = castrum N o v i Montis Pesticnsis. A
gyakorlatban az oklevelek egybe- különírását követik. Vas vármegye rendes alakj a comitatus Castriferrei, ezt így is s z o k á s átírni.

Az ajánlható módszer:
a.) Azok a többtagú, részben, vagy egészben latin eredetű helységneveket, amelyeket az oklevél írója külön írt, mi is külön írjuk. Nagy kezdőbetűvel írjuk az
együtt ragozott szavakat.
Pl. dátum in Castro Ferreo = kelt Vasváron, Nova Villa = Újfalu, Villa Latina =
Olaszi v. Olaszfalu, az Alsó- Felső elő- vagy utótagokat éppen ezért nagybetűvel írjuk, ha a helynévhez van illesztve. Wadaz Inferior= Alsóvadász.
b.) Ha az oklevélíró által különírt többtagú helységnév villa, castrum, suburbium, predium, domus részekből és genitivusszal hozzá kapcsolódó egy vagy két
szóból álló részből áll, akkor csak a genitivusos akár egy, akár kéttagú részt írjuk
nagybetűvel. Pl. villa Sancti Jacobi — Szentjakabfalva, villa Sancte Crucis = Szentkereszt(falva), villa Latinorum = Olaszi v. Olaszfalu, suburbium Castri Scepusiensis = Szepesváralja, azonban Rivulus Dominarum = Asszonypataka.
c.) Fia az oklevél írója egybe írja a helységnevet, akkor a kiadó is egybe írja, és
csak ez első betűt írja naggyal:
Tehát: Rivulusdominarum = Asszonypataka, comes comitatus Castriferrei =
Vasvármegye ispánja, episcopus Quinqueecclesiensis = pécsi püspök.
Csak a szűkebben értelmezett helységnevek ilyen problematikusak. A váraknál
a castrum + latin közszó típusú neveket nagybetűvel és külön írjuk, ha az oklevélíró
is külön írta. Pl. castellanus Novi Castri = újvári várnagy. Ha castrum + tulajdonnévből állnak, akkor a castrum kisbetű: castellanus castri Scepusiensis = szepesi
várnagy. Utcák, terek nevénél nem érvényesülnek ezek a szabályok. Pl. piatea
sancti Jacobi = Szent Jakab utca, fórum Sabbati = Szombat-piac. Róma nevének jelölésére használatos Urbs nagybetűvel írandó.
Közszavakból képzett nevek esetében néha nehéz eldönteni, hogy az helynév,
v a g y közszó. Ezt a kiadónak mindig mérlegelnie kell. A mai Mosonmagyaróvár
részét képező Ó v á r latin alakja A n t i q u u m Castrum, ez nagybetűvel és külön írandó, I. Károly okleveleinek dátumában gyakran szereplő Altuin Castrum szintén,
m e r t ez a szláv eredetű Visegrád latin fordítása. A határjárásokban néha felbukka-

nó földvárakra alkalmazott antiquum castrum-ok azonban közszavak, ha n e m maradt semmi n y o m a annak, h o g y ott Óvár vagy h a s o n l ó helynév é l n e , akkor
kisbetűvel kell írni. Ha egy meghatározott falura vonatkozik, akkor M a g n a Villa =
Nagyfalu nagybetűvel írandó. Hasonló a helyzet a vulgáris helynevekkel, amelyek
közszóként is használnak. A határjárásokban szereplő thou, ligeth a helyiek számára jelenthette a tavat, a ligetet, amit nagybetűvel is írhatnánk. Ha nem j á r u l hozzá valamilyen kiegészítő pl. Kerekligeth, akkor azonban helyesebb kisbetűvel írni.

Valószínűleg soha el nem dőlő vita folyik a magyar névtudományban, hogy a
foglalkozást jelentő neveket mikor tekinthetjük megszilárdultnak. A mai sorrendben írt Kowach Miklós mindkét tagját nagybetűvel írjuk át, a Nicolaus Kowach-ot
is általában, azonban a Nicolaus faber esetében már általánosan megtartják a latin
szó kisbetűjét. Az oklevél eredetijének visszaadása sehova nem vezet.
Az ünnepek neveit nagybetűvel írjuk, több szóból álló ünnepek esetében csak az
első szót pl. Inventio sancte crucis, Pascha. A nemzetközi szabályzat a hónapok,
napok, a római dátumok határnapjai nevének kisbetűs írását javallja (76.). A korábbi magyar gyakorlattal itt szakítani kell, tehát: septimo kalendas octobris és nem
septimo Kalendas Octobris.
A sanctus-t és beatus-t nem írjuk nagybetűvel, csak a helynevek és egyházi intézmények nevében. Isten neve nagybetűs: Deus, Dominus, Salvator, ugyanígy a
kiemelkedő egyházi intézmények nevei: Sedis Apostolica. A nemzetközi szabályzat a Német-Római Birodalom jelölésére használt imperiumot is nagybetűvel javasolja írni, ez fenntartással kezelendő. (76.). Pl. festum sancti Jacobi, festum Corporis Christi, festum Omnium sanctorum, dominica Letare, festum Nativitatis beati Johannis baptiste, festum Epiphaniarum Domini, festum Nativitatis Domini.
Mária esetében, ha ki van írva a Maria név, akkor azt írjuk nagybetűvel, ha nincs az
azt helyettesítő virgo vagy genitrix szót: beata Maria virgo, beata Virgo, beata Dei
Genitrix, festum Nativitatis Virginis gloriose. Magyarországon elterjedt szokás
szerint a Boldogasszony magyar alakjából kiindulva a Beata Maria virgo-t és Beata
Virgo-t írnak.
Minden nép-vagy helynévből képzett szót nagybetűvel írunk, nem kell figyelembe venni a nemzetközi szabályzat erőltetett okfejtését (76.). Tehát grossus
Bochemicalis, marca Budensis írandó a kisbetű helyett. A neolatin és román nyelvek nagy- és kisbetűs szabályai nem olyan régiek ebben a kérdésben, hogy mérvadók lehetnének.

11. Számok,

dátumok

A számok, dátumok eredeti formájukban, sőt kivitelezésükben fenntartandók.
Tehát M°CCC° septuagesimo sexto. Az eredetiben szereplő arab számot mai arab
számmal adjuk vissza. Az arab négyes esetében a kettévágott nyolcasra szövegkritikai jegyzetben hívjuk fel a figyelmet.
Az oklevélben szereplő napi dátumokat feloldjuk. Ezt három helyen jelölhetjük:
a.) az oklevél szövegében kerek zárójelben, többnyire kurzívval szedve;
b.) az oldal margóján, a szövegtükrön kívül;
c.) szövegmagyarázó lábjegyzetben, ez a legjobb, mert az esetleges problematikus feloldásokat itt meg tudjuk indokolni.
Bírói határnapok esetében az ünnep nyolcada önmagában nem napi dátum, ezt
nem kell feloldani. A nyolcad vagy közgyűlés oklevélben sorszámmal megadott
napját kétféleképpen oldjuk fel:
a.) mechanikusan, azaz hozzáadjuk a kezdőnaphoz a napok számát és beleszámoljuk az ünnepnapokat is;
b.) ha tudjuk, hogy hány napot hagytak ki az adott nyolcadon vagy közgyűlésen,
akkor a szerint számítjuk ki a dátumot, de a ezt szövegmagyarázó lábjegyzetben
megindokoljuk.

12. A szövegben alkalmazott

jelek

A legnagyobb a változatosság a szövegbe tett jeleket illetően, amelyek a kiegészítést, betoldást, üresen hagyott, kitörölt, sérült szöveget jelölik. Nem jutottak
egyezségre a kiadók a zárójeles rendszerek használatában sem.
A szövegben levő hiányok, kipótolandó részek kétféle módon keletkezhetnek:
a.) A szöveg írója (ide értve az oklevélkiadásban részt vevő más személyeket is)
üresen hagy, kitöröl, más módon olvashatatlanná tesz egy részt, amelyet később
sem pótol.
b.) Az idők folyamán természetes sérülés keletkezik az oklevélen, ami olyan
nagy is lehet, hogy csak az oklevél töredéke marad fenn.
Nem tartozik ebbe a kategóriába, ha az oklevél írója (ide értve az oklevélkiadásban részt vevő más személyeket is) a középkorban szokásos pontozással vagy áthúzással javít egy szövegrészt, ám ezt folytatólagos írással, föléírással, margóra
írással stb. másra javította. Ebben az esetben az emendálást maga az oklevélíró végezte el.

I la az eredeti szövegben bármilyen okból keletkezett hiány található, azt szögletes zárójelbe tett, középre emelt szaggatott vonalakkal jelöljük. A vonalak száma
csak az első három vonalig egyezik meg a hiányzó betűk számával. A három vonal
három hiányzó betűt és fél sort is jelölhet. A XII. századnál későbbi szövegek esetében szükségtelen, hogy a vonalak száma utaljon a hiányzó szöveg nagyságára.
E g y e s szabályzatok azt j a v a s o l j á k , h o g y a n n y i vonalat tegyen a kiadó, ahány
b e t ű h e l y hiányzik, ezt a z o n b a n hosszabb h i á n y esetében úgysem l e h e t megállapítani. E g y - k é t betűhely e s e t é b e n azonban első pillantásra ki kell d e r ü l n i e annak,
h o g y ott csak pár betű m a r a d t ki.

A zárójel bezárása után lábjegyzetben kell megadni a hiány módját és nagyságát. Pl. 3-4 szónyi hely a hajtás mentén kiszakadt. A hiányzó hely nagyságát
cm-ben, mm-ben is megadhatjuk.
A h i á n y esetei, m e l y e k e t fentebb a és b. p o n t b a n foglaltunk ö s s z e , f o r m a i szemp o n t b ó l n e m különböznek e g y m á s t ó l , ezért n e m kell őket m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . Form a i l a g lényegtelen, h o g y e g y szöveget a z é r t nem tudunk k i o l v a s n i , mert
kitörölték, vagy mert k i s z a k a d t .
S z í n e s úrnő 1146-os o k l e v e l é n e k 17. s o r á b a n felsorolták a z o k a t a szolgákat,
akiket Színes halála után felszabadított. A z e l s ő n é v n e k csak az első k é t betűje olv a s h a t ó ki, mert a szó v é g e é p p a hajtásra esett és az idők f o l y a m á n t e l j e s e n kikopott. A hatodik név a z o n b a n egyszerűen h i á n y z i k — a m e n n y i r e a fényképről
m e g á l l a p í t h a t ó — helyét n e m üresen hagyták, h a n e m kivakarták. E g y i k esetben
sem t u d j u k , hogy mi állt a h e l y ü k ö n , vagy mit s z á n d é k o z t a k odaírni. A m o d e r n kiadás készítője mindkét e s e t b e n [
] jelet a l k a l m a z o t t . 3 9

A valamilyen módon olvashatatlan, szabad szemmel nehezen olvasható, de a kiadó által kiegészített szövegrészt szögletes zárójelben adjuk meg.
Az áthúzott, alápontozott szöveg nem tartozik az oklevél törzsszövegéhez, azt
csak a szövegkritikai lábjegyzetben közöljük. Ahol a javítás elkezdődött, oda teszzük a lábjegyzet jelét. A jegyzetben feltüntetjük a javítás módját pl. áthúzás, pontozás, ezután közöljük az áthúzott, alápontozott szöveget. A margóra, az áthúzott sor
fölé vagy más módon betoldott szöveget az oklevél törzsszövegében jelek közt
adjuk meg. Ha ez nyomdatechnikailag nehezen megoldható, jegyzetben kell rá
utalni. Az olyan szó vagy szavak esetében, amelyet tévedésből kétszer írtak le, de
elfelejtették alápontozni — ez gyakran előfordul sorvégeken és sorkezdeteken — a
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kiadó maga javítja a szöveget: a kétszer írt rész második részét elhagyja, és jegyzetben utal a kettőzésre.
Az eredetiben zárójelben írt részt kerek zárójelbe tesszük.

13. A szokásostól eltérő betűformák

jelölése

Az oklevélben a szokásos írástól eltérő betűkkel írt (scriptura longior, iniciálé)
írt szavakat vagy betűket a 12. sz. utáni oklevelek esetében nem különböztetjük
meg nyomdatechnikailag a szöveg többi részétől, hanem az oklevél leírásakor utalunk erre. (A korábbiakra lásd nemzetközi szabályzat 50-52.)

14. Grafikus

szimbólumok

A rajzolt elemeket (kereszt, chrismon, közjegyzői jel, rota stb.) kétféleképpen
jelöljük:
a.) Az oklevél szövegének megfelelő helyén, a szövegtől eltérő szedéssel (általában kurzívval) kerek zárójelbe beírjuk, hogy (Crux) (Chrismon) stb.
b.) Az oklevél leírásánál felsoroljuk ezeket a grafikus jeleket.
A chirographum jelölésére két módszer közt választhatunk:
a.) A szöveg fölött, alatt vagy mindkét helyen — attól függően, hogy az oklevélen hol van a chirographálás — csupa nagybetűvel szedjük azokat a betűket, amelyeket chirographumként az adott oklevélen alkalmaztak.
R é g kiment a divatból az az eljárás, a m i k o r ezeknek a betűknek csak a felét
szedték ki. Az oklevélkiadás nem fotográfia.

b.) A leírásban közöljük, hogy hol, milyen betűkből álló chirographum van az
oklevélen.

15. A kiadó saját

betoldásai

A kiadó betoldásainak pl. (Chrismon) vagy Jobbra a szöveg fölött és a pecsét
alatt: és a kiadó által írt mindenféle kísérő szövegnek (sorszám, évszám, regeszta,
leírás, jegyzetek) nyomdatechnikailag el kell válnia az oklevél szövegétől. Az oklevél szövegéhez kapcsolódó betoldások esetében a kurziválás a legjobb módszer.
Azok a betoldások, amelyek a szövegrész törzsszövegtől elérő helyére utalnak
gondolatjellel válnak el egymástól és a törzsszövegtől.

16. Az oklevél közlésének és apparátusának

sorrendje

1. sorszám. Mindig arab szám legyen, a római szám szükségtelenül nehezíti a
felhasználást és a jegyzetelést
2. dátum. Magyarul, a szokásos sorrendben a kiadói hellyel, amelyet mindig
magyaros alakban adunk meg. pl. 1354. május 26. Róma. A közelebbi megjelölés
pl. in castro nostro, in loco sedis nostre iudiciarie fordítása a 13. sz. utáni okleveleknél szükségtelen, legfeljebb a hadi tábort és közgyűlések esetén a helynév +
mellett összetételt alkalmazzuk.
3. fejregeszta.
4. oklevél leírása. 4.]. fennmaradás módja Ha eredeti, akkor a XIII. századnál
régebbieknél elmarad a meghatározás, egyébként mindig közöljük. Pl. Átírta a
garamszentbenedeki konvent 1353. december 13-án kelt jelentésében. 4.2. anyag
4.3 állapot (ha ép, azt nem írjuk) 4.4. méret 4.5. különleges betűk, grafikus jelek 4. 6 .
hitelesítés A pecsételésen kívül a chirograhum is ide tartozik, ezért itt kell közölni.
A pecsét leírását a XIII. sz. utáni oklevelek közlésénél nem kell elvégezni, hanem
megelégszünk a pecsételés tényének és módjának közlésével. 4. 6 . mai őrzési helye,
pontos jelzetei 4.7. későbbi feljegyzések Pl. perbéli feljegyzések, külzet, az újkori
levéltári feljegyzések nem kellenek.4. g. kiadás Először a teljes szövegűek időrendben, aztán a regeszta. 4.9. kritikai megjegyzések Ezek csak akkor kellenek, ha valami indokolja őket, akkor azonban érthetően ki kell fejteni pl. a hamisítás indokait.
A leírást lehetőség szerint mondatokba fűzzük. Több példány esetében mindegyiket külön írjuk le, esetleg leszármazási táblát is készítünk. A leírás Magyarországon általában az oklevél szövege után következik, ezzel teljes szövegű közlés
esetén szakítani kell, át kell térni a nemzetközileg is elfogadott, oklevél szövegét
megelőző leírásra.
5. oklevél szövege
6. jegyzetek 6.,. szövegkritikai jegyzetek Oklevelenként (nem úgy, mint az
1920-as szabályzat újkori részében!) újra kezdődő latin kisbetűkkel, illetve betűvariációkkal jelöljük a szövegvariánsokat, a csonka, rongált szöveget, az oklevélíró által kitörölt, de olvasható részeket stb.6. 2 .zövegmagyarázó, történeti jegyzetek
Oklevelenként újra kezdődő arab számmal jelöljük a legszükségesebb tárgyi magyarázatokat, dátumok feloldását stb. A XIII. sz. utáni oklevelek esetében csak ritkán alkalmazzuk.
Az olyan mennyiségű és típusú magyarázatokra, mint amilyeneket Lukinich
tett a Podmaniczky-okmánytárban, semmi szükség.

A jegyzetek az ún. régi oklevelek esetén az oldal alján helyezkednek el, későbbiek esetében lehetnek az oklevél szövege után is. Először a szövegkritikai, aztán a
magyarázó jegyzeteket közöljük.
Mutató nélkül nincs okmánytár. A mutatókészítés azonban általános kiadási
probléma. Okmánytárban legjobb az oklevél sorszámára és nem oldalszámra hivatkozni. A kiadott oklevelek sorainak számozása csak régebbi oklevelek esetében
szükséges.

17. Jelek,

zárójelek

Az oklevélírók használták a XIII. sz.-tól divatba jött két pontot a
címzésben (adresse) a címzett neve helyett. Magyarországon
szinte teljesen ismeretlen volt, pápai bullákban azonban gyakori. Akkor alkalmazták, ha az oklevél címzettjének hivatala és
nem személye volt fontos.
Az oklevél kiadójának saját kihagyásait jelöli. Teljes szövegű
közlésben csak nagyon ritkán használjuk, tanulmányokhoz kapcsolódó forrásközlésben viszont gyakran. Nem használjuk akkor sem, ha átíró oklevélben kihagyjuk az átírt oklevelet,
amelyet máshol közlünk. Ilyenkor legcélszerűbb kerek zárójelben kurzívval írni, hogy (lásdaXYsz. oklevelet). A két és három
pont egyetlen közlésben szinte alig fordul elő, így nem zavaró
hasonlóságuk.
[X Y]

Szögletes zárójelben közöljük a kiadó által más példák alapján
kipótolt részeket, amelyek bármilyen módon olvashatatlanná
váltak vagy szabad szemmel nehezen olvashatók. így oldjuk fel
a nem egyértelmű rövidítéséket és sziglákat. Gyakran szövegkritikai jegyzetek csatlakoznak hozzá.

[

Szögletes zárójelbe tett, három, középre emelt vonal jelzi az
üresen hagyott, kitörölt, sérült, olvashatatlanul áthúzott részeket, függetlenül az ilyen rész nagyságától. Szögletes zárójelben
adjuk meg az oklevél leírása előtt a datálatlan, hiányos dátumú
oklevelek dátumát.

]

["] [""] [
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Szögletes zárójelbe tett 1-3 középre emelt vonal jelzi az ugyanilyen részek 1—3-ig tartó betűhelyeinek számát. Ilyen jelet szó
közben vagy közvetlenül szóhoz kapcsolva is alkalmazhatunk.

<>

Interpolált részek jelölésére szolgáló zárójel. Az ezen belül levő
interpolált részeket az oklevél szövegtörzsétől eltérő betűtípussal, általában petit-vei szedjük.

()

Az oklevélíró saját zárójele. Ezt a kései középkorban néha alkalmazták.

(Chrismon) (sic!) Kerek zárójel, a benne levő szöveg az oklevél betűtípusától eltérő betűkkel — általában kurzívval szedve. Grafikus jelek szövegközi jelölésére, szokatlan szavakra, szóalakokra hívja fel a
figyelmet. A (sic!) gyakori alkalmazása kerülendő, sőt a kiadó
legjobban teszi, ha elhagyja ezt a figyelemfelhívó módszert.
\/

Az oklevélíró által a sorok közé, margóra, áthúzás fölé stb. beszúrt szöveg jelölésére szolgál. Szövegkritikai jegyzet kapcsolódik hozzá.

„X Y "

Oklevél szövegében levő idézés jelölésére alkalmazza a kiadó.
Régebbi okleveleknél szövegmagyarázó lábjegyzetben, későbbiekben esetleg a margón, a szövegtükrön kívül a szokásos rövidítésekkel adjuk meg a bibliai idézetek stb. helyeit.

'X Y'

Oklevélben említett művek címeit jelöli a az oklevél kiadója
így. Későbbi okleveleknél alig fordul elő.

A levelek kiadásának sajátosságai
1. Középkori levelekben is feloldjuk az összes rövidítést pl. D. V. = Dominatio
Vestra. Ha a levél írója az ilyen kifejezések mindegyik kezdőbetűjét következetesen nagybetűvel kezdte, akkor a kiadó is tegye ezt.
2. A zárt levél külsején levő címzést a levél elején közöljük.
N e m tévesztendő össze a zárt oklevelek kiilzetével, azokat a az oklevelek leírásában adjuk ki.

Gazdasági iratok kiadásának sajátosságai
1. A szöveg eredeti formáját megpróbáljuk a nyomdai lehetőségek szerint
visszaadni. Ha összesíthető mennyiségek szerepelnek egymás alatt, akkor azokat a
szövegrésztől elkülönítve, tizedes jegy pontossággal egymás alá szedjük. Nem
alkalmazzuk ezt az eljárást akkor, ha szöveg belsejében több ilyen szám szerepel és
a cél nem ezeknek a mennyiségeknek az összeadása, hanem szöveges leírásuk volt.
Ha a forrást folyamatosan vezették, a későbbi bejegyzéseket éppúgy ki kell
adni, mint a korábbiakat. Az ilyen szöveget úgy kell tekinteni, mint egy több fázisban, folyamatosan keletkezett forrást. A különböző időpontokban keletkezett bejegyzéseket a korábbiakkal együtt, de egymástól megkülönböztethető elkülönítéssel adjuk ki.
Ha egy urbáriumot vagy dézsmajegyzéket pl. 1517-ben állítottak össze, de abba
az 1519-ben és 1521 -ben beszedett mennyiségeket is bevezették, akkor ez utóbbiakat nem lábjegyzetként, hanem az 1517-es szöveggel és mennyiségekkel együtt
közöljük pl. külön oszlopban.
2. A forrás többszintű címrendszerét különböző, de az egész kiadás során következetes betűtípussal elválaszthatjuk akkor is, ha az eredetiben egyszerűen egymás
alá írták a címeket vagy felhagytak a címek elején elkezdett alá- és fölérendelésével.
3. A forrás tételeinek eredeti sorrendjét megtartjuk. Az egyes tételeknek kerek
zárójelben, dőlt betűvel szedve sorszámot adhatunk. Az áttekinthetőség kedvéért a
tételeket később tetszőleges sorrendbe rendezhetjük, ez azonban már segédletnek
40

minősül.

4. A nevek kis- és nagybetűs írásánál a XV. század végétől egységesítő eljárást
követünk. Egyformán nagybetűvel írjuk a Nicolaus Faber, Nicolaus Kowach,
Nicolaus Biro, Nicolaus Judex mindkét elemét. 41
5. A pénzegységek, mértékegységek, fizetés megtörténtét jelölő solvit rövidítését nem oldjuk fel. Ha időközben a forrás írója változtatott a rövidítés rendszerén, a
kiadó minden megjegyzés nélkül egységesít. Pl. meghagyja a fi. den. stb. rövidítéseket, akkor is., ha közben az írnok átállt a f. d. rendszerre. Az ilyen rövidítések
azonban szöveg közben, akkor amikor nem elszámolásról van szó, feloldhatók és
ragozhatok.

40
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Jó pclda rá: Engel Pál: Kamarahaszna-összeírások 1427-ből. Bp., 1989. (Új Történelmi Tár
2.)
Jó pclda rá: Kredics Lá&zló-Solymosi László: A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma.
Bp., 1993. (Új Történelmi Tár 4.)

6. A számjegyek írásánál az eredeti számjegyeket a XV. sz. végéig külső megformálásukban is meghagyjuk. Pl. IIC = 200,1 = 0,5,11= 1,5 a helyette írt Ij nem jó.
A 4 jelölésére szolgáló félbevágott arab nyolcast arab 4-nek írjuk át.
A XV. század végétől bizonyos forrástípusokban pl. dica-jegyzékekben, tizedjegyzékekben egységesen arab számokat használhatunk, a szokásos tizedes jelölésekkel. A szöveg eredeti római számjegyeire ilyenkor elég a bevezetőben utalni.
7. Az ilyen forrásokban különösen gyakori a hullámzó névhasználat, a vulgáris
alakú szavak írása. Szükségtelen minduntalan (sic!)-et tenni.

SZOVÁK KORNÉL
KORREFERÁTUM TRINGLI ISTVÁN ELŐADÁSÁHOZ

Nagy ajelentősége annak, hogy fiatal történészek szükségét érezték a forráskiadásról rendezett eszmecserének, s nem pusztán azért, mert ezen témában a mintaszerű
szervezettel rendelkező német történettudomány tíz esztendőnként sort kerít hasonló szimpóziumok lebonyolítására, 1 hanem elsősorban is azon okból kifolyólag,
hogy a közelmúltban valóban oly mértékű kommunikációs fejlődés zajlott le világunkban, amely a történeti forrásközlés szakterületét sem hagyta érintetlenül. 2 Az
elektronikus adatfeldolgozás, -tárolás és -közlés ma már a történeti forrásokat nem
csak sokkal könnyebben hozzáférhetőkké teszi a kutatók számára, de a velük való
munkálkodást is megkönnyíti és meggyorsítja. Ennél fogva a stabil és a mobil
rendszerű forrásközlés kérdése a modern segédtudományi kézikönyvek állandó fejezetévé vált.3 Azt pedig aligha szükséges bizonygatni, hogy rendszeres és folyamatos forrásfeltáró és forrásközlő munka nélkül a történettudomány fejlődése nem
képzelhető el,4 a kor kívánalmainak eleget tevő közlési módszerek kérdése tehát
egyike a korszerű történettudomány legalapvetőbb problémáinak. A forrásközlés
célja köztudomás szerint kettős: először is a különböző kéziratgyűjteményekben
rejlő kútfőket mindenki számára könnyen hozzáférhetőkké teszi, egyrészt első lépésként ezentúl nem kell időt fordítani az őrzőintézmények felkeresésére, másrészt
a modern nyomdatechnikai sokszorosítás kiküszöböli azokat a paleográfiai akadályokat, melyek a kéziratos anyag használatát jelentősen megnehezítik. Másodsor-

1

2

3

4

Pl. Mittelalterlichc Tcxtübcrlicfcrung und ihrc kritischc Aufarbcitung. München, 1976. Másutt
is sor került hasonló szimpóziumokra, Id. Les problcmcs poscs par 1 'cdition eritique dcs textes
ancicns ct medievaux. Édité par J. Hamesse. (Univcrsitc Catholiquc dc Louvain, Publications
dc lTnstitut d'Étudcs Medievalcs, Textes, Études, Congrcs, vol. 13) Louvain-la-Ncuve, 1992.
A magyar irodalomtudomány is szembekerült a kcrdcsscl: Philology in the Internet Erei /
Philologie á l'ére de 1'Internet. International Colloquium / Colloque international Eötvös Loránd University, Budapest, 7-11 June 2000.
Dic EDV — cinc Hilfswisscnschaft? In: Goetz, H.-W.: Proscminar Gcschichtc: Mittclaltcr.
(Uni-Taschcnbücher 1719.) Stuttgart, 1993. 275-276. p. Draskóczy István: Számítógépes
adathordozók. In: A történelem segédtudományai. Szcrk.: Bertényi Iván. Bp., 1998.
365-366. p.
Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika törtenete Magyarországon. Bp., 1925. (A Magyar Történettudomány Kézikönyve I. 3/A.) 1. p.

F O N S VII. (2000) 1. sz. A történeti források kiadásának módszertani kérdései 41-47. p.
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ban célja a forrásközlésnek a ránk hagyományozódott történeti forrásanyag fennmaradásának biztosítása a nyomdai megsokszorozás segítségével. Bár a közlés
megkönnyíti a felhasználást, gondolatban azonban minden történésznek és történészhallgatónak meg kell tudni tenni azt az utat, mely a levéltárban őrzött forrás
feltárásától a nyomdai sokszorosításig vezet, hisz másképpen nem tudná kiértékelni a forráskiadványban szereplő adalékos információkat. A kiadástechnikai ismereteknek így szükségszerűen hozzá kell tartozniuk a felkészült történész szellemi
fegyverzetéhez."^ A források feltárásától a kiadásig vezető munkának két alapvető
szakasza van: a szövegkritika, mely a forrásszöveget a szöveg-összehasonlításon
alapuló sajátos módszerek segítségével megállapítja, 6 a második pedig a történeti
forráskritika, mely tartalmi tekintetben vizsgálja a forrás hitelességét és megbízhatóságát. 7 Az utóbbi nélkül nem képzelhető el az adott forrás felhasználása egy-egy
történeti kérdés tisztázása érdekében, az előbbi nélkül viszont lehetetlen a foiTáskritika, hisz maga a szövegállag is megbízhatatlan. A kinyomtatott forráskiadványnak tehát mindkettőről számot kell adnia: a filológia tárgykörébe tartozó szövegkritikáról a kritikai apparátusban, a fon-áskritikáról pedig az apparatus historicwsban illetve a forráskiadvány mutatóiban.
Tringli István tetemes munkát végzett, s összefoglalása minden bizonnyal megbízható támpontokkal szolgál azok számára, akik a jövőben történeti kútfők közlésére vállalkoznak. A módszertani alapelvek tekintetében szinte minden lényeges
kérdésben egyet lehet érteni a vitaindító anyag szerzőjével. Elsősorban is lényeges
az a megállapítás, hogy semmiképpen nem szerencsés a módszert túlszabályozni.
A forráskiadvánnyal szemben ugyanis a legfontosabb követelmény az, hogy megfeleljen a tudományosság szempontjainak, ennek legfőbb ismérvei a szigorú módszertani következetesség, a minden ponton való ellenőrizhetőség, valamint az áttekinthetőség és az olvashatóság. Amennyiben ezen szempontoknak a forráskiadvány minden tekintetben eleget tesz, valójában lényegtelen az a kérdés, hogy szem
előtt tartott-e valamely szabályzatot avagy sem, illetve megfelelt-e egy ilyen szabályzat minden egyes követelményének. Mivel azonban a szabályzatok általában a
tapasztalatok talaján születnek, s az elméleti felkészültség nagyban elősegíti a gyakorlati munkát, didaktikai okokból éppen nem haszontalan, hogy léteznek forráskiadási szabályzatok, melyek gyakorlati szinten érvényesítik a filológia és a forrás-
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kritika elméleti-módszertani megfontolásait. Fontos továbbá annak hangsúlyozása
is, hogy teljes értékű közlésnek csak az in extenso forráspublikáció tekinthető, bár
természetesen vitathatatlan, hogy a tömeges jellegű oklevéladás korszakában bizonyos szempontok, melyek a korai okleveles anyag közlésénél elsőrendűnek bizonyultak, háttérbe szorulnak, esetleg elhanyagolhatóak. A szöveg mindenek fölött
álló tisztelete is alapvetően fontos a történészi munkában.
A részletekben azonban több olyan kérdés is rejtőzik, amely különböző kutatók
részéről más-más megítélés alá eshet. 8 Olyan elvi jelentőségű kérdésekre kell itt
gondolni, mint a Lachmann által kidolgozott módszer érvényességének a kérdése,
amit az utóbbi esztendőkben valóban számos kritika ért, arról azonban szó sincs,
hogy a módszert magát a feledés jótékony homályának kellene átadni. Kari Lachmann szöveg-összehasonlítást illető elvei ma is megállják a helyüket, amint azt az
ezeket a Teubner-sorozat számára korszerű formában összegző Paul Maas 9 munkájának méltatása kapcsán a legújabb szövegkritikai kompendium szerzője, az
egyébiránt liberális-angolszász hagyományok talaján álló Martin West is elismerte.10 Lachmann téziseit alapvetően az olasz Pasquali kritizálta, ezek a kritikai megjegyzések azonban elsősorban a hagyomány megítélésére vonatkoztak, felvetették
ugyanis, hogy a Lachmann által ideálisnak tekintett zárt tradícióval szemben számos esetben nem rajzolható fel egyértelmű stemma, tehát a hagyomány nyíltnak tekintendő, másrészt pedig a vertikális hagyománnyal szemben Pasquali számolt a
vízszintes hagyományozódással, vagyis a szövegkontaminációval." A heuristica
—» recensio —» examinatio —> emendatio —> constitutio textus lépcsőfokai, valamint megvalósulásuk eszközrendszere ma is a filológiai módszer alapjának tekinthető. Az okleveles források tekintetében a stemma kérdése valójában többnyire
nem is lényeges, hisz a legtöbb esetben a szövegfiliatio egyenes vonalat ad, de
mégis vannak olyan esetek, mint a pannonhalmi kiváltságlevélé, ahol az elágazó és
kontamináció miatt később összetartó stemma-íxgak ismerete támogatja a forrás-
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kritikai munkát is.12 Annak megítélése, hogy mi is tekinthető egy forrással kapcsolatban a hagyomány részének, vagyis a recensio, az okleveles anyaggal kapcsolatban más esetekben is elősegítheti a történész feldolgozó munkáját. Kálmán király guastallai lemondásának, 13 vagy az 1169. illetve 1172. évszámmal III. István
illetve III. Béla neve alatt ránk maradt ún. konkordátumnak 14 a Liber censuum kézirataiban történt hagyományozódása maga is oly mértékig gyanút keltő, hogy alig
hihető ezeknek a magyarországi eredete és tartalmi hitelessége, vagyis a szöveghagyomány tisztázása mindkét esetben a tartalmi elemek gyanús voltát erősítette
meg.
A forrásoknak történeti maradványokra ill. tradícióra való felosztása Droysen
és Bernheim nyomán, ill. ezen felosztás kiadásmódszertani érvényesítése ma már
nem teljesen kielégítő, mégpedig azért nem, mert osztrák diplomatikusok részéről
az oklevelek objektivitását az elbeszélő forrásokkal szemben előnyben részesítő
nézetrendszert számos és alapos kritika érte, amennyiben egyes oklevélrészek kapcsán sikerült bebizonyítaniuk, hogy az oklevél adott esetben ugyanolyan mértékig
szubjektív, vagyis a célja az volt, hogy a kortársak és az utókor véleményét az oklevél-kibocsájtó sajátos nézeteinek vagy szándékainak megfelelően befolyásolja,
mint egy elbeszélő forrás. Az okleveles anyag korabeli hozzáférhetőségének korlátozottságát pedig Heinrich Fichtenau arenga-kutatásai rendítették meg, aki jóval
nagyobb korabeli publicitást tulajdonít ennek az oklevélrésznek, mint azt korábban gondolták, egyenesen az eszmeterjesztés, a propaganda egyik legfontosabb
eszközét látva benne. 15 Ebből kifolyólag az írni-olvasni tudás kérdései is természetesen más megítélés alá esnek.
Jó okkal vitathatóak a vitaindítóban kifejtett ortográfiai elvek. A humanista kortól fogva az „i" félhangzó változataként elterjedt ,,j" használata a hely- és nem latin alakú személynevek, valamint a nyelvi szórványok kivételével nem elfogadható, mivel nem része a latin ábécének, és nem tükröz ejtési eltéréseket sem. Az „u"
félhangzó esetében a ,,v" használatában azért tehető kivétel, mert a megkülönböztetést már az ókorban is alkalmazták, tehát mindkét jel hagyományosnak tekinthe-
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tő. A „ci/ti" írásváltozatokkal kapcsolatban pedig egyenesen kívánatos lehet a
humanista írásmód hanyagolása és a középkori ortográfia szerint történő normalizálás, vagyis adott esetben a következetese „ci"-s írásmód. Ennek egyik oka, hogy
a jobb módszertanok is megkívánják ezt a szövegkiadótól azon oknál fogva, hogy a
középkor írásrendszere a humanistákétól eltérő, önálló ejtéstükröző ortográfiai
rendszert alkot. Másrészt a középkori helyesírás szem előtt tartása csökkenti a hibalehetőségek számát, mivel az a tapasztalat, hogy bizonyos szavaknál az antik latin formákban kevésbé jártas kutató hajlamos a helytelen normalizálásra. Ki gondolná pl., hogy a „t"-vel írt conditio „fűszerezettség" jelentésű, s csak a „c"-vel írt
homonimája jelenti azt, aminek a kifejezésére általában a középkori források használják. Egy egyébiránt hamis 1283-as oklevél arengájában pedig azt olvashatjuk,
hogy a megadományozottak példájára distant et reliqui famulari devotius, amely
mondatnak természetesen csak discant alakkal van értelme. 16 Nem eleve elvetendő
persze a humanista ortográfia, hisz az erdélyi szászok okmánytárának első három
kötete, mely következetesen igyekszik érvényesíteni ezt az elvet a forrásközlésben, nagyon magas színvonalat képvisel a magyarországi forráskiadványok között. A kevert, vagyis alapvetően középkori, egyes helyeken azonban mégis
humanista helyesírás a következetességen ejt csorbát, s ily módon a használata sem
ajánlatos. Végezetül a nagy- vagy kisbetűs írásmód a Sanctus és a Beatus esetében,
az egy vagy két szóba írás pl. a Rivulus Dominarum esetében egyéni megfontolás
kérdésének tekinthető ugyanúgy, mint a bibliai és más idézetek kurzív szedése is.
A fentebbiekhez hasonló közlésmódszertani eltérések lényegében nem zavarják a forráskiadványok elvi egységét, hisz a lényegben, vagyis abban, hogy a forráskiadvány áttekinthető és ellenőrizhető legyen, megegyeznek. A vitaindító
anyagban talán nem kapott kellő hangsúlyt ugyanakkor néhány olyan probléma,
mely mind módszertani, mind didaktikai szempontból egyaránt fontos lehet. Ezek
közül is az első a forráskiadvány felépítésének a kérdése. Azt ugyanis kötelező érvénnyel követendő szabályban kellene rögzíteni, hogy a forrást milyen kellékekkel
kell felszerelni. A teljesség igénye nélkül: hogy legyen a kiadványnak megfelelő
bevetése, mely a forráskiadvány tartalmi vonatkozásairól és a közölt forráscsoport
jellegéről tájékoztat, előadja a források történetét és historiográfiáját, részletezi a
kiadás alapelveit (ez utóbbiak teszik ellenőrizhetővé a kiadványt!), tartalmazza a
korábbi kiadások bibliográfiai adatait és egy teljességre törekvő tematikus könyvészet is található a végén. A kötetet személy- és helynévmutatóval, tárgymutatóval,
valamint indokolt esetben locus- és szómutatóval, szükség esetén más mellékle-
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tekkel (térkép, fakszimile stb.) kell ellátni. Oklevélpublikáció esetében az egyes tételek élén rövid regeszta álljon (ebből a szempontból szükséges lenne a regesztázás
alapelveinek kifejtése is), utána kézirat őrzési helye, külső leírása, grafikus és díszítő elemeinek ismertetése, hitelességének jellemzése és tartalmi-kritikai vonatkozásainak részletezése foglaljon helyet. Az egységes szövegtest legyen sorszámozva, az olvasást lehetőleg ne zavarják mellékjelek (pl. indexbe tett számok és
betűk), hanem az apparátus lemmatizálva sorra utaljon. Lap alján legyen külön
szövegkritikai apparátus és történeti apparátus, melyek nélkül ma már korszerű
forráskiadvány aligha képzelhető el. A forráskiadvány szerkezeti felépítésének
szabályossága, az egyes szerkezeti elemek hiánytalan megléte alapvető követelmény.
Lényeges követelmény továbbá, hogy a forráskiadó a legteljesebb mértékig értse meg (ennek legjobb eszköze az anyanyelvi fordítás) a forrás szövegét. A mosolyt fakasztó megjegyzés koránt sem olyan banális, mint amilyennek látszik. Egyrészt tekintélyes forráskiadványokba kerültek be olyan hibák, melyek kiküszöbölhetők lettek volna abban az esetben, ha a forrás szövegét szóról szóra értelmezik
(példaként említhető az egyébként színvonalas parasztháborús-okmánytár egyik
végrendeletének licet eget corpore kitétele, mely ilyen formában képtelenséget jelent, s lehet, hogy eredetileg csak sajtóhiba volt, az „egeo" igénél azonban mégis
bekerült a szómutatóba). 17 A szöveg legapróbb részleteire kiterjedő értés és értelmezés a vélelmezés alapján történő szövegjavítást, vagyis a konjektúrát is jelentősen támogatja.
Utoljára, de korántsem utolsó sorban a közlendő alapszöveg kiválasztásánál illetve a kritikai apparátus összeállításánál szükséges a forrásközlő körültekintő eljárása és megfontolt döntése. A Lachmann-féle elvek alapján két lehetőség áll a
forrásközlő előtt. Az elavultabb módszer kétségkívül a kiválasztott kézirat nyomdatechniakai reprodukálása, annak minden szöveghibájával és hiányosságával
egyetemben, majd a hibáknak az apparátusban való kijavítása és a hiányok pótlása.
A korszerű eljárás ezzel szemben egy olyan keverékszöveg létrehozása, mely nem
tükrözi teljes mértékben egyik fennmaradt kézirat szövegét sem, de feltehetőleg a
szerző vagy a kibocsájtó szándékainak a leginkább megfelel, vagyis az archetípushoz vagy az eredetihez a legközelebb áll. Ennek feltétele az, hogy a szöveget gördülékennyé, olvashatóvá és normalizálttá kell tenni, vagyis az előforduló hibákat a
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szövegtestben korrigálni kell (ha van egyéb kézirat, akkor egyszerű correctura segítségével, ha nincs más kézirat, akkor vélelmezés, vagyis coniectura segítségével), s a hibás alakot kell az apparátusban feltüntetni. Coniectura esetén nagy körültekintéssel szükséges eljárni, ugyanakkor a tudományos felelősség megállapíthatósága érdekében kötelező megadni annak a kutatónak a nevét, akihez a szövegjavítás elsőként köthető. A szövegkiadó bármelyik módszert választhatja, lényeges
azonban, hogy miután döntött, a megfelelő módszert következetesen érvényesítse
a forráskiadványon belül. Az utóbbi évek legkiemelkedőbb magyar diplomatikai
vállalkozása, a Diplomata Hungáriáé antiquissima ebben a tekintetben sajnos
hagy némi kívánnivalót maga után, egyazon forrásszöveg közlése során ugyanis
hol az egyik, hol a másik módszerrel találkozhatunk. Néha a hibás alak olvasható a
szövegtestben valamilyen jellel utalva a hibára, ilyenkor a javított alakot a kritikai
apparátusban találjuk, ugyanazon oklevél szövegében más esetben javított alak áll
a főszövegben, s a hibás apparátusban nyer említést. Ráadásul a kiadvány a coniectura k szerzőjének feltűntetésében is gyakran következetlen, nem tűnteti fel, hogy a
romlott szöveg javítása a kutatástörténet során már korábban megtörtént. 1 s Ha pedig a példánknál maradunk, fontos, hogy a vélelmezés határaival tisztában legyen a
szövegkiadó. Ha nincs komoly kézirati alap arra, hogy a kései vagy későbbi hagyományozású forrásszövegben interpolációval számoljon, semmiképpen sem szabad
szövegrészeket kirekeszteni formálisan a szövegtestből (más kérdés, hogy ez elméleti szinten esetleg felvethető a közlést kísérő tanulmányban). Mint tudjuk,
ilyenre is akad példa a pannonhalmi kiváltságlevél ,,de" praepositiója esetében.

18

Az összes problémát jól szemlélteti az almádi alapítólevél szövege: Diplomata Hungáriáé
antiquissima acccdunt cpistolae ct acta. Vol. I. Edcndo operi praefuit G. Györffy. Bp., 1992,
411-414. p.

SZENDE KATALIN
A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI NÉMET NYELVŰ FORRÁSOK
KIADÁSÁNAK ELVEI ÉS GYAKORLATA

I. A német nyelvű szövegek helye a középkori Magyarország
írásbeliségében

1. Köztes

helyzetben

Ha egyetlen jellemző kifejezéssel kellene a német nyelv helyzetét meghatározni a
középkori Magyarország írásbeliségében, a „köztes" szót használnám. A német
nyelv köztes helye a latin és a magyar között több szempontból is értelmezhető:
A kezdeteket illetően: a latin gyakorlatilag az államalapítással egyidőben nemcsak szóban, de írásban is a legfontosabb nyelvvé lépett elő, ezért hosszú, egybefüggő szövegeink vannak számos műfajból folyamatosan a XI. század elejétől.
Német szövegeket viszont — bár német beköltözőkkel már az államalapítástól
kezdve számolhatunk — csak a XIV. század elejétől (nagyobb mennyiségben csak
a század utolsó harmadától) foglaltak írásba a Kárpát-medencében. Végül a magyar nyelv, a szórványemlékektől és néhány liturgikus szövegtől eltekintve, csak a
XVI. század középső harmadától vált a mindennapi írásos gyakorlat részévé.
A mennyiség szempontja szintén összefügg az időbeli eltéréssel, de emellett az
alább tárgyalandó társadalmi háttérrel is. Pontos százalékarányt nehéz megállapítani a hazai oklevelek nyelvi megoszlását illetően (az oklevelet a szó tágabb, 1526
előtti iratot jelentő értelmében használva), de a latin nyelvű szövegek aránya legalább 95%-ot tesz ki, a németeké maximum 4-5% lehet, míg a magyar szövegek a
0,5%-ot sem érik el.
A német nyelv köztes helyzetben volt a hivatalos használat és elfogadottság tekintetében is. A latin az egyházi élet mellett az államhatalom minden ágának gyakorlásában főszerepet játszott, a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás is ezen a nyelven történt. A német, mint alább látni fogjuk, az utóbbi két hatalmi ágban kapott némi szerepet, főleg a helyi közigazgatásban; emellett a gazdasági írásbeliségben volt jelentősebb szerepe. A magyar nyelv hivatalos használata
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szinte kizárt volt, 1526 előtti dokumentumaink közül csak egyes magánjogi iratok
(pl. végrendeletek), gazdasági feljegyzések és missilisek íródtak ezen a nyelven. A
hivatalos használattal szorosan összefüggött a szakszerűség kérdése. Bár helyesírásról a vizsgált időszakban nem beszélhetünk, a gyakorisággal egyenes arányban
állt az írásmódok rögzülése, az egyes hangzókat megjelenítő betűktől az állandósult formulák alkalmazásáig. Ezt a szempontot az átírás készítésénél, a szöveg
„normalizáihatóságának" vizsgálatánál is figyelembe kell venni.
Végül, de nem utolsósorban, a német köztes helyet foglalt el anyanyelvi mivoltát tekintve is. Itt a pólusok felcserélődnek: a latint, bár nem tekinthető teljesen
„holt nyelvnek" a középkorban, senki sem szívta az anyatejjel magába, míg a magyar a lakosság többségének első kommunikációs eszköze volt. A német, bár a
Kárpát-medence lakosságának csak kis hányada beszélte, kétségtelenül a népnyelv
kategóriájába tartozott, Európa lakói közül pedig majd' minden negyediknek
anyanyelve volt valamelyik nyelvjárása. A középkori Magyarországra is több területről érkeztek a német bevándorlók. A legtöbben és időben legegyenletesebb eloszlásban a bajor-osztrák területről költöztek be a XII. század végétől, folytonos
utánpótlást biztosítva, elsősorban a nyugati országrészbe. A Szászfoldről jövők két
nagyobb tömbben, Erdélyben és a Szepességben telepedtek meg, de szórványosan
az ország nyugati és középső területein is letelepedtek. A fővárosban a bécsiek
mellett a nürnbergi kereskedőcsaládok jelenléte volt folyamatos. A magyar és német lakosság együttélése egymás nyelvének megismerését és bizonyos mértékű elsajátítását is eredményezte. Ez a kétnyelvűség az írásos emlékekben is tükröződik,
a hangzók lejegyzésének módjában és az idegen ill. jövevényszavak használatában
egyaránt. 1

2. A kancelláriai gyakorlat

alakulása

Mint fentebb utaltunk rá, a német nyelv használatának egyik fő területe a hivatali
írásbeliség volt, ez pedig összekapcsolódik a hivatásos írószervek, a kancelláriák
megjelenésével és fejlődésével. A Kárpát-medence viszonylatában először a német többségű városokban alakult ki, fejlettebb mintákat követve, a kancelláriák
szervezete és a hozzájuk kapcsolódó speciális nyelvhasználat. Az első ismert magyarországi német nyelvű oklevél egy Pozsonyban 1319-ben kelt adománylevél a
heiligenkreuzi ciszterci apátság számára. Az elszórt, egyedi példák után a szerve-
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zett német írásbeliség a XIV. század közepén indult meg a nyugat-magyarországi
városokban. A század utolsó negyedében Északelet-Magyarországon is megjelentek a német nyelvű iratok, míg Erdélyt 1419-ben érte el ez a tendencia, ekkortól
kezdve mind az egyes városok, mind a szebeni szász szék adott ki német iratokat.
Kivételesen egyházi scriptoriumból is kikerülhettek német nyelvű oklevelek, mint
azt egy, a borsmonostori (Klostermarienberg) ciszterci apátságban 1355-ben írásba foglalt birtokátruházó levél tanúsítja. 2
A nyugati határszélen a közvetlen mintaadó Bécs városa lehetett, ahol a hercegi
kancellária 1281-től, a városi 1291-től adott ki németnyelvű okleveleket. A minőségi és mennyiségi változást, azaz egy új nyelv írott dokumentumainak tömeges
megjelenését az is elősegítette, hogy egyre többen tanultak ezen vidékek lakói közül egyetemeken. A népnyelvi! oktatás fokozatosan teret kapott a városi plébániai
iskolákban is, bár a XIV—XV. században elsősorban közvetítő nyelvként szolgált a
latin felé. A soproni kancellária jegyzői például kivétel nélkül a bécsi egyetemen
tanultak, és egy kivétellel Ausztriából vagy Bajorországból költöztek a városba. 3
Az írásos feladatok sokrétűbbé válásával differenciálódott a kancelláriák szervezete is. A jegyző (nótárius, Stadtschreiber) mellett, aki a városi igazgatás első fizetett
szakalkalmazottja volt, több írnok is segítette az ügyintézést. Külön írnoka lehetett
pl. a városbírónak, és a jegyző mellett másodjegyző és további írnokok működhettek. Ezek saját korábbi gyakorlatukat és nyelvi normáikat is magukkal hozták. A
világi írástudók szerepének növekedése tehát összességében a népnyelv érvényesülését is előmozdította. 4
A magyar királyi kancelláriában, bár már Szent István korától dolgoztak ott német származású írástudók, a német nyelv meghonosodására csak a városoknál ké-
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sőbb került sor.5 A magyar kancellária személyzete német nyelvű okleveleket először Zsigmond király és német-római császár idejében szerkesztett, aki apja, IV.
Károly császár kancelláriájának mintájára szervezte át udvarának írásbeliségét. Az
első hazai német nyelvű királyi oklevél 1397-ből maradt ránk, a nagyszombati polgárok sérelmeinek ügyében. Ez az írás — hasonlóan más királyi kancelláriai kiadványokhoz — sokkal kevesebb beszélt nyelvjárási elemet (Sprechdialekt) tartalmaz, ehelyett az egységesebb jellegű Schriftdialekt-ben készült. 6 A Zsigmondot
követő Habsburg uralkodók, Albert és V. László, majd Hunyadi Mátyás és a Jagellók kancelláriái egyre növekvő számban adtak ki német nyelvű okleveleket.
A hazai német írásbeliség következő korszaka, az 1526 és 1686 közötti 160 esztendő, amikor a német nyelvű források mennyisége tovább nőtt, a reformáció és a
tömeges peregrináció, és nem utolsó sorban a könyvnyomtatás elterjedése révén új
normákkal, sokrétűbb hatásokkal gazdagította az eddigi fejlődést. 7

3. A főbb német nyelvű

forrástípusok

A latin nyelv egyeduralma után a XIV. század közepétől kezdve az oklevelek és
egyéb iratok nyelvének megválasztásánál egyre inkább a kommunikációs partner,
i 11. az oklevélnyerő személye volt a döntő, bármilyen személy vagy testület is volt
az oklevelek kiadója. Még a hiteleshelyeknél is, ahol az ügyintézés nyelve döntően
a latin volt, „saját ügyében kiadott oklevelei között elvétve már a XIV. században
találunk német nyelvűt olyan esetben, ha idegen (osztrák) féllel történt a megállapodás". 8
Az uralkodók gyakran politikai érdekből, a városok jóindulatának megnyerése
és a közvetlenebb érintkezés érdekében leveleztek városaikkal németül, ugyanakkor országos jelentőségű ügyekben, szigorú parancsok vagy ünnepélyes privilégiumok esetében továbbra is a latint használták. Fontos lehetett az adott ügyben
érintett további személyek nyelvtudása is: ha nemesek, megyei hatóságok vagy
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egyházi emberek is érintve voltak, ismét csak a latin került előtérbe; sőt még a levelet vivő, és az ügy egyes részleteinek intézésével megbízott kiküldött kiléte is befolyásolhatta a nyelvválasztást. Ezeket az általános megállapításokat, melyeket elsősorban a soproni városi oklevéltár köteteinek áttekintése alapján tettem, 9 érdemes
lenne a későbbiekben módszeresen is ellenőrizni.
Emellett természetesen a német anyanyelvű közösségek belső ügyeinek intézése is növekvő mértékben népnyelven zajlott. Ezek a szempontok határozták meg a
német nyelven íródott források főbb típusait is.
A legnagyobb és legkiterjedtebb írásbeli gyakorlattal rendelkező önkormányzó
közösségek a városok voltak. Ahol a jogélethez kapcsolódó szövegek: a jogkönyvek és jogszabályok gyakran németül íródtak, és az ügyintézés is ezen a nyelven
történt, ott a belső igazgatással összefüggő városi könyveket: telekkönyveket, bírói
könyveket jegyzőkönyveket és hasonlókat is németül vezették. Ezen könyvek bejegyzéseinek hitele és bizonyító ereje azonos volt az oklevelekével. A város lakóinak egymás közti ügyeit is ezen a nyelven rögzítették a város pecsétje alatt kiadott
okleveleken, gyakran erre a célra felfektetett városi könyvekbe is bemásolva azokat, amint azt pl. a budai jogkönyv is előírta (52. par.).10 Jegyzőkönyveket vezettek
a városi tanács ülésein hozott határozatokról is.11 A városok egymás közti levelezése szintén jórészt németül zajlott, és a gazdasági feljegyzéseket és számadásokat is
többnyire németül vezették.
Ez a gyakorlat legerősebben a nyugati határszél városaiban (Pozsony, Sopron,
Kőszeg) terjedt el, őket követték a német nyelv gyakoriságában az erdélyi szászok,
míg az északkeleti Felvidéken a szepességi szászoknál elterjedtebb volt a latin
használata a helyi adminisztrációban. Ebben a fejlődésben a közösségek zártságán
és összetartásán kívül szerepe volt annak is, hogy a nyugati határszélen folyamatosan érintkezésben voltak a német nyelvterülettel, és onnan érkezett a lakosság utánpótlásának jelentős része is. A távolabbról bevándorolt szászok kevésbé tudták
tartani a kapcsolatot őseik lakhelyével, és mindennapos üzleti és magánjellegű
kapcsolataikban is kisebb volt a német partnerek jelentősége. A főváros, Buda adminisztrációja is valószínűleg részben németül zajlott, amire a levéltár pusztulása
miatt főleg a jogkönyvből következtethetünk.
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Hasonlóan erős, sőt a városokénál zártabb közösséget alkottak a kézműves céhek. Az ezekbe történő felvétel feltételei sokban hasonlóak voltak a városi polgárjog megszerzésének követelményeihez. Az utánpótlás itt is részben kívülről, gyakran a távolabbi német vidékekről beköltöző legények vagy mesterek köréből került
ki, akik magukkal hozták nyelvüket és az otthon megismert írásos gyakorlatot. A
német nyelvű céhes iratok keletkezéséhez az is hozzájárult, hogy az iparosok testületei a városi tanácsok felügyelete alatt álltak, akik egyéb ügyekben követett gyakorlatukat alkalmazták itt is. A céhes iratok főbb típusai között a privilégiumokat, a
legényegyletek szabályzatait, az inasok vagy legények törvényes származását és
korábbi mesterüknél végzett megfelelő munkáját bizonyító leveleket találjuk.
Mesterkönyvek, céhszámadások ebből a korból még alig maradtak fenn.
Az egyes városok mellett üzleti társaságok és magánszemélyek is készítettek
számadáskönyveket, adásvételi szerződéseket, adósleveleket, elszámolásokat,
nyugtákat német nyelven. Ezek sajnos a hivatali adminisztráció iratainál is nagyobb mértékben voltak kitéve a pusztulásnak; sokszor, miután érvényüket vagy
aktualitásukat vesztették, maguk a készítőik semmisítették meg őket.
Az egyre gazdagabbá váló késő-középkori magánlevelezésnek szintén csak töredéke maradt ránk, de az a kevés, ami fennmaradt, nyelvészeti szempontból legalább olyan becses emlék, mint tartalmát tekintve. Itt ugyanis gyakrabban fordulnak elő kevésbé gyakorlott kezek, szokatlanabb írásmódok, ritkább szavak, mint a
„hivatalos" szövegekben. A missilis leveleket kezdetben az oklevelek mintájára
szerkesztették, a XV. század közepétől egyre inkább saját formai sajátosságokkal
rendelkeztek (megszólítás, búcsúformulák, aláírás), ami a német nyelvű levelekre
is jellemző volt. A levél írójának személyén túl itt is a címzett nyelvismere és elvárásai határozták meg a missilisek nyelvét.
Ezek a főbb oklevél- és irattípusok megegyeznek a Közép-Európa más területein keletkezett iratokkal, formai és tartalmi sajátosságukat tekintve is. Ez részben a
népesség mobilitásával, de még inkább az írásbeliséggel szemben támasztott hasonló igényekkel magyarázható. A későbbi összehasonlító vizsgálatok feladata
lesz megállapítani, hogy ezen a nemzetközi gyakorlaton bel ül milyen helyi sajátosságok alakultak ki.
Mindezek mellett a történeti irodalomhoz sorolható krónikák, továbbá egyházi
művek (bibliafordítások, prédikációk, stb.) és világi szépirodalmi alkotások is gazdagították a hazai német nyelvű írásbeliséget. Egy részük természetesen a határon
túl íródott, később idekerült kézirat volt.12 Ezek kiadásának módszertanával itt
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nem foglalkozunk; felment ezalól Vizkelety András közelmúltban megjelent szabályzata is.13

II. A szövegkiadás során felmerülő problémák
A német nyelvű oklevelek megjelenése, mint láttuk, arra az időszakra esik, amelyet
az oklevéltan a tömeges oklevéladás korának nevez, ezért általánosságban az erre a
korszakra lefektetett irányelvekből kell kiindulni.14 A német nyelv népnyelvi jellege és a nyelvtörténeti sajátságok miatt azonban szükséges egy külön szabályozás
elkészítése is, főleg az átírás módszereit illetően.
A német nyelv elsősorban olyan közösségek írásbeliségében kapott nagy szerepet, ahol az belső használatú nyelvként, azaz a túlnyomó többség, vagy legalábbis a
vezető réteg anyanyelveként szolgált. A bevándorlás sokféle forrásának megfelelően természetesen sok különböző nyelvjárás volt használatban. A bajor-osztrák és
az alemann telepesek a felnémet, a közép-frank területről érkezők a középnémet,
az alsófrank és szász bevándolrók az alnémet nyelvjárást beszélték — és idővel írták. Ez a helyi nyelvjárás, ill. a szöveg leírójának nyelvjárása keveredik aztán a hivatalos kancelláriai nyelvezet elemeivel, az utóbbi természetesen inkább érvényesül a formulás részekben, az előbbi pedig a narratioban és a dispositioban.
Köztudott, hogy a német nyelv fejlődésének ebben a korszakában (sőt utána
még évszázadokig) nem alakultak ki egységes helyesírási normák A szöveg leírójának nyelvjárásától és műveltségi szintjétől, az írásban való gyakorlottságától
függött az egyes dokumentumok írásképe és írásmódja. Ez két oldalról is indokolja
a betűhív átírások alább részletezendő elvét. Egyrészt ha tudjuk a lejegyző személy
származási helyét és társadalmi állását, a közölt szöveg újabb adalékot jelent az
adott terület és társadalmi réteg nyelvi normáinak és nyelvjárásának megismeréséhez. Másrészt viszont ha a fenti adatok valamelyike nem ismert, hasonló nyelvi és
hangzólejegyzési sajátosságok alapján következtethetünk rá, hogy honnan és milyen körökből származott a szerző vagy lejegyző. A dokumentumok írásmódja ily
módon maga is forrásértékkel rendelkezik.
A szöveg kiadójának tehát törekednie kell arra, hogy — az érthetőség ill. értelmezhetőség határain belül — minél többet megtartson ezekből a jellegzetességekből. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy bizonyos formai sajátosságok megfi13
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gyelése céljából még a legjobb kiadás mellett is szükség van az eredeti szöveg megtekintésére, ezért indokolatlan lenne a szöveg érthetőségét pl. a dictamen jelekkel
vagy a sorvégződések feltüntetésével megzavarni. A kiadás ugyanis mindig egyfajta
értelmezést is jelent, ezért nem az eredeti szöveg pontos képét tükrözi, hanem a kiadónak meg kell kísérelni leválasztani az esetleges és a szöveggel nem összefüggő
mellékes jelenségeket a szöveg lényegéhez tartozó elemektől. Ez gyakran nem
könnyű feladat, mivel feltételezi a forrástípus, a keletkezési körülmények valamint a
szöveg és lejegyzője viszonyának (hivatásos jegyző, másoló, alkalmi tollforgató,
tollbainondás alapján lejegyző személy, autográf levél, stb.) ismeretét. Ezért nem is
lehet teljesen egységes, minden esetben kötelező szabályokat lefektetni, hanem mindig az adott szöveg jellege dönti el, hogy hogyan készüljön a kiadás. Összefoglalva
azt mondhatjuk, hogy itt is egyfajta köztes helyzet érvényesül a „tetühü", paleográfiai hűségű és a teljesen normalizált, sőt modernizált szövegek között.
Az alábbiakban röviden sorra veszem azokat a részben technikai, részben elvi
jellegű kérdéseket, amelyek leggyakrabban felmerülnek a hazai középkori német
nyelvű okleveles források kiadásánál, és javaslatot teszek az általában célszerűnek
tartható megoldásokra.

1. Betűk
Mint fentebb részleteztem, mind a nyelvtörténeti, mind az általános történeti szempontok a betűhív közlést indokolják. A szöveg hangtani jellemzőit és nyelvjárási
jellegét mindenben meg kell tartani. Az u—v esetében azonban megengedett az egységesítés, a hangzóhív átírás gyakorlata. Ezek a betűk ugyanis nem következetesen
eltérő hangzókat jelöltek, hanem egy-egy kézen belül is esetlegesen kerültek alkalmazásra. Egységesítésük a szöveg jellegét nem változtatja meg, viszont jelentősen
megkönnyíti olvasását. Eszerint tehát ahol ezekkel a betűkkel mássalhangzót jelöltek, v-t írjunk, ahol magánhangzót, ott u-t. A w-t ellenben minden esetben tartsuk
meg eredeti formájában. Az i és j esetében a mássalhangzó-magánhangzó alapú,
mai normákat követő egységesítés már problémákat okozhat, az y-t és az ij-t pedig,
amelyeknek hangtani megkülönböztető szerepük is volt, feltétlenül tartsuk meg az
eredeti alakban.
A kis- és nagybetűk alkalmazásánál nehéz teljesen egységes szabályt adni. Bizonyos szövegekben megfigyelhető ezek következetes — bár a modem normáktól eltérő — használata: a lejegyző által fontosnak tartott szavakat, szókapcsolatok első
szavát (amely adott esetben névelő, névmás, elöljárószó is lehetett) nagy kezdőbetűvel írták. Jelentős személyiségek saját kezűleg írt szövegei esetén (amelyekből a kö-

zépkorban nagyon kevés íródott németül hazánkban), vagy ahol egyértelműen
bizonyítható a kis- és nagybetűk értelemszerinti használata, indokolt lehet az eredeti
írásmód megtartása. Más esetekben nehéz vagy lehetetlen eldönteni, hogy egy-egy
kezdőbetű betű kis- vagy nagybetűt jelöl-e, illetve (pl. gazdasági feljgyzéseknél)
nem állapítható meg a nagybetűk értelem-megkülönböztető, kiemelő szerepe. Ilyenkor véleményem szerint célszerű a mondatkezdő szavak és a tulajdonnevek kivételével minden szót kis kezdőbetűvel írni. Az írásmód megválasztását mindkét esetben a
bevezetésben rögzíteni és indokolni kell. Néhány esetben (pl. foglalkozásneveknél)
nem dönthető el egyértelműen, hogy az adott szót tulajdonnévnek tekintették-e. Itt,
ha világosan látszik, az eredeti írásmód megtartása, kétséges esetekben a kisbetűs
írás javasolható. Mindenképpen kerülni kell viszont a szó közben előforduló esetleges nagybetűk alkalmazását, mert ez nagyban rontja a szöveg olvashatóságát, és értelmi megkülönböztető szerepe minimális lehetett.15
A magánhangzók fölött elhelyezett diakritikus jeleket (pontok, vonalak, kis kiegészítő magánhangzó, leggyakrabban e, o vagy u), amelyeknek fonetikai funkciójuk van, lehetőség szerint nyomdatechnikailag reprodukálni kell. Az a, o, u magánhangzók fölött levő két pont, amely az említett felülírt kis e elcsökevényesedéséből alakult ki, írástechnikai okokból helyenként két vesszőnek tűnik. Az átírásban azonban mindig pontként tüntessük fel, mert hosszúságjelző szerepe nincsen.
Az u fölött elhelyezett kampót, amely csak az n-től való megkülönböztetést szolgálja a gótbetűs írásban (a középkorra nem jellemző) nem kell jelezni.

2. Rövidítések
A közkeletű és egyértelmű rövidítéseket külön jelzés nélkül feloldott formában célszerű közölni. Különösen oda kell figyelni az ún. gyenge ragozás gyakran rövidített
végződéseinek helyes feltüntetésére. Ha a rövidítés feloldásában a szöveg kiadója
nem biztos, javaslatát szögletes zárójelben közölje. A feloldás elve alól kivételt képeznek a gazdasági forrásokban a pénz- és mértékegységeket jelölő rövidítések, ezek
eredeti fomiában történő közreadását nemcsak a helykímélés, hanem a szöveg jellegénekmegőrzése is indokolja. Ilyen esetben viszont a kiadáshoz csatolni kell egy rövidítésjegyzéket, amely lehetőleg a mértékegységek átszámítását is megadja.
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Az esetek döntő többségében a ' z ' betű figyelhető meg ilyen helyzetben, amelynek a sor fölé
emelt írása egyébként is, minden nyelvi indok nélkül gyakran megfigyelhető középkori és főleg kora-újkori szövegekben.

3. Egybe- és kiilönírás
A szavak egybe- ill. különírásánál szintén a kéziratban található írásmód követése
ajánlatos. Ha a szavak közti távolságból az írásmód nem állapítható meg egyértelműen, az értelem szerinti tagolást célszerű követni. Amennyiben a szöveg lejegyzője az egybe- ill. különírásnál értelemzavaró hibát vétett, ennek korrigálására
jegyzetben kell felhívni a figyelmet.

4. Központozás
A középkori német szövegek központozása (főleg ami a vesszőket illeti) általában
szinte semmiféle következetességet nem mutat, az esetlegesen elhelyezett „eredeti" írásjelek feltűntetése értelemzavaró félreértéseket eredményezhet. Ezért a központozásnak a szöveg értelmezését követő mai gyakorlatot kell tükröznie, ezzel is
elősegítve a szöveg megértését. Nem szabad azonban túlzott mennyiségű modern
írásjel (pl. gondolatjel, idézőjel) közbeiktatásával a szöveg kiadójának önkényes
értelmezési kísérleteit az olvasóra erőltetni. Indokolt esetekben lehet utalni a szövegben található írásjelekre.

5. Egyéb átírási kérdések
Az itt nem érintett átírási kérdésekben (az eredetiben áthúzott, utólag betoldott vagy
sérült szövegek közlése, dátumok átírása és feloldása, eredeti szövegoldal vagy hasáb végének jelölése) a latin oklevelek közlésénél írottakat kell követni. Az egységes
megoldások alkalmazása azért is indokolt, mert sokszor egy köteten, okmánytáron
belül vegyesen kerülnek kiadásra német és latin nyelvű források. Gyakori az is, hogy
német nyelvű iratokban (oklevelekben, missilisekben és gazdasági feljegyzésekben
egyaránt) a bevezető és záróformulákban latin és német elemek keverednek.

6. Apparátus
A kiadandó forrást külön szövegkritikai és tárgyi apparátussal kell ellátni. Ennek
összeállítása, a több példányban fennmaradt szövegek variánsainak jelölése, az oklevéllel együtt kiadandó szövegek (kancelláriai jegyzetek, külzet, solvit, stb.) jelölése szintén a latin szövegeknél alkalmazott elveket kövesse. Ugyanez vonatkozik
a mutatókra is, amelyeknél az elengedhetetlen hely- és személynévmutató mellett

célszerű tárgymutatót is készíteni. Az előbbieknél a teljességre kell törekedni, az
utóbbinál a szöveg jellegének és a kötet szerkesztésének szempontjai a meghatározóak; ezeket a kötet vagy a mutató bevezetésében röviden ismertetni kell.
Az apparátusban egyetlen lényegi eltérést javaslok a latinhoz képest. Mivel egy
átfogó hazai korai újfelnémet szótár megszerkesztése még mindig várat magára, a
szövegben előforduló sajátságos kifejezéseket célszerű egy szószedetben (glosszáriumban) megmagyarázni. Egyes esetekben ezt össze lehet kapcsolni a tárgymutatóu l . A magyar és a nemzetközi gyakorlat
A német nyelvterületen általában a fentebb ismertetett betűhű, de akis- és nagybetűket, különösen a tulajdonnevek kezdőbetűit illetően normalizált, modern központozást alkalmazó gyakorlat az elfogadott. Oktatási célokra készültek ugyan a
régi szövegeket a mai némethez közelítő, sőt jóformán mai németre lefordító forrásgyűjtemények is, ezek azonban általában már megjelent szövegeken alapulnak,
és nem tekinthetők az adott dokumentumok mérvadó közléseinek.
Az eddigi magyar gyakorlat a saját rendszer kifejlesztése és a külföldi módszerek követése között ingadozott. Inkább historiográfiai, mint a gyakorlati szövegközlést segítő feladat lenne az egyes kiadásokban megvalósított elveket és gyakorlatot a kezdetektől napjainkig végigelemezni. A jelen keretek között, a teljesség
igénye nélkül, csak néhány olyan esetet idézek, amikor szabályzatban foglalkoztak
a fent tárgyalt kérdésekkel, vagy ahol a kiadás készítője maga fektetett le irányelveket a munkához.
1920 előtt igen kevés középkori magyarországi német oklevelet adtak ki, ezeknél a betűhív átírás, egyéb külsőségeiben az adott történész latin oklevélkiadáshoz
igazodó gyakorlata érvényesült, de már megfigyelhető a német forrásközlésre való
hivatkozás is.Ul A sokat idézett 1920-as szabályzat csak az újkori források kiadásánál tért ki a német nyelvű szövegekre. A középkori forrásoknál, bizonyára a menynyiségi szempontok miatt, csak a latinnal foglalkozott. 17 A német szövegeknél ja-
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Vő.: Fejérpataky László: A történelem segédtudományai s különösen az oklevéltan hazánkban. In: Századok (= Sz), 19. (1885) VIII, fűzet 69. p.: „Középkori német szövegeket egészen
az eredetihez híven szoktak közölni, nagy kezdőbetűket azonban, tekintet nélkül az eredetinek
ingadozására, csak a tulajdonneveknél használnak a német publikációk."
A Magyar Történelmi Társulat forráskiadási szabályzatai. 4. Részletes utasítás az újkori történeti források kiadására; 5. A M. Tud. Akadémia szabályai középkori latin források közlésére.
In: Sz 53-54 (1919-1920). Melléklet 1-24. p., az újkori német szövegekről: 16-17. p.

vasolt igen erős normalizálást, különösen azt a kitételt, hogy „a tájszólási kiejtésekre vonatkozó jegyeket el kell hagyni" szerencsére a középkori szövegeknél nem
követték a korabeli kiadók, bár a diakritikus jelek közlése olykor nyomdatechnikai
okokból elmaradt.
Az 1945 utáni hazai német forráskiadványok elsősorban Mollay Károly
(1913-1997) munkásságához kapcsolódnak, aki az elmúlt évtizedekben a hazai
német nyelvtörténet legjelesebb művelője, a német forráskiadás vitathatatlan
nagymestere és iskolateremtő egyénisége volt.18 Nem túlzás azt állítani, hogy aki
ma Magyarországon középkori vagy kora-újkori források kutatásával foglalkozik,
közvetlenül vagy közvetve (azaz tanítványain keresztül) tőle tanulta a mesterség
alapjait. Legszélesebb körben ismert és legtöbbet idézett kiadása, a Budai Jogkönyv szövegének kritikai közzététele a nyelvészeti és paleográfiai szempontok
lehető legalaposabb figyelembe vételével készült. A kis- és nagybetűk átírása —
eltérően más egykorú külföldi forráskiadásoktól — pontosan követi a legkorábbi
kézirat írásképét. A kiadási elvek és a mutatók összeállítási szempontjainak ismertetése szintén megtalálhatók a kötetben, de Mollay professzor nem utalt arra, hogy
ezeket általános érvényűeknek tekintette volna.19
Szövegkiadási elveit egyik utolsó nagy munkájának, a Sopron Város Történeti
Forrásainak első kötetében a kötet lektora, Kubinyi András kritikai megjegyzései
nyomán foglalta utoljára össze „Irányelvek a soproni német források kiadásához"
címmel, német és magyar nyelven.20 Ez a fentebb leírt javaslatoktól elsősorban a
nagybetűk átírásában tér el, védelmébe véve a teljes jelhűséget, beleértve a szó
közbeni nagybetűk meghagyását is. A diakritikus jelek, az interpunkció és a rövidítések kérdésében lényegében a fenti II. részben leírtakhoz hasonlóan foglalt állást
Az elméletileg is megindokolt alapelvek ellenére a kötetről és a sorozat további
darabjairól belföldön és külföldön megjelent ismertetések — a kiadások erényeinek vitathatatlan elismerése mellett — kritikával fogadták a módszer egyes elerne-
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Mollay Károly irodalmi munkássága. In: SSz 47. (1993) 4 0 3 - 4 2 2 . p., 51. (1997) 198. p. Ld.
meg Turbuly Éva: Mollay Károlyra emlékezve. In: SSz 51.(1997) 193-198. p. és az ott idézett
életrajzi irodalom.
Mollay K.: Ofner Stadtrccht i. m. különösen: 30-31. p.
Mollay Kari (Hrsg.): Első telekkönyv / Erstes Grundbuch, 1480-1553. Sopron, 1993. (Sopron
Város Történeti Forrásai. A sorozat 1. köt.) Bevezetés: XLI-XLII. p.

it. Elsősorban e kis- és nagybetűk használatát kifogásolták, a tulajdonnevek jelhű
átírását esetenként értelemzavarónak is nevezve. 21
Az elmúlt évtizedekben a fentebb idézettek mellett ismereteim szerint két közlemény foglalkozott részletesebben a XVIII. század előtt keletkezett német szövegek kiadásával. Az egyik a Magyar Országgyűlési Emlékek szabályzata, 22 amely a
szavak kezdőbetű) ének átírásában, az egybe- és különírásban valamint a kettős magán- és mássalhangzók írásában több olyan normalizálást írt elő, amelyek ellentétesek a betűhív átírás még a XVIII. században is nyelvtörténetileg indokolható
szempontjaival. 23 Vizkelety András elsősorban irodalmi szövegek kritikai kiadásához készített szabályzata egyes rövidítések feloldásában, az i-j normalizálásában, valamint a szókezdő és szó közbeni nagybetűk teljes körű megtartásában tér el
a fent mondottaktól. 24
A rövid áttekintés alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a történészek általában az
egyszerűsítést, a bizonyos fokú normalizálást, míg a nyelvészek és irodalmárok az
eredeti íráskép pontosabb visszaadásáttekintik célszerűnek. Az I. részben a források sokféleségéről elmondottak fényében nyilvánvaló, hogy nem lehet teljesen
egységes rendszert alkotni és kötelezővé tenni mindenfajta szöveg kiadásához. Az
egyetlen kötelező szabály — amit többek között a kora-újkori szövegek kiadásával
foglalkozó német bizottság is ekként rögzített 25 — az, hogy az átírás és a kiadás
alapelveit a közzététel előtt rögzíteni és ismertetni kell.
A kiadásban természetesen nemcsak a szöveg jellegére, hanem a várható olvasóközönségre is tekintettel kell lennie. A fentebb részletezett alapelvek a tudományos célú kiadásokra vonatkoznak, amelyek a nyelvészek, irodalomtörténészek,
történészek számára egyaránt készülnek. Ez a kör, amely a magyarországi középkori német szövegeket kutatásaihoz aktívan felhasználja, hazánkban nem túlzottan
népes. A kisebb számot ellensúlyozza azonban, hogy német nyelvterületről, sőt
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Wilfricd Rcininghaus Moritz Pál üzleti könyve kiadásának ismertetésekor írja: „Dics [ti. a kisnagybetűk betűhű átírása] wirkt beim Lesen störend, cinc Normalisicrung, zumal der Eigcnnamen, wáre hilfrcich gcwcsen." (Vierteljahrschrift f ú r Wirtschafts- und Sozialgcschichtc, 83.
(1996) 283. p.) Hasonlóképpen a kis- és nagybetűk értelem szerint átírása mellett tört lándzsát
recenziójában Tringli István (Sz 129. (1995) 226-229. p.) cs Ncmcth István (Levéltári Szemle,
1995/4. 90-91. p.) is.
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Benclci Kálmán: A MOE sorozat 1607-1790 közti részének szerkesztési cs forrásközlcsi szabályzata. In: Sz, 108. (1974) 436-475. p„ itt: 4 4 7 - 4 4 8 . p.
Vö. Soós István írásával a jelen számban.
Ld. fentebb, 13. jz.
Empfchlungcn zur Edition frühncuzeitlicher Texte. In: Jahrbuch der historisehen Forschung in
der Bundcsrcpublik Dcutschland, Bcrichtsjahr 1980. Stuttgart, 1981. 8 5 - 9 6 . p.
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más országok medievistái köréből is számíthatunk érdeklődőkre. Ezért ezekben a
kiadásokban a nemzetközi gyakorlat ismeretében kell eljárni, azt a lehetőségek
szerint követni, illetve megindokolni az esetleges eltéréseket. A legtöbb kérdésre
(és nemcsak a német nyelvre) kiterjedő, de az egyéni megoldásoknak is helyet hagyó szabályozás a fent említett, Stuttgartban kiadott kora-újkori irányelvek gyűjteménye, amely a hazai kutatás számára is referenciaként szolgálhat.
A közös szempontrendszer kidolgozása azért is fontos — bármilyen nyelvről legyen is szó — mert a Kárpát-medence forrásanyagának közreadása csak a szomszédos országok kutatóival való együttműködésben valósulhat meg. így a középkori Magyarország területén keletkezett német forrásszövegek kiadása is, akár az
erdélyi szászokra, akár a felvidéki településekre, akár a nyugati határszélre gondolunk, a határokon inneni és túli kutatók munkája révén egyaránt napvilágot láthat.
A szlovák, román, osztrák kutatással való együttműködés közös módszertani
alapja a német források esetében a német nyelvterületen kidolgozott alapelvek
adaptálása lehet az adott forrástípusra. Kívánatos lenne, hogy a Kárpát-medencében keletkezett azonos jellegű források (pl. missilisek, számadáskönyvek, céhprivilégiumok) lehetőleg azonos gyakorlat szerint kerüljenek kiadásra. Az új technikai lehetőségek (pl. nagy menyiségű facsimile kiadása CD-ROM-on, a szövegek
digitalizálása) — amelyek tárgyalása túlmutat a jelen tanulmány keretein — szintén segíthetnek az együttműködésben. Bármilyen műszaki megoldásokat használunk is, a közös szakmai érdekek nem hagynak kétséget afelől, hogy a források
minél szélesebb körének hozzáférhetővé tétele egyszerre cél és eszköz a közös
múlt megismerésére. Ebben a közösen használt nyelvek, köztük a német is, komoly
segítségünkre lehetnek.

VITA A KÖZÉPKORI FORRÁSKIADÁS MÓDSZERTANÁRÓL
Kubinyi András hozzászólása
Tringli István szövege nagyon tetszett, és Szende Katalin előadásához sincs különösebb hozzáfűzni valója. Azonban véleménye szerint egy nagyon komoly gyakorlati problémából kellene kiindulni: ki tud-e alakulni konszenzus a forráskiadásról? Nem valószínű, hogy valaha is lesz konszenzus, mindenki változatlanul
ugyanúgy fog kiadni mindent. Legfeljebb, ha egy olyan intézmény, mint a Magyar
Országos Levéltár, amely még mindig a legtöbb forráskiadványt adja ki, kialakít
egy egységes forrásközlési rendszert, az előbb-utóbb hatni fog. Ma nincs meg a
Magyar Történelmi Társulatnak az a súlya, ami volt 1920-ban, amikor az akkori
forráskiadási szabályzatot létrehozták, amit gyakorlatilag napjainkig több-kevesebb változtatással el is szoktak fogadni. Jelen konferencia eredményeivel kapcsolatban is ez a véleménye: lesznek akik követik, lesznek akik nem, de hasznos, hogy
végre „felébredt a szakma".
Az utóbbi időben, különösen a különböző vidéki levéltári és múzeumi évkönyvekben, részben tanulmányok mellékleteként, rengeteg elszórt forrásközlés jelent
meg. Többen kritizálják az ilyen típusú forrásközlést. Azonban van olyan eset,
amikor egy oklevél olyan jelentős adatokkal szolgál, hogy azt érdemes egy tanulmányban feldolgozni és függelékben a szöveget teljes egészében közölni.
Vannak olyan nézetek, miszerint nem szabad magyar nyelven jegyzetelni, illetve regesztákat magyarul kiadni. Felvetődik azonban, hogy milyen nyelven legyenek a latin in extenso közölt oklevelek jegyzetei? Amennyiben latin nyelvű okleveleket adnak ki, felvetődhet, hogy latinul legyenek a fejregeszták és jegyzetek is.
Ebben az esetben nyilván a klasszikus latint kell használni, ami viszont egészen
más mint a közölt szövegben szereplő középkori latin nyelv. Emellett másik jelentős probléma, hogy jelenleg igen kevés az olyan szakember, aki megfelelően tudna
klasszikus latin nyelven megfogalmazni fejregesztákat és jegyzeteket. A másik
problémát az jelenti, ha egy forráskiadvány vegyesen tartalmaz latin, német, esetleg magyar nyelvű forrásokat, ezek esetében nyilván nem lehet mindig az illető
nyelven jegyzetelni. Nem jelent problémát, ha magyarul adnak ki regesztákat és
jegyzetelnek meg latin vagy más nyelvű forrásokat.

A kancelláriai jegyzetek közlése rendkívül fontos, mert ezek mutatják, hogy
comissio esetében kitől jött, illetve relatio esetében ki közvetítette az oklevél kiállítására vonatkozó parancsot. A kancelláriai jegyzetek nem csak a királyi oklevelek
esetében fordulnak elő, hanem néhány megye esetében is, és a városi oklevelekben
is találunk relációs jegyzeteket. A városi oklevelek esetében ez sokszor döntő forrás arra nézve, hogy akkor éppen kik voltak a tanácstagok, ha az adott oklevélben
nincs a teljes tanács felsorolva. A comissiós—relációs jegyzetet azon a helyen kell
közölni, ahol az oklevélben szerepel. A kancelláriai jegyzetek közlése ugyanolyan
fontos mint az aláírások közlése, mivel azokat is az eredeti helynek megfelelően
közlik, a kancelláriai jegyzeteket is hasonlóképpen kell kezelni. Kivételt ez alól talán csak a pecsét alatt szereplő jegyzetek képezhetnek, bár itt is lehetne megoldást
találni a közlésre (pl. a pecsét alatt külön sorban közölni, jegyzetben jelölve az eredeti helyét).

Engel Pál hozzászólása
Engel Pálnak szintén nagyon tetszettek a vitaanyagok, legfőképpen liberalizmusuk
miatt. Úgy látja, általános a konszenzus abban, hogy nem szabad és nem érdemes
általános, szigorú szabályokat előírni.
Az elszórt forrásközlésekről kialakult vita kapcsán azon a véleményen van,
hogy forrástanulmány esetében az ahhoz kapcsolódó forrást közölni kell, azonban
abban az esetben, amikor a tanulmánynak semmi köze sincsen a kiadott forráshoz
(pl. egy adott hiteleshely működése és az általa kiadott még publikálatlan oklevelek közlése esetében), megkérdőjelezhető az adott forrásközlés.
Továbbra is fontosnak tartja az in extenso közléseket, azonban legalább olyan
fontosnak tartja a regeszta-kiadásokat. Mivel mintegy háromszázezer középkori
oklevelünk maradt fenn, ezeket nem lehet mind in extenso kiadni, tehát szükség
van a jobb használhatóság és hozzáférés érdekében regeszta formában történő közlésekre. Legalább olyan lényeges kérdés a regesztakészítés és közlés módozatai,
szabályai mint az oklevélkiadásé. A jövő a digitális kiadásoké, aminek segítségével tömegesen lehet oklevél-regesztákat kiadni. Igen kedvező tapasztalatai vannak
a Magyar Országos Levéltár által kiadott, a Diplomatikai Levéltár több ezer
regesztáját tartalmazó CD-Rom-mal kapcsolatban.

Jakó Zsigmond hozzászólása
Rendkívül fontosnak tartja, hogy elkészüljön egy forráskiadási szabályzat, azonban hozzáteszi, hogy ezt bizottsági munka keretében kellene megalkotni, a vitás
kérdéseket tisztázni. Neki is tetszett Tringli István vitaanyaga, olyan alapnak tartja
amelyre lehet a későbbiekben építkezni.
Jakó Zsigmond elsősorban a romániai, erdélyi történettudomány felől közelítette meg a kérdést. A magyar történettudománynak tudomásul kell vennie, hogy főként Trianon után a történeti Magyarország történelme és forrásanyaga a Kárpátmedencében élő népek közös tulajdona lett. A magyar történettudománynak is érdeke, hogy ezzel a forrásanyaggal a szomszédos ország kutatói is tudjanak dolgozni. A magyar történettudomány nem mentheti fel magát az alól, hogy az 1918 előtti
Magyarország forrásanyagának feltárásában továbbra is oroszlánrészt vállaljon.
Elképzelhetetlen például, hogy egy bukaresti vagy egy jugoszláviai kutató a teljes
magyar történetírásban otthonosan mozogjon. A forráskiadás problematikája tehát
egy olyan dolog, amiben az egész történelmi Magyarország területére nézve az
oroszlánrészt a magyar történelemtudománynak kell felvállalnia.
A vitát összefoglalta: Kenyeres István

OBORNI TERÉZ
A KORA ÚJKORI LATIN NYELVŰ FORRÁSSZÖVEGEK KIADÁSÁRÓL
„Ma már communis opinio, hogy levéltári anyag nélkül a történettudományt és annak egyes ágait, valamint sok tekintetben egyéb tudományágakat, így a művészettörténetet, jogtörténetet sem lehet művelni..." — írta Szekfű Gyula 1927-ben a
levéltárak tudománypolitikai feladatairól szóló rövid fejtegetésében. 1 Ezután arra
tért rá, hogy nem mindegy, az egyes korokból „mit lehet találni" illetve „mit érdemes találni és publikálni".
Jelen konferencia témakörét túlfeszítené Szekfű ez utóbbi felvetése, azonban a
források kiadásának módszertani kérdéseit tárgyalva nem választhatjuk szét a két
kérdést: 1. Mit adjunk ki? 2. Hogyan adjuk ki? Az első kérdés megválaszolása a
történettudomány általános problémája, amellyel kapcsolatban csak néhány alapvető — a forráskiadással módszertani kérdéseivel összefüggő — tényezőre kívánok utalni, A második kérdést illetően viszonylag egyszerűbb helyzetben vagyok,
hiszen a kiadásban követendő módszer alapvető szabályaiban a kutatók és a korszak forrásaival komolyan foglalkozó történészek-levéltárosok többsége ma már
egyetért. Talán a kora újkori források közül éppen a latin nyelvűek azok, amelyek
kiadásakor a többiéhez képest kevesebb problémával kell szembenéznünk, de erről
részletesebben később esik majd szó.
Amikor a tárgykör átgondolásához fogtam, mindenekelőtt az utóbbi évszázadban kiadott forráskiadási szabályzatokat tekintettem át: a Magyar Történelmi Társulat 1920-ban közzétett utasítását az újkori történeti források kiadására vonatkozóan, 2 a Benda Kálmán által a MOE számára készített szabályzatot, 3 illetve az
Erdélyi Tudományos Intézet által kidolgozott szabályzatnak csak egyik, de szerencsére éppen a tárgyalt korszakra vonatkozó részét.4 Emellett megnéztem természetesen a régebbi és az utóbbi években született fon'ásközléseket, amelyek amúgy is
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Szekfű Gyula: Levéltárak. In: A magyar tudománypolitika alapvetése. Szerk.: Magyary Zoltán.
Bp., 1927. 331. p.
A Magyar Történelmi Társulat forráskiadási szabályzatai. 4. Részletes utasítás az újkori történeti források kiadására. In: Századok, 5 3 - 5 4 . (1919-1920). Melléklet. 12-24. p.
A Magyar Országgyűlési Emlékek sorozat 1607-1790 közti részének szerkesztési és forrásközlési szabályzata. In: Századok, 108. (1974) 2. sz. 436^475. p.
Kivonat az Erdélyi Tudományos Intézet forráskiadási szabályzatából. In: Jakó Zsigmond: A
gyalui vártartomány urbáriumai. Kolozsvár, 1944. 438. p.

kezébe kerülnek mindenkinek, aki a korszakkal foglalkozik. Nem szándékozom
ezeket részletesen áttekinteni, apróbb-nagyobb hibáikat felfedezni és felfedni, inkább engedjék meg, hogy mondandóm végén majd utaljak két, általam mintaszerűnek tartott, nemrégiben megjelent kiadványra.
A koraújkorra nálunk is jellemző, hogy a középkorhoz képest mind nagyobb
számban maradtak fenn források, az írásbeliség nemcsak a mindennapi emberi
életben vált egyre fontosabbá, hanem az újonnan létrehozott központi kormányszerveknél is tömeges irattermelés indult meg. Ennek köszönhetően ma bizony
hosszadalmas és roppant sokrétű munkára vállalkozik az a kutató, aki megkísérli a
korszak egy-egy történeti problémájának forrásbázisát áttekinteni. Noha ezt abszolút teljességgel megtenni szinte lehetetlen, legalábbis törekednünk kell efelé,
még a legkisebb téma esetében is. Az ilyesfajta kutatómunka pedig óhatatlanul magában foglalja az értékelés és válogatás feladatát is.
Ma már — hogy ismét Szekfűt idézzem — „communis opinio" az is, hogy a régente szokásban volt ún. „kalászatok"-nak nincs sok értelme, és az az eljárás is
csak rendkívül indokolt esetben fogadható el, amikor egy levéltári fondból, vagy
állagból kiemelt egy-két fasciculus iratanyaga kerül válogatás nélküli kiadásra.
Természetesen nem állítom, hogy ez utóbbinak nincs létjogosultsága, hiszen a
gyűjteményes jellegű fondok számos esetben egy—egy személynek vagy tárgykörnek már az adott levéltár vagy gyűjtemény felállításakor létrehozott válogatott
irategyüttesét jelentik, és ennélfogva érdemesek lehetnek a kiadásra.
A koraújkori forrásanyag kiadására igen nehéz olyan útmutatót készíteni, amely
a korszak minden forrástípusára egyaránt alkalmazható lenne, hiszen elég, ha csak
a dézsmajegyzékekre, a canonica visitatio-kra, a hatalmas tömegű missilisre, vagy
kormányhatóságok regisztratúrájára gondolunk, és láthatjuk, milyen különbségek
vannak az iratok között és ennek nyilvánvalóan meg kell jelennie a belőlük készült
kiadványban is. Inkább olyan kiadási alapelvek lefektetéséről lehet szó, amelyben
a korszak forrásaival foglalkozó tágabb szakmai közösségnek egyet kell értenie,
hogy azután a kisebb-nagyobb kiadványokon dolgozó kollégák dolgozzák ki majd
az adott forrástípushoz legmegfelelőbb kiadási módszert.'^ Ehhez a vitához szeretnék a következőben néhány gondolattal csatlakozni.
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Az egyes forrástípusok közlési problémáiról több előadás és hozzászólás hangzott cl az MKE
Levéltári Szekció vándorgyűlésen, 1981-ben. Ld.: A levéltári forráskiadás. — A z egyházi levéltárak. Szcrk.: Bán Péter, h.n., é.n. /A Levéltári Szekció tanácskozása az M K E XIII. vándorgyűlésen. Kaposvár, 1981./

I. A forráskiadvány cclja és a forrásanyag kiválasztása
Alapvetőnek tartom egy forráskiadvány eltervezésénél azoknak a tárgyi, személyi,
földrajzi és/vagy időbeli szempontoknak a szigorú meghatározását, amelye/ke/t a
kiadvány felölelni, átfogni óhajt. Más szóval, és kissé más oldalról megközelítve:
azoknak a céloknak a megfogalmazását, amelyeket a kiadvány készítői maguk elé
tűztek. A mostani időkben a koraújkor latin nyelvű forrásainak kiadványai egy
igen szűk szakmai közönséghez szólhatnak csupán, hiszen még a történelem szakos egyetemisták körében sem oly általános a latin nyelv — még kevésbé a középlatin, vagy a koraújkorban használatos latinság— ismerete, amely indokolhatná
ama reményeinket, hogy akár az egyetemi ifjúság széles érdeklődésére és tanulmányaikban történő felhasználásra számíthatnak ezek a kötetek. Ennélfogva az ilyen
forrásközléseknek azokat az igényeket kell kielégíteniük, amelyeket a történeti kutatás támaszthat velük szemben. Elsősorban azt értem ezalatt, hogy a közlésre került forrást tartalmi vonatkozásban olyan teljességében lehessen megismerni a
kiadványból, mintha a levéltárban olvasnánk. Sőt, ilyenkor az olvasó könnyebb
helyzetben is van, hiszen a korabeli írás kibogarászásának, a tintafoltok és egyéb,
az olvasást és megértést lassító tényezők kiküszöbölésének feladatát a forráskiadvány készítői vállalják magukra. Tehát ez azt jelenti, hogy a kiadvány készítésekor
a megcélzott közönség igényeihez kell igazítanunk a későbbiekben követendő
módszert.
Az adott tárgyi vagy egyéb szempontok meghatározása után a tervszerű és széleskörű anyaggyűjtést tartom helyesnek, ezért optimális az az eset, ha egy-egy
tárgykör vagy szűkebb korszak szakemberei készítenek forráskiadványt, akik a levéltári anyag válogatását, értékelését és kiadásra történő előkészítését is el tudják
végezni. Az ily módon elkészült forráskiadványnak sugároznia kell azt a megnyugtató bizonyosságot, hogy „a szerkesztő semmi lényegest sem hallgatott el, s
hogy a fáradságos és költséges utat a levéltárokon át nem kell még egyszer megten6

ni .
Minthogy pedig a tárgyalt korszakban az iratok már igen nagy bőségben állnak
rendelkezésre, nagyon megfontolt és szigorú válogatást igényelnek az összeállítandó forráskiadványok. A több példányban, vagy későbbi másolatban is meglévő
források esetében, — pl. kinevezések, parancslevelek több kormányhatóság levéltárában, és családi levéltárakban is fellelhetők—, célszerű az eredeti példány szö-
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Ezt a kívánalmat már 1920-ban megfogalmazta a Magyar Történelmi Társulat utasítása. Ld. I.
jegyzet.

vegét használni, de természetesen a másolati könyvekben, ülésjegyzőkönyvekben,
királyi könyvekben lévő szöveg kiadása is teljességgel megbízható értékű. A forrásanyag összegyűjtése során a levéltári válogatásnak minden esetben egy tágabban felfogott válogatásnak kell lennie, hiszen a kötet megszerkesztésénél még
mindig könnyebb kidobni az oda nem illőnek ítélt darabokat, mintsem a kutatást
újra elvégezni. Még egyszer megemlítem, hogy ez a fajta, sokszor hónapokat, éveket megkívánó, esetenként külföldi kutatómunkát is igénylő válogatás jócskán
csökkenthető, ha „kész" irat- vagy levél-gyűjtemények kiadását célozza m e g a kiadvány készítője.

II. A források közlésének fajtái

1. Teljes terjedelmű közlés
A leginkább kívánatos közlésmód, ugyanis ez tudja megvalósítani a kitűzött célt
legjobban, tehát azt, hogy az olvasó — a kutató — megismerje az adott irat minden
kétséget kizáróan tel jes tartalmát. Továbbá ez a közlésmód teszi lehetővé az adott
forrás későbbi sokrétű felhasználását is, ezért ebben az esetben nem szabad a szövegből részeket kihagyni, kiemelni, aláhúzni, jegyzetbe tenni, vagy bármi módon
megváltoztatni. Kizárólag ez a módszer követhető a korszak legjelentősebb, legnagyobb forrásértékkel bíró dokumentumainak kiadásánál, a politika-, kormányzatés társadalomtörténet szempontjából meghatározó információkat hordozó források esetében. 7 Ebben az esetben természetesen minden bevezető vagy záróformula is hiánytalanul közlendő, az iraton lévő eredeti szövegbeosztás követésével.

2. Részleges közlés
Ezt a közlési módot akkor célszerű alkalmazni, ha egy kutatási témakörre vonatkozóan kiválasztott nagyobb mennyiségű forrásanyagból kifejezetten az adott tárgy-
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Ilyennek tartom pl. az országgyűlési emlékeket, a kormányzati iratokat, a legértékesebb összeírásokat, ós a sort meg lehetne folytatni. Tudomásom van arról, hogy folynak a M a g y a r Kancellária Királyi Könyveinek, és Miskolcon az Erdélyi Fejedelmi Kancellária Királyi
Könyveinek teljes terjedelmű szövegközléssel kcsziilő kiadási munkálatai. Természetesen a
Királyi Könyvek esetében sem képzelhető cl semminemű kivonatos közlés.

ra vonatkozó részeket akarjuk előtérbe helyezni és a megjelölt szempontból
kevésbé fontosnak, elhanyagolhatónak, értéktelennek ítélt szövegrészeket, vagy
az ismétléseket mellőzni szándékozunk. Ekkor szögletes zárójelbe tett három
ponttal jelöljük a kihagyást, és jegyzetben kell a kihagyott részek tartalmára, nagyságára utalni. Ilyenkor is meg kell tartani azonban az iratok jellegzetességeit. Részleges közlés alkalmazható abban az esetben is, ha a történeti segédtudományok
vagy rokontudományok (művészettörténet, irodalomtörténet, tudománytörténet,
jogtörténet, stb.) megközelítési szempontjai alapján válogatunk, vagy kifejezetten
ezek számára akarunk további kutatásra alkalmas forrásokat közölni. Fontos azonban a közlésre szánt szövegrész pontos kijelölése, ami ez esetben teljes egészében a
kiadón múlik. 8

3. Kivonatos

közlés

A kivonatos közlés lényegében véve tartalmi kivonatok közlését jelenti. Ilyen közlésmódra sor kerülhet, egy jobbára teljes és részleges szövegeket közlő kiadványban akkor, ha egy adott irat tartalma a kiadvány tárgyköre szempontjából nem
érdemes a teljes vagy részleges közlésre.9
Kivonatos forrásközlés készülhet akkor, ha nagyobb terjedelmű idegen nyelvű
forrásegyüttesből magyar nyelvű tartalmi kivonatokat készítünk, és így adjuk közre azokat. Komoly kérdést jelenthet a kivonatolás mértékének eldöntése, amely
döntést és ennek következményeit is, a kiadvány készítőjének kell vállalnia. A kivonatkészítésnél általában a regesztakészítés szabályai lehetnek irányadóak,
amelynek legfőbb kívánalma, hogy a megjelölt tárgyhoz tartozó semmilyen lénye-

8

A részleges közlésre példaértékűnek tartom Makkcii László: I. Rákóczi György birtokainak
gazdasági iratai. Bp., 1954. című kötetet, amelyben a Rákóczi-birtokok gazdálkodását bemutató dokumentumok hatalmas tömegét válogatta össze, és pl. a terjedelmes urbáriumokat kivonatolva közölte, ám felhasználhatóságuk nem szenvedett csorbát. Úgyszintén haszonnal
forgatható az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja által a MOL Urbaria et Conscriptioncs
c. sorozatából készített kivonatos forrásközlés-sorozat, amely kifejezetten a művészettörténeti
kutatás tekintetében felhasználható szövegrészeket emelte csak ki.
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Kétséges azonban, hogy ilyenkor egyáltalán be kcll-c venni az adott dokumentumot, illetve,
hogy idegen nyelvű forrásszövegeket közlő kiadványban milyen nyelven készüljenek a kivonatok. Továbbá érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen tárgykör esetében érdemes efféle
„vegyes" módszerrel dolgozni. Ezt a módszert javasolja a MOE számára készített kiadási szabályzat és ott természetesen — tekintve az irattípusok sokféleségét — helyénvalónak ítélhető.

gi információ ne maradjon ki a közölt szövegrészből, és a kivonat kellően alapos legyen. 10

III. A szöveg kiválasztása
1. A kiadásra kerülő Íratok kiválasztásánál a koraújkorban már jelentős apparátussal működő kormányhatóságoknál keletkezett ügyiratok esetében kell nagyobb körültekintéssel eljárnunk. Ezeknél ugyanis találkozhatunk az ügyiratok részét
alkotó fogalmazvánnyal, elintézés-tervezettel, véleményívekkel, eredeti tisztázattal, másolatokkal, és az ügy elintézése során keletkezett egyéb irattípusokkal. Az
ebben való eligazodás feltételezi az adott kormányszerv történetének, működésének beható ismeretét, az ügy elintézésénél az iratokon feltűnő személyek kilétének,
az irattermelő „gépezetben" elfoglalt helyüknek ismeretét ahhoz, hogy a kiadó
meg tudja határozni egy-egy ügyirat valós jelentőségét. Törekedni kell az eredeti
tisztázat közlésére, amelyet azonban össze lehet vetni a fogalmazvánnyal. Ügyelni
kell az egyes széljegyzetekre, háti api jegyzetekre is, amelyek az ügy további menete szempontjából fontosak lehetnek. A kiadandó szöveg megállapításánál, ha nincs
eredeti, a másolatok is számításba jöhetnek, célszerű azonban ilyenkor a fogalmazvánnyal összevetni a szöveget.
2. Kiadott szöveg újraközlésére akkor kerüljön sor, ha a korábbiban olvasati hibák vannak, amelyek forrásként való felhasználását korlátozzák, vagy ha egy korábbi kivonatos közlés helyett teljes szövegű közlésre kerül sor. Egyebekben
elegendő a már kiadott irat kiadási helyét feltüntetni, esetleg regesztát közölni róla,
hogy az olvasó legalább ilyen formában megismerhesse az adott dokumentumot,
és eldönthesse, szüksége van-e a teljes szöveg ismeretére.
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A részleges és kivonatos közlés sajátos egyvelegét figyelhetjük meg például a német forráskiadás igen nagyjelentőségű Nuntiaturbcrichtcn c. sorozatnál, amelyben a részlegesen közölt latin vagy olasz nyelvű szövegbe iktatva, zárójelben, kisebb-nagyobb, a kiadó által lényegtelennek ítélt részek német nyelvű kivonatos tartalmát iktatták be. Ez a fajta kiadási mód a lehető legrosszabb, remélhetőleg senkinek sem jut eszébe követni, hiszen kifejezetten nehezíti a
kutatást és egyben dühíti is azt a kutatót, aki számára éppen a kivonatosan közölt részek hordozzák a legfontosabb információt.

IV. A szövegközlés ajánlott módszere
Az alábbiakban megfogalmazott közlési útmutató egyes pontjainak meghatározásánál a következő elveket tartottam szem előtt: kiadásra kerülő források legyenek
egyszerűen, könnyen és jól olvashatók, fölösleges jelek ne akadályozzák a szöveg
felhasználhatóságát, áttekinthetőségét, hiszen azok a szakemberek, akiknek készülnek az ilyesfajta kiadványok, tisztában vannak a korszak forrásainak alapvető
jellegzetességeivel. Cél tehát az, hogy a közölt irat érthető és világos legyen az olvasó számára. Ennek érdekében olyan változtatásokat szabad eszközölni csupán,
amely megszünteti a zavaró pontatlanságokat, következetlenségeket, az írás technikai hibáiból adódó olvasati nehézségeket.
1. A latin nyelvű szövegek közlésénél a humanista helyesírás használata követendő, tehát az u és v betűt, az i és j betűt kiejtés szerint alkalmazzuk. A két pontos
y-t megtarthatjuk, hiszen ma már a számítógépek lehetőséget adnak szokatlan betűkarakterek megjelenítésére is. Egyebekben meghagyjuk a a hazai latinságra jellemző sajátosságokat. Nagy kezdőbetűket a mondatok elején, a tulajdonneveknél,
a dátumban használatos ünnepek és hónapok nevénél, az intézmények nevénél, az
uralkodói többes szám névmásainál használjunk. A szavak egybe- és különírásánál
a szöveghűség megtartása követendő. A latin szövegben lévő magyar, vagy más
nem latin szavakat betűhív átírással kell közölni.
2. A központozást és az írásjeleket az értelemnek megfelelően kell kitenni. A
hosszú mondatokat érdemes pontosvesszővel, kettősponttal, gondolatjelekkel
vagy más írásjelekkel tagolni, és ezáltal a tartalmat jobban követhetővé, érthetővé
*
• ii
tenni.
3. A szöveg tagolása tekintetében az eredeti szöveg bekezdései, ha értelmileg
jól követhetők, megtartandók, azonban, ha a szöveg túl hosszú és tagolatlan, vagy
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Az Erdélyi Tudományos Intézet szabályzata ettől gyökeresen eltérő útmutatást ad: „ A kiadó
hűségesen követi a szöveg eredeti központozását. Amennyiben az eredeti központozás nyilvánvalóan hibás, hiányos, vagy a mai központozási rendszertől annyira eltér, hogy a megértés
elé komoly akadályokat állíthat, a kiadó — bár az eredeti központozást ekkor is megtarthatja
— a könnyebb érthetőség kedvéért elválaszthat egymástól mondatrészeket és mondatokat a
szövegsorral egy magasságban alkalmazott csillagokkal. A vesszőt egy, a pontosvesszőt két
(egymás mellett és nem egymás felett alkalmazott) csillaggal jelöli." op. cit. Véleményem szerint ez az eljárás nem segít a szöveg érthetőbbé tételén, és mivel korszakunkban a központozás
teljesen rendszertelenül és esetlegesen volt használatban, ahhoz ragaszkodni nem feltétlenül
szükséges.

ha a tárgyi összefüggés másként kívánja meg, lehet a szöveget módosítani, értelem
szerinti bekezdésekre tagolni.' 2
4. A nyilvánvaló íráshibákat, tollhibákat megjegyzés nélkül ki kell javítani, (pl.
fölcserélt betűk, kimaradt betűk, duplázott szavak) A nagyobb, értelemzavaró hibákat, nyelvtani hibákat, szórendi tévedéseket is kijavítva közöljük a szövegben,
de ilyen esetben szövegkritikai jegyzetben adjuk meg az eredetileg leírt szóalakot. 13 A szövegkritikai (vagy paleográfiai) jegyzeteket az abc kisbetűivel jelöljük
és darabonként újrakezdjük. Szokatlan formában írt nevekre vagy kifejezésekre
szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel hívjuk föl a figyelmet, és jelöljük, hogy nem
sajtóhibáról vagy olvasati hibáról van szó.
5. A szövegben előforduló rövidítések esetében két módszer is követhető:
a./ A rövidítéseket megjegyzés és írásjelek (azaz különféle zárójelfajták) használata nélkül feloldjuk. Ennek előnye, hogy a kiadott szöveget nem szakítják meg
különféle, az olvasást nehezítő vonalkák, jól követhetővé válik. 14Ilyenkor is lehet
azonban a különleges, vagy nem biztosan feloldható rövidítéseket jegyzetben jelölni. 15
b./ A gyakran előforduló, jól ismert rövidítéseket — köztük a pénzegységek,
mértékegységek rövidítéseit is — meg lehet tartani, és azokat egy rövidítésjegyzékben feloldani. A többi rövidítés esetében az a. pontban írottak követendők.
6. A dátumot az eredeti, szöveghű formájában kell feltüntetni.
7. A kiadó a szövegben mutatkozó hiányt, rongálást vagy olvashatatlan részt
szögletes zárójelben három vízszintes vonalkával jelölje, saját kiegészítéseit ilyen
esetben úgyszintén szögletes zárójelben tegye hozzá. Ha a kiegészítés csak részleges, a maradék hiányt úgyszintén három vízszintes vonalkával jelölje. Az olvashatatlan vagy hiányzó rész nagyságát és azzal kapcsolatos észrevételeket szövegkritikai jegyzetben kell közölni. Ha valamely szó vagy dátum helye üresen maradt a
12
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Az Erdélyi Tudományos Intczct szabályzata szerint ebben az esetben + jelet kell tenni az utólagosan alkotott bekezdés elé. op. cit.
Az Erdélyi Tudományos Intézet szabályzata szerint: „A nyilvánvaló tollhibákat is úgy adja a
kiadó, ahogy azok az eredeti szövegben szerepelnek." op. cit. Ennek nincs értelme, csak nehezíti az olvasást.
Az 1920. évi szabályzat azt javasolja, hogy állandóan és általánosan használt rövidítéseket
meg lehel tartani, (mint pl. m.p., fi., I. s., nro. stb.), és ezeket egy rövidítésjegyzékben kell feloldani. Ezen kívül a kétségtelen jelentésű rövidítéseket fel kell oldani, a szokatlan vagy kivételesen használt rövidítéseket szögletes zárójelben kell feloldani, op. cit.
Szeretném megjegyezni, hogy a szövegbeli rövidítéseket lehet közölni vagy feloldani, de megengedhetetlen rövidítések „gyártása" egy adott forrásszöveg kiadásánál. Bár az 1920. cvi szabályzat bizonyos esetekben lehetőséget ad erre visszatérő címek és udvariassági formulák
esetén, szerintem ezt kerülni kell.

szövegben és azt nem tudjuk pótolni, azt is szögletes zárójelbe tett három vízszintes vonalkával jelöljük. Egyúttal szövegkritikai jegyzetben tegyük meg észrevételeinket.
8. Bizonytalanul olvasott vagy feloldott szónál a bizonytalanságot a szó után
szögletes zárójelbe tett kérdőjellel jelölhetjük.
10. A kerek zárójelet használjuk a magában a szövegben is zárójelben lévő részek közlése esetén.

V. A forrásközlés apparátusa
A forrásközlés apparátusának legbővebb áttekintését Ember Győző adta,16de az
1974-ben a MOE számára készült szabályzat is alapos tájékoztatást nyújt erről.
Ezeket ajánlom az olvasók figyelmébe, amennyiben a vita e területre is kiterjedne.
Végezetül szeretném megjegyezni, hogy a viszonylag friss kiadványok közül
melyeket tartok példaértékűnek, anélkül, hogy alapos elemzésükre itt most sor kerülhetne. Lengyel-magyar irodalomtörténeti kutatócsoport adta ki több kötetben a
16. század jelentős humanista gondolkodójának, Dudith András pécsi püspöknek
leveleit több kötetben. I7A szövegkiadás jól áttekinthető, fölösleges jelekkel nincs
telezsúfolva, a magyarázó jegyzetek maximális alapossággal készültek. Ezenkívül
nagyon jól használhatónak és pontosnak tartom a Tóth István György által a római
Propaganda Fide levéltárból közölt misszionáriusi jelentések kiadását.' 8 A legújabbak közül pedig egészen kiválónak tűnik a napokban megjelent, a burgenlandi
horvátok 16. századi migrációját bemutató forrásokból készült kiadvány. 19
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Ember Győző: A levéltári forrásközlés apparátusa. In: Levéltári Közlemények, 46. (1975)
2. sz. 2 0 5 - 2 2 1 . p.
Andreas Dudithius Epistulac. Pars I. Szerk.: Lech Szeuzki-Szepcssy Tibor. Kiadja: Szepessy
Tibor-Kovács Zsuzsanna. Bp., 1992.
Rclationcs missionariorum de Hungaria ct Transilvania (1627-1707). Ed.: Tóth, István
György. Roma-Bp., 1994.
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Félix: Ausgcwáhltc Dokumcntc zur Migration der
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Hrvata u 16. Stoljcéu. Eiscnstadt/Zeljczno, 1999.

FAZEKAS ISTVÁN
KORREFERÁTUM OBORNI TERÉZ ELŐADÁSÁHOZ

A forráskiadás mindig két problémát vet fel, amint az a konferenciaszervezők által
előzetesen megadott több vitaanyagból is kiviláglik, a mit és hogyan problémáját.
A mit adjunk ki kérdésére referátumomban nem térnék ki. A források kiválasztására vonatkozó alapvető szempontokat a koraújkor tekintetében véleményem szerint
máig érvényesen meghatározta a Magyar Történelmi Társulat 1920-as szabályzata
(12-16. p.). A hogyan kérdése azonban számos problémát vet fel, jóllehet alapvetően egyetértek Oborni Terézzel abban, hogy a latin forráskiadás esetében lényegesen kedvezőbb a helyzet, mint más nyelven készült források esetében, mivel itt
létezik egy nemzetközi gyakorlat, amelyhez igazodni lehet, mi több kell is. Nem
hiszem, hogy sok újdonságot mondok azzal, hogy koraújkori latin források esetében nemzetközileg általánosan elfogadott a humanista helyesírás követése. Olyannyira bevettnek számít, hogy a német történetírás által 1980-ban a koraújkori
szövegek kiadására készített és azóta irányadónak számító szabályzat összesen 20
sorban foglalkozik a latin szövegek okozta problematikával, miközben az olasz,
francia, spanyol, német szövegek esetében követendő irányelvek általában két-két
oldalt kaptak 1 . A humanista ortográfia mint alapvetés elfogadását véleményem
szerint az indokolja, hogy a XVI. századtól az iskolai tanulmányok során a diák elé
mint eszményt a klasszikus latinság elsajátítását helyezték, s a diákok később a tanulmányok alatt elsajátított eszmények megvalósítására törekedtek, vagy legalábbis kellett volna, hogy törekedjenek. Tegyük hozzá, a források egy része ezen
törekvésnek igencsak kevés nyomát mutatja. Mivel pedig a forráskiadás célja az,
hogy az olvasó kezébe egy a valósághoz hü, azonban mégiscsak könnyebben ke-
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Empfchlungcn zur Edition frühncuzcitlichcrZcxtc. In: Jahrbuch dcr historischcn Forschung in
dcr Bundcsrcpublik Dcutschland. Bcrichtsjahr 1980, 85-96. p. Ez a szabályzat Johann
Schultzc által meg az 1930-as evekben megalkotott és a „Richtlinicn fűr dic áuBcrc
Tcxtgcstaltung bei Hcrausgabc von Quellén zur neueren deutschen Geschichtc" cím alatt kiadott szabályzatot váltotta fel. In: Korrcrspondcnzblatt des Gcsamtvcrcin dcr deutschen
Gcschichts- und Altcrtumsvcrcinc, 78. (1930) 37-45. p. Ujabb kiadása: Blattcr fúr deutschc
Landcsgcschichtc, 102. (1966) 1 - 1 0 . p. Nagyreszt megegyezik a nemet szabályzattal a Római
Jezsuita Történeti Intézet által kidolgozott forráskiadási szabályzat is: N o r m a c pro edendis
„Monumcntis Historicis Socictatis Icsu". Romac, 1962. 1-5. p. Ez utóbbi megszerzésében
Molnár Antal volt segítségemre, akinek ezután is köszönöm szívességét.

zelhető forrást adjon, (ismét egyetértés Oborni Terézzel) m a a kiadást végző személy kénytelen a forrás külső képébe belenyúlni, lényegi tartalmi változtatás nélkül a benne található következetlenségeket lehetőség szerint kiküszöbölni. A koraújkori és újkori latin források esetében ehhez a művelethez szolgál vezérfonalul a
humanista helyesírás, amelyet a magyar szabályzatok közül egyaránt használatra
ajánl a Magyar Történelmi Társulat 1920-as szabályzata, ill. a Benda Kálmán által
az Országgyűlési Emlékek kiadására készített szabályzat is.
A fentebb elmondottak értelmében a nemzetközi és a magyar kiadási szabályok
nagy vonalakban megegyeznek egymással, néhány eset megítélésében azonban eltérnek egymástól az ajánlások. A magyar gyakorlat mind az u-v, mind a i-j esetében
a kiejtés szerinti írásmódot javasolja, ezzel szemben a két fentebb emlegetett nemzetközi szabályzat a humanista gyakorlatot követve az i-j esetében az i-re való átírást tartja ildomosnak, a szókezdő i esetében is (iam tehát és nem jani). A szókezdő
i j-re való átírása úgy vélem kellően indokolható a magyarországi gyakorlattal, s
mint helyi sajátosság megtartható a hazai források esetében. A két pontos y-t a
MOE szabályzata elveti, s a nemzetközi szabályzatok sem ismerik el megtartásánakjogosultságát. E pontban eltér a véleményem a vitaanyag készítőjétől, s inkább
a nemzetközi gyakorlat követését javaslom.
Még egy pontban tapasztaltam eltérést a korábbi magyar szabályzatok és a felkért vitaanyag-készítők, Oborni Teréz és Soós István javaslatai között, mégpedig a
dátum esetében. Mindketten az eredeti dátum megtartását javasolják, miközben a
MOE és az 1920-as szabályzat is annak átírását javasolja. Magam részéről nem látom okát a korábbi gyakorlattól való eltérésnek, a dátum feloldásának.
A viszonylag egységes szabályozás ellenére, ha felütünk néhány forráskiadványt, a vártnál színesebb képpel találjuk szemben magunkat. A munkák többsége
a bevezetőben deklarálja, hogy a kiadásban humanista ortográfiát fogja követni, de
a szövegekben ez nem tükröződik vissza. A közlések másik része a forrás eredeti
betűkészletének visszaadására törekszik, ismét más kiadások a humanista alap
mellett számos egyedi sajátosságot hagynak meg.
Joggal tehető fel a kérdés, mi a sokszínűség oka. A válasz nem egyszerű. Részben
az egyetemi képzés, pontosabban egyetemi képzetlenség áll a háttérben, ahol viszonylag kevés lehetőség nyílik arra, hogy a történészpalántákban kialakuljanak
azok a filológiai kézségek, amelyek nélkül nem lehetséges komoly, értsd forrásokkal
dolgozó történészi munka. Ráfoghatjuk továbbá - nem kevés joggal — a nagy forráskiadási sorozatok, pontosabban az ezek kapcsán törvényszerűen kialakuló műhelyek hiányára, amelyek vonzásában akarva-akaratlan viszonylag sok történész
sajátíthatná el a forráskiadáshoz szükséges ismereteket, tanulhatná meg azt a fegyelmet, amely nélkül nem lehet következetes forráskiadást végezni. A harmadik ok még

prózaibb: a forráskiadás alapjául szolgáló levéltári források túlságosan sokszínűek,
hogy egy szabályzat satujába maradéktalanul befoghatok lennének. A humanista átírás jól alkalmazható az elbeszélő forrásokon túl a kormányzati szervek működése
során keletkezett iratokra, a misszilisek döntő többségére stb. Nem tartom azonban
minden esetben indokoltnak a gazdaságtörténeti források humanista alapú közlését,
gondolok itt mindenekelőtt az urbáriumokra, összeírásokra, számadásokra. Nem véletlen, hogy az egyetlen szabályzat, amely latin források esetében is az eredeti központozás megtartásával betűhív átírásra törekszik, egy urbárium bevezőtéjében látott
napvilágot. 2 Talán a gazdaságtörténeti források egy részét nem is kellene teljes terjedelemben közölni, hanem elég lenne táblázatos formában való megjelentetésük.
A magánírásbeliség egyes irattípusainál is okot látok több engedményre, pl. naplók
esetében, ahol az egyéni sajátosságok erőteljesebb megőrzése a naplóíró személyiségének, műveltségnek jobb megismerése miatt indokoltnak látszik. A hagyatéki
leltárak, könyvleltárak szintén olyan forráscsoportot képviselnek, ahol az egyéni
sajátosságok megőrzése érdemesnek látszik, mindenekelőtt fontosnak tartom eltérve az általános gyakorlattól a rövidítések feloldásának jelölését, hiszen e források esetében sok rövidítés feloldása többesélyes.
A források szerinti megosztás mellett szeretnék még egy szempontra, a kor szerinti megosztásra utalni. A konferencia szervezői három részre választották a latin
szövegeket, középkori, koraújkori és újkori forrásokra. Ezzel a felosztással nem értek egyet. A középkori latinság különállását nem vitatom, de koraújkori- és újkori
latinságnál a latin nyelv használatában (nyelvi struktúra, helyesírás) nem következett be a XVII-XVIII. század során olyan változás, amely ezt a megkülönböztetést
indokolttá tenné. Jól látható ez abból is, hogy. a Soós István által elkészített
XVIII-XIX. századot tárgyaló vitaanyag alapelvei megegyeznek a koraújkori kiadási szabályzat alapelveivel.
Végezetül csak annyit, hogy a viszonylag egységes humanista átírási gyakorlat
ellenére aki forrásokat ad ki, az nem kerülheti el, hogy a források jellegéhez igazodva, ki ne alakítsa a maga forráskiadási gyakorlatát. A Magyar Történelmi Társulat 1920-as, illetve a MOE 1974-es, valamint e konferenciáról megjelenő kötet
segítségével mindez nagyobb erőfeszítés nélkül lehetséges. Amit még lényegesnek tartok, az elsősorban a következetesség, a forráskiadás bevezetőjében meghatározott irányelvek következetes véghezvitele.
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SOÓS ISTVÁN
JAVASLATOK AZ ÚJKORI MAGYARORSZÁGI LATIN ÉS N É M E T
NYELVŰ FORRÁSOK KIADÁSÁRA*
I. Bevezető megjegyzések
A magyarországi forráskiadás — ennek kezdetei egészen a ] 8. századba nyúlnak
vissza — szabályzatának megalkotására már több mint egy évszázada kísérletet
tettek. Erre a magyar történetírás első jelentős korszakában, a különböző forráskiadvány-sorozatok megjelentetése idején, rendkívül nagy szükség is volt. A Magyar Történelmi Társulat próbálkozása azonban — mint az közismert — nem járt
eredménnyel. A századforduló európai színvonalú magyar történetírásának kiváló
képviselői felismerték, hogy az ún. kritikai forráskiadás érdekében a külföldi forráskiadási példákat szem előtt tartva egy új szabályzatot kell kidolgozni. Az
1920-ban közreadott szabályzat már jelentős előrelépés volt egy egységes szempontú forráskiadási regulamentum megteremtésére, de mivel ez elsősorban a középkori források publikálása módszertani elveinek meghatározására koncentrált és
a többi történeti kor kútfőinek kiadásával kapcsolatban csak általánosságokban fogalmazott meg szempontokat, nem volt és nem alkalmas ma sem arra, hogy a különböző időszakokban keletkezett forrástípusok megjelentetésekor egyfajta forráskiadási kódexként azt használni lehessen. Nem is beszélve arról, hogy ez a szabályzat kizárólag a történeti források publikálásához próbált elméleti és módszertani szempontokat adni, a többi társadalomtudomány (pl. az irodalomtudomány, a
nyelvtudomány, gazdaságtörténet, művészettörténet, stb.) kútfőinek kiadásához
nem nyújtott megfelelő támpontokat. így nem lehet véletlen, hogy mindegyik társadalomtudományi diszciplína a maga „sajátos" kiadási elveit követte és követi
napjainkban is a forráskiadásban. Az 1960-as évek elején a magyar történettudomány ismét kísérletet tett a probléma megoldására, de a túlfűtött, szenvedélyektől
sem mentes szakmai vitákon túl, melyekbe más tudományágak (pl. a nyelvtudomány) képviselői is bekapcsolódtak, még részeredmények sem születtek. Két évtizeddel később Benda Kálmán ragadott tollat és egy koraújkori forráskiadványsorozat (Magyar Országgyűlési Emlékek) tervezett kiadása kapcsán részletesen ki-

*

A javaslatok kidolgozásában hasznos tanácsokat kaptam Szclcstci Nagy László irodalomtörténész kollégámtól, akinek ezúton is szeretném hálás köszönetemet kifejezni.

dolgozta a forrásközlés tartalmi vonatkozásait, általános utasításait, a publikálandó
kútfők (magyar és idegen nyelvűek egyaránt) helyesírási szabályait. Javaslatai ma
is megszívlelendőek, sőt egyenesen követendők, de számos elképzelésével mégis
vitatkoznunk kell.
Az alábbiakban, az eddigi kísérleteket illetve eredményeket is szem előtt tartva,
s egyúttal saját és kollégáink forráskiadási tapasztalatainkat is felhasználva szintén
javaslatokat igyekeztünk megfogalmazni. Javaslatokat és nem szabályokat, melyek reméljük pozitív, eredményeket is felmutató vitákra ösztönözhetnek.

II. Előzetes megjegyzések
A források kiadójának vagy sajtó alá rendezőjének elsődleges feladata — amint azt
Benda Kálmán szabatosan megfogalmazta — „hogy a forrásszöveget tartalmi
szempontból minél pontosabban adja vissza." Ez azt jelenti, hogy az eredeti szöveget megváltoztatni, azt átírni, abba beleírni illetve abból elvenni, az egyes szövegrészeket, mondatokat, szavakat önkényesen módosítani nem szabad. Hasonlóképpen nem módosítható a szöveg felépítése, szerkezete. A kiadandó forrásokhoz
minden esetben bevezetőt kell írni, amelyben nemcsak a publikálandó kútfők típusáról, jellegéről, származási helyéről, stb. kell szólni, hanem a közlés főbb elveiről
is. A kiadás céljától függően a szövegeket teljes egészében, részlegesen, kivonatolva vagy csupán utalásszerűén lehet közreadni. Ugyancsak a publikálás célkitűzésétől függ, vajon a szöveget ellátjuk-e magyarázó jegyzetekkel, összefoglaló regesztával.

III. Helyesírási és tartalmi szabályjavaslatok
Általánosan követendő cél, hogy a közlésre szánt forrás a lehető leghívebb formában kerüljön publikálásra. Ugyanakkor törekedni kell arra a kiadandó szöveg mentes legyen az abban előforduló helyesírási anomáliáktól, következetlenségektől.

7. Központozás
A szöveg központozásában elsősorban az értelmi szempontokat kell követni. Azaz
az egyes mondatrészeket elválasztó vesszőket, továbbá a pontot, a pontosvesszőt, a

kettőspontot, kérdőjelet, felkiáltójelet, gondolatjelet, idézőjelet az illető nyelvre
érvényes helyesírási szabályzat szerint kell a kiadásban alkalmazni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a pl. szövegben gyakran előforduló, az egyes gondolatokat megszakító pontosvesszőket vagy egyéb jeleket kiiktassuk. Az egyes gondolati
egységeket lezáró jeleket azonban, így elsősorban a pontot, ha ezt a forrás szerzője
elmulasztotta kitenni, mindenképpen szükséges jelezni a szövegben. Az eddigi
forráskiadási gyakorlat szerint ezeket általában szögletes zárójelbe tették. Véleményünk szerint ezeket „egyszerűen", minden külön jelzés nélkül kellene a mondat
végére írni. A megszólításokat lezáró jeleket, amennyiben azokat (felkiáltójellel,
ponttal vagy vesszővel) a kútfő szerzője külön nem jelöli, önkényesen ne tegyük ki.
Az egyenes zárójelek (//) helyett mindig a kerek zárójelet használjuk. A zárójeleken belül található kettős pontokat a zárójelbe tett szövegrész előtt és után /:...:/ el
kell hagyni. A szögletes zárójelet elsősorban a kiadói, szerkesztői „beavatkozások" során alkalmazzuk, mégpedig az alábbi formákban:
a) olvashatatlan szótöredékek, szavak vagy szövegrészek, tollhibák, bizonytalan olvasatok esetében a [...?] jelet;
b) a korabeli szóhasználattól eltérően vagy hibásan írott szavak esetében a [!] és
nem a [sic!] jelet;
c) az irat sérülése, kihagyások miatt elmaradt szavak, csonka szövegrészek esetében a [ ] jelet.

2. Nagy- és kisbetűk
A mondatkezdő szavakat nagybetűvel írjuk. Amennyiben az egyes gondolati egységeket pontosvessző választja el, úgy a pontosvessző után álló mondatokat kisbetűvel folytatjuk. A család-, személy-, ország-, terület- és helyneveket, helynévből
képzett mellékneveket minden esetben nagybetűvel közöljük. A szövegekben végig nagybetűvel írott szavakat, kifejezéseket nagybetűvel közöljük.

3. Egybe- és kii lön írás
Minden, az adott nyelvekben összetettnek számító szót egybeírunk. Ha a forrás
szerzője a helyesírási szabályokat figyelmen kívül hagyva az összetett szavakat
különírta, azokat meghagyjuk abban a formában, ahogyan a kútfőben szerepelnek.
Hasonlóképpen a szerző „figyelmetlensége" miatt egybeírt szavakat is az eredeti
szövegnek megfelelően kell publikálni. Ugyanakkor ezekre feltétlenül utalni kell,

mégpedig a külön- illetve egybeírt szavak után szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel ([!]).
4. Rövidítések
A forrásokban lévő rövidítéseket minden egyes esetben fel kell oldani. Különösen
követendő ez a szabály a gyakran előforduló illetve ismétlődő megszólításokra és
címekre, udvariassági formulákra. Tehát a szöveghűség érdekében többször alkalmazott módszert, ti. hogy a rövidített formában írott szavaknak, kifejezéseknek hiányzó részeit nem szükséges szögletes zárójelbe téve feloldani. Ha a rövidítés
többféleképpen is feloldható, úgy mindig az illető szövegrész vagy mondat értelmének megfelelően kell azt feloldani. A rövidített szó vagy fogalom után tett pontot a feloldáskor el kell hagyni. A rövidítéseket mindig fel kell tüntetni egy, a
kiadott kútfő(k) szövegéhez csatolt rövidítésjegyzékben.

5. Számok írása
A mennyiséget kifejező számokat (pl. gazdaságtörténeti iratokban), ha azokat a
forrásban római számmal írták, arab számokkal írjuk át illetve jelezzük. A pénzösszegeket mindig számmal jelöljük.

6. Dátumok keltezésének

írása

A különböző kútfők keltezésének írásában a szövegkiadási gyakorlatban nincs
egységes álláspont. Egyesek azt javasolják, hogy a szövegekben előforduló dátumokban a napot és évet, akkor is, ha azokat római számmal vagy netalán betűvel írták, minden esetben át kell írni arab számmal. Hasonlóképpen a hónapok
(különösen a szeptember, október, november és december) neveit pedig, amennyiben azok számmal vannak jelölve (pl. 7bris, 8bris, 9bris, Xbris), betűvel írják (azaz
Septembris, Octobris, Novembris, Decembris). Véleményünk szerint meg az eredeti dátumozást meg kellene hagyni a szövegben, ugyanis a forrás kiadója vagy
sajtó alá rendezője azt az irat elején, az ún. kopf-ban a magyar keltezés szabályainak megfelelően külön jelzi. Kivételt képez az évszámoknak egy „különös" római
számmal írott változata (erre a latin szövegkiadás kapcsán alább részletesen kitérünk). A dátumokban előforduló ragozott végződéseket, mint pl. lOma is vigyük
egy fél sorral feljebb, azaz 10212 7—.

7. Aláhúzások,

kiemelések

Az eredeti forrásban aláhúzott szövegrészleteket a nyomtatásban mindig dőlt betűvel adjuk közre. A kútfőkben egyéb módokon történt kiemeléseket ritkítással kell
jelezni.

IV. A latin nyelvű szövegek

Helyesírási

szabályok

1.) A latin szövegek központozásában a fent leírt elveket kell követnünk.
2.) A 18-19. századi latin nyelvű források publikálásakor mindenkor a humanista
helyesírás elveit kell követni. Az említett időszakban (amiképpen a koraújkori szövegekben is) a különböző kútfők szerzői gyakran cserélgették az egyes szavak írásakor a nagy és kis betűket. Számos példát találunk a magánlevelezésekben, de a
hivatalos iratokban is arra, hogy azok írói illetve szerző „kényük-kedvük" szerint,
illetve következetlenül írták az egyes szavakat. Ha az egyes forrásokat betűhív formában publikálnánk, az egyrészt ellent mondana a humanista helyesírás szerinti
szövegközlésnek, másrészt pedig nehézkessé tenné a szövegek olvasását.
A latin szövegek kiadásakor az alábbi esetekben javasoljuk a nagybetűk használatát:
a) a mondat elején és a kettőspontot követő idézőjel után;
b) személy-, család, tulajdon-, helység-, ország-, terület-, nép- illetve nemzetneveknél valamint helynevekből képzett mellékneveknél;
c) a nép-illetve nemzetnevekből képzett mellékneveknél (pl. Hungarus); a szövegkiadásokkal foglalkozó szakirodalom egy része ezt vitatja és a kisbetűs átírást
javasolja.
d) az uralkodókra használt állandó jelzős szerkezetnél (Sacratissima Majestas);
e) az uralkodók és különböző állami, vármegyei intézmények által használt többes szám első személyü személyes névmást és ragozott alakjainál (Nos, Nobis);
f) az egyes szám második és többes szám második személyü személyes és birtokos névmást és ragozott alakjainál (Tu, Vos, Tui, Vobis, Tuus, Vester stb.) .
g) a megszólításoknál (pl. Illustrissima Dominatio Vestra, Spectabilis Domine,
Illustrissime Domine, Serenissime Princeps stb.); méltóságok, címek kifejezése-

kor (pl.: Excellentissimus Dominus Comes Károlyi); a megszólításokat kísérő jelzők esetében (pl. Illustrissime Domine peculiariter Colendissime);
h) a különböző állami intézmények nevénél; ha ezek több szóból állnak, úgy
mindegyiket (pl.: Cancellaria Regia Aulica, Consilium Locumtenentiale Regium,
Camera Regia Aulica, Tabula Regia Judiciaria); a magyarországi rendek összefoglaló elnevezését: Status et Ordines (SS. et 0 0 . ) ;
i) hónapok, napok és ünnepek neveinél.
3.) A forrásokban eredetileg több szóból alkotott illetve rövidítésszerűen összevont szólbrmáknál, melyek már önálló szavakká váltak, eredeti alakjukban meg
kell hagyni és nem oldjuk fel őket (pl.: judlium, incattus).
4.) Az egyes kútfőkben előforduló rövidítéseket minden esetben fel kell oldani;
ellentétben azonban azokkal a álláspontokkal, melyek a rövidített szavakhoz kapcsolódó ragokat a nyomtatásban fél sorral megemelni kívánják, a kiadott szövegben a folyamatos írásmódot javasoljuk (pl.: cum Sma Ria Matté: cum Sacratissima
Regia Majestate);
5.) A kiadandó szövegekben mindenkor az arab számokat használjuk.
6.) A dátumok írásakor véleményünk szerint meg kellene hagyni az eredeti (lett
légyen az arab vagy római számmal jelezve), a forrásban szereplő változatot. Kivételt képeznek azok az esetek, ahol a római betűkkel írott dátumokban az ezret és az
ötszázat jelölő „M" illetve „D" helyett „ C I C T illetve „ i y áll. Ilyenkor az utóbbiakat az előbbiekkel helyettesítjük (pl. Anno C D I3CCLIX = MDCCLIX.). A napok
sorszámát jelölő „a" illetve „ma" képzőt a számok után a nyomtatásban egy fél sorral meg kell emelni.
7.) A helyesírási szabályokban fentebb említett elv szerint járjunk el.
a) határozottan különbséget kell tenni az az u és a v betűk írása között, mégpedig
a kiejtésüknek illetve hangértéküknek megfelelően (helytelen pl.: uero-t vero,
TVVS-t TUUS, uiua-t viva helyett írni stb.),
b) az ae helyett ne írjunk e-t;
c) az i és j betűt szintén a kiejtésnek megfelelően meg kell különböztetni; a szókezdő i helyett az újkori forrásokban, legalábbis a magyarországi gyakorlat ezt mutatja, igen gyakran j áll (pl. nem iudicium hanem judicium). Ezekben az esetekben
célszerű a j-s írásmódot meghagyni. A hím- és semlegesnemű főnevek ragozott
alakjaiban többször találkozhatni az ii helyett y-nal. Ez utóbbit mindenkor át kell
írni ii-re (pl. regys = regiis); az y-t csak azokban az esetekben hagyjuk meg, amikor

az eredeti írásmódban is így szerepel (pl.: inclytus, ectypon) vagy család- és tulajdonnevekben (Széchény, Károlyi);
d) meghagyható a humanista írásmódtól eltérő, de a magyarországi latin nyelvben meghonosodott írásmód olyan szavak esetében mint pl.: litterae a literae helyett vagy amikor a szavakban az oe hangkapcsolat helyett az ae szerepel (pl.
moeror — maeror).

V. Német nyelvű szövegek

Általános szabály, hogy a gótbetűs forrásokat minden esetben át kell írni latin
illetve német betűre.
A 16-17. század gyakorlatától eltérően, amikor számos kútfőt találunk, melyekben
a főneveket mind kisbetűvel írták, az általunk tárgyalt korszakban már határozottan elkülönül a kis- és nagybetűs írásmód, azaz köznevek esetében általában máinagybetűs írásmód a meghatározó. Ez persze nem jelenti azt, hogy — különösképpen a magánlevelezésekben, útinaplókban, naplókban, memoárokban — ne bukkanna fel a főneveknek következetesen kisbetűs írása. Mivel a 18. században, a
koraújkorhoz hasonlóan nem létezett egységes német helyesírás, a szövegek kiadásában nem követhetjük a későbbi illetve a mai német helyesírási szabályokat.
Ennélfogva nem „írhatjuk át" az egykori forrásokat; azokat eredeti formájukban
kell közreadni.
A kiadónak tehát a kútfőket, melyekben akár az egyes szavak korabeli kiejtésére vagy nyelvjárására nézve is fontos információkat kaphatunk, lehetőlegpontosan
kell publikálnia. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szövegeket szigorúan betűhíven
kell megjelentetni. A kizárólag betűhív kiadás különleges esetekben kötelező érvény, mint pl. kiemelkedő személyiségek kéziratainak közreadásakor.
A különböző források szövegeinek publikálásakor az alábbi szabályok szem
előtt tartását javasoljuk:

Helyesírás
1.) Nagy és kis betűk
A közneveken kívül az alábbi esetekben írunk még nagy kezdőbetűt:
a) a mondat elején;

b) nép-, országok-, tájak-, hely-, vizek-, család- és személynevek;
c) Hónapok, napok és ünnepnapok;
d) címek és megszólításformák (pl. Dr., Mag., E. L., E. M., der Herr = Christus,
E. W. stb.) írásakor.
2.) Magánhangzók
a) a hosszú magánhangzók. Ezeket (pl. aa, ee, ii, oo, uu) eredeti alakjukban
meghagyjuk.
b) azún. „Umlaut"-ok. Ilyenek pl. a következők: á, ö, ü. Ezek helyett gyakran találkozunk az ae, oe és ue írásmódokkal. Amennyiben a forrás készítő az utóbbiakat
használja, ne írjuk át „önkényesen" az előbbiekre. Hagyjuk meg azokat eredeti formájukban.
c) a magánhangzók feletti jelek. Ez utóbbiak között meg kell említeni a felülírt
a-t) il-t, y-t, ha ezek egyértelműen felismerhetők, akkor a következőképpen írandók:
y vagy á, ii. Az említett betűk feletti jeleket nem szabad a betű mellé levinni. Az u vagy v felett található félkörív, vagy két vonás továbbá a függőleges
hullámos jel (V) lényegében csupán arra szolgál, hogy az u-t azn-től megkülönböztessük. Ezt külön nem kell jelölni a kiadásban.
d) az i változtatás nélkül i-nek írandó. Az ie hangkapcsolat szintén megtartandó.
Az i-t ne írjuk át ie-re pl az olyan szavakban, mint pl.: hier, sieben stb. Elfogadható
a hir s a síben alak is. Kivételt képez a wieder illetve wider, mivel ezek jelentése
más és így ezeket érteimiiknek megfelelően kell írni. Megmarad azonban a ie diftongus, ha az hosszú kiejtésre utal (ezt ma a h betű illetve hang betoldásával jelölik;
pl.: ier — ihr; iem -ihm). Az z-t ne írjuk át j-re sem (pl. in és nem jn, iemand és nem
jemand).
e) az u hangértéket jelölő illetve kifejező v és w megmarad eredetiben, azaz nem
írjuk át u-nak (pl. bawen és nem bauen, Clawes és nem Claus, newen és nem
neuen); ellenben zu-t és nem zw-t írunk. A kettős u (uu) helyett pedig a w-t használjuk az átíráskor (pl. bawen és nem bauuen). Az u-t és v-t a kiejtésnek megfelelően
írjuk (pl.: vier és nem mer, und és nem vnd).
f) az y minden esetben maradjon meg y-nak. Ne váltsuk fel sem aj-vei vagy i-vel
(pl. Mayestát és nem Majestát illetve Maiestát).
3.) Mássalhangzók
A mássalhangzók átírása általában megmarad abban a formában, ahogy az eredeti szövegben szerepelnek. Fontos azonban a következő szabályokra ügyelni:
a) a d és t helyett használt illetve írt kettőshangzó: dt az átíráskor meghagyható
(pl.: darundter = darunter; tausendt = tausend).

b) az f és a v, a b és a w abban a formában írandók, ahogy azok a forrásban olvashatók (pl. Vogt és Fogt; alweeg és albeg).
c) a t és a c (illetve tz és ez), amennyiben nem ismerhetők fel a kútfőben egyértelműen, úgy a tz-ként kell átírni (pl.: nutzen, goltz és nem nuczen, golcz.); a szókezdő tz, ez helyett azonban mindig z-t írunk (pl.: zu, Zeit, zit., zur és nem tzu/czu,
Tzeit/Czeit, tzit/czit, tzur/czur); atztmellett meghagyandó azt is (pl.: jetztésjezt).
d) a kettős mássalhangzók esetében a következőket figyelembe venni: a
szóókezdő vagy szóvégi kettőzések közül csak egyet írunk (pl.: ffürstlich - fűrstlich,
dorff — dorf, inn = in, soltt = solt); meg kell hagyni azonban azokat a kettős mássalhangzókat, amelyek az előttük álló magánhangzó hosszúságára utalnak (pl: Hoff,
nemmen, wegk); megtartandó a ck hangkapcsolat (pl: Getrancke); hasonlóképpen h
mint a szótag nyújtására szolgáló mássalhangzó pl. sthen, wohlgebohrn); a kettős s
(ss)-t meghagyjuk és nem kell átírni B-szé, ahogy a B-t sem ss-szé.
e) A dátumnak írásában olvasható ragozott végződésket, mint pl. 1 Oten August,
vigyük egy fél sorral feljebb, azaz: 10— August.
4.) Rövidítések
A források szövegeiben alkalmazott rövidítéseket — ha azok egyértelműek —
minden esetben fel kell oldani, akár egy szóról, szókapcsolatról vagy éppen szóvégi végződésről legyen szó. Azaz ne használjunk mindenáron szögletes zárójeleket.
A rövidítéseknél a ragokat folyamatosan írjuk ki és ne emeljük meg egy fél sorral.

BAK BORBÁLA
A XVI-XVIII. SZÁZADI MAGYAR NYELVŰ FORRÁSOK KIADÁSÁNAK
KÉRDÉSEI
Ajánlás a magyar nyelvű források

közreadásához

A tudományos igényű történeti forráskiadás kezdetei óta két alapvető kérdéssel
szembesülnek a forráskiadványok összeállítói. Munkájuk első lépéseként dönteniük kell arról, hogy mit?, azaz a források milyen „típusait", azok milyen körét fogják
sorozatukban, kötetükben szerepeltetni. A másik kérdés, amelyre választ kell adniuk, a hogyan? kérdése. Ennek eldöntése során mérlegelni kell, hogy a közölt forrásokról hasonmásokat (is) közreadnak-e, az eredetiek másolatának szövegét milyen
teljességgel, azok írásmódját a paleográfiai hűség milyen mértékével, hangalakját
az egykorú jelölési rendszerhez milyen módon kapcsolódva jelentetik meg nyomtatásban. Kivonatos közlés esetén a regesztákban feltüntetendő adatok részletességét, az idézett részeknek az eredeti írásmódhoz való kötődését és az „összekötő
szövegre" vonatkozó alapelveket is tisztázni kell.
A mit publikáljunk? kérdésre adandó válasz során — legyen a tudományos igényű történeti forráskiadvány egy-egy téma vagy korszak, egy-egy levéltári egység
vagy egyéb gyűjtemény dokumentumainak együttese — az összeállítás szempontjai között (véleményem szerint igen helyesen) a forrás eredeti nyelve kérdésként
nem szerepel. Amennyiben azonban a közlésre szánt dokumentum nyelve nem
szempont a forráskiadványba történő válogatás során, joggal vethető fel, hogy indokolt-e külön is szólni a XVI-XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásával
kapcsolatos gondokról, gyakorlatról és a kiadás során követendő általános alapelvekről, szabályokról. Úgy vélem, több szempontból is jogosnak minősíthető az
igen válasz.

A magyar nyelvű történeti források kiadására vonatkozó alapelvek
összefoglalásának szükségessége
A magyar nyelven készült feljegyzések kiadásával kapcsolatos teendőkről már
csak azért is szólni kell, mert a forráskiadás módszertani kérdéseinek egy jelentős
körét, a szövegekkel kapcsolatos teendőket mindig egy-egy nyelvhez kötötten
vizsgálták, vizsgálják. A Magyarországon egykor meghatározó latin írásbeliség
dokumentumainak közlésére vonatkozó problémákról Európa-szerte születtek és
születnek állásfoglalások. A magyarországi német nyelvű forrásanyag nyomtatásban történő közzététele során a német nyelvterületen kidolgozott alapelveket is figyelembe lehet és kell venni. A magyar nyelven írt feljegyzések közzétételére
vonatkozó ismeretek és javaslatok összefoglalása — az előzőekkel ellentétben —
kizárólag a magyar anyanyelvű kutatók, forrásközlésre vállalkozók feladata.
E mellett a magyar nyelvű források közreadásával kapcsolatos gondok tisztázását az a körülmény is indokolja, amely abból az örvendetes jelenségből fakad, hogy
napjainkban egyre több forráskiadvány jelenik meg. Úgy tűnik, ismét felértékelődik a forrásközlés fáradságos munkája. A kiadások számának gyarapodása azonban egyre élesebben mutatja meg a buktatókat is. Úgy tűnik, nem egy esetben a
magyar nyelven írt források arra csábíthatnak, hogy gyorsan, külön „nyelvismeret", „nyelvtanulás" nélkül elvégezhetőnek ítéljük a publikálás feladatát. Természetesen mindazok, akik munkájuk során a dokumentumok nyelvét tekintik meghatározónak, és arra vállalkoznak, hogy kizárólag magyar nyelven irt XVI-XVIII.
századi forrásokat adnak közre, már munkájuk kezdetén csalódni kényszerülnek.
Egyrészt ugyanis azzal a jelenséggel kell szembesülniük, hogy a magyarul írt feljegyzések sorában szinte alig található olyan, amelyben legalább a címzés, a formulás részek, valamint néhány mondatrész, szakkifejezés ne latinul szerepelne,
másrészt tapasztalniuk kell, hogy a forráskiadás feladatát nagyban megnehezíti az
a körülmény, amely a korszak magyar nyelvének hangjelölési rendszerében, illetve
ennek nyomtatásban történő következetes és indokolható visszaadásában rejlik. A
magyar nyelvű források publikálójának számolnia kell azzal, hogy bár nagyobb részében anyanyelvén írt dokumentumokkal dolgozik, a XVI-XVIII. század magyar
nyelve számtalan értelmezésbeli kérdést, a lejegyzés módja gyakori paleográfiai
kétségeket vet fel, azaz a magyar nyelvű források nyomtatásban történő közreadása is filológiai felkészültséget, időigényes, tudományos munkát kíván.
Szólni kell a hogyan? kérdéséről azért is, mivel jelenleg nincs a XVI-XVIII. századi magyar nyelvű történeti forrásszövegek publikálására vonatkozó, ha általáno-

san nem is, de elveiben legalább elfogadottnak tekinthető, „érvényes" forráskiadási
szabályzatunk, vagy a forráskiadás alapelveit összefoglaló állásfoglalásunk.
Egyetértés van az 1526 előtti, latin szövegkörnyezetben előforduló magyar szavak közlésére vonatkozóan. Ezek közreadása, mint vulgáris kifejezéseké, betűhű
formában történik. Fejérpataky László már az 1885. évi történeti kongresszus
egyik előadójaként, a Monumenta Vaticana forráskiadási gyakorlata alapján, követendő elvként fogalmazta meg, hogy a latin oklevelekben szereplő személy- és
helyneveket „szorosan a kéziratok vagy oklevelek helyesírásához" ragaszkodva
kell közölni.1
Fejérpataky röviden érintette a magyar és a német oklevelek, valamint levelek
publikálását is. A magyar nyelvű dokumentumok esetében 1550-ben jelölte meg
azt az időpontot, amely előtt az eredeti ortográfia szerinti közlést tartotta szükségesnek. Az ezt követő időszakról mindössze azt említette, hogy a szokás a „mostani helyesírás" [azaz az 1885-ben érvényben levő] alkalmazása, „megtartva azonban az eredetinek hangoztatását". 2
A Magyar Történelmi Társulat 1920-ban, a bécsi levéltárakban megindult forráskutatás és forráspublikálás kezdetén adta közre a török- és az újabbkori történetre vonatkozó források közlésének szabályzatát/ A szabályzat — anélkül, hogy
elveszne a részletekben — szól az egyes kötetekben megjelenő dokumentumok kiválasztásáról, a forrásközlés módszereiről és nyelvenként a „helyesírás" kérdéséről is. A közlés során követendő módszerek összefoglalása több esetben is az „általában" alkalmazandó/alkalmazható megoldásokról, „lehetőségekről" ír, miközben
a szakszerűség, a szöveghűség terén az egyes kötetek szerkesztőit terhelő felelősséget hangsúlyozza.
A Mohács utáni korszak magyar nyelvű forrásai egy részének közreadásáról
összefoglaló szabályzat ezt követően csak 1974-ben jelent meg. Ekkor a Magyar
Országgyűlési Emlékek sorozat 1607-1790 közötti korszakra vonatkozó köteteinek forrásközléséhez és így az ebben megjelentetendő, magyar nyelven írt források
kiadásához is készült szabályzat.4 A részletes összefoglalás a sorozatba tartozó va-
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MTT 1885. jul. 3 - 6 . napjain Budapesten tartott congrcssusának irományai. Fejérpataky László: A történelem segédtudományai s különösen az oklevéltan hazánkban. In: Századok, 19.
(1885) VIII. füzet, 67. p. (A továbbiakban: Fejérpataky, 1885.)
Fejérpataky, 1885. 69. p.
A Magyar Történelmi Társulat forráskiadási szabályzatai. In: Századok, 53-54. (1919-1920).
Melléklet 3 - 2 4 . p. (A továbbiakban: MTT 1920.) A Melléklet a bécsi kutatások és a török-,
valamint újabbkori forráskiadási szabályzat keretei között kitér az egyes sorozatok köteteinek
tárgyára is és közli a Fejérpataky László által kidolgozott cs A M. Tud. Akadémia szabályai
középkori latin források közlésére címmel megjelentetett alapelveket is.

lamennyi irattípusra, a forrásközlés különböző fajtáira, a kötetek szerkezetére és a
nyelvenkénti helyesírásra is kitér. A megfogalmazott elvek gyakorlati alkalmazását a függelékekben bemutatott példák szemléltetik. A szabályzat egészének érvényesülését, mivel a sorozat kötetei máig nem kerültek közreadásra, valójában nem
lehet megítélni. A részletkérdéseket és az alapelveket gyakran nehezen áttekinthető szerkezetben közlő összefoglalás, a magyar nyelvű szövegek publikálására közölt helyesírási szabályok, a bonyolult javaslatok, a nem egy esetben vitatható elvi
megállapítások a forráskiadás gyakorlatában napjainkig csak részleteiben érvényesültek. A legutóbbi években megjelentek olyan forráspublikációk, amelyek
egyikében Bessenyei József szerkesztőként például csak latin nyelvű szövegek
közreadásánál alkalmazta a szabályzatot, a magyar és a német nyelvű forrásokat
azonban betűhíven közölte. Ezzel ellentétben az 1767. évi Sopron vármegyei úrbérrendezés anyagának bevezetésében Turbuly Éva szerkesztőként a magyar szövegek közreadásának alapelveiként hivatkozik a szabályzatra. 5
A levéltári források kiadásának gyakorlatával Ember Győző az 1982-ben megjelentetett Levéltári terminológiai lexikonban foglalkozik. A kötet természetesen
már csak műfaja miatt sem adhat forráskiadási szabályzatot, hiszen az egyes címszavakban kidolgozott kérdések nem alkotnak szerves egységet. A vonatkozó szócikkek ugyanakkor a fogalmak meghatározása során több olyan kérdést is érintenek, amelyek a források kiadásának elvi és gyakorlati kérdései közé tartoznak. A
forrásközlést a kiadványkészítés kérdéskörének keretében tárgyalja a szerző, érintve a forráskiadás módjának lehetőségeit is. A címszavak kidolgozottsága nem mu-
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A Magyar Országgyűlési Emlckck sorozat 1607-1790 közti részének szerkesztési cs forrásközlcsi szabályzata. In: Századok, 108. (1974) 2. sz. 436-475. p. 5 facsimile. (A továbbiakban: MOE 1974.) A szabályzat Bcnda Kálmán munkája.
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Az említett megoldást alkalmazta például Bessenyei József két forráskiadványában is. A magyarországi boszorkányság forrásai I. köt. Szcrk.: - -. Bp., 1997. cs Diósgyőr vára cs uradalma
a XVI. században. Miskolc, 1997. /Tanulmányok Diósgyőr törtenetéhez 2./ A boszorkányság
forrásai I. kötetében a helynévmutató összeállítása is a MOE 1974 alapján készült. A diósgyőri kötetnél Bessenyei József azzal indokolja a XVII-XVIII. századra vonatkozó szabályok
XVI. századi forrásokra történő alkalmazását, mivel,jelenleg ez a legrészletesebben kidolgozott közreadási útmutató", valamint, „mert a XVI. század második felében ... nem történtek
olyan mélyreható paleográfiai változások, amelyek más eljárást igényelnének". L. c kérdésről
bővebben: Bessenyei József. Mikrotörténclcm cs forráskiadás. Miskolc, 1998. 14-16. p. /A
Miskolci Egyetem Habilitációs Füzetei. Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság/. (A továbbiakban: Bessenyei, 1998.) A MOE 1974 magyar szövegek közreadásakor való alkalmazását 1. Tóth Pctcr: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron
vármegyében I. Magyar cs latin nyelvű vallomások (1767). Szcrk.: Turbuly Éva. Sopron-Eiscnstadt, 1998. (A továbbiakban: Tóth, 1982.).

tatkozik mindig kellően kiegyensúlyozottnak, és így vannak olyanok, amelyek
kézenfekvő kérdéseket igen részletesen magyaráznak, míg ezek mellett alapvető
vonatkozások nem kerülnek alaposabban kifejtésre. 6
Ember Győző a kiadványkészítéssel foglalkozva a forrásközlés fogalmát is
meghatározza. Szerinte „a szó tágabb értelmében mindenféle forrásnak a közlése,
illetve mindenféle forrást közlő kiadvány" forrásközlésnek minősül. A szűkebb értelmezés forrásközlésnek azonban csak a levéltári források közlését, illetve a levéltári forrásokat közlő kiadványokat tekinti. A szerző összefoglalásként végiil
megállapítja, hogy „a levéltári terminológiában a forrásközlés kifejezést ez utóbbi,
szűkebb értelemben használjuk". 7
Korábbi forrásközlési szabályzataink a tudományos igényű forráskiadványok
összeállításához kívántak segítséget adni és így nem foglalkoztak külön azzal a
kérdéssel, hogy a forráspublikációk kiknek készülnek. A kiadványok „címzettjeit"
azonban minden esetben tekintetbe kell venni, mert a majdani használók, az olvasók igényei, előképzettségük jelentősen befolyásolják a kiadási módszereket is. A
használók körével a gyakorlatban a szerkesztők mindig szembesültek és szembesülnek és gyakorta kényszerülnek a szabályzatokban foglaltak olykor hevesen is
bírált módosítására. A terminológiai lexikon tekintettel van a forrásközlés céljára
és megkülönbözteti a „tudományos", a „népszerű" és a „tudományosan
népszerű " forrásközlést, az utóbbi alatt az oktatási célra összeállított forrásgyűjteményeket értve.
Ember Győző a publikációkat megkülönbözteti olyan módon is, hogy azok a
közölt szövegek teljes egészét, egy vagy több részét adják közre, vagy csak tárgyi,
illetve tartalmi kivonatokai tartalmaznak. A korábbi szabályzatokhoz hasonlóan a
lexikonban is szerepel a szövegek közreadásának módja, bár ennek ismertetése során az iratok nyelve alapján nem különülnek el a különböző módszerek. Önálló
címszót kapott a kötetben a „forrásközlés fényképen", azaz a fakszimilével történő
forráspublikáció, valamint a „forrásközlés filmen".
Napjainkban úgy tűnik, hogy az ismertetett, szabályzatként közreadott dokumentumok közül sem az 1920. évi, sem az 1974-ben megjelent elegendő támpontot
nem nyújt a magyar nyelvű szövegek közreadásához. Az egyes, nyomtatásban
megjelentetett publikációk mind a szabályzatoktól, mind egymástól eltérő megoldásokat mutatnak. Jelenleg a magyar nyelvű történeti forrásszövegek közreadásának módszereire és azok alapján néhány általános jelenségre csak következtetni
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Ember Győző: Levéltári terminológiai lexikon. Bp., 1982. 214-217. p. (A továbbiakban: Ember, 1982.)
Az idézetet 1. Ember, 1982. 214. p.

lehet a forráskiadványok előszavaiban összefoglaltak, az adott munkákban érvényrejuttatott forrásközlési elvek, valamint a kiadványokról megjelent bírálatok
észrevételei alapján.
A magyar nyelven írt történeti források kiadására vonatkozó szabályzat hiánya
nem csak akkor szembetűnő, ha a történeti forráskiadványokat, az ezekben alkalmazott publikációs elveket tekintjük át. Feltűnő a hiány akkor is, ha azokat a szakterületeket szemléljük, amelyek kutatói ugyancsak a XVI-XVIII. század magyar
nyelvű feljegyzéseivel, azok közreadásával foglalkoznak. A korszak magyar nyelven írott dokumentumai között számtalan olyan található, amely nemcsak történeti
forrás, hanem egyben az irodalomtörténet, a régi magyar irodalmi szövegek kritikájával foglalkozó filológia, a magyar nyelv-, helyesírás-, nyelvjárástörténet, a
néprajz (folklór) számára is közreadandó, elemzendő szöveg. Amennyiben az említett tudományágak forráskiadási tevékenységét vizsgáljuk, szembetűnő, hogy
nemcsak konkrét szövegpublikációkat, hanem az egyes kutatási területek sajátos
követelményeit figyelembe vevő forráskiadási szabályzatokat is tanulmányozhatunk.
Péter László a Magyar Tudományos Akadémia textológiai bizottságának közreműködésével 1988-ban adta közre az Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata című összeállítást. A magyar nyelvű irodalmi szövegek gondozásának, a
kiadványok tartalmi, szerkesztési kérdéseinek összefoglalása után a latin (Kulcsár
Péter), a francia (Kovács Ilona), az olasz (Kovács Zsuzsa) és a német (Vizkelety
András) nyelven, a XVI-XIX. században lejegyzett szövegek közlésének alapelveit is tartalmazza az összeállítás. 8 A szabályzat — a bevezetés értelmében —
„minden forrásértékű magyar szövegnek... tudományos, ún. kritikai kiadására" érvényes, és arra is felhívja a figyelmet, hogy „ha valamely tudományág képviselői
némely részletszabálytól el kívánnak témi, eljárásukat meg kell okolniuk". 9 A dokumentum a közreadás „hogyanjának" egyik alapvető és legtöbbet vitatott kérdését, a helyesírást másfél oldalnyi terjedelemben, tömören és jól áttekinthető módon
tárgyalja.
A magyar nyelvészek szövegközléseinek szabályzatát a Magyar Nyelv című folyóirat szerzőinek összeállított „technikai tudnivalók" tartalmazzák. Az alapelveket Pais Dezső „Előhang" című bevezetése után Benkő Lorándnak a Magyar
Nyelvben közzétett nyolc közleménye ismerteti. A folyóirat munkatársainak ké-
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Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata. Összeáll.: Péter László. In: Bevezetés a
regi magyar irodalom filológiájába. Szerk.: Hargittay Emil. Bp., 1996. 7 4 - 9 1 . p. (A továbbiakban: Péter, 1988.)
Péter, 1988. 75. p.

szített összeállítás önálló formában is megjelent. A kiadvány valamennyi, a közlésre átadott kéziratokkal és így a Magyar Nyelvben publikálásra szánt magyar nyelvű források kézirataival kapcsolatos kérdésre is kitér, a kézirat formai jegyeitől
kezdve az állandó rövidítések jegyzékével bezárólag. A „Tudnivalók" a források
közlésének módszertani kérdései kidolgozásakor természetesen a nyelvtudomány
egyes területeinek, a magyar nyelv-, helyesírás- és nyelvjárástörténetnek kutatási
sajátosságait tekinti elsődlegesnek. A nyelvészek publikációiban a legfontosabb
követelmény a szöveg betű- és ékezethűsége.' 0 Ez az elv jut érvényre azokban, a
nyelvészek által önálló kötetekben, sorozatokban közreadott források esetében is,
amelyek lehetőség szerint még a szövegek hasonmásait is közlik.11
A folklór alkotások kritikai kiadásának szabályzatát ugyancsak az MTA textológiai bizottsága hagyta jóvá. A népköltési műfajok közreadásának sajátosságait
részletesen tárgyaló összeállítás a dialektológiai szöveggondozás kérdéseivel foglalkozva érinti a hangtani lejegyzések sajátosságait. A szabályzat a szöveghűség
elve mellett részletesen foglalkozik a tájnyelvi sajátosságok, a nyelvjárási jelenségek nyomtatásban történő visszaadásával, a kiejtés szerinti lejegyzés helyesírásával.12 A szabályzat a történeti forráskiadvány szerkesztőjét is meggondolásra kell,
hogy késztesse, hiszen mind a tájnyelv, mind a nyelvjárás, és a kiejtést követő szövegírás a XVI-XVIII. században lejegyzett magyar nyelvű forrásokat is jellemzi.

A magyar nyelvű forrásszövegek
A történeti forráskiadványokkal kapcsolatban jelenleg vizsgált kérdések között
nem a publikációkban közlésre kerülő különböző források típusai, ezek kiválasztá-
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Benkö Loránd: Tudnivalók a Magyar Nyelv közleményeinek alakításmódjához. Bp., 1972.
62 p. /A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 129. sz./ (A továbbiakban: Benkő,
1972.)
1985-ben jelent meg az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékén a
Régi magyar kódexek sorozat első kötete: Könyveese az szent apostoloknak méltóságokról
1521. [Kiadásra előkészítette]: Korompay Klára, Bánki Judit, stb. Bp., 1985. 150 p./Régi magyar kódexek 1. sz./ A Tanszék második sorozata A magyar nyelvtörténet forrásai címet viseli. Első darabja Török Bálint deákjának Martonfalvay Imrének naplótöredéke és emlékirata
1555-1585. [Kiadásra előkészítette]: E. AbafTy Erzsébet, Kozocsa Sándor, Bak Borbála. Bp.,
1986. 74 p. /A magyar nyelvtörténet forrásai I. sz./ (A továbbiakban: MNyF.)
Voigt Vilmos—Balogh Lajos: A népköltési (folklór) alkotások kritikai kiadásának szabályzata.
Bp., 1974. /Szerkesztési irányelvek IV./

sának, válogatásának szempontjai szerepelnek, azaz nem a „mit adjunk, adhatunk
közre?" kérdésére keressük a választ.
A magyar nyelvű források kiadásáról szólva — véleményem szerint — mégis
érinteni kell, hogy melyek azok a dokumentumok, dokumentum típusok, amelyeketmagyar nyelven jegyeztek le, és amelyeket így egy-egy forrásközlésben közreadhatunk. Indokolttá teszi ezt az a sajátos körülmény, mely szerint írásbeliségünkön belül a latin mellett a nemzeti nyelvet hosszabb, összefüggő szövegek lejegyzésére viszonylag későn, csupán a XV. századtól kezdték használni. Tekintettel
kell lenni arra is, hogy az 1400-as évek közepétől kialakuló magyar nyelvű írásbeliség csak hosszú folyamat után, a XIX. század elejére vált egységessé és formájában meghatározóvá. A szóbeliség erőteljes hatása, az ország különböző területein a
feljegyzésekben használt más-más hangalakok és a különböző dokumentumok eltérő jellege következtében az egységes hangjelölési rendszert előíró, első általános, kötelező érvényű helyesírási szabályzatunk csak 1832-ben készülhetett el.
A magyar nyelvű források legfontosabb csoportjainak áttekintése világossá teszi azt is, hogy ezek elemzésével és bizonyos típusaik közreadásával elsődlegesen
mely szakterületek kutatói foglalkoznak. A forrásokhoz kapcsolódó kutatások
egy-egy esetben vizsgálják a magyar nyelvű dokumentumokat lejegyző írástudó
réteg ismereteit, műveltségét, az írni tudók számát, és törekvések vannak a magyar
nyelvű írásbeliség térbeli elterjedésének, az egyes tájaktól függő meghatározottság
feltárására is. Mindezek a szempontok a forrásközlési szabályzat összeállítása során adalékkal szolgálhatnak a publikációkkal kapcsolatban felmerülő, szakterületenként eltérő követelmények magyarázatához és segíthetik azok megértését is. 13
A magyar nyelven készült följegyzések legkorábbi csoportjával elsősorban a
nyelvtörténet és a helyesírástörténet kutatói foglalkoznak. A nyelvtörténet egyes
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A magyar nyelvű írásbeliség jelentkezéséről, kibontakozásáról, az írástudó réteg alakulásáról
1. Istványi Géza: A magyarnyelvű írásbeliség kialakulása. Bp., 1934. /A Pázmány Péter Tudományegyetem Történelmi Szemináriumának kiadványi 1. sz. (Oklevél- és Címertani Tanszék)./ (A továbbiakban: Istványi, 1934.), Kniezsa István: A magyar helyesírás története. 2.
jav. kiad. Bp., 1959. 36 p. /Egyetemi magyar nyelvészeti fűzetek./ (A továbbiakban: Kniezsa,
1959.) és Tarnai Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a középkori
Magyarországon. Bp., 1984. 345 p. /Irodalomtudomány cs kritika./ (A továbbiakban: Tarnai,
1984.). A magyar nyelvhasználat művelődéstörténeti vonatkozásaiban a földrajzi szempontú
kutatások lehetőségei máig sincsenek kellően kihasználva. A nyelvjárástörténcti vizsgálatok a
művelődés központjainak kutatásához adhatnának fogódzókat. L. Korompay
Klára:
Helycsírástörtcnct. A középmagyar kor. 25 p. /kézirat/ (a továbbiakban: Korompay — a Szerzőnek c helyen is köszönöm mindig készséges, szíves segítségét.) A Nádasdy-családhoz kapcsolódó magyarnyelvű dokumentumok hangjelölési rendszerének ós a Sylvcstcr-félc nyomda
gyakorlatának „nagy valószínűséggel" fennállt kapcsolatára utal Korompay 5. p.

korszakainak elkülönítése mellett a fennmaradt forrásokat terjedelmük, megjelenési, előfordulási helyük, formáik szerint is csoportosítják. Vizsgálják a szövegek
lejegyzési módját befolyásoló tényezőket és a magyar följegyzést készítők egyéb
tevékenységét. A periodizáció alapján a nyelvemlékek korától kezdve — a szabályzatot is érintő századokhoz — szorosan véve csak a korai és a kései ómagyar
kort követő középmagyar korszak tartozik. A magyar nyelvű írásbeliség dokumentumainak száma, jellege, a forráskiadásra ható gyakorlat miatt azonban szükséges
a középmagyar kor előtti források érintése is.14
A magyar nyelvemlékeket kutató legelső korszak, a korai ómagyar kor (X-XIV.
század), megelőzi a jelenleg vizsgált korszakot. A periódusban legnagyobb
mennyiségben előforduló emlékeket, az idegen nyelvű környezetben, történeti elbeszélő források, oklevelek szövegében való előfordulásuk alapján szórványemlékeknek nevezik. A szórványemlékek elemzése során a hangtani jelenségeket, a
mássalhangzók és a magánhangzók jelölését vizsgálva a királyi kancellária és a
hiteleshelyek latin nyelvűségének meghatározó szerepét és az idegen (ófelnémet,
ófrancia és olasz) hatást lehet bizonyítani. A XIV. század végéig, a XV. század elejéig a szórványok mellett fennmaradtak még kis szövegemlékek (Halotti Beszéd és
Könyörgés, Ómagyar Mária-Siralom, Gyulafehérvári Sorok, Königsbergi Töredék és Szalagjai, Marosvásárhelyi Sorok), glosszák és szójegyzékek is. A szövegemlékek, a szójegyzékek az egyházi liturgiához, az egyház napi gyakorlatához és a
vallásos szövegek első fordítási kísérletéhez kapcsolódnak. A korszak nyelvemléktípusait főként a nyelvészek adták közre, akik a korai ómagyar kor emlékeit szótárakban, rövidebb-hosszabb szövegkörnyezettel „olvasókönyvekben" és főként
gyűjteményes nyelvészeti szövegkiadásokban közlik. A nyelvemlékeket mindig
betűhív másolatban és a gyűjteményes kötetekben hasonmásokkal publikálják. A
szórványemlékek a történeti forráskiadványokban is helyet kapnak, vagy az erede-
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Kniczsa István áttekintésében (Kniezsa, 1959.) a jelenlegi periodizációtól eltér. A középkori
helyesírást követően a XVI. századtól az újkor helyesírásáról, majd az akadémiai (1832-től) és
végül a mai helyesírásról szól. Foglalkoznak a korszakolással az egyetemi tankönyvek is. L.
Bárczi Géza-Benkő Loránd—Berrár Jolán: A magyarnyelv története. Bp., 1980. 17-19. p. (a
továbbiakban: Bárczi-Benkő-Berrár,
1980.), valamint a legújabb történeti nyelvtan. Az utóbbi
eddig megjelent kötetei: A magyar nyelv történeti nyelvtana. 1. köt. A korai ómagyar kor és
előzményei. Főszcrk.: Benkő Loránd. Bp., 1991. 781 p. és A magyar nyelv történeti nyelvtana. 11/1-2. köt. A kcsei ómagyar kor. Főszcrk.: Benkő Loránd. Bp,, 1992., 1995. (A
középmagyar kor még nem jelent meg.)

ti nyelven közreadott elbeszélő források szövegébe illeszkedve, vagy az oklevelek
betűhíven közölt vulgáris kifejezéseiként. 15
A XV. század a kései ómagyar kor, amelyet másként a kódexek korának is neveznek. Az a mintegy félszáz kódex, amely 1531-ig maradt fenn, vallásos tárgyú
szövegeivel — legendák, bibliafordítások, himnuszok, imádságok, példázatok, elmélkedések, szerzetesi szabályok — szorosan kapcsolódik a latin nyelvű írásbeliséghez. A nyelvészeti elemzések kimutatták, hogy a kódexek egy csoportja mellékjel nélküli hangjelölési rendszerével még a XIII. század végi és a XIV. századi
királyi kancelláriában használatos hangjelöléssel mutat hasonlóságot. A kódexek
másik csoportjára a mellékjeles, úgynevezett huszita „helyesírás" jellemző. Végül
a harmadik csoportba tartozó munkák keverék hangjelölést mutatnak. A kódexek
szövegének lejegyzése szerzetesrendi közösségekhez, kivételes esetekben konkrét
személyekhez — szerzetesekhez, világi papokhoz — köthető. A kódexek már
olyan forráscsoportot képviselnek, amelyek vizsgálatával, elemzésével nem csupán a nyelvészek foglalkoznak. A hangjelölési, a szövegtagolási rendszer, a nyelvtörténet jelenségei mellett az irodalomtörténészek, a filológusok más kérdésekre
keresnek választ. Vizsgálták és vizsgálják a latin és a vulgáris nyelvű irodalom viszonyát, a latin szövegek fordításának sajátosságait, a változatok párhuzamait, a
magyar szövegek másolási hibákból fakadó formálódását, a rekonstruálható élőbeszéd és az írott szöveg kölcsönhatását.
A kódexek unikális voltából és a bennük rögzített szövegek egyedi jellegéből
fakad, hogy mind a nyelvészek, mind az irodalomtörténészek kutatásaikhoz csak a
betűhű forrásközlést tudják használni. A szövegkiadást a XIX. századtól kezdve a
nyelvészek vállalták, akik egyes sorozataikban hasonmást is csatolnak a másolatokhoz. A jelenlegi kritikai kiadások fakszimilékkel és a fordítás alapjául szolgált
latin szövegekkel együtt közlik a betűhű és bizonyos mértékig paleográfiailag is hű
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Ismertetésük mellett a nyelvemlékek kiadásait is felsorolja Szabó Délies: A magyar nyelvemlékek. 2. bőv. kiad. Bp., 1959. /Egyetemi magyar nyelvészeti fiizetck./ (A továbbiakban: Szabó, 1959.) A szórványemlékckct is közlő szótárak közül a legáltalánosabban használtak:
Szamota István-Zolnai Gyula: Magyar oklcvcl-szótár. Bp., 1902-1906. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszcrk.: Benkő Loránd. 1-4. köt. Bp., 1967-1984. A forrásokat közlő szöveggyűjtemények: Ó-magyar olvasókönyv. Összeáll.: Jakubovich Emil-Pais Dezső.
Pécs, 1929. /Tudományos gyűjtemény 30./, Molnár József-Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. 3. jav. cs bőv. kiad. Bp., 1980. Önállóan: „Világ világa, virágnak virága ..." (Ómagyar
Mária-siralom.) Bemutatja: Vizkclcty András. Bp., 1986. (Hasonmással.)

másolatokat. Napjainkban a nyelvészek mellett a régi magyar irodalomtörténet kutatói is vállalkoznak kódexek közreadására. 16
A kódexek korát követő periódus időhatárainak kijelölése több kérdést is felvet.
A magyar nyelvészek a kései ómagyar kor után középmagyar, vagy újkorról szólnak. Kniezsa István az újkori helyesírást áttekintve — bár a kronológia kérdését
nem érinti — a tárgyalást 1527-tel kezdi és az 1832. évi akadémiai helyesírás megjelenésével zárja. A magyar nyelv története című kötetben a középmagyar kort a
szerzők egyrészt az 1526-tól 1772-ig terjedő időszakra helyezik, de tárgyalják
„közállapotaink"-kal összefüggésben is, 1526-tól 1711-ig. A középkori magyar
nyelvű leveleket közreadó Hegedűs Attila és Papp Lajos, a korábban a kódexek korának lezárására használt 1533. évi korszakhatárt 1541. december 31. napjára helyezik. Indokaik között a történelem eseményei mellett utalnak a protestantizmus
térhódítását követő művelődési (oktatás, könyvnyomtatás) változások hatására,
valamint a magyar nyelven írt levelek számának 1541 utáni jelentős növekedésére.
A jelenleg készülő új helyesírástörténeti összefoglalásban a középmagyar korra
jellemző jelenségeket Korompay Klára két forrástípus segítségével, a missilisek és
a korai magyar nyomtatványok „helyesírásával" mutatja be. így, anélkül, hogy
egyetlen évhez kötné a korszak kezdetét, áttekintését a XV. század végének első
missiliseivel, illetve Sylvester János 1539-ben megjelent Grammatica Hvngarolatina című müvével kezdi. Vizsgálatai körébe vonta a XVII. század és a XVIII. század elejének magyar nyelvű feljegyzéseit is. A korszak forrásai egy részének filológiai elemzésével, közreadásával foglalkozó irodalomtörténészek a XV-XVII.
század dokumentumaira terjesztik ki kutatásaikat, de az irodalmi szövegek kritikai
kiadásának szabályzata az 1832. évi első akadémiai helyesírás előtt keletkezett
szövegeket egyetlen csoportba sorolja. 1885-ben a történeti forráskiadásról szólva
Fejérpataky László az 1550-ig írt magyar szövegeket tekintette külön kezelendő

16

1 838-ban Döbrcntci Gábor kezdte a Régi Magyar Nyelvemlékek sorozatban a kódexek közlését. A szövegeket a latin eredeti nélkül, de a betűhű közlésen túl a paleográfiai hűségre is törekedve jelentette meg. A paleográfiai jellegzetességek visszaadásához külön betűkészletet
metszetett, de a hibás olvasatok miatt a kiadás megbízhatatlannak minősül. Részben átfedéssel
közölte a kódexek anyagát Volf György 1874-től a Nyclvcmléktár 15 kötetében. A latin eredetit ugyancsak nélkülöző sorozatban a szerkesztő a helyesírás erőszakos egységesítésével közölte a kódexek szövegeit. 1942-től a Codiccs Hungarici sorozat a kódexeket hasonmás
szövegekkel, a latin eredetivel és betűhű magyar szöveggel kritikai kiadásban adja közre. A
Régi Magyar Kódexek sorozatban betűhű másolatokat és a kódexek fakszimiléjét lehet tanulmányozni. — A magyar nyelvű kódexirodalom irodalomtörténeti problémáiról I. Tarnai,
1984. 227-236., 244-251. p.

egységnek, az 1920-ban megjelent forráskiadási szabályzat pedig a törökkor, valamint az 1686-1918 közötti időszak forrássajátosságairól szól.17
Úgy vélem, hogy a korszakhatárokban mutatkozó eltérések, átfedések is jelzik,
és a XVI-XVIII. században magyarnyelven készített feljegyzések típusainak vizsgálata is azt mutatja, hogy a XVI-XVIII. századot forráskiadási szempontból csak
bizonyos megszorításokkal tekinthetjük egy korszaknak.
A vizsgált dokumentumok köréből célszerű kirekeszteni az ún. kései ómagyar
korban, a XV. század közepétől az 1530-as évekig lejegyzett, vallásos tartalmú kódexeket. Világi tárgyú, magyarnyelvű följegyzéseket már a XV. század utolsó harmadából is ismerünk, ezért — bár ezek száma 1500-ig csekély — a XVI. századi
kezdeteket célszerű 1476-ra, a Szabács viadala címen ismert 15Ö soros vers keletkezési idejére módosítani.
A korszak zárásaként szereplő XVIII. század megjelölés még bizonytalanabb és
túl általános is, hiszen a források között nincs olyan típus, vagy konkrét dokumentum, amelynek megjelenését periódushatárként tekinthetnénk. A XVI11. század
utolsó negyedében, a „helyesírásban" a hangjelölés egységesülését mutatja a felekezethez való tartozástól való függetlenedés, de az egységes akadémiai helyesírási
szabályzat majd csak 1832-ben jelenik meg.
A magyarnyelv egyre szélesebb körű használata és államnyelvvé válása is elhúzódó folyamat volt. A változás az 1790-es években kezdődött. A magyar nyelvtanulás lehetőségének 1791. évi biztosítását egy évvel később annak kötelező tantárggyá minősítése követte. Az oktatás hatása és a magyar nyelvnek a hivatalos és a
politikai közéletben teljes jogúvá válásáért folytatott küzdelem eredménye azonban csak később jelentkezett. Az ország egészében ugyan nem általánosan, de a
megyék, a városok, az iskolák egy részében II. József 1794. évi nyelvrendelete is
erősítette a nemzeti nyelv felé fordulást. Számos lépés után majd 1844-ben, a II.
törvénycikk értelmében válhatott a magyar nyelv hivatalos államnyelvvé.
A fentiek alapján érzékelhető, hogy a forráskiadási szempontból megjelölt
XVIII. századon belül, vagy azon túl több lehetőség is indokolhat egy-egy korszakhatárt. Véleményem szerint csak maguk a publikálásra kerülő dokumentu-
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Kuiezsa, 1959. 14-25. p, Bárczi-Benkö-Berrár,
1980. 18., 523-541. p. Középkori leveleink
(1541-ig). Szcrk.: Hegedűs Aitila-Papp Lajos. Bp., 1991. V., VII., IX-X. p. /Regi magyar levéltár I./ (a továbbiakban: RML), Korompay, Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába.
Szcrk.: Hargittay Emil. Bp., 1996, Péter, 1988. 79-80. p, Fejérpatak)\ 1885. 69. p, MTT 1920
3., 7. p.

mok, dokumentum együttesek dönthetik el, meddig alkalmazható, alkalmazandó a
XVI-XVII. századra elfogadható forrásközlési ajánlás az 1700-as évekre is.18
A magyar nyelven írott, nem kódexnek minősülő följegyzések körében már a
XV. század végétől elkülöníthető egymástól két csoport. Az egyik az irodalmi műveltséget hordozó, irodalmi jellegű írásbeliség dokumentumai, a másik a gyakorlati, hivatali céllal készült, tartalmában nagy változatosságot mutató okiratok csoportja. A két típus között, különösen a kezdetek idején, de a későbbi századokban
sincs mindig merev határ, és így a hosszabb terjedelmű, irodalmi igényű feljegyzések — mivel körükben az új nyelvi, hangjelölési irányzatok hamarabb jelentkeztek
— állandó hatást gyakoroltak a hivatali jellegű feljegyzések stílusára, lejegyzésük,
hangjelölésük módjára. A magyar nyelvű feljegyzések készítői között a XV. századtól a királyi udvarhoz kapcsolható, nem egyszer magas méltóságokat viselő
személyek, királyi kancellárok, főpapok, a hiteles helyek papjai, a XVI. századtól
protestáns lelkészek, hivatalnokok, főurak familiárisai, fordításokat készítő literátusok, deákok, városi polgárok szerepelnek. Tevékenységük szemléletesen mutatja műveltségük rétegeit, annak alakulását is.
Az irodalmi jellegű, tudományos, tájékoztató, nevelő célzatú és népszerűsítő /é/jegyzések részben kéziratos formában maradtak fenn. Az 1530-as évektől kezdve
azonban egyre jelentősebb lesz a nyomtatásban közreadott munkák száma. A sokszorosított müvek mind több olvasóhoz jutva el, nemcsak tartalmukkal, hanem a
nyomdákban alkalmazott „helyesírásukkal" is hatottak. Van arra is példa, hogy
nyomtatott munkát másolnak le később és őriznek kéziratos variánsban. A protestantizmus terjedésével együtt a nyomtatványok ortográfiája „felekezeti jellegűvé" válik, mivel a bibliafordító tevékenységhez kapcsolódóan megjelennek az első magyar
nyelvtannal, ortográfiával foglalkozó összefoglalások is. Ezeket követve eltérő „he-

18

II. József nyclvrcnclclcte már 1794. november elsejétől a királyi kancellária, a helytartótanács,
az erdélyi kormányszék, majd egy évvel később a megyék és a városok iratainak nyelvét a németben írta elő. Ez a változtatás főként a hivatalos ügyintézésben használt latin nyelvet érintette. A XIX. század elején a magyar nyelvhasználatért indított mozgalom első eredményeként
1805-től a IV. törvénycikk tette lehetővé magyar-latin nyelvű feliratokat, a helytartótanáccsal
kezdeményezett magyar nyelvű levelezést és a magyar nyelven kezdhető pereket. 1806. január
I -jétől Pest vármegyében a belső hivatali élet minden területén a magyar nyelvűséget vezették
be. Az 1830. évi VIII. törvénycikk a jövőbeni tisztviselők magyar nyelvtudását írta elő, és az
ügyvédi oklevél elnyerését 1834. január l-jétől magyar nyelvtudáshoz kötötte. 1836-ban a III.
törvénycikk nyilvánította a törvények autentikus nyelvének a magyart. 1840-ben ugyancsak
törvény írta elő (VI. törvénycikk), hogy mindenütt, ahol magyarul prédikálnak, a jövőben az
anyakönyveket is magyarul vezessék. — Az államnyelvről: 1844:11. tc. L. még a Corpus Iuris
Hungarici. Magyar törvénytár. Szcrk.: Márkus Dezső stb. Bp., 1899- megfelelő kötetei.

lyesírás" jellemzi a protestáns (Heltai Gáspár) és a katolikus (Káldi György, Pázmány Péter, Pereszlényi Pál) szerzők, bibliafordítók, nyomdászok munkáit.
Az „irodalmi" műveltséget hordozó dokumetumokat, azok tartalmi jellemzői
alapján tanulmányozhatja, forrásként értékelheti például az irodalomtörténet, a
nyelvtörténet, a helyesírástörténet, a tudománytörténet. A történettudomány és
ezen belül a historiográfia az ebbe a csoportba tartozó munkákat mint forrásokat,
illetve, mint az egykorú történetírás dokumentumait tartja számon, amelyek közül
nem egy megírását már a XVI. századtól kezdve igényes forráskutatás, forrásgyűjtés előzött meg. 19
Az „irodalmi jellegű feljegyzések" szövegeit főként az irodalomtörténészek, de
mellettük a történészek, levéltárosok és a nyelvészek is publikálják. Az irodalomtörténeti kiadásokat előkészítő filológusok a szövegek egyedi voltát, invariáns jellegét
hangoztatják. A szövegkritikai szempontok érvényesítése érdekében az a törekvés
nyer megfogalmazást, hogy a betűhű kiadásban „az eredeti minden eltérő nyomdai
jelének megfeleljen a kiadásban egy-egy eltérő nyomdai jel", illetve, hogy „a kézirat
minden egyes, paleográfiailag eltérő jelének a kiadványban egy-egy eltérő nyomdai
jel feleljen meg". A könnyebben olvasható, mai helyesírásra átírt kritikai szövegekkel kapcsolatban a szövegértelmezés kérdése kerül előtérbe. Stoll Béla arra hívja fel
a figyelmet, hogy „a szövegértelmezés egy része magával az átírással megvalósítható". Horváth Iván véleménye szerint azonban „a kritikai kiadás zsinórmérték a népszerű kiadások számára, de nem az a tudósnak", mert a szabványosítás torzít. így a
kritikai kiadás mellett hasonmást „vagy gondos, betűhű forráskiadást" is állandóan
szükségesnek tart tanulmányozni, és egy-egy költeménynek nem tekinti egyetlen
szövegét hitelesnek, hanem „minden szöveg minden egyes, kéziratos vagy nyomta-
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Az irodalmi és a gyakorlati célú följegyzésekről, a magyar nyelvű írásbeliség képviselőiről
összefoglalóan Tarnai, 1984.,Istványi, 1934. — Heltai Gáspár krónikájának 1575. évi kolozsvári kiadásáról készült például az MTA Könyvtára Kézirattárában őrzött XVII. századi másolat. A szöveg szó szerint követi a nyomtatott kiadást, de attól eltérő „helyesírást" mutat.
Jelzete: K 77. L. Csapodi Csaba: A „Magyar Codcxck" elnevezésű gyűjtemény (K 31—K
114). Bp., 1973. /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai 3./
is. — A protestáns és a katolikus felekezet helyesírásáról Korompay, 13-17. p. — A történetírás dokumentumairól Bartoniek Emma: Fejezetek a X V I - X V I I . századi magyarországi történetírás történetéből. Bp., 1975. /Kézirat./

tott változatát... egyenrangúnak" tartja. Ezek nyilvántartása számítógépes adatbank
segítségével oldható meg és történik. 20
Az irodalmi jellegű feljegyzések csoportjából az egykorú történetírás dokumentumainak kiadására a történészek, a levéltárosok mellett az irodalomtörténészek, a nyelvészek is vállalkoznak. Elég például a Bibliotheca Ilungarica Antiqua
sorozatra gondolni, amelynek hasonmás kötetei mellé kísérő tanulmányok kapcsolódnak. A sorozatban jelent meg például Tinódi Sebestyén, Székely István, Heltai
Gáspár krónikája. A magyar nyelvtörténet forrásai sorozat ugyancsak hasonmással
közölte Martonfalvay Imre naplótöredékét, amelyhez betűhű átírás is kapcsolódik.
A Bibliotheca Historica történelmi és művelődéstörténeti sorozata az előzőektől
eltérően kötetenként különböző mértékben „átírja" a közlésre kerülő szövegeket.
A követett módszerről például Magyari István munkájában a kiadásról szólva a következő tájékoztatás szerepel: „Az átírás során a kor amúgy is ingatag helyesírási
szokásait, sajátosságait nem őriztük meg, de iparkodtunk megtartani minden ejtési
sajátságot tükröző alakot".21
A XV. század végétől magyar nyelven írt dokumentumok előzőekétől eltérő jellegű csoportját alkotják a gyakorlati, hivatali céllal késziüt följegyzések. A forráscsoport rendkívül változatos, akár a dokumentumok külső megjelenését, akár terjedelmüket, vagy tartalmukat tekintjük. Ez a sokrétűség is szerepet játszhat abban,
hogy a gyakorlati célú följegyzések rendszeres, részletező tipologizálásának elkészítésére sem a történeti szakirodalom, sem a nyelvtörténet nem vállalkozott. A dokumentumok közös jellemzőjeként megemlíthető, hogy többségük vagy magán
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A betűhű kiadásról Stoll Bélcr. Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban. In: Bevezetés
a régi magyar irodalom filológiájába. Szcrk.: Hargittay Emil. Bp., 1996. 120-121. p. (A továbbiakban: Stoll, 1996.) Az átírt szövegekről: Stoll, 1996. 155. p. A kritikai kiadásról Horváth Iván: Szöveg. In: Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába. Szcrk.: Hargittay Emil.
Bp., 1996. 63-73. p. (A továbbiakban: Horváth, 1996) Az idézett részeket 1. 69., 70. p. A régi
magyar versek nyilvántartása: Rcpcrtoirc dc la poésic hongroisc ancicnnc, I-II [+8 MO de
donnécs], dir. par Iván Horváth. ... Éditions du Nouvcl Objct, Paris, 1992.
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Bibliotheca Hungarica Antiqua I-XXV. Szcrk.: Varjas Béla, Kőszcghy Péter. Bp., 1959-1995.
Martonfalvay Imre kiadását 1. MNyF. Magyari kiadásáról: Magyari István: Az országokban
való sok romlásoknak okairól. Sajtó alá rend.: Katona Tamás. Utószó: Makkai László. Bp.,
1979. 221. p. A közlés „elveivel" kapcsolatban megjegyzendő, hogy a XIX. század elejéig éppen az „ingatag helyesírás" a feljegyzések egyik jellemző sajátossága, így kérdés, hogy ennek
mellőzése, milyen korhüséget kölcsönöz a kiadásnak. A megtartásra érdemesnek ítélt „ejtési
sajátosságok" pedig azt a gondot hordozzák, hogy bár a feljegyzések igen jelentős része kétségtelenül a kiejtés alapján készült (fonetikus lejegyzés), dc — a nyelvjárások igen erős jelenléte miatt — a kiejtést összefoglaló nyelvjárástörténet hiányában, jelenleg nem lehet rekonstruálni.

céllal készült, vagy a hivatali ügyvitel lebonyolítását kívánta szolgálni, elősegíteni.
A följegyzések legjelentősebb részét levéltárakban őrzik, ahol a magyar nyelvűek
természetesen nem különülnek el a latin, vagy a német iratoktól. Ritkább esetekben
— amikor a nagy tudományos könyvtárak kézirattárának anyagához tartoznak —
kerülhetnek önálló nyelvi csoportba. A dokumentumokat — legnagyobb részük
őrzési helye alapján — nevezzük levéltári forrásoknak.
A szakirodalom és a forrásközlések alapján úgy tűnik, hogy — különösen a
XV-XVI. század magyar nyelvű kéziratos anyagából — a forráskiadványt készítők és az összefoglalások írói körében a levelek, a missilisek váltották ki a legnagyobb érdeklődést. így például Tarnai Andor az 1450-1530 közötti humanista
irodalom kialakulását vizsgálva a nem irodalmi följegyzések elemzésének „a levélírás magyar mestersége" összefoglaló címet adta, bár az 1486-1530 közötti „levelek" sorában nemcsak a magánérintkezés tipikus, formailag is levélnek minősülő darabjait mutatja be, hanem a fogalmazványokat, a fogott bírák hivatalos jellegű feljegyzéseit, az ítéletleveleket, a menedékleveleket, a nyugtákat, a zálogleveleket, az esküfonnákat is.
Papp László nyelvészeti elemzésének címével pontosabban behatárolta az általa tanulmányozott 411 iratot, és a XVI. századi magyar nyelvű levelek mellett okiratokat, azaz végrendeleteket, jogszolgáltatással és peren kívüli jogi ügyletekkel
kapcsolatos iratokat említ.
A történész Istványi Géza a magyar nyelvű írásbeliség kezdeteit és XVII. századi gyakorlatát diplomatikai és művelődéstörténeti szempontból feldolgozva árnyaltabban fogalmaz a források műfajának megjelölésekor. Az oklevelek, a
missilisek és a már említett források mellett magyarul írt jogügyi, kancelláriai iratokat, aktákat mutat be. Külön szól a szerződésekről, elszámolásokról. A XVI. századtól mind jelentősebbé váló központi kormányzat írásgyakorlatából kiemeli a
szepesi kamara által kibocsátott mandátumleveleket, az adószedőknek küldött felszólításokat. A középszintű igazgatás dokumentumait a megyei hatóságok latin
melletti kiegészítő jellegű feljegyzéseivel, a városokjogi, gazdasági, üzleti leveleivel, jegyzőkönyvi bejegyzéseivel, a mezővárosok jegyzőkönyveivel, limitációival, céhleveleivel jellemzi. Az ország három részre szakadását követően Erdély magyar nyelvű, jellemzően világi hatásokra alakuló írásbeliségét az erdélyi
kancellária magyar nyelvű mandátumlevelei és az erdélyi országgyűlés végzései
segítségével mutatja be. Szól végezetül a török hódoltság területének ugyancsak
magyarul írt politikai levelezéséről.
A felsorolás önmagában is érzékelteti, hogy a XVII. századra az 1541 után részekre szakadt ország mindhárom területén a mindennapi élet írásos feljegyzéseiben a magyarnyelv is szerepet kapott. Igaz, hogy a királyi Magyarország területén

keletkezett levéltári dokumentumok nyelvi megoszlását jelentősen befolyásolta az
a körülmény, hogy a kiépülő központi kormányszékek mind kiterjedtebb írásbelisége a latin nyelvhez kötődött. A dokumentumok típusainak meghatározását vizsgálva úgy tűnik, hogy a hatóságok, a hivatalok, a bíróságok működéséhez szorosan
nem kapcsolható feljegyzések valós formai jegyeiktől és tartalmi jellemzőiktől
függetlenül gyakran kapják az összefoglaló „levél" megjelölést, akárcsak az 1526
előtti dokumentumok az „oklevél" minősítést.
A XVIII. századi magyar nyelvű írásbeliséget Istványi Géza munkájában csak
érinti, megjegyezve, hogy „a XVI. században kiforrott, állandósult viszonyokban
lényeges változás nem történt egészen a XVIII. század végéig". Papp László Istványi véleményével ellentétben úgy ítéli, hogy a XVII. század során a magyar
nyelvű írásbeliség egészében jelentős visszaesés mutatkozik, de szükségesnek
tartja a XVII. és a XVIII. század még kellően nem feltárt emlékanyagának alapos
feldolgozását. A Papp László javasolta munka elvégzése máig várat magára. Az
1700-as évek forrásanyagának áttekintése azonban valóban azt mutatja, hogy a
központi kormányszékek, a felső bíróságok — azzal, hogy írásbeli ügyintézésük
mind rendszeresebbé és egyre kiterjedtebbé vált, nyelvük pedig a latinhoz kötődött
— a középszintű igazgatással tartott kapcsolatukkal a latin nyelvűséget erősítették.
A dokumentumok nyelve részben a megyei, valamint a helyi igazgatás szintjén és
esetenként a magánérintkezésben maradt, maradhatott magyar. Jellemző módon az
ország egészére kiterjedő úrbérrendezés során a helytartótanács által kibocsátott
kérdőpontok, az egységes szöveges részek és a táblázatok a helységekben használatos nyelveken, így jelentős hányadban magyarul kerültek kiadásra. Mindez jelzi,
hogy a hivatalos ügyek helyi intézésében a magyar nyelv használatáról a XVIII.
században sem lehetett lemondani. 22
A XV. század végétől magyar nyelven készült, nem irodalmi jellegű följegyzések elemzésével, az írástudó réteg tagjaival, ismeretivel, szókészletével és az általuk használt hangjelölési rendszerrel a magyar irodalomtörténet, a nyelvtörténet és
a művelődéstörténet egyaránt foglalkozott. Az elemzések alapján úgy tűnik, hogy
főként a kezdetek váltottak ki érdeklődést. Bizonyítottnak látszik, hogy a XV. század végének, XVI. század elejének magyar nyelvű írásbelisége szorosan kapcsolódott a szóbeliséghez és a korszak egészére döntően hatott a latin, kezdetben a

Tarnai, 1984. 267-269. p. — Papp László: Magyar nyelvű levelek cs okiratok formulái a
XVI. században. Bp., 1964. /Nyelvtudományi értekezések 44. sz./ (A továbbiakban: Papp,
1964.) — Istványi, 1934. 3., 16., 21., 43-97. p. — A XVIII. századra vonatkozó idézet:
Istványi, 1934. 3. p. Papp László véleménye a XVII-XVIII. századi magyar nyelvű írásbeliségről: Papp, 1964. 4. p.

kancelláriai és a hiteleshelyi írásgyakorlat. Mindezek a hatások nemcsak a magyar
nyelvű följegyzések szerkezetében, esetenkénti szóhasználatában mutatkoznak
meg, hanem a dokumentumok egész hangjelölési rendszerében is. Az írásbeliséget
befolyásoló tényezők nemcsak a művelődés- és nyelvtörténet szempontjából fontosak, de —- megítélésem szerint — figyelembe kell venni ezeket a forráskiadási
módszerek megválasztásánál is.
Az első magyar nyelven írott levelek, följegyzések nemcsak a szóbeliségben
szokásos formákat mutatják, hanem tartalmukat tekintve is jelentős részben egyszerű üzenetet, már ismert tényekre vonatkozó utalásokat tartalmaznak. A szóbeliségtől az írásbeliséghez vezető folyamatban fontos szerepet játszottak azok a
literátusok, akik élőszóban elmondott beszédeikkel, fordításaikkal a bírósági tárgyalásokon, a vallási tanítás során prédikációkkal, vagy a temetéseken elmondott
alkalmi beszédekkel hatottak az írásban följegyzett szövegekre. Befolyásolta a
szóbeliség a szövegek írásba foglalását a törvényhozásban is, mivel a tárgyalásokat
szóban folytatták és lejegyzésre végül az elfogadott forma került. Már a XV-XVI.
század fordulóján készült dokumentumok mutatják a későbbi esztendők sajátosságát, azaz az írott nyelvben a területenként eltérő nyelvjárások sokszínűségét. A
nyelvjárás befolyásolta írásbeliséggel ellentétben az 1541 utáni politikai megosztottság viszonyai között a török elől menekülők, a vándorló íródeákok a nyelvi egységesülést is közvetítették. Az egymásra hatást gyakorló nyelvjárások kiegyenlítő
hatását erősítették a XVI. század második felének vándor prédikátorai, a szaporodó protestáns, majd katolikus iskolák is. A nyomdákban sokszorosított könyvek, a
kiadásra kerülő nyelvtanok, ortográfiai összefoglalások hatókörükben — esetenként eredeti céljuktól függetlenül — egy-egy hangjelölési rendszert tettek, tehettek szokásossá. 23
A XV-XVI. század fordulójától kibontakozó, nem irodalmi jellegű, magyar
nyelvű írásbeliségre nemcsak a szóbeliség, hanem a latin írásbeliség is hatott. Ennek a hatásnak a vizsgálata felveti annak kérdését is, kik voltak, akik az első feljegyzéseket készítették, és ezzel közvetítették a korábbi hagyományokat. A XV.
században a királyi udvarhoz, az egyházi központokhoz és testületekhez, a magas
állású világiak mellett működő írástudókhoz kapcsolódó írásbeliség nyelve a latin
23

Az 1486-1530 közötti írott szövegek cs a szóbeliség kapcsolatáról: Tarnai, 1984. 229.,
236-237., 269. p. Korompay 2-3. p. főként a nyelvi kiegyenlítődésről szól, míg A b a f f y Erzsébet egy kisebb területen, a XVI. századi Dél- és Nyugat-Dunántúlon megfigyelhető nyelvjárásokra hívja fel a figyelmet. Az utóbbira: Dunántúli missilisck a XVI. századból. Közzéteszi:
E. Abaffy Erzsébet. Bp., 1968. /A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 121. sz./ (A
továbbiakban: Abaffy, 1968.) —• Itt köszönöm meg E. Abaffy Erzsébetnek nyelvészeti kérdéseim megoldásához nyújtott mindenkori segítőkész tanácsait.

volt. A hivatalos eljárások során készített följegyzések, a hitelesnek minősülő oklevelek meghatározott formák között kerültek kiállításra. A XV. század végétől
magyar nyelven készített dokumentumok legtöbbje a királyi udvar legelőkelőbb
személyeihez kapcsolódott, akiktől több autográf emléket is ismerünk. Magyarul
írt följegyzések maradtak fenn a városokban iskolázottaktól, a vidéki nemesektől,
majd a vándorló deákoktól, klerikusoktól. A latinul nem tudó nők is a magyar nyelvű írásbeliséget erősítették.
Az első magyar nyelvű levelek szerkezetükben szorosan a latin oklevelekhez
kapcsolódnak. A megszólítás, az aláírás, a dátum kezdetben a magyar följegyzésekben is gyakran latinul szerepel. A XVI. század során azonban a magyarnyelvű
levelezésben megkezdődik a fonnulás részek latintól való függetlenedése is. A magyar nyelvű címzések, üdvözlések, záró jókívánságok, dátumok mégsem válnak
kizárólagossá. Ennek magyarázata a latin oklevelezési gyakorlat erős és hosszú hatásában, az egyházi testületeknek a jogügylétekben játszott szerepében és az azok
írásba foglalása nyomán megszilárduló tekintélyükben kereshető. A latin nyelvű
oklevelezés nemcsak a magyar nyelvű dokumentumok fonnulás részeiben, a latin
szakkifejezések használatában mutatható ki. Az idegen nyelvnek az írásgyakorlatban megfigyelhető állandó jelenléte hatott természetesen a lejegyzett szövegek —
forráskiadásban számtalan kérdést felvető — hangjelölésére is. 24
A XVI-XVIII. századi magyarnyelvű, nem irodalmi jellegű források közreadására nemcsak történészek, levéltárosok vállalkoztak. A forráskiadványok egy jelentős csoportját a magyar nyelvtörténet, illetve esetenként az irodalomtudomány
képviselői állították össze. Ezek áttekintése — lévén a jelenlegi javaslat fő kérdése
a levéltári források közreadásának hogyanja — az előzőeknél részletesebben is
szükséges.

24

A magyarul írókról: Tarnai, 1984. 11., 267-269. p., Istványi, 1934. 3-24. p. A latin írásbeliség
hatásáról Istványi, 1934. II. p., Papp, 1964. 4. p. A latin formák követéséről Tarnai, 1984.
267. p. (A latin fonnulás részek tévesztését Tarnai Andor nem a magyarul író személyek tudatlanságának, hanem a sietségnek, a hanyagságnak tulajdonítja.) A XVI. századi magyar
nyelvű levelek és okiratok vizsgálata során Papp László mutatta ki, hogy a dátum lejegyzésében ragaszkodtak leginkább a latin nyelvhez. A formulás részek közül a bevezető részekben
volt a magyar a legjelentősebb. A magyar nyelv használata különösen a missiliseknél és a peren kívüli jogi iratokban volt meghatározó, mivel ezek álltak legtávolabb a hatósági eljárástól,
gyakorlattól és írásbeliségtől. Papp László a XVII-XVIII. századi missilisck és jogi természetű iratok vizsgálatát is szükségesnek tartotta volna elvégezni, valamint az egyes jelenségek
földrajzi térben való elhelyezését is. Javaslatai máig nem valósultak meg. L. Papp, 1964.
67-78. p.

A gyakorlati céllal készült (levéltári jellegű), magyar nyelvű
dokumentumok forráskiadásának típusai
A magyar nyelvű levéltári jellegű fonások közreadására különböző, részben az idegen nyelvű dokumentumok közlésétől eltérő módszerek mellett dönthetnek a forráskiadványok szerkesztői. Az egyes típusok valamennyi jellemzőjének áttekintése
nélkül, néhány példa jól mutatja, hogy milyen lehetőségeket kínálnak a forrásközlési
szabályzatok a magyar nyelven írt nem irodalmi jellegű források közlésére.
Az 1541. december 31 -ig lejegyzett, legalább egy magyar nyelvű mondatot tartalmazó levéltári jellegű források teljes körének közzétételére két nyelvész — Hegedűs Attila és Papp Lajos — vállalkozott. A kiadás előkészítésébe, az anyaggyűjtésbe és az általuk „átírásnak" nevezett másolatok ellenőrzésébe történész és
levéltáros kollégákat is bevontak. A kiadvány történészek számára is fontos voltát,
a források által felvetett kérdések jellegét az is mutatja, hogy a munka két lektora is
történész — Barta Gábor és Szakály Ferenc — volt. A kötetbe 244 „középkori levél" betűhív kiadása került, fakszimilében közölt másolatukkal együtt. A címben is
szereplő,, levél" a már említett tágan értelmezett fogalomként jelenik meg, a válogatásból ugyanis csak a nem irodalmi jellegű dokumentumok maradtak ki, minden
egyéb forrást „levélnek" minősítettek a szerkesztők. A „ betűhű " átírás elve szinte
a paleográfiai hűség elvét jelenti, hiszen a mellékjel nélküli betűvariánsok kerültek
csak egységes átírásra, azaz pl. a hosszú s és a szóvégis (Schlufi-s) szerepelnek a ma
is használatos s-ként. A mellékjelek megőrzése mellett a paleográfiai hűség elvét
mutatja a nagy- és a kisbetűk következetes megkülönböztetése — még szó közbeni
helyzetben is szerepelnek a nagybetűk — és az eredeti központozás megtartása. A
bőséges jegyzetek — a tárgyi, a filológiai és a paleográfiai észrevételeket nem különítve el egymástól — részletesen tárgyalják az egyes „levelek" tartalmi kérdéseit, utalnak a korábbi kiadásokra, a feldolgozásokra, jelzik a levelek lejegyzőinek
javításait, a dokumentumok külső jellemzőit, állapotát. A kötet anyagában való
gyors tájékozódást segítik a fejregeszták és a mutatók. A bevezetésben a szerkeszt ő k — sajnálatosan — főként csak technikai jellegű ismeretek (a válogatás szempontjai, a kötet szerkezete) közlésére szorítkoznak. A mintaszerű másolatok, az
igényes tartalmi jegyzetek értékének hangsúlyozása mellett Bessenyei József —

„pótlásokat" is közölve — egy kétségtelenül jelentkező gondra, a gyűjtés teljességében mutatkozó hiányokra hívta fel a figyelmet. 2:i
A kiadvány — a tartalmi értékein túl — a tudományos, kritikai jellegű forrásközlés legigényesebb formájának minősül. Úgy vélem, hogy a szerkesztők által
választott módszer— fakszimile minden darabról és betűhű másolat — ez esetben
indokolt, mivel a magyar nyelvű írásbeliség legkorábbi darabjainak alapos, sok
szempontú vizsgálatát teszi lehetővé az eredeti példányok kézbe vétele nélkül. A
kötet biztosítja a nyelvtörténész számára is a megnyugtató használatot, és segédeszköz lehet a tudományos kutatásban, valamint az oktatásban is. A Középkori leveleink 1541-ig című kötet azt az esetet példázza, amikor az említett módon történő közzététel mellett szól az a körülmény, hogy egy meghatározott szempontból
kiemelkedően fontos korszak teljes levéltári forrásanyagának áttekintését biztosítják a szerkesztők. Ez az eljárás lehet jogos — véleményem szerint— az 1541 utáni
korszakban akkor, ha kiemelkedően fontos személyiségek, bizonyítottan autográf
kéziratait publikáljuk. Az a sokat emlegetett körülmény, hogy a fakszimilékkel kísért forráskiadványok rendkívül drágák, a jövőben, a digitalizálás jóvoltából talán
nem jelent majd a korábbiakhoz hasonló gondot. A számítógépes szöveg-előállítás
pedig a betűhű kiadás követelte speciális karakterek, betűk j e l e k előállításának nehézségét hárítja el. A Bessenyei József által említett és a kutatók által mindig remélt újabb források előkerülése pedig a forráskiadványok elektronikus úton való
rögzítése esetén, az állandó bővíthetőség lehetősége jóvoltából, a „naprakész" forráskiadványt is biztosíthatják. 26
A forráskiadványok következő csoportjába tartoznak azok, amelyekben a szerkesztők fakszimiléket nem közölnek ugyan, de úgy mond „kisebb-nagyobb engedményekkel" betűhű másolatokat adnak közre.
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A kiadvány adatait I. RML. — Bessenyei József észrevételei és forrásközlése: Bessenyei József. Középkori leveleink 1541-ig. In: Történelmi Szemle, 1994, 3 - 4 . sz. 327-334. p. A szerkesztők céljairól I. RML VII., X. p.
Fejerpataky László 1550-ben jelölte meg azt a korszakhatárt, ameddig „a magyar szövegre
nézve tanácsos azt ... híven az eredeti ortographiája szerint visszaadni; c mód által becses
nyelvtörténeti adatokat őrizhetünk meg". L. Fejerpataky, 1885. 69. p. Az 1920-ban megjelent
szabályzat — bár a nagy kezdőbetűket csak a mondatok elején ítéli megengedhetőnek — az
újabbkori iratok közreadásánál is az RML-bcn alkalmazott elvekkel mutat rokonságot: „Magyar szövegeknél általában az eredeti helyesírást kell használni s az eredeti írásmód különösen
kimagasló egyéniségek sajátkezű írásainál őrzendő meg." L. MTT 1920 16. p. Ember Győző a
Levéltári terminológiai lexikonban a betűhű forrásközléssel kapcsolatban kiemeli, hogy c
megoldás alkalmazása esetén „a forrás minden változtatás nélkül kerül közlésre". A forrásközlő „a rövidítéseket feloldja ugyan, dc a feloldásokat zárójelben adja". L. Ember, 1982. 216. p.
Az R M L szerkesztői a magyar szövegben a rövidítéseket nem oldották fel.

Az 1920-ban elfogadott forrásközlési szabályzat megjelenésétől napjainkig különféle tematikájú forráspublikációk jelentek meg, amelyek szerkesztői a betűhű
közzététel módját választották. A tudományos céllal, kellő igényességgel összeállított kiadványok bevezetőjükben utalnak a betűhű közlési módon belül választott,
hol egyszerűbb, hol bonyolultabb megoldásra. A bevezetésekből egyértelműen látszik, melyek azok az alapkérdések, amelyek ismételten felmerülnek a magyar
nyelvű szövegek nyomtatott formában való közzététele során.
Azok a történészek, levéltárosok, akik a betűhű közlés mellett döntöttek, számos esetben szükségesnek tartották indokolni, miért esett választásuk erre a megoldásra. Eckhardt Sándor például a kiadvánnyal szemben támasztott tudományos
igények miatt vélte fontosnak, hogy „a levélírók helyesírásának lehető legpontosabb tiszteletben" tartásával kerüljenek közreadásra a források. 27 A legtöbbször
említett indok azonban az, hogy célszerű, ha a történeti szempontból kiadásra érdemes szövegeket a nyelvészek, főként a nyelvtörténészek is tudják használni, elemezni, és ezt csak a betűhű közléssel lehet biztosítani. 2S
Az eredetihez leginkább közelítő, betűhű fonnában összeállított forráspublikáció
mára klasszikussá vált kötete a Varga Endre szerkesztette Úriszék. A XVI-XVII.
századi perszövegeket tartalmazó kiadvány megjelentetéséhez a jogtörténészek
mellett külön nyelvész is társult, Szabó Dénes személyében. A kötet ötven oldalt
meghaladó tematikus bevezetésében a szerkesztő majdnem tíz oldalt szentel a szövegközlés módjának ismertetésére. Varga Endre a munka legnehezebb technikai kérdéseként említi a magyar szövegek közlését. A gondok okát a hiányzó forrásközlési
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Két vitéz ncmcsúr. Tclcgdy Pál és János levelezése a XVI. század végéről. Közzétette:
Eckhardt Sándor. Bp., 1944. 12. p. (A továbbiakban: Eckhardt, 1944.)
Például A sárospataki szőlőművelés törtenetének 16-17. századi forrásai a mezővárosi
protokollumokban című kiadványában a szerkesztő „a szöveg lehetőség szerinti betűhű
visszaadásával a nyelvtörténeti" felhasználhatóságot akarta biztosítani. L. A sárospataki szőlőművelés történetének 16-17. századi forrásai a mezővárosi protokollumokban. Közli: Román
János. Sárospatak, 1964. 8. p. (A továbbiakban: Román, 1964.) — Házi Jenő, aki a XVI. században jelentős magyar nyelvű írásbeliséggel is rendelkező Sopron szabad királyi város levéltárából közölt leveleket, munkája célját a következőkben határozta meg: „ne csak a
történetírók, hanem a nyelvészek érdekeit is szolgáljam". XVI. századi magyarnyelvű levelek
Sopron sz. kir. város levéltárából. Közli: Házi Jenő. Sopron, 1928. XXII. p. (A továbbiakban:
Házi, 1928.) — Gyöngyös mezőváros tanácsíilcsi jegyzőkönyveinek forráskiadványában a betűhív közlést azzal indokolják, hogy a megfigyelt „nyelvi sajátosságok ... elsikkadtak volna
akkor, ha a magyar forrásközlések korántsem egységes átírási módjai közül bármelyiket is"
követték volna. L. Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta... 1659-1848. Válogatás két
évszázad városi határozataiból. Szcrk.: Kovács Béla. Eger, 1984. 6. p. (A továbbiakban: Kovács, 1984.)

szabályzat, az egységes gyakorlat hiánya, és a különböző szakterületek eltérő igényei mellett abban látta, hogy a szövegek átírása, modernizálása „a legteljesebb jó
szándék mellett is igen sok esetben elkerülhetetlenül együtt járt volna a szövegek önkényes értelmezésével, torzításával, esetleg meghamisításával, főképpen hang- és
alaktani, többször azonban mondattani tekintetben is". Mivel a forráskiadvány célja
az eredeti formában való közzététel, a tudományos munka segítése, a tartalmi és a
nyelvi részletek megőrzése volt, a betűhű közlés mellett döntöttek.29
A betűhű közlés —jóllehet nem jelent paleográfiailag is hü képet a forrásról —
különösen korábban számtalan technikai jellegű problémát vetett fel. Komoly nehézségetjelenthet ugyanis a mellékjelek, a diakritikus jelek helyének meghatározása, betűhöz kapcsolása, majd nyomtatásban történő közzétételük.
A módszer nehézségét világosan mutatja például az Úriszék című kötetben az a
táblázat, amely negyven rovatában az egyes ékezetes betűtípusokat teszi áttekinthetővé. A táblázat segítségével jól érzékelhető a mellékjelek alakjának, a betűkhöz
viszonyított helyzetének változatossága. A közölt szövegekben a mellékjeles betűk egyszerűsített típusai szerepelnek és jegyzetek alapján a táblázatban kereshető
vissza a lejegyzett mellékjel típusa. A változatosságnak ez a mértéke már szinte
riasztóan hathat, de a kötet bevezetése figyelmeztet, hogy „a különféle ékezetformák használatában bizonyos rendszeresség mutatkozik" és a sokféleséget „nem
szabad ... a jegyzőkönyvíró hanyagságának, pontatlanságának, sietségének" tulajdonítani. 10 A szövegek olvasásának megkönnyítésére helyesírási táblázat is került
a kötet élére.
A forráskiadványok többsége nem vállalkozik a mellékjeles betűk oly mértékben árnyalt visszaadására, mint ahogyan erre az Úriszék példát szolgáltat. Az egyes
kötetek bevezetésében a szerkesztők megjegyzik, melyek voltak azok a betűk,
amelyek a nyomtatásban egyszerűsített formában szerepelnek, illetve hol tudták
megoldani a mellékjelek nyomtatásban való jelölését. Szinte valamennyi kiadvány
szól azy mellékjeles alakjainak megőrzéséről, illetve a mellékjelek elhagyásáról.
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Úriszck. XVI-XVII. századi pcrszövcgck. Szcrk.: Varga Endre. Bp., 1958. ( M a g y a r Országos
Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 5.) 52. p. (A továbbiakban: Úriszék.)
Úriszék 53. p.

A w ékezetes alakjai, valamint ezzel kapcsolatban az u, ú, ii, ű, v variánsai is gyakran szerepelnek az egyszerűsített átírásra utaló megjegyzésekben. 31
A nagybetűk következetlen használata, esetenként a szavak belsejében is feltűnő alakjaik ugyancsak a betűhű közlést nehezítik. Vannak kiadványok, amelyek az
eredetiben szereplő —jóllehet funkció nélküli — formát őrzik meg, míg akadnak
olyanok is, ahol a mai használatnak megfelelő átírásban jelennek meg. A nagybetűk használatához kapcsolódik az interpunkció kérdése is. A XVI-XVII. században a mondanivaló és a mondatok tagolása teljesen esetleges, így a forrásközlés
során dönteni kell, mennyiben ragaszkodik a szerkesztő az egykorú írásképhez, illetve mennyiben tagolja írásjelekkel a jelenlegi helyesírásnak megfelelően a közreadott szöveget;' 2
A rövidítések feloldása is különböző megoldásokat mutat az egyes kiadványokban. Van olyan forrásközlés, amelyben külön jelzés nélkül szerepel a feloldott rövidítés, van, ahol például dőlt betűkkel, vagy zárójellel jelzik az utólagos kiegészítést.3''

3!

így például nyomdatechnikai okokra hivatkozva elhagyja az y fölötti jeleket Eckhardt Sándor,
bár a levélírókra jellemzőnek tartja ezek használatát. L. Eckhardt, 1944. 12. p. — Ugyancsak
azy fölötti pontok elhagyását jelzi Makkai László az I. Rákóczi György gazdaságtörténeti forrásainak kiadásában. L. 1. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631-1648). Sajtó alá
rend. és bev.: Makkai László. Bp., 1954. 5. p. — Megtartotta az i,j, y alakváltozatait és a mellékjeleket az egykori, írógéppel írt szöveg sokszorosítási nehézségei ellenére is Román János a
sárospataki kiadványban, érvényesítve ezzel a filológiai szempontokat. L. Román, 1964. 8. p.
— A gyöngyösi forráskiadványban a z y két ponttal jelölt változatát dőlten szedve különítették
cl a betű egyéb alakjaitól. L. Kovács, 1984. 6. p. — Egyszerűsített formában, átírva közli a w
ékezetes alakjait pl. Eckhardt, 1944., megtartja az ékezetes alakjait Román, 1964.
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Házi Jenő a nagybetűket és az írásjeleket is a kéziratos formának megfelelően közölte. L. Házi,
1928.
Az eredeti intcrpunkciót tartotta meg Román, 1964. és Dominkovits Péter a XVI. századi Sopron vármegyei iratok közlésénél. Az utóbbit 1. XVI. századi magyar nyelvű iratok Sopron vármegye levéltárából. Szcrk.: Dominkovits Péter. Sopron, 1996. (A továbbiakban: Dominkovits,
1996.)
Dominkovits Péter betűhű közlésének bevezetésében jelzi a kis- és nagybetűk használatának
kérdését. A bizonytalanságot a seriptor gyakorlatának elemzésével oldotta fel, és a közreadásra
annak következetesnek tűnő megoldásait választotta. Külön szól a szókezdő / cs a J bizonytalan
használatáról. Az átírásban a jelentés alapján döntött a megfelelő betű mellett. L. Dominkovits,
1996. 18. p.
Varga Endre az Úriszék szövegeiben a központozást közelítette, a kis- és a nagybetűk használatát kapcsolta a mai gyakorlathoz. L. Úriszék. Maksay Ferenc, bár az Urbáriumok közreadásánál a „teljes bctühüség elvét" követi, a kis- cs nagybetűk használatánál eltér ettől az
alapelvtől. L. Urbáriumok. XVI-XVII. század. Szcrk., bev.: Maksay Ferenc. Bp., 1959. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 7.)

A történészek és a levéltárosok mellett a nyelvészek is publikálnak betűhű kiadásban forrásokat. A Magyar Nyelv című folyóirat forrásközléseiben nem elégszenek meg a betűhű közléssel, hanem a paleográfiai hűséget is mint követendő
közlésmódot alkalmazzák. Abaffy Erzsébet forráspublikációjában a XVI. századi
dunántúli missilisek közzétételével a nyelvjárástörténészek munkáját akarta segíteni és nyelvészként döntött a betűhű kiadás követelményei mellett. A paleográfiai
hűségre törekvést a hosszú s nyomtatásban történő megtartása mutatja. O is jelzi a
szókezdő / és Jproblematikus voltát. A rövidítéseket eredeti alakjukban őrzi meg,
mivel feloldásuk a levélíró nyelvjárásának következményeként különböző lehetne
és egyértelműen nem rekonstruálható. 34
A történészek, levéltárosok által betűhű közlési módszerrel megjelentetett forráskiadványok alapján általános tanulságok is levonhatóak. A történészek közül a
betűhű formát választók sem tartják szükségesnek a szövegek paleográfiai jellemzőinek nyomtatásban történő visszaadását. így azokat a betüváltozatokat, amelyek
nem jelölnek önálló hangot, rendszerint külön jellel nem tüntetik fel. A különböző
hangokat jelölő mellékjeles betűkkel már más a helyzet. Az Úriszékben közölt
részletes bevezetés arra figyelmeztethet minden betűhű forrásközlésre vállalkozót,
hogy ha a mellékjelek típusainak elkülönítésében az itt látható mértéket nem is biztos, hogy minden kiadványban el kell érni, azt a munkát azonban, amelyhez itt
módszertani segítséget találhatunk, nem lehet megtakarítani. A szerkesztőknek —
véleményem szerint — legalább az egyes források legfontosabb típusaiban elemezniük kell az egykori írásmódot, hangjelölést, és amennyiben szükséges, tapasztalataikat nyelvész kollégákkal is egyeztetve kell kialakítani a követendő közlési módot. Az eljárásról, a mellékjelek nyomtatásban történő közreadásáról részletesen szólni kell a bevezetésben, a hangjelölési rendszer rekonstrukcióját pedig
táblázatba foglaltan, az olvasás megkönnyítésére közölni kell.
Varga Endre az Úriszék bevezetésében utal arra, hogy jogi szövegek esetében
azok pontos, nyomtatásban történő visszaadása tartalmi kérdésekben is döntő lehet. A nyelvészekkel való együttműködés mellett éppen erre a példára gondolva,
igen fontosnak tartom az egyéb, a közlésre kerülő szövegek tartalma alapján szükségesnek mutatkozó szakterületek képviselőivel való konzultációkat is.
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A rövidítések külön jelölés nélküli feloldását választották a gyöngyösi forráskiadványban. L.
Kovács, 1984. 6. p. — Eckharclt, 1944. 12. p. csak a nazálisok rövidítéseinek feloldására utal.
— Román, 1964. a feloldott szövegrészek jelölését a sokszorosítás nehézségei miatt mellőzte.
— Az Úriszék című kötetben a közismert rövidítéseket nem, a különlegeseket szögletes zárójelben oldották fel. — Dominkovits Péter [ ]-bcn oldotta fel a rövidítéseket. L. Dominkovits,
1996. 18. p.
Abaffy, 1968. 3 - 4 . p.

A felsorolt példák, az érintett problémák talán igazolják annak a kérdésnek jogosságát, hogy milyen korszak, milyen forráscsoportja esetén szükséges vállalni a
rendkívül munka- és időigényes betűhű közlést. Véleményem szerint a XVI. század anyagánál és a XVII. század kimagasló egyéniségeihez kapcsolódó magyar
nyelvű, bizonyítottan eredeti források kiadásánál van létjogosultsága a betűhű forrásközlési módszernek.
Magyar paleográfiai feldolgozás hiányában a korszak behatárolását illetően
csak utalásokra tudunk hagyatkozni. Miként már említettem, Istványi Géza kutatásai alapján úgy ítélte, hogy a XVII. századra kialakult formák a XVIII. században is
továbbélnek. Bessenyei József a XVI. század második fele után nem érzékel olyan
változást, mely élesen elválasztaná a korszak írásbeliségét a XVII-XVIII. századtól. 3 ' Véleményem szerint a XVI. század közepe utáni változások — a már érintett
nyelvi egységesülés, a nyomtatott ortográfiai összefoglalások megjelenése — inkább Istványi véleményét látszanak alátámasztani. A forráskiadás szempontjából
is meghatározó módosulást elsősorban nem is a formák változásában, mint inkább
az írott dokumentumok mennyiségi növekedésében érzem. A hivatali írásbeliség
rendszeressé válásától kezdve ugyanis olyan mennyiségű iratanyag keletkezik,
amelynek betűhű közlése csak a rendkívül fáradságos, de korántsem az érdeminek
nevezhető munkát sokszorozná meg.
A betűhű közreadás mellett a forráskiadás lehetséges módja a korhű átírás is. A
levéltári terminológiai lexikon szerint a „korhű forrásközlő a múltbeli beszédnek
megfelelően, de a jelenbeli helyesírás szabályai szerint írja a hangzók betűjeleit, a
kis- és a nagybetűket, az írásjeleket, választja el a szavak részeit". A meghatározás
megállapításának egy része — a kis- és nagybetűk, az írásjelek használata — az elkerülhetetlen kompromisszumok következtében a betűhű forrásközlés gyakorlatában is érvényre jut. 36
A korhű átírás leglényegesebb ismertetőjegye a „múltbeli beszéd" és a „jelenbeli helyesírás" együttes alkalmazása. A módszer, miként már szó volt róla, Fejérpataky László 1885. évi javaslatáig nyúlik vissza, aki ezt az 1550 utáni korszak dokumentumainak közreadására javasolta. Lényegében ugyanezt az elvet hirdette
meg a Magyar Országgyűlési Emlékek sorozat forrásközlési szabályzata is az
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L. erről Istványi munkáját, aki ezzel indokolja, hogy a XVIII. századra nem terjeszti ki részletesebben vizsgálódását. L. Bessenyei, 1998. 14-16. p.
Az átíráshoz kapcsolódva Ember Győző általánosságban megjegyzi, hogy az átíró forrásközlés során „a forrás nem minden változtatás nélkül, hanem a forrásközlő változtatásaival kerül
közlésre". Kct lehetséges változatát, a korhű és a modem átírást különbözteti meg. A korhű átírás esetén is a tulajdonneveket vagy betűhíven a szövegben, vagy a szövegkritikai jegyzetben
feltétlenül megőrzendőnek tartja. L. Ember, 1988. 216. p. Az idézett rész uo.

1606-1790 között készült magyar nyelvű följegyzésekre, arról írva, hogy „a magánhangzók és mássalhangzók esetében az ejtésbeli hűség visszaadására kell törekedni, a mai helyesírási szabályok alkalmazásával".
A korhű átírás első látásra úgy tűnik, valóban sok tehertől mentesíti a forrásközlőt, mert hiszen például „a mai helyesírás" bevezetésével kétségtelenül feleslegessé teszi a betűhű átírás esetén szükséges mellékjelek valamilyen visszaadását. A
megoldás helyességét — véleményem szerint — azonban alapvetően megkérdőjelezi az, hogy a „múltbeli beszéd" az egykori „hangzás", vagy „ejtés" ismeretlen és
gyakran a rekonstruálása, rekonstruálhatósága is kétséges. Az előírás nehézségére
a forráskiadási szabályzat is utal, külön feladatul jelölve ki a szerkesztőnek, hogy a
szöveg „ejtési ...jellegét iratonként kell megállapítania".
Az ejtési jelleg megállapítása azonban kérdéses eredményre vezethet, mivel
helyesírástörténetünk eddigi eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a magyar
helyesírásban a nyelvjárásoktól is erősen befolyásolt fonetikus jelleg volt a meghatározó. A XVI. század közepének első magyar nyelvű ortográfíájában Dévai Bíró
Mátyás például úgy alakított ki mellékjeles betűket, hogy azokat mindenki a saját
nyelvjárásának megfelelően olvashatta. Ennek értelmében a kue hangozhatott
A'ó'-nek /aí-nek, és tó'-nek is. Az átírásban követendőnek tartott fonetikus elvet befolyásolhatja az is, hogy a följegyzésekben a XVII. századtól a szóelemző elv is fokozatosan teret nyert, bár ezt gyakran a kiejtés elvével együtt alkalmazták. 37
Az 1974. évi forráskiadási szabályzat végül arra is utal, hogy „vitatható ejtés
esetén az eredeti helyesírást meghagyjuk (pl. ifiu, illetve ifjú)", ami azért nem jelent igazán segítséget, mert hiszen kis túlzással minden ejtés vitatható, és ugyanabban a forrásban szinte minden megoldásnak az ellenkezője is megtalálható. 38
Amennyiben arra gondolunk, hogy a korhű átírás elvének első felvetése óta
több mint száz esztendő telt el, akkor az is egyértelmű, hogy ez alatt az idő alatt „a
mai helyesírás" az akadémiai helyesírási reformok jóvoltából már több alkalommal is változott. így a XIX. század végén, a századfordulón megjelent forráskiadványokban szereplő c-z, c-s betűkapcsolat, a mássalhangzók kettőzése, a magánhangzók hosszúsága (szöllő, szőlő) sok esetben bizonytalanságot okoz.
A korhű átírás elvének gyakorlati követése — véleményem szerint — feleslegesen terheli a forrás kiadóját, a publikáció használóját pedig nem egy esetben kétségek között hagyja. A közelmúlt forráskiadványai közül az 1974. évi forrásköz-
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Az idézeteket 1. MOE 1974 445. p. — A helyesírástörténct megállapításairól I. Korompay,
11-12., 17-18. p. — A Dévai-féle ortográfiáról I. [Dévai Bíró Mátyás:] Orthographia
Vngarica. ... Krakkó, 1549.
Az idézett részt I. MOE 1974. 446. p.

lési szabályzatot alkalmazza Tóth Péter A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc
kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében címmel megjelentetett forráskiadvány magyar szövegeire. A szerkesztői bevezetésből kiderül, hogy a „helyesírási
jellegzetességek ... jelölése a mai helyesírási elvek szerint történt", ügyelve „a
nyelvi jelleg (ö-zés, í-zés, palatalizáció-depalatalizáció) megőrzésére". Az egyik,
találomra választott szövegben egymás után olvasható a p í n z és a p é n z \ a kilenczecl
és az icce; a kilenczedvétel és a kilenczed-vétel; & fizet és a füzet alak. Meg kell jegyezni, hogy a felsorolt alakok mindegyike lehet helyes, bár a cz-vel való c hangjelölés a mai helyesírásnak nem felel meg. A különböző variánsok mind előfordulhatnak a szövegben, bár az írásmód, a nyelvtörténet kutatója a jelzett megoldás láttán bizonyára megnézné az eredetit. Amennyiben azonban a szöveg tartalmára, a
babótiak szolgáltatásaira kíváncsi valaki, annak mindegy, hogy készpénzt vagy
készpínzt fizettek-e a jobbágyok, ennek összege érdekesebb számára. 39
Joggal merül fel a fentiek után a kérdés, milyen megoldás, milyen forrásközlési
mód kínálkozhat a XVII-XVIII. század tömeges levéltári forrásainak publikálására. Amennyiben a források tartalmára vagyunk kíváncsiak és a dokumentumokat a
történész számára, mint információhordozókat tekintjük, elegendőnek és egyértelműnek tűnik a források modern átírásban való közzététele. E módszer alkalmazása
esetén „a forrásközlő a forrást a jelenbeli beszédnek és helyesírásnak megfelelően
közli". Az eljárás a forráspublikáció szerkesztőjét, a források „átíróját" megszabadítja az ejtés és az írásmód különbségének áthidalásából, az egykori nyelvjárást beszélő szavainak a mai helyesírással való visszaadásából fakadó, gyakran görcsös
igyekezettől. A figyelem így a tartalmi kérdések megoldására, az érdemi bevezetők, a felhasználást segítő tartalmi jegyzetek megírására, a kötet használatát segítő
mutatók összeállítására, a térképek megtervezésére irányulhat. 40
A forráskiadványok készítői magyar nyelvű dokumentumok esetén — úgy tűnik — nem igen választják a közreadás módszereként a modern átírásban való
közzétételt. Az okokra csak következtetni lehet, a szerkesztők inkább az ettől eltérő megoldásokat részesítve előnyben, magyarázzák döntésüket. Pest-Pilis-Solt
megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékeit Szakály Ferenc adta közre
„a mai magyar helyesírás szabályainak megfelelően", bizonyos kompromisszummal. A magyar szövegek közül ugyanis azokat, ahol a kiejtésben valamilyen sajá-
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Az idézetet 1. Tóth, 1998. 10. p. A különböző módon írt szavakat 1. Tóth, 1998. 31., 32. p.
A modem átírásról 1. Ember, 1982. 216. p.

tosságot lehetett felfedezni, az eredeti helyesírásnak megfelelő másolatban közölte. A hely- és családnevek mindig betűhív átírásban szerepelnek a kiadványban. 41
Szerencsés és üdvözlendő megoldásnak tartom azt az országos vállalkozást,
amelynek keretében a vármegyei közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyvek anyaga regeszták formájában jelenik meg. A szükséges és elegendő információt közlő kivonatok sora, a gyors, célzott keresést biztosító mutatók rendszere bizonyos
kérdések megválaszolásához már önmagukban is elegendőek, de egyúttal lehetővé
teszik a gyorsan célhoz jutó, elmélyültebb, részleteket feltáró egyéni kutatást is.
A forráskiadványok többsége a magyar nyelvű dokumentumok közlése esetén
— az eddig áttekintett módszerekhez viszonyítottan — igencsak „változatos" képet mutat. Ennek okára a közreadók több esetben utalnak is. Érthető indoknak vélem, amikor az „érvényes" forráskiadási szabályzat hiányáról, az ebből fakadó
nehézségekről szólnak és a közlésre kerülő források alapján, kellően indokolt
„egyedi" megoldást alakítanak ki és ezt részletesen ismertetik is.
Nem gondolom azonban elfogadhatónak, amikor különböző, korábbi kiadványokból válogatott források kerülnek egymás mellé, anélkül, hogy az eredetikkel a másolatokat összevetették volna és egységes forrásközlési elvek érvényesítését
követnék. (Természetesen kivételt jelent, ha közben az eredeti megsemmisült.)
Ugyancsak nem minősíthető tudományos eljárásnak, amikor a „mai helyesírás" mellett a „régi magyar nyelven írók szóhasználatát, nyelvjárását" jellemző sajátosságokat őrzik meg, hogy ezzel adják vissza a szövegek archaikus hangulatát.42
Nem vélem indokoltnak azt sem, amikor latin, német szövegek mellett a magyar
forrásokat „a jobb olvashatóság érdekére" hivatkozással „némileg egyszerűsített
formában", de az eredetihez képest teljesen következetlenül közlik.
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Pcst-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi diea- cs dézsmajegyzckci. Közreadja: Szakály Ferenc. Bp., 1995. /Előmunkálatok Pest megye monográfiájához. 1./ Az idézetet I. 13. p.
Mindkét említett megoldásra példa a „Szerelmes Orsikám..." A Nádasdyak és Szegedi Kőrös
Gáspár levelezése. Vál., a szöveget gondozta, jegyz.: Vida Tivadar. Bp., 1988. /Magyar Levclestár./ (A továbbiakban: Magyar Lcvelcstár.) A kötetben a Magyar Országos Levéltár
Archívum familiac Nádasdi anyagából válogatott levelekkel vegyesen szerepelnek például az
1882-ben Károlyi Árpád és Szalay József által közreadott Nádasdy Tamás nádor családi levelezése című kötetből vett anyag és Mályusz Elemérnek a Levéltári Közleményekben
1923-1929 között, más elvek szerint közreadott levelei. Az idézett részt I. Magyar Lcvelcstár
308-309. p.

Javaslatok a magyar nyelvű, levéltári jellegű források közreadásáról
Úgy gondolom, hogy az eddigi áttekintés után néhány általános, összefoglaló megjegyzés hozzájárulhat még a magyar nyelvű forrásokat teljes szöveggel publikáló
forráskiadványok közreadása hogyan? kérdésének megválaszolásához.
Mindenek előtt szeretném leszögezni azt, hogy a magyar nyelvű forrásokat a
történeti forrásanyag szerves részének vélem. így a történeti forráskiadásra általában vonatkozó „szabályokat" a magyar nyelvű dokumentumokra is érvényesnek
gondolom. Éppen ezért feleslegesnek tartom megismételni azokat a javaslatokat,
amelyek az egyes példányok, az eredeti, illetve az eredetihez legközelebb álló példány felkutatására, egy-egy forráskiadvány anyagának és az apparátusa adatainak
általános elrendezésére, a külső feljegyzések figyelembe vételére, a lapalji, darabonként újra kezdett szövegkritikai jegyzetek latin betűkkel, a magyarázó jegyzetek arab számokkal való jelölésére, a forrásközlés mutatózására vonatkozóan már
összefoglalásra kerültek. 43
Van azonban néhány olyan kérdés, amely a magyar nyelven lejegyzett források
közreadásakor külön is megfontolandó. A magyar nyelvű levéltári források közlése esetén a legtöbbet vitatott kérdés a betűhű közlés, illetve az átírásban történő
közlés mikéntje.
A betűhű közlés mindig felveti, hogy a nyomtatásban megjelenő szöveg
mennyire kövesse a kéziratos darabok paleográfiai és hangjelölési sajátosságait.
Az átíró közlésről szólva a forrásközlő változtatásának mértékét és mikéntjét vitatják, illetve igyekeznek különböző szabályzatokkal az átírás módját meghatározni.
Az eltérő elméleti megfontolások és különösen a gyakorlati megvalósításban mutatkozó eltérések részben a kiadásra kerülő források jellegéből, illetve részben abból az elvárásból fakadnak, amelyet a történészekkel szemben évtizedek óta elsősorban a nyelvtörténészek fogalmaznak meg.
Véleményem szerint akár betűhű, akár átíró közlés mellett dönt a levéltári jellegű források közreadója, számolnia kell azzal, hogy a kéziratos forrás valamennyi
paleográfiai és hangjelölési sajátosságát a magyar nyelvű írásbeliség jellege miatt
nyomtatásban visszaadni nem lehet, de nem is feltétlenül cél. A teljes paleográfiai
és betűhűség reprodukálására a fakszimilében való közlés az egyetlen megoldás.
Azt a döntést, hogy a nyomtatott forrásközlésnek mely módját választja a kiadvány szerkesztője, gondos mérlegelésnek kell megelőznie. Ennek során vizsgálni
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L. erről Tringli István jelen számban közölt cikket a középkori oklevelek kiadásának problémáiról.

kell a dokumentumok keletkezési idejét, a lejegyző személyének fontosságát és a
forrás eredeti, autográf jellegét. A rokon szakterűletek — különösen a nyelvészek,
de például az irodalomtörténészek,jogtörténészek, néprajzosok — kutatóival való
konzultációt is szükségesnek érzem, mert észrevételeikkel, önálló kutatási szempontjaikkal a történészek, a levéltárosok figyelmét felhívhatják olyan jelenségekre, új szempontokra, amelyek csak az együttműködésnek köszönhetően merülnek
fel. A közlésre szánt források kiválogatását csak komoly előmunkálatokkal, a válogatás elveinek kidolgozásával, néhány dokumentum előzetes, alapos paleográfiai,
nyelvjárási elemzésével lehet elvégezni. Az elemzésről, a források paleográfiai sajátosságairól, hangjelölési rendszeréről a kiadvány bevezetőjében részletes ismertetésben kell számot adni.
A betűhű közlési elsősorban a forrásokat nyelvtörténeti, helyesírástörténeti
szempontból elemezni kívánó nyelvészek szorgalmazzák. A forráskiadvány betűhű jellege mellett érvelve hivatkoznak például a magyar nyelvű írásbeliség dokumentumainak viszonylag kései megjelenésére, ezeknek a latin melletti csekélyebb
számára, a korai korszak magyarul író személyei egy részének kimagasló politikai,
társadalmi szerepére. A hangzás utáni szöveglejegyzés következtében a betűhű
formában közölt források egyben a magyar nyelvjárásokat is őrzik és tükrözhetnek
olyan — kétségtelenül még kellően fel nem tárt — művelődéstörténeti jelenségeket, mint például a XVI-XVI1. század nyomdászai által képviselt hangjelölési
rendszerek és a kéziratos feljegyzések kapcsolata. Az átírások ellenzői arra a kétségtelen tényre is utalnak, hogy az átírás egyben mindig értelmezést is jelent. így a
betűhű forráskiadás, míg a közlés során felmerülő hangjelölés sokszínűségének
visszaadására fordítja a fő figyelmet — különösen szegényes tárgyi jegyzetek esetén— a publikáció használóira hárítja a szövegértelmezés feladatát. Éppen ezért figyelmeztet Stoll Béla arra, hogy „a betűhű kritikai kiadásban egy kis szélhámosság
is van: a textológus látszólag nehéz tudományos feladatot old meg, valójában azonban a könnyebb végét fogja meg a dolognak", lemondva „az átírással történő értelmezés gyakran nehéz" feladatáról. 44
A betűhű közlés valóban nehéz, nagy figyelmet kívánó munka, amelynek hátterében a magyar szövegek egykori hangjelölésének sajátos jellege áll. A feljegyzésekben mutatkozó sokszínűség, az egy dokumentumon belül is következetlen
jelölési mód — megítélésem szerint — talán abból a körülményből is fakadhat,
hogy a magyar nyelv hangtani alakjait a latin nyelv betűkészletével igyekeztek,
igyekszünk visszaadni. Kniezsa István hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar
hangok jelölésére mindössze 11 olyan jel (b, d,f, g, h, l, m, n, p, r, t) van, amelyek a
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Stoll Bcla véleményét 1. Stoll,

1996. 155. p.

latinban is azonosan szerepelnek. Megjegyzendőnek tartom, hogy valamennyi
mássalhangzó és a köztük szereplő h egyben a henye h alakjában járulékos írásjelként is szerepelhet a g,p, / betűk után. Három jel (a, e, o) hangértéke nem tisztázott.
A magyar szövegek lejegyzésére ezeken kívül még 22, a latinban hiányzó, vagy a
magyartól eltérő jelet kellett alkalmazni. Irásváltozatként ítélhető meg az i és a j,
valamint az u, v, w.4:) A magyarban problematikus hangokat csak jelek kombinációjával (pl.: cs, gy, ny stb.), vagy mellékjelek, diakritikusjelek (pl.: á, é, ö, ő, stb.) segítségével lehet írásban visszaadni.
A betűhű közlés módszere — miként erre már utaltam — elfogadható az 1541.
december 31-ig keletkezett levéltári jellegű források esetében és 1541 után, a
XVI-XVII. században akkor, ha kiemelkedően fontos személyiségek, bizonyítottan autográf kéziratait publikáljuk. A betűhű másoknak nem kell paleográfiailag is
hű képet mutatnia, azaz a betüvariánsok megkülönböztetése mellőzendő. Véleményem szerint — talán kisebb módosítással — a Középkori leveleink 1541-ig című
kötetben alkalmazott szövegközlési elveket érdemes választani a betűhű publiká1'
'46
las eseten .
A betűhű közlés helyett választható az átíró közlés, amelynek két típusa — a
korhű és a modern — kínálkozik lehetőségként. A már korábbiakban jelzett okok
miatt a forrásközlés módszereként a modern átírást gondolom javasolhatónak.
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L. részletesebben Kniezsa, 1959. cs Korompay.
A közreadás elveiről „szövegátirat" címszó alatt l. RML XIII-XV. p. — A publikálás legfontosabb szempontjai ([ ]-bcn a sajátjavaslatok): teljes szövegű közlés; eredeti bekezdések megtartása [hosszabb szövegek tagolása segítheti a könnyebb értelmezést]; a latin szöveg
rövidítéseinek föloldása a szövegben, kurzívval; a magyar rövidítések feloldása elmarad, a rövidítésjele egységesen a rövidítés helyén jelzett vonás [a rövidítés feloldása a jegyzetekben];
a szavak egybe- és különírása az eredetit követi [értelemzavaró esetekben a jegyzetben helyes
formában átírni]; a mellékjelek megtartása, az elcsúszott ékezeteknek a megfelelő betű fölé
helyezésével; az ékezetek száma egyezik az eredetiben levővel; a ligatúrák elemeikre bontottan szerepelnek; a kis- és nagybetűk következetes megkülönböztetése [a szóközbeni nagybetűk megtartásánál, ha értelemzavaró, a jegyzetben feloldani]; az / és a J átírása mindig 7-vel [a
kiejtés szerint /-vei, vagy 7-vel]; a számok közlése eredeti formában [feloldásuk a jegyzetekben]; a központozás megőrzése. Az egyéb átírási észrevételek a szövegekhez írt bevezetésben,
vagy a jegyzetekben. Szerencsésnek érzem, ha a betűhű közlést nem terhelik zárójeles feloldások, hanem a megjegyzések, értelmezési javaslatok stb. a jegyzetekbe kerülnek. A kötetben alkalmazott, fenti megoldás továbbvitelét néhány eset kérdéses volta ellenére is azért gondolom
célszerűnek, mert így az 1541 végéig magyarul írt, a későbbiekben még várhatóan felkutatható forrásaink mindegyike egységes elv szerint kerülhetne közreadásra. Az 1541 utáni anyag
betűhű közlése esetén is — az egységes elvek érdekében — lehetőség szerint javasolható az
említett kiadási módszer alkalmazása. Amennyiben célszerűnek látszik a közlendő forrás alapján ettől eltérni, a kiadvány bevezetésében a publikálás alapelveit feltétlenül közölni kell.

Meggyőződésem, hogy a korhű átírás számtalan buktatót rejtő fáradsága sem azért
látszik tudományos munkának, mert eredményeként „archaizáló, korhű" szöveget
kapunk. Nem hiszem, hogy például a latin auktorok fordítása ne lenne komoly filológiai teljesítmény csak azért, mert stílusában nem antikizáló, régies. A magyar
szövegek modern átírásban történő közreadása sem mentesíti a szerkesztőt, a forrásközlőt a filológiai munka elvégzésétől, a szöveg megfelelő értelmezésétől, szövegkritikai és tartalmi jegyzetek készítésétől, a kötet élére kerülő bevezető tanulmányban a paleográfiai, a hangjelölési, a filológiai ismertetéstől és a tulajdonneveket betűhű alakban feltüntető személy- és helynévmutatók összeállításának fáradságos munkájától.

FÜGGELÉK
Két XVI. századi levél közlésének példája azt kívánja bemutatni, hogy a forrásközlés gyakorlatának lehetséges módozatai közül a betűhív és a mai helyesírással történő publikáció milyen azonosságokat és különbségeket mutat. A két levél
remélhetőleg kiinduló pont lehet nemcsak a különböző módok közötti választáshoz, hanem a magyar nyelvű forrásközlés ajánlásainak továbbgondolásához is.

1.
Sümeg, 1561. május 26.
Ormányi Józsa sümegi várkapitány levele fCsányi Ákoshoz] 1
Zolgalatomath Ayanlomh a -k-b mjnth
Jo Bjzoth 2 wramnak,

Szolgálatomat ajánlom
k[egyelmednek], mint jó bízott 2
uramnak.

az rabok lewelejth Ma kjwltem el
fejerwarra 3

A rabok leveleit ma küldtem el Fehérvárra 3 , (fejerwarra)

Bjzoth Embertwl, 4 kj hjtews"^ Ember,
parazth

bízott embertől 4 , ki hites 5 ember, paraszt-

Ember. de Egjebkorjs wteth gjakorta
Jartatom

ember, de egyébkor is őtet gyakorta
jártatom

Be.6 merth Jol Twd Terekwl.
Sokaygh wolth

be 6 , mert jól tud törökül. Sokáig volt

rab Terek orzagban Tanosagoth 7
attam Nekj

rab Törökországban. Tanúságot 7 adtam neki,

hogj az lewelek Ewryewel 8 az
Taborbanjs Be

hogy a levelek őrével8 a táborba is
be-

Menjen • ha Jo inogja 9 lezen, ha az
Bek oth

menjen, ha jó módja 9 leszen, ha a bég
ott

de c lezen

leszen.

1
a
b
2
3
4
5
6
i
8
9
c

Magyar Országos Levéltár. Magyar Kincstári Levéltárak. Magyar Kamara Archívuma. E l 8 5
Archívum familiac Nádasdi. Missilcs.
A szóvégi h betoldás.
Kegyelmednek - itt: Csányi Ákosnak, Nádasdy Tamás provisorának, bizalmas hívének.
Pontosan nem meghatározható jelentésű udvarias forma; kb. bizodalmas, akiben bízik.
Fehérvár - Székesfehérvár. Vár és szabad királyi város Fejér vármegyében. 1543-ban a török
felprédálta, szeptember 3-án Szulejmán elfoglalta.
Bízott embertől - megbízható ember által.
Hites - hűséges.
Jár — gyakran utazik, gyabxm
[megy],
Tanú - tanúsítvány, bizonyíték, documentum 1. TESZ, de: 1604-ből.
Őr, őriz — vigyáz rá, óv.
Mód - lehetőség.
A két betű egy vonallal áthúzva, egykorú törlés.

Towabba the k-b Ilijén gonoz 10 hjrtjs
Irhatok

Továbbá te k[egyelmednek] ilyen gonosz 10 hírt is írhatok,

hogj gjwlafíj wram" az papay 12
gjalokkal

hogy Gyulaffy (gjwlafíj) uram 11 a pápai12 (papay) gyaloggal

Egetembe wgj mynth Negj zazan
Menth

egyetemben, úgy mint négyszázan,
ment

wala Wesprym 1 3 ala, de azerth
polgardjra 14

vala Veszprém 13 (Wesprym) alá, de
azért Polgárdira 14 (polgardjra),

az Sokadalomra 13 akarth Ithny,
Wesprym

a sokadalomra 11 akart ütni. Veszprém
(Wesprym)

melleth az Bakonba adygh lestek
hogj az

mellett a Bakonyban (Bakonba) addig lestek, hogy a

Terek Wesprjmbe az parazth
Emberektwl

török Veszprémben (Wesprjmbe) a
paraszt-emberektől

megh Twtta azonnal fejerwarra hjrre

megtudta, azonnal Fehérvárra
(fejerwarra) hírré

tethe az Beknek de En azth hjzem
hogj

tette az bégnek. De én azt hiszem,
hogy

Megh chak el sem Indwltak wolth
mykor

még csak el sem indultak volt, mikor

10
11
12

13

14
15

Gonosz — rossz.
Gyulaffy uram - Gyulaffy László, rátóti (1525-1579). A török elleni, dunántúli harcok egyik
jelentős alakja. 1560-tól tihanyi várkapitány.
Pápa - Vár cs mezőváros Veszprém vámicgycbcn. 1527-ben I. Ferdinánd kezén, aki Thurzó
Eleknek adományozta. 1536-ban Török Bálinté. 1543-ban Ulomán bég, 1555-ben Vclichán
székesfehérvári bég parancsnoksága alatt eredménytelenül ostromolták. 1562-ben részben átépítették.
Veszprém - Vár cs püspöki város Veszprém vármegyében. 1538-ban I. Ferdinándé. 1552-ben
Ali budai pasa elfoglalta. A káptalan Tihanyba menekült, a püspökség székhelye Sümeg lett.
1557-ben tűzvész pusztította. 1560-ban a török a várkaput újjáépítette. 1566-ban Eck Salm
foglalta vissza, majd 1593-ban ismét a töröké lett.
Polgárdi - falu Fcjcr vármegyében, Székesfehérvártól délnyugatra, Veszprém vármegye határánál.
Sokadalom — vásár.

Tuttara wolth az Tereknek, Merth
Mjkor,

tudtára volt a töröknek. Mert mikor

az Magjarok walahowa akarnak
kezwlnj

a magyarok valahová akarnak készülni,

az Nem Tytok hanem azonnal
Mjnden

az nem titok, hanem azonnal minden

Ember Twgja, gjwlaffj Wram Nem . ember tudja. Gyulaffy (gjwlaffj)
uram nem
gewzj warnj, hanem Wesprym ala Be

győzi várni, hanem Veszprém
(Wesprym) alá be-

Ith az Neppel, es oth sokaygh
harcholnak

üt a néppel és ott sokáig harcolnak.

wegre wesprym alol el Jwnnek, es,

Végre Veszprém (wesprym) alól eljönnek és

lowasson 16 chak oth wesprym
melleth az lakasnak 17

Lovason 16 (lowasson), ott Veszprém
(wesprym) mellett, a lakásnak17

esnek, azon kewzbe el Erkezjk az
fejerwary

esnek. Azon közben elérkezik a fehérvári (fejerwary)

Terek es oth weryk wketh hogj az
Negjzaz Tf

török és ott verik őket, hogy a négyszáz

gjalogba keth zazath wagtak le
amjnth Nekem

gyalogba kétszázat vágtak le, amint
nekem

azon Ember Mongja az kj oth wolth
az

azon ember mondja, aki ott volt a

gjwlafíj wram Nepewel, es gjwlafíj
wram

Gyulaffy (gjwlafíj) uram népével. És
Gyulaffy (gjwlafíj) uram

harmath Magawal zalath el, chak
amjnth Ez

harmad magával szaladt el, csak
amint ez

16
17

Lovas - falu Alsóörs szomszédságában, Veszprém vármegyében.
Lakás - lakmározás; eltelés étellel, itallal.

Ember Mongja. az Magjarok Igen
weznek 18

ember mondja. A magyarok igen
vesznek 18

az Nagj lakas mjath, merth Soha
Nem leheth

a nagy lakás miatt, mert soha nem lehet

az Magjar had Rezegsegnekjwl, de
ehak chatara

a magyar had részegség nélkül, de
csak csatára

Menjenjs azonnal megh kel walahol
rezegednj

menjen is, azonnal meg kell valahol
részegedni.

Az gjwlaffj wram felew, hogj el
weztj Egj Nap

A Gyulaffy (gjwlafij) uram félő,
hogy elveszti egy nap

Magath kj Nagj kar wolna, de Senkj

magát, ki nagy kár volna, de senki

zawath w Nem fogagja, hanem ha
Nadorispan 19

szavát ő nem fogadja. Hanem ha nádorispán 19

wram w -N-cl adna walamj
Tanosagoth 20 nekj

uram ő nfagysága] adna valami
tanúságot 20 neki,

hogj Mjhewz Tartana Magath, merth
Bjzon

hogy mihez tartaná magát. Mert bizony

chak az ora Nem Tewlth be el weztj
Magath

csak az óra nem telt be, elveszti magát

Egj Nap, amjnth chelekedjghMjnapjs Egj

egy nap, amint cselekedik. Minap is
egy-

18
19
d
20

Vesznek — pusztulnak,
meghalnak.
Nádorispán - Nádasdy Tamás (1498-1562), nádor 1554-1562.
Nagysága
Tanoságot (tanulságotj - tanácsot,
rendelkezést.

Nehan gjalogal apatjban 01 hegjesd 22
fflnc alath

néhány gyaloggal Apátiban 21
(apatjban), Hegyesd 22 (hegjesd) alatt

Ebelleth, oztan wgj menth Be
Tjhanba 23

ebédelt, aztán úgy ment be Tihanyba 23 (Tjhanba).

Az hegjesd amjnth Ezembe wezem
Senkjnek Nem way

A Hegyesd (hegjesd), amint eszembe
veszem, senkinek nem fáj.

de megh lattja mjnden Ember, Mj
kewethkezjk

De meglátja minden ember, mi következik,

Mjhenth az ijrewl 24 az Terek Be fogja

mihelyt a fűről 24 a török be fogja

az lowath, az Wristen megh Tharcha
the -k-f

a lovat. Az Úristen tartsa te
k[egyelmedet]

Mjnden Jowal. Ex Arce Sjmegh 25 26g
Maj

minden jóval. Ex arce Sümeg 25
(Sjmegh) 26g Mai

rTó-j-

1561

•k zolgaja Ormanj

k[egyelmed] szolgája Ormányi

h

26

Jósa J

21
22

c
23
24
r
25

Í;
h
26

Józsa 26

Apáti - [Monostorjapáti falu Zala vármegyében, Hegycsdtől északkeletre. A sümegi uradalom
tartozéka.
Hegyesd - Zala vármegyei vár Csobánccal szemben. 1525-ben II. Lajos Sárkány Ambrusnak
adta. 1543-ban Mczőlaky Ferencé volt, majd a Czobor-családó lett. 1561-ben Hamza bég elfoglalta, ahová Bajazit várparancsnoksága alatt április 19-cn költöztek bc. 1562 tavaszán két
hét alatt (Nádasdy Tamás nádor, Eck Salm, Gyulaffy László, Búza Benedek, Ormányi Józsa,
Magyar Bálint) visszafoglalták, majd lerombolták.
A két betü egy vonallal áthúzva. Egykorú törlés.
Tihany - vár Zala vármegyében. A török nem tudta elfoglalni. 1554-56-ban Takaró Mihály,
1561-ben Gyulaffy László volt a kapitánya.
Fűről — legelőről.
Kegyelmedet - itt: Csányi Ákost.
Sümeg - Vár és mezőváros Zala vármegyében. 1552-től a veszprémi püspökség székhelye. A
veszprémi püspök (Köves András) megerősíttette a várat. 1554-től (1561-ben is) Ormányi
Józsa a vámagya.
A 6-os (esetleg 8-as) szám cgykorúan javított, talán 3-ról.
Kegyelmed - itt: Csányi Ákos.
Ormányi Józsa 1554-ben Sümeg várnagya volt. 1561-ben ós 1562-ben is betölttötte ezt a tisztséget.

az wezedelenr hethfen

A veszedelem 27 hétfőn

leth.H

lett.

ha gjwlaffj wram hegjesd ala menth
wolna

Ha Gyulaffy (gjwlafíj) uram Hegyesd
(hegjesd) alá ment volna

annj Neppel es az oth walo
gerendafákath 28

annyi néppel, és az ott való gerendafákat 28

el wagdaltatta 29 wolna, Job leheth
wolna,

elvagdaltatta 29 volna, jobb lehet[ett]
volna.

awagj ha Egj Tarachkoth 30 wjth
wolna alaya

Avagy, ha egy tarackot 30 vitt volna
alája,

az hegjesdj Tornyoth Egj horaygh 31

a hegyesdi (hegjesdj) tornyot egy
hóráig 31

le Tewrethete 32 wolna, Merth azth
Mongjak

le törethette 32 volna. Mert azt mondják

Bjzonjal. hogj olj hjthwan 33 az Toron

bizonnyal, hogy oly hitvány 33 az torony,

hogj chak haromzer lwnek azonnal-

hogy csak háromszor lőnek, azonnal

34

ié romlana . Megh az Terekekjs fel-

leromlana 34 . Még a törökök is félnek

nek
Benne hogj MjkorNagj zel wagjon
gerendakath hannak

27
28
29
30
31
32
33
34
35

33

az Toron ala,

benne, hogy mikor nagy szél vagyon,
gerendákat hánynak 35 a torony alá.

Veszedelem - vész, pusztulás, mozgolódás,
békétlenkedés.
Gerenda - megmunkált vastag szálfa.
Vagdaltat, vágat - joldaraboltat
(éles eszközzel).
Tarack - löveg, ágyú, amelyből kő-, vagy tűzgolyókat lőttek ki.
Hóra — óra.
Letöret - lerontat, leromboltat.
Hitvány — silány.
Leromlik — leomlik, összeomlik, összedől, összeroggyan,
összeroskad.
Hány — dobál, hajigál.

Sümeg, 1561. május 26.
Ormányi Józsa sümegi várkapitány levele [Csányi

Ákoshoz]

2.
Csobánc, 1562. március 28.
Rátóti Gyulaffy László levele [devecseri Csoron Jánosnak] 1
Nagisagodnak zolgalathomath
A $ m l o m M$nth B^zot 2 wramnak

Nagyságodnak szolgálatomat ajánlom, mint bízott2 uramnak.

Thowaba ezt Irhathom kegelmednek,
hog$ az The&re?íknek

Továbbá azt írhatom kegyelmednek,
hogy a töröknek

elljen hyreok wagion Masthan, hogy
M^nekwnk

ilyen hírük vagyon mostan, hogy minekünk

Magiaroknak Nagy hadwnk wagion,
es Megh Erteotek3

magyaroknak nagy hadunk vagyon,
és megértették 3 ,

hogy hegeosdeot 4 Megh Akarnok
zallan^ Ewk$s

hogy Hegyesdet4 (hegeosdeot) meg
akarjuk szállani. Ők is

Immár ez hyrheoz keppeost ' Mynden
feleol Be
werthek az zegenysegeot Eoregh
fakat hordathnak

immár e hírhez képest^ minden felől
beverték a szegénységet. Öreg fákat
hordatnak

feol az warba hegeosdbe ereossen
Theolthethnek,

föl a várba, Hegyesdbe (hegeosdbe),
erősen töltetnek.

Azért Thwgia kegelmed M^be hagia6
Nadorispan 7

Azért tudja kegyelmed, mibe hagyja 6
nádorispán 7

Magyar Országos Levéltár. Magyar Kincstári Levéltárak. Magyar Kamara Archívuma. El 85
Archívum familiac Nádasdi. Missilcs.
Pontosan nem meghatározható jelentésű udvarias forma; kb. bizodalmas, akiben bízik.
Megért — valaki értésére, tudomására jut.
Hcgycsd - Zala vármegyei vár Csobánccal szemben. 1525-ben II. Lajos Sárkány Ambrusnak
adta. 1543-ban Mczőlaky Ferencé volt, majd a Czobor-családé lett. 1561-ben Hamza bég elfoglalta, ahová Bajazit várparancsnoksága alatt április 19-én költöztek be. 1562 tavaszán két
hét alatt (Nádasdy Tamás nádor, Eck Salm, Gyulaffy László, Búza Benedek, Ormányi Józsa,
Magyar Bálint) visszafoglalták, majd lerombolták.
Képest - megfelelően, szerint, miatt.
Hagy — parancsol,
elrendel.
Nádorispán

- Nádasdy Tamás (1498-1562), nádor 1554-1562.

Vram ew Nag^saga, Nem Thwdom
thaland

uram ő nagysága. Nem tudom, talán

Ew Nag^saganak Mas gondolathia
Jwthoth 8

ő nagyságának más gondolata jutott.

Ennek Mast wona
mwl$k

Ennek most volna ideje, ha ez elmúlik,

ha ez el

ez egez feold mynd el pwzthwl
Masthanys ez h$r

ez egész föld mind elpusztul. Most is
e hír

halwan, Mynd megh fwthamthak 9
zegenyok, Az kyth

hallván mind megfutamtak 9 szegények. Akit

kaphath 10 penygh Benneok" kyt
karóba won yath

kaphat 10 pedig b e n n ü k 1 k i t karóba
vonat,

kyt egieb halallal eolet, így lezeon
megh

kit egyéb halállal ölet. így leszen,
meglátja kegyelmed. Azért kegyel [medtől] tanúságot 12

Lathya kegelmed, Azért kegel-:i
Thanwsagoth 12
warok
M^th ert " kegelmed, Merth
hegeosdbe
Theob theoreok N^nchen hetwennel
Azys

várok, mit ért13 kegyelmed, mert
Hegyesdben (hegeosdbe)
több török nincsen hetvennél. Az is

g^alogh, ezt Isten kezwnkben Adna,
Cak lennenk

gyalog. Ezt Isten kezünkbe adná,
csak lennénk

Erthe, lm en Cobancba 14 wagiok vg$
m$nth

érte. ím én Csobáncban 14 (Cobancba)
vagyok, úgy mint

8
9
10
11
a
12
13
14

Gondolatjel jut - rágondol, eszébe ötlik.
Fut — szökik, menekül.
Kap - elfog valakit.
Bennük - belőlük, közülük.
Kegyelmedtől - itt: Csoron Jánostól.
Tanúságot — tanácsot,
rendelkezést.
Ert - gondol, vél.
Csobánc - vár Zala vármegyében, Hegycsddel szemben. 1300-1669 között Gyulaffy birtok,
földesúri székhely, a török korban a lovasportyák jelentős pontja.

kith Negywen embeorrel^;
Swmegbeolys 16 Jósa deák 17

két negyven emberrel 15 . Sümegből 16
(Swmegbeol) is Józsa (Jósa) deák 17

g^alogywal, Bwza Benedeok^s 18
wasonbol 19 MjJnd

gyalog[ja]ival. Búza Benedek18
(Bwza Benedeok) is Vázsonyból 19
(wasonbol). Mind

Lowagal 20 , gialogal, az mywel lehet
et wagywnk

lovaggal20, gyaloggal, amivel lehet,
itt vagyunk.

Mégis az Ideothwl fogwa semmy
ellest 21 Be Nem

Mégis az időtől fogva semmi élést 21
be nem

hathwnk wynny, kegel, b Megh
zolgalom ha Erth

hagytunk vinni. Kegyelmednek]
megszolgálom, ha ért

walamyt kegel,c kwlgieon kegel,c
walamy Segedsegeoth

valamit kegyel[med]. Küldjön kegyelmed] valami segítséget.

Lennek mynd e^el Nappal Raytha Ne
hadnank

Lennénk mind éjjel-nappal rajta. Ne
hagynánk

Élest Be wynn$, valazt warok kegel,3
Isten

élést bevinni. Választ várok kegyelmedtől]. Isten

Tarc$i megh kegel,'1 keolt Cobancba
Nag^ zombaton

tartsa meg kegyel[medet]. Kelt Csobáncban (Cobancba). Nagyszomba-

15
16

17
18
19

20
21
b
c
d

Két negyven ember - kétszer negyven ember; két kisebb katonai egység, szakasz.
Sümeg - Vár és mezőváros Zala vármegyében. 1552-től a veszprémi püspökség székhelye. A
veszprémi püspök (Köves András) megerősíttette a várat. 1554-től (1561-ben is) Ormányi
Józsa a vámagya.
Jósa deák - Ormányi Józsa. 1554-ben S ü m e g vámagya, 1562-ben is betölti ezt a tisztséget.
Részt vett Hegyesei 1562. évi visszafoglalásában.
Búza Benedek - Vázsony (Nagyvázsony) kapitánya 1562-ben. Részt vett Hegycsd 1562. évi
visszafoglalásában.
Vázsony - vár és mezőváros Veszprém vármegyében. Veszprém török kézre kerülése után
(1552) védhetetlenné vált. Fizetett kapitányok éltek benne. 1562-ben Búza Benedek volt a kapitánya.
Lovaggal - lovassal,
lovasokkal.
Élés - élelem.
Kegyelmednek - itt: Csoron Jánosnak.
Kegyelmed - itt: Csoron János.
Kegyelmedet - itt: Csoron Jánost.

Anno 1562

Anno 1562

Ladislaws Gywlafíj de

Rátóti Gyulaffy László23

Ratthoth 23 .

(Ladislaws Gywlafíj de Ratthoth)

22
23

1562-bcn nagyszombat március 28.
Rátóti Gyulaffy László (1525-1579) - 1560-tól tihanyi várkapitány.

Csobánc, 1562. március 28.
Rátóti Gyulaffy László levele [devecseri Csoron Jánosnak]

dominkovits péter
KORREFERÁTUM BAK BORBÁLA ELŐADÁSÁHOZ
Észrevételek a kora újkori
magyar nyelvű források közreadásáról nyugat-dunántúli példák

alapján

Bak Borbála tanárnő nagy erudíción alapuló szempontgazdag tanulmánya egyaránt tekintettel van a kora újkori magyar forrásokat használó más tudományokra
(nyelvészet, irodalomtörténet, néprajz), a forrásközlés e területeken elért és rögzült
eredményeire, miképpen a forrásközzéadás típusait, szintjeit is differenciáltan kezeli (tudományos, népszerűsítő, tudományosan népszerűsítő). így fölöttébb érthető, hogy a módszertani következetesség szigorú követelményével a kora újkori
források átírására több lehetőséget is javasol a Szerző. Magam a XVI-XVIII. század iratanyagával foglalkozó (vármegyei és mezővárosi iratok, családi levéltárak),
azt rendező levéltárosként nagyon szimpatikusnak tartom ezt a megközelítést, hisz
a forrástípus, a megcélzott olvasói kör alapvetően meghatározhatja a forrás közlésének legcélszerűbb módszerét.
Ahogy az alternatív lehetőségek bemutatását, úgy a XVI-XVIII. századi magyar nyelvű írásbeliség kutatásának, kutatottságának problémáiról leírtakat is osztom. így pl. a kora újkori magyar nyelvű forrás nem csak magyar szövegrészekből
áll, példának okáért Meszlényi 1. Benedek (szluini Frangepán Anna familiárisa
1578-1583) 1583-1586. évi költségelszámolásai, illetve ugyancsak ő általa, de
immár Dersffy Ferenc familiárisaként KaufFmann János lánzséri tiszttartóval közösen tett 1593-1596 közötti költségelszámolásai a magyar mellett latin és német
nyelvű szövegrészeket is tartalmaznak. 1 Továbbá az, hogy a XVI-XVIII. századot
nem lehet a kora újkori magyar nyelvű írásbeliség egységes időszakaként kezelni,
nagyon jól érzékeltethető már azzal, ha valaki Guary Bálint 1584. évi eredeti végrendeletének, illetve az erről fennmaradt XVII. századi átiratnak az ortográfiáját

i

Pannonhalmi Főapátság Levéltára (=PFL). Guary család levéltára. Időrendi iratok. No. 233.,
243., 273 után, sz. n. Megelőzően Dersffy familiáriskent az 1588-1594. cvi elszámolásokat ld.
uo. No. 249.

összehasonlítja. 2 Joggal kijelenthető: nemcsak a fent jelzett nagyobb korszak, hanem a XVI. század második fele sem egységes. Az 1590-es évektől egy generációnyi időszak — az 1610-es évek derekáig, olykor az 1620-as évek legelejéig —
vitathatatlanul átmenetet jelez, melyben egyaránt megtalálhatók a XVI. század
írásgyakorlatának sajátosságaival készített misszilisek (betűtípus, mellékjelhasználat etc.), és a XVII. század jellegzetes írása. Minden bizonnyal e jelenség mögött
jelenleg kevéssé ismert művelődés-, társadalomtörténeti folyamat húzódik meg,
amelynek csak egyik eleme az alfabetizáció terjedése.
A Nyugat-Dunántúl XVI-XVII. századi forrásokat érintő forrásközlési hagyományaiban, gyakorlatában megtalálható mindkét elv; a betűhív és a kor helyesírásának megfelelő szövegátírás alkalmazása. Érdemes — nem a terjedelmi kereteket
szétfeszítő szisztematikus historiográfiaként, hanem inkább példaadás okán —
egy rövidke áttekintést tenni.
A megelőző évtized adatgyűjtéseire, sajtópublikációira épülve 1861-ben,
Győrben indult meg a Győri Történelmi és Régészeti Füzetek, amit a sajtótörténeti,
historiográfiai kutatások az első, csak történeti problémákkal foglalkozó szakfolyóiratként jegyeznek. A periodika egyik, meghatározó szerkesztője, a Győr
vármegye levéltárnoki tisztét is viselt Ráth Károly további szervezőmunkájának
köszönhető, hogy a folyóirat mögé kutatók egyesülete is verbuválódott. Az 1863.
év Karácsony harmadnapján első ülését tartó Dunántúli Történetkedvelők Egylete
nem csak a tágabb régió, hanem a korabeli Magyarország egyik legjelentősebb vidéki történeti műhelyévé vált. Az egyesületen belül a területileg differenciált monografikus igénnyel induló adatgyűjtés is körvonalazódott, így pl. Ráth Károly
Győr és Moson vármegyékre, míg al'sószopori Nagy Imre, a kőszegi kerületi tábla
bírája a Sopron vármegyére vonatkozó levéltári forrásokat gyűjtötte. 3 E folyóirat

2

PFL Guary család levéltára. Időrendi iratok. No. 237., Guary Bálint végrendelete, Guar, 1584.
ápr. 15. Itt kell megjegyezni, hogy az értékes családi levéltárból több XVI. századi iratot Németh Bódog a Magyar Nyelv hasábjain paleográfiai hűségre törekvő betűhív átiratban közölt,
a pontos bibliográfiai adatok minden esetben az adott irat palliumában megtalálhatók.

3

A folyóirat és az egylet helyéről: R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar
történetírásban. II. köt. A pozitivizmus gyökerei és kibontakozása Magyarországon
1830-1860. Bp., 1973. 271-272. p. (A folyóirat továbbiakban: GyTRF) Az egyesület működéséről, döntően a publikációk és a helyi sajtó (Győri Közlöny) alapján Id. Lengyel Alfréd:
Megemlékezés a Dunántúli Történctkcdvclők példamutatásáról. In: Arrabona. A győri múzeum évkönyve. 10. (1968). Szerk.: Dávid Lajos. Győr, 1968. 163-176. p. Az egylet meghatározó egyéniségéről ld. Mann Miklós: Ráth Károly élete es munkássága. In: Századok, 99. (1965)
4 - 5 . sz. 836-860. p. (a GyTRF értékelésére: 846. p„ az egyletre: 849-850. p.). Nagy Imre
életútjára ld. Uő.: Adalékok Sopron megye történetírójának életéhez. In: Soproni Szemle
(=SSz), 16. (1962) 1. sz. 70-74. p. Legújabban az egylet periodikájáról ld. Tóth László: A

és e szerzői kör — bár egyazon személyt tekintve is — változó szinten és elvekkel
publikált kora újkori magyar forrásokat, de e munkák között több, máig is kitűnő
betűhű közlés található. Ilyen pl. Ráth tárgyi kultúrára információkat adó rövid forráspublikációja; Komornyik István 1597. évi inventáriuma. 4 A tudós levéltárnok
gr. Esterházy Miklós nádor Győr vármegyéhez írott magyar nyelvű leveleit is betűhívségre törekedve közölte — természetesen e közzététel elsősorban a nádori kancellária írás-sajátosságaira utal. 5
A századforduló vitathatatlanul legnagyobb szabású egyháztörténeti feldolgozása a Sörös Pongrác, Erdélyi László neveivel „fémjelzett" pannonhalmi bencés
rendtörténet forráscentrikus, okmánytárral ellátott köteteinek sora. E sorozat
XVI-XVII. századi köteteiben a kora újkori magyar nyelvű iratanyag döntően az
adott kor, a századforduló helyesírási szabályait alapul vevő átírásban, a rövidítésekjelöletlen, következetes feloldásával jelent meg. Döntően ez jellemzi a gazdag
személy- és településnév-alakokat közlő urbárium, községi kötelezvény, tizedösszeírás közléseit is. A magas szinten végrehajtott, alapvetően következetesen alkalmazott módszerben két nem elhanyagolható eltérés figyelhető meg. Az egyik:
egyes források esetében a kevéssé ismert, vagy a publikálás idején rögzült alakban
nem ismert, illetve több olvasati lehetőséget adó családnevek néhány alkalommal
megmaradtak az eredetit rekonstruáló betűhív alakban. A másik: egy-két forrás
közzététele — az említett alapelvekkel szemben betűhív, illetve azt célzó átírásban
láttak napvilágot (pl. a fűssi „kisnemesek" Himmelreich főapáthoz intézett folyamodása régi jogaik visszaadása végett).6
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Győri Történelmi cs Régészeti Füzetek (1861-1868). In; Arrabona. A Xántus János Múzeum
cs a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok évkönyve, 26-31. (1984-1991). Szcrk,: Dávid
Lajos. S. a. r.: Filcp Antal, Dominkovits Pcter közreműködésével. Győr, 1991. 210-215. p.
G y T R F I., Győr, 1861. 5 7 - 5 9 . p. Hasonló alaposság figyelhető meg a szerkesztőtárs, Rómcr
Flóris boszorkányper-közléseinél is. (pl. uo. 176-185. p.)
Ráth Károly: Gróf Esztcrházy Miklós nádor levelei. In: Magyar Történelmi Tár. VIII. köt.
Pest, 1861. 3-208. p.
A jelzett tendencia egyaránt igaz a főapátság és a bakonybcli apátság történetet feldolgozó kötetre: Molnár Szulpic: Pannonhalmi Főapátság története. IV. korszak. Nagy háborúk kora, a magyar Szent Benedek-rend fóloszlása cs fólebredése, 1535-1708. Bp., 1906. (PRT IV.) pl. Nr. 75.
(Baranyai Pál 1593. cvi beiktatására elkészített urbárium, 734-739. p.), Nr. 92., 96., 107. (a fűssi
prediális nemesek 1625. cvi folyamodása, 765-766. p.), 118. (Dcáki község 1637. cvi urbáriuma), 143., 146., 185., 201-202., 204., 206-207., 2 1 1 , 215., 221., illetve Sörös Pongrác: A
Bakonybcli Apátság története. A Pannonhalmától való függés kora 1548-tól napjainkig. B p ,
1904. (PRT IX.) Nr. 15, 26. (szöveghű, dc kompromisszumokat tesz a betűhív közlés irányába:
Szita Mátyás kajári bíró 1616. cvi folyamodása, 477-478. p.), Nr. 3 4 , 4 0 - 4 1 , 4 6 - 4 7 , 5 1 - 5 2 ,
5 4 , 55. (Kántor Mihályné 1664. cvi végrendelete átírásban), Nr. 5 7 - 5 8 , 61-67.

Az újabb kora újkori magyar nyelvű forrásközlés nagyhatású, országos szinten
is vitathatatlanul mintát adó kötete Házi Jenő ún. „Jókai Emlékkönyve". Sopron
város tudós főlevéltárosa a nyelvészeti kutatások számára is forrást feltárva a paleográfiai hűséget megközelítő betűhív közlést követett. 7 Az itt megmutatkozó szakmai irányultságot, igényességet cseppet sem kell csodálni, hisz Házi nyelvészeti
kérdések iránt mindig is nyitott, fogékony volt. Kiterjedt szakmai kapcsolatai nem
csak történészekhez, levéltárosokhoz fűzték, levelezői körében több nyelvész is
megtalálható volt. Jó kapcsolatban állt a nyelvtörténész, paleográfus Jakubovich
Emillel, a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárőrével, aki vállalta a szövegek összeolvasását. „ Megbeszélésünk szerint a XVI. századi magyar levelek összeolvasásában a legnagyobb készséggel rendelkezésedre állok" — írta Jakubovich 1926 novemberében. A munkában segédkezve, 1928 tavaszán immáron örömmel gratulált
a kötet megjelenéséhez, és azt „nyelvész körökben nagy örömet keltő" műként
méltatta. 8 Az udvarias válasz mellett volt tanára, Melich János professzor is ,, a magyar nyelvtudomány nagy értékű forrásműve, amelyet bizonyára sokszor sokáig
fognak idézni" sorokkal köszönte meg a tiszteletpéldányt. 9
Házi alapos munkája joggal meghatározónak mondható a vármegyét feldolgozó nyelvészettörténeti kutatás számára. 10 Mollay professzor Artner Sebald Sopron
város magisztrátusához írott folyamodásának elemzésével egyrészt felvetette a
XVI. századi magyar nyelvű iratok olvasására, betűhív átírására vonatkozó értelmezési problémákat, másrészt felhívta a figyelmet a nyelvi -— így XVI. század végi
nyelvi — normát megjelenítő formulák mellett a formális elemektől kevésbé érintett contextus elemzésére, ahol megítélése szerint a legtöbb nyelvjárási sajátosság
jelenik meg. 11 Érthető, hogy a térség egyik nagy tradíciójú helytörténeti folyóirata,
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Házi Jenő: XVI. századi magyar nyelvű levelek Sopron sz. kir. város levéltárából. Sopron,
1928. A forrásközlésről: XXII-XXXIII. p.
Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (=SL) XIV. 98. Házi Jenő főlevéltáros irathagyatéka. 12. doboz. Jakubovich Emil Házi Jenőnek, Bp., 1926. nov. 12. Bécsi kódexkutatása
kapcsán is említi a szövegösszeolvasást: uo. uők. Bp., 1927. márc. 17. A kötet kézbevételét
tudtul adó levele: uo., uők. Bp., 1928. márc. 12.
Uo. 14. doboz. Melich János Házi Jenőnek, Bp., 1928. márc. 9.
Rövid összegzés: Egriné Abaffy Erzsébet: A soproni írásbeliség XVI. század végi normája. In:
SSz 18. (1964) 4. 289-296. p., a kandidátusi disszertáció nyomtatott változata: Uő.\ Sopron
megye nyelve a XVI. században. Bp., 1965. Házi kötetének használatára, az eredeti misszilisck szükséges megtekintésére: 18. p.
Mollay Károly: Többnyelvűség a középkori Sopronban I. In: SSz 21. (1967) 155-171. p., különösen: 156-164. p.

a Soproni Szemle, Mollay professzor főszerkesztősége idején egyértelműen a betűhív forrásközléseket részesítette előnyben. 12
A forrásközzéadó módszertani dilemmáival több publikáció esetében is találkozhatunk. így érzékelhető ez a választott kérdéskör egy máig nagyjelentőségű feldolgozásában, Ort Jánosnak a Vas vármegyei alsószelestei Szelestey család XVI.
szá- zadi úriszéki bíráskodását és a majorgazdálkodás összefüggéseit vizsgáló tanulmányában. 13
Bizton állítható: a levéltárosok egyik legnagyobb jelentőségű vállalkozása a
XVI-XVII. századi megyei közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek egységes szerkezetű feldolgozása, regeszta formájú kiadása. E munkák során megkerülhetetlen a kora újkori magyar nyelvű iratok kezelésének problémája. Míg a Vas és
Sopron vármegyei XVI. századi regeszta kötetek a rövidebb, illetve a sokszor terjedelmes magyar nyelvű szövegeket (Sopron vármegye esetében olykor teljes közgyűlések anyagát is) szöveg végi jegyzetben betűhív alakban leközlik, a XVII.
század eleji Győr vármegyei kötet esetében a jóval kisebb mértékben előforduló
magyar nyelvű szövegrészek betűhív átírásban a regeszta szövegébe bedolgozva
kaptak helyet. Zala vármegye 1555-1655 közötti közgyűlési jegyzőkönyveit feldolgozó regesztakötetek is közölnek betűhív alakban XVI. századi statutumot (limitációt) és XVII. századi perbeni tanú vallást. 14
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Pl.: Gecsényi Lajos: Elképzelések a Rábaköz önvédelmének megszervezésére a XVII. század
közepén. In: SSz 45. (1991) 343-347. p.; Mikó Sándor: Az 1597. évi kapuvári urbárium. In:
SSz 46. (1992) 126-146., 213-230., 333-355. p. és SSz 49. (1995) 260-269. p.
Ort János: Úriszék és majorgazdaság a Vas megyei Alsószelcstén 1555-1580. In: Agrártörténeti Szemle, 3. (1961) 3 - 4 . sz., 429-456. p., Az 1564. évi magyar nyelvű úriszéki jegyzökönyvet modern helyesírással és központozással, míg a szövegben szereplő nevekből a
családneveket az eredeti, betűhív írásmóddal adta meg (430. p.), ugyanakkor a függelékben
magyar fordításban közzéadott okiratok (ítélctlevclck, cgyczséglcvél) esetében az 1556. évi
szolgabírói ítclctlevélnél az irat kiilzctén található egykorú magyar nyelvű szövegrészt betűhíven közölte (456. p.).
Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek rcgcsztái. I. köt. 1595-1600. Szombathely, 1989. (Vas Megyei Levéltári Füzetek 2.) VIII. p., illetve a lábjegyzetekben, pl. Vas
vármegye 1597. dcc. 29-i közgyűlésében hozott árszabás: 256-259. p. Vő.: Sopron vármegye
közgyűlési jegyzőkönyveinek rcgcsztái. I. köt. 1579-1589. Sopron, 1994. 10. p., pl. a jegyző
távollétében kcsziilt magyarnyelvű 1579. november22-ijegyzőkönyv: 240-242. p.; Gecsényi
Lajos: Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzökönyveinek rcgcsztái. II.
köt. 1617-1626. Győr, 1995. pl. 493., 501., 535., 561. sz. rcgcszták; Bilkei Irén-Turbuly
Éva:
Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek rcgcsztái. I. köt. 1555-1609. Zalaegerszeg,
1989. (Zalai Gyűjtemény 29.), pl. Nr. 554. (az 1598. január 7-i közgy.); Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek rcgcsztái. II. köt. 1611-1655. Zalaegerszeg, 1996. (Zalai
Gyűjtemény 39.) Nr. 1152. (1625. március 17-i törvényszék).

Bár a fenti kötetek többsége pusztán nyelvészeti szempontokra hivatkozva hoz
betűhív forrásközlést, megítélésem szerint a XVI. századi forrásanyagnál a helyzet
nem ilyen egy pólusú. Míg forráskiadási szabályzataink inkább kormányzat- és politikatörténeti szempontú iratanyag átírásához készültek, e korból még a vizsgált
vidéki levéltárak anyagában is jelentős számú társadalom- és gazdaságtörténeti, a
hétköznapi életet, anyagi kultúrát bemutató magyar nyelvű forrás maradt fenn.
Ilyen pl. Szelestey (Zelestey) György számára 1565-ben átadott ezüstmüvek jegyzéke, Szelestey (Selestej) Bernát özvegyének, Derseny Ruzsinkának (Rusntha)
1570-ben kelt végrendelete. 15 Ezek az ismert elvek szerinti átírása olykor szubjektív forrásértelmezést is megkövetel, amelynek inkább a forrásközléshez készült tanulmányban, vagy jegyzetapparátusban lenne a helye.
A fenti két forrástípus felemlítése a többször említett nyelvtudomány mellett
óhatatlanul felveti más tudományszakokkal való együttműködés problémáját, a
kölcsönösen elfogadható forrásközlések készítésének szükségszerűségét. így az
átfogó disciplina, a művelődéstörténet mellett leginkább a művészettörténet, történeti etnográfia oldaláról érhetik ilyen kihívások az archivisztikát. Perekedy Miklós
koronaügyész, a pozsonyi Magyar Kamara tanácsosa bősi uradalmában (Moson
vm.) lefolytatott építkezésekhez 1593-ban részletes jegyzéket vezetett. Az iparos
és személynevek, foglalkozások, építkezési munkafázisok sorát tartalmazó forrás
átírása és közlése során az etnográfia mai „követelményének" leginkább a betűhívhez közelítő forma felelne meg. 16 Más szempont az, ha a fennmaradt irat rossz fizikai állapota, súlyos rongáltsága, az ezzel kapcsolatban felmerülő értelmezési
problémák, ugyanakkor a tartalom fontossága is indokolja a betűhű közlést, miképpen ez a nagyunyomi Akach család 1576. évi, Akach birtokokra vonatkozó
bormérési szabályozása esetében történt.17
Ez utóbbi példa óhatatlanul két további problémát vet fel. Az egyik a különböző
iratképzőknél keletkezett XVI-XVII. századi jogi szövegek (vármegyei törvényszék iratai, városi bírói könyvek, úriszéki jegyzőkönyvek etc.) közlése. Jelenleg is
megfontolandónak tartom Varga Endre szavait: „A különböző időkből, helyekről és
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Az alsószclcstci Szelestey család nevírásmódja: a XVIII-XIX. században elterjedt írásmód,
()-bcn megadva a források által hozott ortográfiát. A források lelőhelye: Vas Megyei Levéltár.
Szelestey család levéltára. I. doboz.
Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. Mosonmagyaróvári Levéltári Rcszlcg. A
szlavniczai Sándor család levéltára. 1. doboz. sz. n.
PFL Chcmcl család levéltára. Időrendi sorozat. No. 53., közölve: Dominkovits Péter: Vas megyei vonatkozású 16. századi magyar nyelvű iratok kisebb családi levéltárakból. III. rcsz. A
Chcrncl család levéltára. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1999. I. sz.
71-72. p.

íróktól származó szövegek régi írásmódjának megváltoztatására, valamely szempontszerinti átírására, részleges vagy teljes modernizálására ... e tudományos célú
kiadványban nem vállalkozhattunk, mert ilyen eljárás a legteljesebbjószándék mellett is igen sok esetben elkerülhetetlenül együttjárt volna a szövegek önkényes értelmezésével, torzításával... 'J.18 Megkockáztatom: ez utóbbi veszély olykor fennállhat
egy XVI. századi magyarnyelvű misszilis átírásánál is, tehát a közzéadónak a forrás
sajátosságait is figyelembe véve kell a közzéadás szempontjait mérlegelnie. Természetes ilyen esetekben elkerülhetetlen — a fentebb már említett — az olvasót magára
nem hagyó, jó jegyzetapparátus, amely egyben azt is bizonyítja, hogy a közzéadó
nemcsak reprodukálta, hanem értelmezte is a szöveget, megtartva annak betűhív
alakját. A másik probléma: az írásbeliség szintjeinek bővülése. A XVI. század második felétől már ismert különböző elnevezésű mezővárosi könyvek mellett egyelőre
csak korábbi utalásokból tudunk a XVII. századi (nemesi) községi kötetekről, míg
eredetiben is fennmaradtak e korból községi kiadmányok. Sopron, Vas, Győr vármegyék számos nemesi községéből pedig a XVIII. századból maradt fenn több, községi
statútumokat, számadásokat, a kisebb királyi haszonvételek bérletbeadásával kapcsolatos szerződéseket tartalmazó „protokollum". Az írásbeliségnek ez, a paraszti
alfabetizációval erős kölcsönhatásban álló szintje— immáron egy későbbi időszakból — megítélésem szerint hasonlóképpen igényli a betűhív közzéadást.19
E szerény korreferátumban a gyakorlat oldaláról csak egy-két szempontot említettem a kora újkori magyarnyelvű szövegek közlési problémái kapcsán. Vitathatatlan, az 1541 utáni nagy terjedelmű forrásközlések esetében paleográfiai hűségű,
vagy betűhű közzéadás speciális indoklást kíván. így azt indokolhatja a levélíró
személye, az irattípusjellege, vagy az értelmezési problémák, lehetőségek inkább
jegyzetekbeni bemutatása, semmint a szöveg közzéadással történő átértelmezése,
az iratképző specialitása (pl. korai nemesi községi jegyzőkönyv), vagy rokon tudományok közötti együttműködés (etc.). Tehát az ilyen közlés is indokolt, és olykor
még állományvédő jelentőséggel is bír.
Az átírás esetében tán a legfontosabb: a szövegcentrikusság, az eredeti szöveg
jelentéstartalmainak megtartása. Fontos szempontnak érzem a kis- és nagybetű
használat, illetve a központozás kérdését, az e területen megteendő egységes köz-
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A máig is „klasszikus" kötet: Úriszék. XVI-XVII. századi perszövegek. Szcrk.; Varga Endre,
Bp., 1958. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai 11/5.) 52. p.
Természetesen ez nem lehet minden esetben általános meghatározó elv, hisz pl. Sopron vármegyei XVII. nemesi községi statutumai fennmaradt példányainak jelentős részét az ügyben kiszálló megyei hatóság, a szolgabíró és az esküdt foglalta írásba. (Pl. Gyülevész, 1641. március
4., Felsőszopor, 1693. június 15. )

lési mód kialakítását. 20 Ugyanakkor az elkészülő szabályzatnak, vagy inkább szabályzatoknak tekintettel kell lenniük a hosszú távú autentikusságra, ami azért is
indokolt, mert az elmúlt időszak bőven együtt járt XVI-XVII. századi források
pusztulásával. Sajnos sok — a fenti térségből származó — értéket már csak különböző módszertannal elkészült, eltérő színvonalú forrásközzéadásokból ismerhetünk. így Csepreg mezőváros (bírósági és közgyűlési) jegyzőkönyvei a községmonográfia publikált dokumentumai alapján az 1559. év végétől folyamatosan tartalmaztak magyar nyelvű bejegyzéseket. 21 A sokat hányódott községi levéltár jelenleg ismert legelső kötete az 1636. évi bírósági jegyzőkönyv — amelyből szintén
bőven merít a községtörténetíró plébános. Hasonló történt Répceszemere község
XVII. századi községi könyvével kapcsolatban is. A vármegye-monográfia egyes
részein dolgozó Vanyó Tihamér Aladár bencés történész még 1927 körül használhatta az 1658-1668 közötti időszakból fennmaradt ún. régi jegyzőkönyvet, és a
mintegy 50 évvel később publikált tanulmányában abból több statutumot (illetve
statutum részt) a központozás megváltoztatásával, a határozott névelő melletti
aposztróf elhagyásával, de betűhíven közölt. Minthogy a forrás a Sopron vármegyei levéltár II. világháborús hányattatásai során vagy elpusztult, vagy jó esetben
jelenleg is lappang, a tanulmányba beépített forrásközlése mára már pótolhatatlan
dokumentuma Sopron vármegye XVII. századi községi írásbeliségének. 22
A nemzeti nyelvű, kora újkori források közzéadási szabályzatának elkészítése vitathatatlanul sok és olykor eltérő irányultságú szempontot, továbbá interdisciplináris
együttműködést és értékmegőrzést felvető, fölöttébb nagy körültekintést megkövetelő feladat. A „gyakorló" levéltáros látószögéből célom nem lehetett több mint az,
hogy egy szűkebb térségre koncentrálva, pár konkrét eseten szemléltetve jelezzem a
differenciált megközelítés jogosultságát, az alternatív megoldások keresésének, rögzítésének szükségességét.
20

21

22

Pl. a központozás szerint a XVI. század végi, XVII. századi misszilisek, vagy végrendeletek
között egyaránt lehet találni a beszédritmusnak megfelelő jelölést, a jegyző „hic ct n u n c " j c lölgctéscit, illetve teljességgel központozás nélküli iratot.
Farkas Sándor: Cscprcg mezőváros története. Bp., 1887. 1558. évi forrás 1609. évi, jegyzőkönyvbe másolt átirata: 47^t8.p. A legrégibb eredeti bejegyzés: 1559. dcc. 7-i, uo. 48. p., az
1560-as, 1570-cs évek polgármesteri számadásaiból: 56-57. p., 1635-ig gyakori eredeti idézetek a 140. p-ig. SL Cscprcg mezőváros bírósági jegyzőkönyvei 1. köt. 1636—.
Vanyó Tihamér Aladár: Sopron vármegye hadügyi, gazdasági viszonyai és közállapotai
(1640-1690). In: SSz 30. (1976) 20-38., 113-129., 211-227. p., A kutatás kezdetére, a régi
szemerei jegyzőkönyvre: 20-21. p., a jegyzőkönyvből az idézetek: 224-226. p. Vanyó közlése
alapján az 1974. évi MOE forráskiadási szabályzatát alapul véve, modernizált szöveghű átírásban Hudi József: A dunántúli nemesi községek statútumai a XVII-XIX. századból. Veszprém,
1999. Nr. 10., 42-44. p. (A forrásközlés szempontjait uő.: 11-12. p.)

VITA AZ ÚJKORI FORRÁSKIADÁS MÓDSZERTANÁRÓL

Gecsényi Lajos hozzászólása
Két dologra hívta fel a figyelmet: az egyik a forráskiadáshoz tartozó háttéranyag,
jegyzetek, kommentárok problémája. Meddig, milyen mértékig szükséges a kiadott forrásokat jegyzetelni, magyarázni, mi az a háttéranyag, ami a forrásokhoz
csatlakozik? A másik kérdés a társtudományokkal való együttműködés. Szerinte a
jelenlegi időszakban a történettudomány feladata az, hogy a történetírás művelői
számára tegyen közzé forrásokat, olyan forrásokat, amelyek értelmezhetőek is,
mégpedig minél szélesebb körben. A magyar nyelvű források kiadásánál egyetért
Bak Borbálával, a modern átírást tartja követendőnek. A latin nyelv esetében a humanista latin használatában konszenzus van. A német nyelvű források esetében
azonban fenntartásai vannak, mivel a magyar történettudomány nincs olyan helyzetben, mert nem is lehet, hogy ezeket a szövegeket a modern átíráshoz szükséges
mértékben értelmezni tudja.
Felvetődött, hogy a digitalizálás megoldás lehet a nagy tömegű forrásközlésre. A
modem számítástechnikai eszközök alkalmazása esetében óvatosságra int, mivel a
digitalizált (beszkennelt) facsimile szövegekhez igen nehéz munka megfelelő mutatót készíteni, két okból is. Egyrészt a mutatókésztés során a szöveget értelmezni kell,
tehát ez is egyfajta „átírás". A másik gond pedig az, hogy ki az, aki elvégzi a digitalizált szövegek mutatózását. A Magyar Országos Levéltárban a királyi könyvek feldolgozása, digitalizálása mutatja az ezzel kapcsolatos problémákat.

Pálffy Géza hozzászólása
Fontosnak tartja a más szaktudományokkal való együttműködést, segítségnyújtást. A történész szakmának be kell látnia, hogy pl. a nyelvészek nemigen kutatnak
levéltárban. A történész szakma bezárkózása oda vezet, amire bőven akad példa jelenleg, hogy megfelelő forrásolvasási- és kiadási ismeretek hiányában megkérdő-

jelezhető színvonalon jelennek meg forráspublikációk irodalomtörténészek vagy
nyelvészek tollából.
A kora újkori, újkori források közlése esetében a német nyelvű források közlését tartja problematikusnak. Megfontolandó, hogy Magyarországon Mohács előtt
betűhíven kell-e a forrásokat kiadni. Ebben a korszakban a kis- és nagybetűk és az
elválasztások kapcsán van a legnagyobb probléma. A XVI-XVII. században azonban jelentősen megugrik a német nyelvű források száma— ami a magyar forráskiadásban egyébként nincs reprezentálva — , oly mértében, hogy az ország erősen
meghatározó része német nyelvű írásbeliséggel rendelkezik, ugyanez a helyzet a
XVIII. században is. A XVI-XVII. században már át lehet váltani abetühívségről.
A betűhív közlés mind a német, mind pedig a magyar nyelvű források esetében
megnehezíti a tágabb szakmai közönség számára — megfelelő paleográfiai képzettség hiányában — a forráskiadványok használatát, a betűhív kiadásokat alig néhányan tudják csak megfelelően használni.

Bessenyi József hozzászólása
A Miskolci Egyetemen három éve működik egy szövegtudományi PhD-program,
amely nemcsak forráskiadással foglalkozik, hanem ezt tanítani is igyekszik valahogy a tudásra szomjas fiataloknak. A program vezetője Kulcsár Péter professzor,
aki az MTA Textológiai Munkabizottságának elnöke. A munkabizottság készített
egy forráskiadási szabályzatot, amelyről állandó viták folynak a program résztvevői között. Nem lehet megtakarítani a forráskiadási munkálatok során szerzett tapasztalatok írásba foglalását, mert különben minden fiatalnak elölről kell kezdeni a
dolgot, és évek munkájával rá kell jönnie arra, amit elődei már tudtak, és aminek az
összefoglalása ezek szerint hiányzik. Bessenyei szerint is szükség van valamilyen
szabályozásra. Az Akadémia Textológiai Munkabizottsága hozzákezdett egy textológiai közlési szabályzat elkészítéséhez, az MTA történész forráskiadási munkabizottságnak is fel kellene vállalnia a munkálatok koordinálását. A munka nyilván
kisebb bizottságokban folyna, de valamilyen összefogó intézményre szükség van.
A magyar nyelvű források kiadásával vannak a legnagyobb problémák, mivel a
latinra és a németre vannak nemzetközi tapasztalatok, és ezek módosításokkal
nyilván átvehetők. Véleménye szerint a középkor és újkor közötti 1526-os korszakhatárt el kellene felejteni, és a határt valamikor a XVI. század közepén kell kijelölni. A források kiadásánál a digitális eszközöket is segítségül lehet hívni, az
elektronikus adathordozók ma már olcsóbbak is, mint a hagyományos könyvki-

adás, és segítségükkel nagyon könnyű facsimile kiadásokat előállítani. Ezek a kiadások a nyelvészek és a nyelvtörténészek számára is használhatók, és a történész
foglalkozhat a szöveg értelmezésével. Ez a fajta forráskiadás, amely támaszkodik
az elektronikus adathordozókra, nagymértékben fogja segíteni a tartalom megértését. Ezeknél a kiadásoknál lehetőség van kulcsszavas keresésre, valamint megfelelő mutatókkal, akár tartalmi összefoglalókkal könnyebben használhatók lesznek.
A vitát összefoglalta: Kenyeres

István

hermann róbert
AZ 1848-49-ES FORRÁSOK KIADÁSA

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetét tárgyaló kiadványok száma
már eddig is több ezerre rúgott, s a 150. évfordulóra is több mint 200 kiadvány, köztük tekintélyes számú forráskiadvány jelent meg. 1 A forráskiadványok között találunk iratkiadásokat, naplókat és emlékiratokat egyaránt, sőt, bizonyos kiadványok
esetében az olvasókönyv és a forráskiadvány műfajai (és ennek megfelelően szabályai) is keverednek. Amikor a Fons szerkesztőségétől azt a megtisztelő felkérést
kaptam, hogy tartsak kritikai szemlét ezen kiadványok felett, a feladat kétségkívül
inspiráló volt, ugyanakkor, Kossuth Lajost idézve, „szorítva hatott kebelemre" a
kérdés: kell-e ez nekem? Szükségem van-e arra, hogy vagy félszáz szerző, szerkesztő és sajtó alá rendező hosszabb-rövidebb időre megsértődjön rám? Ám, szintén egy jeles negyvennyolcast, Horváth Jánost idézve, „ha már megette a húst,
hadd vigye a csontunkat is az ördög", s ezért úgy döntöttem, hogy mégiscsak vállalom a feladatot. Kérem tehát a tisztelt érintetteket, hogy kritikai megjegyzéseimet
ne velem született kötözködési hajlamomnak, hanem a jobbító szándék megnyilvánulásának tekintsék. Dixi et salvavi animam meam.
Visszatérve magukra a kiadványokra, a közmondás szerint ahány ház, annyi
szokás, s nincs ez másképp e művek esetében sem.

Iratkiadások
A két év folyamán megjelent két „szabályos" forráskiadvány Batthyány Lajos
írásait teszi közzé. Urbán Aladár Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és
nemzetőri iratainak kétkötetes gyűjteményében a dokumentumok közzétételében
az eredeti helyesírást követi, abból kiindulva, hogy ez lehetővé teszi a korabeli
nyelvhasználat és helyesírás vizsgálatát. Ugyanakkor Urbán kiküszöbölte a nyilvánvaló tollhibákat, elhagyta az aposztrófokat, kiiktatta a magyar szövegekben a
nagybetűknek a német gyakorlatra emlékeztető használatát és a gyakori gondolat-
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A kiadványok ismertetését ld. Hermann Róbert: A 150. évforduló termése. Ú j kiadványok az
1848-1849. évi forradalom és szabadságharc törtenetéről. In: Magyar Napló, 11. (1999) 7. sz.
42-55. p.; II. rész uo. 12. (2000) 1-3. sz. 103-109. p.

jeleket. Meghagyta viszont a múlt idő egy t-vel történő jelölését, a következetlen
egybe- és különírásokat, valamint a magánhangzók korabeli használatát. A vitás
eseteknél a jelenlegi helyesírást alkalmazta. A szövegek közlésénél mindig a tisztázatot vette alapul, még akkor is, ha az irat megjelent a korabeli sajtóban. A neveket az illető szerző által használt formában írta. A dokumentumokat regeszta vezeti
be, ezt követi az irat közlése, amely a tisztázatok esetében teljes közlés, azaz kiterjed a megszólításra, a dátumra és az aláírásra is; fogalmazványok esetében csak az
irat szövegét közli, kivéve ha a címzéssel a regeszta rövidíthető volt.2 Ugyanígy
járt el két, részben a Batthyány-iratokhoz kapcsolódó forrásközlemény esetében,
Csány László 1848 augusztus-szeptemberi jelentéseinek kiadásánál, illetve Mészáros Lázár verbászi leveleinek közlésénél is.3
Batthyány reformkori beszédeit, leveleit és írásait Molnár András tette közzé.
Molnár az iratokat a jelenlegi helyesíráshoz és központozáshoz közelítve tette közzé, az egyértelmű rövidítéseket feloldotta, az idegen eredetű, illetve a régies szavak
esetében viszont megtartotta az eredeti alakot. 4 Ugyanígy járt el a Deák Ferenc
1 8 4 8 ^ 9 - e s irataiból válogató, valamint a Csertán Sándor kormánybiztosi iratait
közzétevő forrásközlemény esetében.5
A Budapest Főváros Levéltára által a főváros történetéről kiadott kötet, amely
közel 130 okmányt tartalmaz, betűhív átírásban, a mássalhangzók eredeti alakját, a
cz, tz, ts alakokat megőrizve közli az iratokat. Egy részüket teljes egészében, a többit szemelvényesen tették közzé a szerkesztők, Czaga Viktória és Jancsó Éva, igen
alapos jegyzetanyag kíséretében. A szemelvényes közlések miatt a kiadvány in-
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Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi ós nemzetőri iratai. A dokumentumokat válogatta, a jegyzeteket készítette, az előszót írta Urbán Aladár. I-II. köt. Argumentum Kiadó. Bp.,
1999. I. köt. 16. p.
Urbán Aladár: Csáktornyától Velencéig. Csány László kormánybiztos jelentései a Dráva-vonalról és a visszavonulás állomásairól. In: Századok, 132. (1998) 2. sz. 417-456. p.; (Jő.: Mészáros Lázár seregvezéri jelentései a bácskai táborból, 1848. augusztus 27. - szeptember 28.
In: Hadtörténelmi Közlemények (= HK), 111. (1998) 2. sz. 700-727. p.
Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai. Sajtó alá rendezte Molnár András. Zala
Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1998. Batthyány reformkori leveleit eredeti nyelven, dc korrigált helyesírással külön is közzétette. Molnár András: Batthyány Lajos reformkori leveleiből.
In: Levéltári Közlemények, 68. (1997) 33-76. p.
Molnár András: Deák Ferenc igazságügyi miniszteri irataiból. In: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Szcrk.: Molnár András. (Zalai Gyűjtemény 43.) Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1998. 229-315. p.; Uő.: „Zalának elszállt lelke..." Csertán Sándor kormánybiztos
jelentései és levelei 1849 május 2 6 . - j ú l i u s 29. In: Századok, 133. (1999). 2. sz. 329-372. p.

kább tekinthető olvasókönyvnek, mint okmánytárnak. 6 Nagyjából ugyanezen elvek alapján, a zavaró helyesírási eltérések korrigálásával tett közzé teljes vagy
kivonatos közlésben F. Kiss Erzsébet az 1848^19-es alsó- és középszintű oktatásra
vonatkozó 90 dokumentumot. 7 (Az ő 1987-es, a magyar minisztertanácsi jegyzőkönyveket közlő kötete jelent meg német fordításban, természetesen a jelenlegi német helyesírás szerint).8
Szintén a betűhív közlést választotta Elmer István a magyar katolikus egyház
1848-49-es történetét bemutató kötetében. 9 A másik egyházi tárgyú, az 1848-as erdélyi zsinat anyagát közzétevő kötet szerkesztője, Sávai János sajátos, s igen vitatható megoldáshoz folyamodott. Mint írja, nem tudományos szövegkritikai forráskiadás, hanem olvasókönyv volt a cél. Ennek érdekében az iratokat a jelenlegi helyesírás szerint írta át (eddig a dolog rendben is lenne), ám a neveket az egységesítés érdekében átírta, így Jankból és Jankuból Iancu lett; azaz szöveghűség szempontjából is belenyúlt a szövegbe. A kötetet alaposnak tűnő név- és helynévmutató
egészíti ki, de például a 1 52. dokumentumban szereplő Ioan Buteanu román
prefekt, a 175. dokumentumban szereplő Bem, a 191. dokumentumban szereplő
Hatvani Imre szabadcsapatvezér és Kemény Farkas ezredes nevét hiába keresnénk
a mutatóban. 10 Betűhíven közli a forrásokat Sarnyai Csaba Máté az 1848-as szekularizációs törekvéseket tárgyaló tanulmányának függelékében."
Szintén betűhíven közli Koncsol László a Pozsony megye 1848^19-es történetére
vonatkozó 21 dokumentumot a pozsonyi vértanúkat bemutató kötet függelékében.' 2
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Közcscnd ós közbátorság Budán, Pesten cs Óbudán 1848-49-bcn. Szcrk.: Czaga Viktória-Jancsó Éva. Budapest Főváros Levéltára. Bp., 1998. II. p.
F. Kiss Erzsébet: Az alsó- és középszintű oktatás 1848/49-bcn a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium válogatott iratainak tükrében. Magyar Országos Levéltár. Bp., 1998. 19. p.
Dic ungarischcn Ministcrrats-Protokollc aus den Jahrcn 1848-1849. Hrsg. von Erzsébet Fábián-Kiss. Übcrsctzt von Albrecht Fricdrich. Magyar Országos Lcvéltár-Ungarischcs
Nationalarchiv. Bp., 1998.
A haza, az egyház és a trón érdekében. A magyar katolikus egyház 1848-1849-ben. Válogatta,
szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Elmer István. Bp., 1999.
Sávai János: Zsinat és forradalom. Erdély, 1848/49. Agapé, Ferences Nyomda és Kiadó Kft.
Szeged, 1999. 12-13. p.
Sarnyai Csaba Máté: Források a szekularizációs törekvések 1848 végi püspökkari értékeléséhez. In: Fiatal egyháztörténészek írásai. Szcrk.: Fazekas Csaba. Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék. Miskolc, 1999. 125-148. p.
Kumlik Emil. A szabadságharc pozsonyi vértanúi. Szerkesztette, a függelék anyagát gyűjtötte,
a névmutatót és az utószót írta Koncsol László. Csallóközi Kiskönyvtár. Kalligramm Könyvkiadó. Pozsony, 1998. 198-251. p.

Az eredeti helyesírás meghagyásával, de a ts, cz alakok cs-re és c-re történő átírásával, az írásjelek modernizálásával közli a magyar nyelvű forrásokat a Hadtörténelmi Levéltárnak a szabadságharc katonai iratanyagából válogató forráskiadványa. Az apparátus meglehetősen ingadozó színvonalú, gyakori a személyek és
rangok téves azonosítása, a nevek írásánál pedig néha olyan alakokat találunk a
regesztában, amelyet az illető személy soha nem használt (pl. Nagy-Sándor Nagysándor helyett, Panjukin Panyutyin helyett), s a fordításokba is becsúszott néhány
hiba (az Estandart Fiihrer pld. nem ezredparancsnok, hanem zászlótartó). A kiadvány nem jelzi, hogy az irat korábban megjelent-e valahol, noha a 307 közölt irat
kb. egyharmadának van korábbi közlése. 13
Nehezen besorolható a Székesfehérvár 1848-49-es történetét bemutató —
egyébként igen gazdag anyagot közzétevő, s igen igényes kiállítású — forráskötet.
A sajtó alá rendezők hol a jelenlegi helyesírás szerint egészítik ki a szavakat (minis[z]terium), hol a korabeli alakot hagyták meg (ujjonczok). Néha a kiegészítés
fölösleges (alólír[o]tt). A szerkesztők néha a jelenlegi mondatszerkezet szerint
egészítették ki az iratokat. A kötetben vegyesen találhatók levéltári dokumentumok, hírlapi cikkek és visszaemlékezés-részletek is. Nem csupán ebben a kötetben
fordul elő, hogy a „császári királyi"-ból „császári és királyi" lesz, pedig ezt a formulát csak 40 évvel később használták. 14
Iványi István 1886-ban megjelent szabadkai okmánytárát tette ismét közzé, s
egészítette ki saját gyűjtésével Magyar László, aki sajnos már nem élte meg a kötet
megjelenését. Iványi közlése 231, Magyaré 119 dokumentumot tartalmaz. Iványi
közlése az 1886-os helyesírási szabályok szerint készült, Magyaré betűhív, s még
az aposztrófokat is megőrizte. Iványi az idegen (német) nyelvű forrásokat magyar
fordításban közölte. Talán helyesebb lett volna, ha a kötetet Magyar halála után
szerkesztő Szabó József összefésüli a két részt, hiszen így minden dátumra vagy
eseményre két helyen kell keresni a kötetben.1 s Egy század eleji okmányközlés némileg modernizált, a rövidítéseket feloldó változatát adta közre Bene János.16
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Saját kczcbc, ott, ahol... Az 1848-49-es forradalom cs szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból. Szcrk.: Farkas Gyöngyi. Az iratokat válogatta, a német nyelvű iratokat fordította Bőhm Jakab. A bevezető tanulmányt írta Csikány Tamás. Bp., 1998. 8. p.
Források Székesfehérvár történetéből 1. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc forrásai. Szcrk.: Csurgai Horváth József-Hudi József-Kovács Eleonóra. Székesfehérvár Város Levéltára. Székesfehérvár, 1998. 425., 439. p.
Szabadka cs vidéke 1848/49-ben. (Levéltári dokumentumok). Gyűjtötte Iványi István cs Magyar László. Bácsország - Könyvek. Grafoprodukt, Szabadka, 1998.
Bene János: Honvcdnapló és levelek 1848-ból. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 34.
(1999) 3. sz. 292. p.

Némi sietség érződik a Tolna Megyei Levéltár kiadványán, amely a megye
1848-49-es történetéről tartalmaz 166 dokumentumot, 1847. szeptember 27—29-től
1849. augusztus 30-ig. A kötetnek gyakorlatilag nincs jegyzetanyaga, s mivel név- és
helynévmutató sincs hozzá, ez nehezen használhatóvá teszi az egyébként igen értékes anyagot tartalmazó kötetet. Az iratokat betűhíven, az aposztrófok megtartásával
közli a kiadvány.17 Cserna Anna Sztankovánszy Imre tolnai főispán és Batthyány
Kázmér baranyai kormánybiztos és főispán 1848. szeptember- 1849. február közötti levelezését közzéadó forrásközleményében szintén a betűhív közlésmódot választotta. 18
Jómagam e két év során négy önálló forráskiadványt s több kisebb közleményt
jelentettem meg. Mindegyik esetében igyekeztem magamat tartani ahhoz az elvhez, hogy a szövegeket a jelenlegi helyesírási és központozási szabályok szerint,
ugyanakkor a tájnyelvi, s egyéb, az egyéni nyelvhasználatra jellemző alakok megőrzésével közöljem. Miután e kötetek közül háromban nagyszámú német nyelvű
forrást is közzé kellett tennem, s a terjedelem szorítása miatt úgy véltem, hogy minél nagyobb számú forrásnak kell helyet kapnia a kötetekben, ezeket az iratokat
csak magyar fordításban közöltem. Természetesen a magyar szövegben előforduló
idegen nyelvű betéteket az eredeti nyelven adtam közre. Az egységesítés mellett
szólt az a tény, hogy a fordítások nem archaizálóak, ezért a kötetek egységessége
érdekében a magyar nyelvű iratokat a jelenlegi helyesírási és központozási szabályok szerint tettem közzé. Emellett szólt az is, hogy a magyarnyelvű iratok jelentős
részénél az írnok személye vagy megállapíthatatlan, vagy lényegtelen. Kivételt képezett ez alól Csány László iratainak kétkötetes kiadása, illetve Hatvani Imre szabadcsapatvezér iratainak közzététele. Csány esetében azonban csak az iratok mintegy fele sajátkezű; a többi más írnokok helyesírásának jegyeit viseli magán; Hatvani esetében nagyjából ugyanez volt a helyzet. 1 ' A dunántúli önkéntes mozgó nem-
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Tolna megye 1848-1849-ben. Forrásgyűjtemény. Szcrk.: Dobos Gyula. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára. Szekszárd, 1998.
Cserna Anna: Sztankovánszky Imre és Batthyány Kázmér levelei. In: Tolna Megyei Levéltári
Füzetek 7. Tanulmányok. Intézmény-, településtörténet. Biográfia. Források: összeírások, telepítések, 1848-49-es levelezés. Szcrk.: Dobos Gyula. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára.
Szekszárd, 1999. 356-392. p.
Hermann Róbert: Győr város és megye hadtörténete 1848-49-bcn. Győr-Sopron-Moson Megye Győri Levéltára. Győr, 1998.; Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. Sajtó alá
rendezte Hermann Róbert. [-II. köt. (Zalai Gyűjtemény 44.) Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1998.; Hermann Róbert: A csornai ütközet története és okmánytára. 1849. június 13.
Győr-Sopron-Moson Megyei Soproni Levéltára. Sopron, 1999.; Uő.: Az ihászi ütközet emlékezete 1849-1999. Jókai Mór Városi Könyvtár. Pápa, 1999.; Uő.: „...tán a tavasz a durva tél
után kellemetes leend". Vidos József levelei és jelentései 1848 február - szeptember. In: Vasi

zetőrség legalább tíz írnok kézírásában fennmaradt 1848-as parancsolatkönyvénél
hasonlóképpen jártam el. 20
Most akasztják a hóhért: az idő szorításában a csornai és az ihászi ütközet anyagát, illetve a Hatvani Imre jelentéseit is közlő kötetnél elmaradt a név- és helynévmutató.
Szintén a jelenlegi helyesírás és központozás szerinti átírást választotta Hajagos
József is, Török Ignác iratainak közreadásánál, azzal a különbséggel, hogy a nagyés kisbetűk többé-kevésbé következetes használatát megőrizte. Ugyanebben a kötetben Csikány Tamás betűhíven közölte a Csikány Ferenc százados életére vonatkozó iratokat.21 A Károlyi György 1848-as leveleit közzétevő Fazekas Rózsa a
Magyar Történelmi Társulat 1920. évi szabályzatát vette alapul.22
A Fons 1848-as emlékszámában Kenyeres István a magyar nyelvű forrásokat a
jelenlegi helyesírás és központozás, a német nyelvűeket betűhív átírásban közölte.
Ugyanígy járt el Rácz Attila is. Fazekas Csaba közleménye a betűhív átírást látszik
követni. 23
Fazekas Csaba Palóczy László írásait és beszédeit közzétevő, példaszerűen jegyzetelt kötetében már a jelenlegi helyesírás és központozás szerint közölte az iratokat,
s ugyanígy járt el Somorjai Lehellel közösen készített, a Borsod megyei Honvédelmi

Szemle, 53. (1998). 2. sz. 141-160. p.; Uö.: A Srétcr-különítmény, a honvédsereg soproni különítménye. In: Soproni Szemle, 52. (1998) 4. sz. 329-342. p.; Uö.: A Todorovié-hadoszlop
átvonulása Sopron és Vas megyén 1848 októberében. In: Soproni Szemle, 53. (1999). 3.
241-272. p.; Uö.: Görgci Artúr és Csány László levelezése, 1848 október - 1849 május. In:
Fons, 5. (1998). I. sz. 107-152. p., 2. sz. 159-205. p.; Uö.: Görgci és Dcmbiiíski. Egy ellentét
dokumentumai. In: Levéltári Közlemények, 69. (1998) 1-2. 3 3 - 8 4 . p.; Uö.: Pcrczcl Mór muraközi hadjárata. (Hadijclcntésck 1848. október 11 - november 9-10.) In: Pannon Tükör, 3.
(1998). 2. sz. 44-52. p.
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Csapó Zoltán-Hermann
Róbert-Jánosi András: A dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség
1848-as „parancsolatkönyvc". In: HK 11 1. (1998). 1. sz. 2 1 6 - 2 8 1 . p.
Csikány Tamás: Csikány Fcrcnc, a gyöngyösi nemzetőrség parancsnokának segédtisztje, honvédszázados.; Hajagos József: Török Ignác, a szabadságharc hadmérnök vértanúja. Török Ignác szabadságharc alatti tevékenységéhez kapcsolódó okmánytár. In: Egy küzdelmes év katonái. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, 1998. (Mátrai Tanulmányok) 14-20. és 149-193. p.
Fazekas Rózsa: Károlyi György, Szatmár megye főispánja. In: A szabadság Dcbrcccnbc költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. Szerk.: Takács Péter. Erdélytörténcti Alapítvány.
Debrecen, 1998. (Erdélytörténcti Könyvek 2.) 380. p.
Kenyeres István: Aki miatt egy napot késett Budavár visszavétele 1849-ben. Zcrdahelyi Ince
hadbírósági ügye. In: Fons, 5. (1998). 1. sz. 65-89. p.; Rácz Attila: Lőszerhamisítás a nagyváradi hadianyaggyárban 1849-ben. Uo. 91-106. p.; Fazekas Csaba: Egy kisember a nagy napokban. Cscrcmiszky Miklós levelei feleségének 1849-ből. Uo. 37-63. p.

Bizottmány jegyzökönyveit közzétevő közleményében is, illetve Rimely Mihály
pannonhalmi főapát feljegyzéseinek közzétételénél.24
A forrásközlés kényelmes, látványos, ám kevéssé használható formáj át választotta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár két munkatársa, akik egyszerűen
fényképmásolatban tették közzé 114 dokumentumot. Bár az iratok egy része jól olvasható, legalább a német nyelvű iratok esetében (pl. 88. szám) egy átiratot illett volna mellékelni. 25 Inkább képes albumnak, mint forráskiadványnak készült Mácza
Mihály szép kiállítású kötete Komárom 1848^19-es történetéről.26
Zepeczaner Jenő Udvarhelyszék 1848-49-es történetéről írott kötetének okmánytárában a korabeli sajtóban megjelent cikkeket, leveleket, híradásokat ad közre,
a jelenlegi helyesírási gyakorlat szerint közli. 27 Ugyanígy járt el Sebes Katalin Löw
Lipót magyar nyelvű beszédeinek, valamint Simor András Medgyes Lajos egyházi
beszédeinek közreadásakor, s ugyanezt az eljárást figyelhetjük meg a Jósika Miklós
Emlékkönyv esetében is.28
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Palóczy László beszédei és írásai 1848-1849. Szerk.: Fazekas Csaba. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Levéltár. Miskolc, 1998. 44. p. Ld. még Fazekas Csaba: Pótlás Palóczy László 1848.
évi országgyűlési beszédeihez. In: Tanulmányok és források az 1848-1849-cs forradalom és
szabadságharc történetéhez. Szerk.: Dobrossy István. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár - MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága. Miskolc, 1998. 193-204. p.; Fazekas Csaba—Somorjai Lehel: Borsod megye honvédelmi bizottmányi jegyzőkönyvének 1849. évi
bejegyzéseiből. In: Tanulmányok és források az 1848-1849-cs forradalom és szabadságharc
történetéhez. Szerk.: Dobrossy István. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár - MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága. Miskolc, 1998. 46. p.; Fazekas Csaba: Rimely Mihály pannonhalmi főapát az 1847-48. évi országgyűlésen. In: Győri Tanulmányok, 22. (2000) 124. p.
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Ai-va Ferenc-Rózsa György Gyula: Az 1848-1849-cs forradalom és szabadságharc dokumentumai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, 1998. (Acta Archivistica 4.)
Mácza Mihály: „...mert a haza kívánja". 1848-49 komáromi dokumentumai. Komárom, 1998.
Zepeczaner Jenő: Udvarhelyszék az 1848-1849-cs forradalom és szabadságharc idejcn. Tanulmány és okmánytár az udvarhelyszeki eseményekhez. Haáz Rezső Kulturális Egyesület.
Székelyudvarhely, 1999. 103-274. p.
Löw Lipót beszédei. Összegyűjtötte és az utószót írta Hidvégi Máté. A szöveget gondozta Sebes Katalin. Múlt és Jövő Könyvek. Bp., 1999.; Medgyes Lajos: Eredeti egyházi beszédek.
Válogatta és utószóval ellátta Simor András. Eötvös József Könyvkiadó. Bp., 1998. (Eötvös
Klasszikusok 17.).; Jósika Miklós emlékkönyv. In memóriám Miklós Jósika. Jósika Miklós és
az 1848-as emigráció. Magyar, flamand és francia nyelven. Szerk.: Szajbély Mihály.
Széphalom Könyvműhely. Bp., 1999.
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Tisztázatlan, a kötet nagyszámú munkatársának saját elveit tükröző forráskiadási metódus jelzi az 1848^1-9-es egészségügyről és honvédorvosokról készült kiadványt. 29
Az idegen nyelvű források kiadásánál komoly gondot jelent, hogy a Századok, a
Levéltári Közlemények és a Fons kivételével gyakorlatilag minden történeti folyóirat a magyar fordításban, vagy az eredetiben és magyar fordításban történő közzététel híve. Ez az „egzotikusnak" számító nyelvek esetében kétségkívül indokolt 30 ,
de az angol, német, francia és latin nyelvű források esetében némileg megkérdőjelezhető. Az eredeti nyelven történő közzététel már csak azért is indokolt lenne,
mert időnként francia és német nyelvű források enyhén szólva kétes színvonalú
fordításban jelennek meg, mindenféle apparátus nélkül. (Igaz, arra is van példa,
hogy a közzétevő a jól olvasható magyarnyelvű iratot sem tudja elolvasni). 31 Népszerűsítő forráskiadványok (pl. helytörténeti okmánytárak) esetében annak kell
örülnünk, hogy az adott önkormányzat hajlandó anyagi áldozatot hozni a történetére vonatkozó dokumentumok közzétételéért. Emlékiratok vagy hasonló műfajú kiadványok esetében szintén annak kell örülnünk, hogy van kiadó, amely ilyenek
közzétételére vállalkozik. Eredeti nyelven egyetlen kötet jelent meg: Jules
Michelet 1847-es előadásainak szövege, a jelenlegi francia helyesírás szabályai
szerint. 32 Az eredeti nyelven történő kiadásra még a határon kívül találunk egy példát: Pej in Attila zentai okmánytárát, amelyben magyar és szerb nyelvű forrásokat
egyaránt közöl.3''

Visszaemlékezések, naplók
Mészáros Lázár törökországi naplóját Ács Tibor tette közzé. A személy- és
helynevek írásmódjában, az egybe- és külön írásoknál, a hosszú és rövid magán-
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Az 1848^t9-cs szabadságharc egészségügye cs honvédorvosai. I-II. köt. Magyar Tudománytörténeti Intézet - Scmmmclweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár cs Levéltár. Piliscsaba-Bp,
2000. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 14.
Ld. pl. Kovács István: „A lengyel légió legvitézebb hősei köze tartozott". Scwcryn
Korzclinski dzsidás kapitány Magyarországon 1849-ben. In: HK 111. (1998) 1. sz. 194-213.
p , amelynek függelékében I I lengyel nyelvű jelentest olvashatunk.
Füzes Miklós: Batthyány Kázmér gróf dilemmája. A magyar külpolitika alternatívái 1849 április-júniusában. In: Baranya. Emlékszám az 1848^19-cs forradalom cs szabadságharc tiszteletére. Szcrk.: Ódor Imrc-Lcngvári István. 11-12. (1998-1999) 211-234. p.
Jules Michelet: Lc?ons au College de Francé 1847. Publiccs par Ambrus Miskolczy avcc la
collaboration dc Imre Szabics et Patrick Quillicr. Europica Varictas. B p , 1999. 15. p.
Pej in Attila: Zcnta 1848-49-bcn. Forrásválogatás. Zcnta, 1999.

hangzók esetében a jelenlegi helyesírási gyakorlathoz igazította a szöveget. Meghagyta a korabeli dátumjelölési formákat, s a jelenlegi gyakorlathoz közelítette a
központozást és tagolást. A rövidítéseket feloldotta, a tollhibákat, nyelvi hibákat és
következetlenségeket, tévesen használt ragokat jelölés nélkül javította. 34
Varjú Dezső a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár Jókai Füzetek című sorozatában Vidovics Ágoston pápakovácsi plébános 1848^-9-es naplóját tette közzé. A
szöveg az eredeti helyesírást követi. 35 Ugyanebben a sorozatban jelent meg Hermann István kötete, aki Plosszer Ferenc pápai káplán feljegyzéseit rendezte sajtó
alá. Az ő közlése is az eredeti helyesírást őrizte meg, de a magánhangzók esetében
a jelenlegit követte. 36
Gyakorlatilag betűhív közlésnek tekinthető Piry Cirjék János érsekújvári ferences szerzetes naplójának kiadása, amelyet Koncsol László rendezett sajtó alá. Koncsol egyetlen helyen nyúlt bele a szövegbe: a „tót" népnevet mindenütt a „szláv"val helyettesítette. (Ugyanígy járt el a harmincas években Szabó T. Attila Pálffy János jellemrajzainak kiadásánál: ott az „oláh"-ból lett „román"). 37
László Elek gyulafehérvári polgár naplóját és ennek alapján írott visszaemlékezését Sávai János tette közzé. A közreadó nem szól a közreadás szempontjairól és
elveiről, s ezek a szövegből is nehezen kihűvelyezhetők. Hol a betűhív közlést látjuk érvényesülni, hol a jelenlegi helyesíráshoz közelít a szöveg, a nevek írásában
pedig teljes a következetlenség. (Aligha hihető például, hogy László Elek szláv
ékezetekkel írta volna Jellacic nevét). A kötet jegyzetelésében két fajtát különíthetünk el: azokat a jegyzeteket, amelyek vannak, de bár ne lennének; s azokat, amelyek nincsenek, de szükség lenne rájuk. A forrás színvonalát azonban más szempontból sem éri el a kiadás módja; rossz olvasatok, köztörténeti tájékozatlanságról
tanúskodó, időnként kimondottan mulatságos utószó (pld. a Nagyenyedet felpré-
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Mészáros Lázár. Törökországi napló 1849-1850. Sajtó alá rendezte Ács Tibor. A török-magyar szótárt gondozta Dobrovits Mihály. Zrínyi Kiadó-Tcrcbcss Kiadó. Bp., 1999. 23. p.
Varjú Dezső: Vidovics Ágoston pápakovácsi plébános naplója az 1 848-49-cs eseményekről.
Részlet a pápakovácsi római katolikus plébánia História Domusábél. Jókai Mór Városi
Könyvtár, Pápa, 1997. (Jókai Füzetek 20.) 10. p.
Hermámi István: Plosszer Fcrcnc káplán feljegyzései 1848-1849-ről a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia história domusában. Jókai Mór Városi Könyvtár. Pápa, 1998. (Jókai
Füzetek 21.) 19. p. Ugyanezt az eljárást követte egy másik közleményében: Pápa 1848/49-bcn
a Wcbcr-fcljcgyzés alapján. In: Horizont, 26. (1998) Különszám. 15-26. p.
Piry Cirjék János: Érsekújvári napló 1848/1849. Sajtó alá rendezte Koncsol László.
Kalligramm Könyvkiadó. Pozsony, 1998. (Csallóközi Kiskönyvtár) 16. p.

dáló Ioan Axente-Sever mint „igaz ember" szerepel benne) rontják el a megjelentetés felett érzett örömünket. 38
H. Szabó Lajos tette közzé Győrffy Endre honvéd főhadnagy naplóját, Körmendy Sándor főhadnagy, Perlaky Géza hadnagy és Baráth Ferenc százados emlékiratát, Plosszer Ferenc pápai káplán naplószerű emlékiratát, Lőw Lipót pápai
rabbi beszédeit és naplótöredékét. Ezt követi a pápai református főiskola képzőtársaságának érdemkönyvébe 1841-1845 között bejegyzett hazafias versek közzététele. (A közzétett Petőfi-versbe becsúszott egy közlési hiba, s a többi versnél is van
néhány pontatlannak látszó olvasat). A kötet tartalmaz még néhány 1848-49-es
honvédlevelet is. A helyesírás és a központosítás minden esetben az eredetit követi. Névmutató nincs, a jegyzetanyag eseti és következetlen. 39
Nyulásziné Straub Éva Krasznay Péter és Korponay János visszaemlékezéseinek részleteit, illetve Szilágyi Sándor Buda ostromáról írott munkáját tette közzé.
A szövegközlés mindenütt a jelenlegi helyesírást követi, a nevek esetében a szerzők által használt alakokat közli. Kritikaként meg kell jegyeznünk, hogy Korponay
János visszaemlékezésének másik fele ugyanabban a levéltári állagban található,
mint a kötetben közölt, s ez is megérdemelte volna a közlést, annál is inkább, mert a
kötet végén közölt levelek és versek többsége V. Waldapfel Eszter levelestárában,
illetve Pogány Péter kötetében már megjelent. A képek teljes összevisszaságban
helyezkednek el a kötetben, s egy részüknek semmi köze a képaláíráshoz. A 105.,
161. oldalon egy 1867 utáni huszárt látunk; a tavaszi hadjárat térképe „Egri hadjárat" címmel szerepel a 179. oldalon; Jellacic budai bevonulása a „Csata a Lánchídnál" címet viseli; Allnoch ezredesnek a Lánchídon történő felrobbanása „A vár
védelmét irányító Hentzi halála" címmel tűnik fel a 269. oldalon; az 1849. január
22-i tarcali ütközet ábrázolása alatt a „Kassa bevétele" aláírás olvasható. A térképeket öt kiadványból másolta ki — megjelölés nélkül — a kiadó (Breit József. Magyarország függetlenségi harcának katonai története; Márkus István: Forradalom
és szabadságharc; 1848-1849.; Magyarország története VI/1. Főszerk.: Kovács
Endre; Magyarország hadtörténete I. Szerk.: Borús József; A szabadságharc és forradalom története. Szerk.: Hermann Róbert). 40
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László Elek: Egy gyulafehérvári polgárnak naplója az 1848/49. évi forradalom alatt.
1848/49-es dokumentumok Erdélyből. Sajtó alá rendezte Sávai János. Agapé Kft. Ferences
Nyomda és Könyvkiadó. Szeged, 1998. Kritikáját Id. Zakar Péter: Egy törvényesített forradalom polgára. In: Actas, (1999) 4. sz. 187-191. p.
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H. Szabó Lajos: Naplók, versek, levelek a szabadságharc korából. Pápa, 1998.
Nyulásziné Straub Éva: A szabadságharc hétköznapi tanúi. 1848-1849-cs naplók. Az előszót
írta Ncmcskürty István. A „Jövő Nemzedékéért" Alapítvány. Bp., 1998. (Magyar Sorsfordulók).

Teljes összevisszaság jellemzi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kiadásában megjelent, „Borsod és Miskolc 1848-1849-ben" című kötetet. Hol a betűhív, az aposztrófokat is megtartó közlés, hol a jelenlegi helyesírás szabályai érvényesülnek. A jegyzetelés minimális és esetleges, s még a más kiadásokból átemelt
szövegeknél sem közli azok eredeti jegyzeteit. 41 Modernizált helyesírással, ugyanakkor a szerző által használt névalakok megtartásával tette közzé Nyéki Tamás Almai Gyulának, a 3., majd 33. honvédzászlóalj katonájának visszaemlékezését, igen
alapos jegyzetanyaggal. 42 Ugyanígy jelent meg Lenkey Károly honvéd ezredes
emlékirata, pontosabban, az emlékirat Potemkin Ödön által átdolgozott változata.
Jegyzetelés nincs, ami már csak azért is sajnálatos, mert Lenkey emlékirata egyáltalán nem megbízható forrás.4"'
Nagy Ivánnak, a jeles genealógusnak és történésznek a visszaemlékezését
Tyekvicska Árpád rendezte sajtó alá. A szöveget modern helyesírással, de az eredeti nyelvi állapot, a régi és tájnyelvi sajátosságok megőrzésével közölte. Megőrizte a latin kifejezések korabeli írásmódját, valamint a személy- és helynevek Nagy
Iván által lejegyzett formáját. Ugyanakkor egységesítette az eltérő névváltozatokat. A rövidítéseket feloldotta, az interpunkciót a mai gyakorlat szerint módosította. A betoldásokat [ ]-lel jelölte. 44
Máriássy János honvéd ezredes visszaemlékezéseit Sugár István rendezte sajtó
alá. Sugár tiszteletben tartotta Máriássy nyelvi sajátosságait, ugyanakkor mind a
magyar szavak, mind az idegen eredetű kifejezése helyesírásában a jelenlegi gyakorlatot követte. Ugyanígy az illető személy által használt alakban közölte a neve-

41

Borsod cs Miskolc 1848-1849-bcn. Naplók, töredékek, visszaemlékezések. Szcrk.: Dobrossy
István. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, 1998. Szintén csak minimális
jegyzetelést találunk Dobrossy István egy másik közleményében: Az emigrációs irodalom Felső-Magyarország harcairól (1849. február-július). Bcck Vilma báróné (Racidula) emlékiratai
Pest elhagyásától, 1848. december végétől, Londonba érkezéséig, 1850. március 15-éig. In:
Tanulmányok és források az 1848-1849-cs forradalom és szabadságharc történetéhez. Szcrk.:
Dobrossy István. Borsod-Abaúj-Zcmplcn Megyei Levéltár - MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága. Miskolc, 1998. 205-271. p.

42

„... 18 éves fiatal koromból egyszerre gondolkodó emberré lettem..." Almai Gyula: Elbeszélése
az 1848/9-ik évi honvéd szolgálataim történetének — maradandó emlékül családom cs lcszármazóim részérc—, töredékes jegyzeteim s emlékeim alapján. S. a. r. Nyéki Tamás. In: Actas,
(1998) 2 - 3 . sz. 178. p.
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Lenkey Károly emlékirata 1848/1849-ről. Szcrk.: Misóczki Lajos. Az egri Esterházy Károly
Tanárképző Főiskola Magyar Történeti Tanszékének Honismereti Kollégiuma. Eger, 1999.
Nagy Iván naplója, (Visszaemlékezések). Szcrk.: Tyekvicska Árpád. Nagy Iván Történeti Kör.
(Nógrád Megyei Levéltár) Balassagyannat, 1998. 6. p.
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ket. A kézirat központozásától némileg eltért: a túlzottan hosszú mondatokat rövidebb, világosabb és áttekinthetőbb mondatokra tagolta.4:i
Wass Pál honvédszázados visszaemlékezését Csetri Elek tette közzé. A kéziratot ő is a jelenlegi helyesírási szabályok szerint, de a szerző sajátos nyelvezetének
megőrzésével rendezte sajtó alá, A magyar nyelvben meghonosodott latin vagy
más nyelvű szavakat szintén a magyar helyesírás szabályai szerint közli, a többieket meghagyta eredeti formájukban. A személy- és helységneveket a szerző által
használt formában közli, a német kifejezéseket, szavakat szintén. 46 Ugyanezt a
megoldást követte Fenyő István Irinyi József nyugat-európai útinaplójának kiadásánál. 47
A bonyhádi Völgységi Múzeum kiadványsorozatában, a Völgységi Füzetekben
két, Perczel Mór munkáját közreadó füzetke is megjelent. Mindkettő egy-egy, a
századvégen hírlapban megjelent munka újrakiadására vállalkozott. Az egyik esetében a sajtó alá rendező csak a nyilvánvaló nyomdahibákat javította, illetve a cz
használatát szüntette meg. A másik esetben a magyar nyelvben meg nem honosodott latin kifejezések kivételével modernizálta a helyesírást. 48
Kinizsi Istvánnak, a Mátyás-huszárok vitéz századosának emlékiratát Sebestyén Mihály rendezte sajtó alá, az 1895. évi kolozsvári kiadás alapján, „csupán a
helyesírást hajlítottuk a könnyebbség kedvéért a mai követelményekhez". 49
A Néprajzi Múzeum „Negyvennyolcas idők" címmel indított forráskiadványsorozatának szerkesztői és összeállítói a korszakra vonatkozó visszaemlékezések
közzétételére vállalkoztak. Céljuk az volt, hogy ne az események első, vagy akár
második vonalbeli szereplőinek memoárjait juttassák el a nagyközönséghez, hanem olyan személyekét, akik tisztként vagy közvitézként szolgálták a szabadságharc iigyét, vagy csupán elszenvedői, át- és túlélői voltak az eseményeknek. Az
elsőként megjelent, Krasznay Péter 48. honvédzászlóaljbeli honvéd visszaemléke45
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Máriássy János: Visszaemlékezések az 1848-49. évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra. Sajtó alá rendezte Sugár István-Hcrmann Róbert: Máriássy János olmützi visszaemlékezései az 1849 nyári harcokra. Bp., 1999. 19. p.
Wass Pál: Fegyver alatt. 1848-as honvédszázados naplója Bem erdélyi hadjáratáról. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csetri Elek. Bp., 1998. 206-207. p.
Irinyi József: Német-, francia- és angolországi úti jegyzetek. Sajtó alá rendezte Fenyő István.
Argumentum Kiadó. Bp., 1998. 237. p.
Perczel Mór: Az idő és a lélek. Völgységi Múzeum. Bonyhád, 1998. (Múzeumi Füzetek)
29. p.; Perczel Mór: Az aranykor Tolna megyében. Sajtó alá rendezte Töttös Gábor. Völgységi
Múzeum. Bonyhád, 1999. (Völgységi Füzetek IV.) 65-66. p.
Kinizsi István: A „Sánta Huszár" naplója. - Történelmi emlékek az 1848-1849-cs magyar szabadságharc katonáinak emigrációs életéből. Veress Endre nyomán sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Sebestyén Mihály. Imprcss Kiadó. Marosvásárhely, 1999. XXXIV. p.

zéseinek esetében arra törekedtek, hogy minél többet megőrizzenek az eredeti helyesírásból. Elhagyták a hangkiejtést jelölő aposztrófot, de megtartották az egybeés különírás jellemzőit, a kis- és nagybetűk használatát. Ahol a szerző írásában a
hosszú és rövid magánhangzók nem voltak elkülöníthetők, ott a mai helyesírást alkalmazták, a többi esetben megőrizték és követték az eredeti helyesírást. A központozást modernizálták. A kötethez Benda Gyula írt igen színvonalas, nem annyira 1848^19-re, mint inkább az emlékirat társadalomtörténeti tanulságaira koncentráló előszót. Az emlékirat egyike az 1848-49-ről írottak legjobbjainak, de a korábbi és későbbi részek is tanulságosak a kisnemesi réteg mindennapjairól, az ehhez
tartozó ifjak férfivá éréséről, párválasztási és szexuális szokásairól, a neoabszolutizmus időszakának túlélési technikáiról. Legfeljebb azt sajnálhatjuk, hogy a színvonalas apparátushoz nem párosult egy, a szövegben található tévedéseket kiigazító jegyzetanyag, s hogy az utolsó oldal mondat közben szakad meg."^0
Forrai Ibolya adott közre négy visszaemlékezést „Mi volt Magyar Ország, mi volt
szabadsága..." címmel. Székely István fülöpszállási pusztabíró és Végh Bálint kisújszállási gazda verses krónikáiból megtudjuk, hogyan élte át az alföldi parasztság
1848-49-et. A verses krónikák legfőbb érdekessége, hogy 1848-49 bemutatása során a korszak köztörténetével kapcsolatos események sokkal hangsúlyosab- ban
szerepelnek bennük, mint a személyes emlékek. Klasszikus visszaemlékezés
Noszlopy Antalé, Noszlopy Gáspár bátyjáé, ahol remek, s többé-kevésbé pontos
leírásokat olvashatunk az 1848-49-es dunántúli hadieseményekről, különös tekintettel az 1849 tavaszi és nyári dél-dunántúli harcokra. Balogh Gábor ügyvéd, az 56.
zalai honvédzászlóalj főhadnagya 1892-ben jegyezte fel honvédemlékeit. A közlés
itt is betűhív, s az alapos névmutató jól használhatóvá teszi a kötetet. Kifogásunk
ugyanaz, mint a másik kötet esetében: nem ártott volna legalább a nyilvánvaló tévedéseketjegyzetben korrigálni. A másik kifogás: a felhasznált irodalom jegyzéke
szinte csak a néprajzi és életmód- és mentalitástörténeti szakirodalmat tartalmazza,
s hiába keresnénk benne pld. a Noszlopy Gáspár élettörténetét feldolgozó Andrássy Antal tanulmányait és monográfiáját, Tóth Károlynak az 56. honvédzászlóalj
történetéről írott visszaemlékezését, vagy a Zala megye 1848-49-es honvédéiről
1992-ben megjelent kötetet (amelyben történetesen jómagam írtam meg az 56.
honvédzászlóalj történetét). Kétségtelen, hogy a közzétett emlékiratokat meg lehet
közelíteni életmód- és mentalitástörténeti szempontból is, de ezek a szövegek —
különösen Noszlopy Antal és Balogh Gábor emlékiratai — elsősorban köztörténeti
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„Naplójegyzetei Krasznay Péter kcmecsei lakosnak.,.." Visszaemlékezések 1830-1861. A szöveget gondozta Forrai Ibolya és Árva Judit. A bevezetőt írta és a névmutatót összeállította:
Benda Gyula. Néprajzi Múzeum. Bp., 1998. (Negyvennyolcas Idők 1. ) 21. p.

források, s megértésükhöz a köztörténeti tanulmányok és monográfiák ismerete is
szükséges. 51
Nóvák László Szalay József nagykőrösi születésű vadász főhadnagy visszaemlékezését tette közzé. A szöveg korábban sem volt ismeretlen a történettudomány
előtt: a 19. század végén már megjelent Abafi Lajos Hazánk című folyóiratának hasábjain. A Nóvák által közölt kézirat azonban bővebb ennél, s a korábbi közlésből
kimaradt részletek is megtalálhatók a kötetben Az emlékiratot egy, annak terjedelmét meghaladó — s Szalay munkájával néha csak meglehetősen áttételes kapcsolatban álló — bevezető tanulmány értelmezi. Nóvák betűhíven közli a kéziratot. A
kötetben bosszantóan sok a nyomdahiba/ 2
Valóságos filológiai munkát végzett Székelyné Körösi Ilona, amikor közzétette
Szalkay Gergelynek, a 6. honvédzászlóalj őrnagyának visszaemlékezését. Ez először szintén a Hazánk hasábjain jelent meg, de a sajtó alá rendező felkutatta valamennyi kéz- és gépiratos másolatot, illetve a sajtóban megjelent más részleteket, s
ennek alapján az emlékirat minden eddiginél teljesebb szövegét juttatta el az olvasókhoz. A szöveg lényegében az eredeti kézirat helyesírását követi. 53
Külön érdemes szólni az idegen nyelven megjelent visszaemlékezések magyar
nyelvű közléseiről. S. Lengyel Márta tette közzé Julián Chownitz visszaemlékezését, Rosonczy Ildikó pedig Adam Arturovics Nyepokojcsickij leírását az erdélyi
hadjáratról. A közzéadók a neveket mindkét esetben az illető személy, nem pedig a
szerző által használt alakban közölték (ez az orosz szöveg esetében lehetetlen is lett
volna). Ugyanígy igyekezett eljárni Hornyák Mária Brunszvik Teréz naplófeljegyzéseinek közreadásakor, s ez történt Fest Imre emlékiratának, illetve Horn Ede
munkájának kiadása esetében is.54
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„Mi volt Magyar Ország, mi volt szabadsága...". Emlékiratok. Válogatta és sajtó alá rendezte
Forrai Ibolya. Néprajzi Múzeum. Bp., 1999. (Negyvennyolcas Idők II.) 335. p.
Nóvák László: Egy nagykőrösi vadász főhadnagy visszaemlékezései az 1848/49. évi szabadságharcra. Arany János Múzeum Kismonográfiái II. Nagykőrös, 1998.
Kecskemétiek a szabadságharcban I. Szenttamástól Világosig. Szalkay Gergely emlékirata
1848— 1849-röI és a 6. honvédzászlóalj történetéről. Szerk.: Székelyné Körösi Ilona. Katona
József Múzeum. Kecskemét, 1998. 12. p.
Juliim Chownitz: Fél esztendő a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Fordította és
sajtó alá rendezte S. Lengyel Márta. Osiris Kiadó. Bp., 1998. 30-31. p.; Artúr
Adamovics
Nyepokojcsickij:
Az erdélyi hadjárat orosz szemmel 1849. Fordította és sajtó alá rendezte
Rosonczy Ildikó. Balassi Kiadó, Bp., 1999. 213. p.; „Magyarország, veled az Isten".
Brunszvik Teréz naplófcljcgyzésci 1848-1849. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a
jegyzeteket írta Hornyák Mária. Fordította Rákóczi Katalin és Soós István. Argumentum. Bp.,
1999. 243-246. p.; Fest Imre: Emlékirataim. Fordította V. Windisch Éva. Sajtó alá rendezte
Korompay Bcrtalanné és Korompay H. János. A jegyzeteket és névmagyarázatokat írta

Kétnyelvű kiadványként jelent meg a Reinbold-család tagjainak visszaemlékezéseit és iratait tartalmazó kötet. A német nyelvű iratokat az eredeti helyesírás szerint adták közre, a magyar fordításban értelemszerűen tagolták a szöveget. A helyés személynevek írásánál a szerzők által leggyakrabban használt alakot igyekeztek
érvényesíteni. 35

Olvasókönyvek
Jároli József saját korábbi kötetének anyagából válogatva állította össze a Békés
megyei eseményeket bemutató olvasókönyvét. A kötet a jelenlegi helyesírási és
központozási gyakorlatot követi, kivéve az egyedi jellegű forrásokat (pld. magánlevelek), amelyeknél a szerzők helyesírását követte. Az olvasókönyv nem kronologikus sorrendben, hanem tematikus csoportosításban, ezen belül időrendben közli
a dokumentumokat, amelyek között egy-két későbbi visszaemlékezést is találhatunk. 56
Szilágyi N. Zsuzsa a forradalom és szabadságharc történetének egészét tükröző
kötetet szerkesztett erőteljes erdélyi vonatkozásokkal. A szövegeket a jelenlegi helyesírás szerint, a személyneveket a dokumentumban használt alakban, a helyneveket a jelenleg használt formában írta. (Görgeivel kapcsolatban azért vannak
fenntartásaink.) Megőrizte a régies vagy tájnyelvi alakokat, a latin szavakat eredeti
formájukban hagyta, toldalékjaikat a mai helyesíráshoz közelítette.' 7
Nóvé Béla a szabadságharc egész történetét tekinti át „Tanúk és vértanúk" című,
„Kortárs krónika Pákozdtól Aradig" című kötetében. Egymást követik a levelek,
jelentések, utasítások, naplók, emlékiratok részletei. A kötet összeállítói nem fordítottak gondot az egységesítésre. Ha a szöveg kritikai kiadásból került át, akkor a
közlés betűhív, de a neveket néha azért átírták; ha máshonnan, akkor a szöveg is

Bódyné Márkus Rozália. Univcrsitas Könyvkiadó. Bp., 1999. 163. p. Einhorn Ignác (Huni
Ede): A forradalom ós a zsidók Magyarországon. Fordította Fenyő István. Az utószókat írta
Fenyő István és Miskolczy Ambrus. Europica Varictas. Bp., 2000.
55

Sávc/i

János:

Jaj A r i c l n e k ! Z a l a t n a , 1848. o k t ó b e r 23. ( R c i n b o l d - h a g y a t é k ) . A g a p e ,

Ferences

N y o m d a c s K i a d ó K f t . S z e g e d , 1 9 9 9 . 13. p .

56
57

Olvasókönyv az 1848-49-es forradalom cs szabadságharc Bckcs megyei történetéhez. S. a. r.
Jároli József. Békés Megyei Levéltár. Gyula, 1998.
„Hírünk, nevünk virágozni fog" 1848-1849. A forradalom és szabadságharc dokumentumaiból. Összeállította Szilágyi N. Zsuzsa. Kritcrion Könyvkiadó. Bukarest-Kolozsvár, 1998.
467. p.

modern helyesírással szerepel. A szövegek lelőhelyeit nem közli a kiadvány, s ezt a
kötet végén közölt bibliográfia sem pótolja. 58
Ebbe a műfajba sorolható Demeter Zsófia kötete a pákozdi győzelemről. A kötet
összeállítója egyszerre válogatott a korabeli jelentésekből, levelekből, naplókból és
emlékiratokból. A kötetben található névírások mindig az adott szerző névhasználatát követik (Jellacicé legalább négyféleképpen szerepel), az iratok és egyéb forrásszemelvények helyesírása pedig azét a kötetét, ahonnan a szerző átemelte azokat. A
szerzőhöz — megállapítható módon — a betűhív átírás gyakorlata áll közelebb: erre
mutat a kéziratból közölt Wesselényi Miklós-levél szöveged 9
Ugyanezt mondhatjuk el Vass László kötetéről, aki Szeged 1849. július 11.- augusztus 5. közötti történetéről állított össze egy ilyen munkát. A kötetben dátum
szerint bontásban követik egymást az egyes napok eseményeire vonatkozó iratok,
naplóbejegyzések, visszaemlékezések. A szerzőhöz is a betűhív közlés áll közelebb, a Csongrád Megyei Levéltár anyagából kiválogatott dokumentumokat ilyen
módon közli. 60
Lényegében reprint olvasókönyvnek tekinthető Zsoldos Jenő kötete a magyar
zsidóság 1848-49-es történetéről. A kötet a jelenlegi helyesírás szerint közli az iratokat; a német nyelvűeket az eredeti nyelven és fordításban egyaránt. 61

Történeti-statisztikai források kiadása
Erre az évfordulón egyetlen példát tudunk. A Heves Megyei Levéltár három munkatársa, P. Kovács Melinda, Kozma György Bertalan és Szabó Jolán állították
össze azt az igen tekintélyes, A/4-es méretű, 568 oldalas forráskiadványt, amely a
Heves- és Külső-Szolnok vármegyei nemzetőri összeírásokat közli, zászlóaljanként, ezen belül községenként. A kötet összeállítói nem a sok esetben következetlen összeírások szövegszerű, hanem tartalmi visszaadására törekedtek, s az egyes
összeírásokból kiírták az illető személyre vonatkozó valamennyi adatot. A visszakeresést a forrásjegyzék jelentősen megkönnyíti. Ez a példamutató, korántsem lát-

58
59
60
61

Tanúk cs vértanúk. Kortárs krónika Pákozdtól Aradig. Válogatta cs szerkesztette Nóvé Béla.
Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, I999-.
Demeter Zsófia: A pákozdi győzelem. A Szent István Király Múzeum Közleményei B/48.
Székesfehérvár, 1998. 77. p.
Szeged. 1849. július 11-augusztus 5. Három hét a szabadságharc történetéből. Szcrk.: Vass
László. Rcprostudio. Szeged, 1998.
1848-1849 a magyar zsidóság életében. Szcrk.: Zsoldos Jenő. Múlt és Jövő Könyvek. B p ,
1998.

ványos, de roppant hasznos munka remélhetőleg más, hasonló feldolgozások alapjául szolgálhat majd a jövőben. (Jelen sorok írója hasonló módon tette közzé a Hatvani-szabadcsapat tagjainak névsorát.) 62 Egyszerűen csak közölte a soproni nemzetőrség 1848-as összeírását ifj. Sarkady Sándor, s hasonló módon jelent meg a
Székesfehérvár városi és a Tolna megyei nemzetőrök összeírása is.63

Reprint
A forráskiadás legegyszerűbb módja régebbi forráskiadványok reprintben történő
közzététele. így jelent meg az évforduló előestéjén Egressy Gábor törökországi
naplója, amelynek első kiadása 1851 -ben, cenzúrázva látott napvilágot. Kár, hogy
senki nem akadt, aki a kiadó figyelmét felhívta volna arra, hogy a napló kéziratának
nagyobbik része megtalálható az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában, s
ebből helyreállítható a cenzúrázatlan szöveg; illetve hogy a kötet első oldala a papírtakarékosság áldozatául esett. (Arról már nem is beszélve, hogy az utószó sajnos
alaptalanul védi meg Egressyt a besúgás vádja alól). Hogy valami jót is mondjunk a
kötetről, az utólag készített — egyébként korántsem teljes — névmutató jelentősen
növelte használhatóságát, még ha készítője össze is tévesztette Andrássy Gyulát
Andrássy Aladárral. 64 Lényegében reprintnek tekinthető Szemere Bertalan miniszterelnök „Utazás Keleten a világosi napok után" című útinaplója, amelyet szintén a Terebess Kiadó jelentetett meg a szerző leszármazottja, Magyar Bálint utószavával. 65
Nem sok jót mondhatunk el a Vay Miklós életének dokumentumait tartalmazó
kötetről sem. Itt a szerkesztő csak az utószó írására vállalkozott, a korabeli névmutatót nem egészítették ki, s a korábbi közlő, Lévay József által félreolvasott dátu-
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I 848-as nemzetörök Heves cs Külső-Szolnok vármegyében. Összeállította, bevezetéssel cs
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Sarkady Sándor: A soproni nemzetőrség 1848-ban. Edutcch Kiadó. Sopron, 1998. 75-117. p.;
Magony Imre: Székesfehérvár nemzetőrei 1848-ban. Ma Kiadó - Székesfehérvár Városi Levéltár. Székesfehérvár, 1998. 58-97. £>.; Tolna megye 1848-1849-ben. Forrásgyűjtemény.
Szcrk.: Dobos Gyula. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára. Szekszárd, 1998. 195-243. p.
Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850. [Reprint kiadás. Az utószót írta Steincrt Ágota.Tcrcbcss Kiadó. Bp., c. n.]
Szemere Bertalan: Utazás Keleten a világosi napok után. Az utószót írta Magyar Bálint.
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mú, április 5-én az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz intézett Vay-jelentés,
továbbra is a téves, augusztus 5-i dátummal szerepel. (Az OHB április 14-én megszűnt).6''
Szintén reprintben adta közre Komárom Város Önkormányzata Szinnyei József
Komárom 1848-49-es történetét bemutató kötetét, amely egyszerre emlékirat, okmányközlés és monográfia. A kötet apróbb tévedéseit Bona Gábor rövid, de tartalmas előszava igazítja ki.67

Összegzés
Van-e tanulság? Az első, amit már e közlemény elején jeleztem, hogy nincs kialakult, egységes gyakorlat a múlt század közepi források kiadásánál, legyen szó akár
okmánykiadásokról, akár emlékiratok vagy naplók közzétételéről. A betűhív közlésről a legtöbb közzétevő érzi, hogy részint célszerűtlen, részint lehetetlen, hiszen
egy emlékiratot a szerző bizonyos műveltségi szintje alatt szinte olvashatatlanná
tesz; az okmányoknál pedig néha szakember legyen a talpán, aki el tudja dönteni,
hogy a szerző hosszú vagy rövid ékezetet használt, egybe vagy kűlönírta-e azt a bizonyos szót, vesszőt vagy pontot tett-e ki, s még folytathatnánk tovább. Ilyenkor az
ultima ratio az szokott lenni, hogy „na de ott vannak a nyelvtörténészek, s gondolni
kell rájuk is". Erre mondhatnánk azt, hogy gondoljon rájuk a sanghaji nagynénikéjük, de ez sem az interdiszciplinaritás, sem a kollegialitás követelményeinek nem
felel meg, a politikai korrektségről nem is beszélve. Némileg komolyabbra fordítva a szót, ismét fel kell tennünk a kérdést: kinek csinálunk forráskiadványokat: a tágabb értelemben vett szakmának (ide értve a nyelvtörténészeket, s kivéve a gyevi
bírót), vagy figyelünk az olvasóközönségre is? Két olyan levéltáros barátom esetét
is idézhetem, akik egy-egy 1848-49-es emlékirat közreadásánál a betűhív közlést
választották, s már az első korrektúra alkalmával bibliai átkokat szórtak az emlékirat szerzőjére és családjára.
Jómagam már korábban, éppen e folyóirat hasábjain fejtettem ki nézeteimet a
19. század közepi források kiadásáról, s ezt most nem ismétlem meg. 68 Továbbra is
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Lévay József: Emléklapok vajai báró Vay Miklós életéből. Bp., 1898. [Reprint kiadás. Az utószót írta Pctneki Áron. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999.] A hivatkozott részt ld.
187-202. p.
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Hermáim Róbert: Gondolatok a XIX. század közepi források kiadási módjáról. In: Fons, 5.
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úgy látom, hogy mind a közlők, mind a felhasználók, mind az olvasók szempontjából a szöveghű átírás a legjobb metódus. Ha a nyelvtörténészek betűhív forráskiadványokat akarnak, üljenek be a levéltárakba.
A nagyobb gondot azonban nem a forrásszövegek kiadási szabályainak kidolgozatlanságában látom, hanem abban, hogy konjunkturális időszakokban néha
szakmányban készülnek a forrásközlemények, a forrásközlés legelemibb szabályainak betartása nélkül. Nincsenek jegyzetek, vagy ha vannak, bár ne lennének. A
korszakban tájékozatlan kollégák olyan dolgokat olvasnak félre, amelyek egy
„korszakos" szakember számára egyértelműek. Lektor meg természetesen nincs,
mert a kiadványt nyomdába kell adni. Hiányzik a név- és helynévmutató, s annak
jelzése, hogy az adott okmány egyszer már megjelent valahol. Ez az igénytelenség
sokkal aggasztóbb, mint a forrásközlési elvek időnkénti tisztázatlansága. További
probléma, hogy — főleg a helytörténeti okmánytárak esetében — a korszak sokszínűségének érzékeltetése a cél, s emiatt tucatnyi sokszínű, de igen mérsékelten
használható kiadvány születik. A forráskiadásoknál nincs program, noha egy-egy
városi vagy megyei levéltár nagyobb szolgálatot tenne a köz ügyének, ha egy adott
forráscsoport (mondjuk a városi vagy megyei jegyzőkönyvek, kormánybiztosi
vagy képviselői irathagyatékok) teljes közzétételére vállalkozna.
Ha az országos szintű köztörténeti forrásokat nézzük, elmondhatjuk, hogy a
központi kormányszervek fő iratsorozataiból már csak a Szemere-kormány iratanyaga hiányzik. A miniszteri irathagyatékokból Széchenyi, Szemere, Deák, Mészáros és Csány irataiból jelentek meg többé-kevésbé bőséges válogatások, de ezek
teljes közzétételére is igencsak szükség lenne. A katonai irathagyatékokból azonban máig nincs használható kiadás, pedig Görgei, Bem, Dembinski, Vetter és
Perczel irathagyatékának közzététele nélkül a korszakról alkotott képünk sem lehet teljes. Igen üdvös lenne, ha megindulna a „második vonalba" tartozó személyiségek iratanyagának közzététele is. Batthyány Kázmér, Beöthy Ödön, Boronkay
Albert, Farkassányi Sámuel, Haczell Márton, Hodossy Miklós, Hunkár Antal,
Ludvigh János, Lukács Sándor, Luzsénszky Pál, Noszlopy Gáspár, Puky Miklós,
Repetzky Ferenc, Sillye Gábor, Újházi László, Vay Miklós, Vukovics Sebő és más
kormánybiztosok jelentéseinek közzététele egy-egy levéltáros-történész kb. kéthárom éves munkáját igényelné, s hihetetlen nyeresége lenne forráskiadásunknak.
Rövidebb ideig működő kormánybiztosok iratait egy-egy egyetemi hallgató is
összegyűjthetné.
Az elbeszélő forrásokról szintén elmondhatjuk, hogy az évforduló dacára még
mindig inkább az adósság nagysága látszik. Az országos közgyűjteményekben
(Magyar Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattára, Hadtörténelmi Levéltár) még

mindig vagy 120 1848-1849-es visszaemlékezés és napló vár kiadóra, s mi lehet
még a vidéki közgyűjteményekben? A szabadságharc 31 végig szolgáló tábornokának mintegy fele hagyott hátra naplót vagy emlékiratot, ezekből megbízható
közlése csak Görgei, Klapka, Wysocki, Leiningen és Schweidel munkáinak van. A
hat altábornagyból csak töredékes és/vagy megbízhatatlan közlése van Mészáros
Lázár, Józef Bem, Vetter Antal és Henryk Dembinski emlékiratának; a vezérőrnagyokéi közül ugyanez mondható el Czetz János, Csuha Antal, Perczel Mór,
Guyon Richárd, Kjmety György munkáiról.
Ugyanígy komoly adósságaink vannak a statisztikai szempontból elemezhető
források közzétételében is. A szabadságharc kb. 160 honvédzászlóalja közül kb.
40-ról maradtak fenn statisztikailag elemezhető mennyiségű névsorok. Ezekből
nyomon követhető az egyes alakulatok létszámváltozása, sőt, egy-egy honvéd pályája is. Ugyanezt mondhatjuk el a nemzetőri névsorokról, s bizonyára tanulságos
lenne a választói névsorok összegyűjtése és elemzése is.
Már csak ezért is fontos lenne, hogy a Ph. D. képzésnél a forráskiadás is elfogadott téma legyen, hiszen egy-egy okmánygyüjtemény vagy emlékirat-kiadás a néha hajuknál fogva előrángatott doktori témáknál sokkal hasznosabb hozzájárulást
jelenthetne a szakma egésze számára.

sípos p é t e r
A XX. SZÁZADI FORRÁSKIADÁS PROBLÉMÁI ÉS AJÁNLÁS A
FORRÁSKIADÁS SZABÁLYZATÁRA

I. A forráskiadás gyakorlata

1. A forráskiadványok

főbb típusai

A forráskiadványok száma — ez becslés alapján is nyilvánvaló — j ó v a l felülmúlja
az egyéb XX. századi tárgyú könyvformátumú történeti művekét. Hiszen bizonyos, nem különösebben igényes szinten mi sem könnyebb egy történész, egy levéltáros vagy akár egy történelem iránt érdeklődő laikus írástudó számára mint
valamely témára dokumentumokat összegyűjteni, kimásoltatni és ezeket kötetbe
rendezve publikálni. Különösen abban a gyakori — és politikai rendszerekhez nem
kötött — esetben, ha a kiadvány valamilyen politikai, ideológiai célt szolgál, ekkor
a finanszírozás sem okoz gondot...
A forráskiadványok kétségkívül sok értékes, egyébként rejtve maradó anyagot
hoznak felszínre, és bővítik a nyilvánosság számára hozzáférhető történeti ismeret
összmennyiségét. A kvalitás szempontjából viszont a termés színvonala egyenetlen. A közreadók közül ugyanis jó néhányan a forráskiadás tudományos követelményeinek nem, vagy csupán részlegesen tesznek eleget.
A változékony nívóban jelentős szerepe volt és van egy általánosan elfogadott
mérce, egy „forráskiadvány—KRESZ" hiányának. Ennek tudható be azon visszásság is, hogy mindmáig elmosódik a tudományos és az ismeretterjesztő-népszerűsítő publikációk különbözősége, nincs markáns határvonal kellékeik között. Gyakori a hibrid jelleg, a féltudományos vagy áltudományos kiadvány. Természetesen
nem gondoljuk, hogy amennyiben sikerül egy szabályzatot vagy ajánlást megformálni, s azt egy tekintélyes szakmai intézmény, mondjuk a Magyar Történelmi
Társulat nevével és tekintélyével hitelesíti, akkor kialakul a forrásközlés és kiadványszerkesztés egységes gyakorlata. Hiszen a közúti közlekedés szabályait is lépten-nyomon megszegik. Mégis, lenne egy etalon, amely megkönnyítené a kiadványok közreadóinak és recenzenseinek dolgát.

A forráspublikációk tengerében, mintegy szigetszerűen, jól kivehetők és megkülönböztethetők bizonyos válfajok. Ezek futólagos áttekintése, távolról sem a teljesség igényével, csak példákra szorítkozva, nem tanulság nélküli a további
teendők szempontjából.
A leggyakoribb fajta a tematikus kiadvány, amelynek két alapváltozata fordul
elő.
A.) Vegyes provenienciájú iratok, sajtó- és könyvészeti dokumentumok együttese. Ide sorolható pl. az Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez
Magyarországon
a dualizmus korában c. sorozat 1 és a Vádirat a nácizmus ellen2 c. sorozat. Előszeretettel alkalmazták ezt a formát a munkásmozgalmi tárgyú források közreadásában
országos és helytörténeti gyűjtőkörrel egyaránt. Itt említhető meg pl. A magyar
munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai c. sorozat,/! magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai4 c. sorozat és a Források a borsodi
és miskolci munkásmozgalom történetéhez5 c. sorozat.
B.) Egy vagy több levéltár, irattár rokon tárgyú fondjaiból, állagaiból merítkező,
tematikus rendező elv jegyében készített kiadvány. Ilyennek tekinthető pl. a Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből6 c. kötet, amely nyitó kötete volt a
Források a magyar népi demokrácia történetéhez c. sorozatnak, a Források Budapest Múltjából c. sorozat V/A és V/B kötetei 7 , az Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez* c. sorozat.
A vegyes eredetű és jellegű dokumentumokból építkező, tematikus kiadványok
számbelileg is jelentős alcsoportját alkotják a kronologikus elvű forráskiadványok.
Ezek az ország életében történelmi korszakhatárt jelentő, datálisan körülhatárolható
események dokumentumait foglalják magukban. A legtöbb kronologikus (országos
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Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. Összegyűjtötte és a jegyzeteket írta: Kemény G. Gábor. 1-6. kötet. Bp., 1952-1985.
Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés törtenetéhez. Szcrk.:
Bcnoschofsky Ilona-Karsai Elek. 1-3. kötet. Bp., 1958-1967.
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. 1-6/B. köt. 1848-1919.
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Források a borsodi és miskolci munkásmozgalom történetéhez. Összeállította: Bcránné Nemes
Éva-Román János. 1-5. kötet. Miskolc, 1975-1984.
Erdmann
Gyula-Pető
Iván:
Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből,
1945-1949. Bp., 1975.
Források Budapest Történetéhez 1950-1954. Szcrk.: Gáspár Fcrcnc-Szabó Klára. Budapest
Főváros Levéltára, Bp., 1985.; Források Budapest Történetéhez 1954-1958. Szcrk.: Gáspár
Fcrcnc-Szabó Klára. Budapest Főváros Levéltára, Bp., 1988.
Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 1-5. köt. Bp., 1992-1996. •

és helytörténeti) kötet 1918/1919, 1944/1948 és 1956 tárgyköréből jelent meg. Ide
sorolható pl. a Dokumentumok az 1918/1919-es forradalom Duna-Tisza-közi történetéhez? a Sorsforduló. Iratok Magyarország felszabadulásának történetéhez 1944
szeptember -— 1945 április10 valamint az 1956 és a politikai pártok^1 c. müvek.
Az előbbi típusoknál jóval ritkábban, de különösen az 1970-1990-es években
növekvő számban jelentek meg a szó klasszikus értelmében vett, hagyományos
forráskiadványok. Ezek vagy egy levéltári fond vagy állag iratait tartalmazzák,
vagy egy személyhez, eseménysorhoz kapcsolódó, különböző gyűjteményekben
őrzött iratokat. A dokumentumokat mindkét alapesetben keletkezésük összefüggéseit helyreállítva, azt a lehető legszélesebb körű anyaggyűjtés alapján rekonstruálva közlik. A legtöbb esetben, terjedelmi okokból, csupán válogatásról lehet szó. A
válogatás elsődleges princípiumát így rögzítette máig ható érvénnyel a Magyar
Történelmi Társulat 1920-as forráskiadási szabályzata: a közreadó a „saját alanyi
felfogását lehetőleg háttérbe szorítsa a tárgyi közlés javára". (Századok, 1920.
Melléklet 14. p.) Ezen csoportba tartozik pl. a Diplomáciai iratok Magyarország
külpolitikájához c. sorozat, 12 Horthy Miklós1 J és Bethlen István 14 válogatott iratai,
Károlyi M i h á l y i és Szabó Ervin 16 több kötetben publikált levelezése, A Budapesti
Nemzeti Bizottságjegyzökönyvei
1945-1946,17 az Iratok a magyar külügyi szolgá18
lat történetéhez
c. kötet.
Az egy levéltári fondra építő fon'áskiadványok sajátos alcsoportját jelentik a
magyar háborús bűnösök pereiből készült összeállítások, valamint a külföldi levéltárak külügyminisztériumi magyar vonatkozású irataiból közreadott válogatások.
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Dokumentumok az 1918/19-cs forradalmak Duna-Tisza közi törtenetéhez. Szerkesztette, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Ronisics Ignác. Kecskemét, 1976.
Sorsforduló. Iratok Magyarország felszabadulásának törtenetéhez 1944 szeptember - 1945 április. 1-2. köt. Szerk.: Karsai Elck-Somlyai Magda. Bp., 1970.
1956 és a politikai pártok. 1956. október 23. - november 4. Válogatott dokumentumok.
Szerk.: Vida István. Bp., 1998.
Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. 1-5. kötet. Bp., 1965-1982,
Horthy Miklós titkos iratai. Sajtó alá rendezte, magyarázó szövegekkel és jegyzetekkel ellátta:
Szinai Miklós és Szűcs László. Bp., 1965.
Bethlen István titkos iratai. Sajtó alá rendezte: Szinai Miklós és Szűcs László. Bp., 1972.
Károlyi Mihály levelezése. 1 - 3 . kötet. Szerk.: Hajdú Tibor-Litván György. Bp., 1978-1991.
Szabó Ervin levelezése. 1 - 2 . kötet. Szerk.: Litván György-Szűcs László. Bp., 1977-1978.
A Budapesti Nemzeti Bizottság jegyzökönyvei 1945-1946. Szerk.: Gáspár Fcrcnc-Halasi
László. Bp., 1975.
Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1918-1945. Szerk.: Pritz Pál. Bp., 1994.

Az előbbi kategóriába tartoznak a Szálasi—per,19 az Endre-Jaross-Baky-perA\
a
Bárdossy Lászó a népbíróság előtt21 és a Bűnös volt-e Bárdossy László?22 c. munkák.
Az utóbbi csoportba sorolhatjuk a Wilhelmstrasse és Magyarország 1933-194423 és
a Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről 1918-1919 c. gyűjteményeket.

2. Altalános tapasztalatok a forráskiadási

gyakorlatról

A.) Amint erre utaltunk, nincs határozott választóvonal a tudományos és ismeretterjesztő kiadványok között. Ezt, egyebek mellett azért is károsnak tartom, mert kibúvókat adhat mindkét műfajban a követelmények teljesítése alól. Hiszen az esetleges kritika a kellék(ek) hiányának felhánytorgatása esetén elhárítható azzal, hogy
ez „tudományos..., tehát nem kell...", ill. „ez ismeretterjesztő ..., tehát nem volt...".
Ezért szükséges a kívánalmak szabatos rögzítése mindkét m ű f a j számára.
B.) A szövegek rendszerint hitelesek, csonkítás politikai okokból az 1960-as évek
közepe óta nem általános gyakorlat. A kihagyások terjedelmi okból történnek, viszont a legtöbb esetben elmarad a kihagyott szöveghely tartalmára való utalás.
C.) Előfordul iratok és más dokumentumok teljesen nyers közlése, xerox-másolatok kötetbe gyűjtésének formájában. Ilyen pl. az Iratok az igazságszolgáltatás
történetéhez c. sorozat, az 1956 a sajtó tükrében24 c. kiadvány. Ezekre is vonatkozik — mutatis mutandis — Benda Kálmán megállapítása: „A régi írások tükörszerű lenyomtatása ... nem a tudományosság jele, hanem éppen a tudománytalan
igénytelenség következménye." 23
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Karsai Elek-Karsai László: A Szálasi per. B p , 1988.
Az Endre-Baky-Jaross per. Sajtó alá rendezte, szerkesztette cs a jegyzeteket írta: Karsai László cs Molnár Judit. B p , 1994.
Bárdossy László a népbíróság előtt. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta cs magyarázó jegyzetekkel ellátta: Pritz Pál. B p , 1991.
Bűnös volt-e Bárdossy László? Sajtó alá rendezte cs a bevezető tanulmányt írta Jaszovszky
László. B p , 1996.
A Wilhelmstrasse cs Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1945.
Szcrk.: Ránki György-Pamlcnyi Ervin-Tilkovszky Loránt-Juhász Gyula. B p , 1968.
1956 a sajtó tükrében. 1956. október 22. - november 5. Összeállította cs szerkesztette: Izsák
Lajos-Szabó Róbert. B p , 1989.
Benda Kálmán: A történeti forráskiadványok helyzete Magyarországon. In: Levéltár cs nyilvánosság. Levéltári Napok 1992. Budapest Főváros Levéltára, 1993. 13-14. p.

D.) A terjedelmi okokból kihagyott, de fontos iratokról általában nem készül
regeszta, ez még kifejezetten tudományos igényű kiadványokban is ritkaságszámba megy.
E.) Bevezető tanulmány rendszerint készül a kötetekhez, de ezekben gyér a hivataltörténet. Holott a hivataltörténet jelentőségét, a szűkebb tárgykörön túlmutató, általános történelmi ismereteinket gyarapító értékét jól mutatják pl. a Magyarok
kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-194426 valamint a Dalnoki Miklós
Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei21 c. kiadványokhoz készült bevezetők.
F.) A szövegkritikai jegyzetekben ritkaság a szövegváltozatok összevetése, a hitelesítés jelzése. A legenda rendszerint megtalálható, de csak kevés kiadványban
követi kommentár.
G.) A közreadók általában a legnagyobb gondot a tartalmi-magyarázó jegyzetekre fordítják, de megjelentek fontos kiadványok ezek teljes híjával, pl. A Szálasi-per.
H.) Névmutató és egyéb appendixek már hozzátartoznak a kiadási gyakorlathoz.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy van szakmai becsülete a forráskiadásnak,
növekszik a közreadóknak önmagukkal szemben támasztott szakmai igényessége.
Úgy tűnik, hogy kellő kitartás, hogy ne mondjuk makacsság esetén a követelmények a kellékek redukálását célzó kiadói törekvésekkel szemben is érvényesíthetők. Annál inkább fontos, hogy maga a szakma egyetértésre jusson a forráskiadványok egységes tudományos kritériumainak tárgyában.

II. Ajánlás a XX. századi forráskiadás szabályzatához
Captatio benevolentiae gyanánt előrebocsátom, hogy nem foglalkozom az
anyag összegyűjtésével, válogatásával, amely a közreadó felkészültségén és szerencséjén múlik. Mindez azonban nem foglalható sem ajánlásba, sem szabályzatba. A regulációra vonatkozó javaslataim tehát a már összegyűjtött és kiválogatott
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Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és
Kisebbégi Osztályának válogatott iratai 1919-1944. Szerk.: Bán D. András ct al. Bp., 1995.
Dálnoki Miklós Bcla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei. 1944. december 23. - 1945. november 15. A - B . köt. Szerkesztette, a jegyzeteket és a
bevezető tanulmányt írta: Szűcs László. Bp., 1997.

iratok közlésére vonatkoznak, de értelemszerűen alkalmazhatók egyéb dokumentumokra (pl. a sajtóanyagra) is.

1. A forráskiadvány

szerkesztése, az anyag

elrendezése

A.) Az érdemi bevezető tanulmány:
a.) egy fond vagy állag anyagát közreadó kiadvány esetében tartalmazza a fondképző hivatal, szerv, intézmény, stb. történetét;
b.) személyhez kapcsolódó iratok, levelezés esetében közölje az illető személy
rövid biográfiáját;
c.) tematikus ill. kronologikus kiadvány esetében célszerű a téma ill. az időszak
historikumának tömör összefoglalása, kiemelve a közreadott anyag által elsősorban érintett vonatkozásokat.
B.) Külön szerkesztői tájékoztatóban indokolt ismertetni a kiadvány forrásbázisát, különös tekintettel az anyag általános állapotára, a hozzáférhető és a hiányzó
iratok arányára, jelentőségére. E helyütt kell tájékoztatást adni a válogatás szempontjairól, az elrendezés elveiről, a közlés módjáról, a kihagyások jellegéről, a szövegformálási eljárásokról, valamint a kötet apparátusáról.
A tematikus publikációk szerkesztői tájékoztatójában, minthogy az érdemi bevezetőben nincsen hivataltörténet, helyénvaló az információ a bevont forrásokat
képző szervekről, intézményekről, sajtótermékekről és más publikációkról.
C.) A következő és nyilván legtestesebb részt a közzétenni kívánt források alkotják, ez a forráskiadvány főszövege. Ide kerülnek maguk a szövegek, az egyenként hozzájuk kapcsolt legendával, kommentárral, szövegkritikai és tárgyi magyarázó jegyzetekkel.
A szövegeket a keletkezésük alapján megszabott szigorú időrendben kell közölni. (Amennyiben a kiadvány tagolása a tematikai elvet követi, a szigorú időrend az
egyes tematikai egységeken belül érvényesül.) Egy napon keletkezett iratok esetében a sorrendet a közreadó irattani szempontok alapján dönti el. (Pl. előbbre kerül
egy tisztázat mint egy másolat.)
D.) Mutatók:
a.) Személynévmutató
b.) Földrajzi nevek mutatója
c.) Rövidítések jegyzéke
d.) Tartalomjegyzék

2. A főszövegben közlésre szánt iratok kijelölése
A forráskiadvány összeállításának legfontosabb művelete során a közreadó eldönti, hogy az összegyűjtött és tartalmilag előzetesen „megszűrt" anyagból ténylegesen mely darabok kerülnek be a publikációba. Hivatalos irat esetében a kijelölés
elsődleges formai szempontja az iratnak ügyvitelben betöltött szerepe:
a.) Tisztázat: az irat végleges formája, amelyben rendszerint nem találhatók javítások. Más szerv vagy személy részére kiadott/elküldött példánya a kiadmány,
amely rendszerint cégjelzéses papíron készült, gépirat esetén általában az első példány, a szerző vagy a kiadmányozó eredeti aláírásával és hivatalos irat esetén bélyegzőlenyomattal. Adott szerv, intézmény, személy által keletkeztetett és elküldött kiadmányok rendeltetésszerű helye a címzett fondja.
Azonos időpontban több példányban készült eredeti irat egyik példánya a másodlat vagy másodpéldány. Tartalmában és formájában teljesen azonos a tisztázattal. A keletkeztető irattárában megőrzött másodlat többnyire abban különbözik a
kiadmánytól, hogy papírja nem fejléces, nincsen rajta bélyegzőlenyomat, és aláírás
helyett csak szignóval látták el.
b.) Fogalmazvány: az irat nem véglegesnek szánt formája, amely azzal a céllal
készül, hogy egy másik irat, a tisztázat készítésének alapjául szolgáljon. Tartalmazza a szövegen eszközölt igazításokat javításokat és módosításokat.
c.) Másolat az irat időben későbbi, a keletkezés időpontja után létrejött példánya.
Fogalmazványról és tisztázatról egyaránt készülhet. Tartalmában megegyezik a kópia alapjául szolgáló irattal, formailag az azonosság nem okvetlenül jellemző. A másolat jelleget az iraton általában feltüntetik. Esetenként aláírással és/vagy pecséttel,
továbbá az eljárási dátum rögzítésével hitelesítik (hiteles másolat). A másolat lehet
egykorú (amely röviddel az eredeti irat keletkezése után készült) vagy kései, teljes
vagy kivonatos, betűhív vagy szöveghű, ill. hiteles és hitelesítés nélküli.
A forráskiadvány készítése során a közreadó az irat keletkezésének valamennyi
fázisát vizsgálja meg, a rendelkezésre álló változatokat vesse össze, és ennek alapjánjelölje ki, hogy közülük melyik kerüljön a kiadványba. A tisztázati példány élvez elsőbbséget, ha az ettől való eltérést egyéb szempont nem indokolja.

3. A szövegközlés módjai, a szöveg

megmunkálása

A szövegközlés módja szerint lehetséges:
A.) Teljes terjedelemben való közlés:
- ebben az esetben kihagyás semmiféle címen nem alkalmazható;

- rövidítések használhatók.
B.) Részleges közlés:
- a kihagyásokat... jellel kell jelezni;
- amennyiben a kihagyás következtében a szövegösszefüggés vagy a helyesírási
szabályok biztosítása érdekében szükségessé válik névelő, kötőszó beiktatása,
esetleg az interpunkció módosítása, vagy nagybetű alkalmazása, a beiktatást ill.
módosítást ( )-ben kell elhelyezni ( . . . és,... A );
- az irathoz fűzött szövegkritikai jegyzetben utalni kell a kihagyott részletek tartalmára.
C.) Tartalmi kivonatban való közlés:
Szükséges lehet az A.) illetve a B.) pont alapján publikálandó iratok közötti esetleges összefüggések megvilágítása végett. A regeszta megjelenhet önállóan, ez esetben sorszámmal és címmel kell ellátni, valamint elhelyezhető a kommentárban is.
A szöveg kritikai megmunkálásához tartozik a forráskiadvány kéziratának leadása időpontjában hatályos akadémiai helyesírási szabályzat előírásainak érvényesítése a közlésre szánt szövegekben. A mai helyesírás alkalmazását indokolt a
szerkesztői tájékoztatóban jelezni. A közreadó a helyesírási átigazítás során az
egyes szavak régies írásmódját tegye át ma használatos formábajavítsa ki ill. pótolja a központozási fogyatékosságokat, a mai gyakorlat szerint alkalmazza a nagyés kisbetűket, a keltezésben szintén igazodjék a mai eljárási módhoz, a helyesírási
hibákat, betűcseréket javítsa ki, a nyilvánvalóan elnézésből megismételt szavakat
iktassa ki, ezekhez az igazításokhoz nem szükséges jegyzetet fűzni. Az idegen
nyelvű szövegeket az adott nyelv mai helyesírási szabályai szerint kell leírni, e
tekintetben ügyelni kell arra, hogy a leggyakrabban előforduló angol és német szavaknál, kifejezéseknél eltérések lehetnek az egyes nyelvterületek (pl. Egyesült Államok ill. Ausztria) helyesírási gyakorlata között. Az eredetileg idegen betűvel
írott szavakat, neveket a hatályos akadémiai szabályzat szerint kell átírni.
A mai helyesírás használata nem jelenti a mai magyar irodalmi nyelv alkalmazását. A régies szóalakok, kifejezések megtartandók, feledésbe merült jelentésüket
szövegkritikai jegyzetben kell megadni. Különösen személyi levelezés publikálásánál megőrzendő az adott személy karakterisztikus szóhasználata, kifejezésmódja, még ha nem is egyezik a mai magyar nyelv gyakorlatával.
Az értelmetlen, többértelmű, magyartalan mondatokat, szintagmákat, tévesen
használt idegen szavakat a közreadó nem módosíthatja, nem igazíthatja ki, hanem
az ilyen szöveghelyek után a [sic!] jelzést kell alkalmazni.

4. Az irat felszerelése
A közlésre kiválasztott irat önmagában csupán egy szövegtest, amelyet a közreadónak kell információkat hordozó apparátussal ellátnia az irat értelmezése, akár tudományos, akár ismeretterjesztő célra való használhatósága érdekében. A tudományos és ismeretterjesztő kiadványok tartozékai a következők: sorszám, cím, legenda, kommentár, forrás- ill. szövegkritikai jegyzetek és tárgyi magyarázó jegyzetek. A két kiadványtípus között annyi különbség engedhető meg, hogy az ismeretterjesztő, népszerűsítő célzatú publikációkból elmaradhat a kommentár, és a
szöveg egyértelmű olvasatához és megértéséhez elengedhetetlen minimumra
csökkenthető a forráskritikai és a tárgyi magyarázó jegyzetek száma.

A. Cím
A dokumentumot a közreadónak kell címmel ellátnia, az eredeti cím szövegként kezelendő mint az irat része. Minden dokumentumot önálló címmel kell ellátni.
A cím kellékei:
a.) sorszám, amely mindig arab szám legyen. A mellékleteknél az irat sorszáma/abc kisbetűi jelet alkalmazzuk;
b.) a szerző/keletkeztető megnevezése, amely lehet személy, szerv, testület, hatóság, intézmény, stb. Személy esetében a név után indokolt megadni a szerző tisztségét, hivatali állását, beosztását, munkakörét, ezek híján foglalkozását vagy hivatását.
Minden esetben teljes nevet kell megadni, rövidített titulussal (Dr., gr., stb.);
c.) a dokumentum típusa, ami lehet pl. jelentés, előterjesztés, emlékeztető, feljegyzés, határozatjegyzőkönyv, kérvény, levél, táviratjegyzék, parancs, utasítás,
jogszabály, beszéd, felszólalás, újság- vagy folyóiratcikk, kiadványrészlet, stb.;
d.) a címzett megnevezése (ld. b./ pont).
A címnek nem kell feltétlenül külön utalnia az irat tárgyára, ha az más módon
egyértelműen kiderül.
e.) A cím után közvetlenül helyezendő el az irat keletkezési helye és keltezése,
ezek a tágabb értelemben vett cím részének tekinthetők.
A dokumentum keletkezési helyét az iraton többnyire a keltezés mellett tüntették fel. Amennyiben a helység nevét a közreadó állapítja meg, a helységnevet
( )-ben kell elhelyezni. Ha nem dönthető el, az ismeretlenség tényét ? jellel kell kifejezni. Külföldi helységnevek esetén — amennyiben nem közismertnek tekinthető fővárosról, nagyvárosról van szó—indokolt az országnevet is ( )-ben megadni.

A keltezés az év, a hónap (rövidítés nélkül) és a nap feltüntetése. Keltezésnek az
irat keletkezési dátumát kell tekinteni, amely a végleges szöveg (tisztázat) aláírássaljelöltjóváhagyásának időpontja. Amennyiben a közreadó állapítja meg a keltezést, a dátumot vagy annak a közreadó által megállapított elemét ( )-be kell tenni.
Amennyiben nem a keletkezés, csak a postázás vagy a címzetthez való beérkezés vagy az iktatás dátuma állapítható meg, ezt kell megadni ( ) nélkül, de a szövegkritikai jegyzetben közölni kell a dátum eredetét.

B. Minősítés,

aláírás

Az irat kezelésére, minősítésére vonatkozó, rendszerint a szerzőtől/kiadmányozótól származó utasítások (bizalmas, titkos, saját kezű felbontásra, stb.) a szöveg
részének tekintendők és okvetlenül közlendők.
Az aláírás(ok) szintén a szöveg részeként kezelendő(k) és még abban az esetben
is közlendő(k), ha a címben a név már szerzőként is szerepel. A címbe több személy esetén amúgy is csak az első aláíró neve kerül be.
A szignót, amennyiben a közreadónak módjában áll, fel kell oldani, a teljes nevet ( )-ben a szignó alatt célszerű elhelyezni.
Olvashatatlan aláírás esetén a szöveg megfelelő helyére ezt kell beírni.
Amennyiben az iraton egyáltalán nem szerepel aláírás, ezt a legendában közölni
kell. Ha a szerző/kiadmányozó neve rá van gépelve az iratra, de nem szignálta
sajátkezüleg, ezt szövegkritikai jegyzetben kell közölni.

C. Legenda
Az irat szövegét közvetlenül követi a dokumentum alapvető adatait, mintegy megkülönböztető jegyeit tartalmazó legenda. Ennek részei: a jelzet, az előállítás módja
(anyag, íróeszköz), az irat fajtája, hitelesítése vagy ennek hiánya, idegen nyelvből
fordított vagy eredeti nyelven közölt forrás esetén a nyelv megnevezése, az irat
külső formai jegyei, már publikált forrás újraközlése esetén az első megjelenés bibliográfiai adatai.
a.) A jelzét az a jelcsoport, amely lehetővé teszi az irat vagy más dokumentum
egyértelmű azonosítását és meghatározza a közlés alapjául szolgáló példány őrzési
ill. lelőhelyét.
Iratok, egyéb nem publikált dokumentumok esetében megadandó az iratőrző intézmény neve, az irategyüttes ill. gyűjtemény teljes jelzete és megnevezése az irat-

őrző intézmény által alkalmazott szabványos formában, és mindazok az azonosító
jelek, adatok, amelyek révén el lehet jutni az egyedi iratig (pl. iktatószám, alapszám, lapszám, dosszié, doboz, csomó, kötet stb.)
A napilapok cikkeinek, közleményeinek jelzete: a lap címe, a vonatkozó lapszám kelte (évszám, hónap, nap), a cikk szerzőjének neve, a cikk címe, oldalszáma.
Szerkesztőségi cikk vagy egyéb, aláírás nélküli közlemény esetén utalni kell a
szerző nevének hiányára.
Folyóiratcikk esetében közlendő a szerző neve, az írásmű címe, a folyóirat
címe, az adott szám keltezése és az oldalszám. Amennyiben csak az évfolyam állapítható meg, közölni kell az adott szám sorszámát.
Könyv esetében megadandó a szerző neve, a könyv címe, a kiadó neve, a megjelenés helye és ideje, a közölt részlet oldalszáma. Amennyiben valamely adat nem
szerepel a címnegyedben és a közreadó állapítja meg, akkor azt ()-be kell tenni.
b.) Az irat előállításának módja szerint lehet kézzel írott, géppel írott, sokszorosított és nyomtatott.
c.) Az irat fajtája szerint lehet tisztázat, fogalmazvány, másolat, (ld. II/2. pont)
A legendában a b./ és c./ pontokban említett meghatározásokat rendszerint indokolt együtt használni az irat jellegzetességeinek érzékelhető bemutatására, pl.
„géppel írott tisztázat", „sokszorosított másolat", stb.
d.) Közölni kell a hitelesítés módját, az aláírás, szignó meglétét vagy hiányát, a
pecsét, bélyegző és esetleges egyéb hitelesítő eszközök meghatározását.
e.) Az irat külső ismérvei, így anyaga, formátuma, állapota, lapszáma, cég- vagy
egyéb jelzései abban az esetben közlendők a legendában, ha valamilyen rendkívülit, különlegességet képeznek, és/vagy befolyásolják az irat forrásértékét.

D. Kommentár
Tudományos kiadványokban a legenda után kommentárban célszerű elhelyezni az
irat keletkezésére, további hivatali útjára, felhasználására, kezelésére vonatkozó
történeti fontosságú adatokat, megjegyzéseket, értékeléseket, továbbá a más, kapcsolódó forrásokra való utalást, esetleg ezek regesztáját.

E. Szövegkritikai

jegyzetek

Ezek tartalmazzák a közreadó valamennyi közlendőjét a publikált dokumentum
textusáról.

A szövegkritikai apparátusnak a használhatóság szempontjából legcélszerűbb
elhelyezése a lábjegyzet. Lehetőség szerint kerülendő a szöveg, a legenda és esetleg még a kommentár után való tördelése. A szövegkritikai jegyzeteket célszerű elkülöníteni a tárgyi magyarázó jegyzetektől, jelölésükre ez esetben az ábécé kisbetűi használandók. Ez a különbségtétel azonban nem kötelező.
A szövegkritikai jegyzetek öleljék fel a szövegváltozatok közötti eltéréseket,
különös tekintettel a közölt szöveg és más fennmaradt variációk differenciáira, az
egyidejű vagy utólagos betoldásokra, törlésekre, szócserékre, szórendi változtatásokra, tehát minden átalakításra, amit a szövegen a szerző(k) végrehajtott(ak) a
véglegesnek szánt szöveg kialakítása folyamán.
A jegyzetek tartalmazzák a címzett által utólagosan eszközölt aláhúzásokat,
margójelöléseket és a margóra írott megjegyzéseket, kommentárokat, az utólagosan rávezetett kezelési utasításokat.
Itt indokolt feloldani az egyedileg használt és a rövidítésjegyzékben nem közölt
rövidítéseket, sziglákat és névrövidítéseket. Közölni kell a nem közérthető, archaikus, magyartalan szóalakzatok, a ritkán használt idegen kifejezések jelentését, a
szövegben szereplő idegen nyelvű részek, idézetek, közmondások, szólások, akklamációk fordítását.

F. Tárgyi, tartalmi jegyzetek,

magyarázatok

A közlésre kijelölt dokumentumokban, akár csak utalásszerűén, számos személy,
esemény, rendezvény, ügy, intézményjogszabály, egyéb tény és tárgy kerül említésre. Magyarázatukra szolgálnak a tartalmi jegyzetek. Elhelyezésük lábjegyzetként a szövegkritikai jegyzetek után következzék, arab számokkal jelezve.
Gyakran előfordul, hogy a dokumentum szerzője a szövegben tárgyi hibát vét,
téves adatot közöl, pontatlanul idéz, stb. A közreadó a szövegben nem eszközölhet
javításokat, a helyreigazításokat jegyzetben kell közölnie.
A szöveg világos olvasata, jobb megértése érdekében szükséges kiegészítések,
az adott forrással tartalmilag összefüggő más levéltári és könyvészeti források,
szakirodalmi szöveghelyek szintén ebbe a jegyzetrészbe tartoznak, pontos adatolással.

5. A tájékoztató

apparátus

A forráskiadvány használati értékét mind tudományos, mind ismeretterjesztő kiadvány esetében számottevően növeli a névmutató, a földrajzi mutató, a rövidítésjegyzék és a tartalomjegyzék.

A. Névmutató
A névmutató tartalmazza a bevezető tanulmányban és a dokumentumokban előforduló valamennyi személynevet az ábécé rendjében. Nem kell belefoglalni a névmutatóba a bevezető tanulmányban és a jegyzetekben idézett történeti feldolgozások szerzőinek és az esetleg megemlített más forráskiadványok szerzőinek nevét. Amennyiben szerepelnek a névmutatóban, tipográfiailag különbözzenek a
többi névtől.
A nevek ortográfiai változatait, így névmagyarosítás esetén a korábbi nevet, a
családi név alakváltozatait, stb. a név után ()-ben kell megadni. A változatok közül
az használandó, amelyet a forrás szerzője aláírás gyanánt maga is alkalmazott.
Azonos névalakok esetében a névhez megkülönböztetésre alkalmas kiegészítést, pl. foglalkozásra, hivatali állásra való utalást kell fűzni.
A titulusokat, nemesi előneveket a név után kell feltüntetni.
Idegen neveknél először mindig a vezetéknév, majd utána vesszővel elválasztva
a keresztnév közlendő.
A névmutató lehet egyszerű, csupán a név előfordulásának oldalszámait megadó regiszter, és lehet annotált. Ez utóbbi esetben a dokumentumokban szereplő
személyekről az alapvető információkat nem tárgyi-magyarázó jegyzetben, hanem
a névmutatóban közöljük. Ennek előnye, hogy együttesen megtalálhatók az összes
személyi adatok, az ismételt előfordulás esetén nem szükséges magában a kötetben
keresgélni az információkat. Az annotáció jobban terhelhető adatokkal, mint egy
jegyzet, több információt nyújthat.
Az annotált névmutatóba tartozó adatok: a születési és halálozási évszám, a személyre leginkább jellemző foglalkozás, társadalmi helyzet megjelölése (pl. politikus, köztisztviselő, katonatiszt, stb., esetleg ezek kombinációja). A legmagasabb
szintű állás, katonatiszteknél az elért legmagasabb rendfokozat minden esetben
megadandó. Nem magyar személyeknél indokolt a nemzeti hovatartozás közlése.

B. Földrajzi

mutató

Készítése akkor szükséges, ha a forráskiadvány alapját képező levéltári fond
vagy állag, tematikus kiadvány esetén a tárgykör feldolgozásában különleges fontossága van a helyszín megjelölésének. Ez esetben alfabetikus sorrendben, az előfordulási hely oldalszámával közlendő a szövegben előforduló országok, tartományok, megyék, városok, községek, folyók, tavak, hegyek, stb! megnevezése. A
melléknévi alakzatokat is figyelembe kell venni. A magyar elnevezést indokolt
megadni, az idegen nyelvű változatot ( )-ben szintén közöljük. A földrajzi nevek
helyesírásánál a kartográfiai atlasz legújabb kiadásának névmutatójához kell igazodni.

C. Rövidítések

jegyzéke

Alfabetikus lajstromba szedve közöljük a rövidítéseket a teljes szóformával
együtt. Nem kell megadni a súly, idő, távolság mértékegységeinek és a pénznemeknek az általánosan használt rövidítéseit.

D.

Tartalomjegyzék

Ujabban rendszerint a kiadvány elején, a címnegyed után elhelyezett tartalomjegyzék fejezze ki a forráskiadvány egész szerkezetét. Az elkülönült tárgyi egységeken kívül (bevezető tanulmány, szerkesztői előszó, stb.) okvetlenül foglalja
magában a publikált dokumentumok jegyzékét, feltüntetve a sorszámot, a címet és
az oldalszámot.

szűcs l á s z l ó
KORREFERÁTUM SÍPOS PÉTER ELŐADÁSÁHOZ

Az, hogy a forráskiadványok száma jóval felülmúlja az egyéb XX. századi tárgyú
könyvformátumú történeti művekét, bizonyos szempontból természetes és törvényszerű jelenség. Törvényszerű, mivel az iratok ügyintézési érdekből a keletkezésük
után hosszabb időre nem publikusak, de azért is, mert a források jelentős része az említett okon túl is el volt zárva a kutatók elől, és 1989 után a publikálás bizonyult a hozzáférhetővé tétel leggyorsabb és legeredményesebb módjának.
Másrészt a történeti kutatások természetes sorrendje, hogy a források lehető teljes feltárása megelőzi az ezek alapján készülő analíziseket, majd az analízisek,
azaz a kész tanulmányok alapján kerülhet sor az érdembeni szintézisek, monográfiák megírására.
Ezt a természetesnek minősülő sorrendet korábban sajnos nem tartották be: elsősorban az 1945 utáni időszakról sorra készültek összefoglaló jellegű művek,
amelyek — éppen a források feltáratlansága következtében — nem lehettek időtállóak. Az újabban hozzáférhetővé vált, megismert és jórészt publikált dokumentumok bizonyították az elmúlt 40 év történetét illetően—az újraírás szükségességét.
Egyébként éppen a tudományos analízisek és végső soron a szintézisek előkészítése szempontjából van kitüntetett szerepük a forráspublikációknak: a történelem iránt érdeklődő széles közönség ismereteinek bővítése szempontjából szerepük csak közvetetten jelentős —, hacsak nem valamely rendkívüli eseménynek,
rendszerint a napi sajtóban, folyóiratban közzétett dokumentumairól van szó, ami
azonban csak érintőlegesen tartozik a levéltári források közzétételének általunk
tárgyalt problematikájához.
Ami mármost azt illeti, hogy mi sem könnyebb egy történész, egy levéltáros
vagy akár egy történelem iránt érdeklődő laikus írástudó számára, mint valamely
témára vonatkozóan dokumentumokat összegyűjteni, kimásoltatni és ezeket kötetbe rendezve — nem különösebben igényes szinten — publikálni, az a véleményem, hogy mindent lehet jól és rosszul is csinálni. Másrészt vallom, hogy egy jó
forráskiadványt megszerkeszteni semmivel sem könnyebb, mint egy tanulmányt,
monográfiát megírni. Elsősorban azért, mert az utóbbi esetében a szerző arról ír,
amiről ismeretei vannak, hallgathat arról, amiről nem tud; a forráskiadvány esetében viszont a szerkesztő nem kerülheti meg a dokumentumokban jelentkező adato-

kat, azokról, az események hátteréről számot kell adnia — s ez sokszor napokig,
hetekig tartó részkutatást igényel, nem szólva a szerkesztés, anyagelrendezés más
természetű gyötrelmeiről.
Az elmondottakból következik, hogy felfogásom szerint elsősorban, sőt azt
mondhatnám, hogy csak a tudományos igényességű, jellegű forrásközlés problematikájával érdemes és kell foglalkoznunk. A népszerűsítés, a széles közönség tájékoztatása a tudományos jellegű kiadványokra kell, hogy épüljön és nem a
forráskiadvány, hanem elsősorban a feldolgozás, a cikk műfaja. A forrásközlés par
excellence a tudományos közlés műfaja.
A forráskiadványok fajtáit illetően legyen szabad — Ember Győző után szabadon
— felhívni a figyelmet arra, hogy vannak témák, amelyek elsősorban monografikus
feldolgozást kívánnak, de semmiképp sem igénylik a vonatkozó források gyűjteményes megjelentetését. Ilyennek minősülnek elsősorban a vegyes proveninenciájú iratok, sajtó és könyvészeti dokumentumok felhasználásával készülő — többnyire
valaminek a bizonyítását (a leggyakrabban politikai célt) szolgáló publikációk. Ezek
egy idő után — (politikai) aktualitásukat elveszítve — szinte érdektelenné válnak, s
az egész válogatás tendenciózus volta folytán az egyébként érdekes egyes dokumentumokra is gyanakvással tekint a késői olvasó, különösképpen akkor, ha az egyes iratokat esetleg kihagyásokkal, csonkán tették közzé a kötetben. Egyébként is jogos a
bizalmatlanság, mivel ezek a kiadványok az objektívnek ható dokumentumközlési
formát jórészt csak a politikai célzat elfedésére használták.
Nem sokkal jobb a helyzet az egy vagy több levéltár, irattár rokon tárgyú fondjaiból, állagaiból merítkező, többnyire tematikus rendező elv jegyében készített
forráskiadványokkal sem.
Az említett két forráskiadvány-típus nem veszi, jellegéből következően nem veheti kellően figyelembe azt, hogy az egyes iratok nem egyszerűen egy kialakított
koncepció illusztrálására, igazolására szolgáló dokumentumok, hanem egy-egy
intézmény működéséből származó, a különböző részlegek, sőt törzsintézmények
szerves együttműködését is tükröző írástermékek, s hogy kiragadásuk ezekből az
összefüggésekből, az összefüggések mellőzésével való közlésük már önmagában
is történelemhamisítást eredményezhet.
Sipos Péterrel teljesen egyetértve magam is az egyetlen levéltári fond, állag
vagy egy személy iratait (levelezését, naplóját) tartalmazó kiadványt tekintem a
szó klasszikus értelmében vett forráskiadványnak; de vele nem teljesen egyezve,
már az egy eseménysorhoz kapcsolódó, különböző gyűjteményekben őrzött iratokra épülő forráskiadványokat is csak külföldi levéltárak egy meghatározott témára (elsősorban a hungaricára) vonatkozó dokumentumválogatások esetében
találom indokoltnak.

Megítélésem szerint az általam is szükségesnek tartott új forrásközlési szabályzat
kidolgozásakor ennek az utoljára említett típusnak az igényeire kell, mondhatnám
kizárólag, figyelemmel lenni. Az elmondottakon túl főleg azért, mert az egyéb típusú
— így az ún. népszerűsítő jellegű — forráskiadványok kérdéseit szinte lehetetlenség
szabályozni, hiszen a válogatások célja, tárgya, a válogató felkészültsége rendkívül
változatos lehet — nem szólva arról, hogy az elkészülő szabályzat feltehetőleg el
sem jut az ilyen, a szakmától rendszerint távol álló vállalkozóhoz.
A XX. századi forráskiadás szabályait illető, Sipos Péter által készített ajánlást
célratörőnek, mértéktartónak és alapvetően jónak tartom, mégis néhány vonatkozásban kiegészíteném.
Mindenekelőtt a témaválasztással kapcsolatban az előzőekben már említett
kérdést illetően, nevezetesen azzal, hogy ne olyan témákra irányuljon a forráskiadás, amelyek elsősorban monografikus feldolgozást igényelnek. Másrészt hangsúlyoznám, hogy csak az ország, vagy a megye, város, tájegység története szempontjából elsődlegesen fontos irategyüttesek kerüljenek publikálásra — de ezek
mielőbb és feltétlenül.
A forráskiadványok szerkesztése, az anyag elrendezése című alfejezethez kapcsolódva felhívnám a figyelmet a többkötetes kiadványokra, illetve a sorozatokra,
amelyek — főleg ha minden kötetnek külön szerkesztője van — számos, részletesen szabályozandó problémát rejtenek magukban.
A főszövegben közlésre szánt iratok kijelölése tekintetében kiemelném a fogalmazvány fontosságát. Elsősorban azért, mert az ezen látható különböző módosítások, javítások, kiegészítések lényeges hozzájárulást jelenthetnek az adott szerv,
illetve vezető szándékának, a szándék formálódásának megismeréséhez. Konkrét
esetben ez egyébként úgy néz ki, hogy vannak az adott szervhez beérkező iratok,
ezek tisztázata, amelyek, ha fontosak, természetesen közlésre kiválasztandók;
másrészt vannak az ezekre adott válaszok tervezetei, ezek fogalmazványok, amelyek szintén közlendők, ha fontos információkat tartalmaznak. Tehát, ha egyetlen
fondra, állagra támaszkodik a kiadvány, nem lehet választás tárgya az, hogy a tisztázatot vagy a fogalmazványt közöljük-e.
Az elmondottakból következik az is, hogy fogalmazvány esetén az előadó által
készített eredeti szöveget ajánlatos alapszövegként közölni, és szövegkritikai jegyzetben célszerű jelezni azt, hogy ki és mit változtatott ezen.
Ezzel összefüggésben utalnék a pro domo feljegyzésre, ami egyébként szintén fogalmazvány, de az adott szerven, intézményen belüli, az üggyel kapcsolatos véleményeket, megfontolásokat rögzíti, ami csak részben jelentkezik a fogalmazványban,
vagy kiváltképp a tisztázatban. Ezt nem szoktuk általában főszövegként közölni, de
ajánlatos a legendában, esetleg a kommentárban hasznosítani a tartalmát.

A szövegközlés módjai, a szöveg megmunkálása című alfejezetben ki kellene térni
a sokjegyű számok mai helyesírás szerinti közlésének módjára is, mivel ez, különösen a számítógép alkalmazása következtében, sok kellemetlenséget okozhat.
Itt említeném meg, hogy a közlésnél lehetőség szerint követni kellene az eredeti
irat formáját, (hasábos elrendezés, címek, alcímek elhelyezése, aláhúzások, betűnagyság követése stb.).
Az irat felszerelése című alfejezet esetében ki kellene térni az irathoz tartozó
mellékletek (az eredetileg is az irat mellett található, illetve a más irategyüttesben
felkutatott, de az ügy megértését elősegítendő itt elhelyezett dokumentumok) kérdésére is.
A címet illetően igaz, hogy az eredeti cím szövegként kezelendő, mégis — úgy
gondolom — elhagyható, ha közlése a szerkesztő által adott dokumentum-cím
megismétlését jelentené.
Az utóbbi időben —- angol-amerikai forrásközlési példák nyomán — kezdjük
elhagyni a címnek a tárgyra utaló elemét. Megítélésem szerint helyesebb feltüntetni a tárgyat is (tehát a klasszikus formában azt, hogy ki, kinek, miről), mivel ellenkező esetben, ha ugyanazon személyek, intézmények közötti levélváltások közlésére kerül sor, a cím semmitmondóvá válik. Egy köteten belül azonban feltétlenül
azonos módon kell kezelni ezt a kérdést is.
A keltezés megállapításához érdemes figyelni arra — s erre a készülő szabályzatban is ki kellene térni —, hogy mikor készült a fogalmazvány, mikor kiadmányozta az arra illetékes vezető, mikor küldték el a tisztázatot. Ezeket az adatokat
természetesen csak kiemelkedően fontos iratok esetében és csak legendában, vagy
jegyzetben kell megadni. Az irat címében a kiadmányozás, illetve a tisztázat keltét
kell feltüntetni.
Az aláírás (ok)-on kívül számos más (kiadás előtti, kiadás utáni, elküldés előtti,
elküldés utáni láttamozás) szignó, kézjegy szerepelhet az iraton (azaz az előadóíven) — ezek közlésének módjára és egyáltalán az előadóív és a benne elhelyezett
iratok viszonyára is érdemes lesz kitérni a készülő szabályzatban.
Itt jegyzem meg, hogy a legendában az irat egészére vonatkozó szövegkritikai
megjegyzéseket kell közölni, míg az irat egyes részeivel kapcsolatos ilyen természetű mondanivaló kerül az ennek szentelt lábjegyzetbe.
A jelzet—a levéltárak túlterheltsége miatt — sajnos nem szerepel minden esetben egyértelműen az egyes iratokon. A kutató így kellő tájékozottság hiányában,
nem mindig tudja megállapítani azt, hogy mit tüntessen fel jelzetként. Gyakori eset
az, hogy az iktatmány első oldalának felső szélén található számot, amely a beküldő szerv iktatószáma, tüntetik fel jelzetként — s így később nem lehet az iratot

visszakeresni. Ezért a jelzet megadásának kérdésével kapcsolatban ajánlatos felhívni a figyelmet a levéltárossal való konzultálás fontosságára.
A névmutatót illetően az egyszerű, csupán a név előfordulásának oldalszámait
megadó regiszter előnyére hívnám fel a figyelmet — különösen a sok, részben ismeretlen személy nevét tartalmazó mutató esetében. így nem válhat egyenetlenné
a névmutató, másrészt dőlt betűs oldalszámmal lehet jelezni azt a helyet, ahol az
adott személyről az alapvető információ lábjegyzetben megtalálható. Ezen annotáció összekapcsolható a dokumentumban szereplő, rá is vonatkozó egyéb tények
magyarázatával.
A rövidítések jegyzékében — külön egységként — indokolt kitérni a kötetben
rövidített formában hivatkozott levéltári fondok, állagok teljes nevének közlésére.
Hasonló módon kell megadni a gyakran rövidített formában hivatkozott kiadványok, monográfiák teljes bibliográfiai adatait is.
Az összefoglaló tartalomjegyzék valóban a kötet egész szerkezetét hivatott bemutatni s ez a kötet elején helyezendő el. Ezt viszont a közölt iratok teljes jegyzéke
nagyon megterhelné s éppen a kívánt cél megvalósulását akadályozná. Az iratok
teljes jegyzékét — mintegy a tájékoztató apparátus részeként — felfogásom szerint, a kötet végén célszerű elhelyezni.
Végül nem hallgathatom el azt a meggyőződésemet, hogy egy új, a modern kor
igényeivel számoló forrásközlési szabályzatnak szembe kell néznie a számítógépek széleskörű elterjedésének problémájával. Egyrészt azért, mert a kiadványok
szerkesztése számítógéppel olyan lehetőséget kínál, amelyet hiba lenne nem figyelembe venni; másrészt olyan hibaforrást rejt magába (a szalagok, lemezek hoszszabb idő után nem olvashatók), amelyre jó előre fel kell hívni a figyelmet. Nem
utolsó sorban azonban mivel a nyomdai előkészítés következtében mindenképpen
számítógépre kerül az anyag — és a tudományos jellegű forráskiadvány egyébként
is csak egy szűk, számítógéppel általában rendelkező kör számára készül, ez a kör
pedig a saját gépén könnyen hozzájuthat a kiadvány szövegéhez, felmerül a kérdés,
hogy kell-e, milyen mértékben kell ezeket a köteteket nyomtatott formában is megjelentetni. Ez viszont már nem csak a XX. századi források közlésének kérdése.

VITA A XIX. SZÁZAD VÉGI ÉS A XX. SZÁZADI FORRÁSOK
KIADÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL

Somogyi Éva hozzászólása
A magyarországi modemkori forráskiadás sok szempontból ugyanott tart, ahol
1920-ban, a Történelmi Társulat szabályzatának megjelenésekor. Hasonló történeti
szituáció van jelenleg, mint 1920-ban volt. Akkor is felszabadult egy korábban zárolt, nagy mennyiségű iratanyag, hiszen a dualizmus idején 1847. december 31-től
kezdődően minden iratot zároltak a Haus-, Hof- und Staatsarchivban. A zárlatot csak
az I. világháború után oldották fel, addig még az 1848-as eseményekre vonatkozó
fontos iratokat sem lehetett kutatni. Amikor 1920-ban a Történelmi Társulat szabályozta, hogy milyen módon kell kiadni a forrásokat, akkor az nagyon aktuális volt.
Az 1920-as szabályzat előírta, hogy minden forráskiadványnak két bevezetővel
kell rendelkeznie, az egyik egy szerv- vagy hivataltörténeti bevezető, a másik pedig egy kiadástechnikai bevezető, amelyben minden, a kiadással összefüggő kérdést tisztázni kell.
A XIX. század végi, XX. századi magyar forrásokat modernizált, mai helyesírással kellene kiadni, a német nyelvterületen a XIX. századi német nyelvű forrásokat is mai helyesírással adják ki.
Fontosnak tartaná, hogy minden levéltárnak, közgyűjteménynek kötelezően
használatos rövidítései legyenek, valamint a levéltári jelzet megadásakor ne csupán törzs- illetve fondszámokkal hivatkozzanak, hanem az iratanyag megnevezését is a jelzet részeként közöljék.

Varga László hozzászólása
A Sipos Péter által készített szabályzatot alapjában véve jónak tartja. Szabályként
nem fogalmazható meg, hogy akár csak egy fond, vagy fondfőcsoport iratait célszerű csupán közölni. Egyetért azzal is hogy nem célszerű egy iratközlésbe sajtó-

anyagot belekeverni. Az általános szabály alól ritkán, de vannak kivételek, például
amikor az irat egyetlen fennmaradt, reprodukálható formája sajtóközleményként
maradt fenn.
Ha a forráspublikáció készítője abból indul ki, hogy nem egy fondból kell közölni az iratokat, az azt jelenti, hogy egy adott irat tisztázata és fogalmazványa is
megtalálható: az előbbi a címzettnél, az utóbbi az iratképzőnél. Kérdés, hogy melyiket kell közölni és melyikre kell hivatkozni, hiszen lehetnek kisebb-nagyobb
tartalmi, stilisztikai vagy formai eltérések, pl. az egyiken csak szignó a másikon viszont hiteles aláírás szerepel. Meggondolandó hogy azt a példányt kell-e közölni,
amely az egy-fond elv alapján az adott fondképző irattárában található?
A levéltári jelzetek megadása is problematikus, mivel a jelzetek változhatnak,
ezért helyesebb volna az irategység nevét megadni (tehát pl. Csepel Vas- és Fémművek, könyvelés).
Kérdéses az aktán szereplő pro domo és egyéb feljegyzések közlése is. Tapasztalatai szerint a megjegyzések olvashatatlansága korlátozza a közlést, az aláírások
helyett szereplő szignók feloldása is kérdéses lehet. Amennyiben ezeket csak töredékesen lehet elolvasni, illetve feloldani, akkor talán érdemes lenne elhagyni a
nem informatív bejegyzéseket. Ugyanez a helyzet a piszkozat-tisztázat kérdésénél: természetesen van, ahol a kettő között tartalmi különbség van, és ezt jelezni
kell, az esetek többségében azonban nincsen lényegi eltérés. Fölöslegesnek érzi,
hogy követelményként legyen felállítva az, hogy a fogalmazványok is kerüljenek
bele a forrásközlésbe.
Túlzottan szigorúnak tartja azt is, hogy a közlésnek tükröznie kelljen az eredeti
irat formáját — például a betűnagyságot is. Kérdéses pl. hogy kell-e a fejlécet közölni, különösen akkor, ha egy fondból történik a forráspublikálás. Varga szerint a Sipos
által bírált, az iratokat csupán facsimilében, jegyzetek nélkül, azonban esetenként
utólag kiegészítve tartalmazó Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez című forráskiadás egy szempontból védhető: a több kötetes forráskiadvány olyan „érzékeny"
anyagot közöl, hogy ebben az esetben a formahüség a hitelesség záloga, és vállalja a
közreadó, hogy a másolatban olvashatatlan részeket kiegészítette tollal.
Még egy kérdéskört vet fel, amely ugyan nem tartozik szorosan a forráskiadás
módszertanának kérdéseihez, de XX. századi forrásoknál megkerülhetetlen: a személyes adatok védelme. Igen nehéz forráskiadási szabályzatban rögzíteni, hogy milyen módon történjen ezen adatok anonimizálása. Különösen kérdéses abban az
esetben, amikor a forráskiadó maga sem ismerhette meg a személyes adatot.
Amennyiben a személyes adatok védelme miatt az inkriminált nevek nem közölhetőek (vagy csak monogram formában), akkor megkérdőjeleződik a névmutató hasz-

nálhatósága is. A nevek helyesírása történjen az Akadémia helyesírási szabályzata
szerint, azonban a külföldi neveknél (pl. orosz, kínai stb.) ez már problémát okozhat.
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magyar történettudomány régi adóssága. A Fons folyóirat,
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Jelen számunk az 1999. december 8-án, a Budapest Főváros Levéltára, a Fons és a Magyar Történelmi Társulat által
közösen rendezett, a forráskiadás módszertanáról megtartott konferencia anyagát tartalmazza. A kötetben három
nagyobb egység található: a középkori, a kora újkori-újkori és a legújabb kori forráskiadás problematikájával foglalkozó egységek, ezen belül pedig a latin, a német és a
magyar nyelven írt források kiadásáról szóló előadások, illetve korreferátumok szövegei, valamint a lefolytatott viták rövid összefoglalói olvashatók.

FONS
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

VII. évfolyam

2000. 2. szám

E s z á m u n k szerzői
Horváth Richárd (Debreceni Egyetem BTK, PhD hallgató),
Katona Csaba (MOL, levéltáros),
Petrik Iván (BFL, levéltáros),
Sunkó Attila (MOL, levéltáros),
Szende László (ELTE BTK, PhD hallgató),
Végh Ferenc (ELTE BTK, PhD hallgató)
BFL = Budapest Főváros Levéltára
ELTE BTK = Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
MOL = Magyar Országos Levéltár

Lapunkat támogatták:
Budapest Főváros Levéltára
Soros Alapítvány

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA

"^Valis ^

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Szakkollégium
*

A címlapon:
Főúr és familiárisai. Részlet az egykori liptószentmáriai főoltárról XV. század
közepe. In: Magyar Művelődéstörténet. Szerk.: Domanovszky Sándor. 2. köt.
Magyar renaissance. [Bp., 1939.] 87. p.
*
Felelős kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány
Szedte és nyomta a Budapest Főváros Levéltára Nyomdája
Felelős vezető: Pesti Márta
ISSN 1217-8020

FONS
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

Fons (Forráskutatás és Történeti
Segédtudományok)
Lapinform ációk
Alapítás: A folyóiratot 1993-ban alapította a Levéltáros Hallgatók Egyesülete és a Szentpétery Imre T u d o m á n y o s Diákkör (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék).
Első évfolyam: 1994
Megjelenés: Évente h á r o m alkalommal (számonként 7,5-9 ív), külön füzetben éves összesített tartalomjegyzékkel, hely- és névmutatóval.
Publikációs kör: A történelem segédtudományai, forrásfeldolgozások, forrásközlések, illetve ezekben a témákban módszertani kérdések, könyvismertetések, m ü h e l y b e s z á molók.
Cél: A történeti segédtudományok, a források feldolgozása, ismertetése és népszerűsítése a
széles olvasóközönség számára, valamint a szakteriilet kutatói részérc.
Kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 1053 Budapest, Bihari J á n o s u.
18. 11/16. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke: o b o r n i T e r é z , titkára: K E R T É S Z
B o t o n d .

Szerkesztőség:

K e n y e r e s

István

főszerkesztő.

Drgska

s a r u s l K i s s b é l a , S í p o s A n d r á s s z e r k e s z t ő k . Székhely:

G á b o r

(felelős szerkesztő),

Eötvös Loránd T u d o m á n y -

egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék.
Postacím: Fons Szerkesztőség, 1088 M ú z e u m krt. 6-8.
E-mail: kenyerei@bparchiv.hu, dgi@osiris.elte.hu
siposa@bparehiv.hu, samsikb@bparchiv.hu
Honlap: www.c3.hu/~fons
Recenziók: A publikációs körbe tartozó kiadványok recenziós példányait a szerkesztőség
címén várjuk (ismertetési kötelezettség nélkül).
Kéziratok: A folyóirat számára készített kéziratokat 3,5"-es lemezen, a Word for W i n d o w s
( W f W ) valamely változatán kérjük benyújtani. A kéziratok formai követelményeit a
hátsó borítón, a jegyzetelés szabályait a Fons, 2. (1995) 2. sz. 2 5 9 - 2 6 7 . oldalain foglaltuk össze, kérjük szerzőinket, hogy az ott leírtakat alkalmazzák.
A megjelent cikkek tartalmáért a szerzők felelnek, címük a szerkesztőségben. A Fons
másodközlésre nem vállalkozik. Újrakiadás csak a szerkesztőség engedélyével történhet. Kéziratokat és lemezeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Különlenyomat: A szerzők 50 kiilönlcnyomatot kapnak, további példányok a szerzői díj
terhére kérhetők, legkésőbb az első korrektúra visszaküldésével egyidőben.
K o r á b b i számok: Korlátozott számban beszerezhetők a szerkesztőség címén.
Terjeszti: Budapest Főváros Levéltára, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. tel.:317-4267

p e t r i k iván
A PELEJTEIEK
Egy középkori Zemplén megyei köznemesi család vizsgálata

A középkori magyar történelem egyik legfontosabb része a nemesség társadalomtörténete, hiszen ez a réteg alkotta az ország vezető politikai, katonai erejét. A klérussal, de elsősorban a főpapsággal együtt, a központi királyi hatalom hol erősebb,
hol gyengébb fennhatósága alatt a nemességnek volt a legjelentősebb hatása az ország sorsának alakulására. A XIV. századra kialakuló egységes nemesség természetesen csak fikció volt. A tényleges politikai hatalmat birtokló, nagy vagyonnal
rendelkező arisztokráciától egyértelműen elkülönült a közép-, és kisnemesség jelentős tömege. S bár mindezek már régóta közhelyszerű megállapításnak számítanak, még mindig nem mondható el, hogy tökéletesen ismert volna e réteg szerepe,
viselkedése, életmódja, szokásrendszere. Természetesen számos feldolgozás született elsősorban a nemesség legfelsőbb rétegével, az arisztokráciával, 1 de az utóbbi időben a köznemességgel kapcsolatban is.2 Mindenesetre a köznemesi rétegnek
mindeddig kevesebb figyelmet szenteltek a kutatók, s jóllehet már körvonalazódni
látszik e réteg megközelítőleg pontos képe, a mikrotörténelmi szintű feldolgozások előbbre vihetik a kutatásokat. így a rész felől megközelítve az egészet, egy-egy
atyafiság története a (köz)nemesség egészének történetére vethet fényt. Természetesen egy esetből nem lehet általános érvényű megállapításokra jutni, de ezekből a

1

A kérdés monografikus feldolgozásai közül: Fiigedi Erik: Ispánok, bárók, kiskirályok. A középkori magyar arisztokrácia fejlődése. Bp., 1986. Uö.: A 15. századi magyar arisztokrácia
mobilitása. Bp., 1970. (a továbbiakban: Fiigedi, Mobilitás) Engel Púi: Királyi hatalom és
arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387-1437). Bp., 1977. Biográfiák legutóbb: Kis
Péter: „A király hü bárója" (Ákos nembeli Ernyc pályafutása). In: Fons, 2. (1995) 3. sz.
273-316. p. Uö.: Ákos nembeli István. Egy magyar előkelő életútja a 13-14. század fordulóján. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Szerk.: Tusor Péter. Bp., 1998. 5 7 - 7 8 . p.

2

A téma kutatásában „áttörést" Fiigedi Erik cs Engel Pál kutatásai jelentettek: Fiigedi Erik: Az
Elcfánthyak. A középkori magyar nemes és klánja. Bp., 1992., Engel Púi: A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. Bp., 1998. (a továbbiakban: Engel, Ung) Késő-középkori viszonyokra: Kubinyi András: A középbirtokos nemesség Mohács előestéjén. In: Magyarország
társadalma a török kiűzése idején. Discussioncs Ncogradienscs. Szerk.: Szvircsck Ferenc. Salgótarján. 1984. (a továbbiakban: Kubinyi, Köznemesség) 5-24. p.

részinformációkból, mozaikdarabkákból lesz összeállítható majd az a teljes kép,
amely a magyar nemesség középkori történetét mutatja.
Jelen dolgozatunk tárgya egy Zemplén megyei köznemesi család, a Pelejteiek
történetének feldolgozása. Az előbbiekből következően elsődleges törekvésünk
az, hogy a szakirodalom eddigi eredményeit alkalmazzuk egy konkrét esetben, tehát, az ebben a kérdésben fölhalmozott tudásanyagból leszűrt általános érvényű
megállapításokhoz hozzámérjük dolgozatunk központi alakjainak, a Pelejteieknek
a történetét. Munkánk első felében hagyományos családtörténeti módszerekkel rekonstruáljuk a család leszármazását, és kronologikus rendben tárgyaljuk történetüket, majd a tanulmány második részében a feltárt jelenségek tematikus elemzését
készítjük el.
I. rész
A család eredete - XIII. század
Mielőtt munkánk érdemi részéhez hozzákezdenénk, tisztáznunk kell azt a kérdést,
hogy kik azok, akiket vizsgálódásaink körébe bevonunk. A korszak olykor zavarosnak vagy tisztázatlannak tűnő rokoni összefonódásai miatt meg kell jelölnünk
vizsgálandó csoportunkat, azt az egységet, amelynek tanulmányozása során levonjuk majd következtetéseinket/ 1 A Pelejtei családból kiválik ugyanis a XIV. század
során a Nagyazari-ág, ők még meglehetősen erős szálakkal kötődnek rokonaikhoz,
sőt a század végéig nem is szilárdul meg a Nagyazari elnevezés, tagjaikat jobbára
továbbra is Pelejtéről nevezik, ahol lényegében folyamatosan birtokolnak. 4 Más a
helyzet a Kisazariakkal. Ők is kétségkívül a Pelejteiek közeli rokonai, s történetük
számos közvetlen kapcsolódási pontot mutat a Pelejteiek történetével, mégsem

3

Itl foglakoznunk kell a terminológiai problémákkal. Dolgozatunkban nem alkalmazzuk a
Fügedi Erik által használt „klán" kifejezést. Helyette az „atyafiság" terminust használjuk, mint
a közös őstől leszármazó, egymástól elkülönülő ágakban élő, de a közös eredetű ősi birtokra
igényüket fenntartó személyek összességét, esetünkben a Pclcjtcickrc, a Kisazariakra, valamint a feltételezett „dunántúli ágra" együttesen. Forrásaink szerint ez az a legtágabb kör, amit
az ősi birtokban való j o g tudata összefog. Használjuk emellett a „család" kifejezést, bár tudjuk, társadalomtörténetiig ez a fogalom aggályos. Terminológiai problémák összefoglalóan:
Kubinyi András: Gondolatok „A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig" új kiadása alkalmából. In: Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig, (reprint)
Bp., 1995. (a továbbiakban: Karácsonyi, Nemzetségek) 1405-1420. p.

4

A félreértések elkerülése végett, őket is Pelejteieknek fogom nevezni dolgozatomban, csak ha
az egész ággal foglalkozom használom a Nagyazari-ág kifejezést.

foglalkozunk velük teljes részletességgel. Ennek oka az, hogy dolgozatunk kiindulópontja, vagyis a forrásokban szereplő első Pelejtei, Zachud fia Martonos színrelépte előtt vált el a két ág egymástól." A rokonság tudata tehát végig követhető az
évszázadok során, mégis, néhány kivételes esetet leszámítva, amikor az egész
atyafiság együttesen lépett fel, egyértelműen elkülönül a két család története. A
Kisazariaknak egyébként külön levéltáruk volt, amely, szemben a Pelejteiekével,
elveszett, így róluk lényegesen kevesebb információval rendelkezünk. A források
felől megközelítve tehát a kérdést, a Károlyi család nemzetségi levéltárában fennmaradt Pelejtei levéltár feldolgozására vállalkozunk/' Mindezeket figyelembe
véve csak a Pelejtei családot vesszük célba, hogy a bevezetőnkben vázolt céloknak
megfelelően a megyei nemesség életmódjára, szokásaira, stratégiáira vonatkozó
információkhoz jussunk, s csak ha feltétlenül szükséges, terjesztjük ki vizsgálódásaink hatókörét a Kisazariakra.
A Pelejteiekre vonatkozó első adatok a XIII. század második feléből ismertek, 7
és az ekkor élő Zachud fia Martonos birtokszerző, vagyongyarapító tevékenységéről, valamint a szomszédos nemesekkel folytatott viszálykodásairól számolnak be.
Ettől a ponttól követhetjük végig a család történetét a XV. századig generációról
generációra. A kezdetek azonban néhány megválaszolandó kérdést rejtenek magukban. Nem tisztázott ugyanis a család eredete. A korábbi szakirodalomban felmerült, hogy a család összefüggésbe hozható a Bogát-Radvány nemzetséggel. 8

5

Egy feltételezhető, s a XIII. század első felére datálható birtokosztály során, melyről okleveles
adat nem maradt fenn. Zsigmond 1413-ban „új adományként" a Pclcjtcicknck és a Kisazariaknak adományozza a már őseik által is békésen birtokolt Felejtet, Azart, Hclmeckét, Razymót,
Ruszkát (Leleszi konvent hitclcshclyi levéltára: Introductoriae ct statutoriac P. 221. DE
212152). Ezek képezhették az atyafiság közös birtokait, melyeket a feltételezett első birtokosztályon két felé osztottak. Ezzel magyarázható Azar kettéválasztása Kis- és Nagyazarra. A
faluosztódásokról: Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X-XV. század).
Bp., 1966.

fi

Anyaggyűjtésünket természetesen kiegészítettük a más családok levéltárában található,
Pelejteiekre vonatkozó adatokkal. Pl. Kende, Sztáray, Zichy család levéltára.
[I272-1290.] IV. László év nélküli oklevele: Codex diplomaticus comitum Károlyi dc NagyKároly. A nagykárolyi gróf Károlyi-család oklcvéltára. Sajtó alá rendezi Gércsi Kálmán. I V.
köt. Bp., 1882-1897. (a továbbiakban: Károlyi) 1. köt. 19. p., és H. cikádori apát oklevele: Károlyi I. köt. 7. p.
Kállay Ubul: A Zud genusról. In: Turul, 16. (1898) 2. sz. (a továbbiakban: Kállay, i. m.)
145. p. Karácsonyi, bár ismeri a Pclejtcicket, nem foglalkozik a kérdéssel, ennek oka az lehet,
hogy a Kállay érvelésében kulcsfontosságú oklevél kiadási eve 1366. (Károlyi I. 265-266. p.),
vagyis kívül esett a neves történész anyaggyűjtésének határain. Karácsonyi, Nemzetségek.

7

x

Kállay Ubul arra építette érvelését, hogy egy 1366-ban kiadott oklevél szerint a
Pelejtei-Kisazari atyafiság tagjai nagy Simonnal (Simonis magmisj közös őstől
származnak, egy bizonyos nagy Simont pedig V. István ifjabb királyként, 1270-ben
megerősítette Szada birtokában. Szada birtokról kimutatható, hogy a XIII. század
során, egészen 1282-ig, amikor is átadják Öklelő Mihálynak, a Bogát-Radvány
nemzetség birtokában van. 9 E nemzetség törzsbirtokai között sorolja fel Karácsonyi is. Ezek az adatok azt bizonyítanák, hogy nagy Simon, s a XIV. században a
vele való rokonságukat bizonyító Pelejteiek is, a Bogát-Radvány nemzetség tagjai.
Az érvelésnek azonban több gyenge pontja is van. Először is V. István ifjabb király
oklevele nem maradt fenn, egyedül Szirmay Antal Zemplén megyéről írt munkájában van rá utalás.10 Szentpétery Imre jegyzékében sem szerepel." így a gondolatmenet azon sarokpontja válik bizonytalanná, amely döntő bizonyítékul szolgálhatott volna a nemzetséghez tartozás kérdésében. Továbbá a Szirmay által említett
nagy Simont és az 1366. évi oklevélben szereplőt a névazonosságon kívül nem köti
össze semmi. 12 Jelenlegi ismereteink szerint Bick fia Jakab fia Simont nem tudjuk
elhelyezni egyetlen Bogát-Radvány nemzetségből származó család leszármazási
tábláján sem. Az V. István által Szada birtokában megerősített nagy Simonnal megközelítően kortárs nemzetségtagokkal egy 1252. évi osztozkodás ismertet meg. 13
ACseleiek, Monakiak, Izsépiekősei között feltűnik Zada-i Marcel fia Simon is. Az
apák nevei azonban nem egyeznek, így ez sem erősíti meg Szirmay állítását. Van
azonban egy jóval későbbi adatunk, amely látszólag támogatja Kállay Ubul Szirmay nyomán felvetett, a Pelejteiek Bogát-Radvány nemzetségbe tartozására vonatkozó elképzelését. 1348-ban Pelejtei I. János lánya, Margit ugyanis meg akarta
kapni az apja birtokai után neki járó lánynegyedet, és ennek érdekében a Pelejte és
Helmecke birtokokban lévő részeket fel akarta becsültetni. Ettől azonban I. Miklós
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iü
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Kállay, i. m. Hazai okmánytár. Codcx diplomaticus patrius. Kiadják Nagy Imre, Paur Iván,
Ráth Károly cs Véghely Dezső. I—VIII. köt. Győr, Bp., 1865-1891. (a továbbiakban HO)
V. köt. 23. p., Árpádkori új okmánytár. Codcx diplomaticus Arpadianus continuatus. Közzéteszi Wcnzcl Gusztáv. I-XII. köt. Pest, Bp., 1860-1874. (a továbbiakban: ÁUO) IX. köt. 344. p.
Szirmay, Antonius, de Szirma: Notitia topographica, politica inelyti comitatus Zemplénicnsis.
Budac, 1805. 171. p.: Szada. Anno 1270. Possessor fait Simon Magi tus. Filius lacobi, Filii
Bick /.../, uti paíet ex donatione confirmatoria Stephani hmioris Regis ... Szirmay nagy Simont a mindaddig ismeretlen Zud genus tagjának véli, ami viszonl Kállay szerint a Zachud
név hibás olvasatából ered.
Rcgcsta regum stiq^is Arpadianac critico-diplomatica. Az Árpád-házi királyok okleveleinek
kritikai jegyzéke. I-II. köt. Szcrk. Szentpétery Imre-Borsa Iván. Bp., 1923-1987.
Történetük során egyszer sem merül fel, hogy a Pclcjtcicknck részeik, vagy akár csak jogaik
lettek volna Szadán.
ÁUOXI.
köt. 383. p.

fiai: Dénes és György eltiltották. Természetesen per kezdődött az egri püspök vikáriusa, János borsodi főesperes előtt a Pelejteiek két ága között. Mivel azonban I.
Miklós fiai még gyermeki korban voltak a vikárius, ahogy az oklevél fogalmaz,
közvetlen rokonaik közül, ügyvédet jelölt ki számukra a Sztáncs-ágbeli 14 Izsépi János fia Máté személyében. 1 ' Véleményünk szerint azonban ebben az esetben nőági
rokonságról van szó. I. Miklósnak nem voltak testvérei, a perbeli ellenfelek pedig
legközvetlenebb rokonaik voltak, így közülük nyilván nem választhattak ügyvédet.
A szintén nem túlságosan távoli rokon Kisazariak ebben az esetben nem kerültek elő.
Amennyiben a Sztáncs-ágbeli Izsépiek fiágon lettek volna rokonai a Pelejteieknek,
az aligha lenne másképpen elképzelhető, mint hogy valamely közös őstől eredve, a
XIII. század folyamán két különböző ágra szakadva élték az életüket, ez viszont egyáltalán nem fedi apropinquusproximus fogalmát. Éppen ezért úgy véljük, nem lehet
másról szó csakis, sógorságról. 16 Nincs rá közvetlen bizonyítékunk, de valószínűleg
i. Miklós felesége lehetett Izsépy-lány, talán a nevezett Máté testvére.
Érdemes azonban a nemzetségi származás problémáját más szempontból is megközelíteni. A Pelejtei-Kisazari atyafiság Zemplén megyében a Bogát-Radvány nemzetség törzsterületének közelében birtokolt, egyes esetekben kifejezetten ősi nemzetségijavakat tartottak a kezükön (Izsép, Mérk, Megyaszó, Enuruh), ezekhez azonban az okleveles adatok szerint kizárólag zálog útján, vagy tartozás fejében jutottak.1 A Bogát-ágbeli Izsépiekkel ugyanis a XIII-X1V. század fordulóján állandó viszályban éltek, pereskedések, kölcsönös hatalmaskodások közepette. Elgondolkodtató, hogy a pereskedések során egyszer sem említik, hogy a felek ugyanazon nemzetségből származnak. Sőt, amikor 1324-ben Izsépi István Bogát-Radvány nemzetséghez tatozásáról megemlékezik egy oklevél, a vele pereskedő Martonos csak mint
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Karácsonyi a Bogát-Radvány nemzetségen belül három Izsépi családot különböztet meg: Bogát-, Péter- és Sztáncs-ágbeli Izsépickct.
Károlyi I. köt. 173-175. p.: „quia iidem Dionisius et Georgius fráter suus adhuc in tenera etate
constituti fore dinoscantur et qiiia eciam secundum iuris seripti ordinacionem pueris et in tenera
etate constitutis ex propinquioribus proximis suis index ordinarius ex ofjicio suo curatores ad
lilém ordinare debet et potest, idea nos Matheum Jilium Johannis de eadem Isep, quem dictus
Dionisius ex proximis suis sponte ad hoc preelegit, ad presentis cause executionem pro dictis
filiis Nicolai pueris pro curatore ad Ütem ex ofjicio nostro et auctoritate nostra iudiciaria
exnunc duximus ordinandtim et deputandum. "
Vö. Finály Henrik'. A latin nyelv szótára. Bp., 1884. 1600. c.: propinquus: „rokon ... ide értve
... úgy a vérrokonokat (consanguinci), mint a sógorsági rokonokat (affincs)."
1300: Károlyi I. köt. 26-27. p. Izsép cs Mérk felét Izsépi István fiai Miklós és István tartozás
fejében átadják, 1300: Károlyi I. köt. 28-29. p. Megyaszó felét cs Enuruh birtokot Izsépi István fia István tartozás fejében átadja Zachud fia Martonosnak.

egyszerű nemes szerepel ugyanott. 18 Nem szerepelnek a Pelejteiek a Bogát-Radvány nemzetségből származó családok (Izsépiek, Monakiak, Cseleiek) között a
szerencsi monostor kegyurasága körűi forgó, hosszú időn keresztül újra és újra fellángoló pereskedésben sem. 19
Nincs tehát megbízható, közvetlen bizonyítékunk 20 a Pelejteiek Bogát-Radvány nemzetségből való származtatására. A közvetett bizonyítékok pedig ennek az
elképzelésnek az ellenkezőjét látszanak megerősíteni.
A család eredetét vizsgálva felmerül még egy ősi nemzetség neve. A XIII. század utolsó évtizedében (az oklevél dátumában sajnos nem szerepel az év megjelölése) Gut-Keled nembeli Pál bán fia Miklós ugyanis lerombolja és kirabolja Pud
comes fia István rokonainak: Martonosnak, Ábrahámnak, Pongrácnak és Miklósnak Sztáncs és Upor birtokát. Pud comes minden bizonnyal azonos az Aba nemzetség Bodrog-Keresztúri ágába tartozó Prügy comes-szel. 21 Az oklevél a cognatus
kifejezést használja, ami éppúgy vonatkozhat nőági, mint fiági kapcsolatra. 22 Ebben az esetben is nőági rokonságra gyanakszunk, többek között azért, mert semmi
más nem utal arra, hogy a nevezettek, tehát Zachud fia Martonos és a Kazsui családba tartozó Ábrahám, Pongrác és Miklós2"' az Aba nemzetség tagjai lennének. A
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Károlyi I. köt. 191-192. p.
A perek során keletkezett oklevelek átírva Bebek Detre nádor 1400. február 21-én kiadott ítéletlcvclcbcn. Zsigmondkori oklcvéltár. I—VI. köt. Összeállította Mályusz Elemér-Borsa Iván.
Bp., 1951-1999. (a továbbiakban: ZsO) II. köt. nr. 98., DL 376 és DL 71908,
Kczai szerint a Bogát-Radvány nemzetség cseh eredetű. A Pclcjtcicknel pedig feltűnnek szlávos hangzású nevek: Zachud, Martonos, Vencel, de önmagában ez a tény nem bír semmiféle
bizonyító erővel, különösen annak a fényében, hogy a valóban a nemzetséghez tartozó családoknál nem találhatóak meg ezek, vagy ezekhez hasonló névalakok.
Karácsonyi, Nemzetségek 35. és 62. p. Zsoldos Attilcr. Kassa túszai. (Pillanatfelvétel 1311 -bői
Aba Amadé famíliájáról) In: Történelmi Szemle, 39. (1997) 3-4. sz. (a továbbiakban: Zsoldos,
Kassa) 345-362. p.
Vö. Lcxicon latinitatis medii acvi Hungáriáé (A magyarországi középkori latinság szótára).
Főszcrk.: Harmatta János. I-V. köt. Bp., 1987-1999. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és
jogtörténet. Bp., 1946. (a továbbiakban: Eckhart).
Uporban a Pelejteiek birtokolnak a XIV. század elején, majd 1321-ben I. János és 1. Miklós eladják az éppen akkor elhunyt nővérük féljenek cs családjának 150 márkáért, akik ezután erről a
birtokról nevezik magukat Uporiaknak, Mindenesetre maradhatott benne részük a Pclcjtcicknck
is, mert 1324-ben egy per során Uporban is foglalnak le tőlük birtokokat. 1321: Codcx diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich ct Vásonkcö. A zichi és vásonkeöi gróf
Zichy-család idősb ágának okmánytára. Szcrk.: Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső, Kammerer Ernő, Lukcsics Pál. I—XII. köt. Pest, Bp., 1871-1931. (a továbbiakban: Zichy) I. köt.
208-209. p., 1324: Károlyi I. köt. 60-61. p. Sztáncsban a Kazsuiak birtokolnak, amíg Kazsui
Pongrác hűtlensége miatt I. Károly cl nem veszi tőlük és Jcszcnői Pctcmck nem adományozza:

hatalmaskodás miatt induló per, bár az egri káptalan jelentését III. Andrásnak címezte, minden bizonnyal a korszakban szokásos módon Aba Amádé előtt folyt. A
felperesek tehát éppen azért, mert maguk nem voltak az Aba nem tagjai, de egy velük nőágon rokon személy igen, ügyük gyors és kedvező elbírálásában bízva, mint
befolyásos mentorukra hivatkoztak Prügy fiára Istvánra.
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a Bogát-Radvány nemzetségbe tartozás elmélete nem bizonyítható meggyőzően, az Aba nemzetséggel való kapcsolat
pedig kizárható.
Egy a XIV. század második felében folyt per során kiadott oklevelek vetnek némi
fényt az eredet és a leszármazás kérdésére. A XIV. század első felében-közepén
ugyanis, pontosabban nem meghatározható időpontban, a Pelejteiek és a Kisazariak,
vélhetően Farkasdi Leusták halálával, öröklés útján birtokokhoz jutottak (de legalábbis pereskedtek értük) a Dunántúlon.24 A per során több ízben is foglalkoztak a
rokoni kapcsolatokkal, a közös őstől való leszármazással. Először 1360-ban nevezik,
az akkor már néhainak mondott Leusták frater-ének Kisazari Mihályt.23 Hat évvel
később, amikor már a Pelejteiek is felsorakoztak a Kisazariak mellett a perben, a fehérvári keresztesek konventje még pontosabban fogalmaz, azt jelentvén a nádornak,
hogy ,, Jacobus filius Simonis de Kysazar et Ladislausfilius Johannis de Pelehte una
cum Simoné magnó et Zachyud ac Mortunus filio eiusdem Zachyud, necnon
Leustausio (így!) et Michaelejilys Simonis de Zebegynmonustura in unaforent linea
generacionis et ab uno avo propagati extitissent et ydem veri patroni ipsius
monastery Zebegyn fuissent, ac eciam possessio Farkasd vocata cum suis attinencys
ad eosdem pertinuisset et de iure deberetpertinere,"26 A per elhúzódhatott, mert még
1370-ben is foglalkozik vele a Zemplén és Ung megye nemessége számára tartott
generális congregatio. Ekkor már nem az egész atyafiságról, hanem csak az elhunyt
Leusták rokoni kapcsolatairól beszélnek. Zemplén megye hatóságai ugyanis megerősítik Kisazari Jakab, és Péter azon állítását hogy „Leustachius filius Symonis
condam de Farkasd fráter fuisset Mychaelis avi ipsorum uterinus,"27 Az itt elősorolt
források alapján körvonalazódni látszik a Pelejtei-Kisazari atyafiság leszármazása.
Úgy véljük, a fehérvári konvent jelentésében az atyafiság tagjainak a felsorolása nem
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27

Zichy I. köt. 287-288. p. cs 409-411. p. A két, egymással határos birtok ügyet az ugyanazok állal, ugyanabban az időben elkövetett hatalmaskodás köthette össze, amely az ekkor már minden
bizonnyal az Abák famíliájába tartozó Pclcjtcickcn cs Kazsuiakon keresztül, elképzelhető, hogy
elsősorban az Abák ellen irányult.
A kérdést alább részletesen tárgyaljuk.
DL 69685.
Károlyi 1. köt. 265-266. p.
DL 69694.

véletlenszerű. A sorrendben három csoportot, ágat lehet elkülöníteni. Az első maga
nagy Simon egyszemélyben, vagyis vélhetően nem voltak leszármazói. A másik két
ág: Zachud ága, a Pelejteiek, és Simonnak illetve fiainak Mihálynak és Leustáknak
az ága. Simon fia Mihálytól származnak a Kisazariak, míg Leusták birtokolta a dunántúli birtokokat, majd utód nélkül halt meg valamikor a XIV. század első felében.
Mindezek alapján úgy véljük, hogy nagy Simon, Zachud és Simon egy generáció
tagjai voltak; az utóbbiak minden bizonnyal testvérek. Nagy Simon esetleg unokatestvérük, de elképzelhető az is, hogy ő is édes testvérük. A Simon keresztnév azonossága mindenesetre ezt a korszakban nem zárja ki.~8

1. tábla
N.

nagy Simon

Zachud

Simon

Martonos

Mihály

Pelejteiek

Kisazariak

Leusták

A Pelejteiek tehát jómódú, szabad birtokosként integrálódtak az egységesülő nemességbe, az ősi nemzetségbe tartozás nimbusza nélkül. Nem tartoztak a nemesség
legelőkelőbb rétegéhez, de megyéjük tekintélyes birtokosai voltak. Jómödúaknak is
nevezhetjük őket, mert a XIII. század vége a birtokszerzések időszaka számukra is.
Martonos, vagyonának gyarapítása során, megkapja 1272-ben Nouufalut, 29 majd IV.
Lászlótól pontosan nem ismert időpontban Galach zempléni puszta várföldet, amelyet ekkor már minden oldalról az ő birtokai vettek körül.30 Mivel Galach föld egy részét később Nagyazar birtokhoz csapva említik, biztosak lehetünk benne, hogy ezek
a Galachot körbe vevő földek Azar és Pelejte birtok határai. Említettük már, hogy
Martonos kezén volt ekkor a teljes Upor birtok. 1300 őszén pedig Martonos Abara
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Ebben az cselben a „nagy" jelző az idősebb lestveri mivoltra utalhat.
Valószínűleg azonos a Pelejteiek kezén levő Újfaluval. 1272: Károlyi I. köt. 7. p. Újfalu említése 1327-ben: Károlyi 1. köt. 64-65. p.
,,... terram vacuam castri de Zemlen Galach vocatam terris siiis undique circumdatam." Károlyi I. köt. 19. p.

nevű birtokán hatalmaskodik Gut-Keled nembeli Pál bán fia István. 31 Itt kell elősorolnunk még Helmecke birtokot is/ 2 mely ugyan csak 1327-ben tűnik fel először a
forrásainkban, de valószínűleg a Pelejteiek törzsbirtokaihoz tartozott." Ez a hét
birtoktest, 34 öröklött vagy adományozott birtokként képezte tehát a Pelejteiek vagyonát. Ehhez jött még a náluk zálogban lévő Detreh birtok, melyet tulajdonosa
Farkas (dictus) Miklós a század végén nem tud tőlük kiváltani.3'
A Pelejteiek, pontosabban Zachud fia Martonos és idősebb fia Vencel erre a birtokállományra támaszkodva kapcsolódtak be a századforduló küzdelmeibe. 36 Ekkortájt, bár erre csak néhány évvel később van egyértelmű adatunk, állhattak be
Aba Amadé famíliájába. Ez a kapcsolatrendszer, illetve az ezzel járó következmények határozták meg a következő évszázad első évtizedében a család történetét.
31
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Károlyi I. köl. 30-31. p., bár a birtok státusa ekkor még bizonytalan. Szalók fia Mihály 1300.
május 6-án tiltja ah usurpacione Martonos jobbágyait. Károlyi I. köt. 28. p., 1318-ban azonban adománylcvclet szereznek rá I. Károlytól, amit 1326-ban megerősíttettek: Leleszi konvent
hitclcshelyi levéltára: Acta anni 1413. 52. (DF 220653).
Zemplén megyében két közel azonos nevű település van. Az egyiket Csánki a városok között
sorolja fel. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. III. köt.
Bp., 1890. (a továbbiakban: Csánki) 337. p. A másik, a falu, majd puszta Helmecke a
Pelejteiek birtoka.
Lásd az 5. jegyzetet.
Pelcjtc, Azar, Hclmcckc, Újfalu, Galach, Abara, Upor.
Károlyi 1. köt. 31. p. Itt még egyszer meg kell említenünk az Izscpicktől kártérítés és bírságok
fejében elnyert birtokrészeket - Izsépct, Mérkct, Mcgyaszót, Encruhot. Ezek a birtokok azonban, ha valaha ténylegesen is birtokba vettek őket, nem maradtak sokáig a kezükön. Vö.: Karácsonyi, Nemzetségek 275. p.
Természetesen a Pelejteiek sem maradhattak ki a központi hatalom meggyöngült pozíciójából
fakadó, valamint a territoriális hatalmak kialakulását természetszerűleg kísérő viszályokból,
fegyveres küzdelmekből, hatalmaskodásokból. Említettük már Upor és Sztáncs megrohanását,
ahol komolyabb harc is kialakulhatott, hiszen, legalábbis az oklevél tudósítása szerint, Pál bán
fia Miklós Martonost, Pongrácot és néhány szolgájukat életveszélyesen megsebesített
(mortalitcr vulneraverit). Egy másik alkalommal, a már említett Bogát-Radvány nembeli
Izsépi István fia István és Boksa fia Franchik pusztítja Martonos birtokait. 1299-ben egyik
szolgájának meggyilkolása miatt ítélnek meg számára 14 márka kártérítést, még ugyanebben
az évben Martonos tla Vencelnek ítélnek keze megcsonkításáért és javainak elrablásáért 50
márkát. Egy évvel később megint az Izscpick iigyc kerül elő. A még hosszú évekig elhúzódó
ellenségeskedés során ekkor 35 márka, majd nem sokkal később újabb 8 márka fizetésére kötelezik az Izsépiekct. Egyébként a meg nem fizetett kártérítések és bírságok fejében ekkor kerülnek a Pelejteiek kezére Izsép, Mérk, Megyaszó, Enuruh birtokok egyes részei. Szintén
említettük már Abara birtok kirablását. 1300. április 14-én Zachud fia Martonosnak és Simon
fia Mihálynak (a Kisazariak ősének) esküi kell tenniük az ügyben, hogy nem okozlak 30 márka kárt György tla Péter comcsnck. Károlyi I. köt. 25-26., 26-27., 28-29., 29-30. p„ HO VII.
köl. 311., 322. p„ Zichy I. köt. 95-96., 97-98. p.

II. tábla
Zachud

Martonos

I. Vencel
1299-1318

(III. tábla)

I. János
1321-1348, f 1348 e.

(IV. tábla)

Amadé

Margit
-Aladár fia
László
1320-1321

Leány
~ György
fia Mihály

János mr.
1320

Upori cs.

1321

Leány
~ Bölcsi
Dénes
13041324

famíliájában

Aba Amadé a XIII-XIV. század fordulójára kiépítette tartományúri hatalmát a magyar királyság északkeleti részén, elsősorban Abaúj, Bereg, Sáros és Zemplén megyében. 37 A köznemesség legnagyobb része akarva-akaratlanul elfogadta a tartományúi - fennhatóságát, és Amadé familiárisa lett. Ez történt a Pelejteiekkel is. A
tartományúr halála után Kassa városa és az Amadé fiak között létrejött megállapodás kezesei között két Pelejtei is szerepel, Zachud fia Martonos és Martonos fia
Vencel. 38 Az esetről kiadott oklevelek közül az egyik39 így aposztrofálja a „túszokat": nobiles adeos [ti. az Aba-fiak] spectantes, seu de illa societate existentes. Vagyis a felsoroltak vagy az Abák rokonai vagy familiárisai, mindenesetre az Aba
territórium jelentősebb, tekintélyesebb birtokosai voltak. A túsznévsor szerkezete
arra utal, hogy a jelentőség, a befolyás, a rang sorrendjében írták össze a kezeseket.
Elől a család, Amádé közvetlen hozzátartozói, majd a legtekintélyesebb familiári-

Kristó Gyulcv. A feudális széttagolódás Magyarországon. B p , 1979, Kristó Gyula: A rozgonyi
csata. B p , 1978, Zsoldos, Kassa.
Anjou-kori oklcvcltár. Documcnta rcs Hungaricas tcmporc regum Andcgavcnsium illustrantia.
Szcrk.: Kristó Gyula. II. Bp.-Szegcd, 1992. nr. 150, Zsoldos, Kassa 353. p.
Márton egri püspök oklevele, melyet 1311. október 8-án az egri káptalan átírt. Idézi: Zsoldos,
Kassa.

sok (pl. a Balassák ősei) és az Aba nemzetség más ágainak a tagjai, végül a környező megyék köznemesei. Az utolsó részben viszont, annak a legelején sorolják föl a
Pelejteieket, ami a köznemességen belüli vezető pozícióra utalhat. Úgy véljük tehát, hogy Martonos és Vencel az Abák hívei voltak, s minden különösebb kényszerítő erő nélkül ismerték el fennhatóságukat. Ez már csak azért sem okozhatott
különösebb nehézséget számukra, mert Amádé kezdettől fogva I. Károlyt támogatta a trónharcok során, így a Pelejteieknek, mint Aba-familiárisoknak nem kellett
szembenézniük, legalábbis Amadé életében a felségsértés lehetőségével. Sőt a király kegyét is elnyerhették így. 1307-ben I. Károly vámszedést engedélyez Martonos és Vencel számára az Opour, és az Olchia folyón, 40 az indoklás szerint mindazokért az érdemekért, melyeket a király szolgálatában szereztek cum omnifervore
fidelitatis, különösen pedig azokért a szolgálatokért, amelyeket Vencel szervienseivel együtt mutatott be Esztergom vára alatt. Úgy gondoljuk, nem arról van szó,
hogy az 1307-ben még az Amadé famíliától független nemesek a király szolgálatában szereznek érdemeket. Sokkal inkább arról, hogy az Abák familiárisaként lehetőség nyílt a király szolgálatára. Ezzel egybevág az is, hogy Aba Amadé, miután
lengyelországi ügyeit lezárta, 1307-ben kapcsolódik be újra aktívan a magyar belpolitikába,41 jelen van október 10-én a rákosi országgyűlésen, amikor elismerik I.
Károlyt Magyarország királyának. A Pelejteiek adománylevele szeptember 29-én
kelt, s bár azt, hogy hol, a dátumsor töredékessége miatt nem tudjuk egészen pontosan, mégis valószínűsíthető, hogy az országgyűlés előkészületei során Budán, s talán maga Amadé eszközölte ki számukra. Az Amadé famíliába tartozás és a királyhűség tehát 131 l-ig, a kassai incidensig nem voltak egymást kizáró fogalmak.
1311 után természetesen alapvetően megváltozott a helyzet. Ahogy arra Zsoldos
Attila felhívta a figyelmet, a familiárisi viszony Amadéhoz fűzte a nemeseket, nem
a fiaihoz, így szinte Amadé halála pillanatában megkezdődött famíliája felbomlása. A Kassa városának adott túszok pedig nem feltétlenül támogatták a továbbiakban is az Amadé-fiakat. 42 A Pelejteiek, legalábbis közülük Vencel biztosan elhagyta az Abák famíliáját és a királyhűséget választotta. 43 1317-ben részt vett a debrece-
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Codcx diplomaticus Hungaricus Andcgavcnsis. Anjoukori okmánytár.
Tasnádi Nagy Gyula. I—VII. köt. Bp., 1878-1920. (a továbbiakban: AO) I.
a vámok mértéket is meghatározta.
Kristó, Rozgony 35. p.
A rozgonyi csatában a túszadók közül kilencen a király, tizenegyen az
harcoltak. Zsoldos, Kassa 361 -362. p.
A kassai megállapodással Zemplén megye a király kezére került. Nyilván
solta a Pelejteiek pártválasztását.

Szcrk.: Nagy Imre,
köt. I 35. p. A király

Amadc-fiak oldalán
ez a tény is befolyá-

ni csatában, s ezért adományt kapott Abara birtokra,44 majd miután az ott szerzett
sebeibe belehalt, I. Károly megerősíti azt a még életben lévő apja, Martonos szá45
mara.

Krízis és birtokosztály
A XIV. század első harmada azonban nem csak sikereket hozott a Pelejteieknek.
Vencel királypártisága nem volt elég a Pelejtei-birtokok további gyarapítására, sőt
még a védelmére sem. 1324-ben ugyanis elvesztik egyik fontos birtokukat,
Nagyazart. Az Izsépiekkel különböző, Vencel által elkövetett hatalmaskodások
miatt folyó per során felhalmozódott bírságokat nem tudták kifizetni. Ezért az időközben elhunyt Vencel testvére, Pelejtei I. János, az oklevél szavai szerint nem csupán birtokait és javait veszthette volna el, hanem fej- és jószágvesztésre is ítélhették volna. Kétségbeejtő helyzetében a fiizéri várnagy, Újfalui Mihály sietett a
segítségére és kifizetett helyette száz márkát, valamint kapcsolatai révén közbenjárt az érdekében. 46 Ennek fejében kellett lemondaniuk Nagyazarról. 47
A Pelejteiek a század legnagyobb krízisét élték át ezzel a birtokvesztéssel, hiszen vagyonuk jelentősen csökkent, valamint az ekkoriban fellépő új generáció,
Vencel fia Miklós, 48 és I. János a család relatív szegénységét növelték. Tehát a
csökkenő birtokoknak egyre több embert kellett eltartaniuk. És itt nem pusztán
Nagyazar elvesztéséről volt szó. 1321-ben már eladták Upor egy részét, majd
1324-ben, tehát Nagyazar kényszerű átadásának évében Bölcsi Dénes49 felesége,
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Lásd a 3 I. jegyzetet.
DF 220653. Rcgcsta diplomatica ncc non cpistolaria Slovaciac. Red. Vineent Scdlák.
Bratislava, 1987. 11. (a továbbiakban: RDES II.) nr. 393., Zsoldos, Kassa 353. p„ Engel Pál:
Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (1310-1323). In: Századok
122. (1988) 1-2. sz. (a továbbiakban: Engel, 1998.) 117. p.
Károlyi I. köt. 191 — 192. p.: „nedűm sucis possessiones et sua bona amittere potuisset, verum
eciam capitali sentencia condempnandus fuisset adiudicatus, nec alias wule ab huiusmodi
gravaminibus iudicioram et sue persone periculo liberari et expediri potuisset, nisi idem
magister Michael pro ipsius defensione et síuirum possessionum centum marcas grossorum
plene persolvisset et magnós labores per se et per suos amicos e 'ulem Johanni in suis causis
fecisset et habuisset ..."
A dolog lényegét tekintve, egyszerű adásvételről van szó. A későbbi perek során az Új faluink
erre is hivatkoznak, tehát, hogy vétel címén van a kezükön a birtok.
Vcnccl korai halálával fia, tehát Marionos unokája: Miklós kerül előtérbe, aki Marionos fiával
Jánossal viszi a család ügyeit. Itt tehát két eltérő generáció lép fel együttesen.
Bölcsi, vagy Bőcsi, az ónodi Czudarok őse.

Martonos lánya javára adnak ki iktatási parancsot leánynegyed címén Pelejte egy
részére, majd a többi birtokukból járó lánynegyedért átadták Galachot/ 11 1327-ben
Pelejtei I. Miklós összes birtokrészét zálogban találjuk Bölcsi Dénesnél, s mivel
azokat nem tudja mással kiváltani, átad két ekényi földet Újfaluban/ 1
A birtokügyekben 1. János és 1. Miklós jobbára együtt léptek fel, ami közös birtoklásra utal. Az 1327-es zálogügyletben azonban csak Miklós vesz részt, és kifejezetten az ő birtokrészeit (porciones suas) említik. Pelejtei János csak hozzájárulását adja az ügyhöz. Két évvel később pedig ugyanezeket a birtokokat János
váltja ki, 2 mivel Miklós szegénysége folytán (propter suam inopiam et pauperitatem) erre nem képes. Most Miklós adja ehhez a consensusát, fenntartva azt a jogát, hogy később kiválthassa a mondott birtokokat. A birtokosztály tehát valamikor 1324 és 1327 között történt meg. Csak így, tehát a gazdálkodás elkülönülésével
magyarázható, hogy Pelejtei Miklós elszegényedett, míg I. János nem. 1347-ben
János és Miklós gyermekei mindenesetre már egy korábbi, atyjaik által végrehajtott birtokosztályt vizsgálnak felül/ 3
A Pelejteiek két ága között megmutatkozó vagyoni különbségek egyre erősödő
feszültséget indukáltak. A birtokok első felosztása során is, úgy tűnik az erősebb,
jobb pozícióban lévők akarata érvényesült. Majd a családon belüli viszály rokongyilkossághoz vezetett, I. János ugyanis, pontosan nem meghatározható időben
megölte 1. Miklóst. Erre hivatkozva kezdtek pert Miklós gyermekei a 40-es évek
második felében, amelyet aztán fogott bírák útján fejeztek be 1347-ben.^ Az
egyezség értelmében a korábbi igazságtalan birtokosztályt korrigálandó, Pelejte és
Helmecke birtokokat két egyenlő részre osztották fel,5:1 valamint Miklós vérdíjaként János fiai átadták a nekik jutott birtokrészek negyed részét Miklós fiainak.
Ezen kívül János fiainak el kellett hagyniuk az atyai kúriát (curiopatris). Közösen
birtokolták viszont továbbra is a Szent János egyház kegyuraságát.
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Úgy tűnik, ilt tényleges birtokátruházásról van szó: „quandam possessionem
...Gtdach
vocatam ... iuxta ordinacionem proborum virorum cum sitis utilitatibus omnibus eidem domine
... pro eadem qiuirta sua perpetuo possidendam contulisset. " Károlyi 1. köt. 61. p. 1327-ben
azonban már zálog címén van Bölcsi Dénes kezén. Károlyi 1. köt. 64-65. p.
Upor: Zichy 1. köt. 208-209. p„ Nagyazar: Károlyi I. köt. 195. p., Pelejte: Károlyi 1. köt. 59.,
60-61. p„ Újfalu: Károlyi 1. köt. 6 4 - 6 5 . p.
DL 99407.
Károlyi I. köt. 169-171. p.
Quia possessiones
ipsorum ... inter Johannem et Nicolaum, patres ipsorum minus iuste
fuissent divise et per guerram idem Nicolaus filius Vinchlo per Johannem fllium
Mortumis
murtuus extitisset osztják fel újra Pelejte és Helmecke birtokokat.
Nagyazar ekkor nincs a kezükön, ezért nem szerepel a birtokosztályban.

Ezzel a birtokosztállyal lép fel a Pelejteiek újabb generációja. I. Miklós fiai: I.
Dénes és I. György, valamint I. János fiai: 1. László, II. Zachud, II. Miklós és I.
András.5(1 Ennek a nemzedéknek lesz a feladata, hogy megállítsa a vagyonvesztés
folyamatát, és visszaszerezze Nagyazart.

A

Nagyazar-per

Nagyazar a Pelejteiek öröklött, törzsbirtokai közé tartozott, elvesztése az atyafiság
összvagyonának vesztesége volt. Visszaszerzése létfontosságú kérdéssé vált a számukra, már csak azért is, mert a század elején megfogyatkozott a család birtokállománya. I. Miklós pedig, ahogy fentebb láttuk, kifejezetten szegénységben élt. Nem
véletlen tehát, hogy ő lép fel elsőként ez ügyben. 1341 legelején 57 a nádor előtt pert
indított Füzéri (Újfalui) Mihály fia János 58 ellen, mondván, hogy nevezett János elfoglalva tartja Nagyazar felét,59 amely pedig az ő Martonos fia Jánossal közösen
bírt osztatlan örökbirtoka (suam esse hereditariam et cum Johanne filio indivisam
diceret). Miklós a foglalás jogcímét firtatta. A per a lehető legegyszerűbben folyt
le. Újfalui János, ügyvédje útján közölte, hogy a birtokot vásárlás címén (emcionis
titulo) bírja, s kész bemutatni az egri káptalan erről kiállított privilegiális oklevelét.
A nádor az oklevél bemutatását el is rendelte, amelyre egy halasztás után, május
1 -jén került sor. Miklós ügyvédje az oklevéllel kapcsolatban semmilyen kifogással
nem tudott élni és más számukra kedvező körülmény sem merült fel, így a nádor
Miklóst patvarkodásban bűnösnek ítélte, megfosztotta minden birtokától, Nagyazart pedig meghagyta Újfalui János kezén.
Miklós kétségbeesett kísérletének értékelhetjük e pert. Nem világos, miben reménykedett egyáltalán, hiszen nem volt egyetlen ütőkártya sem a kezében. Ellenfele számára az egri káptalan privilégiuma teljes biztonságot nyújtott ebben a kér56
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András nem szerepel a birtokosztályról kiállított oklevélben.
1341. január 13-án, a permenet leírása: Károlyi 1. köt. 192-194. p. 1335-ben már folyt egy per
a Pelejteiek, egészen pontosan 1. János és Újfalui János között, ennek tárgya azonban nem
Nagyazar voll, hanem egy, a Helmcchc folyón lévő malom hasznának birtoklása. Károlyi I.
köt. 98., 99. és 115. p.
Mihályt füzéri várnagysága miatt nevezik Füzcrinck, a család azonban Újfalu birtokról nevezi
magát. Itt idézik Jánost 1350-ben. Károlyi I. köt. 185-186. p. Az 1351. évi ítélctlcvél világosan beszél: Johannes Jilius Michaelis dicti Fyzer de Uyfalu.
Nem világos, miért csak a birtok felét pereli, hiszen az 1324. évi oklevél szerint az egész birtokot átadták. Talán csak a saját örökrészét akarta visszaszerezni. Ugyanakkor osztatlannak
mondja a birtokot, aminek nyilván az a magyarázata, hogy a birtokosztály során, Nagyazar
nem lévén a kezükön, nem is osztották fel.

désben, legalábbis, a birtokot ténylegesen átadók, és arra szavatosságot vállalók, I.
Miklós és I. János életében. Nagyazar visszaszerzése egy ideig le is került a napirendről. Az újabb offenzíva 1348-ban kezdődött, amikor I. János lánya, Margit benyújtotta igényét a Nagyazar birtokból neki járó lánynegyedre. A per ebben az
esetben tehát nem akörül forgott, hogy milyen jogcímen birtokolja Újfalui János
Nagyazart, hanem, hogy Margit élt-e már a birtok elidegenítésének idejében.
Amennyiben ugyanis bebizonyosodik, hogy élt abban az időben,joga van a birtok
negyedrészéhez. 60 Ebben az esetben tehát nem volt perdöntő az egri káptalan oklevele. Nem is ért olyan egyszerűen és gyorsan véget az ügy. Többszöri halasztás
után még 1351 -ben is tartott a per, amikor a püspöki vikáriusok kiküldték embereiket Margit asszony életkorának pontos megállapítására. 61 Ugyanebben az évben
azonban egy másik per is kezdődött a nádor előtt, amelyet Pelejtei I. János fia: I.
László kezdeményezett. O visszatért az eredeti kérdéshez és Újfalui János jogcímét vitatta. Az alperes természetesen továbbra is bízott oklevelében, valamint mellette szólt a nádor 1341. évi döntése is, ennek megfelelően magabiztosan jelentette
ki, hogy érvényes oklevelek erejével (vigore efficacium instrumentorum) tartozik
hozzá a kérdéses birtok. A per ebben az esetben is elhúzódott, 62 és az oklevelek bemutatására csak 1351-ben, Szent Jakab apostol ünnepének nyolcadán került sor.
Újfalui János elsősorban az ismert okleveleire, tehát az egri káptalan 1324. évi privilégiumára, Drugeth Vilmos nádor 1341. évi pátensére és egy 1348. évi tiltakozó
oklevélre kívánt támaszkodni, amelyek úgy látszottak, biztosítják számára Nagyazar birtoklását. Pelejtei I. László okleveleinek bemutatásával azonban fordulat állt
be az ügyben. A nádor elé tárta ugyanis a leleszi konvent és az egri káptalan
egy-egy oklevelét, melyekben I. János fiai, a még gyemeki korú László és András
tiltakoznak az ellen, hogy apjuk Nagyazart átadja Füzéri (Újfalui) Mihálynak. Ráadásul bemutatta az egri káptalan egy másik oklevelét, amelyből kiderült, hogy Újfalui János ügyvédje az előbb említett lánynegyed per során a káptalan előtt ujjával
Lászlóra mutatva elismerte, hogy I. János fia Nagyazar átadásakor már a világon
volt. 63 Ez a három oklevél egyértelműen bizonyította, hogy a kérdéses időben már

60
61

62
63

Eckhart Ferenc: Vita a lcányncgycdröl. In: Századok, 66. (1932) 9-10. sz. 408. p„ Holub József: A lcányncgycdröl. In: Turul, 42. (1928) 1. sz. 106-115. p.
1348: Károlyi I. köt. 176-178. p„ 1351: Károlyi I. köt. 198-200. p. A per végkimenetele nem
ismert. Mindenesetre 1352-ben Margit a Nagyazarban lányncgycd címén öt megilletőy'ogról
(totale iits) mond le testvérei javára, vagyis még nem kapott belőle birtokrészt. AO I. köl.
614-615. p.
A pert többször halasztották, mivel Újfalui János a király szolgálatában a tengeren túl harcolt
(Károlyi I. köt. 190. p.), valamint súlyos betegségére hivatkozva (Károlyi I. köt. 190-191. p.).
Ez ellen a kijelentés ellen tiltakozott, igaz kicsit megkésve, 1348-ban Újfalui János.

éltek János örökösei. Középkori jogunk szerint pedig az örökösöknek születésük,
sőt a fogamzás pillanatától joguk van az ősi vagyonban, s abból őket nem lehet kizárni/' 1 A nádor is lényegében így érvelt, amikor az ítéletlevelében arra hivatkozott, hogy Újfalui János nem Pelejtei I. László, hanem apja I. Miklós oklevelével
próbálta bizonyítani igazát (idemque Johannes ... per exhibicionem litte- rarum
sitarum empcionalium predictarum non ipsius Ladislai, sedprefatorum
Johannis
patris sui... porciones in dicta Noghazar habitus, ad eundem Michaelem patrem
suum empcionis titulo devolutasfuisse comprobabat...). Tehát a(z ősi)birtok jogszerű átruházásához szükség lett volna minden olyan személy hozzájárulására, aki
abban jogot bírt. I. László pedig oklevelekkel bizonyította, hogy nem hogy nem
adta hozzájárulását az elidegenítéshez, hanem kifejezetten tiltakozott ellene. 6 ' A
nádor ítéletében mindezeknek megfelelően leszögezte, hogy Pelejtei I. Miklós részeit jogszerűen birtokolja titulo empcionis Újfalui János, I. László részeit, vagyis
Nagyazar negyedét (quartam partém videlicet totális ipsiuspossessionis) azonban
vissza kell adnia. 66
Pelejtei László a megnyert per után nyeregben érezvén magát, dűlőre akarta
vinni Nagyazar dolgát, és nem teljesen egy hónappal a birtok negyedébe való iktatása után, fogott bírák útján kívánta számára kedvezően rendezni Nagyazar, Újfalui
János kezén maradt 3/4 részének az ügyét.67 A bírák azonban átvizsgálván az okleveleket, úgy találták, hogy ez túl nehéz döntés számukra és az ügyet a királyi kúriába utalták át. 68 A per az országbíró előtt végülis csak 1353-ban kezdődött meg,
amikor Pelejtei László Nagyazart az ő örökbirtokának (trespartes
...possessionis
sue hereditarie) nyilvánította és újfent Újfalui János birtoklásának jogcímét akarta
megtudni. 69 Ő természetesen az 1324. évi oklevélre hivatkozott, majd az oklevél
bemutatása után, szavatosként a bíróság elé állította Pelejtei Vencel fia Miklós fiait: Dénest és Györgyöt. Erre azonban csak hosszas perhalasztások után, 1355 no-
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Holitb József. Az clctkor szerepe középkori jogunkban. Bp., 1922. 7-10. p.
Az esettel kapcsolatban két dolog képzelhető cl. Vagy I. János jól átgondolt stratégiájáról van
szó, tehát a birtok átadásakor már számított rá, hogy fiai valamikor visszapcrclik Nagyazart
(mert az kevéssé valószínű, hogy a gyerekek, mégha a szcrvicnscik vezették is őket az illetékes egyházi intézményekhez, önállóan, maguktól tiltakoztak volna), vagy pedig hamisították a
két oklevelet. Sajnos, mivel mindkettő átiratban maradi fenn, oklcvéltani kritikával nem tudunk élni.
A perre vonatkozó összes oklevél átírva a nádor ítélctlcvclébcn és iktatóparancsában. Károlyi
1. köt. 188-197. p. Jelentés az iktatásról, határjárás: Károlyi I. köt. 201-203. p.
Az iktatás: 1351. szeptember 26., a fogott bírák döntése: 1351. november 19.
DL 69677, Károlyi I. köt. 204-205. p.
Károlyi 1. köt. 227-228. p.

vemberében kerülhetett sor. A szavatosok a bíróság előtt azt vallották, hogy atyjuk,
Miklós Azar birtoknak csak a felét adta el Újfalusi János apjának, Mihálynak, méghozzá csak azt a részt, amely hozzá örökség címén tartozott (sibi hereditarii iuris
titulopertinuisset), s csak erre vállaltak szavatosságot. Az ügyet tovább bonyolította, hogy Pelejtei László Nagyazart közben visszafoglalta. Az országbíró előtt
egyébként ő is ugyanazokkal az oklevelekkel operált, mint korábban, tehát a birtokátruházás elleni tiltakozásokkal. A perben elővezetett érvek és bizonyítékok
mindenesetre jól kiegyensúlyozták egymást, ezt tükrözte az ítélet is: Újfalusi Jánost meghagyta Nagyazar birtok felében, vagyis abban a részben, amelyre Miklós
és utódai szavatosságot vállaltak, Pelejtei László pedig, a korabeli tiltakozások miatt, a birtok újabb negyedrészét kapta. Elmarasztalták azonban a birtok felének jogtalan elfoglalásában, annak becsüje értékében. 70
1. László tehát fél évtizedes harc árán visszaszerezte Nagyazar felét, ettől az időtől fogva itt lakik, itt van a háza, rezidenciája, 71 s ekkortól nevezik öt és leszármazottait több-kevesebb következetességgel, erről a birtokról, Nagyazariaknak is. A
birtok tulajdonviszonyaiban ezután nem tudunk jelentősebb változásról, bár a birtokszomszédok közötti ellenségeskedés nem ült el.72 A másik ágon, Miklós fiai
nem tudtak ilyen eredményeket felmutatni. Apjuk 1341 -ben elszenvedett pervesztése után nem merték megkockáztatni, hogy újra fellépjenek ez ügyben.

Ellentétek az atyafiságon

belül

Az atyafiság egészének belső viszonyait vizsgálva egymásnak látszólag ellentmondó jelenségeket figyelhetünk meg. Az alább tárgyalandó dunántúli örökség
ügyében együtt lépnek fel a Pelejteiek a Kisazariakkal, ugyanakkor, ezzel szinte
egyidőben a zempléni birtokaik kapcsán kiéleződnek az ellentéteik. Az atyafiság
birtokállományát, annak védelmét, vagy gyarapítását érintő ügyekben természet-
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Károlyi I. köt. 227-234. p.
DL 69689.
1 3 60-ban Pelejtei László kezdeményezett pert Újfalui János ellen Nagyazar határai ügyében.
Károlyi I. köt. 244-245., 245., 246. és 246-247. p. 1363-ban, még talán az előző ügyhöz kapcsolódóan, szintén Pelejtei László kérésérc átírják az 1324. évi birtokátruházó oklevelet
Nagyazar pontos határaival együtt: DL 69687. Folyt per később is, igaz már más szereplőkkel.
1374-ben Erzsébet királynő megparancsolja a nádornak, hogy Pelejtei János fia András
Nagyazar birtok felének az ügyében Újfalui János fia Miklós ellen viselt perét késlekedés nélkül
fejezze be: DL 69699. 1372-ben feltűnik I. Miklós ága is. Miklós fia Dénes ekkor pert folytat
Újfalui János fiai ellen. Sem a per pontos tárgya, sem az eredménye nem ismert: DL 69967.

szerűleg együttműködtek. Ezt diktálta a legelemibb érdekük. Ez a szolidaritás
azonban nem simította el a belső el lentéteket, mindenekelőtt a Nagyazar és Kisazar
határaival kapcsolatos problémákat.
1359-ben az országbíró előtt pereskedtek Pelejtei László és Kisazari István és
Mihály a birtokaikat elválasztó határok ügyében. 1361 -ben Kisazari Simon fia Jakab perli hasonló ügyben Lászlót. 1364-ben bejárták a két birtok határát, de végső
megegyezésre csak egy év múlva jutottak. 73
A Kisazari-Pelejtei ellentét a század nyolcvanas éveiben újul fel. Az 1383/84 fordulóján elhunyt I. András, akinek felesége révén egyébként az atyafiság a Nagymihályiakkal került rokonságba, 74 végrendeletében 7 ' Kisazari Péterre, mint gyámra
bízta gyermekeit és a rájuk hagyott birtokok védelmét. Erre kötelezte őt 1385-ben
Erzsébet királyné parancsa is. Mégis már 1384-ben András hagyatékából származó
bizonyos értéktárgyak és fegyverek ügyében vizsgálódnak a zempléni szolgabírák
Pelejtén. A gyermek II. Jánost anyai nagyapja a Nagymihályi rokonságba tartozó
Lucskai Mikós képviselte, mint ahogy négy évvel később abban a perben is, mely
azért robbant ki, mert a Kisazariak megakadályozták, hogy az örökösök birtokba vegyék pelejtei, nagyazari birtokrészeiket és egy pataki szőlőt. A per során a Kisazariak
egy halvány utalás erejéig az atyafiság birtokainak védelmére hivatkoztak mondván,
hogy a Nagymihályiak szerepvállalása a birtokok megszerzésére irányul,76 mással
nem is nagyon magyarázhatták magatartásukat, hiszen a végrendeletnek megfelelően elismerték II. János jogigényét a mondott birtokokra. Az országbíró azonban nem
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Az elmérgesedő viszonyt jól mutatja a Kisazariak hatalmaskodása: 1362: Károlyi I. köt. 253.
p„ határjárások: DL 5334, 69686 cs 69688.
Pelejtei I. András felesége Nagymihályi Magdolna, akinek apja Lucskai Miklós kicszközli lánya fiúsítását, mivel ekkor még nem született meg fia, Magdolna testvére, Lucskai László. A
fiúsítás ellen természetesen rokonaik, Tibai Lőrinc utódai tiltakoztak. Az ügyben 1372 és 1376
között folyó per: A nagymihályi cs sztárai gróf Sztáray család oklcvcltára. Szcrk.: Nagy Gyula. I. köt. Bp., 1887. (a továbbiakban: Sztáray) 391-392., 405-406., 408-409., 412-413. p„
Károlyi I. köt. 351. cs 353. p. A per kimeneteléről nincs tudomásunk, dc valószínű, hogy a fiúörökös megszületése oldotta meg a kérdést. Pelejtei András utódai mindenesetre Nagymihályi
Magdolna lányncgycdc révén birtokolnak Ung megyei Nagymihályi birtokokban a XV. században. Sztáray II. köt. 178. p. Nagymihályiakra: Engel, Ung 30-39. p. Az esetet ismerteti:
Fügédi, Elcfánthyak 96. p.
Részletesebb elemzését lásd a birtokokról, valamint az anyagi kultúráról szóló fejezetekben.
„... pro eo fecisset prohibitionem
prenotatam, quia ... premisso etiam tempóra dicte
possessionarie introductionis et statutionis, nonnulli proximi annotati Johannis portionéin in
dietis possessionibus Pelehte et Azar vocatis non habentes, simul cum prenotato Johanne in
predictas portiones possessionarias
eiusdem Johannis possessionibus in predictis habitus,
tamquam alicnigcnc condcsccndcrc, et sic dictas portiones possessionarias pro se usurpare
voluissent." Sztáray I. köt. 479-480. p.

adott helyt félelmeiknek és a Lucskai Miklós által képviselt Jánosnak iktatták a birtokokat.77
Az atyafiságon belül a két család érdekeit mindenesetre nem volt könnyű összeegyeztetni. A szolidaritás elméletileg még létezett, de jól láthatóan a Kisazariak pont
olyan esetben hivatkoztak rá, amikor annak szellemével ellentétesen cselekedtek. A
család érdekei megbontották az atyafiság hagyományos összetartozását. A Kisazariak, amint lehetőségük nyílt rá, megpróbálták rátenni a kezüket Pelejtei-birtokokra.
Bizonyos értelemben „kétfrontos harcra" kényszerültek. Egyrészt megtettek mindent az atyafiság összvagyonának az idegenekkel szembeni védelmééit, másrészt
késznek mutatkoztak közvetlen rokonaik ellenében is érvényesíteni családi érdekeiket. A szol idaritásnak tehát két szintjét különböztethetjük meg. Jól látható azonban,
hogy a szűkebb közösség összetartó ereje volt az erősebb.

A dunántúli

örökség

A Pelejtei-Kisazari atyafiság egészének közös ügye volt viszont a dunántúli örökség megszerzése. A kérdéses birtokokról ugyan már csak akkor értesülünk, amikor
az atyafiság megpróbálja visszaszerezni azokat, a rendelkezésünkre álló információkból azonban nagyjából rekonstruálni tudjuk az események korábbi menetét, a
birtokok megszerzésének módját és öröklését. Azért, hogy érvelésünk logikus legyen, először azokat az adatokat ismertetjük, amelyekben biztosak lehetünk. így a
történetvezetés kronologikus, lineáris menetét megszakítva kénytelenek vagyunk
a későbbi események felől megközelíteni a problémát.
1370-ben Kisazari Simon fia Jakab, és Kisazari Mihály fia Péter a Zemplén és
Ung megye nemessége számára tartott nádori gyűlésen arra kérték Zemplén megye
hatóságait, hogy igazolják azon állításukat miszerint néhai Simon fia Leusták, az ő
ősüknek Mihálynak az édestestvére volt. Erre azért volt szükség, mert Leusták birtokai ekkor már idegen kézen voltak. Farkasd és Alkéked a cikádori apátén, Fazekas (másnéven: Lappancs vagy Füzes), Apáti és Zebegénymonostora Bozók fia
Miklósén, Avra 78 (másnéven Uras) pedig részint a királyén, részint Vid fia Györgyén. 79 A Kisazariak a rokonság, tehát a törvényes öröklés jogának igazolásával
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A végrendelet: Sztáray I. köt. 463-465. p., az ügyre vonatkozó további oklevelek: Sztáray I.
463., 473., 47ÍM82. p„ Károlyi I. köt. 430-431., 433. p.
Bizonytalan olvasat, esetleg Avva, Anna,
DL 69694. Györffy György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, (a továbbiakban:
Györffy,
ÁMÍT") I. köt. Bp., 1987\ Baranya megyénél csak Apáti, Füzcs(d) és
Zebegénymonostora van felsorolva. Apáti a szeri monostor földje (i. m. 271. p.), Füzcs(d)nck

akarták megszerezni a minden bizonnyal magtalanul elhalt Leusták birtokait. Nem
ez volt az első kísérletük. A hatvanas években több alkalommal megkísérelték különböző fórumokon érvényesíteni jogaikat. 80 Az ügyben elsősorban a Kisazariak
léptek föl, de nyilvánvalóan a Pelejteiek is érdekeltek voltak. 1366-ban, amikor a
rokonság legszélesebb spektrumát fogták át, ott szerepeltek természetesen a Pelejteiek is, mint akik jogot formálhatnak a kérdéses birtokokra. 81 Két dolog érdemel
figyelmet ez ügyben, amelyek fényt vethetnek a birtokok eredetére. Egyrészt az,
hogy a Kisazariak és a Pelejteiek elegendőnek találták a rokonság bizonyítását jogaik érvényesítésére, valamint az, hogy a birtokokat Leusták örökbirtokainak
mondták. 82 Ez, véleményünk szerint azt jelenti, hogy a birtokszerző nem Leusták,
aki már örökölte azokat, hanem feltehetően apja, Simon, akit egyébként egy ízben
Zebegénymonostori előnévvel illettek. Fiai tehát, Mihály és Simon osztozhattak
meg úgy a birtokaikon, hogy a zempléni részek Mihályé, a dunántúliak Leustáké
lettek. Ezután, valamikor a XIV. század első harmadában „fiú utód vigasza nélkül"
hunyt el Leusták. A birtokai tehát jog szerint az atyafiságra szálltak, valamennyi
ágra együtt. Ennek ellenére, talán a túl nagy távolság miatt, mind a Kisazariak,
mind a Pelejteiek késlekedtek érvényesíteni jogaikat. Bár 1342-ben Pelejtei I. Miklós és Kisazari Miklós tiltották Pelejtei 1. Jánost attól, hogy a baranyai Farkasd birtokukat eladományoztassa sógorának (gener) Szentalberti Mártonnak, 83 tehát
napirenden volt a kérdés, de ez a mozzanat is mintha arra utalna, hogy nem igazán
tudtak mit kezdeni a nagy távolságból fakadó nehézségekkel. Ezután majd két évtizedig nincs tudomásunk arról, hogy tettek volna bármilyen lépést is az ügyben. Ez
alatt az idő alatt kerülhettek idegen kézre a birtokok. 1360-tól egy új generáció
(Kisazari Jakab, Pelejtei László) tett kísérletet a birtokok visszaszerzésére, úgy
véljük, sikertelenül. Annak ellenére maradt eredménytelen a birtokvisszaszerzési
akció, hogy mind Zemplénben, mind Baranyában elismerte a helyi nemesség a rokonságukat Leustákkal, ezzel tehát a jogigényüket is. A birtokon (ekkor már) belül
lévőkkel szemben azonban ez kevésnek bizonyult. Okleveleik, legalábbis azok egy
részének erejére ekkor már nem számíthattak. 1366-ban ugyanis azt jelentette a
szekszárdi konvent a nádornak, hogy a Pelejteiek és a Kisazariak okleveleit, me-
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több birtokosa is van, a Gcrdeick és Boloscy fiai (i. m. 304. p.), Zcbcgcnymonostora a Szt.
Mihály apátság birtoka. Csánki III. köt. 424. p. Farkasd részben közncmcsckc, részben a széki
monostoré.
1 3 60: DL 69685. 1366: Károlyi I. köt. 262-263., 263-264., 264-265., 265-266 p. 1368: Károlyi 1. köt. 310. p.
Lásd a család eredetéről írt fejezethez tartozó 25. jegyzetet.
„possessiones clicti Leustachii fuissent
hereditarii"
AO IV. köt. 203. p.

lyeket a konvent sekrestyéjében őriztek, korábbi apátjuk, Jardanus átadta ellenlábasuknak, Bozók fia Miklósnak. Ezzel pedig az okleveles bizonyítás perdöntő
lehetőségétől fosztotta meg őket. 84
A dunántúli örökség tehát elveszett a Pelejteiek és a Kisazariak számára, s ezzel
birtokaik gyarapítására a század talán legnagyobb lehetőségét szalasztották el. Témánk szempontjából leginkább az hangsúlyozandó, hogy ezen erőfeszítéseik nem
vezettek eredményre, vagyoni helyzetükre így semmilyen hatással nem volt a dunántúli örökség.
A Martonos után következő generációk, a korán elhalt Vencelt leszámítva nem
tudtak jelentősebb eredményeket felmutatni. Vencel fia Miklós pedig kifejezetten
elszegényedett. I. János fiai, elsősorban I. László tevékenyebbnek mutatkozott
nemzedéktársainál. Nagyazar egy részének visszaszerzésében ért el viszonylagos
sikereket, és részt vett a dunántúli örökségért folytatott küzdelemben, de lényegében nem tudta bővíteni a családi vagyont. Úgy tűnik, a birtokok védelme lefoglalta
a család minden erejét, így nem tekintettek azok határain túl, és más nagyobb szabású politikai vagy gazdasági vállalkozásba nem fogtak.

XV. század
A XIV-XV. század fordulóján új generáció tűnik fel. A Nagyazar egy részét visszaszerző I. László és I. András gyermekei: I. Mihály, illetve II. János és Oszvald, valamint I. Miklós unokái: III. János, III. Miklós, II. Vencel és IV. János. Az új generáció
tagjai szemmel láthatóan mind társadalmi érvényesülésük előmozdításában, mind
vagyoni helyzetük rendezésében, aktívabbak voltak mint elődeik. Életpályájuk ennek megfelelően változatosabban alakult. Feltételezhetően a generációváltás ebben
az esetben is súlyosan felvetette a vagyon szétaprózódásának, relatív csökkenésének
a kérdését. Az új nemzedék számára tehát elkerülhetetlenné vált olyan területek keresése, ahol elismerést, mindenekelőtt anyagi elismerést vívhattak ki maguknak. A
legkézenfekvőbb megoldás a familiárisi szolgálat volt, hiszen ezen keresztül juthattak tisztségekhez, jövedelemhez. Az I. Lajos király stabil uralma után következő zavaros idők végeztével Luxemburgi Zsigmond vette át a hatalmat. Új, akár köznemesi
sorból származó családok emelkedtek bárói rangra (pl. Perényiek), akik közelében
az érvényesülés újabb lehetőségei adódtak.
1403-ban Pelejtei II. Jánost azonban még a Zsigmond ellen lázadók seregében
találjuk, Csáki Miklós erdélyi vajda oldalán. A felkelést elfojtották, az uralkodó
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Károlyi

I. köl. 263-264. p.

nem alkalmazott súlyos retorziókat a résztvevőkkel szemben/" II. Jánost is felmenti a hűtlenség következményei alól,86 sőt a továbbiakban sincs semmi nyoma a
kegyvesztettségnek. 1407-ben Zsigmond a Pelejteiek nagyazari ágát, köztük természetesen a négy évvel korábban hűtlen II. Jánost megerősíti vagy inkább megvédi az úriszék tartásának jogában, 87 1413-ban pedig a teljes Pelejtei-Kisazari atyafiság új adományt kap birtokaira. 88
A korszakban a Pelejteieket szolgálatuk elsősorban a Perényiekhez kötötte. 89
III. János 141 I-ben Perényi Miklós bán özvegye és fia: Miklós újhelyi (pataki) várnagya. 90 1413-ban ifjabb Perényi Miklós kérésére engedték el a Pelejtei-Kisazari
atyafiság felhalmozódott bírságait. Majd 1424-ben ugyanennek a Perényi Miklósnak lett zempléni alispánja Pelejtei II. Vencel.91 A század második felében az utolsó ismert Pelejteiek: Péter és Gergely Perényi-familiárisként vettek részt hatalmaskodásokban. 92 Ez persze nem jelentette azt, hogy a család ne tájékozódott volna
másfelé is. IV. János Losonci Zsigmond és Dénes szalánci várnagya volt. 93 A
Pelejteiek tehát megpróbálták kihasználni a familiaritás nyújtotta érvényesülési lehetőségeket, és ennek kézzelfogható eredményei voltak. Nagyhatalmú domi-
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Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp., 1984., Engel
Pál-Kristó
Gyala-Kubinyi
András: Magyarország története (1301-1526). Bp., 1998. (a továbbiakban:
MuT) 131-135. p.
Károlyi I. köt. 524. p.
DL 69747. Az úriszéki j o g megerősítésére: Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. Bp., 1899. (a továbbiakban: Hajnik) 97-104. p.,
különösen 99. p.
1413. május 20-án kelt az adománylcvél: DF 212152, 1414. április 21-én az iktatóparancs: Leleszi konvent hitclcshelyi levéltára: Introductoriac et statutoriac P. 142. (DF 212116). Ebben
az esetben nem az Engel Pál által kimutatott I. Lajos-féle adományrcformmal bevezetett ú j
adományról van szó, hanem a korábbi, hagyományos nova donatioról, vagyis az atyafiság által már hosszú idő óta birtokolt javak újbóli adományozásáról. Engel Pák. Nagy Lajos ismeretlen adományreformja. In: Történelmi Szemle, 39. (1997) 2. sz., 137-157. p., Gerics
József-Ladányi
Erzsébet: Az „új adomány" jogintézménye a 13. századi magyar okleveles
gyakorlatban. In: Levéltári Szemle, 36. (1986) 21-30. p.
Valószínűleg már korábban is. Pelejtei I. András 1380-ban Perényi Péter és Miklós ügyvédje.
Zichy IV. köt. 169-170. p.
Károlyi I. köt. 576-577. p.
Szepesi káptalan hitclcshelyi levéltára: Oklevelek 9. 6. II. (DF 263103), Leleszi prépostság
magánlevéltára: Acta sacculi 1400. 97. (DF 234157). Engel Pál: Magyarország világi
archontológiája 1301-1457. I—II. köt. Bp., 1996. (a továbbiakban: Engel, Archontológia) I.
köt. 242. p.
1464: DL 15912, 1468: DL 16769.
Leleszi konvent hitclcshelyi levéltára: Acta Bcrcsényiana 4. 3. (DF 284036),

nusaik közvetíthették a számukra elérhetetlen távolságra lévő királyi udvar felé
igényeiket. Legfontosabb sikerük ebből a szempontból a birtokaikra elnyert új adomány volt, amely ha nem is növelte, de legalább stabilizálta, megerősítette az atyafiság birtokállományát. 94
A közép- vagy kisnemesi létből való kitörés, a társadalmi mobilitás másik útja
az egyházi pályán való érvényesülés volt. Ezt választotta I. László fia: I. Mihály.
1396-ban nevezték ki a kolostor kegyurai, a Czudarok széplaki apátnak. 9 ' Ezután a
család egyik legaktívabb tagja lett. Feltűnő, hogy míg a Pelejteieknek korábban
szinte csak adósságai ismertek, 96 Mihály apát komoly kölcsönöket folyósított részben a rokonai, részben mások számára. Erre valószínűleg nem lett volna képes az
apátság jövedelmei nélkül.
1420-ra az atyafiságon belüli ellentét újra kiélesedett. II. János az országbíró
előtt perelte a Kisazariakat. Azt állította, hogy ellopták a birtokot érintő okleveleit,
majd elszántották annak határait. A Kisazariak természetesen ártatlannak mondták
magukat, viszont a továbbiakban többszöri idézésre sem voltak hajlandóak megjelenni a bíróság előtt, ezért 1424-ben, a szokásoknak megfelelően, három vásáron
proklamálták őket. 97 A pert a Kisazariak elvesztették, birtokaikat pedig II. János és
fia: II. András kapták meg. 9s Az ellenségeskedés azonban nem fejeződött be, sőt a
40-es évek közepén méginkább elhatalmasodott. 1445-ben, ahogy az oklevél fogalmaz, a zavarok idején, Kisazari Mihály visszafoglalta a birtokokat, majd II. János Nagyazari részén hatalmaskodott. Ebből a konfliktusból kifolyólag, bár pontosan nem ismert körülmények között, II. János megölte Kisazari Mihályt. 99 A
helyzet így gyökeresen megváltozott. Mihály atyafiai, Kisazari György fiai: Péter
és János először Hunyadi Jánostól kértek II. János birtokait adományba, aki híveinek hűséges szolgálataiért oda is adományozta az oklevél szerint az ekkor már a
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A XV. század első felének másik feltűnő jelensége, hogy a teljes atyafiság gyakrabban szerepel együtt, mint korábban. Ez egyrészt azt jelentette, hogy bizonyos kérdésekben közösen léptek fol, másrészt pedig azt, hogy az egyes tagok saját sikereikben részeltették a teljes
rokonságot. Az új adományt elsősorban Pelejtei III. János érdemeire való tekintettel kapták.
Majd közösen mentették fel őket a megfizetendő bírságok alól. 1415-ben Pelejteiek és
Kisazariak közösen tiltakoztak II. János Nagyazari birtokán elkövetett hatalmaskodás miatt.
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Károlyi I. köt. 479-480. p.
Legjellemzőbb példa erre, hogy Pelejtei I. András végrendeletének jelentős része adóságairól
rendelkezik.
Károlyi II. köt. 53-55., 81., 79-82., 84-85. p.
Kisazarban, Razymoban és Kisruszkában lévő részekről van szó.
Rejtély ezeknek a hatalmaskodásoknak a pszichológiája, az, hogy hogyan csap át egy per folyása váratlanul ilyen meglehetősen kegyetlen akciókba, néha közvetlen rokonokkal szemben
is, a nyilvánvaló következmények legcsekélyebb figyelembe vétele nélkül.
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gyilkosság miatt a koronára háramlóit birtokokat. Ez viszont már egy korábbi pervesztést jelentene. 100 Mindenesetre a kormányzói adományt beiktatták a Kisazariaknak. Két évvel később azonban az országbíró előtt folyt per ugyanebben az
ügyben. Kisazari Péter és János ötvenedmagukkal tettek esküt 11. János ellen a leleszi káptalan előtt.101 Az országbíró nagyobb hatalmaskodásban fej- vagy jószágvesztésre ítélhette az alperest, ugyanis a leleszi konvent 1450 áprilisában arról tesz
jelentést, hogy II. János részeit lefoglalták Kisazari Péter és János részére mindaddig tartó birtoklásra, amíg az arra jogosultak ki nem váltják azokat. 102 Ugyanebben
az évben II. János fia: András megpróbált még menteni valamit a helyzeten, ugyanis a nádor előtt pert kezdeményezett a gyilkosságot megelőző hatalmaskodás ügyében. 103 A per kimeneteléről nincs információnk, a Pelejtei vagyon mindenesetre a
későbbiek során részben a Kisazariak kezére került.104
A Pelejtei család a század közepén - második felében eltűnik a forrásokból. Ezt
csak részben tudjuk a család kihalásával magyarázni, hiszen számos felnőtt férfi élt
még ekkor. I. Vencel ágán négy felnőtt férfiről tudunk a XV. század első két évtizedéből, közülük azonban csak III. és IV. János utódai ismertek: Benedek illetve Gergely és Péter. Mindenesetre csak Benedeknél bizonyítható a magszakadás ténye.
1485-ben Szendi István 18 aranyforintért elzálogosítja pelejtei birtokrészét, amely
Pelejtei János deák és fia Benedek halála után szállt rá.10:> Pelejtei Gergely és Péter
a 40-es években tűntek föl, és még a hatvanas évek végén is aktívak, ezután többet
nem tudunk róluk. Utódaik nem ismertek. 106
A Nagyazari-ágon II. Jánosnak két fiú utóda ismert: II. András és Imre. Ok
1417-ben már éltek,107 de még meglehetősen fiatalok lehettek. 1445-ben, amikor a
birtokaikon hatalmaskodnak a Kisazariak, már nyilván javakorabeli férfiemberek
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1 4 3 9 cs 1446 között nem működtek a bíróságok (MoT205-206.
p.), Hunyadi János birtokadománya 1447. február 18-án kelt, a pernek c két időpont között kellett lefolynia. Adomány cs
iktatás: DL 14056.
Károlyi II. köt. 273-274. p.
DL 16754.
Károlyi II. köt. 282-283. p. A hatalmaskodásról tudományvctcl a Zemplénből az országgyűlésre (in hanc presentem generalem convencionem) jött nemesek körében.
Báthori Miklós országbíró 1528-ban megparancsolja a leleszi káptalannak, hogy (Kis)Azari
Máté Razymó, Nagyazar, Kisazar, Pclcjtc és Kisruszka nevű birtokaira vonatkozó okleveleit
írják át: DL 14056. Dongó Gy. Géza ismerteti a Kisazariak birtokait. Dongó Gyárfás Géza:
Hol volt Razimó község? In: Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. (1896) 260 262. p.
A Balassa család levéltára. Szcrk.: Borsa Iván. Bp., 1990. nr. 434.
1444: DL 84880, 1447: DL 14112, 1455: DL 14909, 1464: DL 15912, 1468: DL 16769.
Sztáray II. köt. 178. p.

és házasok is, hiszen feleségeiket is említi az oklevél. 108 1450-ben András Budán
volt és a nádor előtt kezdeményezett pert a fenti ügyben. 1475-ben is él még két tag
a Nagyazari-ágból: András és Péter.109 Azt azonban, hogy ez az András azonos-e
II. Andrással, és hogy Péter a testvére vagy a gyermeke, nem tudjuk. Az ág kihalása
tehát nem bizonyítható, előfordulhatott, hogy birtokaikat vesztve egészen egyszerűen eltűnnek a szemünk elől. Amennyiben mégis kihaltak, akkor ennek a XV. század végén be kellett következnie, mindenesetre ezután nem találtuk nyomukat a
középkori okleveles anyagban. 110

///. tábla
1. Vencel
1299-1318

I. Miklós
1321-1354, +1354 e.

I. Dénes
1347-1373

III. János
~ Ágota
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III. Miklós

I. György
1347-1373

Dorottya
Leszteméri
András

II. Vencel

IV. János

I. Gergely

Péter

Károlyi II. köt. 282-263. p.
Kelemen egri vikárius a korábban kiközösített és kiátkozott Nagyazari Andrást és Pétert 20
napra felmenti ezen ítélet alól. Károlyi II. köt. 441. p.
1549-ben Nagyazar cs Pclcjtc is Percnyi Gábor birtoka. Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. I—II. köt. Bp., 1990. 1051-1052. p.
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II. rész
Vagyonrekonstrukció
Dolgozatunk elején már felvázoltuk a Pelejteiek „induló vagyonát". Ezen lényegében a Martonos által birtokolt javakat értjük, tehát a XIII—XIV. század fordulójának
állapotát, az 1318. évi adománnyal bezárólag, vagyis Pelejte, (Nagy)Azar, Helmecke, Újfalu, Galach, Abara, Upor birtokokat. Ezek közül, mint láttuk Galach
várföldet IV. László adományozta Martonosnak, és Újfalu határjárása is birtokadományhoz kapcsolódhatott. 1 " Ősi, örökbirtoknak Pelejtét, Nagyazart és Helmeckét tartjuk. Azt, hogy Upor milyen jogcímen volt ekkor Martonos kezén, nem
tudjuk, mindenesetre amikor fiai 1321-ben eladják, sem beleegyezésüket, sem tiltakozásukat nem nyilvánítják ki a Kisazariak, ezért vásárolt birtoknak tűnik.

in

A határjárásnak ellentmondókat: a falunagyot és egész Újfalut megidézik a nádor elé. Új
telcpesfaluról lehet szó, amelyet ekkor adományoz cl a király.

A birtokok pontos értékét természetesen nehéz megítélni. Két esetben ugyanis
felmerül, hogy puszta területek. Galachot az adománylevél nevezi puszta földnek.
1304-ben pedig Azar birtok egy részét azért, mert puszta föld (terram vacuam),
nem fogadják el egy per során a Pelejteiektől 10 márka fejében." 2 A Zempléni-hegység déli lejtőit, az erdővel borított területeket ekkoriban kezdték betelepíteni. 1 13 Ezekben az esetekben tehát arról van szó, hogy még be nem telepített birtokokat bírnak, szemben Helmeckével, amelyet az 1413. évi új adomány nevezi
pusztának. Ez viszont későbbi pusztásodási folyamathoz kapcsolható. Mindenesetre célszerűnek tűnik újra számba venni a család birtokait, hogy átfogó képet alkothassunk vagyoni helyzetükről, és annak esetleges változásairól.
Egyszerű a helyzet Pelejte, Nagyazar és Helmecke esetében. Ez az a három birtok, amelyre új adományt kaptak a Pelejteiek 1413-ban, és birtokolták is történetük
legutolsó pillanatáig.
Újfalu, mint láttuk, a XIII. századvégén Martonos kezén volt. Az 1320-as években I. Miklós elzálogosítja Bölcsi Dénesnek, majd, mivel nem tudja tőle másként
kiváltani átad belőle két ekényit 1327-ben. 1329-ben még a Pelejteiek birtokolják.
1350-ben azonban már, a magát erről a birtokról is nevező, Újfalui Mihály fia Jánost idézik innen, E két utóbbi időpont között kerülhetett ki a Pelejteiek kezéből. A
továbbiakban nincs tudomásunk arról, hogy akár csak részük is lett volna benne. 114
Galachot 1324-ben veszítik el. Először egy kisebb részét (particula) Nagyazarhoz csapva átadták Füzéri (Újfalui) Mihálynak, majd a többi részét Martonos lánya,
Bölcsi Dénes felesége kapta meg lánynegyedként örök birtoklásra. 11 '
Abara birtok már a XIV. század legelején a Pelejteiek birtokolták, de státusa vitatott volt, perben támadták. A kérdést I. Károly 1318-as adománya oldotta meg, és
ezután Martonos leszármazói békésen birtokolták egészen 1360-ig, amikor Upori
Mihály a birtokból kiadandó leánynegyedre nyújtotta be igényét. A per és a birtok
további sorsa a XIV. században nem ismert. A XV. században azonban az Uporiak
birtokolták. 116 Mivel az 1413. évi adományban már nem szerepel, valószínűleg
már előtte kikerült a Pelejteiek fennhatósága alól.

112
113

in
115
116

Károlyi I. köl. 38-39. p.
Erre utalhat Újfalu neve is. Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Bp.,
1988. \Valter Ilona: A Bodrogköz honfoglalás kori és középkori településtörténete. In: Agrártörténeti Szemle, 16. (1974) I. sz. 1-55. p.
1327: Károlyi I. köt. 64-65. p„ 1329: DL 99407, 1350: Károlyi I. köt. 185-186. p.
1324: Károlyi I. köt. 60-61., 191-192. p.
1300: Károlyi I. köt. 28., 30-31. p., 1318: DF 220653, RDES II. nr. 393., 1360: Károlyi I. köt.
248. p., XV. században: 1470: castrum, 1471: castcllum. Csánki a várak és a városok között is
felsorolja, korábban a birtok ilyen jellegére semmi nem utal. Csánki III. köl. 333. p.

Upor a XIII. század utolsó évtizedében már Martonos birtoka, majd 1321-ben I.
Miklós és I. János eladják 150 márkáért az akkor elhalt nővérük férjének György fia
Mihálynak, és testvéreinek Péternek és Gálnak a birtok egy részét. 1326-ban a szomszédos Sztáncsot az előbb említett Péter birtokrészétől határolják el. 1351-ben
Pelejtei I. János leánya, Margit leánynegyedének pere során az életkorát illetően
Uporban tartanak vizsgálatot az egri püspök vikáriusainak emberei." 7
A birtokveszteségek mellett, jóllehet csekélyebb mértékben, tetten érhető a birtokállomány növekedése is.
Patakon 118 szőlőt birtokolt (vineam in territorio montis de Patak) I. András, amelyet végrendeletében gyermekeire hagyott. 1388-ban fiának II. Jánosnak iktatták.119
Ugyanez a János 1435-ben felesége Tarcalhegyen lévő szőlőjéért pereskedik. 120
A Pelejteiek Nagyazari-ágának jelentős birtoknyereségre adott lehetőséget,
amikor a Nagymihályi rokonságba tartozó Lucskai Miklós lányát, Pelejtei András
feleségét fiúsították. 121 A megszülető fiú utód azonban meghiúsította, hogy András
és felesége leszármazói kezén öröklődjön tovább Lucskai Miklós teljes vagyona.
141 l-ben mindenesetre Pelejtei II. János részeket bírt Lucskai Miklós fia László
Lucska, Porubka és Zavadka birtokaiban. Mivel a birtokok negyedrésze volt a kezén, valószínűnek tartjuk, hogy birtokban kiadott lánynegyedről van szó. Igaz ekkor Lucskai László 100 forintot fizetett Pelejtei II. Jánosnak, mert nem tudta őt
megvédeni a birtokrészekben, de 1417-ig, úgy tűnik, még II. János kezén maradtak
a lucskai részek. Ekkor a leleszi konvent előtt tiltakozott amiatt, hogy a Nagymihályiak elfoglalták és birtokaikhoz csatolták a mondott részeket. 122
Az 1420-as években bírói ítélettel (pretextu sentencie ... ordine iudiciario) a
Pelejteiek kezére került Kisazari Mihály kisazari, razymói, kisruszkai birtokrésze,
amelyeket azonban alig két évtized múlva elveszítenek. 12 , 1447-ben Pelejtei Gergely arácsi birtokrésze került zálogba. 124 Arács 1416-ban még Izsépi Máté birtoka,12^ tőle kerülhet át, talán szintén lánynegyedként a Pelejteiek kezére. Ugyaneb-
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1290-1300?: Károlyi 1. köt. 25-26. p., 1321: Zichy I. köt. 208-209. p„ 1326: Zichy I. köt.
287-291. p„ 1351: Károlyi 1. köt. 198-200. p.
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1383: Szíáray I. köt. 463-465. p., 1388: Sztáray I. köt. 479. p.
Károlyi II. köt. 166-167. p.
Lásd a 73. jegyzetet.
1411: Sztáray II. köt. 102. p„ 1417: Sztáray II. köt. 178. p.
Károlyi II. köt. 282-283. p.
DL 14112.
ZsO V. köt. nr. 2060.

Sárospatak.

ben az időben bírtak részeket Ág-Csernön is, 1-6 de ez már a család történetének
utolsó fejezete, a birtoklás időtartama és ténye is bizonytalan.
A XIV. század során a család kezén voltak hosszabb-rövidebb ideig zálogként,
vagy tartozás fejében Detreh, Enuruh, Megyaszó, Mérk, Izsép egyes részei,127 valamint 1413-ban az ügyben pereskedtek, hogy valóban birtokukba vették-e Vejcsét
zálog címén. 128 Detreh kivételével a birtokrészek a XIV. század legelején jutottak a
Pelejteiekhez, s mint korábban már szó volt róla, ha egyáltalán birtokba vették,
nem maradtak sokáig náluk.
A birtokokon túl a család az Opour és az Olchia folyón vámot szedhetett. 129 Sajnos a vámokról a továbbiakban semmilyen információnk nincs. Hogy ez tényleges
készpénz bevételt jelentett-e, vagy sem, nem tudjuk. Mindenesetre inkább azt gyanítjuk, hogy nem. Nem szerepel a birtokosztályban, másrészt pedig a család általános pénzzavarát tekintve, nem tartjuk valószínűnek, hogy hosszú távon ilyen jellegű jövedelmeik voltak.
Érdemes azonban a készpénz-birtoklás és -használat problémáját kicsit alaposabban is megvizsgálni. Szórványos adataink vannak a XIV. század első feléből is a
pénzhasználatra. Martonosnak 1299-ben 14 márkát ítélnek egy szolgája meggyilkolásáért, ebből 7 márkát tournai-i, flandriai szövetben, 7 márkát pedig bécsi dénárban kap meg. 1329-ben I. János szerviensét 3 márka garassal fizeti ki. 1347-ben
I. Miklóst 2 márka dénár fizetésére kötelezik Jellemzőbbnek tartjuk azonban, hogy
1304-ben Martonos és Vencel, mivel nem áll a rendelkezésiikre megfelelő mennyiségű pénz, tartozásuk fejében Azar egy részét ajánlják fel. A Pelejteiek pénzzavarára azonban 1. András végrendelete a legjobb bizonyíték. Értéktárgyai kivétel nélkül zálogban voltak, összesen több, mint 45 forint értékben, ezen kívül még számos
tartozása volt. Tartozott Füzeséri Péternek, az (azari?) Szt. Mihály egyháznak, az
azari mészárosnak, a pelejtei Szt. János egyháznak, és külön a pelejtei plébánosnak, összesen 18 forinttal és 40 garassal. 1,0
A XV. században valamelyest változott a helyzet. Erre utal, hogy Mihály apáttól
32 forintot raboltak el egy hatalmaskodás során, bár az apát anyagi helyzetét az
apátság jövedelmei is befolyásolták. Lucskai László pedig 100 új forint fizetésére
kötelezte magát Pelejtei II. János számára.
I2(>
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Csánki említi, sajnos nem hivatkozik ezzel kapcsolatban pontos forráshelyre.
Károlyi I. köt. 26-27., 28-29., 31. p.
Károlyi I. köt. 589-592. p.
AO I. köt. 135. p. Megterhelt szekér után 4 dénárt, nem terhelt szekér után 2 dénárt, I tehén
után I dénárt, 2 disznó után I dénárt.
Vö.: Kurcz Ágnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században. Bp., 1988. (a továbbiakban: Kurcz, Lovagi kultúra) 85-86. p.

Az általánosnak mondható készpénzhiányra utalnak a birtokelzálogosítások, de
Nagyazar és Upor eladása is. 1. Miklós valamikor 1327 előtt, a rokon Bölcsi Dénesnek zálogosította el összes birtokrészeit 100 márkáért. A XV. század elején Oszvald adta zálogba 100 forintért Pelejtei részét, majd II. János, miután kiváltotta
helyette, továbbadta Csebi Mihály fiainak szintén 100 forintért. 1447-ben Pelejtei
Gergely aracsi birtokrészeit zálogosította el.
A Pelejteiek által a XIV. század elején zálogként bírt birtokok, egyedül talán
Detreh kivételével, a különböző perekben javukra felhalmozódott bírságok fejében jutottak a kezükre, tehát nem köthetőek készpénz-mozgáshoz. Ilyen jellegű
ügyletekről egyedül Mihály apáttal kapcsolatban beszélhetünk. Zálogügyleteit
azonban elsősorban rokonaival folytatta (Pelejtei Oszvald, Kisazari Mihály), és
bár nyilván nem pusztán jótékonykodásról volt szó, a mobilizálható készpénzét
mindenesetre saját családjába „forgatta vissza". Mindent összevetve a készpénz hiánya tűnik hangsúlyosnak a Pelejteiek esetében.
A birtokok kérdésénél kell foglalkoznunk a birtokközpont, a rezidencia problémájával. A család birtokközpontja egyértelműen Pelejte. A család összes tagja
Pelejtéről nevezte magát, mindkét ág mindvégig birtokolt benne. Itt volt a család
udvarháza. Az 1347. évi birtokosztály során I. János fiait arra kötelezik, hogy költözzenek el az atyai kúriából (de curiapatris) a falu másik végébe (ad aliam finem
ipsius ville).]1] Ugyanez az osztály úgy rendelkezik, hogy a falu templomának a
kegyúri jogát (patronatum ecclesie) közösen birtokolják továbbra is. Pelejtéről viszi el Mihály apát a családi levéltárat tartalmazó ládát 1388-ban. 132
A család vagyonának elősorolása után megállapíthatjuk, hogy a Pelejteiek nem
tudták megoldani legégetőbb feladatukat, birtokaik gyarapítását. A XIV. század
elején lezárult a komolyabb birtokadományok korszaka, jelentős birtoktesthez a
későbbiek során nem jutottak. Energiáik legjavát lefoglalta birtokaik védelme, illetve visszaszerzése. Egyetlen új, és valószínűleg jövedelmező szerzeményük a
pataki szőlő volt. Ezen kívül azonban a család birtokállományának fokozatos lemorzsolódása figyelhető meg. A XV. század elején a Pelejtei család hét férfitagja
ismert, akiknek az ősük, Martonos által birtokolt birtokoknak kevesebb, mint a fe-
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Itt esetleg másik kúriát építettek maguknak. Jóval később, 1808-ban mindenesetre két ősi udvarházat említenek Pclejtén. MOL P 22. 7. cs. I. László, miután visszaszerezte, Nagyazarban
lakott, olt volt háza. DL 69689.
1 3 47: Károlyi I. köt. 169-171. p„ 1384: Sztáray I. köt. 463. p. A rezidencia kérdéséről:
Kubinyi András: Főváros, rezidencia és az egyházi intézmények. In: Magyar Egyháztörténeti
Évkönyv. Annales Históriáé Ecclcsiac Hungaricac. I. köt. Szcrk.: Bcrtényi Iván-Dóka Klára.
Bp., 1994. 57-70. p.

lén kellett megélniük. I3j Ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, milyen életmódra adott ez
lehetőséget, meg kell kísérelnünk felmérni mekkora lehetett ez a birtokállomány,
jobbágytelekben kifejezve.
A birtoknagyságot Nagyazar és megközelítőleg Pelejte esetében tudjuk meghatározni. A Nagyazarban birtokló Újfaluiak 1413-ban Csobai Miklós özvegyének
birtokban adták ki a lánynegyedét. Ekkor, az oklevél szerint, a birtokot hat egyenlő
részre osztották és abból egyhatodot, vagyis 6 jobbágytelket adtak át az özvegynek. Ez a 6 telek tehát az egész birtok hatoda, vagyis Nagyazarban 36 jobbágytelek
volt. Ezt megerősíti, hogy amikor Pelejtei II. János birtokait 1450-ben a Kisazariak
kapják meg, az adományban 17 telket sorolnak fel. Ez a Nagyazari-ág Nagyazarban bírt teljes birtokrésze, vagyis a birtok fele. Az eltérés minimális. 134
Pelejte esetében bonyolultabb és kockázatosabb számításokra kell vállalkoznunk. Szintén az 1450-es adományból ismert, hogy ekkor a Nagyazari-ág Pelejtében 11 telket birtokolt. Ezt a számot azonban nem lehet olyan pontosan felszorozni, mint Nagyazar esetében, mert nem tudjuk hányad része volt ez a teljes birtoknak. 1324-ben Bölcsi Dénes feleségének adták ki belőle birtokban a lánynegyedet.' ° 1342-ben a birtokosztály során a fennmaradó részeket a két ág egyenlő
arányban osztotta el egymás között, de I. János fiai részük negyedét átadták I. Miklós fiainak, apjuk meggyilkolása miatt. Ha ezentúl jelentősebb változás nélkül
öröklődött a pelejtei részbirtok a Nagyazari-ágon belül, akkor a 11 telek, kissé bonyolultan megfogalmazva, a teljes birtok háromnegyede felének a háromnegyede.
Ez alapján Pelejtében is megközelítőleg 35-40 telekkel számolhatunk. 136
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Martonos 7 birtokon birtokolt, a XV. század közepére csak 3 birtokon mutatható ki a
Pelejteiek birtoklása (Pelejte, Nagyazar, Helmecke).
1413: DF 220653, 1450: DL 16754.
A lányncgycdct ugyan ingóval meg lehetett váltani, de a Pelejteiek és a hasonló vagyoni helyzetben lévő nemesek, vélhetően többször kényszerültek birtokaik egy részének tényleges átadására. 1324-ben Bölcsi Dcncsnét örök jogon iktatják Pelejte negyedébe és Galach birtokába.
Károlyi 1. köt. 59., 60-61. p. Valóságos birtokmozgásról volt szó akkor is, amikor az Újfaluiak
adtak ki Nagyazarból 6 telket. Figyelemre méltó, hogy 1368-ban I. Miklós fiai azért tiltakoztak,
mert I. János lánya Margit testvéreivel cl akarta cserélni Pclejtén bírt birtokát. Erről a birtokrészről azt állították, hogy ők adták át Margitnak lányncgyed címén, s korábban János fiaitól kapták
apjuk vérdíja fejében. Ebben az esetben tehát azért tiltakoztak, mert egy korábban
lányncgycdként átadott birtokot unokatestvérük cl akart cserélni saját testvéreivel, tehát még
csak nem is idegenekkel. A tiltakozás értelmét abban látjuk, hogy Miklós fiai visszaszerezhetőnck tekintették a birtokrészt. Tehát a birtokban kiadott lányncgyed, úgy tűnik, visszaváltható
volt. Ha azonban János fiaihoz kerül, nyilván nehezebben szerezhették volna vissza. 1368: Károlyi I. köt. 290. p.
1324: Károlyi

1. köt. 59., 1342: Károlyi I. köl. 169-171. p., 1450: DL 16754.

A család teljes birtokállománya a XV. században tehát, figyelembe véve, hogy
Helmecke az 1413. évi adomány szerint lakatlan volt, és hogy Nagyazarnak csak a
felét mondhatták a magukénak, 55-60 telekre rúghatott. 137 Ez pedig, tekintettel a
család nagyságára, a középbirtokos nemesség alsó rétegének életnívójára lehetett
elegendő. Ezzel szemben Martonos a XIV. század legelején e birtokoknak legalább, de inkább több, mint kétszeresét birtokolva a köznemesség tekintélyes, bene
possessioncitus rétegéhez kellett, hogy tartozzon.
A szakirodalomban elfogadottnak mondható vagyonkategóriák szerint a megyei középbirtokos nemesség birtokállománya 10-20 és 100-200 jobbágytelek
között mozgott. 138 Martonos idejében a Pelejteiek vagyona ennek a kategóriának a
felső határa körül lehetett, míg a XV. század közepére az alsó érték felé közelített.
A család összvagyonának a számbavétele azonban nem tükrözi hűen az egyes tagok vagyoni lehetőségeit. A Nagyazari-ág csak azzal a 28 telekkel rendelkezett, 139
amit a Kisazariakkal szemben elvesztettek 1450-ben, és bár elméletileg, egy esetleges öröklésben bízva számíthattak a család, sőt az egész atyafiság birtokaira, a
mindennapi megélhetésüket csak az általuk birtokolt 28 telekre alapozhatták.
A társadalmi megítélésre, presztízsre persze nem lehet automatikusan következtetni a vagyon mennyiségéből, nincs a két tényező között szoros és egyértelmű
összefüggés, ennek meghatározására más szempontú vizsgálatok is szükségeltetnek. Annyi azonban megállapítható, hogy a család, és azon belül az egyes ágak vagyoni ereje, és ehhez kapcsolódóan nyilván az életnívója is a századok során
jelentősen csökkent.

Egyházak,

patrociniumok

Szót kell ejtenünk az egyházi intézményekről is. A pelejtei Szt. János egyházon
kívül a család más birtokain is állt templom. A pápai tizedjegyzékek alapján kimutatható ez Uporról, Azarról (a jegyzék nem különböztet meg Kis- és Nagyazart),
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Itt, úgy véljük, nem célszerű számba venni a család egyes tagjainak kezén ideig-óráig feltűnő
kisebb birtokreszeket (Arács, Ágcsernő), mert ezek egyrészt nem voltak számottevő nagyságúak, másreszt folyamatos birtoklásuk nem mutatható ki.
Engel, Ung., Engcl, 1998., Engel Pál: Társadalmi változások a Zsigmond-korban. In: MuT
169-185. p.
I. Miklós ágának vagyonáról nincs ilyen pontos összesítésünk. 1327-ben, amikor I. Miklós elzálogosítja birtokrészcit még Nagyazarban, Pclcjtén, Helmcckén, Újfaluban és Galachon birtokol.
A XV. századra csak Pclcjtén és Helmcckén maradtak részeik, ami igazán szerény birtokmennyiség lehetett.

Abaráról. A tizedjegyzékben szereplő Helmecz valószínűleg a leleszi konvent által
birtokolt városias településre, és nem a XV. században lakatlan (és ilyen névalakban
is előforduló) Pelejtei-birtokban lévő falura vonatkozik. 140 A Pelejtei család birtokain lévő egyházak közül a titulus Pelejte (Szt. János),141 Abara (Szt. Miklós), 142 és
Upor (Szt. Miklós) 14, esetében ismert. Az azari egyházé talán Szt. Mihály volt. I.
András, a végrendelete szerint, tartozott egy bizonyos Szt. Mihály egyháznak. A testamentum más vonatkozásaiban is csak Pelejtével és Nagyazan-al foglalkozik, így,
mivel ez egyértelmű volt, nem tarthatták fontosnak pontosan meghatározni az egyház helyét.144 Valamennyi említett szent neve előfordul a Pelejteieknél keresztnévként. A legnépszerűbb a János név volt, négy esetben fordul elő, a Miklós név
háromszor, a Mihály pedig csak egyszer.
Meg kell említenünk a Baranya megyei Zebegénymonostort is. 1366-ban
Kisazari Jakabot, majd a teljes Pelejtei-Kisazari atyafiságot elismerik a kolostor
kegyurának. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Györffy György szerint az apátság kegyura a környékbeli Papi család volt, bár erre pusztán az enged következtetni,
hogy a Papiaknál a XIII. században előfordul a Zebeguen személynév. Az azonban
biztos, hogy 1392-ben Zsigmond Papi Lőrinc magtalan halála után adományozza a
kegyuraságot Treutul Miklósnak. A pannonhalmi rendtörténet csak annyit tud Zebegényről, hogy a XIV. században magánkézben van a kegyurasága, és ekkor sűrűn
változnak az apátjai. Bozók fia Miklós a Pelejteiek és a Kisazariak baranyai ellenlábasa, aki egyébként elismerte a Kisazariak kegyuraságát, magát Papi nemesnek
mondja. 14 ' A kérdésben nem látunk tisztán. Az egyik elképzelhető magyarázat az lehet, hogy a Kisazariak baranyai birtokadománya részben, vagy egészben a Papiaktól
valamilyen indokkal (esetleg hűtlenség) elkobzott birtokokból állt, az apátság kegyuraságával együtt. Leusták halála után pedig ezeket a Papi család visszaszerezte.14(1
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Vö.: Csánki III. köt. 337., 349. p.
Említik az 1347. cvi birtokosztályban: Károlyi I. köt. 169-171. p p , a végrendeletben: Sztáray
I. köt. 463-465. p. és a pápai tizedjegyzékben: Monumcnta Vaticana históriám regni
Hungariac illustrantia. (a továbbiakban: Mon. Vat.) Scrics I. Tom I. B p , 1885-1891. 250. p.
„Egidius saccrdos Sancti N. de Abraa" Mon. Vat. I. köt. 250. p.
„Paulus saccrdos S. N. de Wpor" Mon. Vat. I. köt. 250. p.
Sztáray I. köt. 463-465. p.
Károlyi I. köt. 264-265. p.
Györffy, ÁMTF I. köt. 408. p , A pannonhalmi Szent-Bcncdck-rend története. Szcrk.: Erdélyi
László-Sörös Pongrác. XII. köt. B p , 1916. 348-351. p. Zcbcgénnycl kapcsolatban azonban
egy másik probléma is felmerül. A mai Pest megyében, Nagymaros határában ugyanis szintén
volt egy Zcbcgény nevíí (barlang)kolostor, amely szinten Szt. Mihálynak volt szentelve. Az,
hogy cz az cgyczcs nem pusztán a véletlen müve egy 1420. évi adat bizonyítja. Ekkor Balázs
János bencés szerzetes mindkét zebegényi monostor jövedelméért folyamodik, vagyis valószí-

A család és a rokonság
A család szerkezetének elemzésekor mindenekelőtt a Pelejtei - Nagyazari kérdést
kell, elsősorban a névhasználat vizsgálatával tisztáznunk. Azt, hogy milyen viszonyban álltak a család egészével azok a családtagok, akiket „de Noghazar" neveztek.
Először 1359-ben a Nagyazar felét visszaszerző I. Lászlót nevezik Nagyazarról, és
1365-ig további 13 erre vonatkozó adatunk van. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan
alkalmazzák rá a Pelejtei nevet is. Mindenesetre I. László után 1414-ig nem találtunk
a Nagyazari név használatát bizonyító újabb adatot. Csupán 1396-ban a Czudarok és
1407-ben Zsigmond oklevele használja az Azari névalakot. 1414-ben aztán újra előkerül a Nagyazari név, és I. András fiaira, valamint unokáira ezután következetesen
használják.' 47 1414-ből és 1415-ből ismert olyan oklevél, amelyben megkülönböztetik a Nagyazariakat a Pelejteiektől. Nagyazar visszaszerzése és a többi birtok lemorzsolódása után a nagyazari részek képezték ezen ág vagyonának a nagyobb
részét, valószínűleg ott is éltek.I4ís Az 1414-es év hoz tehát végleges változást a névhasználatban, ekkortól különböztetik meg nevükben is következetesen a két ágat
egymástól, talán az új adomány iktatása után jogilag megtámadhatatlanul birtokba
vett nagyazari részek ekkortól szolgálhattak I. János leszármazottainak biztos lakóhelyül.
Martonost leszámítva a Pelejteiek öt generációjával számolhatunk a történetük
során. A két ág, 1. Vencel és 1. János ága között azonban nincs szinkronitás. Martonos
legidősebb fia Vencel már viszonylag korán feltűnik a forrásokban. 1299-től szerepel
apja mellett, egészen haláláig 1318-ig. Öccse, János azonban csak 1321-ben jelenik
meg először, Vencel fiával, Martonos unokájával: I. Miklóssal együtt. Arról van tehát
szó, hogy a második és minden bizonnyal jóval később született fiú: I. János, korán
elhalt bátyjának, Vencelnek a fiával lép fel közösen. Vencelnek mindenesetre, ez talán korai halálával is magyarázható, csak egyetlen gyermeke volt, míg I. Jánosnak öt.
A két ág tagjainak számában azonban még sincs jelentősebb eltérés (12-10), ami azzal magyarázható, hogy I. János fiú gyermekei közül csak kettőnek ismertek utódai
(I. László és I. András), továbbá I. László fia Mihály egyházi pályát választott. Szembeszökő, hogy a XIV. század első felében élő családtagok gyermekeinek a száma na-
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nűlcg közös igazgatás alatt álltak. Azt azonban, hogy cz mikor, milyen körülmények között
alakult ki, nem tudjuk. Vö. Pest megye régészeti topográfiája. A szobi és a váci járás. XIII/2.
köt. Szcrk: Torma István. Bp., 1993. (Magyarország régészeti topográfiája. 9. köt. Főszcrk.:
Gcrcvich László.) 225-228. p.
1414 előtt őket is Pclcjtcicknck nevezik.
1366-ban I. László, 1450-ben II. András nagyazari curiáját említik. DL 69689, Károlyi II. köt.
282-283. p.

gyobb, mint a későbbi generációké. Martonosnakés I. Jánosnak 5-5 gyermeke ismert
(előbbinek 2 fiú, 3 lány, utóbbinak 4 fiú, 1 lány).149 A későbbiekben azonban nem ismert olyan családtag, akinek 3-nál több gyermeke lett volna. Sőt, 9 olyan családtagról tudunk, akinek egyáltalán nem ismertek utódai. Közülük kiemelhetjük
Mihály apátot és II. Zachudot, akiről csak két adatunk ismert 1347-ből és 1348-ból,
és feltételezhetően korán meghalt. A többi 7 azonban biztosan megérte a felnőtt
kort, s közülük kettőnek ismert a felesége is. A másodszülöttek, de különösen a harmadik, vagy negyedik gyermekek esetében szóba jöhet, hogy tudatosan, gazdasági
kényszerűségből nem vállaltak gyermeket, ezzel akadályozva meg a birtok további
aprózódását és ezzel együtt a végleges elszegényedést, bár ez nem bizonyítható. 1 M)
Az elsőszülöttek különleges szerepére (birtokigazgatásban, pereskedésben) a
Pelejteiek esetében nem találunk egyértelmű bizonyítékokat, leszámítva talán
Martonos fia Vencel esetét, akinek haláláig nem tűnik fel öccse I. János, és minden
ügyben csak ő szerepel apjával. Ez azonban megmagyarázható a feltételezhető nagyobb korkülönbséggel is. Esetünkben inkább arról lehet szó, hogy a legidősebb
testvérek viszik águk ügyeit. I. Vencel leszármazottainál még erről sem beszélhetünk, hiszen ezen ág valamennyi tagjának legfeljebb 2 férfiutóda volt, akiknek a
szerepét az ág ügyeinek intézésében nem lehet egyértelműen megkülönböztetni. I.
János utódai között azonban I. László és I. András szerepe jól kivehetően kiemelkedik testvéreikéhez képest. II. Miklós és II. Zachud ugyanis csupán epizodisták
mellettük, lényegében nem fejtenek ki önálló tevékenységet, utódaik nem ismertek. Ezzel szemben I. László és I. András sűrűn szerepelnek az okleveles anyagban.
Közülük is mintha I. László szerepe lenne a hangsúlyosabb. Mindenekelőtt az I. János leszármazói, de az egész család szempontjából rendkívül fontos, Nagyazarért
folyó sikeres perben csak I. László szerepel. 1352-ben pedig, amikor I. János fiai
elcserélik helmeckei részeiket nővérükkel, I. László képviseli testvéreit. Ugyanakkor ez utóbbi esetben a következőképpen indokolják a birtokcserét: „... quia
pretaxati filii Johannis filii Mortonos sibi et eidem domine sorori ipsorum a
pluribus temporibus retroactis ope, opere, consilio et favore
complacere
negociaque ipsorum tempore et loco ad id opportunis cum summe fidelitatis cultu
supportare studuissent et nunc studerent indesinenter." Itt tehát Jánosnak, az oklevélben felsorolt összes fiairól, és nem egyedül Lászlóról van szó. A család egészét
szemlélve mindenesetre az egyes generációkban különleges szerepet viselő, a csa-
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Kivctcl természetesen 1. Vencel.
Fíigcdi szerint a köznemesség nem alkalmazott ilyesfajta korlátozást birtokainak fclaprózódását megakadályozandó. Fügéd i, Elcfánthyak 224. p.

ládi iigyek intézésében nagyobb felelőséget vállaló személynek egyedül I. Lászlót
tekinthetjük, de mint láttuk ez a helyzet az ő esetében sem kizárólagos.
Meg kell vizsgálnunk azt is, kikkel álltak rokonságban a Pelejteiek. A család
férfi tagjai közül közvetlen bizonyítékokkal I. András és II. Vencel feleségével
kapcsolatban rendelkezünk. András felesége Nagymihályi Magdolna, míg II.Vencel felesége a Bogát-Radvány nemzetségbe tartozó Morvái család valamely nő tagja volt. Ismerjük ezen kívül II. András és I. Imre feleségének a keresztnevét:
Erzsébet és Krisztina, akikről, mivel semmilyen más adat nem áll a rendelkezésünkre, nem tudjuk, mely családokhoz tartoztak. Közvetett bizonyítékok alapján
valószínűsíthetjük, hogy I. Miklósnak a Bogát-Radvány nemzetségbe tartozó
Izsépi családból származó felesége volt, valamint azt, hogy mivel Martonost a
XIII. század végén Priigy fia István rokonának mondja egy oklevél, vagy az ő vagy
az apja Zachud felesége az Aba nemzetség Bodrog-Keresztúri ágából származott.
További 9 esetben azonban, amikor a gyermekek léte bizonyítja a házasság tényét,
semmilyen információval nem rendelkezünk a feleségekről. Meglepő módon sokkal többet tudunk a család nő tagjainak házasságairól. Az 5 ismert lányból valamennyinek ismerjük a férjét. Martonos 3 lánya közül Margit (csak az ő keresztneve
ismert) Várdai Lászlóhoz, míg a két ismeretlen nevű Bölcsi Délieshez és (Upori)
Mihályhoz ment feleségül. I. János lánya, Margit férje Szentalberti Márton volt, I.
Dénes Dorottya nevű lányáé pedig Leszteméri András.
A felsorolt családok nagyobb része zempléni középbirtokos család, tehát a
Pelejteiekkel lényegében azonos kategóriát képviseltek. A kisvárdai Várdaiak és a
Nagymihályiak azonban elsősorban nem Zemplénben birtokoltak, előbbieknek főként Szabolcsban és Beregben,1'^1 utóbbiaknak zömében Ung megyében voltak a
birtokaik. Bölcs pedig Abaúj és Zemplén határán helyezkedett el, és a Bölcsieknek
mindkét megyében voltak birtokaik.152
I lázasság lehetősége, a dolog tennészetéből adódóan, csak két olyan család között merülhetett fel, amelyek valamilyen módon kapcsolatba kerültek egymással. A
társadalmi érintkezés legkézenfekvőbb színtere a megye volt. Mindenekelőtt a megyegyülések és a megye nemessége számára tartott nádori generális congregatiúk.
Ez volt az a terep, ahol a köznemesség a legotthonosabban mozgott, ahol rendszeresen megjelent, ahol azonos státusú és vagyonú társaival találkozott. A megyei nemesség, amelynek „köztudomása" oly fontos volt birtokjogi és státus szempontból,
természetszerűleg fonódott össze rokoni szálakkal. Az ezen a körön kívüli házassági
kapcsolatok a társadalmi érintkezés más, magasabb szintű területét feltételezték.
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Karácsonyi, Nemzetségek 526-533. p.
Györffy, ÁMTF I. köt. 71. p.

Olyan szerveződést, amely nem veszi figyelembe a megyehatárokat. Ilyen volt természetesen a királyi udvar. Ez azonban a nemesség viszonylag szűk rétege számára
volt elérhető. És ilyen volt egy-egy, országrésznyi területeken birtokló nagyúr magánfamíliája. Ezzel magyarázható a Várdai-rokonság. Várdai II. László, Pelejtei
Margit férje, Aba Amadéval együtt jár követségben Lengyelországban,1X1 valószínűleg annak familiárisaként. Pelejtei Martonos, mint láttuk, az Amadé-família tekintélyes tagja volt. A tartományúi- gönci udvara lehetett az a helyszín, ahol a két
család kapcsolatba került egymással.
Más volt a helyzet a Nagymihályiakkal, akik Ung megyében birtokoltak. Ung
földrajzi adottságai révén is különleges viszonyban volt Zemplén megyével. Általában közösen tartottak nádori gyűlést és a két megye nemesi társadalma között nagyobb volt az átjárás, mint más megyék esetében. A tekintélyes Nagymihályi
rokonság egyik tagjával kötött házasság mindenesetre azt mutatja, hogy a Pelejtei
vagyon csökkenése ellenére korábbi, Martonos által megalapozott státusuk szerint
létesíthettek rokoni kapcsolatokat. A vagyonvesztést nem követte automatikusan a
presztízs elvesztése.
Fügedi Erik vezette be a „visszatérő" házasság fogalmát a szakirodalomba.1"^4 A
két család között generációkon keresztül visszatérő házassági kapcsolat a Pelejteiek
esetében nem mutatható ki, de talán ez az adatok szűkösségével magyarázható.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a Pelejteiek rokoni kapcsolatainak a hatóköre, ha
néhány esetben túl is terjedt a megyén, lényegében a földrajzi közelségen és a
familiárisi kapcsolatok hálóján alapuló természetes régión belül maradt. A megyei
nemesség elsődleges jellemzője — ahogy a szóösszetétel jelzői része is mutatja — az
volt, hogy kapcsolatrendszere, tevékenységének területe nem vagy alig terjedt túl saját megyéje határain. Ezek a határok természetesen nem jelentettek valamiféle mesterséges, áthatolhatatlan választóvonalat. Különösen igaz lehetett ez Zemplénre. A
Tisza vonalától az országhatárig hosszan elnyúló megye egyes részeihez a szomszédos megyék lényegesen közelebb voltak, mint Zemplén más régiói. Ezenkívül a familiaritás, a nagybirtokosok szolgálata eleve nem vette, nem vehette figyelembe a
megyehatárokat.'" Természetes régión tehát azt a területet értjük, amelyre az ún.
megyei nemesség kategóriájába tartozó családok rokoni, familiárisi, gazdasági kapcsolatai maximálisan kiterjednek, amely bizonyos esetekben egybe eshet a megye
határával, más esetekben azonban nem. A Pelejteieknél ez Zemplén középső és déli
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Karácsonyi, Nemzetségek 529. p.
Fügedi, Mobilitás 88. p. és Fügedi, Elcfánthyak 175. p.
Vö. Fügedi, Elcfánthyak.

részére, Abaúj megye keleti, Ung megye nyugati területére, és Szabolcs északi
csücskére terjed ki.

Karrierek, tisztségek,

familiaritás

A Pelejteiek egy-egy emblematikus figurájának a karrierje alapján szeretnénk
megvizsgálni, hogy milyen lehetőségek álltak a megyei nemesség előtt. Melyek
voltak azok a pozíciók, amelyeket megszerezhettek, milyen kitörési lehetőségekkel számolhattak.
Zachud fia Martonos a család első ismert tagja, alapítója. Nem szerez ugyan jelentősebb tisztségeket, mégis a család egyik leghatékonyabb tagja. A XIII. század
végén az ő tevékenysége révén gyűlik össze a család vagyona, s mint láttuk, ez volt
az a legnagyobb birtokállomány, amely valaha is a család kezén volt. Fiával, Vencellei együtt Amadé famíliájának a tagja. Aba familiárisaként Vencel Károly Róbert mellett harcol, részt vesz Esztergom ostromában. Ennek jutalmaként kapnak a
királytól vámszedési engedélyt. 1311 -ben Kassán az Abák kezesei között szerepelnek, majd ezután elhagyják Amadé fiait és végérvényesen a király mellé állnak.
Vencel harcol a debreceni csatában, és az ott szerzett sebeibe hal bele. Martonos
túléli őt, szolgálataikért birtokadományt kap a királytól. Ekkor már meglehetősen
idős lehetett, visszavonult zempléni birtokaira, de a megyében még vállalt tisztséget.' 5 6 1320 után már csak ifjabb fiát említik. 157
A Martonos és Vencel utáni generációk paradigmatikus személyiségének I.
Lászlót választottuk, akinek teljes életét a birtokperek töltik ki. Gyermekként tiltakozik Nagyazar elidegenítése ellen, amelynek, mint láttuk, döntő jelentősége volt a
felnőttként Nagyazarért kezdeményezett perében. Közben megosztozik unokatestvéreivel a családi birtokokon. Később atyafiaival, a Kisazariakkal közösen ő lép fel
a dunántúli örökség ügyében, majd ugyanezekkel pereskedik zempléni birtokaik
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1320. január 26-án zempléni iudices coniurati között felsorolva Morlunus. Zachud fiával azonosítjuk, mivel Zemplénben a korszakban más Martonost nem ismerünk. RDES II. köt. nr.
523.
Úgy véljük, az igazi karrier lehetősége nem az idősödő Martonos, hanem fia Vencel számára
volt nyitott. Martonos megalapozta a család vagyonát, valamelyest kialakította a kapcsolatrendszerét (familiaritás), mindezekre támaszkodhatott Vencel. I. Károly támogatása j ó politikai döntés volt, melynek révén adományokhoz jutottak. A Pelejteiek története során ekkor volt
elérhető közelségben először és utoljára a királyi udvar. Vencelt korai halála, apját idős kora
akadályozta meg abban, hogy ezt az utat végig is járja.

kapcsán. Itt a karrier hiánya bír információ értékkel, és ez jellemzi legjobban ezt a
generációt. A közügyektől való teljes elfordulást tapasztaljuk. 158
I. Mihály a XIV-XV. század fordulóján a Pelejteiek korábbiaknál kezdeményezőbb generációjának a tagja. Igaz, karrierjének valóságos ívéről nem számolhatunk
be, mert amikor feltűnik a szemünk előtt már egyházi pályájának „csúcsán" van:
apát. Nem tudjuk azonban pontosan, hol kezdte pályafutását. 1384-ben ugyanis egy
oklevél említ egy Mihály apátot, aki magához veszi a Pelejteiek levéltárát. Pelejtei I.
Mihályt viszont csak 1396-ban nevezik ki a Czudarok Széplak apátjának, és bár ekkor már discretus vir, idoneus religiosusque nevezik, korábbi pozíciójára nem utalnak. Jelen esetben tehát arról van szó, hogy vagy az 1384-es adat nem rá vonatkozik,
vagy széplaki stalluma előtt egy másik kolostor vezetője volt. 1405-ben majd
1413-ban is egykori apátként említik, de mindkét eset után van adatunk, hogy továbbra is betöltötte hivatalát. Apáti jövedelmei révén zálogokhoz jut, de nem csak
anyagi gyarapodását követhetjük nyomon. 1407-ben a Nagyazari-ág úriszéki jogainak megerősítését tartalmazó oklevél Mihály apátnak és unokatestvéreinek szól.
1410-ben Rozgonyi Simon országbíró, Perényi Péter volt székely ispán159 és Mihály
apát kérésére engednek szabadon egy gonosztevőt. 160 1411 -ben pedig Perényi Péter
kérésére neki járó bírságot enged el.161 Nyilvánvaló presztízsnövekedésről van szó.
Nevét megemlítik az összes a korszakban a Pelejteieket érintő oklevélben, így a bírságelengedéskor és az új adományban. Utolsó említése 1421-ből ismert.162
Vizsgálódásaink során minduntalan a familiaritás intézményébe botlottunk, nyilvánvalóan ez volt a legmeghatározóbb kapcsolatrendszer a köznemesség számára, s
szinte az egyetlen lehetőség az érvényesülésre. Csak ezeken a szálakon keresztüljuthatott egy középbirtokos nemes tisztséghez, a tisztség révén pedig jövedelemhez,
esetleg birtokhoz. A megyei nemesség természetesen a környék nagybirtokosainál
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I. László cs I. András Nagyazar ügycbcn telt tiltakozása alkalmat ad rá, hogy meghatározzuk
életkorukat. 1323-ban a tiltakozáskor m é g nem voltak törvényes korúak, tehát 14 évesek. Apj u k I. János 1321-ben tűnik fel a forrásokban, igaz ekkor már felnőttként, mindenesetre valószínűnek tartjuk, hogy fiai 1323-ban bőven 10. életévük alatt járhattak. I. Lászlóról az utolsó
adatunk 1369-ből való, ekkor nagyjából 50 éves lehetett. I. Andrásról pontosan tudjuk, hogy
1383/84 fordulóján halt meg, tehát 60-as éveinek közepén járhatott.
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Ifjabb Perényi Péter székely ispán 1397-1401 között, az oklevél kiállításának időpontjában
zempléni, ugocsai, máramarosi és szatmári ispán. Engel, Archontológia II. köt. 190. p.
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ZsO nr. 7980.
DL 60549.
A Pelejteiek esete összevág Fiigedi Erik azon megfigyelésével, hogy a köznemesi „klánok"
nagy részében csak egy-egy férfi választott egyházi pályát, minden előzmény cs utóhatás nélkül. Fiigedi, Elcfánthyak 215. p.

vállalt szolgálatot, ez volt a legkézenfekvőbb megoldás. 163 A Pelejteiek esetében
sem volt ez másként. A XIV. század elején Martonos és fia, Vencel Amadé famíliájának a tagja. Majd a XIV. század végén a Zemplénben is jelentős birtokokat szerző
Perényiek szolgálatában találjuk a Pelejteieket. Pelejtei III. János Perényi Miklós
újhelyi várnagya, 164 II. Vencel pedig zempléni alispánja volt. 16 ' 1464-ben Pelejtei
Péter Perényi János özvegyének, Katalin asszonynak a familiárisaként hatalmaskodott társaival az Uporiak Ung megyei birtokain. Négy évvel később szintén
Pelejtei Péter és testvére Gergely vettek részt hasonló akcióban, ekkor Perényi István familiárisaként. 166 Elképzelhető, hogy Pelejtei I. András Perényi Miklós apja,
Perényi Péter familiárisa volt, amikor perben képviselte őt 1380-ban, jóllehet az
ügyvédi szereplés nem feltételez automatikusan familiárisi viszonyt. 167 Másfelé
tájékozódott Pelejtei IV. János, aki Losonczi Zsigmond szolgálatában lett szalánci
168

varnagy.
Két következtetés adódik azonnal az előbbi adatokból. Először is feltűnő, hogy
Vencel ágában mutatható ki szinte kizárólag familiárisi viszony (Martonost nem számítva hétből hat esetben).169 Valószínűleg nem pusztán az adatok véletlenszerű szó163
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165
166
167

168
169

Vannak viszont ellenpéldák: a nyitrai Elefánthyak megyéjüktől távol birtokló urak szolgálatába álltak. Vö.: Fiigedi, Elefánthyak 195-196. p.
1411: Károlyi 1. köt. 576-577. pp., Engel, Archontológia I. köt. 451. p.
1 4 24: DF 263103, DF 234157, Engel, Archontológia I. köt. 242. p.
1464: DL 15912, 1468: DL 16769.
Ügyvéd bárki lehetett, aki jogi cselekvőképessége birtokában voll. Vö.: Eckhart 390. p„ Hajnik 174-182. p. Ugyanakkor az esetek jó részében a perbeli képviselet szakértelmet, de legalábbis némi gyakorlatot igenyelt. A főúri magánfamíliákban nyilván akadt erre alkalmas
személy, akinek egyébként is egyik fontos kötelessége volt ura képviselete. Bőn is György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, [1947] (a továbbiakban: Bónis,
Hűbériség) 242. p. A köznemességnél azonban más volt a helyzet. A Pelejteiek esetében azt
figyelhetjük meg, hogy elsősorban a rokonságból választottak ügyvédet. 1348: Pelejtei Margit
ügyvédje Izsépi Jakab (Károlyi I. köt. 176-178. p.), 1354: Pelejtei László ügyvédje Izscpi
Máté (Károlyi I. köt. 228-230. p.), 1355: Pelejtei Miklós fiainak ügyvédje Izsépi Máté (Károlyi I. köt. 227-234. p.), 1361: Pelejtei György ügyvédje Pelejtei Dénes (Károlyi I. köl.
249. p.), 1388: Pelejtei János ügyvédje Lucskai Miklós (Sztáray I. köt. 479-482. p.). Nagyazar
András fia János ügyvédje, a kassai János diák városi, jogtudó értelmiségi lehetett. (Károlyi II.
köt. 79-82. p.) Vö.: Kubinyi, Köznemesség. Egyszerűbb jogi aktusokban jobbágyok is képviselhették uraikat.
1413: DF 284036, Engel, Archontológia I. köt. 420. p.
Itt kell megjegyezni, hogy az 1403. évi lázadásban résztvevő II. János számára kiadott kcgycIcmlcvcl úgy fogalmaz, hogy Csáki Miklós volt erdélyi vajda szolgálatában, mint familiáris
(in cuiits serviciis, itt fant iliaris) követett cl hűtlenséget. Azt gondoljuk, hogy jelen esetben
nem a hagyományos familiárisi viszonyról van szó, csupán a lázadók táborába tartozást írja le
így az oklevél. A térségből egyébként Homonnai IV. János vett részt a felkelésben familiárisa-

ródásáról van szó, hanem két eltérő stratégia alkalmazásáról. Vencel ágát már korán,
I. Miklós idejében szegénynek mondják, és sikertelen maradt a nagyazari részeik
visszaszerzésére indított kísérletük is, sőt amint láttuk, patvarkodásban elítélték őket.
Fügédi Erik az Elefánthy családról írta, hogy „csak akkor álltak nagyobb urak szolgálatába, amikor anyagi helyzetük ezt feltétlenül szükségessé tette."170 Ilyen szükséghelyzet kényszerítette 171 Vencel utódait a Perényiek szolgálatába, hogy az így
szerzett jövedelmek révén kerüljék el a végleges elszegényedést. Ezzel szemben 1.
János utódai Nagyazar felének visszaszerzésével, ha átmenetileg is, de valamelyest stabilizálták anyagi helyzetüket, sőt Patakföldön szőlőt szereztek, számukra
tehát nem volt létfontosságú a szolgálatvállalás. Anyagi gyarapodásukat nem a familiaritás segítségével, hanem megyebeli érdekeik megvédésével, vagy érdekeltségeik visszaszerzésével próbálták elérni.
A másik feltűnő jelenség, hogy Martonos és Vencel után viszonylag hosszú időn
keresztül (ha nem számítjuk Pelejtei I. András teljes bizonyító erővel nem bíró
ügyvédi tevékenységét, akkor a XV. század második évtizedének elejéig) nem találkozunk a familiaritás intézményével. Erre magyarázat lehet a már említett gazdasági tényező, tehát tényleg csak akkor vállaltak tisztséget, ha feltétlenül szükséges volt. Másrészt a nagybirtokosok magánfamíliája nem „szívhatta" föl a környékbeli köznemesség széles tömegeinek egészét." 2 Meg kellett továbbá minden
bizonnyal küzdeniük a „nemesi öntudatukkal", mert bár a familiárisi viszony nem
homályosította el korábbi státusukat, a szabad birtokossághoz képest mégiscsak
valamilyen alárendelt viszonyba kerültek. Ugyanakkor a gazdálkodást is lehetetlenné tette, ha a familiaritás révén távol kerültek birtokaiktól. Mindezen okok
együttesen hathattak oda, hogy a köznemesség egy része, így a Pelejteiek közül is
sokan, megelégedtek aktuális helyzetükkel és nem próbáltak meg változtatni helyzetükön.17*'
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ival együtt. Ekkor Percnyi Péter helyett Ung és Zemplén megye ispánja lett. Pelejtei János
esetleg az ő oldalán vett részt a lázadásban, bár cz meglehetősen bizonytalan feltételezés, ezért
ezt az adatot nem vettük figyelembe. Károlyi 1. köt. 524. p., Engel, Ung 44-46. p.
Fiigedi, Elcfánthyak 196. p.
Más a helyzet Martonos és I. VcnccI esetében. Ök, mint az Aba territórium tekintélyes köznemcsci lépnek be Amadé famíliájába, tehát inkább politikai, mint anyagi szükséghelyzetről beszélhetünk.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak az elszegényedett nemesek léptek szolgálatba. Az
clőrctörckvés, az ambíció is nagyúri famíliába vezethette a nemességet. Úgy tűnik a Pelejteiek
ennek is híján voltak.
Fiigedi, Elcfánthyak 209. p.

Ahhoz azonban, hogy viszonylag pontosan meg tudjuk határozni a Pelejteiek társadalmi helyzetét, meg kell vizsgálnunk a familiaritás másik oldalát, vagyis meg kell
határoznunk a Pelejteieknek szolgálatot tevők körét. A Pelejtei familiárisokra vonatkozó adatok legnagyobb része Martonoshoz és fiaihoz kötődik. 1300 körül — a dátum pontosan nem ismert — Martonos, Simon fia Mihállyal együtt esküt tett, hogy
nem okoztak 30 márka kárt György fia Péternek, és szervienseiket (servientes) sem
bujtották fel erre. Sztáncs és Upor már többször említett feldúlása során a hatalmaskodók nem pusztán Martonost és Pongrácot sebesítették meg, hanem szervienseiket
(servientes) is. Egy pontosan szintén nem datált oklevélben Martonos officialisa
Konth szerepel, aki Detreh birtok zálogügyét intézi. Martonos szerviense fizet a
koppányi apátnak bizonyos összeget szintén a századforduló környékén. 1302-ben
Martonos és fia Vencel fogságból váltják ki szerviensiiket (serviens), „Noghmiklous"-t 17 márkáért, ahová gyilkosság miatt jutott. 1304-ben Amadé nádor előtt képviseli Martonost és Vencelt szerviensiik (serviens) Benedek. 1324-ben I. János fiainak szerviense (serviens) Chofran fia Pál tiltakozik a gyermeki korban lévő urai
helyett (pro eisdem dominis) az egri káptalan előtt. 1329-ben pedig I. János saját
szerviense (serviens) Kis Balázs ellen emelt panaszt Abaúj megye hatósága előtt.174
Ezzel le is záródik a XIV. századi adatok sora. A következő familiaritásra vonatkozó
adat 1410-ből ismert. Ekkor Mihály apát István nevü familiárisát említik, 17 ''
1412-ben Pelejtei III. János Valyon faluban élő (residens) szolgájának (famulus) engedi el Rozgonyi Simon országbíró a rá kirótt bírságoknak a bírói részét. 1417-ben II.
János szolgája (famulus) Mihály tiltakozik ura nevében a leleszi konvent előtt. Végül
1449-ben Kisazari János és Péter esküt tesznek, hogy Pelejtei II. János Kisazari Mihályt, osztályos atyafiukat, familiarisai által (per familiares suos) megölte. Az okle-
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1299-bcn Martonos, egyik szolgája (servus) Sutk fia Miklós haláláért kap 14 márka kártérítést. Ez azonban nem familiárisi viszony. A kisebb birtokokon a XIV. századig kimutatható a
propriusi függésü, szolga munkaerő alkalmazása. Bollci Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. B p , 1983. 77-98. p.
Zichy I. köt. 95-96. p„ Károlyi I. köt. 2 9 - 3 0 , 2 5 - 2 6 , 3 1 , 3 2 , 3 3 - 3 4 , 3 8 - 3 9 , 194-195, 72.
p. Az említett familiáris egyházi földön élt, így felmerülhet a gyanú, hogy az egyház harcoló
nemes jobbágyáról van szó. Az oklevél ugyanakkor Mihály apát zálogban bírt nagyazari birtokreszén elkövetett hatalmaskodás kapcsán említi, ahol (Nagyazaron) minden bizonnyal az
apát ügyeit intézte, tehát kifejezetten az apát személyéhez fűződő szolgálatokról van szó. Ez
esetben Mihály apáthoz kettős kötelek fűzte, a közvetlen földesúri kötelek mellett a lazább
familiárisi. Ez általában nem volt jellemző az egyházi földcsuraságra, hiszen az első, erősebb
kötelék érvényesítése állt az érdekében. Vö.: Bolla Ilona: Egy XIV. státusper és tanulságai. In:
Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon. B p , 1998. A familiáris funkciójáról árulkodik, hogy a hatalmaskodás során kardot, tegezt cs íjat raboltak cl tőle. ZsO II.
köt. 7949.

vél megnevezi a familiárisokat is: Nagy János, Sebestyén, egy másik János, Kis
Péter.176
A familiarisi viszony jelölésére leggyakrabban a serviens (6) kifejezést használták, ezenkívül a familiaris (2), a famulus (2) és az officialis (1) terminusokat alkalmazták. A familiárisok tevékenysége a már jól ismert kategóriákkal írható le. Egyrészt fegyveres szolgálatról volt szó, így értékelhetjük a hatalmaskodásokról szóló
adatokat, másrészt a dominus képviseletéről, erre vonatkoznak a különböző tiltakozások, végül az officialishoz mindenképpen birtokigazgatási tevékenységet kell
kapcsolnunk, még akkor is, ha a konkrét esetben más jellegű tevékenységéről számol be forrásunk.
A familiárisok fizetségéről egyetlen adatunk van. Abaúj vármegye hatósága
előtt Pelejtei I. János kijelentette, hogy Kis Balázs nevű szerviensének átadott 3
márkát, aki azonban nem teljesítette szolgálatait. Ez az adat pénzbeli fizetésre
utal.177 Ugyanakkor felvet egy másik kérdést is. Szerviense ellen Abaúj megyében
tett panaszt Pelejtei János, minden bizonnyal azért, mert Balázs ott lakott. Egy jóval későbbi adat Valyon faluban élő famulusról beszél. Ez utóbbi település nem
volt soha a Pelejteiek kezén. Ez a két adat arra mutat, hogy a Pelejteiek familiárisai
nem pusztán az ő birtokaikon élők közül kerültek ki. Sőt Zemplén megyén kívülről
is álltak a szolgálatukba.
A neveket vizsgálva túlnyomó többségükről az valószínűsíthető, hogy jobbágyokról, vagy ahogy a korabeli oklevelekben megfogalmazták, jobbágy módra élő
familiárisokról van szó (Konth, Nagy Miklós, Benedek, Kis Balázs, Mihály, Nagy
János, Sebestyén, János, Kis Péter, László). Ezek közül azokról, akik bizonyíthatóan nem Pelejtei birtokról származnak, biztosra vehetjük, hogy nem jobbágyi függésben éltek, hiszen a földesurukhoz fűződő kötelezettségeik nem tették volna
lehetővé a Pelejteiek szolgálatát. A magánfamília szervezetében jobbágyokat, nemeseket egyaránt találunk, olyan társadalmi kötelékről van tehát szó, amelyben
nem ezek a szempontok voltak az elsődlegesek. A dominus szolgálatára szerveződött a magánfamília, ebben pedig, bár nyilván más-más szinten, részt vehetett jobbágy és nemes is. A familiárisi kör természetesen, ezzel együtt, nagyon is jellemző
volt az adott úrra. A bárók familiárisainak zöme a tekintélyes köznemességből került ki, a vagyonos köznemeseké pedig a középbirtokosok köréből. Jobbágy vagy
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DL 9687, Károlyi I. köl. 585. p„ Sztáray II.köt. 178. p., Károlyi II. köt. 273-274. p.
Az adatot felhasználta Szekfű Gyula: Servicnsck cs familiárisok. Bp., 1912., Bónis, Hübcriscg.
Tekintélyesebb nemeseknek ennél nagyobb fizetség járt. Morvái Benedek 6 tehenet, 5 ökröt, 2
lovat, 64 disznót, 26 kacsát, 30 mch(kast), 2 köpenyt, 2 övet, I serleget kap 7 márka értékben
„ad servcwdum". 1409: Károlyi I. köt. 555-556. p.

jobbágy módra élő familiárisai nyilván a szerényebb anyagi helyzetű nemeseknek
voltak. A Pelejteiek, mint láttuk, ez utóbbiak közé tartoztak.
A szakirodalom a nemesség vizsgálata során kitért az ún. presztízscímek használatára. 178 Engel Pál a „magister" és „comes" cím használatát a lovagi rendű személyekhez köti. Kézenfekvő tehát megvizsgálni, hogyan alakult a presztízscímek
használata a Pelejteiek esetében. A legtöbb adatunk Martonosra vonatkozik, akit
következetesen elláttak vagy a „comes", vagy a „magister" címmel. 179 Utána már
csak fiát I. Jánost nevezik, de korántsem olyan következetesen, mint Martonost,
„magisternek", 180 valamint egyetlenegy alkalommal I. Lászlót.181 A családban így
csupán Martonossal kapcsolatban mondható el címzése alapján, hogy környezete
egyértelműen lovagi rendűnek tartotta.182
Nem kifejezetten presztízscím, de itt kell megemlítenünk a „litteratus", magyarul, régiesen „deáknak" fordított jelzőt. Nem presztízscím, inkább valamilyen
alapfokú műveltség, iskolázottság, de legalábbis írástudás jelölésére szolgálhatott.
A Pelejteiek esetében I. Andrásnál és fiánál Oszvaldnál jelenik meg, ami talán arra
utalhat, hogy ez a műveltségi szint, vagy legalább az arra való igény, családon belül
áthagyományozódott.

Gazdálkodás
A Pelejteiek gazdálkodására vonatkozóan, a források, a középkori magyar okleveles anyag sajátszerűségei miatt csak meglehetősen szórványos és közvetett adataink vannak.
Birtokátadásokkor, birtokcseréknél a birtokrész megnevezése után a szokott módon sorolták fel a tartozékokat: erdők, legelők, rétek. Erdőre vonatkozóan van adatunk Abara, Nagyazar és Helmecke birtokok kapcsán. Nagyazar határjárása során
említik Remetehegyet, melynek az oldalában lévő erdőt a jobbágyok közös haszná-
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Legutóbb: Engel, Ung.
„magister": DL 99391, Zichy I. köt. 95-96., 9 7 - 9 8 . p„ HO VII. köt. 3 11. p„ Károlyi I. köt.
3 I., 33., 33-34., 35-36., 37-38., 38-39. p„ DL 69664. „comes": HO VII. köt. 315. p„ Károlyi
I. köt. 29-30., 36-37., 59. p „ AO I. köt. 135. p.
Károlyi I. köt. 69-70., 72. p„ DL 99407.
Károlyi I. köt. 479-480. p.
A „comes" és a „magister" cím tartalmi különbségére adataink nem szolgálnak magyarázattal,
nem választható külön időben sem a két cím használata.

latában hagyták.' 83 Rét, legelő valamennyi birtok esetében felmerül. Pelejtében az
1347. évi osztozkodáskor a jövedelmeket, a réteket és a terragiumot is egyenlő
arányban osztották fel. 1352-ben Pelejtei I. László és testvérei Helmeckében bírt
„tetre arabiles, prata, silve et nemora" cseréltek el nővérük pelejtei birtokrészéért
„ ciun... locis... sessionibuset terris campestribus." 1450-ben részletesen felsorolják
a nagyazari és pelejtei belső jobbágytelkeket, és említik a szántókat és a rétet.
A gabonatermesztésre egyetlen adatunk van. 1410-ben egy nagyazari jobbágytól 32 kepe zabot raboltak el.1X4 Ide tartozik, hogy Pelejtei I. János és Új falusi János
közösen birtokoltak malmot (molendimim, domus canalia et alia eclificia) a Helmecz folyón.
Szőlőjük volt Patakföldön, valamint Pelejtei II. János feleségének Tarcalhegyen, de Nagyazar és Pelejte kapcsán is említenek borjövedelmeket.
Az állatállományról elsősorban a hatalmaskodásokról szóló jelentésekből alkothatunk képet. A birtokok kifosztásakor legsűrűbben előforduló zsákmány a ló.
1410-ben jobbágyoktól raboltak el 2 lovat. Ritkábban és kisebb számban említenek
teheneket,186 viszont feltűnően nagy mennyiségben fordulnak elő disznók. 1381-ben
Pelejtei I. András birtokáról 100 disznót hajtottak el. 1415-ban szintén a nagyazari
erdőből 16-ot, 50 forint értékben. 1421 -ben is disznókat hajtottak el ugyanonnét, de
egy részüket még az erdőben leölték. Is7 Jelentős gazdálkodási forma lehetett zempléni hegység erdeiben folyó makkoltatás, de a legelők és a kaszálók megléte azt mutatja, hogy más jellegű állattartás is folyt.188
Minden bizonnyal az ismert, jobbágyi járadékfizetésen alapuló gazdálkodás
folyt, bár a XIII. század végén még Martonos servusát említik, ami arra utalhat,
hogy ekkor még alkalmaztak szolgamunkaerőt is.
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Abara: Károlyi I. köt. 28., Nagyazar: Károlyi 1. köt. 201-203., 253. p., DL 31410., Hclmcckc:
AO V. köt. 614-615. p.
A hűvösebb klímájú hegyes vidékeken jobbára csak zabot tudtak termelni. MoT 26. p.
Patakfold: Sztáray I. köt. 463-465., 479-480. p„ Tarcalhcgy: Károlyi II. köt. 166-167. p.
Pelejte, Nagyazar: DL 16754.
Pelejtei I. András 2 lovát és 2 tehenét rabolják cl 1368-ban: Károlyi I. köt. 310-311. pp.,
Pelejtei Oszvald hajt cl a saját, Mihály apátnál zálogban lévő, birtokáról 3 lovat (2 jobbágyoké) 1410-ben: DL 9687, 1413-ban Pelejtei IV. János szalánci várnagy rabol cl 4 lovat: DF
284036, 1450-ben II. András 4 lovát hajtják cl.
DL 99460, DF 284036, Leleszi konvent hitclcshclyi levéltára: Acta anni 1415. 65. (DF 220
840), DL 31410.
Szabó István: A magyar mezőgazdaság története a XIV. századtól az 1530-as évekig. Bp.,
1975. 33-35. p„ MoT 295-296. p.

Anyagi

kultúra

Az anyagi kultúra vizsgálatán 189 jelen esetben azt értjük, hogy végigvesszük, milyen tárgyak, eszközök szerepelnek írott forrásainkban a Pelejteiekkel kapcsolatban. Az írott források természeténél fogva csak értékesebb tárgyakkal, fegyverekkel találkozunk, a mindennapi használati eszközöket, néhány kivételtől eltekintve,
nem tartották fontosnak megörökíteni. Ez utóbbi kérdéskörben a régészeti feltárások publikációi segítenek eligazodni. Az értéktárgyak számbavételéből viszont a
Pelejteiek anyagi erejére következtethetünk arra, hogy mennyi és milyen jellegű
„luxust" engedhettek meg maguknak, tehát a társadalmi helyzet, a vagyon és a
tárgykultúra összefüggéseire.
A legfontosabb forrásunk ebből a szempontból Pelejtei I. András 1383. évi végrendelete. 190 Itt a Nagyazari-ágon öröklődő teljes tárgy-egyiittest megvizsgálhatjuk, ugyanis valószínűleg az általuk birtokolt valamennyi értéktárgy szerepel a
forrásban.
Pelejtei I. András végrendeletében szereplő tárgyak
Tár ev 1 9 1

db.

L
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érték*

1.

párta (crinale)

1.

ö v (balteus)

10. ft

i-

e z ü s t serleg (ciphus argenteus) 1 9 3

5. ft

l 1,5 ft.
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Az anyagi kultúráról a magyar szakirodalomban legutóbb: Kubinyi András: A középkori anyagi kultúra kutatása és néhány módszertani problémája. In: Actas, 8. (1990) 3. sz., 51-68. p.,
Szende Katalin: A soproni polgárság anyagi kultúrája a késő-középkorban. In: Actas, (1990)
3. sz. (a továbbiakban: Szende, Sopron), 69-123. p. Kurcz Ágnes a magyarországi lovagi kultúráról írt könyvében külön fejezetet szentel a kérdésnek: Kurcz, Lovagi kultúra 81-113. p. A
hatalmaskodásokról készült jelentések nagy jelentőségű forrásai a középkori anyagi kultúrának is. Egy ilyen jellegű forrás feldolgozása: E. Kovács Péter: „Összetörték, elrabolták". Egy
szlavóniai mezőváros anyagi kultúrája az 1520. évi hatalmaskodás tükrében. In: Történelmi
Szemle, 39. (1997) 3-4. sz., 425-445. p.
Sztáray I. köt. 463-465. p.
Dongó Gy. Géza a századfordulón leközölte a végrendeletet latin és magyar nyelven, fordítása
több helyen eltér a táblázatunkban közölttel, ezeket lábjegyzetben minden esetben feltüntetjük. Dongó Gyárfás Géza: Pelejtei András végrendelete 1383. In: Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. (1899) 338. p.
„hajtű"
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„füstölő"
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sisak (cassis) 1 9 5

2.

kengyel (pedica)l%

_
_
_
-

* A végrendeletben megadott

zálogérték.

A végrendeletet kiegészíti egy nem sokkal később, 13 84. március 22-én kiadott
oklevél, amelyben Lucskai Miklós felszólítására a szolgabírák aziránt vizsgálódtak Pelejtén, hogy bizonyos Pelejtei András által fiára, Jánosra hagyott értékek
még mindig Kisazari Péternél vannak-é. 197 A két forrásban szereplő tárgyak köre
nem fedi egymást, ezért érdemes felsorolni az itt említett tárgyakat is.

Az 1384. évi oklevélben szereplő tárgyak.
TárRy

db.
2.

ezüst serleg
páncél ( p a n c e r i u m )
vas sisak ( p i l e u m ferreum)
paizs ( c l y p c m n vulgo pays)
lándzsa ( l a n c h a )
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vas kesztyű ( f e r r e a s cyrotccas)
kard ( g l a d i u m )
láda (scrinium) 1 9 9
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„szclcnec"

195

„hcgycstőr"

196

„rabbilincs"

197

Sztáray I. köt. 463. p.

198

Nyilván egy párról van

199

A család okleveleit tartották

szó.
benne.

Az ékszerek, díszedények elsődleges funkciója az értékmegőrzés volt. Az ingó
vagyon fontos, szükséghelyzetben gyorsan felhasználható részét képezték, ugyanakkor reprezentációs célokat is szolgáltak. A párta, az öv, a serleg, a pohár a legelterjedtebb ilyen jellegű tárgytípusok, a soproni polgárság értéktárgyai között is feltűnnek.20" A Pelejteiek esetében ezek a tárgyak mind zálogban vannak, ami alapján
biztosra vehetjük, hogy nem a végrendelkező I. András reprezentációs igényei kielégítésére készültek. A család vagyonának alakulása alapján Martonosban láthatjuk
azt a személyt, akinek megfelelő anyagi háttere lehetett arra, hogy nemesfém ékszereket és edényeket vásároljon vagy készítessen. Az utána következő generációk a
mind jobban fojtogató anyagi szükségben pedig elzálogosították azokat.
A felsorolt tárgyak között a döntő részt a fegyverek képviselik. I. András teljes
lovagi fegyverzetet hagyott fiára. A hatalmaskodásokat leszámítva ugyan fegyveres hadi szolgálatra csupán I. Vencel és a fegyvereket megöröklő II. János esetében
van bizonyítékunk, 201 de a fegyverek birtoklása, átörökítése nyilván fontos volt a
nemesség számára. A nemesi felfogás szerint előjogaik értelme a fegyveres szolgálatban rejlett, ennek, lényegében a nemesi öntudat fundamentumának a szimbóluma volt tehát a lovagi fegyverzet. Ennyiben pedig elengedhetetlen attribútuma
minden nemesi atyafiságnak.
A felsorolt tárgyak között szerepel egy láda, esetünkben az okleveleket tartották
benne. A középkor folyamán az egyik legelterjedtebb, sőt szinte kizárólagosan létező bútordarab volt. Mind tárolóeszközként, mind ülő vagy fekvőalkalmatosságként használták. 202

Összegzés

A középkori Magyarország nemesi társadalmának egyes családjait nem csak, vagy
nem elsősorban, vagyoni állapotuk jellemzi, hanem az ehhez kapcsolódó tipikusnak mondható szociális viselkedésformák. Engel Pál ezt nevezi „rétegspecifikus
életformának". 203 Ennek az összetevőit jelenségeit vizsgálva, konkrét esetekben
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Szende, Sopron. A reprezentáció szempontjából a polgárság mintaképe a köznemesség felső
rétege voll. A két réteg közötti kapcsolat a Pclcjtcik esetében is kimutatható: I. András többek
között egy varannói polgárnak zálogosítja cl értékeit.
A várnagyi funkció elsősorban a birtokigazgatással függött össze és gazdaságszervező tevékenység volt.
Kurcz, Lovagi kultúra.
Engel, Ung 93. p.

értelmezve tudjuk egy adott család, atyafiság társadalomban elfoglalt helyét meghatározni.
A Pelejteiek esetében ezek a szociális viselkedésformák szinte minden aspektusukban az ún. középbirtokos megyei nemességbe tartozásra utaltak. A család vagyona az erre a rétegre jellemző 20-200 telek között maradt, jóllehet csökkenő tendenciát
mutatott. Nem jutottak udvari szolgálathoz, familiaritásuk térségük nagybirtokosaihoz köthető. Az általuk maximálisan elérhetőnek bizonyuló tisztségek: a várnagyság, az alispánság, egyházi vonatkozásban: az apáti pozíció. Rokonsági kapcsolataik
is ehhez a réteghez kötötték őket. A presztízscímek közül mind a „magister", mind a
„comes" előfordult a Pelejteieknél. Ugyanakkor úgy érzékeljük, hogy szintén majdnem minden vonatkozásban, megfogható az ezen a kategórián belüli süllyedés. A
XIV. század második évtizedétől a vagyon folyamatos csökkenését figyelhetjük
meg. A presztízscímek használata csupán az első két generációban mutatható ki, sőt
kicsit szigorúbban fogalmazva, kizárólag Martonoshoz köthető. Egyedül a házassági
kapcsolatok terén nem látunk egyáltalán tekintélyvesztést. Az oklevelekben elszegényedettnek mondott I. Miklós felesége Izsépi-lány, a végrendelete szerint reménytelenül eladósodott I. Andrásé Nagymihályi Magdolna. Hozzá kell tenni, hogy a
házassági stratégiák terén látunk a legkevésbé tisztán. Nem világos mennyire tartotta
fontosnak egy-egy tekintélyes atyafiság a „jó házasságot" a lányok, esetleg másod-,
harmadszülött lányok esetében. Nem tudunk szabadulni attól az érzéstől, hogy a
Pelejteiek majdnem mindig egy kicsit „rangon fölül" házasodtak.
Martonos a család azon tagja, aki mind vagyonában, mind címzésében, mind
szolgálatának minőségében majdhogynem átlépte a középbirtokosság felső határát. Fiával közösen megcsillant előttük a királyi szolgálat, a kitörés lehetősége. Ezt
követően azonban, elsősorban válságjelenségeket figyelhettünk meg és alig másfélszáz év múlva a Pelejtei család eltűnik a szemünk elől.
A leglényegesebb megfigyelésünk ezzel kapcsolatban az lehet, hogy a család
tagjai lényegében nem követtek el komolyabb hibát, hanyatlásuk nem az esetleges
rossz döntésekben keresendő. A XIV. század második évtizedében lezárult a birtokszerzések időszaka. Ettől a pillanattól kezdve a Pelejteiek nem találtak olyan kitörési pontot, ahol vagyonukat gyarapítva feljebb tudtak volna kapaszkodni.
Láthatóan presztízsük kitartott még jódarabig, élhették a megyei nemesség megszokott életét. Szinte észrevétlenül fogyott el körülöttük a levegő. Mennyiben volt
ebben szerepe a királyi politikának, és mennyiben a Pelejteiek passzivitásának, nehéz meghatározni, mindenesetre általános jelenségnek tarthatjuk.

horváth richárd
VESZPRÉM MEGYE TISZTSÉGVISELŐI A KÉSŐKÖZÉPKORBAN
(1458-1526)'

A hazai középkortörténet-kutatás nem bővelkedik archontológiai munkákban. Különösen igaz ez a regionális, kisebb területi befolyással, hatókörrel rendelkező világi, illetve (talán még az előbbieknél is hangsúlyozottabban) egyházi intézményekre. Hosszú ideig e munkákat másodlagos jelentőségűnek vélték, holott nemlétük fájó és sokszor bosszantó hiányosságokat okozhat a legaprólékosabb feldolgozásban is.
Az egyes vármegyék esetében sincsen ez másképpen. 2 Tulajdonképpen az alapvető megyemonográfiáink is hiányoznak, s csak igen kevésnek készültéről van tu-
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A dolgozat elkészítéséhez nyújtott tanácsaiért Solymosi Lászlónak tartozom köszönettel.
E kérdés elhanyagolt voltáról általában: Borsa Iván: A Mohács előtti megyei archontológia
ügye. In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Szcrk.: Bcrtényi Iván.
Bp., 1980. 45-57. p.; valamint: Havassy Péter: A magyar világi archontológiáról. (Historiográfiai és bibliográfiai áttekintés.) In: Levéltári Szemle, 37. (1987) 27-46. p. Az eddig megjelent, (némely esetben csak bizonyos évkörön belül) teljességre törekvő, középkori megyei
archontológiák a következők: Borsa Iván: Somogy középkori ispánjai. In: Somogy megye
múltjából. Levéltári évkönyv. 13. Szcrk.: Kanyar József. Kaposvár, 1982. 9-14. p., valamint
Uő.: Turóc vármegye ispánjai és alispánjai 1526-ig. In: Levéltári Közlemények, 60. (1989)
199-218. p.; Engel Pál: A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. Bp., 1998. (História könyvtár. Társadalom- cs művelődéstörténeti tanulmányok 25.) 124-126. p. (1318-1437
közötti cvkörből); Havassy Péter: Heves megye középkori tisztségviselői. Eger, 1986. (Studia
Agricnsia 6.); Holub József: A főispánok, alispánok cs szolgabírák 1526-ig. In: Zala megye
története a középkorban I. köt. Pécs, 1929. (a továbbiakban: Holub: Zala vm. tört.)
441-485. p.; Horváth Richárd: Adalékok a Szapolyaiak felemelkedésének északkelet-magyarországi kezdeteihez. (Függelék: Abaúj vármegye ispánjai, alispánjai és szolgabírái
1458-1470.) In: Analccta Mcdiacvalia I. (A PPKE BTK Mcdiévisztikai Tanszékének kiadványa) Tanulmányok a középkorról I. Szcrk.: Neumann Tibor. Piliscsaba, 2000. [Sajtó alatt];
Szakály Ferenc: Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megmaradt 1314-1525. Szekszárd, 1998. 38-66. p.; C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságának archontológiája
(1284-1526). In: A Szabocs-Szatmár-Bcrcg Megyei Múzeumok Igazgatóságának millenniumi
tanulmánykötete. Szcrk.: Németh Péter. Nyíregyháza, 2000. [Sajtó alatt]; Tringli István: Pest
megye története 1301-1526. In: Pest megye története 1686-ig. [Sajtó alatt]; valamint Sopron
megye későközépkori alispánjainak cs szolgabíráinak eleddig legteljesebb összeállítása:
Belitzkv János: Sopron vármegye története. I. köt. Bp., 1938. 901-909. p.

domásunk, jóllehet e feldolgozások egyik alappillére kellene, hogy legyen az adott
megyei hatóság archontológiájának lehetőség szerint a teljesség igényével történő
összeállítása. Az 1301-1457 közötti időszakból szerencsés módon már rendelkezésünkre állanak ezek az adatsorok, 3 de a teljes középkor tekintetében még komolyak a hiányosságok. Mielőbbi összeállításuk nem csupán az imént említett monográfiák szempontjából lenne meghatározó, hanem politika- és társadalomtörténeti aspektusból is, hiszen számos esetben kevéssé ismert és ismeretlen politikai,
társadalmi folyamatok feltárására lennének alkalmasak. 4 Természetesen a genealógiai, helytörténeti igények kielégítéséről nem is beszélve.
Az alábbi közleményben, amelynek közrebocsátásával a készülő megyemonográfia ügyét kívánom segíteni, Veszprém megye 1458-1526 közötti archontológiai adatsorai szerepelnek.' Az adatbázis három részből áll. Az elsőben kapott helyet a megye ispánjait és alispánjait tartalmazó táblázat. Az ispánok tekintetében
viszonylag egyszerű a helyzet: (13 13)—1392 óta ugyanis a mindenkori veszprémi
püspök volt a megye ispánja is egyben.'' Ettől a gyakorlattól csak egy esetben: Kinizsi Pál veszprémi ispánsága— illetve Vázsonykői (Kamicsáci) Horvát Márk közel egy esztendei „fél" ispánsága — idején (1487-1495) láthatunk eltérést. 7
Ugyanebben a táblázatban szerepel azonfelül aseafnahelyek listája, valamint a megye specifikus helyzetére való tekintettel a hét megfelelő napjának megjelölése is
hasznosnak látszott. 8 Veszprém vármegyében tudniillik két ítélőszék működött
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Engel Pál: Magyarország világi archontológiája I—II. köt. Bp., 1996. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.) (a továbbiakban: Engel. Arch.)
Vö. Szakály Ferenc: Tolna vármegye középkori szolgabírái. (Esettanulmány). In: Történelmi
Szemle, 39. (1997) 418-419. p.
Egyébiránt nem ez az első Veszprém megyét érinlő archontológiai munka. 1874-ben Pesty frigyes közölt — sajnos források és napi dátum megjelölése nélkül — egy mindössze néhány főből álló alispáni jegyzéket. Pesty Frigyes: Levéltári hulladékok
Veszprém megyei
alispánok. In: Századok, 8. (1874) 219. p. Az alábbi adattár elsősorban a megye által kiadott
oklevelekre épül, éppen emiatt a teljességre nem tarthat igényt; bár a tapasztalat azt mutatja,
hogy újabb nevek csak igen kis számban bukkanhatnak elő.
Solymusi László: Veszprémi püspökség. In: Korai Magyar Történeti Lexikon ( 9 - 1 4 . század).
Főszcrk.: Kristó Gyula. Szerk.: Engel Pál Makk Fcrcnc. Bp., 1994. 727-728. p. Engel. Arch.
I. köt. 231. p.
Kubinyi András: A megyésispánság 1490-ben és Corvin János trónöröklésénck problémái.
(Adatok a veszprémi püspök örökös főispáni joga felfüggesztéséhez). In: Veszprém Megyei
Múzeumok Közleményei, 16. (1982) Szerk.: Töröcsik Zoltán-Uzsoki András. Veszprém,
1982. (a továbbiakban: Kubinyi: Megyésispánság) 169. p.
A hét napja megjelölésének okát a két szék, illetve az ott létező több vásár szolgáltatta. Vö.:
Solymosi László: Veszprém megye 1488. évi adólajstroma és az Ernuszt-félc számadások. In:
Tanulmányok Veszprém Megye Múltjából. Szerk.: Krcdics László. Veszprém, 1984. (A

Veszprém és Vásárhely székhellyel, míg a megyei közgyűlésnek legtöbbször Lövőid adott otthot. 9 A két szék kialakulásáról jelenleg nincsen pontos információnk.
Talán a megye földrajzi viszonyai (a Bakony gyakorlatilag kettévágta a megye területét) játszhattak ebben közre,1" talán a birtokviszonyok, de alaposabb kutatások
hiányában erről nyilatkozni felelőtlenség lenne. Az alábbi táblázatok segítségével
annyi azonban már jól megfogható, hogy a mindenkori ispán (tehát kevés kivételtől eltekintve a veszprémi püspök) tényleges befolyása csak a veszprémi szék esetében mutatható ki kizárólagosan. A vásárhelyi széknél egynéhány esetben
ugyanis találhatunk olyan alispánokat, akiknél egyelőre nem bizonyítható a püspöki familiaritás, azaz gyanítható, hogy más, a megyében jelentősebb befolyással
rendelkező világi személyhez fűzte őket familiárisi kapcsolat (pl. Récsei Benedek
esetében szinte bizonyos, hogy már 1484-ben is Kinizsi Pál embere volt). Mindazonáltal e széknél is meghatározó többségben vannak a püspöki familiárisok. Különösen egyértelmű ez azokban az esetekben, amikor az alispán egyidejűleg a
veszprémi vagy a sümegi várnagyi tisztséget (Veszprém esetében ez gyakrabban a
provisoratus curie, az udvarbíróság volt) is betöltötte (a várnagyságot vagy bármely más, az alispánok által viselt tisztséget csak akkor tüntettem föl a táblázatban,
ha az az oklevélben is szerepelt, ellenkező esetben nem, mégha kikövetkeztethető
is lett volna).
Elenyésző számú esetben az egyes alispánokhoz jegyzetben további, életpályájukat jelző adatot is csatoltam abban a reményben, hogy ezáltal a megyén belül —
különösen a személyes viszonyrendszerek tekintetében — betöltött szerepük talán
jobban megragadható lesz. Nem vitatható azonban, hogy egy ennél sokkalta részletesebb prozopográfiai gyűjtéssel lényegesen árnyaltabb képet kaphatnánk, ez viszont mindezidáig még nem történt meg.
A második táblázatban a szolgabírák szerepelnek, természetszerűleg időrendben. E gyűjteménybe csak azok a személyek kerültek be, akikről az oklevelek egyértelműen megmondják, hogy az illető szolgabíró (legtöbbször az unwn ex nobis,
XYiudicem nobilium szókapcsolattal) volt. Minden más esetben szereplő megbízottak a harmadik, „Megyei kiküldöttek" c. táblázatba kerültek besorolásra.

9
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Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 3.) (a továbbiakban: Solymosi: Adólajstrom) 123. p.
(különösen a 19-20. jegyzetek)
Solymosi: Adólajstrom 123. p.
Csukovits Enikő: Scdriahclyck
megyeszékhelyek a középkorban. In: Történelmi Szemle,
39. (1997) 375. p.

A táblázatokban és a jegyzetekben előforduló rövidítések:
DF — Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Fényképgyűjtemény.
DL - Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Levéltár.
HO - Hazai Okmánytár I—VIII. köt. Kiadják: Nagy Imre-Páur Iván-Ráth Károly-Ipoly Arnold- Véghely Dezső. Győr-Bp., 1865-1891.
Kóta-Regesztáka vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212-1526.
(Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. Vas megyei levéltári fűzetek 8.)
Készítette: Kóta Péter. Szombathely, 1997.
Lukics-Lukics Pál: A vásárhelyi apácák története. Veszprém, 1923. (Közlemények Veszprémvármegye múltjából 1.)
P R T - A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Története 1-XII/b. köt. Szerk.: Erdélyi László-Sörös Pongrácz. Bp., 1902-1916.
Zichy - A zichi és vasonkeoi gróf Zichy család idősb ágának okmánytára I—XII.
köt. Szerk.: Nagy Iván-Nagy Imre-Véghely Dezső-Kammerer Ernő-Lukcsics
Pál. Pest, Bp., 1871-1931.
ZO - Zala vármegye története. Oklevéltár I—II. köt. Szerkesztette: Nagy
Imre-Véghely Dezső-Nagy Gyula. Bp., 1886-1890.
Veszprém megye ispánjai és alispánjai
Megyei oki. keltezési helye (Szék)

Alispán(ok)

(1458-1526)

Dátum

Forrás

Gatalóci Mátyás veszprémi püspök és ispán (1440-1457)"
Vásárhely (cs.)

Dörögdi Bálint

1456. 04. 22 Engel: Arch. I. 233.

Vetési Albert veszprémi püspök és ispán (1458—1487)'2
Vásárhely (cs)

Dörögdi Bálint

1458.03.23. Engel: Arch. 1.233.

Vásárhely (cs.)

Dörögdi Bálint

1458. 06. 01 DL 44871.

Veszprém (sz.)

Csatári Péter
Csajági Mihály

1460. 1 1. 12. DF 200482.

11
12

Engel: Arch. I. köt. 233. p.
A püspökük adatsorát az alábbi munkából emeltem át: Monumcnta Romana Episcopatus
Vesprimicnsis (A veszprémi püspökség római levéltára) IV. köt. 1492-1526. Edidit: Josephus
Lukcsics. Budapestini, 1907. XCV-XCVI. p. Az ettől való eltérések forrásai a jegyzetekben
szerepelnek.

Megyei oki. keltezési helye (Szék)

Alispán(ok)

Dátum

Forrás

V e s z p r é m (sz.)

U r m e z e j e i János

1461.01.28.

D L 66277.

V á s á r h e l y (szo.)

D ö r ö g d i Bálint
D ö r ö g d i Simon

1461.08.22.

D L 66282.

V á s á r h e l y (cs.)

D ö r ö g d i Bálint
D ö r ö g d i Simon

1462.05.06.

D L 49967.

V á s á r h e l y (cs.)

D ö r ö g d i Bálint
D ö r ö g d i Simon

1462.05. 13.

V á s á r h e l y (cs.)

D ö r ö g d i Bálint
D ö r ö g d i Simon

1462.05.27.

D L 45013.

V á s á r h e l y (cs.)

D ö r ö g d i Bálint
D ö r ö g d i Simon

1463. 1 0 . 2 0 .

D L 45071.

V á s á r h e l y (cs.)

U n y o m i Miklós s ü m e g i vn.
comes megnevezéssel 1 1

1464.01.26.

D L 45075.

1464.05.31.

D L 68391.

V á s á r h e l y (cs.)

U n y o m i Miklós s ü m e g i vn.
comes

megnevezéssel

D L 45010.
D L 45009.

V e s z p r é m (szo.)

V á m o s i Farkas M ó r

1464.07.07.

D F 201388.

V e s z p r é m (szo.)

U r m e z e j e i János

1464.08.04.

D F 200497.

V á s á r h e l y (cs.)

U n y o m i Miklós s ü m e g i vn.
comes megnevezéssel

1465.01. 10.

D L 45142.

V á s á r h e l y (p.)

U n y o m i Miklós s ü m e g i vn.
comes megnevezéssel

1465.04.05.

P R T VIII. 527.

V á s á r h e l y (cs.)

U n y o m i Miklós s ü m e g i v n .
comes megnevezéssel

1465.06.27.

D F 207912.

V á s á r h e l y (cs.)

U n y o m i Miklós s ü m e g i v n .

1466. 11.27.

D L 45233.

V á s á r h e l y (cs.

U n y o m i Miklós s ü m e g i vn.

1468.04. 14.

D L 45292

13

Unyomi már 1459-től bizonyosan sümegi várnagy, azaz püspöki familiáris volt; ez cvben nevezte ki Mátyás tapolcai, kapornaki cs szcntbalázsi sókamarássá. ZO II. köt. 575-576. p. Később, 1462-ben és 1463-ban is sümegi várnagyként említi egy-egy oklevél. DL 45023. (1462);
DL 45041. (1463).

Megyei oki. keltezési helye (Szék)

Alispán(ok)

Dátum

Forrás

Vásárhely (cs.)

Unyomi Miklós

1469.08. 10. D L 4 5 3 6 3 .

Veszprém (szo.)

Kajári Gál
Kajári Lukács

1469.08. 12. D L 88480.

Vásárhely (cs.)

Unyomi Miklós

1469.08.24.

DL 4 5 3 6 5 .

Veszprém (szo.)

Kajári Gál
Kajári Lukács

1469.08.26.

Dl 88481.

Veszprém (szo.)

Kajári Gál
Kajári Lukács

1469.09.09.

DL 88483

Vásárhely (cs.)

Unyomi Miklós

1470.04.05.

D L 102567.

Veszprém (szo.)

Darabosfalvi Gyakói Miklós

1470.07.07.

D L 102568.

Vásárhely (cs.)

Unyomi Miklós

1470.07. 12. D L 45412.

Vásárhely (cs.)

Unyomi Miklós

1470.08.09.

D L 45410.

Vásárhely (sz.)

Unyomi Miklós

1471.02.20.

D L 66301.

Veszprém (szo.)

Kajári Gál
Kajári Lukács

1471.05. 18.

P R T VIII. 532.

Vásárhely (cs.)

Unyomi Miklós

1472.03. 19.

D F 207919.

Vásárhely (cs.)

Meggyesi Márk
Dörögdi Simon

1473. 10. 14.

D F 207921.

Vásárhely (cs.)

Meggyesi Márk
Dörögdi Simon

1474.06.30.

P R T VIII. 533.

Vásárhely (cs.)

Meggyesi Márk
Dörögdi Simon

1474. 11.03.

D L 45581.

Vásárhely (cs.)

Dörögdi Simon

1474. 11. 17. D L 45584.

Vásárhely (cs.)

Dörögdi Simon

1475.02.23.

P R T VIII. 533-534.

Vásárhely (cs.)

Meggyesi Márk
Dörögdi Simon

1475.07.13.

D L 66304.

Vásárhely (cs.)

Dörögdi Simon

1475.09.21.

DF 207924.

Vásárhely (cs.)

Dörögdi Simon
Meggyesi Márk

1475.11. 16. D L 66308.

Megyei oki. keltezési helye (Szék)

Alispán(ok)

Dátum

V e s z p r é m (szo.)

D a r a b o s f a l v i Gyakói M i k l ó s

1476. 1 0 . 0 5 .

D F 201446.

V á s á r h e l y (cs.)

D ö r ö g d i Simon
M e g g y e s i Márk

1477.03.27.

D L 102596.

V á s á r h e l y (cs.)

Meggyesi Márk"
D ö r ö g d i Simon

1477.05.29.

D F 207927.

V e s z p r é m (szo.)

K o r o m l a i Miklós
C s a t á r i Mátyás

1477. 10. 18.

D F 200545

1477. 1 0 . 2 7 .

Zichy XI. 2 0 7 - 2 0 8 .

V e s z p r é m (h.)

K o r o m l a i Miklós
Csatári Mátyás

Forrás

| V á s á r h e l y (cs.)

D ö r ö g d i Simon

1478. 1 0 . 2 9 .

D L 102604.

V á s á r h e l y (cs.)

D ö r ö g d i Simon

1479.05. 13.

D L 45783.

V e s z p r é m (szo.)

U d v a r i Pál

1479.08.07.

D F 262614.

V e s z p r é m (szo.)

Hlyei György

1481.03. 17.

D L 102619.

1481.09.01.

D L 66357.

1482.01. 16.

D L 18599.

1483.07.31.

D F 207940.

1484.04. 15.

D F 207941.

V e s z p r é m (szo.)

V e s z p r é m (sz.)

V á s á r h e l y (cs.)

V á s á r h e l y (cs.)

V i n c é i Benedek
Hlyei György
Hlyei György
T r e n c s é n i Magyar B e n e d e k
D ö r ö g d i Simon
K o h á r i Gergely
D ö r ö g d i Simon
R é c s e i Benedek 1 '

Kinizsi Pál veszprémi ispán ( 1 4 8 7 - 1 4 9 4 )
L ö v ő i d (h.)

H i d e g k ú t i Farkas Antal

1487.01.22.

D L 66330.

L ö v ő i d (h.)

H i d e g k ú t i Farkas Antal

1487.02. 19.

D F 201497.

Lövőid (h.)

H i d e g k ú t i Farkas Antal

1488.01.21.

D F 207947.

14
15

1483-ból ismerünk egy Meggyesi Márkot, mint a veszprémi káptalan ügyvedjét. Nem kizárt,
hogy c fenti alispánnal azonos személyről lehet szó. Kóta nr. 510.
1479-1484 között Gsegvári Györggyel közösen Zala megye alispánja volt Kinizsi Pál ispánsága alatt. Holub: Zala vm. tört. 471-472. p.

Megyei oki. keltezési helye (Szék)

Alispán(ok)

Dátum

Forrás

L ö v ő i d (h.)

Hidegkúti Farkas Antal

1489. 10.05.

D L 461 15.

V á s á r h e l y (cs.)

Kinizsi O s z v a l d
Csorbái M á r k
Ötvösi P é t e r

1492. 10. 18.

DF 282774.

V á s á r h e l y (cs.)

Kinizsi O s z v a l d
Esegvári G y ö r g y 1 6
Csorbái M á r k
Ötvösi P c t e r

1493.02. 14.

DL 66340.

V á s á r h e l y (cs.)

Kinizsi O s z v a l d
Esegvári G y ö r g y
Csorbái M á r k
Ötvösi Péter

1493.06.27.

DL 66342.

V á s á r h e l y (cs.)

Esegvári G y ö r g y

1494.07. 17.

DL 46270.

Vázsonykői H o r v á t h Márk v e s z p r é m i ispán ( 1 4 9 4 - 1 4 9 5 )
ifj. Vitéz János v e s z p r é m i p ü s p ö k és ispán ( 1 4 9 5 - 1 4 9 9 )
V á s á r h e l y (cs.)
V e s z p r é m (sz.)

V e s z p r é m (sz.)

V e s z p r é m (sz.)

16
17

18

Miskei Szarka Miklós
Dörgicsci Szarka Kelemen
prov. c u r i e Vespr. 1 8
Dörgicsei Szarka K e l e m e n
prov. curie Vespr.
Dörgicsci Szarka K e l e m e n
prov. curie Vespr.

1495.09.24.

L u k i c s 92. 1 7

1496. 10.05.

D L 46372.

1496. 10. 19.

D L 102663.

1497.04. 12.

D L 104061.

Lásd az előző jegyzetet.
Lukics 92-ben az alábbi idézet szerepel: Johannes magnus de Sarwcir castri Wesprimiensis,
Paulus Leanjfalw castri Wason castellani, Clemens Zarka Sancti Petri de (Der)giche vicecomes
comitatus Wesrpimiensis sedis Wassarliel, holott az eredeti oklevélben ez így található: Iohannes
Magmis [de] Sarwar castri Wesprimiensis, Paulus de Leanjfalw castri Wasson castellani,
Clemens Zarka, Nicolaus contra de Mvske vicecomes comitatus Wesprimiensis sedis Wassarliel.
A kissé összetett felsorolásból mindazonáltal csak Miskei Miklós tekinthető bizonyosan alispánnak az oklevélben egyértelműen egyes számban álló vicecomes megnevezés folytán; jóllehet a
táblázatból kitűnik, hogy Szarka Kelemen is ekkoriban viselte tisztségét. DL 20351.
Szarka Kelemen előfordul Szcntpétcrdörgicsci és Kisdörgicsci Szarka Kelemenként is, a
könnyebb azonosítás kedvéért azonban c névalak változatait Dörgicscirc normalizáltam.

Megyei oki. keltezési helye (Szék)

Alispán(ok)

Dátum

Forrás

Veszprém (sz.)

Dörgicsei Szarka Kelemen

1497.06.14.

D L 46397.

Vásárhely (cs.)

Korontáli Mihály

1497.06.29.

D L 66350.

Vásárhely (cs.)

Korontáli Mihály

1498.01.25.

D L 66352.

Vásárhely (cs.)

Korontáli Mihály

1498.02.08.

D L 20648.

Veszprém (sz.)

Dörgicsei Szarka Kelemen

1498.02. 14.

D L 20651.

Vásárhely (cs.)

Korontáli Mihály

1498.02.22.

D L 107729.

Veszprém (sz.)

D ö r g i c s e i Szarka K e l e m e n
prov. curie Vespr.

1498.02.28.

D L 68466.

Veszprém (sz.)

D ö r g i c s e i Szarka K e l e m e n
prov. curie Vespr.

1498.03.28.

D L 20971.

Veszprém (sz.)

D ö r g i c s e i Szarka K e l e m e n
prov. curie Vespr.

1498. 12. 12.

D L 102671.

Vásárhely (cs.)

Korontáli Mihály

1499.05.23.

D L 66354.

Vásárhely (cs.)

Korontáli Mihály

1499.06.06.

D L 102675.

Vásárhely (cs.)

Korontáli Mihály

1499.07.04.

D L 66357.
D L 102678.

Veszprém (sz.)

D ö r g i c s e i Szarka K e l e m e n
prov. curie Vespr.

1499.07.31.

D L 102677.

Vásárhely (cs.)

Korontáli Mihály

1499.08.08.

D L 102679.

Veszprém (sz.)

Dörgicsei Szarka Kelemen

1499. 12.18.

D L 46510.

S z a t m á r i György v e s z p r é m i püspök és ispán ([1499] 1 5 0 0 - 1 5 0 2 )
Veszprém (sz.)

Eszényi Benedek
veszprémi vn.

1500.06. 10. D F 207977.

Veszprém (sz.)

Eszényi Benedek
veszprémi vn.

1500.08.05.

D F 207980.

Veszprém (cs.)

Eszényi Benedek
veszprémi vn.

1500.08.06.

D F 207981.

Veszprém (sz.)

Eszényi Benedek
veszprémi vn.

1500. 10.07.

D F 207985.

Megyei oki. keltezési helye (Szék)

Alispán(ok)

Dátum

Forrás

Vásárhely (cs.)

Eszényi Benedek
veszprémi vn.

1501.04. 15. DF 207994.

Veszprém (sz.)

Eszényi Benedek
veszprémi vn.

1501.04.21. DF 201533.

Vásárhely (cs.)

Eszényi Benedek
veszprémi vn.

1501.05.27. DF 208003.

Vásárhely (cs.)

Eszényi Benedek
veszprémi vn.

1501.06.30. DL 46554.

Vásárhely (cs.)

Eszényi Benedek
veszprémi vn.

1501.06. 10. DF 208004.

Vásárhely (cs.)

Eszényi Benedek
veszprémi vn.

1501.09.02.

DL 66362.
DL 66363.

Frangepán Gergely veszprémi püspök és ispán (1502-1503)
Vásárhely (cs.)

Sávolyi János veszprémi vn.
Dörgicsei Szarka Kelemen 1502.01. 13. DL 66366.
veszprémi vn.

Lövőid (v.)19

Nos universitas
nobilium
con út a tus Wesprin i iens is...

1502.01.23. DL 66367.

Vásárhely (cs.)

Sávolyi János
Dörgicsei Szarka Kelemen

1502.02. 17. DF 208007.

Isvalies Péter veszprémi püspök és ispán (1503- [1509] 1511) 20
Vásárhely (cs.)

19
20

Hosszútóti György

1504. 10.07. DL 66373.

Az oklcvcl dátuma: clominica post festum Vincentii martiris.
Kinevezését követően hamarosan visszatért Itáliába, s a püspökség kormányzását Tommaso
Bcllorusso püspöki gubernátor látta cl. Solymosi László: A veszprémi egyház 1515. évi határozatai (Constitutiones synodalcs ccclcsic Vesprimiensis anni MDXV.) Bp., 1997. (a továbbiakban: Solymosi: Zsinati határozat) 15. p. Tommaso 1507-ben bizonyosan Veszprémben
tartózkodott, innen keltezte ugyanis egy oklevelét. A Veszprémi káptalan számadáskönyvc
(1495-1534). Krónika (1526-1558). Javadalmasok és javadalmak (1550, 1556). Közzéteszi:
Krcdics László-Madarász Lajos-Solymosi László. Veszprém, 1997. (A Veszprém megyei levéltár kiadványai 13.) (a továbbiakban: Számadáskönyv) 126-127. p.

Megyei oki. keltezési helye (Szék)

Alispán(ok)

Dátum

Forrás

Vásárhely (cs.)

Hosszútóti G y ö r g y

1505.01.02.

DL 6 6 3 7 6 .
DL 4 6 6 9 8 .

Vásárhely (cs.)

Hosszútóti G y ö r g y

1505.01.30.

DL 66377.

Veszprém (sz.)

Hosszútóti G y ö r g y

1 5 0 5 . 0 4 . 16.

DL 6 6 3 7 8 .

Vásárhely (cs.)

Hosszútóti G y ö r g y

1505.05.08.

DL 6 6 3 7 9 .
D L 104148.

Vásárhely (cs.)

Hosszútóti G y ö r g y

1505.06.05.

DL 4 6 7 1 7 .

Veszprém (sz.)

Dörgicsci S z a r k a Kelemen

1 5 0 5 . 0 6 . 11.

DF 2 0 8 0 4 6 .

Veszprém (sz.)

Dörgicsei S z a r k a Kelemen

1505.06.25.

P R T VIII. 5 4 6 - 5 4 7 .

Vásárhely (cs.)

Hosszútóti G y ö r g y

1505.08.07.

DL 4 6 7 2 8 .

Vásárhely (cs.)

Hosszútóti G y ö r g y

1505.08.21.

P R T VIII. 547.

Vásárhely (cs.)

Hosszútóti G y ö r g y

1 5 0 5 . 0 9 . 18.

DL 4 6 7 3 2 .

V e s z p r é m (sz.)

Dörgicsci S z a r k a Kelemen

1506.01.28.

PRT VIII. 547 548.

Vásárhely (cs.)

Hosszútóti G y ö r g y

1 5 0 6 . 0 9 . 17.

DL 66382.

V e s z p r é m (sz.)

Dörgicsci S z a r k a Kelemen

1506. 12.09.

DF 2 0 8 0 6 3 .

Vásárhely (cs.)

Hosszútóti G y ö r g y

1507.09.23.

DL 2 1 7 6 5 .

Vásárhely (cs.)

Hosszútóti G y ö r g y

1509.04.05.

DL 102695.

V e s z p r é m (sz.)

Dörgicsei S z a r k a Kelemen

1509.06.27.

DL 106729.

B e r i s z l ó P é t e r v e s z p r é m i p ü s p ö k és i s p á n ( [ 1 5 0 9 ]
V e s z p r é m (sz.)
Vásárhely (cs.)

21

22
23

Dörgicsci S z a r k a Kelemen 2 2
2 1

Hosszútóti György '

1511-1520)2'

1 5 1 0 . 0 3 . 13.

DL 6 8 4 9 4 .

1510. 1 1.07. DL 4 6 9 5 8 .

1509-től a veszprémi egyház commenilatora. volt. Solymosi: Zsinati határozat 15-16. p.; majd
1510. január l-jén Beriszlót a veszprémi egyház gubernátorának mondják. DL 102696. F
megnevezése egészen 1511. december 16-ig élt, ezután már püspök a megnevezése. Solymosi:
Zsinati határozat 35. p. (37. jegyzet)
1510. január l-jén még viselte a veszprémi várnagyi tisztséget. DL 102696.
Később, 1512-1526 között rövidebb megszakításokkal Zala megye alispánja volt Báthori István és Ákosházi Sárkány Ambrus ispánsága alatt. Hohtb: Zala vm. tört. 475^477. p.

Megyei oki. keltezési helye (Szék)

Alispán(ok)

Forrás

Dátum

V e s z p r é m (sz.)

Dörgicsei Szarka K e l e m e n

151 1 . 0 1 . 0 8 .

DL 102315.

V e s z p r é m (sz.)

Dörgicsei Szarka K e l e m e n

1 5 1 2 . 0 1 . 14.

DL 2 2 2 5 7 .

V á s á r h e l y (cs.)

N é m á i Kolos J a k a b

1512.04.29.

DF 2 7 2 0 7 3 .

V á s á r h e l y (cs.)

N é m á i Kolos J a k a b

1512.07.01.

DL 102698.

V á s á r h e l y (cs.)

Mczőlaki Z á m b ó István

1 5 1 3 . 0 5 . 12.

DL 9 3 7 6 5 .

V e s z p r é m (sz.)

Dörgicsei Szarka K e l e m e n

1513.06.08.

DF 208121.

V á s á r h e l y (cs.)

Mezőlaki Z á m b ó István

1513. 1 1.03.

Lukics 94.

V á s á r h e l y (cs.)

Mezőlaki Z á m b ó István

1513. 12. 15.

DF 2 6 0 8 7 6 .

V e s z p r é m (sz.)

Dörgicsei Szarka K e l e m e n

1514.02.01.

DL 4 7 0 6 4 .

V e s z p r é m (sz.)

Dörgicsei Szarka K e l e m e n

1 5 1 6 . 0 3 . 19.

DF 2 0 8 1 4 9 .

V á s á r h e l y (cs.)

Mezőlaki Z á m b ó István

1517.03.05.

DL 2 2 8 9 9 .

V e s z p r é m (sz.)

Dörgicsei Szarka K e l e m e n

1 5 1 7 . 0 9 . 16.

DF 208168.

V á s á r h e l y (cs.)

Hathalmi Lázár

1 5 1 8 . 0 7 . 15.

DL 2 3 0 6 4 .

V á s á r h e l y (cs.)

Hathalmi Lázár

1 5 1 9 . 0 1 . 13.

DL 2 3 1 2 8 .

1520.05.03.

DL 2 3 3 6 9 .

V á s á r h e l y (cs.)

Hathalmi Lázár"

4

V á r d a i P á l v e s z p r é m i p ü s p ö k és i s p á n ( 1 5 2 0 - 1 5 2 4 )
V á s á r h e l y (cs.)

Devecseri C s o r o n A n d r á s

1 5 2 1 . 0 5 . 16.

DL 23547.

V á s á r h e l y (cs.)

Devecseri C s o r o n A n d r á s

1522.06.26.

DF 262021.

V á s á r h e l y (cs.)

Devecseri C s o r o n A n d r á s

1 5 2 2 . 0 7 . 10.

DL 4 7 4 6 5 .

V á s á r h e l y (cs.)

Devecseri C s o r o n A n d r á s

1523.01.29.

DF 2 6 2 0 2 1 .

V á s á r h e l y (cs.)

Devecseri C s o r o n A n d r á s

1 5 2 3 . 0 3 . 19.

DL 4 7 4 9 6 .

V á s á r h e l y (cs.)

Devecseri C s o r o n A n d r á s

1 5 2 3 . 0 6 . 18. D L 4 7 5 1 2 .

V á s á r h e l y (cs.)

Devecseri C s o r o n A n d r á s

1523. 12.24.

24

DL 2 3 8 6 1 .

1520-ban Szarka Kelemennel cgyiilt visellc a veszprémi várnagyi tisztséget. Számacláskönyv
218. p.

Megyei oki. keltezési helye (Szék)

Alispán(ok)

Dátum

Forrás

V á s á r h e l y (cs.)

Devccseri C s o r o n A n d r á s

1 5 2 4 . 0 2 . 11.

DL 4 7 5 4 4 .

V e s z p r é m (p.) 2 ?

P o d á r i S z a t o l c s i (Zcitolchi')
Mátyás

1 5 2 4 . 0 3 . 11.

DL 2 3 9 0 5 .

1524.04.20.

DL 2 3 9 2 7 .

V e s z p r é m (sz.)

P o d á r i S z a t o l c s i (Zcitolchi')
Mátyás

S z a l a h á z i T a m á s v e s z p r é m i püspök és i s p á n ( 1 5 2 4 - 1 5 2 7 )
V e s z p r é m (sz.)

Podári S z a t o l c s i (Zcitolchi)
Mátyás

1525.07.05.

DL 2 4 1 6 5 .

Veszprém (sz.)

Podári S z a t o l c s i (Zcitolchi')
Mátyás

1 5 2 5 . 0 7 . 19.

DL 2 4 1 6 8 .

V e s z p r é m (v.)

Devccseri C s o r o n András 2 6

1525.08.20.

DL 2 4 1 7 6 .

Vásárhely (cs.)

Dcvccscri C s o r o n András

1525. 10.05.

DL 2 4 2 0 2 .
Lukics 95.

V e s z p r é m (sz.)

Devccseri C s o r o n András

1525. 10. 11.

DL 2 3 9 2 9 .

Veszprém (sz.)

Dcvccscri C s o r o n András

1525. 12. 13.

DL 24234.

Vásárhely (cs.)

Dcvecscri C s o r o n András

1 5 2 6 . 0 2 . 15. D L 6 6 3 9 3 .

Veszprém (sz.)

Dcvccscri C s o r o n András

1526.02.21.

DL 24257.

Vásárhely (cs.)

Dcvccscri C s o r o n András

1526.05.24.

DL 66394.

Dcvecscri C s o r o n András

1526.07.24.

PRT

25
26

III. 764.

Az oklevél keltezése: 15. die VI. p. Mathie apostoli, amely egyértelműen március II., azaz
pénteki nap.
1525-ben egy esetben a veszprémi káptalan számadáskönyvében ispánnak mondják: Quartas
nostras Thapolczakees locavimus egregio Andree Choron de Dewecher comiti comitatus
Wesprimiensis pro Jl 10. Számadáskönyv 269. p.

Veszprém megye szolgabírói, esküdtei, jegyzői
Szék

Szolgabíró

(1458-1526)

Dátum

Forrás

Tegyei Tamás

Vá.

1458. 06. 01.

D L 44871.

S z o p o r i Péter

Ve.

1464. 06. 23.

D L 16012.

V á m o s i Farkas M ó r

Ve.

1464. 06. 23.

D L 16012.

S z o p o r i Péter

Ve.

1464. 08. 04.

D F 200497.

Korontáli Antal

Vá.

1465. 01. 10.

D L 45142.

B e d e g e i Basó G y ö r g y

Vá.

1465. 06. 27.

DF 207912.

K o r o n t á l i György

Vá.

1471. 02. 20.

D L 66301.

Csatári Balázs

_

1474. 01. 22.

H O IV. 427.

K o r o m l a i Miklós

—

1474. 01. 22.

H O IV. 427.

Tegyei Tamás

Vá.

1475. 11. 16.

D L 66308.

K o r o n t á l i György

Vá.

1478. 10. 29.

D L 102604.

K o r o n t á l i György

Vá.

1479. 05. 13.

D L 45783.

Ve.

1481.03. 17.

D L 102619.

K o r o n t á l i János

Vá.

1485. 06. 16.

D L 86417.

K o r o n t á l i György

Vá.

1485. 06. 16.

D L 86417.

Csatári Balázs e s k ü d t 2 s

Löv.

1487. 02. 01.

D F 201497.

f a j s z i Á n y o s Mihály e s k ü d t

Löv.

1487. 02. 01.

D F 201497.

V á m o s i Pál

Löv.

1488. 0 1 . 2 1 .

D F 201947.

B o z s ó k i Pál esküdt

Löv.

1488. 01. 21.

D F 201947.

V á m o s i Pál

Ve.

1488. 10. 21. u.

Csatári Mátyás

27
28

27

Solymosi: Adólajstrom
198.

1498-ban Esegvári Fcrcnc tótvázsonyi officiálisa voll. DL 72258.
Az csküdti intczmcny 1486-1492 között létezett törvénybe iktatottan, de nem tűnt cl azonnal
nyomtalanul. Vö. Holub: Zala vm. tört. 158-161. p. Csatári Balázs egyébiránt 1496-ban
veszprémi káptalani ofjicialis volt. Számadáskönyv 14. p.

Szolgabíró

Szék

Dátum

Forrás
Solymosi:

Adólajstrom

Akai G y ö r g y

Ve.

1488. 1 0 . 2 1 . U .

Kovácsi János

Vá.

1488. 10. 21, u.

Miskei G y ö r g y

Vá.

1488. 10. 21. u.

Miskei G y ö r g y

Löv.

1489. 10. 05.

D L 461 15.

Tegyci Gál esküdt

Löv.

1489. 10. 05.

D L 461 15.

Korontál i T a m á s

Ve.

1496. 10. 05.

DL 46372.

Korontáli T a m á s

Vá.

1497. 06. 29.

DL 66350.

j Korontáli T a m á s

Vá.

1498. 01. 25.

DL 66352.

Korontáli T a m á s

Vá.

1498. 02. 08.

DL 2 0 6 4 8 .

Vámosi Sári P é t e r

Ve.

1498. 02. 14.

DL 2 0 6 5 1 .

Korontáli T a m á s

Vá.

1498. 02. 22.

DL 107729.

Vámosi Sári P é t e r

Ve.

1498. 02. 28.

DL 6 8 4 6 6

Szopori Imre

Ve.

1498. 03. 28.

DF 207971.

V á m o s i Sári P é t e r

Ve.

1498. 12. 12.

DL 10267 I.

Lőrintei Csob M á r t o n

Vá.

1499. 06. 06.

D L 102675.

V á m o s i Sári P é t e r

Ve.

1499. 07. 31.

DL 102677.

Görzsönyi V e r e s M i h á l y

Vá.

1499. 08. 08.

DL 102679.

A k a i Mihály d e á k

Ve.

1500. 06. 10.

D F 207977.

A k a i Mihály

Ve.

1500. 08. 06.

DF 207981.

V á m o s i Unoka D o m o k o s " '

Ve.

1501. 04. 21.

D F 201533.

G ö r z s ö n y i Mihály

Vá.

1501. 05. 11.

D F 207994.

L ő r i n t e i Csob M á r t o n

Vá.

1501. 06. 03.

D L 46554.

G ö r z s ö n y i Mihály

Vá.

1501. 06. 10.

D F 208004.

29

200.
So lyn tosi: Adói aj str o m
202.
Solymosi:

Adólajstrom

205.

1498-ból cs 1509-ből, mint királyi emberről van információnk róla. DL 72258; DL 72261.

Szék

Szolgabíró

Dátum

Forrás

Lőrintei C s o b Márton

Vá.

1501. 09. 02.

DL 66363.

Lőrintei C s o b Márton 3 0

Vá.

1502. 01. 12.

DL 66366.

Görzsönyi M i h á l y

Vá.

1502. 02. 17.

DF 208007.

Csajági Józsa Bálint

Ve.

1504. 06. 11.

DF 208046.

Korontáli T a m á s

Vá.

1504. 10. 07.

DL 66373.

Korontáli T a m á s

Vá.

1505. 01. 03.

DL 66376.

V á m o s i Sári Péter 3 1

Ve.

1505. 04. 16.

D L 66378.

Korontáli T a m á s

Vá.

1505. 05. 02.

DL 66379.

Korontáli T a m á s

Vá.

1505. 05. 07.

D L 46728.

Vá.

1505. 05. 14.

D L 46717.

Vá.

1505. 09. 18.

D L 46732.

V á m o s i Sebestyén G e r g e l y

Ve.

1506. 01. 28.

D F 208053.

Korontáli Tamás

Vá.

1506. 09. 17.

D L 66382.

V á m o s i Sebestyén G e r g e l y

Ve.

1506. 12. 09.

D F 208063.

Vá.

1507. 09. 23.

D L 21765.

V á m o s i Unoka D o m o k o s

Ve.

1509. 06. 27.

D L 106729.

V á m o s i Unoka D o m o k o s

Ve.

1510. 03. 14.

D L 68494.

Lőrintei Csob M á r t o n

Vá.

1510. 11. 07.

DL 46958.

Bánki Józsa János

Ve.

1512. 01. 14.

D L 22257.

Korontáli T a m á s

Vá.

1512. 04. 29.

D F 272073.

Korontáli T a m á s

Vá.

1512. 07. 01.

D L 102698.

Bánki Józsa J á n o s

Ve.

1513. 06. 08.

DF 2 0 8 1 2 1 .

Csöglei Györgyfi (Gerffy)

Máté

Csöglei Györgyfi ( G y e r g h f y j
Máté

Csöglei Györgyfi ( G y e r g h f y j
Máté

30
31

1502-bcn Esegvári Ferenc Mártont ügyvedéül vallja a veszprémi káptalan elölt. DL 102690.
1508-ban királyi emberként ismerjük. DL 72261.

Szolgabíró

Szék

Dátum

Forrás

Csöglei Györgyfi ( G e r g h f f y )
Máté

Vá.

1513. 11.03.

Lukics 94.

C s ö g l e i Györgyfi
Máté

Vá.

1513. 12. 15.

D F 260876.

H i d e g k ú t i Farkas Antal 3 2

Ve.

1514. 02. 01.

D L 47064.

Korontáli Tamás

Vá.

1515. 08. 21.

D L 66380.

B á n k i Józsa János

Ve.

1516. 03. 19.

D F 208149.

B á n k i J ó z s a János

Ve.

1517. 09. 16.

D F 208168.

K i s g y i m ó t i János

Vá.

1521. 05. 16.

D L 23547.

G ö r z s ö n y i Györgyfi
(Gewrghffyj
Máté

Vá.

I 522. 06. 26.

D F 262021.

G ö r z s ö n y i Györgyfi
(Gyewrghffyj
Máté

Vá.

1523. 03. 19.

D L 47496.

G ö r z s ö n y i Györgyfi
(Gyerghffyj
Máté

Vá.

1523. 12. 24.

D L 23861.

G ö r z s ö n y i Györgyfi
(Gyerghffyj
Máté

Vá.

1524. 02. 10.

D L 47544.

H i d e g k ú t i Farkas Antal

Ve.

1524. 0 4 . 2 0 .

D L 23927.

H i d e g k ú t i Farkas Antal

Ve.

1525. 07. 04.

D L 24165.

H i d e g k ú t i Farkas Antal

Ve.

1525. 07. 08.

D L 24168.

H i d e g k ú t i Farkas Antal

Ve.

1525. 08. 20.

D L 24176.

Lőrintci C s o b Márton

Vá.

1525. 12. 07.

D L 24228.

H i d e g k ú t i Farkas Antal

Ve.

1525. 12. 13.

D L 24234.

Sári Mihály jegyző
sedis)

Ve.

1525. 12. 13.

D L 24234.

T a k á c s i W a t t h a y Pál

Vá.

1526. 02. 15.

D L 66393.

K o r o n t á l i Mihály

Vá.

1526. 05. 24.

D L 66394.

32

{Gerghffy)

(nótárius

1503-ban meg Escgvári Ferenc cs felesége, Himfi Imre özvegye: Zsófia vallotta Antalt ügyvédként. DL 102691.

Megyei kiküldöttek
Megyei ember

Szék

(1460-1484)
Dátum

Forrás

Koromlai Miklós

Ve.

1460.11.12.

DF 200482.

Csatári János

Ve.

1460.11.12.

DF 200482.

Ajkai Bak G e r g e l y

Ve.

1461.01.28.

DL 66277.

Csöglei B e n e d e k

Vá.

1465.04.05.

DF 263440.

Teveli S z a b ó Miklós 3 3

Vá.

1468.04.14.

DL 4 5 2 9 2 .

Korontáli Antal

Vá.

1469.08.10.

DL 45363.

Bódéi D o m o k o s

Vá.

1470.04.11.

DL 102567.

Hegyi G e r g e l y

Ve.

1471.05.18.

DF 2 0 7 9 1 8 .

Takácsi D o m o k o s

Vá.

1472.03.19.

DF 2 0 7 9 1 9 .

Kovácsi B ö k é n y T a m á s

Vá.

1473.10.14.

DF 2 0 7 9 2 1 .

Oroszi M i k l ó s

Vá.

1474.06.30.

DF 2 0 7 9 2 3 .

Csöglei B c r c c k

Vá.

1475.09.21.

DF 2 0 7 9 2 4 .

V á m o s i F a r k a s Péter

Ve.

1476.10.05.

DF 2 0 1 4 4 6 .

Kiskorontáli L ő r i n c

Vá.

1477.03.27.

DL 102597.

Karancsi B ö k é n y János

Vá.

1477.05.29.

DF 207927.

Jutási N e m e s Péter

Ve.

1477.09.18.

DF 200545.

Szentkirályszabadjai
J ó n á s Imre

Ve.

1477.10.27.

Zichy X I . 2 0 7 - 2 0 8 .

Jutási N e m e s Péter

Vc.

1482.01.16.

D L 18599.

Örsi G e r g e l y

Vá.

1483.07.31.

DF 207940.

Teveli M i h á l y

Vá.

1484.04.15.

DF 2 0 7 9 4 1 .
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Fia: András 1469-bcn reszt vett egy hatalmaskodásban, amelyet Szapolyai István pápai várnagya, Kapuesi Benedek vezetett. DL 86407.

végh ferenc
A TIHANYI VÁR TŰZFEGYVER-ÁLLOMÁNYA A XVI. SZÁZAD
MÁSODIK FELÉBEN

A végvárak tűzfegyverekkel való ellátottságának meghatározásánál általános
problémát jelent, hogy a 16. század második feléből még a stratégiai fontosságú,
illetve kiemelt jelentőségű végvárak esetében is mindössze néhány várleltár adatai
állnak rendelkezésre. A források esetlegessége súlyozottan igaz az ún. kisebb végházak esetében, ahol mindössze egy, szerencsésebb esetben két, időben távoli inventárium alapján lehet csak kísérletet tenni az adott erősségben található fegyverállomány nagyságának és összetételének meghatározására. Az általunk vizsgált
Tihany esetében is mindössze három várleltár képezheti elemzés tárgyát, melyek
közül kettő a szakirodalom állítása szerint egyazon évben, 1560-ban keletkezett. 1
Jóllehet a két összeírás — teljes terjedelmében, illetve kivonatosan — már a múlt
században napvilágot látott nyomtatásban, utóbbi adatainak felhasználását nagymértékben gátolta keletkezésének ismeretlen időpontja. 2 Dolgozatunkban bizonyítani fogjuk, hogy a Szendrei János által közreadott jegyzék valójában a jelzett
időpontnál korábban keletkezett, így a tihanyi vár fegyverkészletéről nem kettő,
hanem három különböző évből áll rendelkezésünkre összeírás. A három, különböző nyelven felvett inventárium adatainak összevetésével mutatjuk be a keletkezésük közt a várbeli fegyverzet számában, összetételében lezajlott változásokat.
A Magyar Kamara kezelésében lévő Tihany várában már az 1540-es évek végétől állomásozott királyi katonaság, melynek zsoldját kezdetben az említett kor-

1

2

Nagy Gyula\ Tihanyi szerszámok. In: Történelmi Tár (= TT), 1878. 342-345. p. valamint
Szendrei János\ Váraink rendszere és felszerelése a XVI. és XVII. században. In: Hadtörténelmi Közlemények (= HK), 1. (1888) 626. p.
A l ó . század második feléből származó inventáriumok adatait a közelmúltban feldolgozó
Kelcnik József is nélkülözte a Szendrci-féle jegyzéket. Kelenik József. Szakállas puskák XVI.
századi magyarországi inventáriumokban. In: HK, 100. (1988) 3.sz. 519. p. valamint Uő.: A
kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom kibontakozásában. In: HK, 103. (1991)
4. sz. 24-26. p. (A továbbiakban Kelenik, 1991.) Vö.: Csorba Csaba: Erődített és várrá alakított kolostorok a Dél-Dunántúl török kori védelmi rendszerében. In: Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 5. Szcrk.: Kanyar József, Kaposvár, 1974. 21. p.

mányszerv, azt követően pedig az alsó-ausztriai rendek segélyéből folyósították. 3
Tihany és a szomszédos Vázsony fenyegetettsége Veszprém 1552. június 1-jei török kézre kerülésével nőtt meg, melynek feladatkörét az ezáltal első vonalba kerülő
két kis végháznak kellett átvennie. A vár és hatósugara alá tartozó terület megvédelmezésére a hadvezetés 40 lovast és 50 gyalogost rendelt a tó magas vízállása miatt időközben szigetté vált Tihanyba, s ez a szám a Veszprém visszavételéig eltelt
közel másfél évtizedben sem módosult számottevően. 4
A tihanyi kapitány tisztét 1554 júliusa óta betöltő Takaró Mihály állítása szerint
október közepén egyetlen tarack sem volt a várban, míg a szakállasok számát körülbelül tíz darabban jelölte meg a végház első embere. ' A kapitány beiktatása után
több alkalommal is feletteséhez, a Győrben székelő Sforza Pallavicini hadmarsallhoz fordult tüzérségi eszközök gyarapítása iránti kérelmével, mely csak 1555 decemberében talált meghallgatásra. Ekkor utaltak ki ugyanis számára egy könnyű
tábori ágyú (falconet) kategóriájába tartozó löveget, a hozzávaló száz golyóval
együtt. 7
Bornemissza Ferenc, a Magyar Kamara által 1558-ban Tihanyba kiküldött királyi biztos utasításának megfelelően részletes jelentésben számolt be a helyszínen
szerzett tapasztalatairól. Beszámolójához mellékelte a végház tizenhat (összesen
72 lóval szolgáló) lovasának és 50 gyalogosának nevét tartalmazó jegyzéket, megemlítve, hogy az utóbbiak közül néhányan állítólag török fogságban vannak. s Bornemissza szóban kötelezte Takaró Mihályt a Kamara előtt számadásra, melynek a
kapitány a szüret befejeztét követően [ „peracta vindemia rítequeperfecta " ] tartozott eleget tenni. Szendrei János a múlt század utolsó negyedében publikálta a tihanyi vár keltezetlen fegyverleltárát, keletkezésének éveként 1560-at jelölve meg.9 A
valójában datálatlan összeírás az erősség fegyverállományán kívül a várban található élelmiszer mennyiségét, illetve az őrség elvi és tényleges létszámát is feltiin3
4
5

Páljfy Géza: A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526-1598. Győr,
1999. 50.,78. p.
Az 1560-as évek közepén a lovas fegyvernem esetében 10 fős növekedés figyelhető meg.
PálffyG.: i. m. 128. p.
Komáromy András: Magyar levelek a XVI. századból. Takaró Mihály tihanyi kapitány levelei
Nádasdy Tamáshoz. In: TT, 1907. 388. p.

6

Uo.

7

Erdélyi László: A tihanyi apátság története. Első korszak. Az apátság önállósága. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend története. X. köt. 1055-1701. Bp., 1908.147. p.
Uo. 149-151., 708-710. p.
Szendrei J.: i. m. 626. p. Szendrei nem tett utalást az irat keltezetlen voltára, így az évszám
megadása önkényesen történt. Az irat az „Instrumenta omnia Bellica in Thyconien[si] Arce
existenftiaj"
címet viseli.

8
9

tette.10 Az összeírást készítő ismeretlen személy saját vizsgálata alapján („iuxta
perlustrationem meam ") 60 lovas és 40 gyalogos meglétét rögzítette, noha a kapitány által neki átadott regestrumba 72 lovas és 50 gyalogos neve volt bevezetve. 11
A kamarai biztos 1558-ban lejegyzett, valamint a Szendrei János szerint 1560-ban
papírra vetett létszámadatok nagyfokú, véletlenen messze túlmutató egyezése bizonyossá teszi, hogy mindkét összeírás ugyanazt az állapotot rögzítette. Ezt alátámasztja Bornemissza jelentése is, melyben maga említi, hogy a várbeli hadiszerekről és élelmiszerekről ugyancsak listát készített: „Instrumenta etiam bellica,
per me in arce revisa et conscripta, itein victualia omnis generis ex eodem meo
regesto patebunt. " 12 Az 1560. évre datált jegyzék tehát valójában az említett biztos két évvel korábban készült jelentésének elveszettnek hitt mellékletét képezte.' 1
Takaró Mihály 1560. április 24-én a vár kapitányságának és a rábízott javak utóda kezéhez adása alkalmával készített inventáriuma alapján szintén képet alkothatunk a tihanyi vár fegyverállományáról. 14 Az említett Bornemissza-féle jelentés és
az átadási leltár keletkezése között — az előbbi szüretre tett utalásából következőleg — legkevesebb 18, legfeljebb 28 hónap telt el, így a viszonylag szűk időintervallum összehasonlító vizsgálatok végzését is lehetővé teszi. 1 ' Indokolttá teszik
ezt a két irat egymást szervesen kiegészítő adatai, illetve meghatározásai is.
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Magyar Országos Levéltár (= MOL) Magyar Kamara Archívuma E 211 Lymbus Scrics II.
9 5 . e s . 30.1. fol. 310.
Uo.
Erdélyi L.: i. m. 709. p.
A latin nyelvű beszámolót és az őrség névsorát tartalmazó listát már Erdélyi is külön jegyzet
alatt találta fel.
Nagy Gy.: i. m. 342-345. p. Nagy illetve Szendrei munkájára gyakori említésük miatt a későbbiekben külön már nem hivatkozunk.
Takaró Mihály 1558 márciusában kelt leveleiben említést lett közte és Magyar Bálint szigligeti és egyben fonyódi kapitány közt támadt viszályról, melyre jelentésében egy mondat erejéig
maga Bornemissza is utalt. Komáromy A.: i. m. 402-404. p.. Erdélyi L.: i. m. 709. p.
Amennyiben a kamarai biztos beszámolójában a márciusra datálható konfliktusról emlékezett
meg, szemléjére március és október hónapok közti időszakban kerülhetett sor.

A tihanyi vár tűzfegyverállományának összehasonlító táblázata 1 6
1558

1560

1577

1 db. Bombarda
s: 7 mázsa
ö: Takaró Mihály

1 db. Syska Taraczk

Idb. H a u f n i t z

3 db. Bombarde Parves

3 db. Vas Taraczk

3 db. Scharfentindlcin

1 d b . S e r e g h b o n t o ky
negy glyobost wet
47 db. Doppelhaken

t: 9 db.
c: 54

47 db. Pragay zakalos
8 db. Chetneky zakalos
t: 4 db.
e: 59

20 db. Pixides Manuales

15 db. Kezbely pwska

20 db. H a n d r o h r

45 db. Pixides Barbate

Az 1558. évi, meglehetősen rossz latinsággal íródott jegyzék első tétele egy hét
mázsa súlyú ágyú, melynek készítőjeként az iratot leközlő Szendrei — az eredeti
szövegnek megfelelő helyesírással — Kakaró Mártont tüntette fel. Ezen személy
és a várkapitány, Takaró Mihály nevének azonossága mellett szól a hangtani egyezésen túl a latin műveltető szerkezet (fundere fecit) is, amely nyilvánvalóvá teszi,
hogy Takaró (torzult névalakban Kakaró) nem az ágyú készítője, hanem készíttetője volt. A löveget tehát Takaró Mihály utasítására, kapitánysága alatt, pontosabban
annak kezdete (1554. július) és az összeírás keletkezése (1558) közti időszakban
öntötték. Jóllehet a löveg típusára vonatkozóan a „bombarda" terminusból messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, a kapitány által öntetett ágyú súlya
alapján leginkább falkonettel azonosítható. Az ez évi összeírás feltüntet még további három löveget is, melyekről a korabeli jegyzék is csak annyit árul el, hogy
könnyű ágyúkról (bombarde parves) van szó. A Takarónak 1555 decemberében kiutalt falconett löveg ugyancsak azt valószínűsíti, hogy a két másik hasonlóan kis
kaliberű lehetett. A hét mázsás tüzszerszám első tételként történő említése arra
utal, hogy a kérdéses löveg volt az erősség lövegparkjának legnagyobb tömegű/kaliberű tagja, jóllehet az utána következő másik három löveggel együtt maga is csak
a könnyű tábori ágyúk kategóriájába volt sorolható.
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A táblázatban alkalmazott rövidítések: s = súlya, ö = öntetté, t = törött, c = együtt. A közlés
betűhív.

Az 1560. áprilisi várleltár ugyancsak összesen négy löveget említ, ám némileg
más elosztásban. A három „vas tarack" mellett egy siska ágyút tüntet fel, ami az
utóbbi kis ürméterére és forgatható voltára utal. Ez viszont semmiképp sem felel
meg a két évvel korábbi leírásban említett hét mázsás tűzszerszámnak. 17 Magyarázatul több lehetőség is kínálkozik. A Takaró Mihály által készíttetett löveg időközben meg is semmisülhetett, vagy akár ki is vonhatták az erősségből, noha ez utóbbira az első vonalbeli kis végházak esetében ismereteink szerint csak rendkívül indokolt esetben adott utasítást a hadvezetés. A lövegek tipizálásakor tapasztalható
következetlenség ismeretében nem zárható ki a lehetőség, hogy Takaró által öntetett nehézlöveg egyike lehet az 1560. évi három vas taracknak, míg a könnyű siska
ágyút az 1558-as, ugyancsak három darab ágyú közt kell keresni. Az 1577. évben
egységes szempontok alapján készített, a végvidéki főkapitányságok mindegyikére kiterjedő összeírás Tihany várában egy nagyobb űrméretű löveg (haufnitz) meglétét rögzítette, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy az összeírásokban először felbukkanó lövegtípus csak 1560 áprilisa után kerülhetett a végházba. Ix

L ö v e g e k és kézi l ő f e g y v e r e k száma és e g y m á s h o z viszonyított aránya T i h a n y b a n 1 9
Év

17

is

19

Löveg

Szakállas

(db)

(db)

K.puska
(db)

Klf
(db)

L-Sz

L-Kp

L - Klf

1: 16.25

2.25

1: 17.5

3.6

1: 16.7

2:35

1558

4

4 5 (9)

20

65

1: I 1.25

1: 5

1560

4

55 (4)

15

70

1: 13.75

1: 3.75

1577

4

47 (?)

20

67

1: 11.75

1: 5

Sz -

Kp

Az alkalmazott terminológia ellentmondásossága mellett további nehézséget jelent, hogy sem
a latin 'bombarda' terminus, sem az ugyancsak általános értelemben használatos 'tarack'
gyűjtőnév nem teszi lehetővé az egyes lövegek osztályba sorolását,
Geőcze István: A tüzérségi ós hadiszcr-állomány Magyarországon 1577-ben. In: HK, 7.
(1894) 708. p. ill. legújabban, az adatokat német terminológia alapján táblázatba rendezve
Kelen ik, 1991. 19-20. p.
Alkalmazott rövidítések feloldása: K.puska = Kézi puskák száma, Klf = Kézi lőfegyverek
(szakállasok + kézi puskák együttes száma), L-Sz = Lövegek és szakállasok egymáshoz viszonyított aránya, L - K p - Lövegek és kézi puskák egymáshoz viszonyított aránya, L - K l f =
Lövegek cs kézi lőfegyverek egymáshoz viszonyított aránya, Sz-Kp = Szakállasok és kézi
puskák egymáshoz viszonyított aránya.

Az 1558-ban, illetve két évvel később összeszámlált nehéz puskák számában is
fedezhető fel némi módosulás. Míg a korábbi lista 45 szakállast (pixides barbate)
tüntet fel, az 1560. évi viszont már tízzel többet, melyből 47 prágai, míg a másik 8
csetneki gyártmány volt. Ez utóbbiak számát további négy, használhatatlan állapotban lévő szakállas gyarapította. A kézi puskák (pixides manuales) száma Bornemissza vizsgálatakor húszat tett ki, míg a Takarót felváltó Gyulaffy László már csak
tizenötöt vett át elődjétől. Ez utóbbi lajstrom egy négycsövű seregbontót is feltüntet,
de minthogy az 1558. évi kimutatás ilyenről nem tud, az említett fegyver csak annak
papírra vetése után került a vár arzenáljába. Figyelmet érdemel emellett az említett
fegyver korai megjelenése is, hisz seregbontók rendszerint csak ritkán szerepelnek a
XVI. század folyamán lajstromba vett fegyverek között. A korábbi kimutatás 5 nagy
és 5000 kisebb golyó mellett továbbiak öntéséhez szükséges ólomból is rögzített hét
mázsát. 1560-ban vas és ón, szakállasokhoz használatos golyókból 2427 darab volt
raktáron, míg a tarackok számára 623 darab ón golyó állt rendelkezésre. Mindkét
időpontban 34 tonna lőporral gazdálkodhattak a védők.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a táblázatban közreadott aránypárok pusztán
tájékoztató jellegűek; célunk trendek érzékeltetése, nem pedig abszolút számok
megadása volt. A vizsgálati darabszámok ugyanis csak adott pillanatra vonatkozó
értékeknek tekinthetők, hisz a lőfegyverek száma számos okra visszavezethetően
rövid idő leforgása alatt is jelentősen módosulhatott. A lőfegyverek egy részének
használhatatlanná válása, illetve megjavítása — a kis számok törvénye értelmében
— akár kétjegyű százalékban is kifejezhető átmeneti módosulást eredményezhetett anélkül, hogy magában az kézifegyver-állományban tényleges növekedés
vagy csökkenés ment volna végbe. A hadszertárakból kiutalt pótlások, illetve zsákmányanyag ellenben növelte a várak fegyverkészletét, a tűzfegyverek mezei seregeknek kiutalása, átcsoportosítása vagy más módon történő elvonása ugyanakkor
annak csökkenését vonta maga után.
A táblázat adatai ugyanakkor az elmondottak szem előtt tartásával kiválóan alkalmasak a fegyverzeti megoszlás nagyságrendi érzékeltetésére. A szakállas puskák
aránya mind a három évben több mint tízszeresen haladta meg a vár lövegeinek számát, míg a kézipuskák esetében ez a szám valamivel kevesebb mint négy, illetve öt
volt. A kézi lőfegyverek (szakállasok + kézi puskák) együttes aránya átlagban tizenhétszeresen haladta meg a vár ágyúinak számát. A nagyobb űrméretű, messzebbre
hordó szakállasok száma mindig legalább duplája volt a könnyű kézi puskákénak;
ennél nagyobb arány csak kapitányváltás évében figyelhető meg, melynek oka
azonban nem a szakállasok számának növekedése, hanem az utóbbiak csökkenése
volt. Veszprém 1566. évi visszafoglalását követően a hadvezetés jelentősen csök-

kentette mind Vázsony, mind a szomszédos Tihany őrségének létszámát," de utóbbi
esetében a védelmi rendszerben betöltött szerepének módosulása ellenére sem a lőfegyverek száma, sem azok egymáshoz viszonyított aránya nem módosult
számottevően a korábbi időszakhoz képest.21 Talán egyetlen számottevő eltérés az
utolsó jegyzék szakállasok alacsony számára vonatkozó adata, de a vár fenyegetettségének mérséklődése mellett — mint láttuk—más is állhatott a csökkenés hátterében. 1577-ben, akárcsak két évtizeddel korábban négy ágyú alkotta a tihanyi
végház lövegparkját, melyből három nagy valószínűséggel 'in specie' volt azonos
a Takaró Mihály kapitánysága alatt a várba rendelt lövegekkel.""
Amennyiben a frissen kinevezett kapitány 1554 októberében papírra vetett, lövegek hiányára és a szakállasok elégtelen számára tett utalása megfelelt a valóságnak, a hatékony védelemhez elengedhetetlen tüzérségi fegyverek beszerzése viszonylag rövid idő alatt mehetett végbe. Az ismertetett adatok emellett alátámasztják a legújabb kutatás statisztikai számítások segítségével igazolt megállapítását,
miszerint a kisebb várak tüzérségi védelmét alapvetően könnyű lövegek látták el,
de emellett kitüntetett szerep hárult a nagyszámú kézi lőfegyverre is.""1

2f)

21
22
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Vázsonyban a gyalogosok számát a korábbi fclcrc (25 fő), a lovasokét viszont csak kis mértékben, 20-ról 18 főre csökkentette a hadvezetés. Tihanyban a gyalogosok száma változatlan
maradt, míg 40 helyett mindössze 26 lovasnak folyósítottak zsoldot. Pálffy G.\ i. m. 139. p.
A ncgy lövés leadására képes orgonalöveg az 1577. évi kimutatásban már nem szerepel.
Vélhetőleg az 1577. évi jegyzékben feltüntetett löveg azonosítható az „öregh [nagy] tarack"-kai, melynek végzete I588. június 16-án teljesedett be, mikor egy lövés során csöve
felrobbant. Erdélyi L.\ i. m. 170-1 78. p. Noha a sérülés mértékéről nincs tudomásunk, valószínűleg újraolvasztással hasznosították a nehézlöveg anyagát, mely legkevesebb egy évtizeden
keresztül látta cl a neki szánt feladatot a tihanyi végházban.
Kelen ik, 1991. 17., 23-26. p.

sunkó a t t i l a
ADATOK AZ ERDÉLYI FEJEDELMI UDVAR SZERVEZETÉHEZ A
BÁTHORY-KORBAN
Sasa János, az udvari gyalogok kapitányának

1585. évi

végrendelete

A végrendelet mint forrástípus többnyire igen gazdag tárháza a végrendelkező személyén, életviszonyain messze túlmutató adatoknak. 1 Fokozottan érvényes ez a
tisztsége által a fejedelem személyéhez közelálló, udvari ember esetében. Anyagi viszonyai, az ő és hozzátartozói életrajzi adatai segítenek az egyén pályaképének megrajzolásában, míg a gyámként, végrehajtóként, illetve kedvezményezettként megnevezett személyek a fejedelem szűkebb környezetét alkotó kör összetételére, belső
összefüggéseire is rávilágítanak. Különösen igaz ez az Erdélyi Fejedelemség XVI.
századi történetére, ezen belül az udvar életére vonatkozóan." Az alábbiakban bemutatandó forrás, a több fejedelmet (János Zsigmond, a Báthory-ház tagjai: István,
Kristóf, Zsigmond) is „híven szolgáló" Sasa Jánosnak, az udvari gyalogok kapitányának az Erdélyi Királyi Könyvekben reánk maradt végrendelete, jelenlegi ismereteim szerint a legkorábbi az ilyen tisztséget viselőkre vonatkozók közül. Történeti
értékét fokozza a végrendeletben foglaltak egyik legfontosabbika, a gyámügyi rendelkezések végrehajtására vonatkozó „utóirat", amely a fejedelem által a saját bizalmi embereiről más bizalmi emberei — udvari familiárisai — által való gondoskodására is utal, valamint az „előirat" amely mint adományost, a már/még életében is
megbecsült kapitányt mutatja be. Ezért igyekeztem a már részben ismert, valamint
különösképpen az adomány-végrendelet-gyámsági rendelkezés forrásegyüttes
által kínált — újabb adatok ellenére még így is meglehetősen szerény forrásbázis se-

1

Az újabb kutatások is nagyobb teret szentelnek a végrendeletek összetett feldolgozásának, Id.
Kubinyi András: Egy késő középkori főrangú hölgy végrendelkezésének tanulságai. In: Történelmi Szemle, 39. (1997) 401-410. p. Uő.: Főúri és nemesi végrendeletek a Jagelló-korban.
In: Soproni Szemle, 53. (1999) 343-356.; Szende Katalin". Magyarországi városi végrendeletek
helye az európai joggyakorlatban. A középkori Sopron, Pozsony, Eperjes példája. In: Soproni
Szemle, 53. (1999) 335-342. p.

2

Várhatóan még a 2000-ben kerül kiadásra egy, a XVI. századi erdélyi végrendeleteket tartalmazó kötet Horn Ildikó és Tüdős S. Kinga munkája.

gítségével a végrendelkező és a fejedelmi udvar viszonyát lehetőleg több oldalról is
megvilágítani.

A végrendelkező: Sasa János
A személyére vonatkozó, jelenleg ismert legkorábbi említés szerint 1567-ben Kővár ostromakor sebesül meg, már ekkor mint a „testőrgyalogság századosa"
(„praetorianorumpeditum
centurio") szerepel. 3 Elévülhetetlen érdemeket szerez
pályatársával, Vadas Mihállyal egyetemben, ellenállva a vetélytárs Bekes Gáspár
ígéreteinek, Báthory István fejedelemmé választásában (1571), majd az ismét a fejedelemségre törő Bekes elleni harcban, Fogaras ostrománál (1573. október) és valószínűleg ő is részt vesz a párharc csúcspontját jelentő kerelőszentpáli csatában
(1575. július 8.).4 Vadas Mihályhoz hasonlóan mehetett ki ő is Lengyelországba
urával, Báthory Istvánnal, hiszen 1580 telén Nevvel várában találjuk a feltételezhetően vele azonos Sasi Jánost 18 lovasával,' majd valószínűleg már 1581-ben, Erdélybe visszatérve szolgált tovább az „erdélyi vajda" Báthory Kristóf, majd fia
Báthory Zsigmond udvarában mint „a fejedelem és somlyói Báthory Zsigmond erdélyi vajda puskás gyalogjainak kapitánya". 6 Archontológiai, terminológiai szem-

3
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5

6

Istvánffy Miklós-. História Rcgni Hungáriáé. Vicnna, Praga, ct Tcrgcsti, 1708. 31. p.
Szamosközy István szerint ugyanis a csatában reszt vettek a többi gyalogosnál kitűnőbb kék
drabantok. Szamosközy István történeti maradványai. I IV. Kiad.: Szilágyi Sándor. Bp., 1876.
(Monumcnta Hungáriáé Historica II. Scriptorcs XXI.) 163. p. Vö.: Bethlen,
Wolfgangus:
História dc rebus Transsylvanicis. Editus secundus I—VI. Cibinium, 1782. II. köt. 316. p. A kél
életút: Sunkó Attila: Az Erdélyi Fejedelemség udvari hadai a XVI. században. In: Levéltári
Közlemények, 69. (1998) 99-131. p. (A továbbiakban: Sunkó, 1998.) 10., 113-116. p.
„Ez 18 lovasával 1580 december clejcn a kiostromolt Ncwcl várában szolgált. (István király
udvari számadáskötete 116. Lapján, Sasinak írva.)" Báthory István lengyel király udvari számadáskönyvcinck magyar és erdélyoszági adalékai. Kiad.: Veress Endre. Bp., 1918. (Fontcs
Rcrum Hungaricarum III.) Báthory István király levélváltása az erdélyi kormánnyal.
(1581-1585). A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából közrebocsátja Veress Endre.
Bp., 1948. (Monumcnta Hungáriáé Historica I. Documcnta. XLI1.) (A továbbiakban: Veress,
1948.) 245. p. 8.a Íj.
1581. augusztus 6-án a Gyulafehérváron a Sajgó nevű szőlőhegyen („in promontorio
Salygo
vocato") levő szőlő eladása ügyében Lencsés György által tett bevallásban a szomszédosok
között elsőként így említik: ,,Egregius Joannes Sasa Capitaneus peditum
pixidariorwn
Illustrissimi
principis
ac Domini Domini Sigismundi
Bathori
de Sumliu
vaivodae
Transsilvaniensis. " Magyar Országos Levéltár (= MOL) F 2 Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak. A Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára. Protocolla. (= F 2) I. 32-33.

pontból egyaránt fontos adat, hogy „az erdélyi fejedelem udvari gyalogjainak kapitánya" („ Capitaneuspeditum AulaeIllustrissimiPrincipis
Transllvaniae ") kifejezés először itt, Sasa János végrendeletében fordul elő, majd a későbbi kapitányok
esetében (Károlyi István 1587., Lázár István 1592.) használata nagyobb gyakorisággal mutatható ki. Az „udvari" jelző a tisztség megnevezésének magyar nyelvű
változatában nem fordul elő a 16. században, sőt a 17. század első kétharmadában
sem szerepel („Nagfyságjos Báthory Sigmondnak Erdély Vaydanak nekem kegelmes feyedelmemnek Gialoginak Capitannya "). Sasa a fejedelmi udvarban rendkívül befolyásos „ariánus"-ok — a XVII. századtól használatos megnevezéssel: unitárius — egyike volt. 7 Végrendeletében azonban, miként ez a kor más „Dávid
Ferenc hitén lévő" személyeinél is megfigyelhető, vallási hovatartozása nem tükröződik egyértelműen. 8 Birtokállománya jelentős: Gyulafehérváron és környékén
Vajasd, Táté, Karácsonyfalva és — bár végrendeletében nem említi — Kolozsváron bírt házzal, szőlőkkel. 9 Halálának pontos dátuma nem simert, azonban az minden bizonnyal a végrendelet kelte és a megerősítés dátuma közötti időszakra esik
(1585. január 18. — február 5.), mivel ez utóbbi Sasa Jánost már a „néhai"
(„quondam ") jelzővel illeti. A szomorú eseményt Veress Endre az Erdélyi
Hármastanács (Kendy Sándor, Kowacsóczy Farkas, Sombory László) 1 585. február 26-i, Báthory Istvánnak küldött jelentése és Gyulaffy Lestár helyesbített feljegyzése alapján evvel egyezően ugyanerre az időintervallumra, egészen pontosan

7

Antonio Posscvino, a Dávid Ferenc halála után [1579] is továbbélő „ariánus" [unitárius] tan elleni hatékony fellépést sürgetve aggasztónak tarija, hogy az udvar jclcsebbjci: „Komis [Gáspár]
huszti várkapitány, Tornyai Tamás lugosi bán, Sasa János, a fejedelmi gárda kapitánya
(„Govanni Sasa capitano clella guardia deI principe") Vas György kolosi főispán, másokkal
egyetemben lelcdztck ebben a pestisben [az arianizmusban], de bírva a hatalmasok szeretetét,
nemcsak megmaradtak istcntclcnscgükbcn, hanem másokat is megerősítettek benne," Hodos,
Nen>a: Vitcjlilc lui Mihai - Voda Aprcciatc in apus 1595-1599. Documcntc din vrcmurilc
acclca. Bucurcsti, 1913. 2., 6. p.; Erdélyországi pápai követek jelentései VIII. Kelemen idejéből.
(1592-1600). Gyűjtötte és közrebocsátja: Veress Endre. (Monumcnta Vaticana históriám regni
Hungáriáé illustrantia. Ser. 2. Tom. 3.) 21. p. Veress Endre (Andrei): Campania crestinilor in
contra lui Sinan pasa din 1595. Bucurcsti, 1925. (Acadcmia Rom/n/. Mcmorilc Scctiunii
Istorice Ser. 3. Tom. 4. Mcm. 3.) 45. p.; Antonio Possevino: Transilvania (1584). Kiad.: Veress
Endre. In: Fontes Rcrum Transylvanicarum. Erdélyi történelmi források, I-V. Közrebocsájtja:
Veress Endre. Bp., 1911-1921. III. köt. Bp., 1913. 189., 259. p.; Sunkó, 1998. 115. p.
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Horn Ildikó szíves szóbeli közlése.
Kolozsváron az 1584. január 21-én, a házasságtörésért elítélt Fcrkcli Miklós egykori összes
ingó cs ingatlan javait kapta örökjogon. Ld. Függelék, 1. sz. A másik, már 1581-ben birtokolt
szőlő a fent említett Sajgó hegyen lévővel azonos. MOL F 2. 1. 32-33.

1585. január 22-re teszi. 10 A jelentés szerint Sasa János „az ő régi betegségébe esvén újonnan" halt meg annak „hosszassága és nagysága által legyőzetve" („ diuturnitate et magnitudine morbi victus "). A tanácsosok szomorúan adnak hangot azon
aggodalmuknak, miszerint szerfelett nehéz lesz a fontos tisztséget jelesül betöltő
személy pótlása. Utódjául — Sasa egykori katonái, az ötszáz kék drabant kérésével
egybehangzóan — kercsedi Károlyi Istvánt javasolják."
Báthory István 1585. március 27-én, Niepolomiczéből keltezett válaszában — a
Hármastanács, nyilvánvalóan a közvélekedést is tolmácsoló jelentéséhez hasonlatosan — igen nagyra értékelte az elhunytat, aki „jámbor és hasznos szolga vala" —
egyszersmind kifejezve halála felett érzett bánatát is. Utódjául — a Hármastanács
említett javaslata alapján — kercsedi Károlyi Istvánt szándékozik kinevezni, hangsúlyozva annak „emberségét, jámborságát és az szolgálatban való szorgalmatosságát és tudományát". 12 Olyannyira őt és kizárólag őt tartja erre alkalmasnak, hogy
már külön levélben is megpróbálta rábírni az éppen a kézdivásárhelyiekkel folytatott birtokvitája ügyében a fejedelemnek „nagy háborodott szívvel író" vélhetően
ez okból (is) a felelősségteljes tiszttől vonakodó Károlyit. Miként a későbbiekből
kitűnt, sikerrel.13
Sasa János pályaképe akár tipikusnak is tekinthető, hiszen a XVI. században ismert öt azonos tisztséget betöltő személyből (Gyarmati Mátéról miriszlói szerepén
kívül érdemben nem szólhatunk) négy (Sasa János, Vadas Mihály, Károlyi István,
Lázár István) vett részt Báthory István hadjárataiban, és részesült szolgálataiért jelentős birtokadományban, míg hárman (Sasa, Károlyi, Lázár) Lengyelországból
hazatérve Erdélyben folytatták tevékenységüket. Tisztségüket — a leváltott Lázár
Istvánt kivéve — halálukig viselték. 14

io

„Erről Gyulaffy Lcstár történeti maradványai II. füzete 16. Lapján ezt a feljegyzést találjuk:
Hoc quoquc anno, joannes Sasa peditum practorianorum capitancus moritur Albac Iuliae, 22.
Januarii. (tévesen 1584-re vonatkoztatva.)" Veress, 1948. 245. p. 8 Íj. Gyulafi Lcstár följegyzései 1565-1605. K i a d , bcv. Szabó Károly. (Monumenta Hungariac Historica Scriptorcs
XXXI.) B p , 3-48. p.

n
12
13

Veress, 1948. 245-246. p.
Uo. 249-250. p.
Tisztségét haláláig, 1591-ig tölti be. Kcrcscdi Károlyi István pályafutására: Sunkó, 1998.
116-118. p.
Archontológiai adataik: Sunkó Attilcr. Az erdélyi fejedelmi testőrség archontológiája a XVI.
században. In: Fons, I. (1994) 3. sz. 186-214. p. (A továbbiakban: Sunkó, 1994.) Életükre:
Sunkó, 1998. 112-120. p.
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A végrendelet tartalma
Az eredetileg pontokba (I-VIII.) szedett rendelkezések a következőképpen összegezhetőek:
• Sasa János ingó és ingatlan vagyonát feleségére Tamásfalvy Annára és három
gyermekére hagyja. (II.)
• A két kisebb gyermek, János és László anyjukkal Karácsonyfalván lakjék és e
birtok jövedeleméből éljen. (III.)
• A legidősebb fiú, a Nagy Barbarával kötött első házasságból származó Mihály
életszükségleteire és taníttatására Vájasd bevételeit rendeli. (III.)
• A gyermekek gyámjául és a birtokok Vajasd, Táthé kezelőjéül lehetőleg Nagy
Farkast vagy más alkalmas személyt jelöljenek ki. (III.)
• Gyulafehérváron lévő házát értékesítsék és az ebből befolyt összeg az árvákat,
illesse. (V.)
• Gyámul a két kisebb árvának (János, László) Gálffy Jánost, a nagyobbiknak
(Mihály) magát a fejedelmet kéri fel. (VII.)
• Özvegyének jövőbeli férjhezmenetele esetére Emyét hagyja, a többi birtokból
járó részen kívül. (IV.)
• Elrendeli az adósok, azaz hitelezők, és a szolgák hátralékának rendezését is.
(VI.)
• A Gyulafehérváron bírt szőlőket három, meg nem nevezett, egyelőre ismeretlen magyarországi rokonára hagyja. (V.)
• A két prédikátornak, (Szalay András és Ilosvai Benedek) a végrendelet elkészítőinek 2-2 ökröt hagy. (V.)
• Nyughelyét is viszonylag pontosan megjelöli (az Ompoly egy szigetét, az
ispotály mellett).
• Itt nevével és címerével díszített sírkő állítását is kéri. (VIII.)
• Végrendeletének megerősítését kéri a fejedelemtől. (VIII.)

A végrendelet utóélete
A végrendelkező árváinak Jánosnak és Lászlónak, a második, Tamásfalvy Annával kötött házasságából származó két kisebb gyermekének „gondviselőül és oltalmazóul", azaz gyámjául (tutor) „jámbor és hü" szolgálata fejében, két jeles személyt — Báthory Zsigmondot és Gálffy Jánost — kér(het)te fel." Kérésének eleget téve, Báthory Zsigmond gondoskodott is az árvákról. 1589. március 12-én familiárisát, 16 később Báthory András fejedelem „ügyes és okos emberét", követét, 1 '
az árvák mostoha atyját (vitricus), sárdi Budai Ferencet bízta meg Sasa László, és
ifjabb Sasa János birtokainak (Csibafalva, Folyfalva, Káposztásszentmiklós, Karácsonyfalva, Somosd, mind Marosszék) kezelésével, 18 mivel ők még gyermekkorban (in lenere aetate) lévén ekkor sem érték el a törvényes kort,19 így jogaikról
és birtokaikról gondoskodni nem voltak képesek. 20 A fenti birtokok közül egyedül
Karácsonyfalva szerepel Sasa János végrendeletében, ide rendelte lakni két kisebb
gyermekét (III. pont), a többi birtok valószínűleg „a mind jószágom" fogalmába
értendő, a gvámsági rendelkezésben nem szerepel, viszont a végrendeletben felsoroltak közül ide tartozott Vájasd, Táté és Ernye.
Vajasd esete magyarázható, hiszen nem említi a forrás a legidősebb fiút, Mihályt sem, aki ekkorra már bizonyára elérte a teljes de legalábbis törvényes kort,
következésképpen róla ilyen módon gondoskodni — és az ő neveltetésének fedezésére szánt birtokot megemlíteni — nem volt szükséges. Elképzelhető azonban,
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„Az masikat {másik gyermeket} penigh Vrunk eo Nag fysu] ga hogl gondwiselese a!a Vegle
kerem eó Nag fysaj gat." Ld. Függelék, 2. sz., a végrendelet VII. pontját.
Ilyen minőségében szerepel az udvari lovasság 1586. július 19-én kelt összeírásában is. MOL
F 12 Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak. A Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára. Lymbus. l/c t.
A fejedelem megbízásából, 1599-ben Gávai Miklós társaságában ő tárgyal Ibrahim pasával
Nándorfehérváron. Szamosközy István: Erdcly története. [1598-1599, 1603] Ford.: Borzsák
István. Vál., bcv., jegyz.: Sinkovics István. Bp., 1977.2 187. p.
Ld. Függelék, 4. sz.
Törvényes kor mindkét nem számára: 12 év, ezután meghatározott esetekben már ügyvédet
vallhatnak. Teljes kor: férfiak 24, nők 16 cv. Werbőczy István: Tripartitum. A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyvc. Latin-magyar kétnyelvű kiadás. Szcrk.: Gazda
István. Bcv.: Bónis György, Csíky Kálmán. Ford.: Csíky Kálmán. Bp., 1990. Tudománytár. (A
továbbiakban: Trip.) Fars I. Tit. CXI.
„Quod nos cum ad nonnullorum dominiorum consiliariorum nostrorum singularium
intcrccssioncm nobis pro parte nobilium Joannis ct Ladislai flliorum egregii quondam Joannis
Sassa factam, tum vero considcrantcs ipsos orphanos in tcncra actatc constitutos non posse
commodc prout deberet rebus suis providcrc ct bona sua rcgcrc." Ld. Függelék, 4. sz.

hogy a végrendeletnek megfelelően az ő gyámságát maga a fejedelem bízta másra,
a végakarat szerint talán Nagy Farkasra.
A második feleség, Tamásfalvi Anna újbóli férjhezmenetele esetére — a jog
szerint az özvegynek járó részen kívül — biztosított Ernye (IV. pont) is érthető módon maradt ki a felsorolásból. Maga az özvegy, a két kisebb fiú édesanyja sem szerepel a gyámügyben, következtetésként adódhat, hogy 1589-ben már ő sem volt az
élők sorában és az ő második férje volt Budai Ferenc, akinek mostoha (vitricus)
megnevezése is ezt támasztja alá.
Sasa János az 1585-ben kelt végrendeletben nem tartotta egyik rokonát sem a
gyámságra alkalmasnak (vagy nem is volt), ezért árvái számára — a természetes
gyámnál, azaz özvegyénél és annak rokonainál (holott egyikük mága is a fejedelem
udvari familiárisa!) 21 előnyösebb pártfogónak tartott — két igen előkelő személyt,
egyik kisebb gyermekének az igencsak ifjú Báthory Zsigmondot, a másiknak
Gálffy Jánost, a fejedelem nevelőjét kérte fel gyámul. Ebben az esetben „nevezett
gyámság" (testamentaria) esetéről lehet szó, 22 míg Budai Ferenc esetében inkább a
fejedelem által „rendelt gyámság" (dativa) jöhet számításba. 23 Ez a lehetőség
azonban elvben azt is feltételezi, hogy a törvényes gyámok, Sasa János fi- és nőági
rokonai, mind elhaltak vagy a gyámságra alkalmatlanok voltak. 24 A még mindig
meglehetősen fiatal fejedelem is érezhette úgy, hogy célszerűbb lesz a gyámságot
maga és Gálffy János helyett egyik udvari familiárisára, azaz megbízható alattvalójára és egyben az árvák mostohaatyjára átruháznia.
Jóllehet a Sasa család további sorsáról további adatokkal jelenleg nem rendel kezem, remélhetőleg így is sikerült a fejedelmi udvar egyik ismert és befolyásos alakjának, Sasa Jánosnak pályaképét és egyúttal az őt környező társadalom jellemzőit
néhány újabb vonással gazdagítani.
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Szerepel az udvari lovasság összeírásában, öt lóra kap 18 forintot. (Thamásffalwy Eq 5 fi 18.)
1596. január. 19. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem udvari lovasságának összeírása. M O L
Családi Levéltárak. Az Esterházy család hercegi ága levéltára. Rcpositorium. P 108 Rcp. 77.
Fasc. Ci. No. 255. Az eredeti szerkezettől eltérő, részben magyarra fordított, szövegszerinti kiadása: Merényi Lajos: Báthory Zsigmond fejedelem udvari lovassága. In: Hadtörténelmi Közlemények, 8. (1894) 2. sz. 108-113. p.
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Nevezett gyámság: Trip. Pars I. Tit, CXIV. A törvényes gyámság nevezett általi lerontásáról:
Trip. Pars I. Tit. CXIX.
Rendelt gyámság: Trip. Pars I. Tit. CXV.
A törvényes gyámok ugyanis megelőzik a rendelteket. Trip. Pars I. Tit. CXX.
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Függelék

A szövegkiadás

alapelvei

A latin nyelvű szövegek átírásánál az úgynevezett humanista helyesírás elveit követtem, a rövidítések helyét és azok feloldását nem jelöltem. A magyar nyelvű szöveget
betűhíven, a rövidítések feloldását [ ]-ben jelölve közlöm. A szövegek formai és tartalmi sajátosságaira vonatkozó megjegyzéseket lábjegyzetekben közlöm.
A források jelzetének feloldása: Magyar Országos Levéltár (=MOL) F1 Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak. Erdélyi Fejedelmi Kancellária. Libri
Regii. (= F 1 LR)

1.

Gyulafehérvár, 1584. január 21.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a házasságtörésért elítélt Ferkely Miklós Kolozsváron lévő házát, valamint összes egyéb ingó és ingatlan javait Sasa Jánosnak,
a fejedelem puskás gyalogjai kapitányának adományozza
örökjogon.
Donatio Joannis Sasa, capitanei peditum pixidariorum
Nos Sigismundus Bathorl de Somlio, Vaivoda Transsilvaniae et Siculorum
comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus
expedit universis, quod nos rationem habentes fidelitatis et fidelium servitiorum
egregii Joannis Sasa capitanei peditum nostrorum pixidariorum, nobis pro locorum
et temporum diversitate exhibitis et impensis, ac in futurum quoque exhibendis et
impendis, totales et integras, domum, vineas, hortos, terras arabiles et alias
haereditates Nicolai Ferkely Coloswariensis tam in civitate Coloswar vei suburbio
eius, quam in territorio dictae civitatis habitas, nec non paratas pecunias res aureas,
argenteas, vina supellectilia, et alias res eiusdem mobiles ubivis habitas,
quocunque nominis vocabulo vocitatas, ex eo, quod idem Nicolaus Ferkely, non
habita ratione honoris sui contempta etiam tam divini, quam humani iuris
authoritate, fidei et foederis coniugalis sacra et intemerata puritate, incontinenter et
illicite extra thorum legitimum ancillam et servitricem suam viciasse illaque ab
ipsa impregnata partum illegitimum edidisse in scandalum eius loci dicitur
memorato Joanni Sasa, ipsiusque haeredibus et posteritatibus universis dandas

donandas et conferendas duximus. Ita tamen si eriminis huius prius iure convictus
damnatusque f u e r i t prout damus donamus et conferimus iure perpetuo et
irrevocabiliter tenendas possidendas pariter et habendas salvo iure alieno, harum
nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Dátum Albae Juliae die
vigesima prima mensis Januarii Anno Domini millesimo quingentesimo
octoagesimo quarto.
Sigismundi

Bathory

MOL F 1 LR. 1. fol

170.
2.

[Gyulafehérvár], 1585. január 18.
Sasa János, a fejedelem udvari gyalogjai kapitányának

végrendelete

Anno domini 1585 die 18 January En Sasa .lanos az Nag[yság]os Báthory
Sigmo[n]dnak Erdély Vaydanak nekem kegelmes feyedelmemnek Gialoginak
Capitannya, 23 noha Testemben ighen betegh wagyok de ezemen lewen, es az
bodogh el mulast lelkem zerint kewanwafn] abból az mit az Vristen ennekem adott,
tezek illien Testame[n]tomot az Tyzteletes Feyerwary praedikator Vraim eleótt
Ilosway Benedek es Zalay András eleott. I. Mindeneknek eleótte Lelkemet az en
terempteó, megh valto es wdwezitteó Istenemnek nagy batorsaggal ayanlom, Testemet penigh az feóldnek hagyom melynek porabol ereos hittel hyzem es varom
annak dwchieóséges fel tamadasat, az Vr Jesus Christusnak Isteni es hatalmas
zawanak altala, kyteól eppen lelkemben es testemben eggy wtt bizonnyial varom az
eóreók eletet. II. Towabba keózeónseges keppen mind Jozagomat es minden fele
marhamat, Valamit Isten nekem adott, ezwst es egyeb ingó byngo marhaymat,
felesegemnek es az en három arwaimnak hagyom. Ezeknek penigh gondwiseleseket es ezek keózeótt walo Jozagomnak elrendeleset ayanlom az my kegelmes

25

Az „udvari" jelző a magyar nyelvű változatban egyáltalán nem szerepel. Ez a sajátosság a
XVI. században, sőt a XVII. század első kétharmadában is megfigyelhető. 1591. január 8. „En
Karoli Istuan, az Erdeli Vahla eo Nag [yság] a fw Capitannia. " MOL F 15 Erdélyi Országos
Kormányhatósági Levéltárak. XI. fol. 199.r 1633. március 3. Nagy Pál gyalog
kapitámink.
Vö.: EM 1904, 69. p.; Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1541-1690. Bp., 1980.
(A MOL kiadványai. II. Hatóság- és hivataltörténet 6.) (A továbbaikban: Trócsányi, 1980)
354. p.

Vrunknak Bathory Sigmondnak, az Nag[ysag]os, Galffy Janossal egyetembe,
keonyeorgeokys eo Nag[ysag]anak mint keg[yel]mes feyedelmwnknek, hogy az
en Jambor es hyw zolgalatomrol 26 megh emlekezwen az en Arwaymnak Isten Vtan
legyen gondwyseleoieok es otalmazoyok. III. Kiwaltkeppen penigh teczyk
ennekem ez hogy az en felesegem az ket kisseb gyermekymel karachionfalwan 27
iakyek, es abbol az iozagbol ellyenek. Az eoregbyk fyamat penigh Mihalt tarchiak
es tanittassak az vayasdy :s Jozagbol, Es rendellienek oda yo gondwyseleot Nagy
Farkast, awagy Valakyt, ky mindennek ott Vayasdon es Tatheban 2 '' gongiat
Visellye, es az gyermekeknek az en Arwaimnak haznokra wgyekezzek es takargasson. 1111. ha felesegem ferhez megyen Ernyeot30 mindenesteol fogwa kewleon
eo maganak hagyom azzal az rezzel egyetembe az myaz teob marhambolys eotet illety. 31 V. az Feyerwary hazamat aggyak el es az arra legyen az en Arwayme Vgyan
itt walo Zeoleomet penigh az Feyerwary Zewleot/ 2 hagyom az Maglarorszagy
harom Attyamfyanak az pryedicatoroknak Benedek Vramnak es Andras Vramnak
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27

28

29
30

31

32

Mindenekelőtt Báthory István fejedelemmé választását Bekes Gáspár ellenében (1571), a továbbra is fejedelmi trónra törő Bekes Gáspár menedékéül szolgáló Fogaras ostromát (1573),
végül a kerelőszentpáli csatát (1575) kell itt megemlíteni. Simkó, 1998. 101-102. p.
Két Karácsonyfalva nevű település jöhet szóba: 1. Nyárádkarácson (Marosszék), a Nyárád
jobb partján, Marosvásárhelytől D-re. Ma: Cráciune$ti Miire? j . Románia. 2. Fehér vármegye.
Gyulafehérvártól EK-rc, a Küküllö jobb partján. Ma Románia: Craciunclu dc Jos A l b a j . A leszármazottak birtokairól intézkedő későbbi forrás [1589. március 12-én Báthory Zsigmond familiárisát, az árvák mostoha atyját (vitricus), Budai Fcrcncct bízta meg Sasa László, és ifjabb
Sasa János birtokainak (Csibafalva, Folyfalva, Káposztásszcntmiklós mindhárom Marosszék)
kezelésével.] adatai miatt a 2-kal való azonosítást tartom valószínűbbnek.
Vajasd: Fehér vármegye. Gyulafehérvártól ÉK-re, a Gáldba torkolló Király patak mindkét
partján. Ma Románia: Oicjdca. Alba j. Sasa 1582. július 20-án már bizonyosan birtokolta.
MOL F 2 I. 109. A birtokok méretéről, jövedelméről adatunk nincs, de jellemző lehet, hogy
Vajasd jövedelmét a legidősebb — Sasa Jánosnak Nagy Barbarával kötött első házasságából
származó — fiú, Mihály eltartására és taníttatására szánta a végrendelkező.
Táté: Fehér vármegye. Gyulafehérvártól ÉK-re, a Maros bal partján. Ma Románia: Totoi. Alba j.
Ernyő = (Nagy) Ernyc: Küküllő vármegye vagy Marosszék. Azonosítása gondot okozott, mivel a végrendeletből egyértelműen nem derül ki, hogy a Nagy Küküllő vagy a Maros melletti
településről van-e szó. Az 1589-ben megemlített három birtok (Káposztásszcntmiklós, Csiba,
Fojfalva) fekvése miatt a Marosba torkolló Ikland bal parti, Marosvásárhelytől É-K-re lévő
(Nagy) Ernyét tartom valószínűbbnek. Ma: Románia Ernei Murcs j.
A hitbér (dos), jegyajándék (rcs paraphcrnalcs), kiházasítási tárgyak (rcs allatac), szabadvagyon, haszonélvezet, személyes használati tárgyak. Illés József. Öröklés a női vagyonban az
Árpádok korában. Bp., 1906. 5-6. p. Illés József. Werbőczy és a Hármaskönyv. Bp., 1942.
(Magyar Jogászegylet Könyvtára 22.) 8 - 9 . p.
Valószínűleg az 1581. augusztus 6-án említett Sajgó szőlőhegyen lévővel azonos. M O L F 2 1.
32-33.

keth keth Eokreot yokat aggyanak es akywewlis minden segitseggel legyenek
nekyk. VI. Adossimnak es Zolgaimnak mindenkeppen megh fyzessenek es megh
elegitsek eoket. VII. Az ket kisseb gyermekimet keozzwl valamelliket akarya
Galffy Vramnak hagyo[m] hogy gongyat visellye, a mykor anny wdeo korba ilith,
hogy Daykal-kodas nelkwl el lehet, Azmasikatpenigh Vrunk eo Nagy[sa]ga, hogy
gondwiselese ala Vegye, kerem eo Nag[ysa]gat. 33 VIII. Vtolzor keoniergeok
ezennys eo Nag[ysag]anak Vrunknak es Galfy Vramnakys, hogy az en Testemet
temettessek nagy Tyztesseggel az Ompay 34 keozeott walo Zygeteczkeben az
Ispitaly fele 31 es keobeol boltoth fellywl rea faragott keowet, az en Newemmel es
Chymerem[m]el 36 egyetembe chynaltassanak, hogy tetemymet kyne ha Sannyak
es zellel ne hanyattassek, Meghys azon keonieorgheok eo Nag[ysaga]nak hogy
ezth az en Testamentomomat eo Nag[ysag]a confirmallia, es minde[n] rezeben
helyen hagyassa.
Jelzetet Id. Fiiggelek, 3. sz.
3.
Gyulafehervar, 1585. fcbruar 5.
Bdthory Zsigmond fejedelem nehai Sasa Jdnosnak, a fejedelem udvari gyalogjai
kapitanyanak, 1585. janudr 18-dn Gyulafehervarott kelt magyarnyelvu vegrende-

33
34
35

Végrehajtására Id. Függelék, 4. sz.
Ompoly: Apulus, Ompoj, Ampoi. Gyulafehérvár folyója.
Az Ispotály utca Gyulafehérvár cszaki részen kelet-nyugati irányban húzodott, ettől délre,
szinten kelet-nyugati irányban a Kis-Tcmető utca, míg maga a temető a város északkeleti részén „emelkedettebb helyen" feküdt, a későbbi római katholikusés lutheránus, illetve református temető helyén. Imecs F. Jákó: A régi Fejérvár fekvése és részei. In: Az Alsó Fchcr
vármegyei Történeti Régészeti cs Természettudományi Egylet évkönyvei. 14. Gyulafehérvár,
1908. 2 9 , 32. p. XVII. század eleji (1615. VII. 10.) adatok szerint maga „az ispotály a város
nyugati szelén, az erdő és az Ompoly közelében, a Temető utca környéken állott." Jóllehet a
XVI. században az épület helyét nem lehet egyértelműen meghatározni, a végrendelet erre vonatkozó része (VIII.) alapján valószínűleg már erről a „Fciérvár végen" álló épületről és nem a
középkori Szent-Leiek ispotályról lehet szó. Kovács András: Humanista cpigráfusok adalékai
Gyulafehérvár közép- és koraújkori helyrajzához. In: Szamosközy István. Analccta Lapidum.
1593. Inscriptioncs romanac 1598. Szcrk.: Keserű Bálint, s. a. r. Balázs Mihály. Szeged, 1992.
(Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 33.) 31. p. Gyulafehérvár
város jegyzőkönyvei. Gyulafehérvár városkönyvc. 1588-1674. Gyulafehérvár város törvénykezési jegyzőkönyvei. 1603-1616. Bcv, jegyz.: Kovács András. Kolozsvár, 1998. (Erdélyi
Történelmi Adatok VI. 2.) 308-309. p.
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A család címere sajnos m i n d e z i d á i g

ismeretlen.

letét Kocsárdi Gálffy János fejedelmi tanácsos és főudvarmester — a végrendelet
végrehajtója és Sasa János özvegyének és árváinak gyámja — kérésére szó szerint
átíratja és megerősíti.
Confirmatio testamenti egregii quondam Joannis Sasa, capitanei peditum aulae
Illustrissimi Principis Transsllvaniae 37
Nos Sigismundus Bathori de Somlio Vaivoda Transsylvaniae et Siculorum
comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus
expedit universis, quod magnificus dominus Joannes Galffy de Kochyard 3 *
c o n s i l i a r i u s noster ac supremus m a g i s t e r curiae n o s t r a e , tutor s c i l i c e t
testamentarius generosae dominae Annae Thamasfalwy relictae, ac nobilium
orphanorum egregy quondam Joannis Sasa capitanei peditum aulae nostrae utputa
Michaelis ex generosa olim Barbara Nagy, prioré consorte sua ac Joannis et
Ladislai ex praedicta Anna Thamasfalwy. Superstite procreatorum nostram
personaliter veniens in praesentiam, nominibus, et in personis dictae relictae et
praefatorum orphanorum exhibuit nobis et praesentavit quasdam tabulas
testamenti dicti quondam Joannis Sasa, super testamentaria dispositone ultima que
eiusdem voluntate emanatas, in duplici papyro patenter confectas et tribus sigillis
roboratas tenoris infrascripti. Supplicans nobis idem dominus Joannes Galffy
nominibus et in personis quorum supra ut nos easdem literas testamenti, omniaque
et singula in eisdem contenta, ratas, gratas, et accepta habentes, praesentibusque
litteris nostris verbotenus inseri et inscribi facientes perpetuo valituras gratiose
conftrmare, praemissaeque dispositioni nostrum consensum praebere dignaremur.
Quarumquidem tenor hungarico sermone conscriptus sequitur in hunc modum. [ld.
Függelék, 2. sz.] Nos igitur supplicatione praemissa nobis modo quo supra facta
benigne exaudita et faventer admissa, praescriptas et praeinsertas litteras seu
tabulas testamenti annotati quondam Joannis Sasa, non abrasas, non cancellatas
nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspitione carentes
praesentibusque litteris nostris verbotenus sine diminutione et augmento aliquali
insertas et inscriptas, quoad omnes earum continentia clausulas, articulos et puncta

37

3X

A „Capitaneus peditum Aulae Illustrissimi Principis Transllvaniae". („az crdclyi fejedelem
udvari gyalogjainak kapitánya") jelenlegi ismereteim szerint először Sasa János címei között,
végrendeletében fordul elő, majd a későbbiekben (Károlyi István 1587., Lázár István 1592.)
használata rendszeresebbé válik. Sunkó, 1994.; Sunkó, 1998. 115. p.
Gálffy János 1567-1569 között a nagyobb kancellária írnoka, 1576-1581-ben Aranyosszék
királybírája, 1583-tól főudvarmester cs Báthory Zsigmond neveltetésének főfelügyelője,
Trócsányi, 1980. 27. p.

eatenus, quatenus eaedem rite et legitime sunt emanatae viribusque earum veritas
suffragatur ratas, gratas, et acceptas habentes consensumque nostrum illis
praebentes pro dicta relicta et orphanis eiusdem Joannis Sasa ac quorum interest,
perpetuo valituras gratiose confirmamus harum nostrarum vigore et testimonio
litterarum mediante. Datum Albae Juliae quinta die mensis February anno domini
millesimo quingentesimo octuagesimo quinto.
MOL F 1 LR. I. fol.

281r-282.r
4.
Gyulafehervar, 1589. marcius 12.

Bdthory Zsigmond fejedelem a nehai Sasa Jdnos arvainak, Jdnosnak es Ldszldnak,
gydmjdul familidrisdt, sdrdi Budai Ferencet, az drvdk mostohdjdt (vitricus) nevezi ki.
Tutoria orphanorum egregii quondam Joannis Sassa egregio Francisco Budai de
Saard collata. etc.
Nos Sigismundus Bathory de Somlio vaivoda Transsylvaniae et siculorum
comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus
expedit universis. Quod nos cum ad nonnullorum dominiorum consiliariorum
nostrorum singularium intercessionem nobis pro parte nobilium Joannis et Ladislai
filiorum egregii quondam Joannis Sassa factam, tum vero considerantes ipsos
orphanos in tenera aetate constitutos non posse commode prout deberet rebus suis
providere et bona sua regere.
Nec igitur eiusmodi bona ipsorum in huiusmodi tenera aetate ab eis vel
abalienarentur, vel per quempiam dilaxiderentur, ad regendum et possidendum
curia portionesque possessionarias in possessionibus Karachonffalwa 39 Somosi 40
Folyffalwa, 41 Chybaffalwa 42 et Kapoztas Zent Miklos 4, in sede siculicali Maros

39
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Karácsonfalva: Nyárádkarácson. Marosszck. A Nyárád jobb partján, Marosvásárhelytől D-re.
Ma: Cráciunc§ti Murc§ j. Románia.
Somosd: Marosszck. A Nyárád bal partján, Marosvásárhelytől D-re. Ma: Comc§ti Murc§ j.
Románia.
Folyfalva: Marosszck. A Nyárád jobb partján, Marosvásárhelytől D-re. Ma: Foi n Cráciunc1>ti
Murc" j. Románia.
Csibafalva. Marosszck. Ma: Ciba. n Cráciunc°ti Murc" j. Románia.
Káposztásszcntmiklós: Marosszck. A Nyárád jobb partján, Marosvásárhelytől D-re. Ma:
Nico-lc$ti n Cráciunc"ti Murc" j. Románia.

existentes habitas. Egregium Franciscum Buday de Saard familiarem nostrum,
vitricum vero dictorum orphanorum, ad quem tuitio huiusmodi bonorum, de iure
etiam magis quam ad alium quempiam spectare dinoscitur ea conditione
eligendum et nominandum duximus ut ipse Franciscus Buday praescripta universa
bona portionesque possessionarias dictorum orphanorum, eo usque donec iidem
Joannes et Ladislaus Sassa ad legitimam permeruerit aetatem,44 si et in quantum id
de iure et consuetudine regni nostri Transsylvaniae fieri potest, nomine tutorio
tenere possidere et conservare fructusque eorundem percipere valeat atque possit.
Ac huiusmodi bona dictorum orphanorum idem Franciscus Buday infra tempus uti
praemissum est adultae et legitimae aetatis ipsorum eisdem salva conservare et
adveniente ipsorum legitima aetate sine omni iuris suspitu et perceptu, ad
simplicem duntaxat ipsorum orphanorumrequisitionem reddere et remittere; ac de
universis quoque proventibus singulis annis per eundem Franciscum Buday ex
eisdem bonis perceptis iustam veram et sufficientem rationem reddere debeat et
teneatur. Imo eligimus et tempus infra praemissum, apud eundem possidendas
relinquimus, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum
Albae Juliae die duodecima mensis martii. Anno Dornini millesimo quingentesimo
octuagesimo nono.
MOL

44

F I LR. II. p.

319-320.

Törvényes kor: férfiak esetében 24 év. Trip. I. Tit. CXI.

katona csaba
RACHEL HARRIETTE BUSK — EGY ANGOL HÖLGY ÚTLEÍRÁSA
MAGYARORSZÁGRÓL

1870-ben egy útleírásokat tartalmazó kötet jelent meg Angliában Illustrated
travels: a record of discovery, geography and adventure címmel. Szerkesztője a
Royal Geographical Society segédtitkára H. W. Bates volt. Ebben a kötetben található egy Magyarországgal foglalkozó írás is, aminek szerzőjeként egy bizonyos R.
H. Busk szerepel.' A néhány oldalas leírás röviden foglalkozik a Fertő-tóval, majd
áttér a Balatonnak és környékének, elsősorban Balatonfürednek és Tihanynak a bemutatására. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy miért is érdekes számunkra ez az
írás, hiszen a magyar olvasóknak aligha újdonság például az, hogy a füredi fürdő a
bencés apátság tulajdona volt, vagy hogy Tihany sűrűn használt révhely. Ez az írás
azonban Angliában jelent meg és az angol olvasókhoz szólt, akiknek aligha voltak
bőséges információik hazánkról — s ez az ami miatt feltétlenül számot tarthat érdeklődésünkre. Gondoljunk csak a magyarságról tőlünk Nyugatra mind a mai napig élő — s általában nem túl hízelgő — sztereotípiákra! A Közép-Kelet-Európa
területeiről nyugat felé nem túl bőségesen csordogáló információk miatt az úgynevezett „művelt" olvasóközönség ez irányú elképzelései a múlt században leginkább az ilyen és hasonló jellegű leírásokból táplálkoztak. Nem érdektelen tehát
megismerkedni azzal, hogy miként látta és főleg, hogy miként láttatta hazánkat a
múlt század derekán egy angol utazó.
Természetesen nem mehetünk el szó nélkül a szerző személye mellett sem. Az
olvasó minden bizonnyal elismeréssel adózik a magyarul nem beszélő utazó bátorságának, amikor útleírásának ahhoz a részéhez ér, amikor egy kóbor cigánycsapat
társaságában kel át a tihanyi réven, hogy aztán a legsötétebb éjszakában egymaga
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The lakes of western Hungary and the dwcllcrs on their banks by R. H. Busk. In: Illustrated
travels: a record of Discovcry, Geography, and Adventure. Edited by H. W. Bates, assistant
sccrctary of the Royal Geographical Society. With engravings froin originál drawnings by
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Illustrated travels: a record of discovcry, geography and adventure, volumc 2, (1870), pp.
138-141 on the occasion of the first confcrcncc of Hungárián local studics Iibrarians held at
Sopron 2 6 - 2 8 July 1995 by Ian Maxtcd, Country Local Studics Librarian, Devon Library
Services

vágjon neki a számára ismeretlen és nem egy esetben barbárnak ható tájon az apátság felé vezető útnak. Ez az érzés alighanem növekedni fog, ha feloldva az R. H. rövidítést, megtudjuk, hogy a két betű a Rachel Harriette nevet takarja és a szerző
nem más, mint egy mélyen vallásos, magyarországi útja idején mindössze 30 év
körüli fiatal hölgy.2 Teljes neve Rachel Harriette Busk — a nem éppen angolos
hangzású név magyarázata abban rejlik, hogy a család őse csupán a XVIII. század
elején települt át Normandiából s a család eredeti neve Du Busc volt. Rachel Harriette édesapja, az idősebb Hans Busk (1772-1862) vagyonos ember volt, fontos
közigazgatási tisztségeket töltött be, aki szabadidejét rendszerint különféle tanulmányokra fordította. Sokrétű érdeklődését és tehetségét jelzi, hogy több verseskötete is megjelent. Az 183 1 -ben született Rachel Harriette a legfiatalabb gyermeke
volt öt lánya és két fia közül — az idősebb fiú, az ifjabb Hans Busk (1815-1882)
szintén jeles személyiség volt, mint az önkéntes lövészegyletek fejlesztésének
apostola, másrészt mint a hajózás lelkes híve s egyben több jacht tervezőmérnöke,
valamint jó hírű gasztronómus. 3 Ebben a kulturálisan pezsgő, nyitott környezetben
Rachel Harriette gondos nevelést kapott és mivel már egész fiatal korától sokat utazott, rövid idő alatt több nyelvet sajátított el és hamar megmutatkozott élénk érdeklődése a szellemi néprajz iránt. Bár protestáns hitben nőtt fel, 1858-ban katolizált,
majd érdekes módon követte példáját négy húga és fiatalabb fivére is. 1862-ben
Rómába költözött és ettől fogva haláláig itt élt. Hamarosan közkedvelt alakja lett
Róma magasabb köreinek, baráti társaságához tartozott többek között Giacchino
Pecci kardinális, a későbbi XIII. Leó pápa is. 1867-ben és 1868-ban levelekben
számolt be a katolikus hetilap Westminster Gazette hasábjain a római politika és
társadalom aktuális eseményeiről: ezek egy része 1870-ben különnyomatban is
megjelent (Contemporary Annals of Romé, Notes Political, Archaeological and
Social). Fő irodalmi tevékenységét azonban néprajzi irányú érdeklődése határozta
meg. Több kötetet jelentetett meg névtelenül (Patranas or Spanish Stories, Sagas
from the Far East: Kalmouk and Mongol Tales stb.) és saját neve alatt is (The
Folk-lore of Romé, The Valleys of Tirol stb.), emellett mintegy ezer népdalt és népmondát gyűjtött össze utazásai során, melyeknek fő célpontjai elsősorban Itália,
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Spanyolország és Ausztria voltak. A mozgalmas életű Rachel Harriette Busk
1907-ben hunyt el, a The Times nekrológban emlékezett meg róla.
Magyarországi útleírása az 1 860-as évek állapotait tükrözi. A kéziratot vélhetően 1869-ben készítette el: ezt igazolni látszik az, hogy a könyv 1870-ben jelent
meg, valamint az is, hogy a szerző a három éve kiszáradt Fertő-tóról ír, a Fertő-tó
pedig az 1860-as években 1866-tól '69-ig volt ebben az állapotban. Busk nem egyszer utal arra, hogy több ízben is járt Magyarországon: megemlíti, hogy a Fertő-tóhoz egy későbbi útján látogatott el, míg a tihanyi átkelést, mint első balatoni útjának eseményét mondja el. Bár az idősíkok keverednek és nincsen pontos adat, hogy
összesen hányszor és melyik években járt hazánkban, legalább két esetben került
erre sor 1861 és 1869 között. Flogy az útleírás nem 1861 előtti eseményeket rögzít,
azt bizonyosan tudhatjuk abból, hogy Busk elmondása szerint vonattal érkezett a
Balaton déli partjára, a déli vaspályán pedig 1861-től közlekedett a vasút. Mindamellett valószínűsíthető, hogy a két utazás éve pontosan 1861 vagy 1862, illetve
1865. Előbbire abból következtethetünk, hogy az első útja alkalmával Tihanynál
kel át a szerző. 1863-tól ugyanis Siófokról a Kisfaludy gőzös szállította át a déli oldalra vasúttal érkezőket Füredre: ha ez már akkor is így van, amikor az utazó először megérkezik a Balatonhoz, akkor alighanem ő is ezt az utat választja. Ezt
támasztja alá, hogy más helyen ő maga is ír a Siófok és Füred között közlekedő hajóról. A másik év megállapításához is maga Busk adja a kulcsot, amikor megemlíti,
hogy a Füredre látogatni szándékozó Erzsébet és Ferenc József tiszteletére felújításokat végeznek a fürdőhelyen. Erre 1865-ban került sor az Uj-fürdőház nevű épületen, majd, bár a látogatás elmaradt, tovább folytatták az építkezést és így alakult
ki a mai Állami Szívkórház déli része, amely akkor az Erzsébet-udvar nevet kapta.
(A datálás hitelességével kapcsolatosan még szükség van egy rövid kitérőre. A
szerző egy új Kur-saal építését említi. A német szót magyarul gyógyteremnek fordíthatjuk— a múlt században kurszalon néven is használták. Ez az épület a fürdőhelyeken az a helyiség volt, ahol a fürdővendégek az üres délutáni órákat egymás
társaságában tölthették el: általában volt benne hírlapolvasó, kávéház, zongoraterem stb. A füredi gyógyterem azonban csupán 1878-ban épült fel, így itt megtévesztő lehet a szerző szóhasználata. Aligha kétséges, hogy a már említett Új-fürdőházhoz toldott új épületrészére gondolt. Az Uj-furdőházban kiadó szobák, illetve a különféle fürdők voltak, ezért használhatta vele kapcsolatosan Busk a Kursaal szót.)
Busk elbeszélése néhol közhelyszerű felsorolássá válik (pl. amikor a magyar
konyhaművészetről és vendégszeretetről ír), máshol ez dagályossá is bővül (a szüreti esték leírása), ugyanakkor vannak eleven színekkel megfestett részei, ilyen
például a tihanyi átkelés leírása. Akadnak tárgyi (a veszprémi Tűztoronnyal kap-

csolatban) és — ez esetben szerencsére — más tévedései is, amikor a Balaton jövendő'kiszáradását kész tényként kezeli. Rácsodálkozik arra, hogy a szüreti mulatság miért nem része a fürdőidénynek és egy-egy esetben érezni lehet brit magabiztosságát a kontinenssel szemben (Füred annak ellenére vonzó fürdőhely, hogy
angolok alig keresik fel). Összességében azonban elfogultság nélkül szemléli a
magyar viszonyokat. Nem érződik a hangján az a fajta egzotikus rácsodálkozás,
ami szintén nem egy esetben napjainkig létezik Közép-Kelet-Európa régiójával
kapcsolatosan a nyugatról jött látogatóknál (mostanság még megtoldva a volt szocialista államok iránti jóindulatúnak és megértőnek szánt, ugyanakkor némelykor
szinte megalázónak ható kíváncsiskodással is), ha számára nem tetsző dolgokról ír,
azokat nem annyira bírálatként fogalmazza meg, hanem tényszerűen rögzíti. Már
csupán ezért sem haszontalan kézbe venni ezt a pár oldalas útleírást.

Rachel Harriette Busk
NYUGAT-MAGYARORSZÁG TAVAI ÉS A PARTVIDÉK LAKOSSÁGA
Közzéteszi: Katona Csaba

A természet, melynek különféle adományai kivételes bőséggel lelhetőek fel Magyarországon, tavak tekintetében szűkmarkúnak bizonyult. A Tátrában 4 fekszik a
Felkai-tó 5 s bár akad még néhány apróbb tavacska a Kárpátokban, 6 nem egy közülük mintegy 6000 láb magasságban, az ország nyugati részében mindössze kettő
van — a Fertő-tó7 és a Balaton — s ezek közül is az egyik ma már megszűnt létezni,
kiszáradt. Noha még jelölik a térképeken és említik az útikönyvek is, de immár három éve, hogy a Fertő-tónak, mely valaha a benne élő vízileányról 8 szóló regékről
és kitűnő halairól volt híres, utolsó nyomai is eltűntek a föld színéről és az egykori
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Az eredeti angol szövegben: Talragcbirgc. A szerző német nyelvű forrást használhatott, mivel
több esetben is német földrajzi neveket említ. A szövegben a szerző által használt magyar szavakat és helyneveket dőlt betűkkel kiemelve, a szerző írásmódjában közöljük.
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Az angol nyelvű eredetiben: Fclkacr-Scc.
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Az angol nyelvű eredetiben: Neusiedler.
Vö.: Ipolyi Arnold: Magyar mithologia. Pest, 1854. 112. p.

meder, a nedvességtől termékeny szittyós part Magyarország leggazdagabb legelőjévé lett.
Amikor egy későbbi magyarországi utamon tervemnek megfelelően tettem egy
gyalogos kirándulást az annyira magasztalt Fertő-tóhoz, ez fájdalmas csalódást
volt számomra, amit csak vállalkozásom egyedülállósága ellensúlyozott valamelyest. Úgy ítéltem meg, hogy mintegy félóra alatt sétáltam keresztül a tó egykori
medrén. Érdekes volt, ahogy egy kellemes négymérföldes sétányira Soprontól, 9 a
Roisdorf0 nevű elmaradott falu mögötti legnagyobb magaslatról rátekintve, világosan kivehető volt a falvak sora mentén az egykori partvonal. Hasonló végzet vár
a Balatonra is. Lehet, hogy húsz, lehet, hogy ötven, lehet, hogy száz év múlva, de
kétségtelen, hogy folyamatosan eltűnőben van és csak fövenyes parlag marad majd
a nyomában. Addig azonban feltétlenül érdemes felkeresni tiszta levegője, ritka
szépsége miatt éppúgy, mint az elmúlásból fakadó sejtelmes vonzereje okán. Ha
meg akarjuk ismerni, mindenekelőtt Füredet kell felkeresni.
Habár Füred neve vélhetően nem túl ismert Angliában, egyike Európa legbájosabb fürdőhelyeinek, s meglehet, ennek ellentmondani látszik az is, hogy eddig jó,
ha összesen egy tucat angol kereste fel," kedvelt gyógyhelye Magyarország és bizonyos mértékben Ausztria szépeinek és felsőbb köreinek. 12 Fekvése a tó érintetlen partján igen regényes, körülötte széles, lapos puszták terülnek el, mögötte a
Bakony hatalmas erdősége, hegyeivel és romba dőlt váraival, óriási fáival, vaddisznókondáival és a lovagias rablókról szóló legendáival, melyek korunkra nem éppen jellemző módon máig élnek a föld eme érintetlen formájában fennmaradt öt-

9
in

11

12

Az angol nyelvű eredetiben: Ocdcnburg.
A szerző által c néven említett települést nem sikerült egyértelműen azonosítanom. Roisdorf
nevű helységet nem találtam Sopron közelében sem az utazó által leírt, sem pedig Reus(s)dorf
formában. Talán Fertőrákos német nevének — Kroisbach — torzult formájáról van szó, vagy
Fcrtöboz nevének elferdült, ncmctcsítctt változatával van dolgunk: Boz — Bozdorf— Roisdorf.
Az 1840-cs évektől az 1880-as évekig fennmaradt múlt századi balatonfüredi fűrdőlisták adatai alapján is bizonyítható angliai (és skóciai) vendegek szórványos jelenléte Füreden:
1840-ben Oxford: 2 fő, 1841-ben Blcnhcim, London, Woodstrcck: l - l fő, 1852-ben Skócia: I
fő, 1857-ben London: 2 fő, 1861-ben: Anglia: 2 fő, 1863-ban London: I fő, 1868-ban London:
9 fő, Kilmain Park: I fő, Anglia egyéb helyeiről: 1 fő, 1869-ben Anglia: 6 fő, 1872-ben London: 8 fő, Anglia egyéb helyeiről: 4 fő, 1884-ben Anglia: 5 fő. Részletesen: Katona Csaba: A
balatonfüredi vendégek társadalomtörténeti vizsgálata 1840-1916. Kézirat.
A legtöbb külföldi fürdővendég Ausztriából érkezett Füredre, különösen Bécs lakóinak magas
száma feltűnő, amit az alábbi adatsorral is igazolni tudunk. 1861-ben a települések köziil Bccs
a 7. a legtöbb vendéget adó városok sorában (szám szerint 15 fővel). Ugyanezek az adatok a
további években: 1862: 4. (29 fő), 1863: 5. (33 fő), 1868: 6. (42 fő), 1869: 5. (38 fő). Részletesen: Katona Cs.: i. m.

ven négyzetmérföldjén. Mindenfelől szőlő borította lejtők veszik körül, melyeknek mustját kisajtolva Magyarország legzamatosabb borait készítik és nincsenek
messze az érdekes, történelemi városok, Wesprim, Papa és Székesfehérvár. 13 Aki
Wesprimet (mintegy tíz vagy tizenkét mérföld távolságra fekszik Füredtől) keresi
fel, azt sem éri csalódás, mivel itt található az ország fölötti török uralom kevés emlékének egyike. Semmi sem lehet feltűnőbb, mint a különbség Spanyolország és
Magyarország mohamedán megszállása között. Egyfelől az az időszak, amelyben
a mohamedánok meghódították Spanyolországot, politikai hatalmuk és művészeti
fejlődésük tetőpontja is volt, következésképp, amikor a spanyolok kiűzték a hódítókat, megőrizték a pompás alkotásokat, amelyeket azok földjükön emeltek, mint
az általuk legyőzött ellenség nagyságának emlékeit. Másfelől viszont a mohamedánok uralma Magyarországon egyidejű volt hanyatlásukkal és mikor a Magyar
visszanyerte hatalmát az ország fölött, nem sok mindent talált megőrzésre méltónak és inkább kedvére volt, hogy a támadók jelenlétének minden emlékét elpusztítsa: ezért, egész kevés kivétellel, kő kövön nem maradt abból, amit a mohamedánok
létrehoztak. Az egyik ilyen kivétel Wesprimben található, egy csinos minaret,
amely német ízlés szerint átalakítva a tüzőrséget szolgálja. 14 Szintén építészeti érdekesség a kerek templom, a templomosok öröksége. A püspöki székhely elhelyezkedése és az egykori vár romjai csodálatosak. Nem lehet legalább kissé nem
meglepődni e távoli helyen megpillantva az angliai állapotokhoz hasonlóan, szétszórtan elhelyezkedő házakat, melyek olyannyira különböznek az otthoni durva
kunyhóktól. Mindamellett az itteni építmények nemigen felelnének meg igényeinknek, több hasonlóság nincs. A vidék népe felfedezte, hogy a szőlőfürtök gazdag
girlandjait, a kukoricát és a napraforgót" a legcélszerűbb mélyen árnyékolt tornácaikon 16 felakasztani' 7 , míg az ezek mögött lévő alacsony szobák kielégítik az egy-
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Az angol nyelvű eredetiben: Stuhlwcisscnburg.
A szerző ezúttal téved, a veszprémi Tűztorony, korábbi nevén Vigyázótorony nem török minaret volt. A Tűztorony a középkori vár egyetlen megmaradt tornya, amelyet az idők során többször átalakítottak, utoljára 1817-ben. Magassága és formája téveszthette meg Rachcl Harrictte
Buskot. Vö. Korompay György. Veszprém. Bp., 1957. 58. p.
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A szerző megjegyzése: Minden földműves termel egy parcella napraforgót, hogy családját elláthassa tüzelőolajjal.
A szerző az eredeti szövegben a „corridor" szót használta, vélhetően az általa említett tornácokra vonatkozóan.
A szerző megjegyzése: A különféle terményekből a tartalékot egy alacsony fal és oszlopok által tartott kiugró tető alatt akasztják fel, ez az építmény valamennyi ház előtt megtalálható.
Láthatóan nem féltik a tolvajoktól cs jellegzetesen enyhíti a meszelt házak vakító és egyhangú
fehérségét. A szőlők ily módon tárolva áprilisig elállnak.
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szerű igényeket, és a legjobb védelmet nyújtják mind a hideg, mind a forróság ellen.
Székesfehérvár, noha kevésbé festői fekvésű, mint Wesprim, gazdagabb a történelmi emlékekben és a Magyar történelem legdicsőbb fejezetében van a helye. A
szőlő- és gyümölcsszezonban forgalmas piaca van és a székesegyház eredeti középkori vonásaiból többet őrzött meg, mint a legtöbb hasonló épület. Papa szintén
virágzó hely, tele a magyar élet szokatlan és sajátságos kísérőivel. A görög székesegyház1 s tiszteletet parancsoló már pusztán az épületét alkotó kőtömbjeinek méreteinél fogva is.
De hogy lehet elérni Füredet? A szezon idején könnyű megközelíteni, akár
Bécs19, akár Pesth felől, leszállva a Bécs-Pragerhof-Buda 20 vasútvonal egyik állomásánál, Sio-foknál21 — amely, magyarázták el, a Sio folyó kikötője, amúgy sem a
kikötő, sem a folyó nem érdemel említést — s onnét a tó vizén átkelve a gőzhajóval,2" amely igénybe vehető az idény minden napján júniustól októberig. Ez a turistaszezon. 23 így aki ekkor ismeri meg a Magyar beau monde-ot, 24 teljes virágzásában annak nyári fennállása alatt, mely egyébként igazi élmény, az egy bizonyos
mértékig mégis azzal a megszokott napirenddel találkozik, mint általában a hasonló helyeken mindenütt. A fürdőlétesítmény az én látogatásom idején 400 fürdőszobával rendelkezett és ebben az évben jelentős mértékben megnagyobbították a
kornak megfelelő felszereltséggel.2:1 Az ételek Magyarország minden részén, bele-
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A szerző e helyt a „Greek Cathcdral" kifejezést használta. Görögkatolikus templom nem lévén
Pápán, igen valószínű, hogy a XVIII. században épült római katolikus templomra gondolt.
Az eredeti angol szövegben: Vicnna.
Az eredeti angol szövegben: Ofcn.
A szöveg 1863-as, vagy azt követő állapotokat tükröz. „Még Siófoknak sem volt az első két
évben indóháza, mint ahogy a Szántód és Füred között a forgalmat lebonyolító Kisfaludy gőzös sem tudott Siófokon kikötni, csak a szántódi vasútállomás előtti „hajókiállóról", ahonnan
híd vezetett a tóra, s csónakok vitték az utasokat a mély vízben álló hajókhoz." Kanyar József.
A dél-balatoni fürdőkultúra kialakulása. In: História, 5. (1983) 3. sz. 23. p.
Az 1846-ban vízre bocsátott Kisfaludy 1861-től kompként szolgált, amit reklámoztak is. Pl.:
Élvezeti vonatok. A Cs. Kir. Szab. Déli Államvasúttársaság és a Lombardiai-Velencei cs Központi Olasz Vasúttársaság röplapja. Becs, 1861 július 2. Városi Helytörténeti Gyűjtemény, Balatonfüred.
Az idény általában május 15-től szeptember 15-éig tartott, ám a főideny július végén véget ért
az Anna-bállal: „Szinte megijesztettek bennünket, hogy az Anna-bál után a fürdői közönség
oly kevés és igénytelen számmal lesz képviselve. ... nem éppen mondhatnánk, mert noha a
magasb arisztokratia nincs is képviselve oly élénk fürdői életünk, hogy legkisebb panaszunk
sem lehet." Hírharang. In: Balaton-Füredi Napló, I. (1861.) 12. sz. 91. p.
A szerző az angol nyelvű szövegben is a francia kifejezést használta.
Valószínűleg az Új-fürdőház nevű fürdőépület felújításáról tesz említést a szerző.

értve a távoli falvakat is, mindenkor kitűnőek és mérsékelt áron kaphatóak: a konyhai művészet minden nemét szívesen művelik, a Szent István által előírt vendéglátás törvényének 26 megfelelően: ezt a magyarok szinte vallásosan követik. Emellett sehol sincsen jobb háttere a szakácsmesterség művelésének, mint itt. A Bakony
erdősége 27 gondoskodik a a különféle vadakról és a „disznók hizlalásáról", a tó
adja az ízes és finom fogasht, a puszta neveli a legjobb húst adó marhákat és a lejtőkön a szőlő minden fajtái és más gyümölcsök teremnek bőségesen. A forrásvíz,
mely láthatólag a hely vonzerejének megteremtője, élénk pezsgése és enyhén savanykás, mindazonáltal kellemes íze által gyorsan rabul ejt.~s A vízparton célszerűen kialakított sétányok 29 találhatóak a sétálni vágyók számára, a tavon pedig
csónakok, melyeken kellemesen telik az idő a vízen. Hazárdjáték nincs,30 de bálok
és koncertek 31 gyakorta követik egymást, méghozzá példás rendezéssel, míg a festészet és a kaland kedvelői számára kirándulási lehetőségek is kínálkoznak. Emellett a parton és a kiugró sziklákon keskeny, könnyen elveszíthető ösvények húzódnak, melyeken keresztül, végtelennek tetsző kaptatás után barlangokhoz lehet
eljutni, melyekkel kapcsolatban számos monda él a korai keresztényekről, akik itt
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Dccrctorum libcr primus. Caput 6/4.§. Dc acccptionc cxtcrorum ct nutrimcnto hospitum. (Külföldiek befogadásáról cs a vendégek tartásáról).
Az eredeti angol szövegben: Bakonycrwald.
Egy másik angol utazót idézve a forrásvízről: „A leghíresebb ásványvizek közé tartozik a füredi. Forrása a Balaton partján tör elő, cs Balatonfüredet Magyarország egyik leglátogatottabb
fürdőjévé avatja. Az ásványvizeket az ország minden részébe szétküldik." Richárd Bright utazásai a Dunántúlon. Veszprém, 1970. 49. p.
1 8 66-ban fejeződött bc a mai Tagorc sétányt kialakító munka, amely még 1865-ben vette kezdetét: „A Balaton lccsapolása által nyert terület 1865-1866-ban derűs sétánnyá alakíttatott, ...
a vendegek legkedvesebb sétahelye, különösen az esti órákban." Jalsovics Aladár. A balatonfüredi gyógyhely cs kirándulási helyei képekkel illusztrálva. Bp., 1878. 27. p.
A szerző c helyt némi felületességről tesz tanúbizonyságot, mert a korabeli források a szerencsejátékok legkülönfélébb nemeiről tesznek említést. Konkrét példával élve: „Fehérvárit az
íróasztalom mellett ültem, midőn betoppant Oszlányi, kit mint dandyt győri jurista koromból
ismertem. ... Elbeszélte, ... hogy Becsből ment Pestre, s Bicskén ... meghált, dc magánszobát
már nem kapván, kénytelen volt egy más utassal egy szobában hálni, s hogy midőn felébredt,
az utas már rég odább állott, dc elvitte tárczáját is. Azért jött hát hozzám, hogy adjak neki 100
forintot kölcsön, hogy tovább utazhassek. ... Pár nap múlva Füredre mentem, kit látok a
macaó-asztalánál? — Oszlányi urat. Nem szóltam hozzá: később megtudtam, hogy hetek óta
itt van s játszik." Fiáth Ferenc: Életem és élményeim. Bp., 1878. 195-196. p.
„Bál közönségesen kettő szokott tartatni a fürdőidény alatt, a Florabál cs a hircs Annabál: különben időnkint kisebb tánczvigalmak is rendeztetnek." Mangold Henrik'. Balaton-Füred
gyógyhatályainak és gyógyhelyi viszonyainak rövid rajza. In: Adatok Zala megye történetéhez. Szcrk.: Bátorfi Lajos. I. kötet. Nagykanizsa, 1876. 298. p.

találtak menedéket az üldöztetés elől, és a veszprémi konvent apácáiról, akik szándékuk szerint mindenről lemondva éltek e magányos partvidéken."1"
Számomra mégis a mesterkéltség meglehetős hiánya volt mindenekfelett vonzó, a mesterkéltségé, amely manapság annyira megmérgezi életünket a hasonló
nyaralóhelyeken a legtöbb civilizált vidéken. A magyar nők különösen azzal hatottak rám, hogy kevésbé törődnek a hivalkodással, mint nővéreik bárhol máshol,
ahol eddig megfordultam. A férfiakban pedig több a lovagiasasság, mint amennyit
a mi hagyományos szalonjainkban mutatni tudnék. Nemzeti öltözékük viszont,3"1
amelynek használata még nincs letünőben és sokkal jobban illik hozzájuk, mint a
párizsi divatkönyvek viseletei, durvának vagy divatjamúltnak tűnik s kevés benne
a változatosság.
Bármerre indulunk el, köröskörül számos épület emelkedik és a bencés apátság 34 — a bencések tárták fel a forrást és a fürdőtelep azóta is az ő birtokuk — udvarias és értelmes gondnoka " keze nyomán ízléssel látszottak egyesülni a hely fekvéséből adódó tulajdonságok a tevékeny vezető munkájával. Az egyéni beruházások
száma is kedvezően alakult, így mindenfelé villák épültek, hibátlan ízléssel díszítve, sajátságos elegyeként a korszerű elemeknek és a félig-meddig keleti eredetű
hagyományoknak. ,6 Azt remélik, hogy a császár és a császárné (az igazság kedvé-
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Vélhetően a tihanyi rcmctebarlangokról ír a szerző.
Különösen az 1860-as évek elején, dc még később is a nemzeti ellenállás jeleként jellemző
volt a fürdőhelyeken is a tüntetően magyaros ruhadarabok divatja: „A nemzeti viseletről lévén
szó, azon általános megemlítés mellett, miszerint a fürdői vendégeknek, mondhatni nagy része
csak nemzeti öltönyben látható, lehetetlen különös elismeréssel nem emlékezni gr. Zichy
Manó ő méltóságáról, ki különben is B-Fiircdnck számos évek óta valóságos szellemi fűszere,
lelke, éltetője és hangadója lévén, a nemzeti öltözködésben is oly hatásdús és elragadó példával megy előbb." Hírharang. In: Balaton-Fürcdi Napló, 1. (1861.) 3. sz. 22. p.
Az 1865-ös évvel fellendülés vette kezdetét a fürdő életében, amikor a tihanyi apáti széket Simon Zsigmond foglalta cl (1850-től 1865-ig üresedés volt a tihanyi apátság élén), a pannonhalmi főapát pedig az a Krucsz Kriszosztom lett, aki maga is kiemelt figyelmet fordított
Füredre: „Ugyanazcn évben (1865) ... neveztetett ki a pannonhalmi fő apátságra Dr. Krcusz
Kriszosztom úr, ki fürdőhelyünk emelkedését s virágzását szívén hordva, magas befolyását,
mint a szerzet főpapja, a tihanyi apát úrral karöltve áldásosán érvényesíti." Jalsovics A.: i. m.
27. p.
Valószínűleg Ecsy Lászlóról van szó, aki 1835-től 1888-ig töltötte bc a fürdőigazgatói posztol.
„ ... ki nélkül Savanyú-vizet nem is képzelhetem magamnak ..." Rómer Flóris: A Bakony, természetrajzi és régészeti vázlat. Győr, 1860. 186. p.
A polgári fürdőtelep kiépülése az 1860-as éved derekán vett nagyobb lendületet, addig ugyanis - engedély híján - nem parcelláztak földet magánházak építésére. Ennek szellemében még
Ecsy László ilyen irányú kérelmét is elutasították. Sziicsné Mezei Mária: Balatonfüred polgári
építkezései. In: Műemlékvédelem, 30. (1986) 4. sz. 296. p.

ért királyt és királynőt kellene mondanom, mivel egy magyar soha nem venné a
szájára az ausztriai titulusokat, 37 a velük való társalgás során az udvariasság indokolja azok mellőzését), mivel újonnan feléledő érdeklődésükből fakadóan ismét
felkeresik Magyarországot, a következő szezon idején Füredre is ellátogatnak,
ezért a tiszteletükre egy új kurszalon 38 fog épülni.39 Az ősz beköszöntéig tehát kellemesen telik az idő s én minél tovább voltam ott, egyre inkább rabjává váltam vonzerejének.
Mindamellett a természet szerelmesei számára a szezonon kívül is vonzó ez a
hely. Aki ekkor jut el ide, élvezheti annak szépségeit, teljes zavartalanságban gyönyörködhet a formák és színek változatosságában szerte a földön, a vízen és az
égen.
Füred egyik legnagyobb vonzereje a szüret, de az idény érthetetlen módon épp
akkor ér véget, mielőtt az kezdetét venné. 40 A magyaroknál — bár a szezon nyújtotta örömök főleg a hazai igényeknek felelnek meg és nem a máshol megszokottaknak — a szüret forgatagában tökéletesen el lehet vegyülni, bármelyik
szőlősgazda otthona körül. Élénk, lelkesítő kép ez bárhol a világon, de sehol sem
annyira örömteli mint itt, a gyönyörű Balaton partjainál. Lehetetlen elképzelni,
hogy máshol magával ragadóbb legyen az este és az éjszaka a szüret idején: az esték, mikor az emberek szabadon és örömtelten folytatják a kedves munkát, vagy a
zamatos prédával telt kezdetleges kosaraik terhe alatt hazafelé tartanak és a lemenő
nap örvendező atyai mosolya borítja el fényével a boldog tájat, és az éjszakák, amikor a levegő oly üdítő álmot hoz és a vidám furulyák szabnak ütemet a szenvedélyes Csárdás41 gyors tánclépéseinek, a fel-fel lobbanó fáklyákra és a lámpákra alig
van szükség, olyan világos az ég a csillagok fényétől.
A tó keleti4- partvidékén, de még az északi oldalon magasodik Badacsonyt " híres, kúp alakú szőlőhegye, melynek lejtőin egész a hegy csúcsáig zajlik az ottani
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Az eredeti szövegben a szerző a „sully" szót használja, amelynek legenyhébb fordításában
igyekeztem visszaadni. A szó eredeti jelentése: beszennyez.
Az eredeti angol szövegben: Kur-saal.
A szerző vélhetően a már említett Új-fürdőházhoz toldott, később Erzsébet-udvar névre keresztelt épületrészre gondolt, amelynek építése 1871-ben fejeződött be. 1866-ban valójában
nem az uralkodópárt, hanem csupán Erzsébetet várták Füredre. Zákonyi Ferenc. Balatonfüred.
Veszprém, 1988. 463. p.
A hivatalos idény vége legtöbbször szeptember 15-ére esett.
A szerző megjegyzése: Kiejtve Shardash: a nép legkedveltebb tánca
A szerző c helyt téved: Badacsony köztudottan a tó északi partjának nyugati része mentén található.
A szerző megjegyzése: Kiejtve: Badishon

nagyhírű szüret, amely általában az évnek némileg korábbi szakaszában kezdődik,
mint Füred környékén, körülbelül október 13-a táján.
Ezek'" között egy mindkét oldaláról termékeny lejtők övezte sziklás hegyfok
nyúlik be 2-3 mérföld hosszan keresztirányban a tóba, melynek zord csúcsát méltóképpen koronázza Tihanyt bencés apátságának egyszerű épülete két csúcsos tornyával. Ez a hegyfok szolgál általános átkelőhelyül — mielőtt Füred oly látogatottá vált,
csak itt volt rév — : az átkelés mindennapos rendje szerint a lapos fenekű révcsónak
mintegy 12 perc alatt ér át Szőlősre vagy Szántódra, melyek nem messze vannak
Sió-foktól és mivel egyetlen révcsónak van, az átkelni szándékozónak eközben útitársául szegődhetnek parasztok, cigányok és különféle állatok egyaránt.
Itt a tó visszahúzódó szegélye végtelen kiterjedésű parlagot hagyott maga után:
ez a senki földje kényelmes táborhelyévé vált a cigányoknak, ahol olyannyira jellegzetes körülményeik között élhetnek. A Balatonhoz 46 tett első utam alkalmával
ott találtam magam e sivárság közepén, azon az elhagyott vidéken, ahol Szőlős van.
A vonat melyről leszálltam, úgy robogott keresztül a homokos pusztaságon, mint a
haladás modern gondolata, idomtalan alakja volt az egyetlen bizonyság a határtalannak tetsző síkságon, mely emlékezetembe idézte, hogy nem valami ősvilági látomás ragadott magával. Előttem terült el a tó, saját keblét ostorozva tekintélyes,
kissé szürkés-zöld színű hullámaival, melyek mindegyike egy-egy gőgös hullámtaréjjá emelkedett, hogy végül egymáson, mint a kőszirteken, zúzódjanak szét,
mintha a tó afölötti hiábavaló bosszúságában emésztené magát, hogy napjai meg
vannak számlálva. Úgy tűnt, a vízpart nincs messze és Tihany olyannyira szembeszökően rajzolódott ki a nyugati nap fényében, hogy úgy véltem, csupán kisebb nehézségeim adódhatnak a távolság leküzdésében. Kimerítően hosszú időn át gázoltam előre a homokon, a víz látszólag mégis ugyanolyan messzire volt, akármennyit
haladtam is előre. Hirtelen egy félmeztelen alak bukkant elő az általam egyfajta
csónakházaknak vélt sátrak egyikének rejtekéből és tört németséggel megszólított:
átvette a poggyászomat, előkiáltotta a révészt és még sok minden mást is csinált,
ami nekem nem is volt szándékomban, de én ráhagytam, mivel rajta keresztül kedvező lehetőségem nyílott néprajzi tudásom bővítésére. Sima barna bőre, formás,
fedetlen végtagjai, keskeny, ferde szemei és sötét, göndör haja elárulták nekem cigány voltát: ilyen tiszta keleti típussal még sohasem találkoztam. Ugyanakkor az ő
furcsa szóhasználata lehetővé tette számomra azt, hogy megértsem, fajtájának jel-
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T.i. Füred cs Badacsony.
A szerző megjegyzése: Kiejtve: T'hann
Az eredeti angol szövegben: Balaton-Scc.

lemzői közül miért a tréfás karakterből fakadó viselkedés a legszembetűnőbb a magyar tájakon.
Miközben elindultunk, beszélgetésünket felharsanó, metsző kiáltással szakította meg, mellyel láthatóan azt tudatta pereputtyának más tagjaival, hogy jött valaki,
aki fizet a révésznek, így amikor odaértünk a vízpartra, már egy jókora csapat gyűlt
össze utasnak, ugyanabból a hosszú végtagú, ravasz szemű fajtából, amit elárult e
csavargók sunyi arckifejezése, és bárminemű öltözéknek bajosan nevezhető viselete is. Az általuk sokra becsült pónik kisebb ménesét terelték, melyeket vélhetően
mint a számukra legnagyobb értéket, tenyésztettek ezek a szegény sorsú emberek.
Az izgága alak, aki önkényesen afféle személyes testőrömmé lett, elég közlékenynek bizonyult. Az ő népe, okított engem, a legnagyobb lókereskedő Magyarországon. Csak ők foglalkoznak üstfoltozással és más kisebb mesterségekkel, amiben
nem akadályozza őket vándor életmódjuk. Ódzkodva adott igazat, amikor én kuruzslással, babonás ráolvasások ismeretével és szerencsejóslással vádoltam meg
őket, ám bizonyos büszkeséggel áradozott a nemzeti zene előadásában megnyilvánuló egyedülálló tehetségükről. A Magyar nép e téren tehetségtelen, de örömmel
hallgatnak zenét. Valóságos szenvedélyük ez és mindaddig, amíg játszik, a cigány
zenész játéka szinte rabul ejti őket. Kísérőm elismerte, hogy a mulattatást busásan
megfizetik és elmondta, hogy elképzelhetetlen bármiféle ünnepi alkalom, akár alsóbb, akár felsőbb körökben, csakúgy mint a szabadidő eltöltése, beleértve a mindennapos élvezetnek számító étkezést vagy pipázást is, a isim baloum47 és a
shetra48 kísérete nélkül. 49 A zenészek közül így sokan tekintélyes összegeket gyűjtenek össze: hiteles feljegyzések szerint egy cigány a lányának 30 000 forintot
adott hozományul. Kísérőm szívesen ecsetelte az e téren elért sikereket és láthatóan hasonló lelkesedéssel mesélt az őt eltöltő hazaszeretetről is, hiszen egy ilyen ország szépségei óhatatlanul meg kellett, hogy ragadják ezt a vándorló népet. De az is
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A szerző megjegyzése: Ez a hangszer, nagyjából úgy néz ki, mint egy vízszintes hárfa, amin
egy pár rugalmas száránál fogott ütővel játszanak hihetetlen sebességgel. A dallamokra jellemző egy erős pátosszal átszőtt, hosszú, fájdalmas tétel, amit diadalmas lelkesedés vált föl,
majd egy fordulattal újra a legszívfájdítóbb hangok kapnak teret. Ez majdnem mindig heves
érzelmeket vált ki. Fontos szerepet — ha pontos szavakkal akarom kifejezni magam — igazából csupán két-három hangszer visz a játékban: a tsim baloum és a zenekar többi része, amely
kíséri a szertelenül kitartott futamok végtelen változatát: cz tudtommal két fuvolából, két gordonkából és több — akár hét
hegedűből stb. áll. Nem használnak kottái és hallás után játszanak. Néhány zenekar rögtönzött darabokat is előad.
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Vélhetően a citcráról van szó.
Vö. Pulszky Terézia leírásával: „Nincs Magyarországon olyan ünnepség, amelyen nc húznák a
cigányok. Éppen úgy nélkülözhetetlenek a parasztlakodalomban, mint a megyeházán tartott
fényes összejöveteleken." Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai. Bp, 1986. 53. p.

látszott, hogy éppoly büszke a cigányság sajátságos hagyományaira és beszélt,
nem mellőzve némi humoros rosszhiszeműséget, Mária Terézia és II. Ferenc' 0
megváltoztatásukat célzó hasztalan erőfeszítéseiről. Ez abból állt volna, hogy házat emelnek és földet osztanak a cigányság számára, ugyanakkor viszont tilos sátorban lakniuk. Gazdag ajándékokkal pedig arra igyekeztek rábírni őket, hogy
gyermekeiket adják felnevelni parasztoknak és városi polgároknak. Mindez teljesen hiábavalónak bizonyult: a cigányság ragaszkodott vándorló életmódjához és
nem változtatott azon egy jottányit sem. Történt ugyan, hogy egy vándor zenész,
aki művészete révén hosszú ideig élt városban, venni akart egy házat és egy kis darab földet, ahol majd bevégezheti életét és ahol a mindig úton levőknek így lesz egy
állandó helye az erdőben, vagy mocsárban, ahova állandóan visszatérhetnek nemzedékről nemzedékre, de a nép többsége regénybe illő kunyhókban él. Nincs rájuk
jellemző viseletük, öltözékük olyan, mint azé a népé, amely közt élnek— s abból
áll, amit módjukban van magukra venni. Nagy részük, akár az én alkalmi útitársam,
épp csak annyi ruhát hord, amennyit az illendőség megkövetel.
A tó túlpartja annyira néptelen volt, mintha csak mi lettünk volna az első átkelők. Hamarosan leszállt az éj és a lehető legnagyobb sötétségben csak a mindenfelé
szétszórt kunyhók — melyekben a tűz egyaránt szolgált világítás és fűtés gyanánt
— villódzó fényei látszottak. így aztán igen örültem, mikor elfogadva a cigány
közbenjárását, találtunk egy vezetőt—egy nyers, fiatal parasztot, aki vastagon zsinórozott ujjast hordott a vállán, de lábait ott, ahol magas szárú csizmái végződtek,
nem fedte más, mint egy bő szabású, fehér gatya. Nem beszélt azokon a nyelveken,
amelyeken én képes lettem volna kommunikálni vele, bozontos, fésületlen haja és
cserzetlen birkabőr fejfedője durva megjelenést kölcsönöztek számára. Más választásom azonban nem lévén, követtem őt és nem is akadt semmi gond, kivéve
egyetlen momentumot, amikor is az elhagyott út közepén észrevettünk egy még
durvábbnak tetsző alakot, mint amilyen kísérőm volt. Magamban útonállónak véltem, ám az vendégszerető barátnak bizonyult és borral kínált az övén hordott kerek
palackból, hogy ezzel üdítse fel az úton járókat. 31
Minden további nehézség nélkül értük el Tihanyt, de ott azt kellett megállapítanom, hogy még több mérföldre vagyok Füredtől, a legjobb vendéglő legjobb szo50
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Az eredeti angol szövegben: Maria Thercsia, Francis II.
Vö. Rómer Flóris leírásával: „Fgész napokon át, es gyakran még későn estve is járkáltam a
Bakony minden zege-zugában, és szégyenemre be kell vallanom, miszerént soha nem sikerült
szemtől szembe szegény legényt látnom: mi magában véve mégis csoda dolog, ha a közvéleményt vesszük, mely azt minden irányból rablócsoportokkal népesíti. Még a lcgmarconább arc
is, mely a felénk utas vérét fagyasztani képes lenne „dicsértessék a Jézus neve" vagy „szerencsés jó nappal" közeledik." Rómer F.: i. m. 18-19. p.

bája egy díszítetlen, mintegy 15 lábnyi, négyzet alakú helyiség, amit négyen-öten
már elfoglaltak, németül pedig senki sem beszél. Kényszerű helyzetemből fakadóan újra összeszedtem a bátorságomat és még egyszer nekivágva a sötétségnek, utamat az apátság irányába vettem, ahol aztán a modern kifinomultság és a középkori
vendégszeretet elragadó elegyére találtam. Nem is kellett kérnem, hogy befogadjanak. Fél óra alatt kellemes társalgás alakult ki és az általam vitt ajánlólevél címzésében egy Füreden nagyra becsült név említése után olyan szívélyességgel voltak
irántam, hogy amikor velük együtt visszavonultam a szobámba éjszakára, szinte
arra gondoltam, hogy otthon érzem magam a kolostori bezártságban. Csakugyan:
volt egy pillanat, amikor másnap reggel felkeltem és visszagondoltam a testvéri
szívességre, melynek oltalmában kipihentem magam és kitekintve kényelmes cellám ablakából oly magasan voltam a tó hánykolódó vize felett, hogy a csónakokat
vízimadaraknak véltem és bármerre néztem, mindenhol nyugalom és béke honolt
— nos ekkor volt egy pillanat, amikor a csendes lég mintha azt suttogta volna —:
„Jó itt lenni." Talán tényleg így volt... Merengésemet Giles testvér, a laikus barátok egy tipikus képviselőjének érkezése szakította félbe egy csésze kávéval és kiflivel^2 — egész Magyarországon ezt fogyasztják reggelire — és ez eloszlatta
merengésemet." 1 Kevéssel utóbb felkeresett a perjel is, hogy megmutassa az ősi kápolnát, amelyet I. Andor54 alapított, valamint a tisztán válaszoló visszhangot és
más természeti ritkaságait a hegyfoknak, amelyen az apátság áll. Mire visszatértünk, figyelmességük jeleként a kapunál már egy kocsi állt készenlétben, hogy ily
módon könnyebbé tegyék továbbutazásomat.
Az utazást viszont nem éppen a kellemes érzések jellemezték. A kocsis és négy
lova ápolatlannak látszottak, akárcsak minden más ezen a helyen. Előbbi olyan öltözéket viselt, mint előző éjszakai kísérőm — akárcsak az alacsonyabb osztályokba tartozó magyarok valamennyien —, csupán ruhájának anyaga volt valamivel
jobb. Volt nála egy hosszú csapójú ostor, amit szemmel láthatóan csak arra használt, hogy hangosan csattogtasson vele és versenyt lobogtassa a kalapján lengő szalagokkal. Ő maga hetykének tűnt, míg a kocsiban mögötte ülők arcán izgalom
látszott: a lovak nem szorultak biztatásra, olyanok voltak, mintha csak a mesebeli
Tátos" gyermekei lennének. Ha az utat kerékvágások barázdálták, vagy gödrök

52
53

54
55

Az angol nyelvű eredetiben: gipfcl.
Az angol nyelvű eredetiben: „ ... dispelled the effects of the lotus." Az angol nyelvben a görög
mitológiából kölcsönzött lótuszevők (lotus-catcr) kifejezés ábrándozó, merengő értelemben
használatos, ezzel kapcsolatosan használhatta a szerző a fent idézett kifejezést.
A szerző megjegyzése: Andrew
A szerző megjegyzése: Csodálatos ló, amely előkelő helyet foglal cl a magyar mondavilágban.

tördelték szét, vagy ha a kocsis a hangákon és dombokon vágott át, egyre ment számukra. Vágtájuk a John Gilpinröl és a Vad Vadászról' 6 szóló gyermekkori álmot
idézte fel bennem és mivel később még rémisztőbb sebességgel száguldottak, egészen összezavarodva egy pillanatra erejéig az összehasonlító mitológia irányába
fordultak a gondolataim, mivel némi azonosságot fedeztem fel a hagyományokban: az út mentén a tó eközben végig csodálatos volt, ezúttal nem szürkés-zöld, haragos, de kék és nyugodt, szinte mosolygott, mintha most az egyszer belenyugodott
volna szomorú végzetébe.
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Több nemzet, így pl. a nemet cs az angol mondavilágában is élő elképzelés a levegőben éjszaka vágtázó szcllcmlényckről.

Az államalapítás korának írott forrásai
Az előszót írta, a szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette
Kristó Gyula
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 15.
Szegedi Középkorász Műhely
Szeged, 1999.
•470 p.

A Magyar Millennium évében felfokozott érdeklődés övezi első királyunk korszakát. Minden bizonnyal számos monográfia, tanulmány fog megjelenni személyével és működésével kapcsolatban.
Egyes hazai kutatói csoportok már új kiadványokkal is jelentkeztek. Ebbe a sorba illeszthető a Kristó Gyula vezette Szegedi Középkorász Műhely által összeállított Az államalapítás korának írott forrásai című munka. A kutatók a történészi
mesterség legtágabb körökhöz eljutó megnyilvánulási formájához, a kútfők magyar nyelvre való átültetéséhez és értelmezéséhez folyamodtak. Ez a mostani kiadvány szerves folytatása az ugyanott 1995-ben m e g j e l e n t i honfoglalás korának
írott forrásai című kötetnek.
A mostani munka is követi elődje jó hagyományait. Az adott forrást bevezetőben ismerteti, megjelenítve az alapvető bibliográfiai támpontokat is. Mar a kötet
elején megtaláljuk a rövidítve idézett munkákat és az általánosan használt szakirodalomjegyzékét. A forrásbázis milyenségéből következően annyi változás történt,
hogy itt nem volt szükség a kútfők nyelvük szerint elkülönítésére, mivel az államalapítás korára a latin nyelvű forrásokon kívül mindössze négy görög és egy ószláv
nyelvű forrásból nyerhetünk ismereteket. így a rendezés a kútfők keletkezési ideje
alapján történt.
A kötet célja egyértelmű: az államalapítás korára vonatkozó forrásanyag magyar nyelven történő közzététele a nagyközönség számára. Természetesen találkozunk olyan kútfőkkel, amelyeket már lefordítottak magyarra, azonban az 50
forrásból 18-nak a hazai vonatkozású részletei először láttak napvilágot magyar
nyelven. Ezek leginkább rövidebb krónika- és évkönyvrészletek, császári életrajzok, a térítőpüspökök leveleinek Magyarországra vonatkozó információi. Ismertetésemet ezek bemutatásával kezdem.
II. Ottó német-római császár 979-ben egy Melk közelében lévő helyet a
regensburgi püspöknek, Wolfgangnak adományozott, hogy telepesei a magyarok
támadásaitól biztonságban lehessenek. (30-32.) A 983-991 közti időben a passaui
egyházmegye zsinati határozataiból egy korábbi magyar támadás pusztító hatásai-

ról olvashatunk. (33-34.) A kutatók ma sem tudtak egységes álláspontot kialakítani a fekete magyarok kérdésében. (A különböző vélemények rövid ismertetését a
245. lábjegyzetben találjuk.) Róluk az egyik legalapvetőbb forráscsoportot Querfurti Brúnó irodalmi művei alkotják. Az általa írt Az öt remetetestvér életrajzából
megtudhatjuk, hogy hozzájuk vízi úton lehetett eljutni. (85-88.) A térítőpüspök//.
Henrik császárhoz írt levelében a köztük lévő térítés sikertelenségéről számol be.
Ugyanitt értesülhetünk a pápai követség eredményeiről, igaz ők más, erőszakos
módszert alkalmaztak. (89-91.) Adalbert prágai püspök szenvedéstörténetében arról az Aserikről olvashatunk, akit a Hartvik-legenda azonosít Anasztázzal és a későbbiekben a magyar egyház egyik vezetője lett. (99-101.) Hozzá kapcsolódik a
bambergi Szent Péter egyház 1012-es felszenteléséről tudósító feljegyzés is. Ebben találkozunk egy Aserik nevű férfiúval, aki a magyarok érsekeként volt jelen az
ünnepségen. (105-106.)
Adalbold német püspök II. Henrik császárról írt életrajzot, ami Merseburgi
Theotmar krónikáján alapult. (Igaz, hogy abból csak az uralkodót kedvező színben
bemutató részeket vette át.) A testvére ellen fellázadó Brúnó augsburgi püspök
Adalbold közlése szerint Gizellához menekült. (120-123.) A Remete Évkönyv igen
röviden, de évhez kötve (972) számol be Wolfgang szerzetes magyarországi térítési szándékáról. (141-142.) Azecho wormsi püspök levelében arra kéri püspöktársát, járjon közbe István királynál, hogy epistolájának kézbesítője sértetlenül juthasson el a Szentföldre. (143-144.)
Chabannes-i Adémar történeti müvében (Az angouleme-i főpapok és grófok története) több fontos, azonban tévedésektől sem mentes adatot közöl az államalapítás korából. A francia szerzetes beszámol III. Ottó azon szándékáról, hogy a „pogány bálványoknak hódoló" szomszéd népeket, köztük a magyarokat megtérítse.
O kétféle, Fehér, illetve Fekete Magyarország létezéséről ad hírt. Utóbbiban „sötét
színű" nép élt. Ellenük István király indított hadjáratot. Rendkívül fontos, a magyar
és nemzetközi kutatásban egyaránt vitákat kiváltó híradást közöl a szent lándzsa
küldéséről. Sokáig Adémar volt az egyetlen, s könnyen kritika alá vonható bizonyíték a Szent István-i lándzsajelvény megléte mellett, de e főhatalmi szimbólum
létezését ma már megerősíti az államalapító király 1968-ban megtalált dénárjának
ábrázolása is. A derék francia elbeszélésében leginkább a Brúnó nevű egyháziakkal állt hadilábon, három, a magyar térítésben jelentős szerepet vitt ilyen nevű főpap életútját keverte össze. (163-169.)
Wipo német történetíró és költő a német királyi udvar papja volt. II. Konrád tettei című művében számos magyar vonatkozású részt olvashatunk. István király
nem engedte át országán a Konstantinápolyba tartó császári követet, aki így kénytelen volt kitérővel Keletre utazni. Magyar szempontokat is figyelembe véve fogal-

maz az 1030-as német-magyar háború kimenetelével kapcsolatban. Érdekes, hogy
a német pap volt az első képviselője annak a 11—12. századi, Németországban elterjedt felfogásnak, amely a magyarok megtérítését elsősorban II. Henriknek, illetve Gizella királynénak tulajdonította. (177-183.)
Rodulf Glaber ( | 1045 k.) Öt történeti művé ben számol be korának eseményeiről. A magyarokról inkább csak felszínes ismeretei voltak. Elődeink sok gyalázatos tett elkövetése után lettek kereszténnyé. Azonban megtérésük után királyuk
biztosította a Jeruzsálembe vezető utak biztonságát, olyannyira, hogy mellőzni
kezdték a tengeri utakat. Krónikája már a század negyvenes éveit is érinti. így beszámol a ménfői csatáról is, amelyben állítása szerint 6 ezer német és 200 ezer magyar csapott össze. (183-187.)
AHildesheimiEvkönyvet
a helyi Szent Mihály-kolostor szerzetesei szerkesztették. A magyar történelemre vonatkozóan rendkívül fontos információkat közöl. Az
1003-as év István magyar király hadjáratát hozta, anyai nagybátyja, „Gyula király"
ellen. 1031-ben pedig egy rövid, de annál megrázóbb híradás tudósít Imre herceg
szerencsétlen haláláról. A munka a negyvenes évek főbb eseményeit is rögzítette.
(213-219.)
Az 1039-1054 közötti időszak egyik fontos kútfője Reichenaui Hermann krónikáid. a világ hat korszakáról. A történéseket tömören, de igen megbízhatóan ismerteti. (220—225.) Bővebben szól erről az időről az Altaichi Évkönyv, amelynek
hazánk történetét érintő teljes (1046-ig terjedő) híranyaga szintén először jelent
meg magyar fordításban. Ez a munka Szent István, Péter, Aba Sámuel és I. András
korára nézve elsőrangú forrás. Igen részletesen olvashatunk az 104 l - l 044 közötti
eseményekről. Nem titkolja el a Péter elleni lázadás okát, amely a Gizella királynéval szemben tanúsított esküszegő magatartásában (ti. megfosztotta őt birtokaitól és
mindenféle jövedelmétől) keresendő. A vele elégedetlen főurak végül elűzték és
„másik királyt állítottak maguknak, akit Abának hívtak." Az új uralkodó zsinatot
tartott, ahol érvénytelenítették mindazokat a törvényeket, amelyeket Péter király
jogtalanul hozott meg. Az 1042. évben igen jelentős, leginkább a bajorok ellen irányuló magyar betörést ír le. A következő évben a német és magyar uralkodó békekötésére került sor. Itt azzal a jelentős hírrel találkozunk, melyben még a békekötés
előtt a császár hadigépeket készíttetett, hogy a Rábcát oltalmazó védmüveket szétrombolhassa. Az 1044-es esztendő Aba Sámuel bukását hozta. A császár kihasználta a belső viszálykodást, hadával Magyarországra tört. Csapatait azok a magyarok vezették, akiket magával hozott. A döntő csatában, ahol az időjárás is segítségére volt, III. Henrik császár legyőzte a magyarokat, majd bűnbánatot tartott és bevonult Székesfehérvárra, ahol visszahelyezte Pétert a királyi székbe. A következő

évben került sor ennek ünnepélyes megerősítésére. Végül Péter 1046-ban nem tudta elkerülni másodszori, immár végleges bukását. (237-256.)
A franciaországi, ma belgiumi Namur városában 1047-ben alapított II. Albert
gróf egyházat Szent Albán tiszteletére. Az erről szóló eseményeket az egyik kanonok húsz év múlva foglalta írásba. A f u n d a t o r előkelőt meglátogatta Liedvin, a lotaringiai származású bihari püspök. O ajándékként azokat az ereklyéket hozta el,
amelyeket Szent István a bolgároktól zsákmányolt. Ezek nem éppen tisztességes
módon jutottak a francia származású püspök tulajdonába. (226-228.)
A történeti Magyarországon is készülhettek évkönyvek. Ennek egyetlen ránk
maradt képviselője Pannonhalmán vagy Székesfehérváron íródott, de történetírásunk Pozsonyi Évkönyvként emlegeti. Ezt a Pray-kódex őrizte meg számunkra. A
bejegyzések igen szűkszavúan, viszont meglehetős pontossággal tudósítanak az
államalapítás korának eseményeiről. Feltűnő, hogy több pécsi vonatkozású eseménnyel (Mór püspökké szentelése, a pécsváradi monostor felszentelése) találkozunk. (354-356.)
A Zágrábi és Váradi Krónika a magyarok rövid történetét tartalmazza a honfoglalástól 1354-ig. A korszakunkat érintő részben Taksony fejedelem családjáról és
Géza megtérésétől olvashatunk. A történeti munka viszonylag pontosan rögzítette
Szent István király uralkodási éveit, azonban Péter és Aba Sámuel uralkodásáról
zavaros ismeretei vannak. (402-404.)
Gellért püspök személyét és müvét örökítette meg a Szentbeszédek az Úr megtestesüléséről és a Boldogságos Szűzről című alkotás. Ez egy 14. századi pergamenkódexben maradt az utókorra. A munka idézi a vértanú feltételezett homíliagyűjteményének bevezetőjét. A főpap halálát a többi forráshoz képest eltérően írja
le, mivel szerinte megkövezése után karddal döfték át. (405-407.)
A következő részben azokat a kútfőket ismertetem, amelyeknek már több —
teljes vagy részleges — magyar fordítása is napvilágot látott. Liudprand cremonai
püspök Nagy Ottó császár viselt dolgait foglalta írásba. Ebben a müvében egy bolgár származású, de magyar neveltetési! férfiről, Saleccusról (Szalk, Salók vagy
Sza- lók), illetve arról a Zacheusról olvashatunk, akit a pápa a magyarokhoz küldött téríteni. (813-816.) Az itáliai főpap másik magyar vonatkozású műve a Beszámoló a konstantinápolyi követjárásról. Ez az eredménytelen 968. évi diplomáciai
küldetéséről szól. A császár követe azért háborodott fel, mert egy „magyar módra"
megnyírt bolgár megelőzte őt az ülésrendben. Megörökítette azt az eseményt, mely
szerint a Makedón iában elfogott 40 magyart a császár magához vette személyes
testőrökként. (17-20.)
Két levélben (I. Ottóéban és Pilgrim passaui püspökében) a magyar térítésekről
olvashatunk. Az elsőben császár azt kéri a német prelátustól, hogy Brúnó Sankt

Gallen-i szerzetesnek, akit a magyarok királyához küldött, haladéktalanul biztosítsa a határra való eljutását. (21-22.) A másodikban a püspök VI. Benedek pápához
intézett soraival találkozunk. Ebben beszámol a magyarok közt végrehajtott keresztelésekről. Figyelmezteti a Szentszéket, hogy „ott pedig az aratni való sok, de a
munkás kevés." Azonban pár sorral lejjebb kiderül a levél megírásának a valós oka.
A ravasz egyházférfi az érseki palást és süveg küldését kéri. (23-29.)
León Diakonosz tíz könyvre tagolódó Históriája egy magyar vereséggel ismertet meg. León Phókas a Thrákiára törő kalandozókat egy váratlan éjszakai támadással zúzta szét. (35-36.)
A pannonhalmi monostor kiváltságlevelével sokan foglalkoztak. Az 100l-es
keltezésű oklevél interpolált másolat formájában maradt fenn. Az eredetijét nagy
valószínűséggel a német kancelláriából Magyarországra került Fleribert C jelzésű
jegyző készítette, valójában 1002-ben. A diploma rögzítette mindazokat a kiváltságokat és birtoktesteket, amelyeket a monostor az évszázadok során elnyert. Az oklevélből megtudjuk, hogy a Szent Márton monostorát még Géza fejedelem kezdte
el építeni. Szent István beszámol egyes szám első személyben a somogyi lázadásról és a neki támogatást nyújtókról. Itt olvashatunk a vitatott hovatartozási! somogyi vámról, amelyért már a 11. századtól hosszasan pereskedett az apátság és a
veszprémi püspökség. (37^45.)
Szent István király törvényével szintén sokat foglalkozott a szakirodalom. Az
államalapító királytól 56 cikkely maradt fenn, amelyeket 10 kézirat őriz. Ezek közül egyik sem tartalmazza a teljes szöveget. Rendkívül jelentős a korszak egyházi,
társadalmi, igazságszolgáltatási viszonyainak és szokásainak a megismerésében.
A kötetben Kristó Gyula új fordítását olvashatjuk, amely a legrégibb kézirat, a két
dekrétumot hozó Admonti kódex alapján készült. A kurziválás miatt jól elkülöníthetők azok a részek, amelyek nem ott, hanem csak a későbbi kódexekben találhatók. (46-77.)
Az első részben már említett Querfurti Brúnónak Szent Adalbert prágai püspök
és vértanúról szóló második életrajzát szintén tartalmazza a kötet. Ennek is volt
részleges magyar fordítása, amely még a századfordulón készült. A Vita hosszabb
szerkesztése arról tájékoztat, hogy a prágai főpap olykor maga ment a magyarok
közé téríteni. Ugyanitt érdekes jelenetet ír le, amelyben Aserik összetűzésbe keveredett Adalberttel („szemrehányókig sok haszontalanságot beszélt a szent férfiú ellen"). Az életrajz rövidebb szerkesztésében a magyar nagyfejedelemről és annak
nagyhatalmú, az egész országot a kezében tartó feleségéről olvashatunk. (78-84.)
A pécsi püspökség alapítólevelének eredeti példánya nem maradt fenn, csak kései, interpolációktól terhes változata. Magát az egyházmegyét Szent István 1009. augusztus 23-án alapította, Azo pápai legátus jelenlétében. Érdekes a jelenlévő érsekek

száma. Ha elfogadjuk a többes számot, ekkor az alapítás idején már a kalocsai főegyházmegye is létezett. Vitatott továbbá a püspökség eredeti határa is, mivel az interpolálás következtében a későbbi jogigényeket vetítették vissza. (92-94.)
A veszprémi püspökség alapítólevele is hasonló sorsra jutott, mint a pécsi, csak
másolatból ismerjük. A privilégium azokat a várakat és tartozékaikat sorolja fel,
amelyeket a király a püspökség alá rendelt. Az itt felsoroltak közül Visegrád megyének ez az egyetlen említése. Úrhida várispánságát is csak innen ismerjük. Végül biztosítja az egyházmegyét területének sérthetetlenségéről. Figyelemreméltó a
bizánci hagyományokra visszamenő átokformulája. (95-98.)
Fulbert 1006-ban lett chartres-i püspök. Korának egyik legműveltebb embere
volt, aki igen kiterjedt levelezést folytatott. Bonipert pécsi püspöknek írt epistulájában tájékoztatja főpaptársát, hogy igyekszik számára elküldeni Priscianus egyik
müvét. A Konstantinápolyban élt latin nyelvtudós 18 kötetből álló latin nyelvtanés stilisztikakönyve a latintanítás egyik fő eszköze volt a középkori iskolákban.
(102-104.)
A szász Merseburgi Thietmar Krónika című müve a magyar történelem szempontjából kiemelkedő jelentőségű kútfő. A szerző számos évkönyvet, szentéletrajzot
és halottaskönyvet használt fel és támaszkodott a császári udvarból nyert értesülésekre is. Röviden tájékoztat a 973-as quedlingburgi tanácskozásról, illetve Boleslaw
lengyel fejedelem házasságairól. A következő rövid fejezet a magyar történelem
egyik legvitatottabb eseményét, Vajk koronanyerését tartalmazza. (A különböző véleményeket a 319. lábjegyzet alaposan összefoglalja.) A német történetírótól értesülhetünk Géza fejedelem régi hitéhez való ragaszkodásáról és feleségének, Saroltnak
fékezhetetlen természetéről. Itt olvashatunk az erdélyi Gyula bukása utáni sorsáról,
továbbá egy lengyel-orosz összetűzésről, amelyben Boleslawot a németek mellett a
magyarok is segítették. (107-114.)
A veszprémvölgyi monostor alapítólevele egyedülálló módon görög nyelven
íródott, amely Kálmán király 1109. évi hiteles másolatában maradt ránk. Sajnos ez
nem őrizte meg a keltezést, így a monostor alapításának idejét pontosan nem ismerjük. Szent István maga, családja és egész Magyarország lelki üdvéért alapította a
kolostort. Leírja az apácáknak rendelt földterület határait, falvait és tartozékait.
Atokformulája hasonló a veszprémi püspökség alapítóleveléhez. Érdemes megjegyezni, hogy a kötet szerkesztője, Kristó Gyula, újabban több írásában is az oklevél
Géza-korisága mellett érvel. (115-119.)
Korai magyar irodalomtörténetünk egyik becses emléke az István intelmei fiához, Imre herceghez címet viselő mű, amelyet a kötetben veretes, új fordításában
olvashatunk. A szerző személye ismeretlen, de valószínűleg a mai Észak-Franciaországból származó, az uralkodó közvetlen környezetéhez tartozó pap lehetett.

Teljesen önálló alkotásnak tekinthető, mivel más szerzőtől származó szövegkölcsönzést sehol sem sikerült kimutatni. A munka megírásának célját a bevezetőben
találjuk. „Hallgasd, fiam, atyád oktatását, és el ne hagyjad anyád törvényét, hogy
megsokasodjanak életednek esztendei". Az Intelmek tíz fejezetre oszlik, amelyekből következtethetünk a 1 1. századi Magyarország társadalmi és politikai viszonyaira. (124-140.)
Berno reichenaui apátnak négy magyar vonatkozású levelét találjuk a kötetben,
amelyek kivonatosan maradtak fenn. Az elsőt Szent Istvánhoz intézte, amelyben
köszönetét nyilvánította ki, hogy a Szentföldre tartó zarándokokkal „emberségesen bánt". Péter királyhoz írt levele a trónjától megfosztott uralkodó németországi
száműzetése idején készült. A másik két írás címzettje III. Henrik német-római
császár volt. Mind a kettő a Magyarország elleni 1044-es hadjárattal kapcsolatos.
Aba Sámuelt azzal az ószövetségi Rapsacéshez hasonlítja, aki meggyalázta az Urat
Jeruzsálemben. Péter király viszont Ezékiás módjára alázkodott meg. A ménfői
csatáról beszámoló többi forrással ellentétben Berno 17 hadosztályra teszi a magyarok ellen vonuló német sereg létszámát. A császárhoz intézett másik beszámoló
mindazokat a területeket — köztük Magyarországot — sorolja fel, amelyeket Henrik meghódított. (145-155.)
Odilo bencés apát a Cluny-hez köthető szerzetesi reformmozgalom vezéralakjának tekinthető. O is kiterjedt levelezést folytatott Európa vezetőivel. Államalapító királyunkhoz intézett epistulájában méltatja Magyarország szerepét, amelyet a
zarándokok védelmében tanúsított. Igen érdekes információkat találunk a korai
magyar ereklyekultusszal kapcsolatban. Odilo a 4. században meghalt Szent Marcell pápa relikviáit tudta a király számára megszerezni. (156-159.)
Többször volt már szó arról, hogy a nyugatiak szemében igen figyelemreméltó
tett volt a Jeruzsálem felé vezető zarándokút biztosítása. A Szentföldre vezető út leírása a 12. századból származik, de bizonyos geopolitikai utalások miatt a hazánkat érintő rész 1031-1043 között keletkezhetett. Az ország nyugati határa még a
Fischa folyónál kezdődött és Hainburg vára is magyar fennhatóság alatt volt. Biztosan azonosítható Győr és Székesfehérvár települése. Hannenburch, Duldumast
és Dordomest lokalizációjával kapcsolatban számos feltevés született. (160-162.)
Regensburgi Arnold (Arnolf) könyvei Szent Emmerámról szólnak. A szerző elsődleges feladatának azt tekintette, hogy az egykoron Bajorország patrónusaként
tisztelt Emmerám hanyatló kultuszát visszaállítsa. Első könyvében a szent csodáit
foglalta össze. Arnold, amikor hajóval Magyarországra utazott, Regensburg és
Passau között majdnem hajótörést szenvedett. Halálfélelmében a vértanúhoz fohászkodott, aki megmentette a hajót. Szerencsés megmenekülése után találkozott Anasztáz érsekkel, akinél hat hétig maradt és megtapasztalta a magyar egyház vezetőjének

jártasságát a liturgiában. A második könyvben Szent Emmerámnak és tiszteletének
emlékezetéről olvashatunk. Arnold itt igen burkoltan említi Wolfgang misszionárius
Pilgrim általi elhívását. (170-176.)
A velencei Gellért püspök 1018 körül érkezett Magyarországra. Hatalmas érdemei vannak a csanádi egyházmegye megszervezésében. A vértanú főpapnak csak
egy müve maradt fenn teljes szövegben, az Elmélkedés a három fiú himnuszáról. E
veretes teológiai mű számos, nehezen értelmezhető utalást tartott fenn az 1040-es
évekbeli királyaink (egyház)politikai ténykedéséről. (188-212.)
Mór pécsi püspök írta a legrégibb magyarországi legendát: Szórárd hitvalló és
Benedek vértanú életiratát. Szorárd, aki a szerzetességben az András nevet kapta, s
a Zobor-hegyen élte remete életét. Hosszú ideig böjtölt és igen szélsőséges módon
sanyargatta testét. A legenda nagyon szemléletesen, már-már hátborzongatóan
közli ez utóbbit. Az eseményeket a leendő pécsi püspök még tanulóként a hitvalló
tanítványától, Benedektől személyesen hallotta. O vértanúságot szenvedett, amikor a Vág mentén rablók ölték meg abban a hiszemben, hogy sok pénz van nála.
Testét egy év múlva csodás körülmények között találták meg. Mór András személyével kapcsolatban két csodát rögzített. (229-236.)
Ióannés Skylitzés Történeti áttekintése a kötetben található kevés görög forrás
közé tartozik. A szerző a 11. század utolsó harmadában töltött be magas tisztséget a
konstantinápolyi udvarban. Főként a 960-970-es évek balkáni magyar kalandozásaira fontos forrás. Közléséből megtudhatjuk, hogy Niképhoros Phókas bizánci
császár az oroszokkal közösen akart támadást indítani a bolgárok ellen, azonban az
orosz fejedelem szövetségre lépett a bolgárokkal, a besenyőkkel és a magyarokkal
(türkökkel). Ez egyesült haderő lerohanta Thrákiát. Skylitzés részletesen beszámol
a sorsdöntő csatáról, amelyben egy párviadal is történt. (257-262.)
Bonizo itáliai püspök, történetíró és kánonjogász a gregoriánus reformmozgalom egyik elkötelezett híve volt. A VII. Gergely pápa halála után írt egyháztörténeti munkája (Könyv a baráthoz) magyar vonatkozásban számos időrendi tévedést
tartalmaz. A főpap összekeveri a harmincas évek eseményeit az ötvenes évekével,
írásában a magyarok elleni 1044. évi győztes hadjáratot II. Konrád személyéhez és
a pápa támogatásához köti. Fontos híradás még részéről, hogy megemlíti a magyar
király lándzsájának megszerzését. (263-267.)
Szent István király tiszteletéhez három legenda fűződik, a nagyobbik, a kisebbik és a Hartvik féle. A nagyobbik legenda keletkezési ideje vitatott, a kutatói nézetek megoszlanak az 1083. évi szenttéavatás előtti idő, illetve Kálmán király ideje
között. A vita maior első királyunk aszketikus jellemét, egyház- és államszervező
erényét hangsúlyozza és kiemeli irgalmasságát és alázatosságát is. Kevés csodás
elemet, a hagiografikus irodalomban megszokott motívumot és toposzt tartalmaz.

A legenda írója bencés szerzetes (pécsváradi, veszprémi vagy pannonhalmi) lehetett. (268-298.)
A kisebbik legenda Kálmán király uralkodása (1095-1116) idején keletkezhetett.
A Vita minor ugyanis már elhunytként emlékezik meg Szent László királyról, ismerte a nagyobbik legendát, s Hartvik püspök az előző bekezdésben ismertetett munkához hasonlóan ezt is felhasználta. A mű az államalapító király életét születésétől a
szentté avatásáig folyamatosan mutatja be, számos új információt nyújtva a nagyobbik legendából nyert ismeretekhez. A legenda szerzője jól ismerte az ókori auktorokat. Nem lehetetlen, hogy a király környezetében tevékenykedett. (299-314.)
Hartvik győri püspök 1100 körül Kálmán király parancsára megírta a maga
Szent István király legendáját. Művében összeolvasztotta a nagyobbik és a kisebbik legendát és ezek szövegéhez tendenciózus bővítményeket csatolt. Hartvik kísérletet tett arra, hogy a pápák által kétségbe vont uralkodói egyházkormányzati
jogokat Szent István királyra és így a Szentszékre visszavezesse. Célja volt továbbá az államalapító isteni kiválasztottságának igen erőteljes hangsúlyozása. További forrásai közül érdemes megemlítenünk a Pseudo Isidorus-joggyüjtemény egyes
szövegeit, egy korai magyar krónikás alkotást és az antigregoriánus egyháziak műveit. A Hartvik-legenda számított az egész középkor folyamán a hivatalos életrajznak. A lábjegyzetekből kiderül Tóth Zoltán, Deér József és Gerics József munkásságának szerepe a Hartvik-problémák megoldásában. (315-343.)
Az Orosz évkönyvek a kötet egyetlen ószláv nyelven íródott forrása. A vele kapcsolatos datálási és szövegfilológiai nehézségekről a bevezetőben olvashatunk. Hazai vonatkozásai a korai időszakra nyújtanak némi támpontot. A 969. évnél a magyar
nemesfémre és lovakra vonatkozó pár szavas bejegyzést olvashatunk. Szent Istvánról csak annyit közöl, hogy j ó kapcsolatokat ápolt Bölcs Jaroszláv kijevi nagyfejedelemmel. (344-347.)
Mikháél bolgár főpap 1118-ban lemásolta a már említett Skylitzés történeti müvének bizonyos fejezeteit, amelyekhez időnként rövid betoldásokat illesztett.
Radomir bolgár cár (1014-1015) elvált feleségétől, aki Magyarország királyának
(Gézának vagy Istvánnak) a leánya volt. Felbukkan továbbá egy Peter Deljan nevű
trónkövetelő is, aki saját bevallása szerint ebből a frigyből származott. (348-349.)
A fiatalon, tragikus körülmények között meghalt Imre herceg emlékét őrizte meg
a róla készült legenda. A mű kevés konkrét információt tartalmaz a trónörökösről,
célja a papi nőtlenség eszméjének a népszerűsítése. A legenda keletkezési ideje és
szerzője nem ismeretes. A munka beszámol az Intelmek készítéséről, Szent István és
Mór, a későbbi pécsi püspök találkozásáról. A legenda sajnos nem közli Imre herceg
feleségének a nevét és származását, akivel szűzi házasságban élt. (350-353.)

Anonymus személyének meghatározása még ma is a magyar történettudomány
egyik legvitatottabb kérdése. Ő valamelyik néhai Béla király uralkodását követően
készítette el A magyarok története című munkáját. Adatait fenntartásokkal kell kezelnünk, de az államalapításra vonatkozó részek viszonylag megbízhatóak. Ezekben Ajtonyról és az őt legyőző Csanádról olvashatunk. Közli az erdélyi Gyulák
családfáját. Figyelemreméltó a besenyő Tonuzoba magyarországi megtelepedésének említése. (357-360.)
A 14. századi krónikakompozíció a 11. század második felétől folyó hazai történetírás különböző korokban keletkezett darabjainak gyűjteménye. Olyan munkák
elemeit tartotta fenn, mint amilyen a 11. századi ősgeszta, az V. István korában működő Ákos mester munkája, (az önállóan is ránk maradt) Kézai Simon-féle krónika
és a budai ferences szerzetes(ek) feljegyzései. Tekintettel a m ű összetettségére,
igen komoly forráskritikát igényel. Beszámol Szent István király Koppány herceg,
Gyula erdélyi herceg és Keán bolgár herceg ellen vezetett hadjáratairól. Érdekes
viszont, hogy nem tud Ajtonyról. Imre herceg halálával kapcsolatban nem említi a
tragikus végű vadászatot. Gizella cselekedetének tulajdonítja Vazul megvakíttatását. Az 1040-es éveket jórészt az Altaichi Évkönyv nyomán mutatja be. Igen rossz
véleménye van Péter királyról. A ménfői csatával kapcsolatban a nyugati forrásokkal ellentétben nagyszámú német veszteségekről számol be. Gellért püspök vértanúságának körülményeit megbízhatóan közli. A kötetben található rész I. András
király hatalomrakerülésével zárul. (361-401.)
Szent Gellért püspök nagyobb legendájának ma ismert szövege a 14. században
keletkezett. A vértanúról két vita (egy nagyobb és egy kisebb) készült. A nagyobbik sokkal több információt tartalmaz, amelyek azonban a sok másolás és újraszerkesztés miatt számos pontatlanságot tartalmaznak. A munka részletesen tájékoztat
az Ajtony elleni hadjáratról. Beszámolója szerint Szent István már a harc elején a
velencei szerzetest szánta a marosvári püspökség élére. Igen érdekes adatokat közöl a görög rítusú kereszténység magyarországi jelenlétével kapcsolatban. Figyelemreméltó a székesegyházi papság együttlakására vonatkozó információ is. Ezzel
összefüggésbe hozható egy korai székesegyházi monostor (ún. Domkloster) marosvári létezése. Említeni kell a magyar iskolatörténet korai szakaszára vonatkozó
híradást. A magyar zenetörténet is sokat köszönhet a legendának. Itt találjuk az
Aba Sámuel ellen intézett híres prédikációját. Gellért haláláról a legenda rövidebben emlékezik meg, mint a 14. századi krónikakompozíció. (408-430.)
Elemzésünk végére értünk. A kötet elejét stílszerűen a „Lancea regis"-t ábrázoló
nagyharsányi dénár díszíti. A műveket igen jó, több mint másfél ezret számláló jegyzetapparátus kíséri, amely gazdag tartalmával tájékoztatja az olvasót a főbb kutatói
álláspontokról és a megfelelő szakirodalomról. Néhány apróbb hibára azonban sze-

retném felhívni a figyelmet. Wipónál szerepel Gebarga burgund királyleány, II.
Konrád anyai nagyanyja. Őt valójában Gerbergának nevezték. Abban viszont ennek
a (578.) jegyzetnek van igaza, hogy II. Henrik császár és Gizella királyné anyját Gizellának hívták és nem Izabellának, ahogy az 1357. lábjegyzet említi. Bizonyos
aránytalanságot is megfigyelhetünk az egyes források jegyzetelésében, magunk részéről különösen az Intelmeknél hiányoltuk a részletesebb eligazítást.
Befejezésképpen a kötet páratlan jelentőségét szeretnénk hangsúlyozni. A már
említett, szintén Szegeden készült honfoglalás-kori chrestomathiának már több
előzménye is volt, míg a 970-1046 közötti évtizedek szinte teljes forrásanyaga
most először vált hozzáférhetővé a latinul nem olvasók számára. Ez mindenképpen
a történeti évfordulókra mindig nagy figyelmet fordító Kristó Gyulának és az általa
együttműködésre felkért olyan szegedi, illetve kisebb számban más tudományos
műhelyekhez tartozó szakembereknek, műfordítóknak köszönhető, mint Makk
Ferenc, Olajos Teréz, Bollók János, Thoroczkay Gábor vagy a pályáját most kezdő
Kisdi Klára.
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Szerzőink figyelmébe
1. A kéziratot számítógépen (IBM, lehetőleg WinWord 2.0-ás vagy 6.0-ás verzióban) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani, mellékelve egy példányban a kinyomtatott kéziratot is.
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat v é g é h e z
csatolva készüljenek.
3. A kéziratban az é v s z á z a d o k a t — idézetek, tanulmány- és könyvcímek stb. eredeti
előfordulásának kivételével — római s z á m m a l tüntessék fel.
4. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat k é r ü n k
(csak a szerző nevét kurziváljuk, az összeállítókét és a címet nem!).
5. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kéziratokat
tekintjük (kb. 45 0 0 0 „ n " ) .
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GURSZKI GABRIELLA
HORY ANDRÁS RÓMAI ÉS VARSÓI KÖVETI ÉVEI
(1927-1939)

„Egy földi amfiteátrumot látok, amelyen a történelem legnagyobb tragédiája játszódott le előttem s ahol egyidejűleg az én életem kis drámája is lepergett. Nem volt
az mindig derűs hangulatú vígjáték, de tragédia sem. [...] Isten kegyelméből a legharmonikusabb hangulatú, eszményi gondolkodású, magas kulturális életet élő
családban és nagy szellemiségek között nőttem fel, ami egész lelki alkatomra, gondolkodásmódomra kialakítólag hatott. Hitet, hazaszeretet, humánus érzést és szigorú erkölcsi felfogást már a szülői házból hoztam magammal. Tanulói pályám
nem volt könnyű. De ambícióm tette azt nehézzé. És nem csak a vizsga eredményében volt sikeres, de hozzászoktatott a rendszeres és kitartó munkához is. Amikor
pedig az egyetem kapuján kiléptem — ujjamon elismerését kifejező gyűrűjével állhattam a monarchia ősz uralkodója elé. Ifjúságom küzdelmes volt. Sok nehézség
állta utamat, míg az életben elindulhattam. De végül is célomat elérve olyan pályára léphettem, amelyre mindig is vágytam és amely sok szép és gazdag élményt juttatott osztályrészemül. [...] Megéltem a világháborút és jártam a halálmezőkön.
De visszajöttem, hogy azután két évtizeden át kiizdhessek hazám igazáért. Egyszer
már obsitot kaptam, de amikor újra megharsantak a kürtök — bár deres fejjel, de ismét nyeregbe ülhettem és visszahozhattam az én drága jó édes anyámnak a 20 évig
nem látott háromszínű magyar lobogót. [...] A jó Isten sokszor jutalmazott érdemtelenül és sokat juttatott nekem. De talán 2 nagy adománya volt a domináló életemben: a hit és az akarat. Tudtam hinni és amiben hittem azt tudtam akarni is."1
Hory András, erdélyi származású magyar diplomata szavai ezek, amelyeket
1961-ben, 78 évesen, még Magyarországon vetett papírra visszaemlékezéseiben.
Küzdelmes évek hosszú sorát tudhatta ekkor már maga mögött. 1873. január 5-én
Kolozsvárott beleszületett az Osztrák-Magyar Monarchiába, megélte az első világháborút, a monarchia szétesését, a románok betörését Erdélybe, az őszirózsás
forradalmat, a Tanácsköztársaságot, Horthy bevonulását, az ország trianoni megcsonkíttatását. Bukaresti, belgrádi, római és varsói állomáshelyén részese volt az
1920-as, 1930-as évek külpolitikai erőfeszítéseinek, 1939 szeptemberében, a né-

MTA; Hory András kéziratai; VI. kötet; 218-219. p.

met bombázások idején, kalandos körülmények között, a diplomáciai karral együtt
menekült varsói állomáshelyéről. Végigélte a második világháborút, megérte annak súlyos következményeit, majd szemtanúja volt a szovjet előretörésnek és a
szocialista Magyarország építésének. 1962-ben feleségével együtt kivándorló útlevéllel hagyta el az országot. Ausztria fővárosában telepedtek le, ahol Hory 1971.
március 11-én halt meg.
A bukaresti évekről szóló forrásanyag meglehetősen hiányos. Ráadásul Hory itt
még nem követként, csupán követségi tanácsosként dolgozott. A neve alatt fellelhető anyagok így nem feltétlenül a leginkább lényegbevágó eseményekkel foglalkoznak, az pedig sajnos ma már lehetetlen, hogy kiderítsük, szorgalmas beosztottként hány olyan követi jelentést készített ő, amely a bukaresti követ elé csak aláírásra került. 2 Belgrádi követsége idejéből sajnos szintén nagyon szórványos a levéltári anyag.
Szerencsére a fenti probléma olaszországi, és varsói kiküldetésének feldolgozását már nem érinti hátrányosan. Ennek megfelelően, jelen tanulmány célja, hogy
bemutassa Hory András római és varsói állomáshelyén végzett külügyi munkásságát. Ebben különösen nagy jelentőséget tulajdonítottam Hory személyes véleményének és motivációi megvilágításának.
1934-1935 között Hoiy a külügyminiszter helyetteseként a Dísz téren teljesített
szolgálatot. Ezen időszak részletezésére a dolgozat nem tér ki, tekintve, hogy a külügyi adminisztrációban végzett személyes munkavégzés rekonstruálása lehetetlen. Ma már nem lehet eldönteni, hogy az itt eltöltött idő alatt készült, Hory kézjegyét viselő iratok közül melyik tulajdonítható neki és melyik a külügyminisztériumi apparátus más alkalmazottainak. Ráadásul ki tudná azt ma már eldönteni, hogy
Kánya Kálmán külügyminiszter által nyűgnek tartott adminisztratív feladatok közül mi mindent végzett el Hory úgy, hogy szerepének ma már semmi kézzelfogható
nyoma nem maradt.
A dolgozatban nem térek ki sem a turnu severini tárgyalásokra, sem a második
bécsi döntésben — akaratán kívül —játszott másodrendű szerepének részleteire,
sem az erdélyi bevonulásra, tekintetbe véve, hogy személyes kutatásaim alapján
sem kiegészíteni, sem cáfolni nem tudom mindazt, amely az említett eseményekkel kapcsolatban a Pritz Pál tanulmányával kiegészített Hory-visszaemlékezésekben nyomtatásban már részletesen megjelent 1
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Hory visszaemlékezéseinek tanúsága szerint számtalan ilyen volt, sőt, Dísz téri kollégái később elmondták neki, hogy több jelentésről — stílusuk alapján — tudták, hogy csak ő írhatta.
Hory András: Bukaresttől Varsóig. Szcrk.: Pritz Pál. Bp., 1987.

Hory gondolkodásmódjának, világszemléletének jobb megértése végett, ahol
ezt a forrásanyag lehetővé tette, kitérek személyes véleményének ismertetésére is.
Követként, jelentéseiben maga is gyakran szabadkozott azért, mert jelentéseinek
tárgya túllépte a szigorú értelemben vett politika határait, de hangsúlyozta, hogy
mindezt elengedhetetlennek tartja a puszta tények megértéséhez.

A felkészülés évei
Hory András nemesi származású családban, szeretetben nevelkedett a család kolozsvári otthonában. A gyermek Hory Bandi a magyar történelmi múlt tiszteletét, a
'48-as hősök szeretett emlékét, a hazaszeretet levegőként szívta magába a meghitt
otthon falai között. Szülei, a közeli rokonok becsületes, őszinte és gerinces életre
nevelték, édesanyja meleg anyai gondoskodással vette körül. Hamar elsajátította
az írás-olvasás tudományát, a házi tanítók mellett is szorgalmasan, jól tanult. A
nagybátyja tulajdonában lévő, házukban szerkesztett kolozsvári „Ellenzék" című
lap szerkesztőségében eltöltött órák mély benyomást tettek rá, a lap függetlenségi
szelleme, a sajtó jelentőségének felismerése pályája során is hasznos és meghatározó tapasztalatként élt tovább.
Az iskola komoly lelki megpróbáltatást jelentett számára: nehezen illeszkedett
be és többnyire magányos volt az iskolában. Társai csúfolkodásától tartva keményen tanult, nem engedett meg magának egyetlen rosszul sikerült felelet sem. Hamarosan új élmény motiválta: rokonuk királygyűrűs doktorrá avatása egyetlen
nyugodt iskolaévet sem hagyott Hory számára. Jó eszű, okos fiú volt, emellett páratlan szorgalommal vetette bele magát a tanulásba. A nyári szünet előtt mindig kiderítette, mi lesz a következő év kötelező latin olvasmánya, így a meghitt, homoródi gyógyfürdőn töltött családi nyaralások alatt előre felkészülhetett az első félévre, a szeptemberi iskolakezdés után pedig már a második félévre tanulhatott. Hatodikos korában a kiegyezésről írott dolgozatával első helyezést ért el a tanulmányi
versenyen; ez volt az első alkalom, hogy egy politikai témában egyedül elmélyedve önálló tanulmányt készített. Nyelveket tanult, ennek apja nagy jelentőséget tulajdonított. A tanulás mellett szórakozásra, sportra, színházi látogatásokra is volt
lehetősége; azonban mindig a kötelesség volt számára az első. Apja nagy hangsúlyt
fektetett arra is, hogy fia világot lásson: a gimnáziumi és egyetemi évek alatt is több
nyugat-európai ország meglátogatásának lehetőségét biztosította számára.
A kemény munka meghozta gyümölcsét: az érettségi és összes addigi bizonyítványa kitűnő tanulmányi eredményekről tanúskodtak.

A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem jogi karán folytatta tanulmányait; a bohém egyetemista életbe is belekóstolt — főleg párizsi ösztöndíja alkalmával —, de a királygyűrűs elismerés megszerzése mindennél fontosabb volt.
Az egyetem befejezése után a Hory a vármegyénél helyezkedett el, majd utolsó
államvizsgáit követően, kiváló iskolai eredményeinek köszönhetően — hosszas
várakozások után— 1909-ben átvehette a régóta áhított királyi elismerést. Doktorrá avatását követően a Darányi Ignác vezette Földművelésügyi Minisztériumba
vették fel, mint fizetés nélküli segédfogalmazót. A minisztérium különböző osztályain eltöltött évek nem sok örömet szereztek számára. Szakmai kihívással akkori
munkája nem járt, és azzal a reménnyel sem kecsegtetett, hogy régi álma — a külügyi szolgálat — megvalósulhat. Mint a többi kitüntetéssel diplomázó, ő is külföldi ösztöndíjat kapott: Franciaországban mélyítette tovább nemzetközi jogi és közgazdasági ismereteit. 1912-ben a Földművelésügyi Minisztérium Bukarestbe
küldte, az ottani gazdasági szaktudósító mellé. A romániai kiküldetés után áthelyezték a minisztérium vámpolitikai osztályára, ami egy lépéssel közelebb vitte a
diplomata karrierhez. A bécsi gazdasági tárgyalásokon megszerezte élete első diplomáciai tapasztalatait is. Amikor kitört az első világháború, frontszolgálatra kérte
magát, de a minisztérium, mint nélkülözhetetlent, nem engedte. Orvosi igazolásra
kapott eltávozással szökött ki a harctérre, itt azonban épp hogy csak belekóstolhatott a katonáskodásba. 1917 komoly fordulatot jelentett életében: Bukarestbe küldték a német kiszállítások ellenőrzésére. A Romániával folyt béketárgyalásokon
való közreműködés további diplomáciai tapasztalatokkal gazdagította, az azt követő román szószegés pedig életre szóló leckét jelentett számára. A központi hatalmak veresége után internálták és csak 1919 februárjában térhetett haza. Nem sokkal később újra áthelyezték. A Tanácsköztársaság kikiáltásának napján tette le hivatali esküjét: végre külügyi szolgálatba lépett. Valamivel később a Külügyi Népbiztosságból elbocsátották — ugyanúgy, mint mindenki mást, aki a Népköztársaságot megelőzően is valamelyik minisztérium kötelékébe tartozott — de a forradalmi rendszer bukása után újra igényt tartott munkájára a Külügyminisztérium.
A diplomata pályára nagyon módszeresen készült Hory: kiváló eredménnyel
végzett iskolai tanulmányai, nyelvtudása jelentették az alapozást. A diákévek utazásai hasznos tapasztalatokkal gazdagították. A korabeli politikai eseményeket
élénk érdeklődéssel figyelte, szívesen merült el egy-egy témában és kutatott annak
mélyebb összefüggései után. Az „Ellenzék" című lapban később cikkeket is publikált, sőt az annexiós krízis idejében barátjával együtt önálló sajtóakcióba kezdtek.
A külügyi szolgálatot megelőző külföldi kiküldetések is fontos ismeretekre tanították: későbbi kiváló kapcsolatteremtő képessége, vele született diplomáciai érzéke

itt sokat finomodott. Bármivel foglalkozott, mindig alapos munkát végzett, ez későbbi külügyi szolgálatában is jellemezte.
Hory húsz éven keresztül szolgálta hazáját a szó legnemesebb értelmében:
1921 -ben megszervezte a romániai magyar követséget, ahol 1923 novemberéig dolgozott mint első beosztott tisztviselő, 1923 november végétől 1927 januárjáig a belgrádi követség, 1927 januárjának közepétől 1933 végéig a római követség vezetője
volt. 1934 márciusától 1935 áprilisáig a Külügyminisztériumban a külügyminiszter
állandó helyetteseként, utána 1939 novemberéig varsói követként szolgált. Később a
németek tiltakozása miatt megbízást már nem kapott. 1940 augusztusában ő volt a
Turnu Severinben tárgyaló magyar delegáció vezetője, azonban a bécsi tárgyalásokra utazó delegációból kihagyták és csak utólag — amikor azt szóvá tette — vették fel
a listára, de szolgáltatásaira ott sem tartottak igényt. Ezután már nem is áltatta tovább
a Külügyminisztérium: 1941 decemberében nyugdíjazták.
Bukarestben a követség megszervezése során az a cél lebegett előtte, hogy a
diplomáciai kapcsolatok kiépítése révén normalizálódjon a két ország viszonya.
Figyelmét elsősorban az erdélyi kisebbség sanyarú sorsának nyomon követésére
összpontosította. Sajnálatos módon a trianoni békét követő román közeledéshez
fűzött remények szertefoszlottak: a két ország között csupán technikai jellegű
megállapodások születtek, az alapvető kérdésekben nem sikerült az álláspontokat
egymáshoz közelebb hozni. Románia után a magyar külpolitika figyelme Belgrád
felé fordult.
Horyt meglepetésként érte követi kinevezése és belgrádi kiküldetése alatt minden
erejével azon volt, hogy a két ország közeledését elősegítse. Mindez nagyfokú elővigyázatosságot követelt, hiszen a kisantant bomlasztásának látszatát keltő külpolitika
legkisebb jele is élénk francia tiltakozást és a kisantant részéről súlyos következményeket vont maga után. Ennélfogva a magyar külügyek irányítói is túlontúl óvatosak
voltak — kivéve Horthy kormányzó mohácsi beszédét —, és nem sok támogatást adtak a magyar követnek a szerb-magyar barátság megalapozása érdekében. Arról nem
is beszélve, hogy a Dísz tér „elfelejtette" közölni Horyval, hogy a magyarok Jugoszlávia iránti érdeklődése felkeltette Olaszország figyelmét, és az ekkor aktivizálódó
magyar külpolitika fókusza időközben Belgrádból Rómába tevődött.

Az olaszországi misszió veztőjeként
Hory 1927 január végén érkezett új állomáshelyére, ahol Benito Mussolini, mint
Olaszország miniszterelnöke 1927. február 7-én fogadta az ilyenkor szokásos be-

mutatkozó beszélgetésen. A bevezető udvariassági formulák után, eléggé szokatlan módon, Mussolini a két ország viszonyát mélyebben érintő kérdések megbeszélésébe bocsátokozott Hory követtel, ami kifej ezte, hogy a közeledéshez komoly
érdekeik fűződnek. 4 Olasz kezdeményezésre került sor gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 1927 márciusi látogatására, amely gróf Bethlen István miniszterelnök útját, valamint a szerződést volt hivatott előkészíteni. Bethlen római útjára
1927. április 4-én került sor, amelynek során — a magyar-olasz barátsági, békéltető eljárási és választott bírósági szerződés április 5-i aláírásával — eldőlt a magyar
külpolitika aktuális orientációs kérdése: Jugoszlávia és Olaszország közül az utóbbi javára.
A szerződés Magyarországnak komoly külpolitikai sikert jelentett — ezzel
egyidőben a kisantanthoz fűződő viszony újra feszültebbé vált. Az a tudat, hogy a
külpolitikai elszigeteltségünkből kitörhetünk, felerősítette a hivatalos politikai körökben észlelhető revíziós propagandát. 5 Ezzel párhuzamosan pedig — a békeszerződés rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával — megkezdődött Magyarország újra felfegyverzése is.
Az olasz szövetség a magyar külpolitika számára egészen addig meghatározó
volt, amíg — majdnem egy évtized elteltével — kiderült, hogy Olaszország nincs
abban a helyzetben, hogy maradéktalanul támogathassa a magyar revizionista törekvéseket. 6
Hory éves politikai jelentéseiben az olasz fasiszta rendszer számos érdekes vonását emelte ki. „A politikai pártok hiánya, felfogásoknak és meggyőződéseknek a
nyílt polémia kiküszöbölése folytán elmaradt megnyilvánulása" 7 miatt nem is beszélhetünk a korabeli Olaszországban hagyományos, európai értelemben vett belpolitikáról, csak a fasiszta párt különböző szekciói közötti súrlódások észrevehetőek, azonban Mussolini dönti el, hogy melyik irányzat érvényesülhet és melyik
nem. „A politikai irányzatokat képviselő politikai pártok hiányában a törvényhozói testületek (szenátus, kamara) tanácskozásai csak akadémikus jellegű szónoklatok és fejtegetések keretéül szolgálnak, míg a szorosan vett politikai események a
fasiszta párt kebelén érlelődnek és kerülnek megoldásra." 8
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Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Hory igen elnéző volt a fasizmus diktatórikus megnyilvánulásaival szemben. Három nagy szakaszra bontotta az olasz fasiszta rendszer evolúcióját. A Marcia su Roma-tói az 1924-es választásokig tart az
első lépcsőfok. Giacomo Matteotti szocialista képviselő meggyilkolása nyomán
kibontakozó ellenzék megerősödéséig tart a második (ennek kezdetét Hory nem jelölte meg pontos évszámban), és az 1920-as évek második felétől kezdődik a harmadik. Az általa meghatározott szakaszokról így ír: ,,[a] fasizmus, mint általában
minden forradalmi akció két irányban hatott, mert konstruktív céljainak megvalósítása előtt kénytelen volt nagyméretű dekomponens és romboló munkát végezni." 9 azaz az akkori politikai és gazdasági berendezkedés romjait diktatórikus eszközökkel távolították el. 1924-től „[...] Mussolini és a többi fasiszta vezető nem
volt vele tisztában, hogy a status quo-hoz való ragaszkodással milyen mértékben
találják szembe magukat a fasiszta célkitűzések, ezért 1924-ben a fasiszta kormány
letért a diktatúra útjáról és átmenetileg titkos választás alapján működő törvényhozással gyakorolta a hatalmat". 10 Matteotti meggyilkolása nyomán egyre erősebb
antifasiszta propaganda és ellenzék bontakozott ki, szerinte ez nyilvánvalóvá tette,
hogy a fasiszta célkitűzéseket csak diktatórikus eszközökkel lehet megvalósítani. 11
Hory a túlkapásokban csupán — az ő szavait idézve — „az erőszakos rezsim árnyékában megjelenő vadhajtásokat" látta, és ezt szükséges rossznak tekintve, elismeréssel tekintett a fasiszta rendszerre, amely az ő tapasztalatai szerint a „fegyelmezetlen olasz népet" kemény és gyümölcsöző munkára fogta.
Hory különös figyelmet szentelt annak, hogy „Mussolini a közhangulat felélénkítésére különböző manifesztációkat rendez". Maga is jól látta, hogy a Duce szuggesztív ereje a tömegekre igen nagy hatást gyakorolt. A gazdasági válság mélyén,
193 l-ben például 2 napos látogatást tett Nápolyban, amelynek célja: „ [ . . . j a fasiszta közvéleményt a gazdasági depresszió nyomása alól felszabadítani és a közvetlen
találkozás élményével felvillanyozni." 12
Nagy szükség is volt erre, ugyanis a gazdasági világválság Olaszországot sem
kímélte. Egyre gyakrabban került sor a kormánnyal és a rezsimmel szembeni kritikai megnyilvánulásokra. Minden nehézség (a kenyérgondok és a munkanélküliség
növekedése) ellenére a fasiszta kormányzat meg tudta őrizni presztízsét. I lory is
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rendszeresen és részletesen beszámolt a nép elégedetlenségét tükröző tünetekről és
az antifasiszta mozgalom megerősödéséről, megnyilvánulásairól. Ezzel kapcsolatos meglátásait azonban a következőképpen összegezte: „a fasiszta kormány hajlandó szociális politikájának szélesítésére 13 és ha kell megfelelő karhatalommal
rendelkezik". 14 Más jelentésekkel összehasonlítva1^ Hory — úgy tűnik — szinte
alábecsülte a rendszerellenes megmozdulásokat, és úgy értékelte, hogy „van, aki a
fasizmus árnyékában elkövetett igazságtalanságoknak és visszaéléseknek nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint kellene. [...] Éppen ezért referátumaimban arra
törekedtem, hogy a bizonyára Magyarországra is eljutó minden komoly alapot
nélkülöző mende-mondákat megelőzzem. [...] Ránk nézve ugyanis szerény véleményem szerint az a fontos, hogy a fasiszta rezsim, amellyel együtt dolgozunk, belátható időn keresztül stabil marad-e, avagy számolni kell annak megbomlásával". 16 Másrészről Horynak igaza volt abban, hogy az antifasiszta mozgalom izmosodása ellenére is töretlen volt Mussolini és rendszerének tekintélye (legalábbis
azon „belátható időn" belül, amire Hory gondolhatott). Mussolini — ha nem is
szimpatikus, de hatékony módon — kezelte a belpolitikában adódó nehézségeket,
és még sokáig megőrizte hatalmát és tekintélyét.
Jugoszláviában — amellyel Olaszország viszonya igen ellenséges volt — gyakran került sor olaszellenes megnyilvánulásokra. Egy ilyen provokatív, ellenséges
manifesztáció történt például 1932-ben, amikor Dalmáciában olasz emlékműveket
romboltak le az ottaniak. Ennek hatására Olaszországban jugoszlávellenes tüntetések szerveződtek, amelyek egyikén — a tömeg követelésére — Mussolini is megjelent, és a Palazzo Venezia erkélyéről a következő szavakat intézte honfitársaihoz: „Eljön a nap, amikor a sértést elkövetők elveszik büntetésüket. Ezt megígérem nektek!" Hory a következőket jegyezte fel a Duce soron következő szenátusi
felszólalásáról: „Beszédének nyugodt hangja kollégáim körében nagyon feltűnt,
mert sokkal erélyesebb, sőt, harcias fellépésre voltak elkészülve. A Palazzo Venezia balkonjáról a tömeghez intézett szavak és a szenátusi beszéd közti különbség
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élénken illusztrálja azt a különbséget, amely a Duce, a fasisztavezér és Mussolini a
külügyminiszter fellépése közt minden esetben konstatálható". 17
A korabeli olasz külpolitika elemzését érdemes Hory 1932-ből származó,
„Kontradikciók a fasiszta külpolitikában" című jelentésével ls kezdeni, amely szinte minden olyan lényeges vonatkozást érint, amely meghatározó jelentőséggel bírt
Hory római kiküldetésének idején.
Hory elsősorban azt említi, hogy Olaszország volt az első, amely hivatalosan
sürgette a békemű revízióját. Tette ezt annak ellenére, hogy maga is jutott olyan területek birtokába, amelyekre a nemzetiségi elv alapján nem tarthatott volna igényt.
Ezt a momentumot egyébként nem győzték eleget hangoztatni a status quo-ban érdekelt államok. Az olaszok revíziós célkitűzéseinek okát Hory az abszolút franciaellenességben látta. Olaszország első számú célja a felébredt nemzeti öntudat által
követelt fasiszta célok megvalósítása volt, ez azonban a fennálló francia hegemónia alatt nem volt lehetséges. Ezért kellett először a revíziós célok megvalósításával megtörni a francia rendszer alapjait képező versailles-i erődítményt, hogy
azután megnyíljon az út a Balkán és a „Mare Nostrum" felé. így a háború után megcsalatott és kijátszott Olaszország Afrikában, a távol-keleten kárpótolhatta volna
magát és visszaszerezhette volna Nizzát és Savoyát.
A második fő kérdés a lefegyverzés volt. Olaszország ezt ugyanis évek óta erélyesen követelte, Genfben minden ezirányú javaslatot magáévá tett, és hajlandónak mutatkozott saját haderejét a legalacsonyabb szinten tartani. „Pedig — írja
Hory — a fasiszta elgondolásból táplálkozó olasz kormány lelkileg minden —
csak nem antimilitarista." Katonai céljai között szerepelt a szárazföldi, légi, tengeri
haderő fejlesztése. Az ifjúsági szervezetek is a legteljesebben militarista szelleműek, kereteik között nemcsak technikai, hanem lelki felkészítés is folyt. Ráadásul a
rendes hadsereg mellett párthadsereg is működött, amely a „forradalom védelmére
csak formálisan szolgál; [...] a nemzeti ideálok megvalósítására irányuló mussolinizmus konkrét és komoly célokat tűzött ki". Hory a fenti ellentmondás feloldását
abban látta, hogy a leszerelést az olasz politika magára nézve valójában nem gondolta komolyan, mégis erőltették, tudva, hogy ebben a kérdésben Franciaország
nem engedhet. Ezt viszont felhasználhatták a nemzetközi diplomáciában arra,
hogy a háborús eszközökhöz ragaszkodó francia politikát megpróbálják diszkreditálni. 1930-ban a Duce a Daily Mail1"' igazgatójával folytatott beszélgetésében ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Olaszország attól tart, hogy Franciaország
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katonai hegemóniája a napóleoni koncepció megvalósítására törekszik, azaz Európában csak Franciaországnak és szatellitjeinek lehet katonai ereje.211
A fasiszta külpolitika harmadik súlyos kérdése a Németországhoz fűződő viszony volt. Olaszország egy alkalmat sem mulasztott el arra, hogy a német törekvéseket a nemzetközi diplomácia fórumain támogassa. Pedig Németország talpraállítása nem volt feltétlenül olasz érdek. Érdemes itt I lory 1932-ben papírra vetett
jelentését — a későbbi történelmi események ismeretében — kicsit hosszabban
idézni: „A versaillesi béklyóktól megszabadult Németország ha, ami feltehető, az
előretörő nacionalizmus révén megszabadul a forradalmi tévelygésektől, s a rendszeres és szívós germán szellem ismét egy egységes gondolatban fogja össze a birodalmat, vissza fogja szerezni kontinentális jelentőségét. Vajon ezt a megizmosodott Németországot meg lehet-e majd állítani útjában? Ha egyszer végleg lemosták
a fekete tábláról a háborús múlt paragrafusokba szedett számadását s a békeszerződéses kötelmeket, — amire ma Olaszország törekszik — vajon ki és mi fogja
visszatartani Németországot természetes aspirációi megvalósításától? Lehetséges
lesz-e az osztrák Anschlusst megakadályozni? A kelet és dél felé kiegészült német
birodalom nem fogja-e a Brennert veszélyeztetni? Sőt valószínű, hogy Németország — miután visszaszerezte világpolitikai súlyát — a kisebb ellenállás irányába
haladva, Olaszország közép-európai és balkáni pozícióit fogja veszélyeztetni."
Olaszország azonban — nagyhatalmi ábrándjait kergetve — kénytelen a német
revansot is felkarolni, még akkor is, ha ezzel komoly politikai, gazdasági kockázatot vállal. A rizikóval az olasz külpolitika irányítói is tisztában voltak. Erre utalnak
Von Hassel, olaszországi német követ Horynak tett kijelentései is. Az 1932-ben lezajlott beszélgetés során a német diplomata a következőket mondta: „Olaszország
tényleg nem lekicsinylendő politikai akciókat hajtott végre Németországért, de ha
kettejük viszonyáról van szó és a helyzet komolyra látszik fordulni, Olaszország
takarodót fúj; Németország túlzott megerősödését nem kívánja." 21
Érdemes itt azt is idézni, hogy Mussolini (aki később csak az újságokból értesült
arról, ha Hitler elfoglalt egy országot) 1930-ban hogyan nyilatkozott a feltörekvő
német vezérről: „[...] sikerült neki nagy tömegeket megmozgatni és megszervezni. Következőleg kell, hogy kvalitásai legyenek. Eddig semmi ostobaságot nem
követett el, az igaz, hogy az emberek az ostobaságokat akkor szokták elkövetni,
amikor kormányra kerülnek" 22 .
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Amikor 1933 októberében a hitleri Németország küldöttsége látványos módon
elhagyta a leszerelési konferenciát és kiléptek a Népszövetségből, Olaszország is
új helyzetbe került, és a történteket az akkori helyettes politikai igazgató a következőképpen kommentálta Horynak: „Olaszország célja az volt, hogy a németekkel
elfogadtassa a lefegyverzést, a németek váratlan lépése miatt Olaszország már nem
tudja áthidalni az ellentéteket és a kivárás álláspontjára helyezkedik' 1 . 23
A sikeres olasz-francia közeledés eredményeképpen, brit-francia-olasz-német megállapodással 1933-ban létrejött az úgynevezett négyhatalmi paktum. Mivel ez az európai béke megőrzésének jelszavával, a revízióra vonatkozó passzusok
elhagyásával született, Budapesten komoly csalódásokat szült, és a külpolitikai vezetésben megérlelte az „egyensúly politika"24 koncepcióját. A résztvevő nagyhatalmaknak a megegyezés szellemével homlokegyenest ellenkező, valóságos szándékai miatt a paktum nem vált valósággá.
A poraiból felemelkedő német birodalom árnyéka látszólag mindkét oldalt arra
ösztönözte, hogy gőgös érzelmeit és bizalmatlanságát félretegye. Hory ezt így
kommentálta: „Az Anschluss hangoztatása mintha kissé lehűtötte volna a barnaingesek iránti szimpátiát és a Hitler rezsim erőszakossága közelebb látszanak hozni
egymáshoz Rómát és Párizst." Mégis, Hory gondolatmenetében nem ez a gondolat
a perdöntő, hanem az, amely szerint „mindez nem determinálja Mussolini politikáját". „Az Anschluss veszély mégsem olyan mérvű, hogy az attól való félelem folytán Olaszország jövőbeni nagyságáról, amelynek gondolata nem csak Mussolini
lelkében él, de amelyben egy egész generációt felnevelt, lemondva, egy tál lencséért eladhassa magát." Horyt tudósította külügyminisztériuma arról is, hogy a budapesti francia követ bízik a francia-olasz közeledésben. Hory ezt azzal cáfolta meg,
hogy szerinte Mussolinit csupán az indította a paktum életre keltésére, hogy azzal
feloldja a már-már háborúval fenyegető olasz-francia ellentéteket, és a béke apostolaként fellépve „a neki imputált harcias tendenciákat elenyésztesse", amíg az
olasz fegyverkezési szint el nem éri a kívánatos nívót. Hory úgy vélte, hogy tévednek, amikor „Párizsban azt hiszik, hogy az Anschluss veszély miatt az olaszok
majd be fogják érni a közvetlenül őket érintő kérdések rendezésével, és nem fogják
bolygatni az 'egész Európát érdeklő'szempontokat, azaz a közép-európai problémát." Különben is, Hory úgy vélte, a lényegbevágó kérdésekben is áthidalhatatlan
ellentétek feszülnek a két ország között: Olaszország nem mondhat le közép-euró-
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pai szerepéről, Franciaország viszont nem fogja ugyanott gondosan felépített politikai és katonai állásait feladni, és az is kérdéses, hogy Franciaország ki tudja-e
elégíteni az olasz koloniális igényeket? így aztán Hory arra a következtetésre j u tott, hogy vagy a francia követ tévedett, vagy a francia külügyminisztérium, „Mussolini nagy politikai játszmája csak ezután kezdődik". 2 ' (És valljuk be, igaza volt.)
Annak ellenére, hogy Olaszország és a Szovjetunió között alapvető ideológiai
ellentétek feszültek, Hory római állomáshelyéről a két ország javuló viszonyáról
számolt be. Bár akadtak feszültségek is, például Besszarábia 1927-es annektálásának elismerése körül26, mégis, a közös — elsősorban a gazdasági — érdekek talaján mindkét ország a jóviszony ápolására törekedett. Hory 1930-ban a következőket táviratozta az olasz külügyminiszter Litvinovval 27 történt megbeszéléseihez
fűzött kommentárjáról: „Grandi2* hozzáfűzte, hogy ne tulajdonítsunk találkozásnak nagyobb jelentőséget, Olaszország azért ápolja a viszonyt, mert többi hatalom
elzárkózik előle, az így keletkezett kedvező hangulatot igyekszik gazdaságilag
gyümölcsöztetni." 29 Az olaszországi román követnek adott hivatalos információkról szóló jelentésből az olasz motivációk egy másikára is fény derül: „Grandi egy
nappal előtte [Grandi és Litvinov találkozása] a külügyminisztériumba kérette
Ghica román követet és Guariglia" útján tapintatosan informálta milánói utazás
céljáról. Guariglia feladata az volt, hogy a román követet úgy nyugtassa meg, hogy
bizonyos kétely és aggály mégis maradjon lelkében"/11
Horynak Guarigliával 1931 januárjában folytatott beszélgetéséről készített jelentés fényt derít a Romániával kapcsolatos olasz célokra és Hory ezzel kapcsolatos fenntartásaira is. Guariglia állítása szerint „Olaszország célja, hogy kellő időközönként a szovjet mumust Románia ellen kijátssza és ezt a temperatúra emelkedést az olasz politika céljaira kihasználja. Ennek azonban nem szabad olyan
messzire mennie, hogy Románia Szovjetuniótól való félelmében, magát Olaszor-

25
26

27
28
29
30
31

MOL K 63 KÜM-210. cs.-1933723. telel.
A román-olasz viszony komoly tehertétele volt, hogy Mussolini sokáig nem volt hajlandó ratifikálni azt a Bcsszaráb protokollt, amelyhez Nagy Britannia és Franciaország már régen hozzájárultak. Az 1926-os román-olasz szerződés előkészítésekor Mussolini megígérte, hogy
hamarosan országa is csatlakozik a szerződéshez. Erre 1927-ben került sor. Ezzel Olaszország
hivatalosan is elismerte a román-szovjet határt. (Aclám Magda: A kisantant és Európa
1920-1929. Bp„ 1989. 258-259. p.).
Makszim Makszimovics Litvinov szovjet külügyi népbiztos helyettese.
Dino Grandi olasz külügyminiszter.
MOL K 63 KÜM-209. cs.-1930./23./28. tétel.
Raffaclo Guariglia, olasz diplomata.
MOL K 63 KÜM-209. cs.-1930./23./28. tétel.

szágtól elhagyatva érezve, létét teljesen Franciaországhoz kösse". Ezzel szemben
Hory a következő álláspontot vallotta: „Bukaresti kormányok bármilyen összetételüek is legyenek, politikájukban csak Franciaországhoz igazodhatnak. Erre kényszeríti őket a kisantant struktúrája és Lengyelországhoz való szoros kapcsolatuk.
Róma felől megnyilvánuló kisebb előzékenységek csak arra jók, hogy a szovjet és
fasiszta kormányok közötti flirtök miatti idegességet csillapítsák, de politikai irányuk oly természetesen és végzetesen adva van, hogy attól aligha fognak egy kapavágásnyira is eltérni". 12 Ez utóbbi, a kisantantra vonatkozó kijelentéssel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az szinte szó szerint egyezik Kánya Kálmán nézetével.
Már az 1927 áprilisi Bethlen-Mussolini eszmecserék során felmerült annak a
kérdése, hogy milyen segítséget várhatnánk olasz partnerünktől a felfegyverzés
ügyében. Az olasz kormány — még a világháborúból zsákmányolt készleteinek
terhére — vállalta, hogy szállítani fog Magyarországnak. A titkos szállítmányokat
azonban nem mindig sikerült titokban tartani: 1928 január elején Szentgotthárdnál
az osztrák vámosok feltartóztattak egy fegyverekkel megrakott szerelvényt, amelyet Olaszországból adtak fel Varsóba. Mivel a vizsgálat során hamarosan gyanússá vált a címzett és a feladó is, a magyar diplomáciának komoly erőfeszítéseibe
került, hogy a nemzetközi botránnyá dagadt incidens végére pontot tegyen.
A szerződés aláírását követő években a magyar és olasz külpolitika közös érdeke volt, hogy továbbfejlesszék együttmüködésüket. Magyarország számára ez a
külpolitikai mozgástér jelentős bővülését hozta, Olaszország pedig a balkáni és közép-európai országokkal (Bulgária, Albánia, Magyarország) kötött szerződéseire
támaszkodva próbálta a közép-európai francia bástyát: a kisantantot megrendíteni.
Az együttműködés őszinte szándékát a kölcsönös magas rangú látogatások és a baráti megnyilatkozások voltak hivatottak dokumentálni. (Ekkortól vált szokásossá,
hogy az újonnan kinevezett magyar miniszterelnökök első külföldi látogatása Rómába vezetett.) A kollaboráció pillére a status quo-ban érdekelt kisantant fellazítása volt, ami számos vonatkozásban olyan konkrét diplomáciai formát öltött, mint
például a magyar fegyverkezési egyenjogúság támogatása, és Jugoszlávia leválasztására tett erőfeszítések.
A két rendszer ideológiai szempontból is közel állt egymáshoz. Az erős nacionalizmus, a trianoni rendszerrel való elégedetlenség, a tekintélyuralmi társadalmi
berendezkedés mind olyan vonás volt, amely nagymértékben hozzájárult a két ország közeledéséhez. Ráadásul Magyarország olasz orientációját, — az aktivizáló-
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dó magyar külpolitika számára újra növekvő fontossággal bíró — Nagy Britannia
sem ellenezte.
A két ország külpolitikai vonalvezetésében — a fentiekkel összhangban — több
közös momentum is akadt: a revízió szükségességének hangoztatása, amire az
olasz politika képviselői — Mussolinival az élen — minden alkalmat megragadtak. Ezekről Hory rendszeresen beszámolt. Mégis, alapvető különbség volt a két
ország revizionista törekvései között. Olaszország az európai status quo megváltoztatásával, a területi gyarapodás révén nagyhatalmi szerepre áhítozott. Magyarország cclja az I. világháború után elveszített területek visszaszerzése volt. Hory
üdvözölte azt a tényt, hogy a „revansista törekvések élére egy győztes nagyhatalom
került", de mindemellett úgy nyilatkozott, hogy eme „Magyarország számára nagy
horderejű körülménynek a jövőben mily következményei lesznek, azt egyelőre természetesen megítélni nem lehet". 33
A másik lényeges kapcsolódási pont az osztrák kiil- és belpolitikai irányvezetéssel való elégedetlenség és az Ausztriához fűződő viszony új alapokra való helyezésének igénye volt. Együttesen célul tűzték ki, hogy Ausztriát leválasztják a
kisantantról. Bethlen és Mussolini 1928 áprilisi találkozása alkalmával születtek
meg az erre vonatkozó alapelvek. Lényegük abban állt, hogy a két ország összehangolt akcióval előkészíti az osztrák kormány megdöntését és hozzásegíti a jobboldali Heimwehr szervezetet a hatalom átvételéhez/ 4 Bethlen közvetítette a
Heimwehr vezetőinek kérését Mussolinihez, aki hajlandó volt arra, hogy az osztrák puccs előkészítésére kért pénzt és fegyvereket a Heimwehr rendelkezésére bocsássa. Kormánya azonban nem osztotta száz százalékosan álláspontját. Hory
1928. június 26-án kelt bizalmas magánlevelében a következőket írja: „Grandi úr°
abszolúte nincs elragadtatva ettől az ideától, és előre számol egy botrányba dagadó
fiaskóval. Kifejezésre is hozta előttem, hogy teljesíti a vett parancsot, bár az egész
ügyet fantasztikusnak, túl veszélyesnek tartja". Ugyanezen a napon kelt hivatalos
jelentésében Hory az aggályokat nem említi, csupán a „vett parancsok teljesítéséről" tájékoztatta külügyminiszterét, valamint arról, hogy az olasz kormány, támogatása fejében, a Heimwehrtől írásos nyilatkozatot kért arra nézve, hogy „...az új
regime részéről nem fognak dél-tiroli kérdésben 36 nehézségeket támasztani". 37 Az
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olasz kormány azonban hiába öntötte pénzét a Heimwehr pénzeszsákjába, szállította fegyvereit Ausztriába, hiába kért biztosítékokat, eredménytelenek voltak
Bethlen István és Apor Gábor™ tárgyalásai: a Heimwehr „Marsch aufWien", bécsi
bevonulási tervei nem sikerültek, a Heimwehr hatalomátvétele több ízben is meghiúsult.
Magyarország abban reménykedett, hogy Ausztria és Olaszország közelítésével megakadályozható, vagy legalábbis elodázható az Anschluss, aminek az elkerülése szintén közös érdek volt. Az Anschluss valószínűségének latolgatása, ha
eltérő intenzitással is, mindig napirenden volt. Erről Hory 1933 januárjában Aloisi
báró előtt a következőképpen nyilatkozott: „bármilyen kevéssé kívánatos is [az
Anschluss] magyar vagy olasz szempontból, az mégis egy közös fajiság érzésén
alapuló természetes evolúció" 39 . Ezzel szemben Grandi — Hory meglátása szerint
néhány évvel az előtt még nem foglalt el teljesen elutasító álláspontot, de ekkorra már a Palazzo Chigi40 a „legridegebb negálás tézisét vallja". Mindezek és Magyarország számtalan közvetítési kísérlete ellenére — amelyekben Hory is részt
vett — a három ország politikai és gazdasági együttműködését rögzítő római jegyzőkönyv csak később (1934 márciusában) született meg.
Az olasz-magyar szerződés aláírása után a két ország gazdasági kapcsolatai
kedvezően alakultak. Trianon után, a Monarchia szétesésével, a kisantant országokkal fennálló ellenséges viszony közepette, az ország külpolitikai elszigeteltségében igen kevés esély volt arra, hogy az ország agrártermék-feleslegének exportpiacot találjanak. így aztán az olasz kapcsolatok fejlesztésének egyik meghatározó
szempontja volt magyar oldalról a gazdasági együttműködés lehetőségeinek minél
teljesebb kiaknázása. Folyamatos tárgyalások folytak a Magyarország számára folyósítandó olasz kölcsönökről, valamint magyar mezőgazdasági termékek megvásárlásáról, olasz iparcikkek importjáért cserébe. A gazdasági egyezkedések akkor
futottak zátonyra, amikor gazdasági világválság hatásai Olaszországba is begyűrűztek. Az olasz diplomácia sajnálatának adott hangot, hogy adott pénzügyi és gazdasági nehézségei közepette nem részesítheti Magyarországot olyan kedvezményekben, mint szeretné. Ezzel nem csak a tervbe vett egyezményeket napolták el
határozatlan időre, hanem a már lekötött kedvezményeket is felülvizsgálták és
mérsékelték. 41
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A gazdasági válság súlyos következményei miatt Magyarország 1931-ben
újabb nagyobb összegű kölesönre szorult. Megindultak a tárgyalások a londoni
pénzügyi és politikai körök vezetőivel is, azonban ők sem voltak abban a helyzetben, hogy Magyarország segítségére siethettek volna. Mindemellett az sem állt érdekükben, hogy az ország fizetésképtelenné váljon, így hozzájárultak ahhoz, hogy
Franciaországgal vegyük fel a tárgyalások fonalát. Ez természetesen Magyarország számára azzal a következménnyel járt, hogy a revíziós törekvéseket háttérbe
kellett szorítani, amit a közvéleménnyel igen nehéz volt elfogadtatni, sőt, Olaszországban is gyanakvásra adott okot. A kormány azonban a gazdasági válság által kijelölt kényszerpályán futott és — nem lévén más választása — diplomáciai erőfeszítéseit az illetékes francia körök megnyerésének szentelte. Akciója eredményes
volt: 1931. augusztus 14-én Párizsban egy ötmillió fontos kölcsönről szóló megállapodás született. A belpolitikai következmények súlya alatt Bethlen István miniszterelnök — a kormányzó jóváhagyása mellett — lemondott.
Olaszország vezető politikai köreiben a francia-magyar kölcsönszerződés
nagyfokú idegességet váltott ki, és széles körű találgatásokra adott okot. Az ezzel
kapcsolatos megnyilvánulások igen ellentmondásosak, ugyanis hol a megértő, hol
a gyanakvó partner álláspontját tükrözik. Ősszel a fasiszta párt vezetősége még
mindig azt akarta megtudni Horytól, hogy Franciaország milyen feltételekhez kötötte a legutóbbi kölcsönben való részvételt, és miért mondott le a Bethlen-kormány. Sőt ezzel kapcsolatban közölték Horyval, hogy „Magyarország vagy téves
illúziókba ringatja magát, vagy lemondott területi és nemzeti követeléseiről". 42 Ezzel szemben Grandi úgy nyilatkozott Horynak, hogy egy pillanatig sem kételkedett
a magyar kormány lojalitásában és azt is megérti, ha Magyarország más érintkezési
pontokat is keres, hiszen Olaszországnak is érdeke, hogy Magyarország erős legyen. Mivel Olaszország nem tud minket megfelelőképpen támogatni, nem veheti
rossz néven, ha a más oldalról jövő segítséget nem utasítjuk el. 43 Ezt az álláspontot
erősítette meg Forges Davanzati 44 is Hory előtt, amikor 1932 januárjában kijelentette, hogy „Olaszország megérti, hogy Magyarország nehéz pénzügyi, gazdasági
helyzetében Franciaországtól kért és kapott támogatást; ez az olasz-magyar barátságot nem zavarhatja" 4 '.
1932 őszére Károlyi Gyula kormánya is megbukott és október 1-én sor került
Gömbös Gyula miniszterelnökké való kinevezésére. Gömbös Bethlen megkezdett

42

M O L K 63 KÜM-209. CS.-1931./23./7. tctcl.

43

Uo.

44

A fasiszta nagytanács tagja.

45

M O L K. 63 KÜM-209. cs.-1932./23./1. tctcl.

külpolitikai irányvonalát követte: Olaszországgal szoros barátságra és Németországgal erőteljesebb kapcsolatok kiépítésére törekedett. Ennek jegyében utazott
novemberben Rómába, és Mussolinivei folytatott megbeszélésein megerősítette
az olasz-osztrák-magyar vámunió tervét.
Tanácskozásokat folytattak a „jugoszláv felbomlási folyamat" felgyorsításának
lehetőségeiről, és megállapodtak a horvát és macedón szeparatista mozgalmak támogatásáról. Megegyeztek abban, hogy kereskedelmi kedvezményt nyújt egymásnak a kél ország, és Mussolini felajánlotta, hogy támogatja Magyarországot
fegyverkezési egyenjogúságának visszaszerzésében, valamint újra-felfegyverkezésében. (Ez utóbbi a szentgotthárdi incidenshez hasonlóan, „hirtenbergi ügy" néven megint csúfos nemzetközi hullámokat felkavaró botrányba fulladt. 46 )
Hory római állomáshelyén is felhasznált minden rendelkezésére álló eszközt
arra, hogy a romániai magyar kisebbségek ügyében fellépjen és az erdélyi magyarságot ért sérelmekre az olasz politikai vezetők figyelmét is felhívja.
Hory Andrást — 7 éves olaszországi szolgálatának elismeréseképpen —
1934-ben kinevezték a külügyminiszter állandó helyettesének. Új megbízatásában
azonban nem sok öröme volt, mivel megfosztották attól az önállóságtól, amelyet
követként élvezett. A Dísz téren kellett ellátnia mindazon teendőket, amelyeket
Kánya Kálmán külügyminiszter „házmesteri teendőknek" minősített. Egy év múlva Kánya újabb kinevezésről értesítette a diplomatát: a korabeli magyar külpolitika
által „halott posztnak" minősített lengyel fővárosba akkreditálták.

Követként Varsóban
A lengyel külpolitika legfőbb irányítója Józef Beck külügyminiszter volt Hory kiküldetésének idején. Beck a Pilsudski-féle politikai örökség részese volt, személye
garancia volta marsall által lefektetett külpolitikai irányvonal megtartására. Ennek
lényege: a lengyel állami függetlenség és mozgásszabadság megtartása, kiegyen-
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1933. januárjában Olaszországból 6500 puskát és 200 gépfegyvert szállítottak az Ausztriában
található hirtenbergi fegyvergyárba javításra. A kcsz fegyverek végállomása Magyarország
lett volna. A brit cs a francia kormány követeik útján Bécsben, Rómában és Budapesten kértek
magyarázatot a történtekre. Az osztrák diplomácia arra hivatkozott, hogy a békeszerződés nem
tiltja, hogy más nemzetek fegyvereit megjavítsák. Az olasz kormány azzal védekezett, hogy
nincs olyan szerződés, amely előírná számára, hogy régi fegyvereit hol javítassa. A magyar
politikusok pedig tagadták, hogy a szállítmány várományosa Magyarország lett volna. (Juhász
Gyula: i. m. 135. p.)

súlyozott viszony kialakítása a két fenyegető szomszédos nagyhatalommal: Németországgal és a Szovjetunióval. A külpolitikai kihívások önálló megoldása a
blokkonkívüliség jegyében. Beck külügyminisztersége egyben a „német kurzus"
folytatását is jelentette, amely gyakran állította Beck személyét a kritikák és heves
politikai támadások kereszttüzébe, különösen azért, mert nem kis diplomáciai erőfeszítéseket követelt a hagyományos francia szövetségi viszony és a Németországgal való politikai flörtök összehangolása, csakúgy, mint a Romániával való szövetség fenntartása és a magyar baráti gesztusok egyidejű viszonzása.
Németország megerősödésével azelőtt soha nem látott fegyverkezési hajsza
bontakozott ki Európában. Ennek jelei már akkor is érezhetőek voltak, amikor
Hory megkezdte varsói kiküldetését. A diplomáciai karban kibontakozó pesszimizmusról 1935-ben következőképpen jelentett: 47 kollégái megítélése szerint nem
volt esély az akkori „politikai és gazdasági helyzetből való békés kibontakozásra".
A lefegyverzési konferencia megbukott, és a fegyverkezést már nem lehet megállítani, hiszen a hadiipar rengeteg embernek ad munkát A politikai feszültség okát a
hitleri Németországban látták, amely már szétfeszítette a versailles-i béklyókat és
azt várták, hogy amint eléri a megfelelő katonai nívót, nem riad vissza attól, hogy
revansot vegyen 1918-ért. A missziók tagjai mind egyetértettek abban, hogy a
helyzet összeütközéssel fenyeget, eltérés csak abban volt, ki mikorra jósolta a háború kitörésének időpontját. Maga Hory ezzel nem azonosult teljesen, jelentését a
következőkkel zárta: „Talán a lengyel külügyminisztérium igen szűkszavú lévén,
konkrét információk hiányában, a politikai elképzeléseknek nagyobb tér nyílik,
mint más állomáshelyeken."
Hory Pilsudski halálának évében érkezett állomáshelyére. Józef Beck lengyel
külügyminiszter már első találkozásuk alkalmával biztosította arról, hogy a marsall halálával nem áll be semmilyen változás Lengyelországnak Magyarország
iránt táplált barátságában. 48 Azon kívül, hogy más beszélgetések alkalmával is biztosította Beck Horyt személyes szimpátiájáról a magyarok iránt — ami többek között abból táplálkozott, hogy a háború idején a magyar hadsereg kötelékében is
szolgált — több olyan európai kérdés szóba került köztük, amely megcsillantotta a
két ország diplomáciai együttműködésének lehetőségét. Ilyen volt például a dunai-konfoderáció-tervezet, amelyet a lengyelek csak abban az esetben támogattak
volna, ha az Magyarország érdekeit nem sérti, valamint a fegyverkezés kérdése,
amellyel kapcsolatban Beck semmilyen diszkriminációt nem kívánt támogatni. A
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marseilles-i merényletben — szintén Pilsudski álláspontjának megfelelően —
Lengyelország nem csatlakozott a szankciókat szorgalmazó országok táborához.
A lengyel-magyar politikai kollaboráció keretei azonban — a kölcsönös szándékok és jóindulat ellenére — meglehetősen szűkre voltak szabva. Beck 1935-ben
tett kijelentése szerint, amíg életben van a román-lengyel szerződés, addig a lengyelek nem cselekedhetnek ennek sérelmére. Ezzel egyidőben a lengyel kormány
nagyra értékelte Magyarország diszkrécióját és „tartózkodását nem tudja be a
készség hiányának". 49 így a két nép barátságának megnyilvánulásai kimerültek a
visszafogott baráti gesztusokban, kölcsönös látogatásokban, valamint az ezek nyomán megszülető, többnyire kulturális együttműködési megállapodásokban. Hory
tisztában volt lehetőségeivel, ennek megfelelően kisebb célokat tűzött ki, mint például a két ország közötti propaganda együttműködés, valamint a két nemzet közötti
barátságos érzelmek kifejezése.
A lengyel kormány örömmel vette volna a magyar-jugoszláv közeledést, és ebben közvetítését is felajánlotta. Azonban a magyar külügyminisztérium és így Hory
is — annak elismerése mellett, hogy Jugoszláviával szemben álltak fenn a legkisebb
területi követeléseink, valamint a szerb nemzet irányában a magyarok nem tápláltak
különösebb ellenszenvet — a magyar kisebbség „brutális elnyomatására" való hivatkozással kijelentette, hogy egyelőre nem lehet szó közeledésről.50
A francia-lengyel viszony alakulása Hory jelentéseinek rendszeresen visszatérő
témája volt. A trianoni szerződések után Franciaország kelet-európai politikájának
egyik fő bástyáját Lengyelországban látta. Ennek jegyében részesítette támogatásában és 1921 februárjában szövetségre is léptek egymással. Pilsudski külpolitikai
hagyatéka azonban a teljes lengyel szuverenitás és a nemzeti önállóság talajára
épült, és nem tűrt semmilyen idegen — még francia — befolyást sem. Amikor a
lengyel nemzeti célok függvényében meghatározott politikai szándékok ellentétbe
kerültek Franciaország érdekeivel, a két ország viszonya feszültté vált. A kisantantellenes lengyel politika, Beck „német kurzusa", a dunai konföderáció megtorpedózása felzaklatta a francia külpolitikai kedélyeket, és a francia diplomácia —
arra való hivatkozással, hogy Lengyelország Franciaországnak köszönheti önálló
nemzeti létét — elfogadhatatlannak minősítette a lengyel külpolitikát. A cseh krízis és Kárpátalja után Párizsban fennhangon hibáztatták Beck politikáját, amely „a
magyar érdekek túlzott támogatása folytán céltalan fiaskót szenvedett". Azt is
hangsúlyozták, hogy Magyarország kénytelen politikájában Németországra tá-
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maszkodni, ezért Lengyelországnak nem érdemes a közös határért dolgozni — jelentette 1939 februárjában Uory Varsóból."
Lengyelország és Csehszlovákia között a trianoni békekötés óta, Teschen-Szilézia miatt súlyos ellentétek feszültek. Az ellenséges cseh-lengyel viszonyról
Hory igen gyakran számolt be jelentéseiben. Annak ellenére, hogy 1936-ban még
— Hory szavaival élve — „Krofta optimizmusa határtalan" volt, a követ meglátása
szerint „Lengyelországban Csehszlovákiára nézve kedvező evolúcióval nem lehetett számolni" és bár Lengyelországnak nem voltak agresszív céljai Csehszlovákiával szemben, a „non-agressio-tól hosszú az út a barátságig". 52 A lengyel álláspont oly merev volt mindvégig, hogy a francia szövetséges unszolásának sem engedtek, és még a felajánlott közvetítést sem voltak hajlandóak elfogadni.
Hory varsói állomáshelyén a lengyel-román szerződéses viszony hullámzó alakulásának lehetett szemtanúja. A kölcsönös bizalmatlanság, különösen annak Lengyelország részéről Titulescn ' irányában megmutatkozó jelei, volt a legfőbb
probléma. Ráadásul a francia-szovjet és a csehszlovák—szovjet egyezmények után
Románia fokozott érdeklődéssel fordult a Szovjetunió felé. Ez komoly kételyeket
ébresztett a lengyel vezetőkben Románia szövetségesi értéke iránt, hiszen a „Franciaország, Csehország és Szovjetoroszország közötti kölcsönös segítségnyújtási
szerződés Lengyelország érdekei ellen való volt"' 4 . Hory Kobylanskinak5"' feltett
ama kérdésére, hogy mi lesz, ha továbbfejlődik a román—szovjet viszony, azt a választ kapta, hogy akkor „egész politikánkat nagyon alapos vizsgálat alá kell venni".' 6 Erre azonban nem került sor: 1935 márciusában a szerződés — meghosszabbítási záradéka révén — 5 évre „automatice" meghosszabbíttatott. Titulescu
1936-ban bekövetkezett bukása Lengyelországban leplezetlen kárörömet okozott
és a kölcsönös bizalom újjáéledésének jegyében újra megkezdődtek a két ország
közötti tárgyalások és magas rangú vezetők látogatásaira is sor kerülhetett. Sőt,
1937-ben az egymáshoz akkreditált követségeket kölcsönösen nagyköveti rangra
emelték. A kapcsolatok feléledése azonban kiváltotta a francia szövetséges nemtetszését. 1937-ben a varsói francia követ „a külügyminiszter előtt rámutatott,
hogy Beck bukaresti szereplése, a francia kollektív biztonság és a Népszövetség el-
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leni fellépése, a kisantant Magyarország érdekéből való megbontására irányuló tevékenysége Párizsban kedvezőtlen benyomást tett"/ 7
A mindenkori viszony alakulásának függvényében Lengyelország több-kevesebb diplomáciai aktivitást próbált kifejteni a magyar-román közeledés előmozdítása érdekében is. Titulescu idején maguk is némi szkepticizmust árultak el,
azonban amint helyreállt a lengyel-román viszony, a lengyel külügyminisztérium
Horynak is erősen azt szuggerálta, hogy a megváltozott viszonyok új lehetőségeket
teremtettek a magyar-román ellentétek elsimítására. Hory mindvégig hangsúlyozta a magyar kormány hivatalos álláspontját, amely szerint Magyarország nem engedi, hogy fegyverkezési egyenjogúsága alku tárgyát képezze, és bárminemű közeledés első számú feltétele a magyar kisebbség helyzetének megváltozása. Emellett kifejtette saját tapasztalataiból táplálkozó azon meglátását is, amely szerint a
románokban nem lehet megbízni. Magyarországot a Monarchiával kötött különbéke után 1917-ben hátbatámadták, az 1918-as különbékét is megszegték, és a trianoni időszak tapasztalatai alapján Hory többször is hangsúlyozta, hogy a románok
„nem fognak az egyik napról a másikra megváltozni"/ 8 Mindemellett Lengyelország egytől-egyig visszautasított minden olyan román részről megfogalmazott kritikát, amely a Magyarországgal szemben megnyilvánuló baráti gesztusokat illette.
Komoly oka a kritikára a románoknak nemigen akadt, hiszen a lengyel diplomácia
Magyarországot — éppen román szövetségese miatt — kellő visszafogottsággal és
tapintattal kezelte.
Az Anschluss után a lengyel politikai körök azon meglátásuknak adtak hangot
Hory előtt, hogy „Romániában azt hiszik, hogy Magyarország nem érzi magát biztonságban és így hajlandóak lesznek esetleg olcsón megegyezni". 59 A megegyezés
azonban még mindig késett...
A csehszlovák krízis idején újabb komplikációk adódtak a lengyel-román viszonyban: i 938-ban Románia még erősen ellenezte a magyar-lengyel közös határ
létrehozását, arra való hivatkozással, hogy a kárpátaljai területekre maga tart
igényt, hogy Csehszlovákiával közvetlen kapcsolatot létesíthessen. 1939-ben álláspontjuk azonban megváltozott és a közös határt nem helytelenítették, viszont a
katonai akció révén megszerzendő területek több részére is igényt tartottak, és ezt a
lengyel diplomácia révén juttatták Magyarország tudomására.
Nagyon érdekes, hogy a lengyel politikai vezetés miközben saját ügyeiben
hagyta saját kételyeit a német ígéretek által elaltatni, Magyarországot illetően
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időnként kivételes éleslátásról tett tanúbizonyságot. Például hamar felismerték azt,
hogy Németország a csehszlovák kérdés ügyében szinte versenyeztette az egymással szembenálló Romániát és Magyarországot. 1939. március 20-án, Lubienski 60
egy bizalmas magánbeszélgetés során a következőket mondta varsói követünknek:
„Benyomásunk szerint Németország kétszínű politikát folytat. Egyfelől biztatja
Magyarországot Románia ellen, másfelől Bukaresttel is tárgyal. Célja az, hogy két
országot egymás ellen kijátszva, gazdasági előnyöket biztosítson magának". 61 Öt
nappal később Lubienski és Kobylatíski társaságában lefolytatott beszélgetése
alapján a következőket jelentette Hory Budapestre: a lengyel vezetők azért szuggerálták, hogy Magyarország legyen engedékeny Romániával szemben, mert ezzel
elháríthatták volna a közeledés útjában álló akadályokat és megakadályozhatták
volna a német terveket. Sajnos ez akkor nem sikerült, így a lengyel külpolitika prominens személyiségei szerint Magyarország számára két megoldás maradt: vagy
kibékül Romániával, és hátvédet biztosít magának a német expanzióval szemben
vagy „játékszer lesz Németország kezében". 62
Hory jelentéseiben a lengyel-szovjet relációról is beszámolt. A két ország között fennálló megnemtámadási szerződés ellenére — Nicolae Titulescu minisztersége idején felélénkülő szovjet-csehszlovák és a szovjet-francia közeledés hatására —, a két szomszédos állam viszonya sokat romlott. Pilsudski külpolitikai elgondolása alapján azonban Lengyelország számára alapvető szempont volt, hogy
keletről fenyegető szomszédjával is kiegyensúlyozott kapcsolatokat létesítsen,
amire a román-szovjet viszony intenzitásának alábbhagyásával lehetőség is nyílt,
majd a fenyegető német törekvések árnyékában a viszony további erősödése is bekövetkezett.
Hory kiküldetésének kezdetén az akkori olasz követség komoly aktivitást fejtett
ki a Varsó-Róma politikai vonal kiépítése végett. 1937-ben Hory jelentéseinek tónusa már megváltozott, Valentino báró kinevezése után a lengyel-olasz kapcsolatok még mindig szívélyesnek hatottak, és Becknek „az a benyomása, hogy az olasz
kormány minden eshetőséget figyelembe véve, nyitva akarja tartani a kaput Varsó
felé", 63 de az olasz diplomáciai erőfeszítések csökkeni látszottak. Mindez azzal
magyarázható, hogy a német expanzióval szemben szorgalmazott horizontális tengely ugyan szerepelt az olasz külpolitika céljai között, de Németországra való rá-
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utaltságuk növekedésével párhuzamosan csökkent annak lehetősége, hogy ezt az
európai politika platformján nyíltan forszírozzák.
Olaszország etiópiai kalandjával kapcsolatban Lengyelország igen kényes
helyzetbe került, ugyanis a tradicionálisan jó viszony ellenére, kénytelen volt a
Népszövetségben a szankciókat megszavazok csoportjához csatlakozni. Tette ezt
azért, mert egyrészt maga is fontos szerepet játszott a genfi indítvány kidolgozásában, másrészt pedig „Lengyelország sose tudhatja, hogy mikor merül fel Németországgal vagy Szovjetoroszországgal olyan kérdés, ami a békét fenyegeti és így a
Népszövetség segítségéért kéne folyamodnia, ezért alkalmazkodnia kell a genfi
egyezmény diszciplínájához". 64
Kobylanski 1935. októberében, Horynak tett kijelentései alapján Lengyelország megértéssel viseltetett Magyarország álláspontja iránt 6 ' és azt „a magyarolasz barátság logikus következményének tartották", de „figyelembe véve az európai fasisztaellenes hangulatot", utaltak arra, hogy „Magyarország helyzete nehéz
lesz".6íl A lengyel politikusok csupán amiatt aggódtak, hogy talán létezik egy olyan
szerződés, amely nem is engedne más lehetőséget hazánk számára. Ezt a feltételezést azonban Hory a leghatározottabban elutasította. 67
Hory beszámolója szerint a lengyel közvélemény általában elítélte a fasiszta akciót, azt egy független állam elleni agressziónak tartották. Igen érdekes az a momentum, amely az olaszok abesszíniai kalandja kapcsán is megjelent a korabeli
európai politikai gondolkodásában, és Hory fejtegetésében is nyomára bukkanhatunk. Gyakori volt az a meglátás, amely minden, a két világháború között bekövetkező politikai feszültség mögött az ideológiák harcát látta. Ezt Hory a konkrét
szituációban „voltaképpen az internacionalizmusnak és a szabadkőművességnek a
fasiszta rendszer elleni harcában" látta megtestesülni 1935-ben.6S
Lengyelország Ausztria ügyeiben „nem volt közvetlenül érintve", de azzal,
hogy Ausztria Németország befolyása alá kerülhet, már 1936-ban számoltak. 69 Az
Anschluss-t a lengyel politikai körök alapvetően „elkerülhetetlennek tartják, de
végső következtetést nem vonták még le". A lengyelek — ami a következményeket illeti — mégis elsősorban abban bíztak, hogy Németország etnikai alapon elégíti majd ki étvágyát és kelet felé nem kell a német expanzió veszélyével kalku64
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Iáini. Az 1938 márciusi Anschluss apolitikai köröket nem érte váratlanul, nem úgy
a lengyel társadalmat, amelyet a német szomszéd megerősödése elgondolkodtatott, és arra a következtetésre jutott, hogy Csehszlovákia sorsa meg van pecsételve,
és így talán majd lehetőség nyílik a magyar-lengyel kapcsolatok erősítésére. 70
1938 decemberétől a magyar-lengyel viszonyban elhidegülés állt be, ugyanis
Magyarország „energiahiányának" tudták be, hogy 1938-ban a közös határra vonatkozó katonai akció elmaradt, és ezzel Lengyelország olvasatában „Magyarország lehetővé tette Németország kárpátaljai és szlovákiai előretörését".
1939 március közepén Németország protektorátus címén bekebelezte Cseh- és
Morvaországot, fennhatóságát Szlovákiára is kiterjesztette, elfoglalta Memelt és
úgyszólván pár órán belül közölte a lengyelekkel Danzigra vonatkozó igényeit.
Ekkor a „németek iránti ellenszenv elementáris erővel robbant ki" a lengyel közvéleményben. A hivatalos politikai körök rezignáltán vették tudomásul, hogy „a németek az addig vallott faji és etnográfiai elvektől elszakadtak és nem látszanak
magukat korábbi kijelentéseik által feszélyezni". 71 Lengyelország előzetes tájékoztatásának elmaradása, valamint az a tény, hogy Csehszlovákia végleges feldarabolása nem elképzeléseik szerint történt (Magyarország rovására, Németország
túlzott megerősödésére Szlovákia német függőségbe került) súlyos csalódásokat
szült. Memel bekebelezése pedig riadalmat keltett, hiszen — Beck kijelentései
alapján — Lengyelország ugyan nem tartozik a memeli egyezményt aláíró hatalmak közé, és így nemzetközi jogilag nincs érintve, viszont ha Németország ebben a
régióban tovább kalandozna, az komoly komplikációkat idézhetne elő.7" A nehézségek elkerülése végett a britek garanciális szerződéseket kötöttek Lengyelországgal, majd Romániával és Görögországgal is.
Amikor Hitler 1939. április 28-án felmondta az 1934-es szerződést, nagy meglepetést okozott, a két ország közötti feszültség egyre elviselhetetlenebbé vált. Komoly tehertétel volt a két ország viszonyában a kisebbségi kérdés is, amely kiváló
eszközt nyújtott a német külpolitika számára arra, hogy a feszültséget a neki megfelelő szinten tartsa. 1937-ben kölcsönös kormánynyilatkozatokkal fejezte ki a két
kormányzat szándékát a kisebbségi sérelmek orvoslására. A szándék azonban nem
kelt életre a papírról...
Pilsudski nem tévedett akkor, amikor Danziggal kapcsolatban a következő tanácsot adta külügyminiszterének: „Kísérje mindenkor éber figyelemmel a danzigi
helyzetet és a német politika erre vonatkozó lépéseit, mert Danzig mindig pontos
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hőmérője lesz Németország Lengyelországgal szembeni valódi szándékainak." 73
Hory 1936-ból származó jelentésében azt írja, hogy a danzigi probléma állandóan
jelen van, hol latens, hol akut formában, és állandóan feszélyezi a német-lengyel
viszonyt. Danzigban a legutóbbi választásokon hatalomra jutott nemzeti szocialista párt totalitási politikája, a helyi hatóságok durva túlkapásai, majd az 1939-ben
végrehajtott katonai intézkedések 74 súlyos jelzések voltak; mégis: a lengyel vezetés az utolsó pillanatig hitt a „békés kibontakozás lehetőségében", mindamellett,
hogy azt is nagyon határozottan leszögezte, hogy Danzighoz vitális érdekei fűződnek és ezt készek mindenáron megvédeni: a status quo sérülését nem tűrhetik el.
Négy hónappal a második világháború kitörése előtt Hory András a következő
sorokat vetette papírra: „Lehetséges, hogy Hitler — ha önálló ítéletét helytelen beállítással meg nem zavarják 7 ' — ma már maga is látja, hogy a húrt tovább feszíteni
csak akkor érdemes, ha egy európai háború kirobbantása a jelen pillanatban kívánatos és hogy a chance-ok az ő oldalán vannak. Hogy valóban így van, kívülesik
megítélésem körén. De azt ösztönösen érzem, hogy egy német agresszió olyan világégéstjelentene, amely maga alá temetné Németországot, de talán az egész európai rendet is. Ebből az új világháborúból győztesen csak Moszkva kerülhetne ki."
Azt, hogy az esélyek Németország oldalán voltak, varsói állomáshelyén tényleg
nem tudhatta Hory. Azt viszont, hogy ösztönös megérzése mennyire helyes volt,
maga is megtapasztalhatta...
Hory 1939 nyarán, a német-lengyel feszültség tetőfokán, Miroskuv Arcisewski
helyettes külügyi államtitkárral folytatott beszélgetéséről készített jelentése két
fontos momentumot emel ki a lengyel külpolitikai gondolkodást meghatározó tényezőkből: az egyik a lengyel katonai fölénybe vetett erős hit, a másik Hitler személyének téves megítélése. A német csali-diplomácia horgát lenyelve, a lengyel
politikusok Hitlert csak jól hangzó ígéretei alapján ítélték meg, az agresszív német
megnyilvánulásokat a Hitlert körülvevő hatalmi klikknek tulajdonították. „[...]
[Arcisewski] az asztalra csapott és emelt hangon mondta: „Most már úgy látszik le
kell számolni Németországgal. Ha Hitler Ribbentrop eszelős politikájának enged,
és tovább halad ezen az úton, úgy ki kell irtani azt a rendszert, amely az egész világra csak végzetes lehet".
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Valószínű, hogy Hory is osztotta azt a téves nézetet, hogy Hitler inkább reálpolitikus és az erőszakos német célokat tulajdonképpen Ribbentrop és más, Hitlerhez közelálló politikusok képviselik.

Maga Hory is osztotta azt a mindent átható lengyel gondolatot, hogy háborús
összeütközés esetén Lengyelország veszélyes ellenfele lehet Németországnak. Erről árulkodik 1938-as jelentése is, amelyben arról tudósít, hogy a Berlin és Varsó
között lefolytatott politikai megbeszéléseknek gyakran képezte tárgyát az, hogy
visszatartsák Lengyelországot attól, hogy egy esetleges Csehszlovákia ellen indított akcióban a nyugati nagyhatalmak oldalára álljon. Hory meglátása szerint „Lengyelország háborús magatartása Németország számára döntő, mert Németországnak, ha a 34 milliós, jól felfegyverzett és különösen légügyi téren igen erős Lengyelországot is háborús ellenfélnek kellett volna számítania, nehezen vállalhatta
volna a konflagráció veszélyét. Ha pedig ezt mégis megkockáztatta volna, úgy alig
szenved kétséget, hogy az a német birodalom bukásához vezetett volna". 76 (Amikor 1939-ben a német bombázások elől menekült Hory Varsóból, csalódottan kellett tapasztalnia, hogy a fenti elképzelés alapjában volt téves.)
Voltak a lengyel külpolitikában persze kevésbé elfogult és a valós helyzet pontosabb értékeléséről árulkodó megnyilvánulások és elgondolások is. 1 lorynak
1936-ban egy beszélgetés alkalmával Janusz Radzivill herceg — akit Hory szerint
egyébként a német orientáció hívének tartottak — ama véleményének adott hangot, hogy „Németország fegyverkezési tempóját aggályosnak tartja, annak célja
még nem világos előtte, de biztos benne, hogy háborúhoz fog vezetni". 77
A varsói diplomáciai körök 1938-ban vallott felfogásával kapcsolatban Hory
kiemelte, hogy Németország — miután leszorította Olaszországot a politikai sakktábláról — mezőgazdasági igényeinek kielégítése végett kénytelen lesz Kelet-, illetve Dél-Európa felé előretörni, és ez egy Lengyelország vagy Románia elleni
akció jelent majd, aminek Magyarország sem állhatja útját. 78
A lengyel hivatalos körök felfogása és a közvélemény közötti különbségekről is
beszámolt Hory, rámutatván arra, hogy Lengyelországban a német politika őszinteségében sokan nem bíztak, különösen az osztrák Anschluss óta. Berlin Csehszlovákiával kapcsolatos terveit gyanakvással figyelték, attól tartottak, hogy Németország maga fogja megoldani a kérdést, és az egész államot politikai, gazdasági befolyása alá vonja majd. A németek elleni ellenszenv általános volt, és élénken élt a
lengyel nép szívében a hagyományos franciabarátság. Hory a fentieket nem kommentálta, csupán hozzáfűzte, hogy „a varsói német követ aggódva figyeli a lengyel-magyar reláció intimitásának növekedését". 79
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A lengyel nép érzelmeinek élethű illusztrálása végett Hory rendszeresen beszámolt a lengyel nép németellenes manifesztációiról is. Az 1937 áprilisában lezajlott
tüntetésekről Budapestet tudósítván, felhívta a figyelmet arra, hogy a demonstrációk alkalmával a lengyel területek visszakövetelése is felmerült. A kormány hivatalos kommünikében határolódott el ezen „felelőtlen megnyilvánulásoktól". 80
A varsói egyetemisták 1939 februári megmozdulásával kapcsolatban jelentésébe foglalta, hogy a diákok „Le Hitlerrel!", „Gyalázat a németekre!" és „Danzigot
Lengyelországnak!" felkiáltásokkal, németgyalázó dalok éneklésével tódultak az
utcára. A lengyel kormány Moltke fellépésre kénytelen volt elhatárolódni a tüntetőkjelszavaitól és erélyes óvintézkedésekkel biztosítani a német és magyar követségek nyugalmát. 81
Amikor 1939 április végén Hitler felmondta a Lengyelországgal kötött 1934-es
megállapodást, a lengyel politikai igazgató ezzel kapcsolatban kifejtette a magyar
követnek, hogy mivel az 1934-es szerződés már régóta csak papíron létezett, felmondása nem keltett meglepetést, különösen azért nem mert „Németország minden korábbi akciója ellentétes volt vele [...] és a németek rosszhiszeműségét lehetetlen meg nem látni".
„Tavasszal, amidőn a cseh krízis előjelei érezhetővé váltak, a lengyel hivatalos
helyek mind konkrétabb formában jelezték azt a felfogásukat, hogy Csehszlovákia
kérdésének megoldása nem várathat magára és ezzel kapcsolatban lengyel részről
gátlás nélkül helyezkedtek az egyaránt lengyel-magyar érdeket képező közös határ platformjára." 82 — írta Hory az 1938-as évről készített politikai jelentésében.
Úgy látszott, hogy kapcsolataink kiléphetnek az előző évek rezerváltságából és a
közös lengyel-magyar határ érdekében lehetőség nyílik a kooperációra.
1935-ben, amikora lengyel köztársasági elnök átvette Hory megbízólevelét, kifejezte, sajnálja, hogy Magyarország nem szomszédos országa Lengyelországnak.
Eme korai, intim és sokat sejtető kijelentés ellenére ebben a kérdésben is nagyfokú
visszafogottságról és óvatosságról tett tanúbizonyságot a lengyel politika. Hory
1935 decemberében például arról számolt be, hogy amikor Dziechowski egyetemi
tanár lakásán rendezett ebéden a professzor utalt a magyar-lengyel határ szükségességére, az egyik külügyminisztériumból érkezett úr rosszallásának adott hangot.83 Csak jóval később, a csehszlovák krízis kibontakozásának idején törtek utat
maguknak azok a hivatalos és civil megnyilvánulások, amelyek a fenti cél megva-
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lósítását teljes mértékben támogatták. 1938 végén a varsói egyetemi ifjúság tüntetése 84 , a tartalékosok szövetségének határozata, a magyar követség előtti rokonszenvtüntetések és a „közös érzések és érdekek alapján a ruthénföldi követelések
megvalósítására" irányuló parlamenti interpellációk mind ezt látszottak igazolni.
Azonban a lengyel külpolitikai akciószabadság ugyanúgy illúziónak bizonyult,
mint a magyar...
1938 szeptemberében Németország hiába kérte Magyarországot arra, hogy lépjen fel támadókig Csehszlovákiával szemben, az ország vezetése nem vállalhatta
fel a csehszlovák krízis önkényes megoldásának kizárólagos felelősségét. Ez vezető lengyel politikai körökben, és a lengyel közvéleményben is rossz vért szült.
Hory erről így jelentett 1938. szeptember 14-én: „Külügyminiszter és államtitkár
szavaiból kitűnt, hogy azt a benyomást nyerték, mintha Magyarország nyugati
nagyhatalmak fellépése által impresszionálva, illetve általános konflagrációtól
tartva, politikai céljainak megvalósítását nem remélve, jelen pillanatban azoktól
eltért volna". Hory a következő választ adta Szembek grófnak: „Magyar kormány
jelen pillanatban éppúgy nem dönthet, mint lengyel kormány". 8 '
A müncheni konferencián Kárpátalja kérdése fel sem merült, ami általános csalódottságot keltetett. Az egyezményt követő sikertelen magyar—cseh tárgyalások
után került sor az első bécsi döntésre. Visszaemlékezéseiben Hory elégedetlenségét fejezte ki a nagyhatalmak bécsi elhatározásával kapcsolatban, amennyiben az
nem oldotta meg az egész kérdés-komplexumot, csupán egy terület visszacsatolásáról rendelkezett. Magyarország elégedetlenségét az okozta, hogy a felvidéki kérdést nem a szudéta kérdés analógiájára rendezték, és a közös határ kérdése újra fel
sem merülhetett.
A fő cél így továbbra is Kárpátalja megszerzése volt. November 9-én Kánya
Kálmán külügyminiszter felkérte Lengyelországot, indítsanak közös akciót Kárpátalja elfoglalására, a közös határ megvalósításának érdekében. Ehhez azonban a
lengyel kormány nem volt hajlandó hozzájárulását adni. Valószínűleg ők is — a
lengyel külügyminiszter fentebb idézett, akkor Magyarországra értett kifejezésével élve — „impresszionálva érezték magukat", a közös határ megvalósítására törekvő szándék a diplomáciai frázisok és a szolidáris társadalmi manifesztációk
szintjén maradt, miközben Hory folyamatosan számolt be a lengyel külügyminisztérium korholásáról és elégedetlenségéről. 1939 márciusáig végig napirenden volt
a magyar kormány azon kérése, hogy Lengyelország nyújtson katonai segítséget,
azonban a lengyel fél ezt — arra való hivatkozással hogy akcióját kifelé nem tudná
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mivel megindokolni, és hivatásos állományával csak akkor csatlakozhatna, ha
nemzeti létét érezné fenyegetve — elutasította, és csak szabadcsapatokat vetett be
a különböző diverzáns akciók támogatására.
A magyar külpolitikai vezetés tisztában volt Hitler elutasító álláspontjával, nem
úgy a lengyelek, akik ezt nem ismerték fel, és Hitler megtévesztő megnyilatkozásaiban bízva, hittek abban, hogy „Németország érdektelen Ruszinszkó kérdésében" 86 . Erről a lengyel álláspontról tanúskodik Hory 1938 decemberi jelentése is,
amely szerint „német kormány mértékadó tényezői úgy nyilatkoztak berlini nagykövet előtt, hogy ha Magyarország nyíltan felveti ruszinszkói kérdést, nem fog Németország részéről negatív magatartással találkozni" 87 . Érdekes ez a Magyarországgal szemben tanúsított lengyel álláspont, különösen ha azt is figyelembe
vesszük, hogy november 25-én Horynak tudomására jutott, hogy a német követ interveniált a lengyel külügyminisztériumban annak érdekében, hogy Magyarországot a katonai akciótól visszatartsák. (Lengyelország ennek a kérésnek egyébként
nem tett eleget. 88 )
A magyar külpolitika irányítói előtt az is világos volt, hogy a német vezényszóhoz alkalmazkodó olasz külpolitika támogatására sem számíthattak. Erről I lory is
meggyőződhetett az olasz követtel folytatott 1939 februári beszélgetése alkalmával, amikor a közös határ jelentőségét hangsúlyozván azt a választ kapta olasz kollégájától, hogy „ez a németek miatt igen nehéz lesz".89
Ráadásul arra sem volt garancia, hogy Jugoszlávia és Románia nem fogják
hátbatámadni Magyarországot 90 .
A magyar kormány nagy körültekintéssel próbálta a Kárpátalja megszerzésére
irányuló akciót megszervezni. November 18-án, Róma félrevezetésével" önálló
akció indult volna, azonban kiderült a turpisság és a magyar kormány pórázát
megint rövidebbre fogták Berlinben. (Az induló katonai akcióról ugyanis úgy tájékoztatták Mussolinit, hogy abba Berlin beleegyezett, azonban Ciano Ribbentroppal lefolytatott telefonbeszélgetéséből, az utolsó pillanatban fény derült a magyar
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A közös határ érdekében kifejtett lengyel külpolitikai aktivitás része volt, hogy mind Jugoszláviát, m i n d Romániát igyekeztek attól visszatartani, hogy Magyarországot hátbatámadják. R o mánia ezzel kapcsolatos álláspontja hosszú változáson ment keresztül, amíg 1938 őszén
ellenezte a közös határt, a d d i g 1939 tavaszára engedett.
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állítás hamisságára.) Ez a fiaskó is alkalmat szolgáltatott a lengyel elégedetlenség
kifejezésére, Beck azon információját tárta Hory elé, amely szerint Magyarország
elkerülhette volna a német vétót, ha nem kéri a német álláspont leszögezését Mussolinin keresztül. A lengyel meglátás helytelenségére Kánya mutatott rá Hory
előtt, kijelentve, hogy a diplomáciai akció egyetlen célja a német és olasz akadályok elhárítása volt.92 Az 1939 januárjában Varsóba látogató Ribbentrop a magyar
követ szemére hányta, hogy annak ellenére, hogy a német vezetés világosan Kánya
tudomására hozta álláspontját Kárpátalját illetően, „Budapest egy speciális csatornán Mussolinihez fordult, úgy állítván be előtte a helyzetet, mintha Németország
hozzájárult volna a tervezett katonai akcióhoz". „Az olasz kormányelnök azonban
rövidesen megállapította a valós tényállást". Ezután a birodalmi külügyminiszter
kifejtette, hogy „Németország az adott helyzetben nem képviselhette a magyar álláspontot", tekintve, hogy ha „Magyarország a jól felfegyverzett cseh hadsereggel
szemben alulmaradt volna, Németország nem tudott volna segíteni". (Ehhez képest igen érdekes, hogy milyen alapon várták volna el néhány hónappal ezelőtt,
hogy Magyarország agresszorként lépjen fel Csehszlovákia ellen.) Hory is kétkedve fogadta a fentieket és a következő kommentárral jelentette Budapestre: „A német külügyminiszter érvelései némileg azt a benyomást keltették, mintha argumentumait álláspontjának igazolására sorakoztatta volna fel." 93
Az elmaradt akció tovább fokozta a lengyel elégedetlenséget, a nagy közös cél
magvalósulásának elmaradásáért Magyarországot okolták. Magyarellenes tüntetésekre került sor, és éles hangú sajtó támadások érték a magyar külpolitikát.
A magyar akció elmaradásának okát sokan abban látták, hogy „Magyarország
politikája Berlin függvénye" 94 és „Magyarország annyira a tengely bűvkörébe került, hogy előbb-utóbb szembekerülhet Lengyelországgal is".95 Ráadásul Lengyelországban megsejtették, hogy Magyarország és Németország között megállapodás
született Kárpátalja felosztására. Ahogyan Szembek fogalmazott Horynak: „Lengyelország attól tart, hogy Magyarország már választott Lengyelország és Németország között" 96 , ami szintén olaj volt a tűzre. Hory azzal próbálta kivédeni a
diplomáciai támadásokat, hogy utalt arra, miszerint nem szerencsés Magyarországban látni a bűnbakot. Különösen azért, mert amikor szükség lett volna rá, Len-
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gyelország sem lépett. A külügyminisztérium utasítása alapján pedig, mint gyanúsítást, visszautasította az előbbi lengyel feltételezéseket. 97
Voltak azonban olyan okfejtések, amelyek még az előbbieken is túlmentek:
Grabski 1939 januárjában tartott előadásában kifejtette: Magyarország soha nem
követelte hivatalosan Kárpátalját és nem törekedett arra, hogy azt akár Németország akarata ellenére is megszerezze. Rámutatott arra, hogy „Magyarország nemzeti és gazdaságpolitikáját 1866 óta Németországra támaszkodva folytatja és Magyarország a jövőben sem tesz semmit Németország ellen. Ha Magyarország Kárpátukrajna birtokába kerülne, ott Németország és nem Lengyelország érdekeiben
politizálna és téves elképzelés az, amely szerint a közös határ a német expanziót
feltartóztathatná". 98
Miközben a Lengyelországban kibontakozó háborús feszültség és a Magyarországgal szembeni bizalmatlanság egymást erősítve tovább nőttek, 1939. március
11 -én a Teleki kormány elhatározta, hogy a németek hozzájárulása nélkül is elfoglalja Kárpátalját. Azonban a német politika megelőzte a magyar elhatározást: Németország elszánta magát Csehszlovákia végleges feldarabolására és Magyarországgal március 11-én közölték Kárpátukrajna elfoglalásának árát. A magyar támadás 1939. március 15-én indult el és 3 nap alatt sikerült Kárpátalját birtokba venniük.
Beck felesége telefonon értesítette Horyt az örvendetes eseményről és a lengyel
politika meghatározó személyiségei meleg hangon gratuláltak a magyar követ révén hazánknak. Hory március 23-i jelentése alapján Kárpátalja birtokbavétele
Lengyelországban általános örömet váltott ki, és az egész közvéleményt felvillanyozta, határozottságunk és a honvédség teljesítménye a legjobb benyomást váltotta ki, és lengyelországi presztízsünk teljesen helyreállt. „Az örömöt megmérgezte az a külföldi agentúrák által terjesztett hír, mely szerint Magyarország teljesen Berlinhez kötötte szekerét." 99 (Tegyük hozzá, hogy a külföldi ügynökök híresztelése nem volt minden alap nélkül és Magyarország határozottsága is csupán
illúzió volt.)
A közös határ megvalósítása, bármily nagy örömet is okozott, a német fenyegetés árnyékát nem háríthatta el Lengyelország felől. 1939 tavaszától háborús pszichózis bontakozott ki, a baráti, ekkor már szomszédos Lengyelországban. A
diplomáciai karban uralkodó hangulattal kapcsolatban Hory áprilisban már háborús hisztériáról számolt be. A követek ekkor már meg voltak győződve arról, hogy
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egyetlen európai állam sem érezheti magát biztonságban Németország miatt,
amelynek már nincs más választása, csak az, hogy megkezdje a háborút. Kölcsönös megegyezésre már nincs esély, hiszen Németország eddig sem tartott be sem100

mit.
A lengyel közhangulatról szóló tudósításokból 101 kiderül, hogy a lengyel nép
szerint ekkor a háború legfeljebb elodázható, de elkerülhetetlen. Altalános meggyőződés volt — ezt a hivatalos körök és Hory is osztották—, hogy a háború nem
lokalizálható és a németek iránti ellenszenv oly erős, hogy Európa különböző nemzeteit szövetségbe forrasztja majd. Az általános vélekedés azt jósolta, hogy Németország alulmarad a háborúban, ugyanis az európai koalíciót majd az USA nyersanyag és energiaforrásai hozzásegítik a győzelemhez. Két további érdekes momentum is található eme fejtegetésekben, nevezetesen, hogy a német nemzet egységét is megkérdőjelezték, ahogyan Hory fogalmazott: „a barnára festett német nép
nem áll tűrhetetlenül és egységesen a rezsim mellett". (Itt a kommunistákra és az
ellenzékre gondol.) Sőt, elsőrangú tényezőnek tartották az olaszok németek iránti
ellenszenvét is.
Mindezek ellenére mind a külügyek irányítóiban, mind a közvéleményben
őszintén élt még a hit, hogy békés megegyezésekkel fel lehet oldani az ellentéteket,
oly módon, hogy a kompromisszum egyik ország álláspontját se kompromittálja.
A lengyel nép nem kívánta a háborút, de nem is félt tőle, a háborús fenyegetettség
szinte pillanatokon belül helyreállította a nemzet egységét102, ahogyan ezt a köztársasági elnök Horynak megfogalmazta: „A Lengyelország felé határain túlról tornyosuló veszély ellen a belső erők teljes összefogással védekeznek."
Hory a közvélemény által a magyar-német viszonyról alkotott véleményéről is
beszámolt. így többek között arról is, hogy Magyarországról ekkor már azt tartották, sorsát véglegesen a tengelyhez kötötte. Németországot hazánkra veszélyesnek
vélték és úgy gondolták, hogy a magyar-román kibékülés a német érdekekkel ellentétes, és „végzetesnek tartanák, ha Magyarország nem tudná megőrizni függetlenségét". 103
1939 nyarára kiteljesedett a háborús pszichózis az országban, amelyet többek
között áremelkedések és a bankok betétállományának rohamos csökkenése is jel100
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Az emigránsok, például Witos hazatérhettek.
A német támadások elindulása után is hiába kérte Hitler Magyarországtól, hogy támogassa a
Lengyelország ellen indított offenzívát, ahhoz a magyar vezetők sem aktív, sem passzív módon nem járultak hozzá, sőt a lengyel menekültek fogadását egészen az ország német megszállásáig lehetővé tették.

zett. Ennek ellenére a fővárosi lakosság körében „csodálatra méltó nyugalom és
higgadtság" volt tapasztalható.
Az 1939. szeptember 1-én megindult német hadigépezet Lengyelország ellen.
Hory néhány nappal ezelőtt Csáky szavainak tolmácsolásával biztosította a lengyel
külügyminisztert Magyarország semlegességéről: „[...] Magyarország szempontjából erkölcsi lehetetlenség volna ezeréves lengyel barátjával szemben bármilyen
barátságtalan vagy éppen ellenséges lépést tenni. A németek álláspontunk tekintetében megértést tanúsítottak."' 04
A bombázások elől a varsói diplomáciai testületa lengyel külügyminisztert követve hagyta el a fővárost. Hory a kalandos menekülés után, Románián keresztül
érkezett haza, még abban a reményben, hogy hazája követeként újra visszatérhet
majd Lengyelországba. Erre azonban nem került sor.

A pálya végén
Nem sokkal hazatérte után, annak ellenére, hogy Csáky homályos célzást tett egy
„a múltjának és rangjának megfelelő állomáshely" közeli lehetőségére, a külügyminiszter helyettese közölte Horyval: „arra ne is számítson, hogy visszaveszik a
szolgálatba" 10 '. I Iorynak az 1940. évi Külügyi Közlöny első számának böngészésekor kellett megtudnia, hogy rendelkezési állományba helyezték.
1940. augusztus 10-én balatonkenesei villájában megcsörrent a telefon és legnagyobb megdöbbenésére közölték vele, hogy a külügyminiszter beszélni akar
vele, így sürgősen utazzon Budapestre. Csákyval való találkozásakor kiderült,
hogy őt szeretnék megbízni a turnu severini delegáció106 vezetésével. Mint született erdélyi és mint vérbeli diplomata — csalódottságát félretéve — örömmel elvállalta a megbízatást, amely felébresztette benne a reményt, hogy valóra válhat a
Csáky által kilátásba helyezett követi kinevezés is.
Hamarosan azonban újra csalódnia kellett. Augusztus végén felkérték, legyen a
Latorca Erdőipari Részvénytársaság elnöke. Miután Hory tisztázta, hogy a kinevezés nem összeférhetetlen követi minőségével, örömmel elfogadta a felajánlott
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tisztséget. Néhány nap múlva, a Külügyminisztériumban járva értesült arról, hogy
a második bécsi döntés kihirdetésére utazó magyar delegáció soraiba nem vették
fel. Ezt igen sértőnek találta — különösen, hogy a korábbi román-magyar tárgyalásokat ő vezette — és amikor ezt szóvá tette a külügyminiszter előtt, az közölte
vele, hogy ha akar iratkozzon fel a listára. „Ez a válasz nem elégített ki. Bántotta
önérzetemet, hogy a küldöttségbe való felvételemet valósággal ki kellett erőszakolnom. Az elintézés formája is kellemetlenül érintett, mert Csáky nem általam,
hanem közvetlenül adhatott volna ki utasítást kabinetjének a névjegyzék kinevezésére. Egy pillanatig haboztam is, hogy mitévő legyek, de Erdélyről volt szó, és arra
gondoltam, hogy mivel a kérdést összes részleteiben én ismerem, a döntő tárgyalásokon való részvételeni hasznos, sőt, nélkülözhetetlen lehet."107 Bécsben mégsem
vonták be a tárgyalásokba, feladata abban merült ki, hogy a közösen elfogyasztott
vacsora után ő kísérte haza Telekinét és Csákynét. „Bizony elég megszégyenítő érzés volt, hogy ezen önkéntes ajánlkozásomon kívül Csáky nem vette igénybe szolgáltatásaimat", emlékezik vissza I lory.
1940 szeptemberében huszárhadnagyként vehetett részt a magyar csapatok Erdélybe való díszes bevonulásában. Nagy öröm és megtiszteltetés volt ez számára,
büszkén, — kínzó gyomorfájdalmait leküzdve — tért vissza Magyarországhoz
visszacsatolt szülőföldjére, családjához.
1940 őszén azonban a Külügyminisztérium színt vallott. Csáky Hory tudtára
adta, hogy szolgálataira a továbbiakban nem tartanak igényt. A külügyminiszter
szavaira így emlékezik vissza Hory: „A németek amikor elfoglalták Varsót, a követségünkön és a lengyel külügyminisztérium irattárában bizalmas okmányokra
bukkantak, amelyekből megállapították, hogy te mint varsói követ Lengyelországban németellenes politikát folytattál. Ezt nem csak szóvá tették előttem, de egyenesen követelték a külügyi szolgálatból való elbocsátásodat és azt a határozott kívánságukat fejezték ki, hogy Neked többé semmi politikai szerepet se jutassunk.[...]."
Hory elképedve hallgatta Csáky szavait cs indulatosan vágott a szavába: „A náci
kormány beállítása nemcsak érthetetlen, de minden alapot nélkülöző koholmány."
Csáky azt is közölte, hogy a Latorca Részvénytársaságban vállalt elnöki poszt
összeférhetetlen a követi kinevezéssel, így Horynak választania kellett, hogy melyikről kíván lemondani. Hory gondolkodás nélkül lemondott elnöki tisztéről és
közölte Csákyval, hogy varsói német követtársát, Moltkét kéri arra, hogy tisztázza
őt az ellene felhozott vádak alól. A beszélgetés kellemetlenségeiről a következőket
jegyezte fel: „Mintha hályog hullott volna le a szememről. [...] Hát már annyira jutottunk, hogy a magyar kormány Berlin beleegyezésétől, tetszésétől, vagy nemtet-
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szésétől teszi függővé, hogy kit milyen beosztásban foglalkoztat? És a magyar
külügyminiszter nem tudja vagy nem meri visszautasítani egy idegen hatalom
ilyen szemérmetlen beavatkozását tárcája ügyeibe, és nem védi meg húszéves
fegyvertársát, régi barátját az ellene felhozott alaptalan vádakkal szemben?"
Moltkétól ugyan pozitív választ kapott, azonban a levélre már senki nem volt kíváncsi a Dísz téren; Hory Andrást 1941 decemberében a külügyminisztérium
nyugállományba helyezte.
Hory András felkészült, széles műveltségű, hivatásos diplomata volt. Nyelvtudása, kiváló tanulmányi eredményei, a külföldi kiküldetésekből nyert széles körű
tapasztalatai — kétségbevonhatatlan fontosságuk ellenére — még önmagukban
nem predesztinálták volna erre. Nem kétséges azonban, hogy kiváló személyes tulajdonságai, elsősorban becsületessége és őszintesége, elsőrangú kapcsolatteremtő
képessége, vele született diplomáciai érzéke, diszkréciója a korabeli külügyi szolgálat egyik legkiválóbb munkatársává tette. (Ezt egyébként Kánya Kálmán később, a halála előtti években a balatonalmádi plébánossal beszélgetvén el is ismerte. 108 ) Kitartó volt és határozott, de sohasem fanatikus. Munkáját alaposság és
körültekintés, nagyfokú önfegyelem jellemezte. Hihetetlen rátermettséggel űzte a
diplomata mesterség csínját-bínját: tisztában volt a reprezentáció jelentőségével, a
sajtóval való és egyéb személyes kapcsolatok fontosságával, a kollégák személyiségének alapos megfigyelésének és az ehhez való alkalmazkodásnak a horderejével. Kellő kritikai érzékkel rendelkezett, még akkor is, ha időnként éleslátását
elhomályosította hazája iránti elfogultsága. Jelentései gondosak és átfogóak, nem
csak a hivatalos körök álláspontjáról, hanem a közvéleményről és az „általános atmoszféráról" is beszámolt. És ami a legfontosabb: mindig ismerte saját és partnerei
korlátait. Soha nem tűzött ki maga elé irreális célokat, a lehetőségeket felmérve
alakította ki célkitűzéseit. (Talán az egyetlen kivétel, az ország területi revíziójának megvalósításába vetett hite volt.) Az, hogy kitűzött céljai nem valósulhattak
meg, nem rajta múlott.
A Dísz térhez való viszonyát nehéz rekonstruálni, ugyanis az iratok hiányossága miatt nem mindig nyomon követhető egy-egy utasítás végrehajtásának módja,
illetve az, hogy Hory kéréseire, kérdéseire mennyire és hogyan reflektált a Külügyminisztérium. Hivatásos, kiváló diplomata lévén, jelentéseiben maximális objektivitásra törekedett, személyes benyomásainak csak annyiban engedett teret, amenynyiben azok a tárgy szempontjából fontos adalékokat szolgáltattak, így a jelentése-
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iben foglaltakhoz való személyes viszonyát is sokszor nehéz az iratokra támaszkodva feltárni.
Mégis, van egy-két szempont, ami alapján érdemes megvilágítani Hory személyén keresztül a külügyi irányítás és a korabeli diplomaták viszonyát.
Az egyik legsúlyosabb probléma a követek hiányos tájékoztatása volt. Hory
minden egyes állomáshelyéről rendelkezésre álló iratok között találunk olyan jelzést, amelyben Hory a külügyminiszter tudtára adja, hogy kellemetlen, sokszor
már-már tarthatatlan helyzetbe került a fogadó állam külügyének irányítói, vagy a
diplomáciai kar más tagjai előtt, mert nem rendelkezett pontos információkkal bizonyos kérdésekben. (Érdemes megjegyezni, hogy ezeket a jelentéseket Hory magánlevélbe foglalta, hogy az esetleges, a magyar Külügyminisztérium számára kellemetlen indiszkréciókat elkerülje.) Hory — különösen a Dísz téren ellátott külügyminiszter-helyettesi szolgálata után — tisztában volt azzal, hogy technikailag
igen nehéz volt a követek naprakész, kimerítő informálása. Mégis — és ebben
Horynak igaza lehetett — a szűkre szabott lehetőségek között is lehetett volna min
javítani. Sajnálatos módon, alapvető probléma volt a bizalom hiánya, a Külügyminisztérium irányítói gyakran saját követeikben sem bíztak.
Komoly koncepcionális eltérések is mutatkoznak a külügyek irányítói és Hory
András között. Hory szerint Magyarországnak nem lett volna szabad egy jövőbeni, esetleges szövetségestől várnia a támogatást a reviziós célok megvalósításához.
Hory az aktív külpolitikát szorgalmazta, amely normalizálni igyekszik viszonyát a
szomszédos államokkal, és nem Németország esetleges felemelkedésére vár, miközben más lehetőségeket elszalaszt. Ennek jegyében dolgozott minden állomáshelyén. Célja, a fogadó országgal való viszony javítása és a két ország együttműködésének a lehetőségek maximumáig menő előmozdítása volt. Ezzel szemben a
Külügyminisztérium Ballhausplatzon nevelkedett rutinos politikusai a revizionista célok megvalósítását a nagyhatalmi konstelláció megváltozásától, azaz a felemelkedő Németország revansista politikájára való rácsatlakozástól várták. Ehhez
képest a '48-as függetlenségi szellemben nevelkedett Hory — természetesen
szintén a revízió érdekében — a lehetőségek szélesebb kombinációjában gondolkodott, és ellenezte, hogy külpolitikánkat kizárólag Németországhoz láncoljuk.
Ez a felfogás okozta pályája megtörését is, hiszen akkor, amikor a régóta hőn
áhított revízió megvalósulni látszott, a versailles-i láncait széttépő Német Birodalomhoz egyre közelebb sodródó magyar külpolitikában nem volt szükség olyan
diplomatára, aki a német orientáció kiaknázását veszélyeztette. Érdekes, hogy az a
Hory András, aki mintegy húsz éves diplomáciai pályafutása alatt a kizárólagos német orientáció vészterhes következményeitől tartva azon dolgozott, hogy az ország külpolitikai mozgásterét bővítse, a németek azon vádját, hogy ő németellenes

politikát folytatott, kikérte magának, és a varsói német követ segítségét kérte abban, hogy megcáfolhassa a vádakat. Véleményem szerint azonban ez csak látszólag ellentmondás, amely feloldható, ha közelebbről megvizsgáljuk Hory megközelítését és szempontjait. Tény, hogy Hory gyakran számolt be varsói állomáshelyén
a lengyel közvélemény németekkel szemben táplált hagyományos ellenszenvéről,
németellenes tüntetéseiről és megmozdulásairól. A lengyel politikusoknak — a
már oly sokszor említett, saját katonai túlerejükbe vetett bizalmából és a lengyel
függetlenség ideájából táplálkozó — szenvedélyes németellenes kirohanásairól is
tudósított. Mélyrehatóan elemezte a német-lengyel ellentétek okait és rendszeresenjelentett a két ország viszonyának krónikus problémáiról, Lengyelországnak a
németek területi követelései, Danzigban folytatott politikája, lengyelországi kisebbségi szerveződései és a németországi lengyel kisebbség elnyomatása, Németország őrült fegyverkezési tempója miatt érzett aggodalmairól. Viszont ez semmiképp sem nevezhető politikának egy diplomata részéről, különös tekintettel arra,
hogy Hory ugyanilyen alapossággal számolt be a lengyelek német orientációjáról,
annak okairól, a problémák megoldására irányuló őszinte megoldási szándékáról.
A fennmaradt és hozzáférhető dokumentumok 1 "'' nem keltették bennem azt a benyomást, hogy Hory jelentéseiben kimondottan „németellenes" lenne; az, hogy a
lengyel függetlenségért harcoló, német agressziótól tartó lengyel politika megnyilvánulásairól objektíven tájékoztató diplomata szálka lett a németek szemében,
nem az ő hibája, és lehet, hogy ez vezette arra, hogy kikérje magának a németek
ezirányú vádjait. Meglátásom szerint elsősorban az zavarhatta Horyt, hogy a magyar külpolitika egyszerű személyi kérdésekben sem függetleníti magát egy idegen ország befolyásától, ez az ő diplomáciáról alkotott — és gyakorlatban is követett — professzionális felfogásában egyszerűen érthetetlen és elfogadhatatlan volt.
A felkutatott forrásanyagok alapján egy kiváló ember, becsületes, őszinte hazaszeretettől fűtött külügyi szakember munkásságát szerettem volna bemutatni. Élete számos szempontból lehet tanulságos az utókor számára. Hivatástudata és akaratereje mindannyiunk számára példaértékű. Pályájának állomásai és nehézségei
jól jellemzik a magyar külpolitika történelmi örökségét, korabeli lehetőségeit, és
dilemmáit. Hibái fényt vetnek egy korszak téves felfogására és annak súlyos, máig
érezhető következményeire. Beállítottsága és nézetei pedig híven illusztrálják a
korabeli társadalmi elit felfogását és elfogultságait.
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Persze ki tudja, hogy mit tartalmaztak azok az iratok, amelyeket a nemetek megkaparintottak a
varsói követségen...

Hiszek abban, hogy igenlő a válasz Hory visszaemlékezéseinek utolsó kérdésére is 110 : „Hogy jó volt-e élni? Igen! Mert a Mindenható kegyelme mindig velem volt. Es...talán-talán érdemes is!"
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BARÁTH MAGD OLNA-FEITL ISTVÁN
KÉT ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR-SZOVJET JÓVÁTÉTELI
TÁRGYALÁSOKRÓL
(1945)

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. június 15-én írta alá a hazai nemzetgazdaság szempontjából katasztrofális feltételeket tartalmazó magyar-szovjet jóvátételi
szerződést. A szakértők szerint a magyar nemzetgazdaság ekkor legfeljebb 5 százalékosjövedelemkivonási terhet viselhetett volna el — s azt is csak az ország teljesítőképessége helyreállítása után —, a szerződésben vállalt kötelezettségek
ugyanakkor a nemzeti jövedelem 19 százalékát, a fegyverszüneti szerződésből
adódó összes teher a nemzeti jövedelem 27 százalékát tette ki. A terheket súlyosbította az a tény is, hogy a jóvátételi egyezmény kidolgozása során a jóvátételi árukat
az 1938-as világpiaci árakon számolták el. Miért írta alá mégis a kormány ezt az
eleve teljesíthetetlen szerződést? A magyar tárgyalóküldöttség kiszolgáltatott
helyzetben ült tárgyalóasztalhoz, hiszen a magyar gazdaság szinte teljes egészében
szovjet irányítás alatt állt, a szerződés alá nem írása ezt a helyzetet tartósíthatta, ami
a gyárak további leszerelését, a szovjet célokra történő termelés konzerválását jelentette volna. Az is tény azonban, hogy a magyar fél nem volt felkészülve az ártárgyalásokra, a tényleges 1938-as világpiaci árakról nem volt megalapozott dokumentációja, s ennek valódi súlyával nem volt tisztában egyetlen szakértő és magyar
politikus sem. 1 Másrészt a szovjet kormány jóindulatát feltételezve, valójában félreismerte tárgyalópartnere magatartását.

i

Hogy a magyar fel mennyire nem volt felkészülve az ártárgyalásokra azt jelzi, hogy az Iparügyi Minisztérium csak 1947-ben hozta Ictrc az ún. Jóvátételi Értékelő Bizottságot, amely
Kardos Kálmán műegyetemi tanár és valamennyi érdekelt hivatal bevonásával 1947. november 30-ára készítette cl az első alapos jelentést az 1938-as világpiaci és a jóvátételi egyezményben megállapított árak eltéréséről. A bizottság a jóvátételben szereplő 160 áru 50
százalékának 1938-as világpiaci árát rekonstruálta, ami azonban a jóvátételi volumen 85 százalékát tette ki. Megállapítást nyert, hogy a jóvátételi szerződésben megállapított áraknál a
tényleges árak 1,86-szor magasabbak voltak (pl. az áramfejlesztő telepeknél ötször magasabbak). Ez összességében 123.130.000 dollár többletfizetési jelentett Magyarország rovására. Az
1946/47-cs világpiaci árakkal való összehasonlításnál a szorzószám már 2,88; ezzel számolva
a magyar kormány vesztesége, ill. jóvátételi túlfizetése már 283.387.000 dollár.

A szovjet fél jóvátételi elképzeléseiről világosabb képet alkothatunk „A Szovjetunió jóvátételi programjának alapvető vonásai" címet viselő feljegyzésből,
amelyet Majszkij 2 külügyi népbiztoshelyettes vezetése alatt a Szovjetuniónak okozott háborús károk nagyságának felmérésére és a jóvátétellel összefüggő kérdések
kidolgozására létrejött különbizottság dolgozott ki. A bizottság munkájáról Majszkij 1944. június 28-án kelt levelében tájékoztatta Molotovot, s egyidejűleg elküldte számára az említett feljegyzést is.3 A bizottság egyike volt azoknak, amelyeket az SZK(b)P Politikai Bizottsága Lozovszkij 4 külügyi népbiztoshelyettes javaslata alapján 1942. január 28-ai döntésével hozott létre, s amelyek már a háború utáni berendezkedés terveit dolgozták ki a szovjet vezetés számára. 5
Az említett feljegyzés készítői a szovjet jóvátételi elképzelések megfogalmazásakor a hangsúlyt ugyan Németország gazdasági ellehetetlenítésére helyezték, s
nagyobbrészt a német jóvátétel problémáival foglalkoztak, az anyag azonban tartalmaz néhány említésre méltó elgondolást Németország szövetségeseire vonatkozóan is.
Majszkij — és a bizottság — szerint a jóvátételt Németországnak és szövetségeseinek két formában: jóvátételi objektumok elszállításával és évenkénti áruszállításokkal kell teljesíteni. Eközben Majszkij minőségileg és mennyiségileg is különbséget tett Németország és a csatlós államok között, az utóbbiak esetében az
évenkénti áruszállításokra helyezve a hangsúlyt, ami persze nem zárta ki a különböző javak elkobzását sem.
Majszkij a Szovjetunió végleges követelését maximum 75 milliárd dollárban
határozta meg. Ezt azzal a véleményével támasztotta alá, miszerint a károk összegének megállapításánál alapvetően két feltételnek kell megfelelni: egyrészt a reálisan lehetséges összeg határán belül kell maradni úgy, hogy azért ez az ellenséges
országok részéről maximális erőfeszítést igényeljen; másrészt biztosítsa a Szovjetunió elsőbbségét, de az összeg a szövetségesek részéről ne képezhesse vita tárgyát.
Azt ugyanis Majszkij jól látta, hogy a szövetségesek részéről jelentkezni fog olyan
törekvés, hogy elszabotálják a szovjet követeléseket és hosszadalmas statisztikaigazdasági vitákat folytassanak.
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1. M. Majszkij (1884-1975) szovjet akadémikus, politikus. 1943 ós 1946 között a Szovjetunió
külügyi népbiztosának helyettese.
A levelet és a feljegyzést lásd Arhiv Vnyesnyej Politiki Rosszijszkoj Fedcrácii (a továbbiakban AVP), f. 017. op. 2. papka I. gy. I.
Sz. A. Lozovszkij (1878-1952) 1939 és 1946 között a Szovjetunió külügyi népbiztosának helyettese.
Lozovszkij javaslata és az SZK(b)P határozata megjelent az Isztocsnyik c. folyóirat 1995/4.
számában.

A dokumentum Magyarország esetében Finnország példáját alapul véve a következőképpen képzelte el a jóvátétel teljesítését: Magyarország 10 éven keresztül
évi 200 millió dollár értékű árut szállított volna, ami végső összegében 2 milliárd
dollárt tett volna ki, ezen felül terhelte volna bizonyos jóvátételi objektumok elkobzása is. Majszkij a csatlós államok részéről ilyen módon teljesítendő jóvátétel
teljes összegét 12 milliárdban határozta meg. 6 Mivel véleménye szerint sem Németországnak, sem szövetségeseinek háború előtti készletei nem fedezik a Szovjetuniónak okozott károkat, egyetlen megoldás kínálkozik: „elvenni Németországtól és szövetségeseitől mindazt, amit csak el lehet venni". Bár ezen végkövetkeztetés sajnálatosan gyakorlattá vált a magyar jóvátételt illetően is, a magyar jóvátétel
összegének 300 millió dollárban történő végleges megállapítása Majszkij elgondolásánál lényegesen kedvezőbb, még akkor is, ha tudjuk, hogy a Magyarország által
ténylegesen teljesített összeg ennek többszöröse volt.
*

A magyar jóvátételi kötelezettségekkel is foglalkozó fegyverszüneti egyezmény tervezetét a magyar fegyverszüneti delegáció 1945. január 18-án vette át. A
fegyverszüneti bizottság munkájáról szóló, a Minisztertanács 1945. február 1-jei
jegyzőkönyvéhez csatolt beszámoló szerint a bizottság az ország súlyos gazdasági
helyzetére való tekintettel már ekkor kérte a kártérítési összeg időtartamának 6 évről 10 évre való meghosszabbítását és a fizetés megkezdése időpontjának 1946. január 1 -re való elhalasztását. Ehhez a szövetséges hatalmak képviselői nem járultak
hozzá. 7
Miklós Béla miniszterelnök a Minisztertanács 1945. február 9-i ülésén bejelentette, hogy Vorosilov marsallnál járt, aki közölte vele, öt napon belül egy tervet kérnek arra vonatkozóan, hogy a jóvátételt milyen eszközökkel és hogyan kívánja
Magyarország megvalósítani. Vásáry István és Nagy Imre miniszterek szerint ad-

6

7

Nemetország szövetségeseitől — Olaszországtól, Magyarországtól, Romániától cs Finnországtól — összesen 2 milliárd dollár értékű vagyonelkobzással számolt. A fennmaradó 10
milliárd dollárt évenként áruszállítások adták volna. 10 éves időtartam alatt az egyes államoknak az alábbi jóvátételi áruszállítást kellett volna teljesíteni Majszkij elképzelése szerint: Finnország 100 millió dollár, Magyarország 200 millió dollár, Románia 400 millió dollár,
Olaszország 300 millió dollár, ami évente 1 milliárd dollárt jelentett volna a szovjet népgazdaság számára. (L. Majszkij feljegyzését AVP f. f. 017. op. 2. papka 1. gy. 1.)
A beszámolót 1. Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei. 1944. dcccmbcr 23.-1945. november 15. Magyar Országos Levéltár,
Bp„ 1997. Szcrk.: Szűcs László. A. kötet, 157-162. p.

dig, amíg nem tisztázott, hogy Magyarország mivel rendelkezik és mire tart igényt
a szovjet hadvezetőség, addig nem lehet megmondani, hogy jóvátétel fejében mit
lehet adni. Vásáry felvetette, hogy az első évre könnyítést kellene kérni. Miklós
Béla a konkrét terv összeállíthatósága végett kérte a négy szakminisztert, hogy üljenek össze és az elmúlt évek export forgalmát tekintetbe véve próbálják összeállítani a tervet. 8
A magyar kormány hamarosan értesítést kapott a SZEB-től, hogy meg kívánják
kezdeni a magyar jóvátételről szóló tárgyalásokat és tegye meg ajánlatát az 1945.
évi szállításokra vonatkozóan, amit a magyar kormány 1945. február 15-én meg is
tett. Már ebben az első ajánlatban kérte ugyanakkor, hogy az 1945. évi 50 millió
dolláros összeget 25 millió dollárra csökkentse a szovjet kormány úgy, hogy a 25
millió dollár hátralék teljesítését a következő évekre engedélyezzék. 9 Vorosilov és
Puskin 1945. február 18-ai táviratukban, a SZEB által összegyűjtött anyagokat elemezve, arra a következtetésre jutottak, hogy Magyarország 1945-ben nem lesz képes jelentős mennyiségű mezőgazdasági termék, nyersanyag és iparcikkek szállítására, ezért azt javasolták, hogy az 1945. évi jóvátétel terhére szereljék le és szállítsák el azokat az ipari berendezéseket, amelyek nélkül Magyarország elboldogul.10 Ezt figyelembe véve, a szovjet fél a magyar kormány ajánlatát nem fogadta
el, s február 20-án átnyújtotta a sajátjavaslatait tartalmazó jegyzéket. A magyar
kormány az időhúzás taktikáját választotta: csak 1945. március 12-én válaszolt a
szovjet javaslatra, továbbá sem a jóvátétellel foglalkozó magyar szervezet létrehozását, sem a tárgyalások folytatását nem szorgalmazta, így mindkettő szovjet kezdeményezésrejött létre, az előbbi március 22-én, az utóbbi április 21-én. Az 1945.
április 21-ével megindult és a szovjet fél által diktált gyorsított ütemben lefolytatott tárgyalási folyamatról kapunk pontos áttekintést Pokorny Hermann altábornagy által készített és itt közzétett jelentéséből.
Pokorny Hermannt (1882-1960) első ízben 1921-ben nyugdíjazták ezredesi
rangban. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány orosz nyelvtudására való tekintettel Vörös János javaslatára 1945. február 5-ei ülésén altábornagyi rangban kinevezte az
összekötő törzs, majd röviddel ezt követően a Külügyminisztérium Fegyverszüneti Osztály élére. Előléptetése 1945. szeptember 17-én került a minisztertanács elé,

8
9
ii)

Dalnoki Miklós Béla kormányának minisztertanácsi jegyzökönyvei, i. m. A. kötet 191-192. p.
A magyar kormány jóvátételi ajánlatát közli Szűcs László a Külpolitika 1996. 2. számában: A
szovjet-magyar jóvátételi egyezmény. 93-119. p.
Lavrov, a 3. európai osztály vezetőjének feljegyzése Dckanozov számára d.n, Arhiv
Vnycsnyej Politiki (AVP) f. 77 op. 25 papka 114 gy. 23)

de csak október 13-án hagyták jóvá. 1945. november l-jén munkája elismeréséül
vezérezredessé léptették elő, ezt követően nyugdíjazták.
Pokorny I Iermann jelentése jól érzékelteti a magyar fél kiszolgáltatottságát a
tárgyalási folyamatban, ugyanakkor a valóságosnál kedvezőbb képet fest a kormány és a tárgyalóküldöttség törekvéseiről a nemzeti érdekek képviseletében. A
magyar ipar felszámolását jelentő szovjet igényekkel szembeni — részben sikeres
— ellenállási kísérletek méltánylása mellett rá kell mutatnunk arra, hogy a kormány nem tett kísérletet az 1938-as világpiaci árakon való értékmegállapítás megakadályozására. A minisztertanács 1945. május 23-ai ülésén az ezzel kapcsolatos
vitában csak Vásáry István pénzügyminiszter és Valentiny Ágoston igazságügyminiszter állt ki a számunkra jóval kedvezőbb megoldás mellett, ezzel szemben
mind Oltványi Imre bankelnök, mind Nagy Imre, Gyöngyösi János és Takács Ferenc miniszterek a kapitulációs magatartás mellett foglaltak állást. A szovjet érdekeknek megfelelő határozati javaslatot Gerő Ernő terjesztette a testület elé, amely
szerint a kormány az 1938-as világpiaci árelvet elfogadja, tekintettel arra,
„1) hogy Sztahurszkij" határozottan kijelentette, hogy a 38-as világpiaci ár a
mérvadó,
2) hogy a részletes tárgyalás alatt több ízben kijelentették, hogy a 38-as világpiaci áraktól el nem térhetnek,
3) hogy a finn, román viszonylatban ugyancsak a 38-as világpiaci árakat alkalmazták és
4) hogy a részletes tárgyalás alatt az oroszok engedékenységet és jóindulatot
tanúsítottak és a visszautasítás a jó viszonyt csak rontaná...". 12
Végül is a magyar fél az egyre erősödő szovjet nyomásra úgy írta alá a jóvátételi
egyezményt, hogy nem kapott tárgyalópartnerétől választ azokra a kérésekre, amelyek a leszerelt gyárak és elszállított anyagok jóvátételi szállításokba való beszámítására vonatkoztak. Ezt az sem menti teljes mértékben, hogy az aláírással egy
időben Dálnoki Miklós Béla a kérést megismétlő emlékeztetőt juttatott el Vorosilov marsallnak.
Hasonlóan túlzottan derülátó Forbáth Róbert 13 jelentése Rákosi Mátyásnak,
amely ugyan elismeri, hogy a jóvátétel a vas- és fémipar kapacitásának 80%-át
n
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Sztahurszkij, Mihail Mihajlovics altábornagy 1945 júliusáig a magyarországi SZl-B elnökének helyettese volt.
Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei, i. m. 465. p.
Forbáth Róbert vegyészmérnök a háború előtt a Szociáldemokrata Pártnak volt tagja, ebben az
időszakban azonban már kommunistaként töltötte be az Iparügyi Minisztérium tanácsosi, illetve főosztályvezetői tisztét.

igénybe veszi, a veszteség szerinte két-három év alatt teljesen kiküszöbölhető.
Forbáth jelentéséből még az is kitűnik, hogy a tárgyaló delegációk vezetői az
1-938-as világpiaci árak elfogadásáért nem tudták a felelősséget vállalni, és a fent
említett minisztertanácsi döntésre az ő kérésükre került sor. Forbáth világossá tette
Rákosi számára azt is, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítése lehetetlen.14 Ennek
nincsenek meg a feltételei a nemzetgazdaság teljesítményeiben, tartalékaiban, de
hiányoznak azok a szervezeti, technikai feltételek is, amelyek révén a lehetetlen
megvalósítása megkísérelhető lehet. Forbáth jelentése minden bizonnyal közrejátszott abban, hogy az MKP vezető politikusai nem gördítettek akadályt a jóvátételi
szállítások elhalasztását, további engedmény kieszközlését célzó, a nemzeti érdekeknek határozottabban hangot adó kormányzati magatartás elé.

Dokumentumok

1.

1945. június 17.
Pokorny Hermann jelentése a szovjet-magyar jóvátételi tárgyalásokról
Magyar Külügyminisztérium
Fegyverszüneti Bizottság

Negyedik tájékoztató összefoglalás
A szovjet-magyar jóvátételi tárgyalások
Május folyamán a fegyverszüneti egyezmény 12-ik cikkelye szerint teljesítendő
jóvátételnek kérdése döntő stádiumba lépett. Az egyezmény egyéb kérdései a jóvátétellel szemben teljesen háttérbe szorultak, úgy hogy ebben a tájékoztató összefoglalásban csak a jóvátételi kérdés történetével foglalkozom.
A fegyverszüneti egyezmény 12-ik cikkelye és az azt kiegészítő D. függeléke a
következőképpen szól:
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A jóvátételi egyezmény tcrhciről 1. Szűcs László:
i. m. 102-104. p.

A szovjet-magyar jóvátételi egyezmény,

„Azokat a károkat, melyeket Magyarország a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának okozott hadműveleteivel és ez országok területeinek megszállásával, Magyarország megtéríti a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának. Emellett tekintetbe véve, hogy Magyarország nemcsak megszüntette a háborút az Egyesült Nemzetek ellen, hanem hadat is üzent Németországnak, a
felek abban állapodtak meg, hogy Magyarország az okozott károkat nem teljes
egészében, hanem csak részben téríti meg. Ez a kártérítés 300 millió amerikai dollárban állapíttatik meg, melyet 6 év folyamán törleszt le áruban (gépekben, folyami
hajókban, gabonában jószágban stb.). A kártérítés összegéből 200 millió amerikai
dollár a Szovjetuniót illeti meg, a Csehszlovákiának és Jugoszláviának járó kártérítés összege pedig 100 millió amerikai dollár.
D. függelék a 12-ik cikkelyhez
Azoknak az áruknak részletes jegyzékét és az árunemek megnevezését, melyeket
Magyarország a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának az egyezmény 12-ik cikkelye értelmében fog szállítani, valamint a szállítások megállapított
időpontját évek szerint, az érdekelt kormányok külön egyezményei fogják meghatározni. Ezeket a szállításokat az 1938-ban érvényesárakalapján fogják teljesíteni, felemelve az ipari berendezések árát 15%-kal, a többi árukét pedig 10%-kal.
Az egyezmény 12-ik cikkelyében megjelölt kártérítés kifizetésének elszámolási alapját az amerikai dollárnak az egyezmény aláírása napján érvényes aranyparitása képezi, vagyis egy uncia arany értéke: 35 dollár."
A magyar kormány 1945. február 15-én a fentiek szerint előírt jóvátétel teljesítése érdekében az 1945. évi részletre előterjesztette javaslatát a SZEB-nek.' 5 Abban 68.400.000 P értékű mezőgazdasági cikket és 102.600.000 P értékű iparcikket
(tehát összesen 171.000.000 P értéket) ajánlott fel. Ezt az összeget a magyar kormány 50 millió dollárral egyenlőnek, a dollárt pedig 3,42-vel számította. Részletes
indoklás alapján a magyar kormány egyben az 1945. évi szállítások dollárösszegének 24 millió dollárra való leszállítását kérte, valamint a megmaradt 25 millió dollárnak a következő évekre való elosztását.
Február 20-án Vorosilov marsall ezt az ajánlatot visszautasította, és a Szovjetunió részéről egy előzetes jegyzéket adott át azokról az árukról, melyek az első évben, valamint a következő 5 évben Magyarországról elszállítandók lennének a
Szovjetunióba. 16

15
16

A dokumentumot Szűcs László adta közre. Külpolitika 1996. 2. sz. L. 9. sz. jegyz.
A Szovjetunió előzetes jegyzékét 1. a Fegyverszüneti Tárcaközi Bizottság iratanyagában. Magyar Országos Levéltár (= MOL) XIX-A-58. (Fegyverszüneti Tárcaközi Bizottság iratai) I/3-c

A magyar kormány erre a jegyzékre március 12-én válaszolt. Abban a válaszban egyes tételek megváltoztatását vagy csökkentését kérte a kormány, valamint
annak a nézetének adott kifejezést, hogy a jegyzékben felsorolt tételek értéke a jóvátételi összeget jóval túl fogja haladni. A kormány a továbbiakban a SZEB-et az
ipartelepek kapacitására, a szállítási nehézségekre, a gyártáshoz szükséges behozatalra figyelmeztette, és a SZEB megértését, valamint támogatását kérte.
A kártérítési kérdésben ezután szünet állt be, amíg március 21-én Zorin
v[ezér]őrnagy, a SZEB kártérítési osztályának vezetője felkért engem, hogy a magyar kormányon belül egy, az övéhez hasonló kártérítési osztályt állítsak össze.
Ezen belül külön csoportok legyenek a gyárberendezések, vasútfelszerelések, hajók, fémek és mezőgazdasági áruk számára. A magyar kártérítési osztály meg lett
szervezve, 1 ' de a tárgyalásokra való meghívás egyelőre elmaradt.
Csak a magyar kormány Budapestre való megérkezése után, április 19-én Zorin
v[ezér]őrnagy magához kéretett, és bejelentette, hogy április 21 -én a jóvátételi kérdések megbeszélése megkezdődik. Zorin v[ezér]őrnagy egyben közölte velem,
hogy az egyes tételek a következő sorrendben kerülnek tárgyalás alá: 1. Fémek, 2.
Gépek, 3. Hajók, 4. Mezőgazdasági cikkek.
Az április 21-én kezdődő tárgyalásokat szovjet részről Rjabcsenko ezredes vezette a közben Moszkvába távozott Zorin v[ezér]őrnagy helyett. Az egyes szakcsoportok tárgyalásain a pénzügy, kereskedelmi és gazdasági szakértőkkel együtt csak
esetenként vettem részt. (IV. 21., 24., 27., 30.), hogy azok haladásáról személyesen
meggyőződjem. A szovjet-magyar tárgyalásoknál felmerülő problémák megvitatására gazdasági értekezletet hívtam össze, melyeknél a Küm., Ip. M., Földm.,
Kerm., Közeli. M.IX és Nemzeti Bank voltak képviselve.
Az április 30-ai tárgyalásnál jóvátétel kérdésében egy új szempont merült fel,
mely nagy aggodalmat okozott. A hajók árának megbeszélésénél t. i. Rjabcsenko
ezredes kijelentette, hogy az általunk kikalkulált és bemondott árak általában elfogadhatatlanul magasak, és minden árunál csak az 1938-as világpiaci ár lehet mérvadó dollárban.
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A Kártérítési Ügyosztály felállításáról a Külügyminisztérium 1945. március 22-en értesítette a
Szövetséges Ellenőrző Bizottságot. Az ügyosztályt a Külügyminisztériumon belül alakították
meg Pokomy Hermann altábornagy vezetésével a Külügyminisztérium, az Iparügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium, a Közellátásügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti Bank képviselőiből. (MOL XIX-J-l-j (Külügyminisztérium. Központilag kezelt iratok. TÜK iratok) SZU
TÜK 29. d. IV-536/1. t.)
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Külügyminisztérium, Iparügyi Minisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, Kercskcdclcmés Közlekedésügyi Minisztérium, Közellátásügyi Minisztérium.

A Minisztertanács, valamint a tárcaközi gazdasági értekezletek behatóan foglalkoztak ezzel az új problémával, és annak eredményeképpen a magyar kormány
álláspontját egy szóbeli jegyzékben rögzítette, mely szerint: először a fegyverszüneti egyezmény ilyen feltételről nem tesz említést, másodszor nagy részben olyan
árukról van szó, melyekre nézve világpiaci ár nem létezett, és harmadszor, ezáltal
az államháztartás fenti értelemben való megterhelése beláthatatlan következményekkel járhat. 19
Ezt az álláspontot a miniszterelnök úr május 5-én Sztahurszkij altábornagy és
Puskin követnél megtartott megbeszélésnél képviselte, melynél a külügyminiszter
és a gazdasági tárcák miniszterei is jelen voltak.J1 A miniszterelnök úr ez alkalommal a hadizsákmányként leszerelés alatt álló és részben már elszállított gyárberendezések kérdését is szóbahozta, és kérte a leszerelések beszüntetését vagy legalább a
már elszállított gyárberendezések árának a kártérítési összegbe való beszámítását.
A május 8-ai szovjet-magyar kártérítési tárgyalásnál bejelentettem a miniszterelnök úr május 5-ei intervencióját. Szovjet részről elhangzott panaszra, hogy a tárgyalások lassan haladnak, felhívtam a szovjet bizottság figyelmét a nagy nehézségekre, amelyekkel a magyar kártérítési közegeknek kell megküzdeni. (Közlekedési és összeköttetési nehézségek, biztonság hiánya a gépkocsikra, kerékpárokra
és személyekre nézve, egyes üzemek megközelíthetetlensége azok szovjet őrsége
miatt, gyártási nehézségek a különféle anyagok hiánya miatt, melyeket külföldről
kell behozni.)
A szovjet kártérítési osztály ezzel szemben arra az álláspontra helyezkedett, hogy
nincsen semmi köze a nehézségekhez; azok elhárítására forduljunk a SZEB-hez.
Zorin v[ezér]őrnagy Moszkvából való visszatérésével új fordulat állott be a jóvátétel kérdésében.
Sztahurszkij altábornagy május 14-én a miniszterelnök úrnak egy új jegyzéket
adott át a 6 éven belül teljesítendő jóvátételi szállításokról, melyhez egy egyez-
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A magyar kormány említett szóbeli jegyzékét I. a Minisztertanács 1945. május 4-ci ülése jegyzőkönyvéhez csatolva. Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei, i. m. 409-414. p.
Az 1945. május 5-ci megbeszélésen a SZEB részéről Sztahurszkij altábornagy, Puskin követ,
Grigorjcv követségi tanácsos, a magyar kormány részéről Miklós Béla miniszterelnök. Gyöngyösi János külügyminiszter, dr. Vásáry István pénzügyminiszter, Gábor József kereskedelmi
miniszter, Nagy Imre földművelésügyi miniszter, Pokorny Hcrmann altábornagy cs az Iparügyi Minisztérium képviseletében Szele Mihály tanácsos voltak jelen. Az ülésről készült feljegyzést 1. M O L XIX-A-l-j (Miniszterelnökség. Általános iratok) 2256/1945.

ménytervezet volt csatolva. 21 Egyben felszólította a magyar kormányt, hogy válaszát az elvi kérdésekben május 18-án 10 órakor adja meg. Abban a jegyzékben
lényeges eltérések mutatkoztak a február 20-án átadott jegyzékkel szemben, különösen ami a szállítandó gyári berendezésekre vonatkozik.
A május 18-án átnyújtott válaszjegyzékben a magyar kormány elvi kérdésekben a következőképpen foglalt állást: Először ismételten kérte, hogy a gyárak leszerelését szüntessék be, és a már vissza nem szállítható berendezéseket a jóvátételi összegbe tudják be. Másodszor hivatkozás Vorosilov marsall február 20-ai kijelentésére, hogy a jóvátételi szállítások által Magyarország ipara nem válik életképtelenné, ezzel szemben a most átnyújtott lista bizonyos iparágakat teljesen megbénít. Harmadszor: a szovjet, jugoszláv és csehszlovák kérések összehangolása. Negyedszer ismételten kéri, hogy az 1938-as világpiaci árakból bizonyos tételeknél
tekintsenek el. Ötödször: figyelmeztetés, hogy egyes gyárberendezések elszállítása az ott gyártandó jóvátételi szállításokat meghiúsítaná. Hatodszor támogatást kér,
hogy a jóvátételi gyártások számára szükséges külföldi behozatalt lehetővé tegye.
Hetedszer: az elkövetkezendő jóvátételi tárgyalásoknál közös jegyzőkönyvek felfektetését kéri, és nyolcadszor a jóvátételi szállításokra vonatkozó érdemi válaszokat kilátásba helyezi. 22
Sztahurszkij altábornagy és Zorin v[ezér]őrnagy május 18-án ezt a szóbeli jegyzéket átvették, anélkül, hogy arra érdemben válaszoltak vagy választ kilátásba helyeztek volna. Zorin v[ezér]őrnagy válasza csak annyiban állott, hogy a jóvátételi
tárgyalások az új jegyzék alapján immár 19-én meg is kezdődnek. Még aznap át
kellett adni a kormány teljhatalmú megbízásával ellátott tárgyaló csoportvezetők
jegyzékét. E tárgyalásokkal a következő szakértők lettek megbízva:
I. csoport (gépi felszerelések, készletből és új gyári termeivények): Forbáth Róbert min[iszteri] tanácsos, az Ip[arügyi] Minisztériumból,
II. csoport (vasútfelszerelés): Rostássy István min[iszteri] tanácsos, a Keresk e d e l e m és Közlekedésügyi] Minisztériumból,
III. csoport (hajók): Tóth Béla műszaki tan[ácsos], az Iparügyi Minisztériumból,
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A dokumentumot I. Dalnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei, i. m. 446-459. p.
Az 1945. május 14-ci megbeszélésről készült feljegyzést cs a magyar kormány május 18-ai
szóbeli jegyzékét 1. MOL XIX-J-1-j SZU TÜK 29. d. IV-536/1. t. A magyar konnány válasza
megjelent: Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei, i. m. 460-463. p.

IV. csoport (fémek): Szele Mihály min[iszteri] tanjacsos] az Iparügyi Minisztériumból,
V. csoport (búza, magvak); VI. [csoport] (állatállomány); VII. [csoport] (különféle): Újházi László min[iszteri] titkár a Földm[űvelésügyi] Minisztériumból. 23
Május 19-én Zorin v[ezér]őrnagy rövid bevezetése után az egyes csoportok külön-külön kezdték meg tárgyalásaikat. Ezalatt a Nemzeti Bank (dr. Kárász) és a
Kerfereskedelem és Közlekedésügyi] Minisztérium (Szilágyi) képviselőivel még
egyszer Zorin v[ezér]őrnagyhoz fordultam az árkérdés ügyében, rámutatva ennek
a kérdésnek óriási jelentőségére Magyarország számára. Zorin v[ezér]örnagy azt
felelte, hogy ennek következményeivel teljesen tisztában van, de lehetetlen, hogy
attól az alapról eltérjenek, mert az Romániára és Finnországra nézve is alkalmazva
lett. Egyben Zorin v[ezér]őrnagy az árkérdésben még egy további súlyosbítást is
közölt velünk, amennyiben az árakba a szállítás a gyár, illetve termelőtől, valamint
a csomagolás sem számítható be, ugyanakkor a kockázat a szállítás alatt is (a gyártól egészen a rendeltetés helyéig) szintén a magyar kormányt terheli.
A pünkösdi ünnepek után a tárgyalások 22-étől naponként folytatódtak. 23-án
este Zorin v[ezér]őrnagy az öt csoportvezetővel együtt magához kéretett. Ez alkalommal kijelentette, hogy a csoportvezetők arra a téves álláspontra helyezkednek,
hogy kereskedelmi tárgyalásokról van szó, Magyarországnak jóvátételt kell fizetnie, és ilyen esetben egész más elvek uralkodnak, mint a kereskedelmi életben: Magyarországnak azt kell szállítani, amit a Szovjetunió tőle igényel, éspedig azokon
az árakon, melyek akkor a világpiacon uralkodtak, tehát tekintet nélkül az akkor a
belső piacon kialakult árakra.
Annak az érdekében, hogy a magyar kormány ezeket a súlyos terheket a lehetőség szerint csökkentse, melyeket a jóvátétel fenti elvek szerinti elszámolásával vállalnia kellett, a Külügyminisztérium még a következő szóbeli jegyzékkel fordult a
SZEB-hez:
Május 26-án benyújtotta annak a 43 vállalatnak a jegyzékét, amelyek részbeni
vagy teljes leszerelése már megtörtént vagy még folyamatban volt, és melyek a jóvátételi listán nem szerepeltek. A magyar kormány kérte a berendezések visszaadását vagy legalább a jóvátételi összegbe való beszámítását. 24
Ugyanezt kérte a magyar kormány a 26-án a SZEB-hez beküldött szóbeli jegyzékben a Tungsram gyárra nézve is. (Értéke 12 millió amerikai dollár.)
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A szakértőknek adott meghatalmazást 1. Dalnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzökönyvei. 459-460. p.
A Magyar Külügyminisztérium 116/F. B. sz. jegyzéke. L. MOL XIX-J-1-j SZ TÜK 31. d.
IV-536/5. t.

Május 28-án a magyar kormány a SZEB-nek beküldte 37 üzemnek jegyzékét,
melyekből nyersanyagokat és árukészleteket szállítottak el, és kérte azok visszaadását vagy legalább a jóvátételbe való beszámítását. 2 '
A jóvátételi szállítások gyártásának biztosítása érdekében május 28-ára a csehszlovák misszió vezetőjét (Krno Dalibórt) értekezletre hívtam meg. Ez alkalommal megállapodtunk, hogy a magyar kormány megbízottjai minél hamarabb Pozsonyba és Prágába utazzanak a gyártáshoz szükséges nyersanyagok (bányafa,
koksz, érc stb.) cserekereskedelem útján való beszerzése érdekében.
Az Iparügyi minisztérium pedig május 29-én a SZEB-nek részletesen bejelentette, milyen anyagok és honnan való behozatala szükséges a jóvátételi gyártások
érdekében.
Május 29-én az I. csop[ort] tárgyalásánál kitudódott, hogy az 1945. évi jóvátételi végösszegben még egy jelentékeny hiány mutatkozik, és hogy annak fedezésére
a szovjet kártérítési osztály a két ajkai alumíniumüzemet és a székesfehérvári hengermüvet igényli. Az a [sic!] Magyarországnak nélkülözhetetlen üzemek megmentése érdekében a miniszterelnök úr levélben fordult Vorosilov marsallhoz
azzal a nyomatékos kéréssel, hogy az 1945. évi jóvátételi hiány fedezetére a Szovjetunió a már elszállított Tungsram gyár berendezésének értékét állítsa be. Forbáth
tanácsossal pedig a késő délutáni órákban először Zirinov őrnagynál, azután az I.
csoport vezetőjénél (Limarenko alezredesnél) huzamos tárgyalásban az ajkai müvek meghagyása mellett érveltünk. Ezzel kapcsolatban azokról a gyári berendezésekről és iparcikkekről tárgyaltunk, melyek[et] a Tungsram ajánlat el nem fogadása esetében cserében felajánlhatnánk.
Tárgyalásainkat 30-án de. és este folytattuk. Erveléseink annyira meggyőzően
hatottak, hogy a szovjet kártérítési osztály az ajkai alumíniummüvek átadásáról lemondott. Hosszadalmas és még június 1-én is folytatott tárgyalásoknál végre sikerült az 1945. évre mutatkozó hiányt áruszolgáltatások és gyárberendezések igénylése és felkínálása útján kb. 6 millió dollárról kb. 4 millióra, azután 2 millióra csökkenteni, végül teljesen eliminálni.
Amikor június 2-án már úgy látszott, hogy 2-3 napon belül az egyezmény aláírására kerül sor, akkor június 3-án — részünkre váratlanul — Zorin v[ezér]őrnagy
Moszkvába repült.
Június 6-án este Rjabcsenko ezredes értem küldött, és közölte velem, hogy
Moszkvából távbeszélőn értesítést kapott, mely szerint az 1945. évi jóvátételi
összegben még mindig 1.003.500 USA dollár hiány mutatkozik. A szovjet kor-
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L. a Külügyminisztérium 119/F. B. számú jegyzéket és annak mellékletét. MOL XIX-J-1-j
SZU TÜK 31. d. IV-536/5. t.

mány nem akarja a már a teljesítőképesség határáig igénybevett magyar ipart újból
megterhelni, azért ajánlja, hogy a hiányzó összeget benzinnel, petróleummal és diesel-motorolajjal pótoljuk. Tőlem 45 perc alatt pozitív választ vár, mert akkor
Moszkvának jelentenie kell. Forbáth és Gombási olaj kormánybiztos bevonásával
a szovjet igénylés a kitűzött időben elintézést nyert.
Június 7-én és 11 -én az iparügyi miniszter jegyzéket küldött a SZEB-nek, melyben ajóvátétel teljesíthetősége érdekében a gyáraknak frontmegrendelésekkel való
megterhelésének beszüntetését kérte; továbbá azt kérte, hogy most már végleg
hagyják abba egyes gyárak hadizsákmánykénti leszerelését és anyagkészleteknek
elszállítását.
Június 11-én Rjabcsenko ezredes átadta az aznap Moszkvából futárral érkezett
Egyezmény eredeti szövegét és annak 5 mellékletét, az ehhez tartozó Részletezésekkel együtt.
A 1 8 oldalas anyagnak magyar nyelvre való fordítása az Ipar[ügyi] és a Külügyminisztérium fordítóit nagy feladat elé állította, mely szakadatlan éjjel-nappali
munkát igényelt. A 11 -én és 13-án megtartott közös megbeszéléseknél igyekeztek
a csoportvezetők még egyes tételeken változást vagy enyhítést elérni. Ez alkalommal újból és újból a Tungsram gyár berendezésének a jóvátételbe való beszámítását hoztuk szóba, de eredményt nem lehetett elérni. Az ipari szállítások terén csak
egyes gyárak leszerelési időpontjának elhalasztását és a havonta szállítandó menynyi ségek megváltoztatását fogadták el. Lényeges eredményt csak a sertésszállításoknák értünk el, amennyiben a szovjet jóvátételi osztály hosszú viták és a fölclm[üvelésiigyi] miniszter úr személyes közbenjárása után tenyészállatok szállításától eltekintett.
Amikor 14-én reggel elrendeltetett, hogy az egész Egyezmény tisztázati példányai 15-én délig kész kell, hogy legyenek, az csak úgy volt végrehajtható, hogy az
Ipar[ügyi] és Külügyminisztérium 16 fordítóját, gépírónőjét és 3 mérnököt írógépekkel együtt a szovjet jóvátételi osztály irodájába hoztam át, hol közös és valóban
végkimerülésig menő munkában feladatunknak kitűzött időpontig tettünk eleget.
Június 15-én délben még egyszer a miniszterelnök úr megbízásában felkerestem Sztahurszkij altábornagyot a Tungsram gyárnak a jóvátételbe való beszámítása ügyében. De ez a lépés is hiábavalónak bizonyult.
Június 15-én este 10 órakor aláírta Vorosilov marsall és a magyar miniszterelnök
úr az Egyezményt. Ez alkalommal megjegyezte a marsall úr, hogy reméli, hogy Magyarország és a Szovjetunió a jövőben örvendetesebb egyezményeket fog aláírni,
mint a mai egyezményt. 16-án pedig a marsall a lakásában adott estebéden egyik pohárköszöntőjében annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy Magyarország
újból fel fog virágozni, és erösebb, valamint boldogabb lesz, mint valaha.

A magyar kormány a jóvátétel teljesítésével nagy felelősséget vállalt magára,
amiért a miniszterelnök úr 14-én Vorosilov marsallnak egy Aide Memoire-t adatott
át, melyben a következőt megállapította, és kérte:
Először, hivatkozás a május 18-án átadott szóbeli jegyzékre, másodszor hivatkozás a május 26-án Sztahurszkij altábornagynak küldött szóbeli jegyzékre a leszerelt gyárakra vonatkozólag, harmadszor hivatkozás a május 29-én beküldött
szóbeli jegyzékre az elszállított anyagokra nézve. Megállapítás, hogy a magyar
kormány még a mai napig sem kapott választ ezekre a jegyzékekre, és figyelmeztetés, hogy az állam gazdasági helyzete nagyon kritikus.
Megállapítás, hogy a magyar kormány az egyezmény előírásával ilyenformán
súlyos felelősséget vállal magára, ugyanakkor nagy bizalommal van a Szovjetunióval szemben, és reméli, hogy a Szovjetunió Magyarország jóvátételi nehézségét
elismeri, és az ezáltal várható gazdasági krízisekben Magyarországnak segíteni
fog. Nevezetesen, hogy a leszerelt és a jóvátételi jegyzékben nem szereplő gyárberendezéseket visszaadja, vagy ha az lehetetlen, akkor a jóvátételbe beszámítja.
Ugyanazt a reményét fejezi ki az elszállított anyagokra nézve is, továbbá hogy a
külföldi behozatalt elősegíti, és végül, hogy Magyarországot a jóvátételből kifolyólag ért krízisekben támogatni fogja.
Ennek a tájékoztató összefoglalásnak egy példányát a Külügyminisztérium, az
összes mellékletekkel és jegyzőkönyvekkel együtt, mint történelmi okmányt őrzi.
Ez az okmány tanúskodik majd az utókor előtt arról, hogy a magyar kormány Magyarország érdekeit szívósan és becsületesen védelmezte, és abban a szerencsétlen
helyzetben, amibe a németek, valamint a nyilasok juttatták, minden lehetőséget
megragadott, hogy a jóvátétel teljesítésével várható válságokon enyhítsen.
Budapest, 1945. június 17.
Pokorny [Hermann] s. k.
altábornagy, a Fegyverszüneti Bizottság elnöke

MOL XIX-A-l-j. Miniszterelnökség.
Sokszorosított másolat.

Általános iratok. 39. d. XXXV (2)
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1945. június 20.
Forbáth Róbert jelentése Rákosi Mátyás számára a szovjet-magyar
jóvátételi tárgyalásokról

Összefoglaló jelentés a jóvátételi tárgyalásokról
A fegyverszüneti szerződés 12. pontja értelmében köteleztük magunkat 300 millió
dollár vagy annak megfelelő értékű ipari és mezőgazdasági termék fizetésére. Ebből 200 millió dollárt a Szovjetuniónak, 100 milliót pedig Csehszlovákiának és Jugoszláviának együtt vagyunk kötelesek fizetni.
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság orosz részéről már április végén rendelésszerű értesítéseket kaptunk különböző acéláruk jóvátételben szállítására. Mivel
termelésünk előirányzatának szüksége volt az egész jóvátételi kötelezettség ismeretére, több ízben kértük a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot, hogy a teljes kért
anyagot hozzánk eljuttassa. Május 15-én hivatalos jegyzék formájában átnyújtották jóvátételi követeléseiket 7 csoportra felosztva, amelyek közül az 1. csoport a
gyári berendezéseket és az új gyártmányokat, a 2. csoport a vasút felszerelési anyagot, a 3. a hajókat, a 4. a fém- és vasárukat, az 5. búza- és magvakat, 6. állatokat, 7.
pedig különféle mezőgazdasági terményeket foglalt magában. Az orosz bizottság
kívánságára magyar részről minden csoport 1 -1 tárgyaló megbízottat küld ki, amelyik szóbeli tárgyalások során a technikai és pénzügyi feltételeket fogja tisztázni. A
magyar kormány a tárgyalások vezetésére következő megbízottakat rendelte ki: 1.
csoport Forbáth Róbert Ip. Min. tanácsos, 2. csoport Tóth Béla Ip. Min. osztálytanácsos, 3. csoport Rostássy István KKM miniszteri tanácsos, 4. csoport Szele Mihály Ip. Min. miniszteri tanácsos, 5., 6. és 7. csooprt Ujházy László Földm. Miniszteri titkár.
Orosz részről az 1. csoport vezetője: Limarenko alezredes, 2. csoport Titov alezredes, 3. csoport Bezrukov alezredes, 4. csoport Salasov alezredes, 5., 6. és 7. csoport Andrejev alezredes.
A tárgyaló csoportok vezetője magyar részről Pokorny altábornagy úr, a jóvátételi bizottság elnöke, míg orosz részről Zorin tábornok, a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság gazdasági osztályának vezetője volt.
A tárgyalások május hó 19-én kezdődtek, és rövid megszakításokkal június hó
12-ig tartottak. A tárgyalásokon magyar részről állandóan jelen voltak egyes tár-

cák, valamint a Nemzeti Bank képviselői, továbbá esetenként a gyárak megbízottai
és egyéb szakértők. A tárgyalásokról magyar és orosz jegyzőkönyveket vezettek.
A csoport felosztása aránytalan volt, amennyiben az 1. csoport magába foglalta
a magyar ipar igen sok különböző ágait, és kiterjedt úgy teljesen leszerelendő gyári
berendezésekre, mint pedig kész gyártmányokra. A többi csoport feladatai, bár
anyagi terjedelmükben részben nagyobbak, irányukban ellenben egyöntetűek voltak. Ezért az 1. csoport vezetője az egyes letárgyalandó pontok részleteinek megvitatására az illető cégeket behívatta, és azok szakértői segítségével tárgyalt. Összegszerűen az 1. csoport által képviselt érték 36.056.900, a 2. csoport 46.429.800, a 3.
csoport 12.925.000, a 4. csoport 70.271.800, az 5., 6. és 7. együtt 9.048.000 volt. A
tárgyalások a jegyzőkönyvekben részletesen megtalálhatók, miértis itten csak
összefoglalólag térhetünk ki azok eredményére. Az 1. csoport tárgyalásai során a
legnagyobb súlyt a már működő gyári berendezések, illetve teljes gyárak megmentésére fordította. Az alap elgondolás szerint az 1. csoport vezetője arra törekedett,
hogy a meglévő gyárberendezéseket új gyári termeivényekkei pótolja.
Az orosz tárgyalók ezzel a kívánságunkkal szemben mindig arra hivatkoztak,
hogy éppen a német-magyar csapatok által megszállt hatalmas területeken rombolások miatt semmiféle ipar nem maradt, miértis ragaszkodniok kell iparberendezéseink áttelepítéséhez, hogy őnáluk minél hamarabb megindulhasson újra az ipari
élet. Ennek ellenére sikerült igen sok engedményt és kedvező átalakítást elérnünk:
elvi beleegyezésüket adták, hogy minden olyan felszerelt berendezési tárgyat, amit
új gyártásból akár külföldről, akár belföldről tudunk nyújtani, pótlásként elfogadnak. Továbbá nem zárkóztak el azelől sem, hogy egyes gyárak teljes leszerelése helyett a kívánt berendezési tárgyakat több gyárból elosztva bocsássuk rendelkezésükre. Továbbá sikerült számos gyártelepnél olyan kedvező leszerelési programot
kikötni, amelynél a gyár üzemmenete nem szakad meg, hanem az elvitt gépek helyett a gyár új gyártásból regenerálódik, a meghagyott géppark helyett pedig az év
végéig új gyártásból pótoljuk a követelő [sic!] szállításokat. Mindezeken felül sikerült néhány olyan követelést teljesen töröltetni, amelyek a magyar ipar számára
különösen fájdalmasak lettek volna. Ilyenek voltak pl. az ajkai alumíniumgyár, az
ajkai timföldgyár, a dorogi bánya erőtelepe, tatabányai erőtelep egy része, a győri
vagongyár erőtelepe, a pécsi brikettgyár, a Csonka gépgyár, néhány textilgyár és
még sok olyan tétel, amit a tárgyalások során, mint új követelést vetettek fel. Az
első jegyzékben átadott követelés nem fedezte az első évi összeget, mert gyáraink
csökkent kapacitás [a] miatt az első évben megkövetelt termelést nem tudtuk minden esetben vállalni. Végeredményben tehát, amint a mellékelt elfogadott listából
kitűnik, a gyári berendezések elszállítása, bár az ország iparára nézve súlyos csapástjelentett, nem végzetesek. Sehol az ipart meg nem bénítják. A keretek megma-

radásával regenerálódás lehetőségét nyújtják, az előidézett termeléskiesés pedig
nem jelent elviselhetetlen károsodást. Előreláthatólag két-három év alatt teljesen
sikerülni fog a hiányokat kiküszöbölni, és a leszerelésből adódó nehézségeket áthidalni, annál is inkább, mert a leszerelt gyárak és erőtelepek nagy része eddig még
egyáltalában nem dolgozott, tehát az ipari életbe nem folyt be. Összegszerűen leszerelendő gyárberendezések értéke cca. 10 millió dollár, ami az orosz jóvátételi
összegnek 5 %-át teszi ki. Természetesen saját értékelésünk szerint ez többet jelent, mert hiszen a gyárberendezés, mint termelő eszköz, tőke értékénél többet jelent számunkra, ennek ellenére a veszteség elviselhető.
Az új gyári termeivények összege cca. 155 millió dollár, míg 35 milliót a mezőgazdaság teljesít. A jóvátétel ipari része nem egyenlően terheli az egész magyar
ipart, amennyiben fő súlyával főleg a vas- és fémipart veszi igénybe, és pedig becslésem szerint jelenlegi kapacitásának 80 %-át. Különösen súlyosan terhel bennünket a vasút és hajó kérdés, mert hiszen saját közlekedési eszközállományunk annyira leromlott állapotban van, hogy ezen a téren saját szükségletünket kellene elsősorban fedeznünk. Azon kívül vasban és fémben, valamint egyéb elengedhetetlenül szükséges nyersanyagokban igen kedvezőtlen a helyzetünk. Ezért a jóvátételi
szállítások az összegszerűnél lényegesen nagyobb probléma elé állítják a magyar
ipart.
Az áralakulásnál mutatkoztak igen jelentős eltérések. Visszanyúlva a jóvátételi
tárgyalások legelejére, az első tervezet szerint az 1938-as belföldi árak lettek volna
irányadók 3,42 $ átszámítási kurzussal kalkulálva. Április végére a hajókérdés tárgyalásánál orosz részről álláspontot változtattak, és világpiaci árak elfogadását kívánták. Többszöri tiltakozásunk ellenére ez volt a végleges megállapodás. Időközben a $ átszámítási kurzust 5,15-ben állapították meg orosz részről. A május
19-én megkezdett végleges tárgyalások alkalmával pedig kijelentették, hogy őket
kalkulációink egyáltalában nem érdeklik, hanem kérik, hogy az irodalmi világpiaci
1938-as $ árakat adjuk meg. Ezeket magyar részről, ahol felderíthetők voltak, meg
is adtuk, egyébként pedig a legolcsóbb 1938-ra visszaszámított belföldi kalkulációkat kértük be a cégektől, és azokat adtuk meg. A vasút és hajócsoport ánnegadása
után az orosz felek a beadott árajánlatokat mint magasakat visszautasították, minek
utána a magyar részről a tárgyalások vezetői minisztertanácsi határozatot kértek,
hogy az oroszok által felajánlott árakat általánosságban elfogadhatják-e. A csoportvezetőkhöz ezek után az az utasítás ment, hogy ezen a téren ne támasszunk nehézségeket, hanem fogadjuk el a felajánlott árakat. így végül minden csoport bekérte az orosz tárgyalófelek árait. Egy együttes ülésen, amelyen Zorin tábornok és
Pokorny altábornagy vezetésével valamennyi tárgyalócsoport-vezető részt vett,

véglegesen lerögzítették az árakat, és itt még sikerült az orosz megadásokkal szemben némi javítást kieszközölni.
Az ipari árakat megvizsgálva, tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy bár az
árak valóban az általános magyar árszínvonalhoz képest alacsonyak, mégis reálisnak mondhatóak, tehát nem dömping árak, hanem egyes kirívó esetektől eltekintve
valóban világpiaci árak. Néhány tételnél, pl. olajtermékeknél az elért árak jóval
magasabbak a szokott világpiaci áraknál. Azon kívül tekintetbe kell még venni,
hogy 4-5 év múlva a kikötött árak még igen kedvezőek lehetnek az akkori árszinthez képest. Vonatkozik ez különösen acél- és fémárukra. A jelenlegi helyzetben
pénzügyi téren is elviselhetetlen problémát fog okozni a jóvátétel. így a leszerelés,
mint az új szállítások finanszírozása teljesen az állam feladata. Mindkettőnek megindításához egy nagy arányú szervezet létesítésére van szükség, amelynek költsége
az effektív tárgyi költségeken felül terheli az államháztartást. Hozzávetőlegesen 20
milliárd pengő az az összeg, amit csak ebben az évben kell folyósítani, hogy a jóvátétel i gépezetet megfelelő sikerrel működésben tartsuk. Emellett még feltétlenül el
kell látnunk a közvetve kapcsolódó iparokat is pénzzel, továbbá az iparvállalatok
újjáépítési programját, ami minimálisan 5 milliárd pengőt fog igényelni, szintén finanszírozni kell."(l
A jóvátétel végrehajtásának technikai kérdései is eddig ismeretlen nehézségű
követelmények elé állítanak bennünket. Iparunk termelőképessége ismert tényezők miatt a békebelinek szerény hányadosára csökkent. Bár durva becslés szerint a
háborús károk csak cca. 30 %-os pusztítást végzetek az iparban, a valóságos kapacitás-kiesés ennél lényegesen nagyobb. Egyes kulcsiparágak bénultsága, fontos
nyersanyagok teljes hiánya, munkáskérdések, de főleg az összeköttetés és közlekedés katasztrofális állapota termelőképességünket rendkívüli mértékben csökkenti.
Továbbá iparunk szervezetlensége, az egységes szellem hiánya, a jó képességű vezetők csekély száma szintén nagy mértékben gátolják a kibontakozást. Ha a jóvátételi teljesítést eredményesen akarjuk megoldani, akkor új szervezési formákra, az
erők nagyobb fokú összefogására van szükség, ezért már most felvetődik a kérdés,
hogy úgy anyaggazdálkodási téren, mint munkaerőgazdálkodás szempontjából
nem volna-e indokolt a végrehajtást olyan módon egységesíteni, hogy a végrehajtó
felelős személy egy minden eddiginél messzemenőbb intézkedési jogot és hatáskört kapna. A leszerelendő gyárberendezések nemzetgazdaságilag célszerűbb el-
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Az 1,5 milliárd pengő értékű iparindítási hitelakcióra és a jóvátételi előlegekre I.: György
Ernő: Az ipari hitelellátás. In: Ipari újjáépítésünk. Fórum, Bp., 1947. 108-115. p.; valamint
Berend T. Iván: Újjáépítés és a nagytőke elleni harc Magyarországon 1945-1948. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1962.

osztása érdekében a vállalatokat közös teherviselésre kellene irányítani, esetleg
kényszeríteni. Ebből adódóan a magántulajdon elve esetleg olyan csorbát szenvedhetne, amelynek horderejét már most kellene tisztázni. 27
A jóvátétellel kapcsolatosan a szállítási kérdés is pillanatnyilag megoldhatatlannak látszik. Ha tekintetbe vesszük, hogy pusztán az Oroszország felé irányuló
termékek cca. 30.000 vagont szükségeinek, továbbá hogy a végrehajtáshoz szén és
egyéb forgalomban több mint 100.000 vagon szükséges csak ebben az évben, akkor felmérhetjük a kérdés súlyát. Orosz részről ugyan ígéretet kaptunk, hogy szállítóeszközök kölcsönzésével a kiszállításban segítségünkre lesznek, de ez főleg hajókban fog történni, és kizárólag készáru kiszállítására vonatkozik. Még ha az
orosz parancsnokság egészen felszabadítaná belföldi vasútforgalmunkat, sem tudnánk a jóvátételi szállítóeszköz szükségletet kielégíteni. Ezért a kormányzatnak
mindent el kell követni, hogy az orosz és angolszász megszállás alatti területeken
lévő vagonjainkat visszakaphassuk. Nemcsak a jóvátétel, de egész jövendő életünk
függ ennek a jogos kérésnek eredményes keresztülvitelétől.
Nem szabad megfeledkeznünk, hogy nyersanyag és segédanyag ellátásunk
nagy mértékben külföldtől függ. Az import legsürgősebb megszervezése, a szükséges kompenzációs eszközök előteremtése, a hitelkapcsolatok kiépítése szintén
olyan kormány fel adatok, amelyek megoldása a jóvátétel teljesítésének egyik előfeltétele.
Nem hallgathatjuk el, hogy az egész szállítás egyik legsúlyosabb kérdése a terminusok kötelező betartása. Már ebben a hónapban nagy mértékű szállításokat kellene eszközölnünk, melyekre természetesen nincs kilátás. Igen súlyos felelősséget
vállalt a kormányzat, amikor az 5 %-os havi büntetéspénzt elfogadta. Orosz részről
a szállításokat minden elképzelhető eszközzel sürgetik, és ezért minden intézkedést, minden elhatározást a legsürgősebben kell meghozni, és a leggyorsabban
végrehajtani.
Budapest, 1945. június 20.
Politikatörténeti
Forbáth
július
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SZABÓ CSABA
RÁKOSI MÁTYÁS MAGYARORSZÁGRÓL 1947 VÉGÉN
Egy Sztálin - Rákosi tárgyalásra készített előzetes vázlat
Egy különleges, több szempontból is érdekes forrás került elő a Politikatörténeti
Intézet Levéltárából (korábban az egykori Magyar Szocialista Munkáspárt KB
Párttörténeti Intézetének Archívuma). Rákosi Mátyás kézzel írott vázlata, amelyet
a levéltárban úgy tartanak nyilván, hogy a Kominform lengyelországi megalakulásának idején, 1947 végén - 1948 elején, készülhetett (vö. az 54. lábjegyzettel). A
szöveg tartalmi elemzése alapján valószínűsíthető, hogy a vázlatot Rákosi 1947
novemberében vagy decemberében írhatta, amikor orvosi kezelésen éppen a Szovjetunióban tartózkodott. 1 Ekkor már ismert volt a Dinnyés kormány második
összetétele (1947. szeptember 24. után), amire Rákosi utalt is a vázlatban (vö. a 70.
lábjegyzettel), ugyanakkor a két munkáspárt 1948. június 12-i egyesülését még
csak mint lehetőséget említette (vö. a 48. lábjegyzettel). Ismert, hogy Rákosi a
Szovjetunióbeli Barviha szanatóriumból 1947. december 15-én tért haza Magyarországra, és hogy kint tartózkodása idején szeretett volna Sztálinnal is találkozni. 2
Egy Izsák Lajos és Kun Miklós által közölt levélben Rákosi jelezte Sztálinnak,
hogy milyen kérdéseket kíván megbeszélni kettőjük találkozóján. Sztálin 1947.
december 9-én fogadta Rákosit. A Magyar Kommunista Párt főtitkára valószínűleg erre a megbeszélésre készülve vethette papírra összegző gondolatait a magyarországi politikai helyzetről. Rákosi visszaemlékezésében részletesen beszámol a
Sztálinnal történt találkozói menetéről, hangulatáról. 3
Rákosi vázlatában [zárójelben] feloldottam az első alkalommal előforduló rövidítéseket, és magyarázó jegyzetekkel láttam el Rákosi azon megjegyzéseit, néha
több gondolatot is összevonva, amelyek nehezen érthetők. A forrásközlésben előforduló alá- és áthúzások, a sor- és szakasztördelések megegyeznek az eredeti szö-
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Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések. 1940-1956. I—II. köt. Bp., 1997. (a továbbiakban: Rákosi,
Visszaemlékezések) 447. p.
Moszkvának jelentjük. Titkos dokumentumok 1944-1948. Szcrk.: Izsák Lajos-Kun Miklós
Bp., 1994. (a továbbiakban Izsák-Kun,
Moszkvának jelentjük) 235-236. p.
Rákosi, Visszaemlékezések II. köt. 752. p.

veggel. A Politikatörténeti Intézet Levéltárában az oldalak sorrendje összekeveredett. {Zárójelben számmal} jelöltem a Rákosi- féle forrás szövegértelemből következő helyes oldaltöréseit.

11947. december 9-e előtt]
Rákosi Mátyás vázlata a magyarországi politikai helyzetről
{1}

Ország földrajzi jelentősége = ék4
Nagyság, lakosság, sűrűség, vasút
Szociális tagozódás
Budapest = 1.700.000 + prolet.[ár] 5
Osztályviszonyok — nagybirtok + nagytőke +
egyház + kulák + revizió
25 év földalatti K.[ommunista] párt
reménytelen ellenzék
egypártrendszer 6
Mért nem tudtunk kiugrani?
1. Hintapolitika = Horthy Kompromisszum] vagy különbéke
2. Angolszász intrikák, hadüzenet +

4

5

6

Az „ók" megjelölés a magyar kommunista vezetők félelmét jelzi, miszerint Magyarország egy
angolszász ékké válhat a szláv dominanciájú régióban. Félelmüknek a Kominform alakuló
ülésén résztvevő magyar küldöttek hangot is adtak. Vö. Izsák-Kun, Moszkvának jelentjük.
230. p.
Magyarország területe 93 000 km 2 , lakosainak száma 9 200 000, népsűrűsége 98,9 fő/km 2 . A
vasúthálózat hossza 8300 km. A második világháború után az országban csak 205 üzemképes
gőzmozdony és 4900 vagon maradt. A népesség foglalkozás szerinti megoszlása a főbb gazdasági ágakban: 49,8% a mezőgazdaságban dolgozott, 21,8% az iparban és 28,4% az egyéb gazdasági ágakban. Az 1949. évi népszámlálás szerint az 1950. január l-jével létrehozott
Nagy-Budapest lakosainak száma 1 590 000 fő volt.
Rákosi történelmi visszatekintésében a Horthy-korszakot a nagybirtok, a nagytőke, az egyház
és a gazdagparasztság összefonódásával, szövetségével jellemzi, ahol a revíziós törekvések
határozták meg a politika irányvonalát. A kommunista párt 1920-tól illegalitásba kényszerült.
Rákosi a Horthy rendszerre utalva jegyzi meg, hogy az ellenzék szerepét tekintve lényegében
egypártrendszer volt.

nem bombázás + ők foglalják el + ...
= feloszlatott pártok s
3. 1944. III - 15 - VIII - 29 Lakatos = Új remények + Rómába küldeni
XI. 15 - Szálasi9
Mit találtunk otthon?
A pusztítás mérvei = Kirabolt ország
7 hónap háború 10

7

Rákosi a sztálingrádi német (1943. február 2.) és a voronyezsi magyar (1943. január 12.) katonai kudarcok utáni magyar béketapogatózásokra utalt. A Horthy bizalmát élvező Kállay-kormány a Vörös Hadsereggel szembeni kapitulációnak még a gondolatát is elvetette, csakis az
angolszász hatalmakkal volt hajlandó tárgyalni. Mindehhez, az angol-amerikai csapatok szicíliai partraszállása (1943. július 10.), majd gyors előrenyomulása az itáliai félszigeten, kínált is
némi lehetőséget. A szövetségesek támadása azonban Olaszországban lelassult, a nemeteknek
még Mussolinii is sikerült kiszabadítaniuk fogságából (1943. szeptember 12.). Az angol kormány taktikájának köszönhetően 1943. szeptember 9-én előzetes fegyverszüneti megállapodásra került sor, melyben Magyarország elfogadta a feltétel nélküli megadás tervét. Az angol
Királyi Légierő 1944 tavaszáig Magyarországot nem bombázta. A német felderítés előtt sem
maradt titokban a magyar-angol tárgyalás. Hitler már 1943 áprilisában követelte Kállay Miklós leváltását, szeptemberben pedig a német vezérkar elkészítette Magyarország megszállásának tervét. Vö. Juhász Gyula: Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban. Bp„ 1978.

x

A Sztójay-kormány belügyminisztere, Jaross Andor (1896-1946), 1944. március 28-án rendeletileg feloszlatta a Szociáldemokrata Pártot, a Független Kisgazdapártot és a Parasztszövetséget. A szakszervezetek élére kormánybiztost nevezett ki.
Adolf Hitler 1944. március 18-án Klcisshcimbcn fogadta Horthy Miklós (1868-1957) kormányzót és közölte vele, hogy német csapatok fogják megszállni Magyarországot. Még ezen a
napon bevonultak a németek az országba. Hitler kinevezte Magyarország teljhatalmú birodalmi biztosává Edmund Vccscnmaycrt. Horthy, eleget téve a német követelésnek, Sztójay Döme
(1883 1946) berlini nagykövetet nevezte ki miniszterelnöknek. 1944. augusztus 23-án a Vörös Hadsereg áttörte a román frontot, augusztus 25-én a románok hadat üzentek Németországnak. A hír hatására Horthy menesztette a németbarát Sztójayt, és új miniszterelnöknek bizalmi
emberét, Lakatos Géza (1890-1967) vezérezredest nevezte ki. Szeptember 22-én magyar küldöttség repült Olaszországba, hogy a Szövetségesekkel tárgyaljon egy esetleges fegyverszünetről. A Szövetségesek a Szovjetunióval való kapcsolatfelvételt javasolták. 1944. szeptember
28-án magyar küldöttség indult Moszkvába, hogy fegyverszünetet kérjenek. Október 15-én
Horthy kormányzó a rádióban bejelentette, hogy fegyverszünetet kötött a Szovjetunióval. A
balsikerü rádiónyilatkozat másnapján a kormányzó német nyomásra lemondott, és Szálasi Fcrcncct (1897-1946) nevezte ki miniszterelnöknek. A nyilaspuccs döntően hozzájárult ahhoz,
hogy Magyarország nem tudott ciszakadni a nemetektől.

9
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A háboríts károk a nemzeti vagyon mintegy 40%-át tették ki. Magyarország embervesztesége
a második világháborúban kb. 900 000 fő, a hadifoglyok száma is mintegy 900 ()00-rc tehető
Vö. Stark Tamás: Magyarország második világháborús embervesztesége. Bp., 1989. 80. p. A

Ideiglenes nemzetgyűlés Debrecen"

Magyar Nemzeti Függetlenségi Front
= Kezdeti hiba = Nem tömeg és nem harci
szervezet; 12 = Nemzeti Bizottságot kiszorította
a régi állami szervezet. 13

11

Vörös Hadsereg 1944. szeptember 23-án lepett Magyarország területére, és 1945. április 13-án
hagyták cl az utolsó német egységek az országot.
Dcbrcccnbcn (1944. október 19-én „szabadította fel" a Vörös Hadsereg) alakult meg, a „felszabadított" országrészben (mintegy 50 helységben) megtartott „választások" alapján, 1944.
december 21-én az Ideiglenes Nemzetgyűlés. A 230 képviselő közül 90-cn a Magyar Kommunista Pártnak, 56-an a Független Kisgazdapártnak, 43-an a Szociáldemokrata Pártnak, 16-an a
Nemzeti Parasztpártnak, 13-an a Polgári Demokrata Pártnak voltak a tagjai. 12 képviselő pártonkívüliként vett részt a nemzetgyűlésben, 26-an pedig pártállástól függetlenül a szakszervezeteket képviselték.

12

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot 1944. clcccmbcr 2-án hozták létre Szegeden. A
frontot a Horthy-rendszer ellenzéki pártjai alkották — a Magyar Kommunista Párt, a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt, a Szociáldemokrata Párt és a Polgári Demokrata
Párt, valamint a szakszervezetek képviselői. A front programja tulajdonkeppen a Kommunista
Párt akcióprogramján alapult. Cclul tüztc ki a Nemzetgyűlés összehívását, és az Ideiglenes
Kormány felállítását. Rákosi a MNFF-ot illető kritikájára némi magyarázatot adhatnak, a Függetlenségi Front által Szegeden kiadott „Délmagyarország" című lap cikkei. A lap első száma
1944. november 19-én jelent meg, a szerkesztők Erdei Ferenc (NPP), Révai József (MKP) és
Balogh István katolikus plébános voltak. A lapban közölt cikkek a nemzeti egységre, a németekkel cs nyilasokkal szembeni harcra szólították fel az olvasókat. A jövőt illetően különböző
vélemények fogalmazódtak meg az újságban. A Vörös Hadsereghez átállt Vörös János és
Dálnoki Miklós Béla is Horthy Miklós és Teleki Pál politikája mellett foglaltak állást, míg Révai József óvatosan, dc világosan kifejtette a kommunista párt nézetét: „Magyarország
újjászületése mégsem mehet végbe a Horthy Miklóshoz való hűség jegyében. A Magyar Nemzeti
Függetlenségi Front nem osztja azoknak a nézetét, akik a kormányzói legitimitást vallják, a
visszatérést a 25 esztendős Horthy-rendszerhez. Nem vissza Horthyhoz, hanem előre a demokráciához" Vö. Révai József: Horthy Miklós felelőssége. In: Délmagyarország, 1944. november 26. 3. p.
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Magyarország „felszabadított" területein, a városokban, falvakban sorra alakultak meg a Népi-, vagy Nemzeti Bizottságok. A közigazgatás újjászervezéséig az élet megindítói voltak, javarészt baloldali befolyás alatt álltak. Az ország leljcs felszabadulását követően a régi
közigazgatási kereteket megtartó, demokratikus összetételű önkormányzatok átvették a közigazgatási funkciók gyakorlását a Nemzeti Bizottságoktól.

Pártok K
SZ[ociál].D[emokrata] = egyetlen vezető nem jött át
Kisgazda Polgári = kulák + polgár
Nemzeti P.[araszt]P.[árt]14
Nem keménykezű = 1. megnyugtatni a népet,
hogy nem tanáncsköztársaság
2. a Szálasi hadsereget
szétzilálni
Egyiket sem értük el; keménység jobb lett volna1:1
Tennivalók.
Állami élet megindítása 16
B[uda]pest élelmezése
Földreform 17

H

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártokról van szó. K Magyar Kommunista Párt (taglétszáma 1945 közepén kb. 150 000); SZ.D - Szociáldemokrata Párt (taglétszáma 1945 közepén kb. 350-400 000).; Kisgazda Polgári
Független Kisgazdapárt (Rákosi a
Kisgazdapárt polgári összetételére utal. A párt összetétele negatív megjelölést kapott. A párt
taglétszáma 1945 közepén kb. 900 000); Nemzeti P.P. — Nemzeti Parasztpárt (taglétszáma
1945 közepén kb. 170 000).
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Az ország lakosságának egy része nagyfokú bizalmatlansággal tekintett a felszabadulás után a
kommunistákra. Ugyanakkor a Szovjetunió és a magyar kommunisták is kényesen ügyeltek
arra ebben az időszakban, hogy még a látszatát is elkerüljék Magyarországon a szovjetizálásnak, egy újabb tanácsköztársaságnak. Éppen ezért érdekes Rákosi megjegyzése a keményebb fellépés helyességét illetően.
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Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulását követő napon (1944. december 22.) megalakult az
Ideiglenes Nemzeti Kormány. Legfontosabb intézkedései: hadüzenet Németországnak, fegyverszünet a Szovjetunióval, jobboldali pártok, szervezetek, sajtótermékek betiltása, és a földreform.
Az ország nyugati felén még tartott a háború, amikor az Ideiglenes Kormány 1945. március
17-én elfogadta a földreformról szóló 600/1945. ML számú rendeletet. Teljes egészében elvették a háborús bűnösök, nyilasok, nemzetiszocialista vezetők és a Volksbund-tagok földbirtokait. Ugyancsak kisajátításra kerültek az 1000 holdnál nagyobb birtokok. Kártalanítás
ígéretével vették birtokba a 100 holdnál nagyobb úri cs a 200 holdnál nagyobb paraszti birtokokat. A II. világháború előtt a magyarországi mezőgazdasági földterületek mintegy 30%-a
felett mindössze 300 nagybirtokos rendelkezett (pl. a katolikus egyháznak 1945 előtt kb. 825
000 holdja, az Esterházy családnak kb. 223 000 holdja, a Festeticseknek kb. 69 000 holdja
volt). A földreform után 640 000 kisbirtokos jutott 2 - 5 holdnyi földhöz. Ugyanakkor kb.
300 000 ember továbbra is föld nélkül maradt. Teljesen felszámolták a nagybirtokrendszert. A
földreform alapját képezhette volna egy egészséges paraszt-polgári fejlődésnek, ha annak lehetőségét néhány évvel később felülről cl nem vágják.
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Újjáépítés megindítása
{3}
45-ös választás. SZ.D. a blokk> 18
tanulságai:
K. párt gyökeret vert, de
nem elég
SZ.d. még erős
Kisgazda 57%!19
1919! = Újra elsőnek
Európában nyeregbe került20
Teendők: Megmutatni, hogy nem ijedtünk
meg - helyettes min.[iszter]eln.[ök] + belügy 21
2. tovább erősít demokráciát =
Köztársaság létrehozása
3. Erősíteni a K.[ommunista]P[árto]-t
4. Irányt venni a Kisg.[azdák] feldarab[olására]
5. Infláció megszüntetése 22
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A második világháborút utáni első parlamenti választásokhoz a főpróbát az október 7-ón Budapesten megtartott helyhatósági választások jelentettek. A Szociáldemokrata Párt cs a Magyar Kommunista Párt közös listán indult. A választáson a két párt együtt 42,7%-ot ért cl. Ezt
az eredményt a kommunista pártvezetés tévesen kudarcként értékelte, ós azért az SZDP-t tette
felelőssé. Az országgyűlési választáson a pártok már külön listán indultak.
A nemzetgyűlési választásokat 1945. november 4-én tartották. A szavazáson a részvételi arány
magas volt. A választásra jogosultak 92,4%-a (4 774 653 fő) fejezte ki politikai véleményét. A
választásokon a Független Kisgazdapárt 2 697 508 (57,03%), a Szociáldemokrata Párt
823 314 (17,41%), a Magyar Kommunista Párt 802 122 (16,95%), a Nemzeti Parasztpárt
325 284 (6,87%), a Polgári Demokrata Párt 76 424 (1,62%) és a Magyar Radikális Párt 5757
(0,12%) szavazatot kapott.
Kelet-Közép-Európában Magyarországon tartottak a világháborút követően elsőként választásokat. A kommunista párt a harmadik legtámogatottabb pártként végzett a választásokon, ós a
koalíciós megállapodás értelmében kormányzati szerephez jutott. 1919-ben az akkori Európában Oroszország után Magyarországon jött létre először kommunista hatalom (március 21 -én).
A 1945. évi választások után koalíciós kormány alakult. Rákosi így ír erről: „Megkaptuk
Stálin elvtárs tanácsát, hogy az új kormány összeállításánál követeljük magunknak a belügyminiszteri tárcát, azonkívül én és Szakasits legyünk a miniszterelnök-helyettesek.
..." Vö. Rákosi, Visszaemlékezések I. köt. 225. p.
Magyarországon 1945 után óriási mérető infláció alakult ki, fokozódtak a lakosság megélhetési nehézségei, állandósultak a fizetési problémák, jellemzővé vált az árucsere. A megoldásra
lásd a 25. lábjegyzetet.

II. 1. Köztársaság —» Ki ez? Tildy helyébe Nagy Ferenc 23
III. 12 = Államosítás + föld +
23 kizárás 24
Stabilizáció = növelte a párt
tekintélyét 2 '
aprómunka, falujárás erősödik 26
Ufosz 27
{4}
Összeesküvés
Lelepleződött a F.[iiggetlenJK.[isgazda]P.[árt] kettős játéka.
Eltávolítottuk Nagy Ferenc és vezető társait.
Meghagytuk baloldalt, melyet megtévesztésünkre még N.[agy] F.[erenc] helyezett
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A választások után a parlament gyorsan elfogadta a köztársasági államformáról szóló törvényt. A köztársaság kikiáltására a SZDP tett javaslatot, és azt a többi párt is támogatta. A
Magyar Köztársaság elnökévé a parlament 1946. február 1-én az addigi miniszterelnököt,
Tildy Zoltánt (1889-1961) választotta. Az új miniszterelnök a kisgazdapárt elnöke, Nagy Ferenc (1903-1979) lett.
A köztársaság védelmének érdekében szavazta meg a parlament az 1946:VII. törvényt (1946.
március 12.) a demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről. A kommunisták a törvényt kihasználták a társadalom és a gazdaság átalakítására. Ezért említi Rákosi a törvény kapcsán az államosítások (1946-1947-ben a bányák, bankok és a nagyipar kerültek
állami ellenőrzés alá) és a földkérdés rendezése mellett a kisgazdapárt elleni első sikeres baloldali fellépést. A Kisgazdapárt, engedve a Baloldali Blokk (1946. március 5-én alakult meg a
az MKP, SZDP, NPP cs a szakszervezetek részvételével) nyomásának, még március 11-én 20
képviselőt kizárt a pártból. Vö. Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947.
Bp., 1976. 362. p.
A gazdaság stabilizációs programját a M K P dolgozta ki. 1945. november 24-én alakult meg a
Gazdasági Főtanács (elnöke a miniszterelnök), melynek legfőbb feladata a gazdasági élet irányítása volt. Az infláció leküzdését belső erőforrásokból kívánták megoldani, de sikeréhez
hozzátartozott a Szovjetuniónak szállítandó jóvátételek átütemezése, valamint a Magyar Nemzeti Bank Németországba hurcolt 40 millió dolláros aranykészletének (a „kezelési költségek"
levonása után) az USA által történt visszaadása is. Új bér- és árrendszert léptettek életbe, a béreket a háború előttinek a felében állapították meg. Az 1946. augusztus l-jén bevezetett forint
a világ legnagyobb méretű inflációját zárta le.
Az MKP KV 1946. szeptember 20-i ülésén határozta cl a falujáró mozgalom megszervezését.
Célja a falvak kulturális életének emelése mellett egyértelműen a vidéki agitációs m u n k a erősítése volt.
Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége. 1946. szeptember 15-én a földreform során földhöz juttatott újbirtokosok érdekeinek védelmére alakult szervezet.

be.2lS egyetlen új minisztert nem
hoztunk; 29 drámai jelenetekben
bővelkedő három nap.30
Megkezdődött a FKP. szétesése.
47-es választások' 1
SZ. d. szerepe; blokk >
antikomm.[unista] pártot játszott meg.
Kolhoz, diktatúra, tagállam 32
Mi választási szövetséggel + fúzió. 33
Kaptunk 1. 112. 000 [szavazatot] + száz képvis[elő]
= 22,3[%] = legnagyobb párt
Flibát csináltunk: kizárás
a listáról + technikai megál-
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A rendőrség Államvédelmi Osztálya (ÁVO) és a a Honvédség Katonapolitikai Osztálya az
1946:VII. törvény alapján folytatott nyomozást köztársaság-ellenes tevékenységek után.
Ki kényszeríted hamis vallomások alapján eljutott a vizsgálat a Kisgazdapárt főtitkáráig, Kovács Béláig, sőt később Nagy Fcrcnc miniszterelnökig. Kovács Béla képviselői mentelmi joga
elvileg nem adott lehetőséget az eljárás lefolytatására, és a parlament sem függesztette fel ezt
a jogot. 1947. február 25-én a szovjet katonai hatóságok tartóztatták le a főtitkárt és hurcolták
cl a Szovjetunióba (ahonnan csak 1956-ban tért vissza súlyos betegen). Az összeesküvés felfedezésének köszönhetően ötven képviselő lépett ki a Kisgazdapártból.
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Rákosi a Nagy Fcrcnc vezette kormány 1947. március 14-i átalakítására utal, mivel mind a négy
új miniszteri posztot kisgazda politikusok töltötték bc (Dinnyés Lajos: honvédelem; Mihályt!
Ernő: tájékoztatásügy; Nyárády Miklós: pénzügy; Ortutay Gyula: vallás- és közoktatásügy).
1947. május 28-án Rákosi a „nyomozati anyag" ismeretében felszólította az éppen Svájcban
szabadságát töltő Nagy Ferencet, hogy térjen haza és tisztázza magát. Nagy Fcrcnc május
30-án aláírta lemondását a miniszterelnöki posztról, de nem tért haza. Erre célozhat Rákosi a
drámai jelenetekben bővelkedő három nappal.
Az 1945 utáni második parlamenti választásokat 1947. augusztus 31-én tartották. (Vö. A 35.
lábjegyzettel.)
Az SZDP-n belül a kommunistákhoz való viszony alapján „két szárny" létezett. A „baloldal"
mellett jelentős erőt képviselt a párt „jobboldala" is. Ennek egyik vezéralakja Kéthly Anna
(1889-1976) volt. A SZDP Jobboldala" erősen kritizálta a kezdetektől a kommunisták antidemokratikus törekvéseit. A jövőre nézve a legnagyobb veszélynek tartották az erőszakos szövctkczcsítés, a kolhozosítás magyarországi lehetőségét, a szovjet mintájú kommunista diktatúra kiépülését, és azt, hogy Magyarország esetleg a Szovjetunió egyik tagállamává válhat.
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A koalícióba tömörült pártok (kommunisták, szociáldemokraták, kisgazdák és a parasztpárt)
1947. július 29-én alakították meg választási szövetségüket. A MKP és az SZDP egyesülésének gondolata nyilvánosan a Magyar Kommunista Párt funkcionáriusainak 1948. január 10-i
országos értekezletén vetődött fel. 1948 januárjától már tömegesen léptek át a szociáldemokraták a kommunista pártba. Vö. a 48. számú lábjegyzettel.

Lapodások, melyeket SZ.d-k
ellenünk fordítottak 34
{5}
2. Párt a koalíción belül 35
F.K.P. = 780.000 [szavazat] - 68 képv[iselő]
3. SZ.D = 730.000 [szavazat] = 67 [képviselő]
4. Paraszt = 420.000 [szavazat] = 36 [képviselő]
Ellenzék: Barankovics 800.000 [szavazat] =
katolikus 36
Pfeiffer - 620.000 [szavazat] 37
Balogh = 250.000 [szavazat]38
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A választásokon súlyos csalások fordultak elő. Előzetesen kizárták a választók kb. 10%-át, kizárólag potenciális ellenzéki szavazókat, a választójogból. Az MKP-ra leadott szavazatok egy
részét, mintegy 62 ezret, az úgynevezett „kék cédulákkal" való visszaélésnek köszönhette a
párt. Hamis cédulákat nyomtattak (kb. 200 ezret) és azokkal több helyen is szavazott egy ember. Mintegy 4729 választókerületben követtek cl csalásokat. Kéthly Anna mellett a SZDP
több vezetője is kétségbevonta a választások törvényességét. Ugyanakkor Rákosi arra céloz,
hogy a szociáldemokraták is részt vettek a kékccdulázásban.
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Az 1947. évi nemzetgyűlési választásokon a Magyar Kommunista Párt 1 113 050 (22,3%), a
Demokrata Néppárt 820 453 (16,4%), a Független Kisgazdapárt 769 763 (15,4%), a Szociáldemokrata Párt 744 641 (14,9%), a Magyar Függetlenségi Párt 670 547 (13.4%), a Nemzeti
Parasztpárt 415 465 (8,3%), a Független Magyar Demokrata Párt 260 420 (5,2%), a Magyar
Radikális Párt 84 169 (1,7%), a Keresztény Női Tábor 69 536 (1,4%), a Polgári
Demokrata
Párt 50 294 (0,7%,) szavazatot kapott. [Az ellenzéki pártokat kurzívval jeleztem - Sz. Cs. \
A Barankovics István (1906-1974) újságíró, katolikus politikus. 1943-tól a Magyar Nemzet
főszerkesztője. 1945-től a Demokrata Néppárt főtitkára, az 1947. évi választások után képviselő. 1949-ben az USA-ba távozott.
Pfeiffer Zoltán (1900-1981) ügyvéd, kisgazdapárti politikus, 1931 óta a párt tagja. 1945 novemberétől parlamenti képviselő. A Kisgazdapártra nehezedő baloldali nyomás következményeként (köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezése, Kovács Béla letartóztatása) Nagy
Ferenc kérésére Pfeiffer 1947. március 12-cn kilépett a Kisgazdapártból, és megalapította a
Magyar Függetlenségi Pártot, amelynek elnöke is lett.
A Balogh István (I 894-1976) katolikus pap. Korrupciós és nőügyeiről a kommunisták számos
adatot gyűjtöttek össze. 1944-ben a Független Kisgazdapárt szegedi szervezetének alapítója és
elnöke. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés előkészítésében is közreműködött miniszterelnökségi államtitkárként. 1945. január 20-án részt vett Moszkvában a fegyverszüneti tárgyalásokon. 1947
március és június között Balogh István volt az FKGP főtitkára. Júliusban kilépett a Kisgazdapártból, és megalapította a Független Magyar Demokrata Pártot (Balogh-párt). 1949 és
1951 között az Elnöki Tanács tagja volt. 1951-től ismét lelkész.
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400.000-et nyert a K és a N.[emzeti] paraszt.
K. párt = Bpesten 27,5[%]
Salgótarján 72%
Nógrád 42% 39
Nagy Budapest 260-178 40
45-ben 40:000 sz.d. most megford[ult] 41
SZ.d. falvakban veszített.
Bal[oldali]blokk 50%42
Választások után = minden K[ommunista] >
erő összefogott. 43
SZ.d és Kisgazda manőverek
a koalíció>
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Kísérletek a K.párt izolálására
Kísérletek az Sz.d. és Kisgazdák
jobboldali vezetőség létrehoz.[ására]
Kivédtük. 44
1.
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A kommunista párt a legmagasabb szavazatarányt az észak-kelet magyarországi ipari centrumban, Nógrád megyében és annak székhelyén, Salgótarjánban érte cl.
A választási törvény értelmében Nagy-Budapesthez számították a főváros körül fekvő településeket, az ún. pcrcmövezctct is. Az 1947. évi választásokon 261 000 szavazatot kapott a kommunista párt Nagy-Budapesten. A peremkerületek nélkül, a 14 budapesti kerületben
170 000-en szavaztak a Magyar Kommunista Pártra.
Az 1945. évi választásokon 40 000 szavazattal kapott többet Budapesten a Szociáldemokrata
Párt, mint a Magyar Kommunista Párt. Az 1947-cs választásokon megfordult a helyzet.
Az 50% a Baloldali Blokkba tömörült pártoknak (MKP, SZDP, NPP) az 1947. évi választásokon együttesen elért eredményére utal.
A választások után a kommunista párt nem csak a szakszervezetekkel alakított ki szorosabb
együttműködést, de szeptember 12-én a Szociáldemokrata Párttal is megegyezés jött létre a jövőbeni kormányzati és pártügyekre nézve.
Az SZDP 1947. szeptember 8-án tartotta választmányi ülését, melyen a tagok egy része a koalícióból való kilépést javasolta. A Független Kisgazdapárt nagyválasztmányi ülésén (szeptember 11-13.) a párt jobboldala megpróbálta magához ragadni a pártvezetést, de eredménytelenül. A választmány a koalíció fenntartása mellett foglalt állást. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült négy párt képviselőinek szeptember 18-i értekezletén koalíciós kormány felállítását határozták cl.
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A Magyar Radikális Párt 1947. október 3-án petíciót nyújtott be a parlamentben, amely azzal
vádolta meg a Függetlenségi Pártot, hogy hamis ajánlási ívekkel indult a választásokon. Fzzel
egy időben a Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére országszerte tiltakozó gyűlések
zajlottak a Függetlenségi Párt betiltását követelve. Pfciffcr Zoltán 1947. november 4-én váratlanul emigrált. Rákosi azért írja, hogy Pfciffcr váratlan „szökése" hatásosabb volt, mintha letartóztatták volna. A Magyar Függetlenségi Pártot a belügyminiszter november 20-án
feloszlatta, a párt 48 képviselője elvesztette mandátumát.
A magyar országgyűlés 1947. november 21-én fogadta cl az 1947:XXX. törvényt a bankok államosításáról. Az államosított nagybankok a háború előtti összes pénzintézeti tőke 72%-át, az
ipari részvénytőke több mint háromötödét tartották ellenőrzésük alatt. 1947 végén a Rákosi által megadott 60% reális érték. Vö. Pető Iván-Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985. I. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka. Bp., 1985. (a
továbbiakban: Pető-Szakács, A hazai gazdaság ncgy évtizedének története) 95. p.
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Már 1946. április 8-án megkötötték a bauxitegyezményt, majd június elején megalakult a Magyar-Szovjct Bauxit-Alumínium Rt. 1948. február 6-án fogadta cl az országgyűlés az
I948:XIII. törvényt a még magyar magánkézben levő bauxit- és alumíniumipar államosításáról. Márciusban már létre is jött az Állami Bauxit és Alumínium Rt. A magyarországi államosítások befejezésére csak 1948. április 29-c után került sor, amikor az országgyűlés elfogadta
az 1948:XXV. törvényt, a 100-nál több munkást foglalkoztató üzemek államosításáról. Magyarországon ezután került a gyáripar túlnyomó része állami tulajdonba.
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A két baloldali munkáspárt (a szociáldemokrata és a kommunista párt) egyesülésének jelentős
állomására, a Szociáldemokrata Párt XXXVI, kongresszusára csak 1948. március 5-7-én került sor. Ott született határozat a „jobboldali" szociáldemokraták magatartásának elítéléséről
(kizárták a pártból a már a két világháború között is meghatározó szociáldemokrata politikusokat), valamint a kongresszus felhatalmazta a pártvezelőséget, hogy kezdjen tárgyalást a
Kommunista Párttal az egységes munkáspárt megteremtéséről. Március 10-én határozat született a kél párt összekötő bizottságában, hogy az egyesülés július l-ig bekövetkezik. Június
1 2 1 4 . tartották a Magyar Dolgozók Pártjának első kongresszusát. Az új párt főtitkára Rákosi
Mátyás lett.

4')

Rákosi itt nem csak a szociáldemokratákkal való egyesülésre gondol, hanem arra, hogy a többi
koalíciós pártot is valamilyen módon az új egyesülő munkáspárthoz kellene kapcsolni. Ekkor
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meg ő sem látta világosan ennek a megvalósítási módját, sem azt. hogy az egypártrendszer kialakulása mikorra várható.
Rákosi Mátyás 1948. január 10-én a Magyar Kommunista Párt funkcionáriusainak országos
ertekezletén jelentette be, hogy az egyházi reakcióval az cv végéig végezni kell. Barankovicsra lásd a 36. számú lábjegyzetet.
Az 1945-ben szétosztott földek termelőszövetkezetekben való újraegyesítése 1948 augusztusában merült fel először. Az 1948 dcccmbcri rendelkezések már nyíltan mutatták, hogy Magyarországon is a szovjet és bolgár fóldszövetkezeti mintát kívánja a kommunista párt bevezetni. A termelőszövetkezetek tömeges, erőszakos szervezése 1949 őszén indult. A hároméves
tervről az 1947:XVII. törvény határozott. A terv eleve mérsékelt célokkal indult, elsősorban
politikai jelentőséggel bírt.
A Romániával való viszony rendezése érdekében kötöttek meg 1947. november 25-én a magyar-román kulturális egyezményt, majd 1948. január 24-én a magyar-román barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést. 1947. december 6-án Joszip Brosz Tito
államelnök vezetésével jugoszláv kormányküldöttség érkezett Budapestre. December 8-án aláírták a magyar-jugoszláv barátsági, együttműködési cs kölcsönös segítségnyújtási egyezményt.
1947. július 15-én Moszkvában magyar-szovjet kereskedelmi szerződést írtak alá. A m a g y a r szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény megkötésére
1948. február 18-án került sor.
Magyarország és Csehszlovákia küldöttei 1946. február 27-én írták alá Budapesten a lakosságcsere egyezményt. Ennek értelmében a csehszlovák hatóságok csak annyi magyart telepítenek
ki, ahány szlovák önként távozik Magyarországról. Ugyanebben az évben, június 17-cn tették
közzé Csehszlovákiában a Szlovák Nemzeti Tanács „rcszlovakizálás" rendeletét. Felszólították a

Tito + Anna Pauker = 9 párt
Belgrádi tanács'^4
Harc a híd + semlegesség >
Tavaly Moszkva után Washington

magyar nemzetiségű lakosságot, hogy írásban kérje a szlovák népbe való visszatérés engedélyezését. A magyar kormány a szövetséges hatalmak Külügyminiszteri Tanácsánál tiltakozott a rendelet ellen (június 28.). November 19-c után megkezdődött a Csallóközből (Szlovákia) a magyar
lakosság deportálása a csehországi Szudcta vidékre. A kényszcrkitclcpités 1947. február 25-ig
tartott. Magyarország és Csehszlovákia között csak 1948. április 10-én szűntek meg az át- és kitelepítések. Összesen mintegy 200 000 embert érintett. Rákosi nem csak a kitelepítésekre gondolhatott, hanem arra is, hogy az 1945. április 5-én Kassán meghirdetett csehszlovák kormányprogram a magyar kisebbséget kollektív tette felelőssé Csehszlovákia feldarabolásában
(1938-1939) való részvétele miatt. A csehszlovák kormány a magyar kisebbséget megfosztotta
állampolgári jogaitól is, ami ellen az MKP vezetői, ós Rákosi is tiltakozott a különböző pártközi
fórumokon. A nemzetiségek kérdésében a szomszédos országok kommunista pártjai sem találták meg a közös nevezőt. A KPCS (Kommunyisztyicscszkaja Partyija Cschoszlovakii) rövidítést
Rákosi a CSKP (Csehszlovákia Kommunista Pártja) helyett használta.
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Tito, Joszip Broz (1892-1980). Jugoszlávia miniszterelnöke (1945-1963), majd államelnöke
(1963-1980). 1941-től a jugoszláv népi felszabadító hadsereg és partizáncsapatok főparancsnoka, 1943-tól a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság elnöke. Halála után megkezdődött
Jugoszlávia széthullása.
Pauker, Ana (1893-1960) román kommunista politikus. 1935-1936 a Román Kommunista
Párt KB titkárságának tagja. 1936-ban letartóztatták, 1940-ben szabadult ós a Szovjetunióba
távozott, ahol a Komintcmbcn dolgozott. 1944-ben hazatért Romániába, a kommunista párt
PB tagja lett. 1947 ós 1952 között külügyminiszter volt. 1952-ben a kollektív vezetés megsértése, frakciós magatartás és jobboldali elhajlás vádjával kizárták a pártból.
1947. szeptember 22. és 27. között a lengyelországi Szklarska Porcbán mcglakult a Kommunista ós Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform). Részt vettek a Szovjetunió,
Jugoszlávia, Csehszlovákia, Románia, Magyarország és Bulgária mellett a házigazda lengyelek, valamint Franciaország és Olaszország kommunista pártjainak képviselői. A jugoszláv
küldöttek (Kardclj ós Dilas), valamint Ana Pauker támogatták a leghangosabban a Tájékoztató
Iroda felállítását, anélkül, hogy észrevették volna Sztálin valódi célját, ami a kommunista pártok, a kelet-európai kormányok, tulajdonképpen az egész kommunista mozgalom feletti hegemónia megszerzésére irányult. A lengyelországi tanácskozás eredményeképpen Belgrádot
választották a Tájékoztató Iroda székhelyéül. A jugoszláv kommunisták ekkor még nagy tekintélynek örvendtek Kelet-Európában.
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1946. április 9. és 18. között egy magyar kormánydelegáció tárgyalt Moszkvában a háborús
jóvátétel átütemezéséről és a magyar hadifoglyok hazacngcdéscről. Június 8. és 25. között egy
másik kormánydelegáció Angliában és az Egyesült Államokban folytatott gazdasági jellegű
tárgyalásokat.

Hogyan kormányozzunk? [sic!] 9 párt56
Gazdasági helyzet.
Mezőgazdas[ág] = békebeli vetés, Szárazság /kenyérhiány/ 37
Ipar - 90% 58
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Bankjegyforgalom 1.80059
Pontosan fizetjük a jóvátételt = 50% 60
Vetés baj volt, de most javul
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Rákosi a kihúzott mondat mögc utólag szúrta bc a 9 pártra törtcnö utalást. Ez még a Tájékoztató Iroda felállítására vonatkozik. Rákosi valószínűleg a Kominform koordináló, a kelet-európai kommunista pártokat segítő szerepét kívánta hangsúlyozni.
Az 1945. évi és főleg az 1946. évi rossz termést követően a kormány 1947-rc jó termést várt.
Ennek megfelelően a gazdák terheinek könnyítését tervezte. Mivel — a súlyosan aszályos időjárás következtében — ismét gyenge lett termés, még a korábbinál is szigorúbb intézkedéseket
léptettek életbe. Elrendelték a kenyérgabona, a liszt, sőt burgonya zárolását is. 1947 végén a
vártnál rosszabb kenyérellátás miatt elrendelték a termelői fejadagok csökkentését. A „Kenyérhiány" szót Rákosi később szúrta bc a szövegbe a következő sor mögé a lap szélérc, de
mindenképpen ehhez a gondolathoz tartozik.
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Rákosi adata valószínűleg az ország ipari termelésének egészére vonatkozhat, ami 1947 augusztusában elérte az 1938. évi szint 80%-át, 1947 végén a 90% reálisnak tűnik. Vö.
Izsák-Kun, Moszkvának jelentjük 241. p. Kormányzati számítások szerint a gyáripari reálbérek ugyancsak 1947 augusztusában a háború előtti szintnek csak 87%-át érték cl. Erre is utalhatott Rákosi. Vö. Pető-Szakács,
A hazai gazdaság négy évtizedének története 71. p.
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Rákosi igyekezett a magyar gazdaságról kedvező képet festeni, ezért hangsúlyozta, hogy az
országnak négy hónapra elegendő valutatartaléka van. A bankjegyforgalomra utalva csak
annyit jegyzett meg Rákosi, hogy 1.800 millió. Az SZKP KB Külügyi Osztálya által az MKP
tevékenységéről készített jelentésből derül ki, hogy ez az eredmény egyáltalán nem pozitív. A
bankjegyforgalom jóval meghaladta a tervezett kereteket. 1947 elején csak egymillió forintot
tett ki a bankjegyforgalom, 1947 augusztusában már 1.750 milliót. Vö. Izsák-Kun, Moszkvának jelentjük 242. p.
Magyarországnak a fegyverszüneti egyezmény (1945. január 20.) értelmében 300 millió dollár
jóvátételt kellett fizetnie hat év alatt Csehszlovákiának, Jugoszláviának és a Szovjetuniónak.
Az ország a súlyos jóvátételi kötelezettségének nem tudott eleget tenni. A Szovjetunió 1946
áprilisában Románia mellett Magyarországnak is engedélyezte a jóvátételek határidejének hat
évről nyolc évre történő emelését. 1946 júliusában pedig megengedték, hogy a kezdeti jóvátételi terheket Magyarország csökkentett, majd évről évre növekvő arányban fizesse vissza. Elengedték a késedelmi díjakat is. Az ország csak 1946-tól tudott rendszeresen eleget tenni a
jóvátételi kötelezettségeinek.
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Párt 700.000 felüli tagság
4.500 szervezet
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A legfelsőbb vezetés moszkvai
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Valamennyi börtönviselt =
több mint 50 év fegyház.
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A többi pártoknak ilyen nincs 64
Ahogy lefelé, úgy gyengül a minőség
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Az 1947 decemberében Sztálinnak készített jelentós alapján az MKP 1945 tavaszán mintegy
30 ezer tagot számlált, 1946 októberében már 653 ezret. 1947 decemberében már 58 városban,
2843 községben és 409 faluban 4800 alapszervezetben, több mint 800 ezer tagja volt a pártnak. 1946-os adatok alapján az MKP összetétele a következő volt: 42,6% munkás, 39,4%
földmunkás és paraszt, 4,8% értelmiségi, 2,9% kisiparos, 1,6% kiskereskedő és 8,7% tanuló,
illetve háztartásbeli. Vö. Izsák-Kun, Moszkvának jelentjük 239-240. p.
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Az MKP tevékenységéről készített szovjet jelentés a Magyar Kommunista Párt hibájaként rótta fel, hogy már 1945-ben is, és 1947-ben még mindig elhanyagolta a „nők körében végzett
munkát." Különösen a vidéki, falun élő nők álltak a kommunistákkal ellenséges crzclmü katolikus papság befolyása alatt. Ellenben Rákosi szerint a kommunista párt tagjainak egynegyede
nő, ami viszonylag magas szám. Vö. Izsák-Kun, Moszkvának jelentjük 244. p.
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Rákosi magyar helyesírással alkalmazza az orosz szót. Politbüro ~ Politikai Bizottság.
Itt Rákosi arra utal, hogy a magyar kommunisták 25 évig illegalitásban, illetve külföldön - elsősorban a Szovjetunióban — dolgoztak. A Politikai Bizottság 11 tagjából heten „moszkoviták" (Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József, Nagy Imre, Nógrádi Sándor,
Kossá István), ugyanakkor a felső pártvezetés tagjai valamennyien tapasztalt, politikai meggyőződésükért meghurcolt, több év börtönbüntetésre ítélt párttagok. A többi párthoz képest
mindez egységesebbé teszi a pártvezetést.

700.000-ből kb. 5.000 régi
15.000 Sz.d. + szakszerv,
többi új;
fegyelem, korrupció,
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Vü. a 94. számú lábjegyzettel.
A mondatot Rákosi utólag szúrta be lapszéli megjegyzésként.
Kádár János (1912-1989) nevét Rákosi utólag irta a lapszélre. Arra utal, hogy Kádár 1945 és
1948 közölt a Magyar Kommunista Párt budapesti titkára volt.
Viharsarok az 1890-es évek agrárszocialista mozgalmairól híres terület a Tisza, a Körösök és a
Maros között.
Kossá István (1904-1965) kommunista politikus. 1923 óta a Szociáldemokrata Párt tagja volt.
1942-ben orosz hadifogságba került, elvégezte a hadifoglyok antifasiszta iskoláját. 1945 és 1948
között a Szakszervezeti Tanács főtitkára volt. 1948 után több minisztériumot (pénzügy-, kohóés gépipari- közlekedés- és postaügyi minisztérium) is vezetett az egykori villamos ellenőr.

Külügy
Molnár 7 "
Szoc. Obecpecs [sic!] Olt71
Parlament elnöke Nagy Imre 72
Államtitkár 36-ból 12
Főispán 28-ból 1073
Gazdasági főtan.[ács] = Vas Zoltán = 16 év 74
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A második Dinnyés kormányról van szó (1947. szeptember 24. - 1948, augusztus 5.). Vö. a
90. számú lábjegyzettel. A tizenöt miniszterből Rákosi miniszterelnök-helyettessel együtt öt
kommunista vett részt a kormányban.
Gcrő Ernő (1898-1980) kommunista politikus. 1945 után az Ideiglenes Nemzeti Kormány kereskedelem- és közlekedésügyi minisztere, majd 1949-ig közlekedésügyi miniszter.
1948-1949-ben egyidejűleg pénzügyminiszter is. Rákosi, mint közlekedésügyi minisztert szándékozott Gerőt megdicsérni, akinek jelentős szerepe volt a háború utáni vasút- és közlekedési
rendszer helyrcálIításában.
Rajk László (1909-1949) kommunista politikus. 1946 márciusától belügyminiszter, nevéhez
köthető a katolikus egyesületek feloszlatása (1946 júliusától), de közreműködött az első koncepciós perek előkészítésében és lefolytatásában is (Magyar Közösség-perc; Pócspctri-iigy). Rajk
belügyminisztersége idején alakult meg a BM AVO. Rákosi 1947 végén, még megdicséri
Rajkot, de 1948 augusztusában már „leváltották" külügyminiszternek. 1949 június elején letartóztatták, koncepciós perben halálraítéltek és október 15-én kivégezték. 1956-ban rehabilitálták.
Molnár Erik (1894-1966) kommunista politikus. 1947 és 1948 között külügyminiszter.
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Szocialnojc obcszpccscnijc. Orosz: szociális ellátás. (Rákosi a magyar „sz" betű helyett cirill
„c"-t írt a szóban.) Olt Károly (1904-1985). 1946 óta tagja volt az MKP, illetve MDP KV-nck.
1947 és 1949 között népjóléti miniszter, 1950-től 1956-ig pénzügyminiszter volt.
Nagy Imre (1896-1958) kommunista politikus. 1944 novemberében, tizenöt óv után az elsők
között érkezett haza a Szovjetunióból. Tagja lett az MDP Központi Vezetőségének és Politikai
Bizottságának. Az Ideiglenes Nemzeti Kormányban földművelésügyi, majd Tildy Zoltán és
Nagy Fcrcnc kormányában belügyminiszter.
Az 1950. évi közigazgatási rendezésig a főispánok álltak a vármegyék és a törvényhatósági jogú
városok élén. Rákosi adatai szerint a 28 főispánból 10 a Magyar Kommunista párt tagja volt
1948 elején.
A 1945. évi választások után az MKP törekvése egy gazdasági csúcsszerv létrehozására irányult, amely Gazdasági Főtanács néven alakult meg (1945. december 5.). A Főtanács tagjai a
miniszterelnök, a közlekedésügyi és iparügyi miniszterek lettek. A valódi szervező és végrehajtó munkát a Titkárság végezte, amelynek elén Vas Zoltán (1903-1983) állt. (Vö. a 25. számú lábjegyzettel.)
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Tervhivatal főtitkár, Berei,7 ' Domokos 76
Követek 77
26 megyeszékhelyből 8 polgármester 78
Ahol nincs K miniszter ott K. államtitkár, vagy egyéb vezető tisztviselő.
Rendőrség = 30 ezer: belügy + államtit[kár] 79
+ Polit[ikai] rendőrség feje150 +
{9. hátoldal} '
speciális készültség 81 +
bpesti rendőrség parancsn.[oka]8~
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Bcrci Andor (1900-1979) közgazdász, kommunista politikus. 1921-ben 15 évre elítéltek, de
az 1922. évi fogolycserével a Szovjetunióba került, ahol a Nemzetközi Lenin Iskolán és a Kominternben dolgozott. 1934 és 1946 között a belga kommunista mozgalomban tevékenykedett. 1947-től az Országos Tervhivatal főtitkára. 1948 után a Külügyminisztérium államtitkára,
majd miniszterhelyettese. 1954 és 1956 között az Országos Tervhivatal elnöke. 1956-1958 a
Szovjetunióban élt.
Domokos József (1890—?) jogász, 1913 óta részt vett a munkásmozgalomban. 1922-1925
Bécsben élt emigrációban, a Bécsi Magyar Újság munkatársa. 1931-1944 a K M P védőügyvédje. 1945 és 1953 között legfőbb államügyész, 1954-től 1958-ig Legfelső Bíróság elnöke.
1948 nyarára valamennyi magyar nagykövet a kommunista párt tagjaiból került ki.
Az 1923. évi 25. te. egyesítette a Trianon utáni töredék vármegyéket, és 25 vármegyét hozott
létre az országban. 1950-ig, a tanácsrendszer kiépüléséig 25 vármegye működött Magyarországon. Rákosi 26-dikként talán a fővárosra utalt, amikor megállapította, hogy a 26 megyeszékhelyen 8 kommunista polgármester volt 1947 végén hivatalban.
A rendőrség állományának nagyobb része, a vezetés pedig kivétel nélkül a kommunista párt
tagjainak sorából került ki. Kommunista belügyminiszterek: Nagy Imre (1945. október 15.
1946. március 20.); Rajk László (1946. március 20. - 1948. augusztus 5.).
Péter Gábor (1906-1993) szakmáját tekintve nadrágszabó, kommunista politikus. 1931-től
tagja az illegális KMP-nck. 1945 után a politikai rendőrség helyettes vezetője, majd vezetője.
1953-as letartóztatásáig altábomagyi rangban irányította az AVO-t, majd az ÁVH-t.
Nem sikerült beazonosítani a Rákosi által említett egységet. Talán az Őrszolgálatra gondolhatott, ami a tulajdonképpeni karhatalmi feladatokat látta cl.
Budapest felszabadulását követően a fővárosi rendőrség vezetője Sólyom László (1908-1950)
lett, aki korábban katonatiszt, illetve 1944-től az illegális kommunista párt katonai bizottságának tagja volt. 1946-ban a Honvédelmi Minisztérium katonai csoportfőnöke, 1948-tól vezérkari főnök lett. 1950-ben koholt vádak alapján letartóztatták, elítélték ós kivégezték. 1946
májusától, amikor Sólyom a Honvédelmi Minisztériumba távozott, utóda, Budapest új rendőrfőkapitánya altábomagyi rangban Münnich Ferenc (1886-1967) lett. 1942-től partizánkiképző
a Szovcjtunióban, majd a moszkvai rádió magyar szerkesztője. 1945-ben tért vissza Magyarországra. Pécsi főispán volt, majd 1946-tól 1949-ig a főváros rendőrfőkapitánya.

+ vidéki rendőrség „ 83
Hadsereg 15 ezer fő
K. a határőrök tábornoka 84 =
Politrazvjedka [sic!]8:5
K. az 1. hadosztály +
K a bpesti garnizon X7
K a „ [bpesti] készültségi z[ászlóa]lj. par[ancsnoka] 88 +
a politproszvescsenije. [sic!]89
= Dinnyés esete
Veres Péter ki mi 90
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Tömpe András (1913-1971). 1931 óta tagja a KMP-nek. 1944-ben átszökött a szovjetekhez,
majd a Nógrádi Sándor vezette partizáncsoport politikai biztosa. A felszabadulás után a rendőrség ezredese, majd vezérőrnagya, a Vidéki Főparancsnokság vezetője. Hozzá tartoztak az internálótáborok is. Hatásköri ellentétbe került Péter Gáborral. 1947 cs 1959 között a külügyben
dolgozott. A Rákosi-vázlat keletkezésének idején a vidéki rendőrkapitány már Ratulovszky János volt.
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Pálffy György (1909-1949) altábornagy. Ludovika Akadémiát (1928-1932), majd Hadiakadémiát (1935) végzett hivatásos katona. Az új hadseregbe 1945. március 6-án lépett be. Tagja az
MKP-nak. 1946-ban m á r vezérőrnagy, 1947. dcccmbcr 1-től altábornagy. A határőrség parancsnoka 1946 november l-től 1948 február l-ig. 1949-ben a Rajk-pcr másodrendű
vádottjaként halálra ítélték és kivégezték.
Orosz: Politikai Felderítés (Rákosi a hadsereg Katonapolitikai Csoportfőnökségére — Katpol
utalhat) vezetője Pálffy György volt 1948 februárjától.
Az I. honvéd gyaloghadosztályról van szó. Ennek parancsnoka Variházy Oszkár (1887-1959)
volt 1946 november l-től. Variházy a hadapród iskolát 1909-1914 között, majd a főtiszti tanfolyamot 1942-ben végezte. A főváros ostromakor a Budai Önkéntes Ezred parancsnokaként a
Vörös Hadsereg oldalán harcolt.
A Budapesti Városparancsnokság élén Pórffy György (1910-1950) állt 1946-tól 1948 májusáig. Pórffy 1932-ben végezte cl a Ludovika Akadémiát, a Donnál orosz fogságba esett, partizánkiképzest kapott. 1950-ben koholt vádak alapján elítélték és kivégezték.
Ezt a katonai alakulatot sajnos nem sikerült azonosítani. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak Ehrenberger Róbertnek a Hadtörténelmi Levéltár munkatársának értékes
segítségéért.
Orosz: politikai oktatás. A honvédségen belüli ideológiai és politikai kiképzést a HM Nevelési
Csoportfőnökség irányította. Ennek vezetője a vizsgált időszakban Dr. Jánosi Ferenc vezérőrnagy volt. 1916-ban született, református lelkész és magyar-latin—görög szakos középiskolai
tanárként dolgozott. A Honvédségnél 1945 márciusa óta szolgált. 1946-ban alezredes,
1948-ban ezredes, 1950-től vezérőrnagy, 1951-ben tartalékállományba került, majd 1956 nyarán honvéddé fokozták le. Nagy Imre veje.
Bár a honvédelmi tárcát nem sikerült a kommunistáknak a kezdetekkor magukhoz ragadniuk,
így is jelentős pozíciókat szereztek meg az irányításban. A Rákosi által említett Dinnyés Lajos
(1901-1960) irányította a Honvédelmi Minisztériumot 1947 márciusa és szeptembere között.
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Földművelésügy = földreform +
termelés K. kézben
Pénzügy = az adózás és az állami monopóliumok.
De ez sem ad tiszta képet
a párt beépítettségéről
{10}
Állami tisztviselők.
Sajtó 4 főváros, 16 vidéki91
több, mint 40% K lapot olvas
Paraszt hetilap több, mint a többiek
együtt
Mozi 400-ból 23092
Sport: legjobb sportolók K-k. A
legfelsőbb sporttanács többsége
Vasas, futtballklub < Torpedó 93
Oktatás - 6 hónapos, 3-2, 3 hetes 100.000
irodalom> 94
1947. május 31-től 1948. dcccmbcr 10-ig miniszterelnök. Veres Pcter (1897-1970) a Nemzeti
Parasztpárt alapítója. 1947 márciustól szeptemberig újjáépítési- és közmunkaügyi-, majd 1948
novemberéig Dinnyés Lajos utódja, honvédelmi miniszter. Baloldali, kommunistabarát politikusok voltak.
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A kommunista párt 1947 végen naponta 4 központi lapot (Szabad Ncp, Szabadság, Magyar
Nép, Friss Újság) jelentetett meg együttesen 270 000 példányban. Azonkívül 16 regionális
lappal rendelkezett az egyes megyékben.
A magyarországi mozik többsége a kommunista tulajdonú MAFIRT vállalat fennhatósága alá
tartozott. Vö. Izsák-Kun, Moszkvának jelentjük 246. p.
Vasas Sport Club 1911-ben alakult Vas- és Fémmunkások Sport Klubja néven. 1942-ben a Kinizsi nevet vette fel. 1945 és 1956 között Budapesti Vasas Sport Egylet néven működött. A
Torpcdo Moszkva, a moszkvai Sztálin Autógyár szakszervezeti futballcsapata. 1947. augusztus 19. és 24. között három alkalommal játszott magyar csapatok ellen (köztük a Vasas ellen
is) Magyarországon. A Torpcdo magyarországi vendégjátéka nagy sportdiplomáciai eredménynek számított. Szó volt arról, hogy a Vasas is Moszkvába utazik.
Rákosi adatai a kommunista káderek képzésérc vonatkoznak. A Magyar Kommunista Párt
minden megyében szervezett háromhetes párttanfolyamokat, azonkívül három helyen is felállítottak három hónapos pártiskolákat, valamint működött egy hat hónapos Központi Pártiskola
is. Több száz szemináriumot szerveztek többek között egyetemi hallgatók, katonatisztek, rendőrök, közigazgatási dolgozók számára, valamint a nemzetgyűlési választások előtt a kommu-

Hol vagyunk gyengék
Iijak; nem sikerült
Nők, 100-98 = 100-138 95
Fogyasztási szövetkezet.

Hibák = M[agyar] N[emzeti] Ffiiggetlenségi] F[ront] nem alulról
Kormányzás és állam mellett
elfelejtjük a pártot
Ha egy dologra koncentráljuk
a figyelmet más fronton baj
Egységfront = felülről
{11}
Elszigeteltség a többi
párttól,
Kevés a nagy perspektíva =
a fától, a napi feladattól nem
látni az erdőt.
Nem fejlődünk elméletileg
- 9 párt összefogása ezért is jó
Hogyan működünk a többi párt
= baloldali frakció. K-K, szimpatizánsok, rendes demokraták
Először megegyezés Sz.d-vel +
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nista agitátorok százai vcgcztck egyhetes tanfolyamokat. Vö. Izsák-Kun,
Moszkvának
jelentjük 240. p.
A kommunista párt tömegbázisának növelése érdekében fokozni kívánta az ifjúság és a nők
körében propagandamunkáját. Az SZKP KB Külügyi osztálya által készített jelentés is arról
számol be, hogy gyenge az M K P ifjúsági munkája. A párt vezetői bizalmatlanok a fiatalokkal
szemben. A nőkkel kapcsolatban Rákosi az 1947. évi választási eredményre utal. A kommunista pártra leadott minden 100 férfi szavazatra 99 női szavazat esett, míg pl. a
Barankovics-félc Néppártra adott szavazatok esetében ez az arány kb. 100 a 150-hez. Vö.
Izsák-Kun, Moszkvának jelentjük 244. p.

parasztpárttal
utána Kisgazdapárttal
Szd-nél néha fordítva
Közvetlen befolyásolás,
heti találkozás
meghívás. 96
{12}
Tömegmozgósítás
1946. III.7.97
1947. IX.6 = 300.000 ember9
Jackó tárgyalás 3.000 munkás 99
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Rákosi a különböző pártokkal szemben követett kommunista taktikákra utalt. A közvetlen befolyásolás eszközei voltak a koalíciós pártokon belüli „baloldali frakciók", dc az ún. „kriptakommunisták" is, akik kisgazda, parasztpárti tagságuk mellett a Kommunista Pártnak is tagjai voltak titokban. A heti találkozásokról, az ún. Pártközi megbeszélésekről Rákosi Mátyás és
Nagy Ferenc is beszámolt emlékirataiban. Rákosi, Visszaemlékezések I. köt. 363. p. és Nagy
Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. 2. köt. Bp., 1990. 112-114. p.
Ezen a napon a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt és
a Szakszervezetek közös, százezres nagygyűlést tartottak Budapesten a Hősök terén. Sürgették
a reakciós elemek eltávolítását a Kisgazdapártból.
1 947. szeptember 6-án több százezer ember gyűlt össze a Hősök terén, és tüntetett a kommunista párt mellett.
Jaczkó Iván és Vizy Károly ügyére utalt Rákosi. A vád szerint Jaczkó és Vizy pokolgépet helyezett cl 1947. november 13-án a Városházán, amit az AVO azonnal felfedezett és sikeresen
hatástalanított. A tetteseket is rögtön letartóztatta az „éber" ÁVO. A rendkívül rövid vizsgálat
után mindkettejüket statáriális úton halálra ítélték (1947. november 18.) és kivégezték (1947
decemberében) anélkül, hogy egyértelműen bebizonyosodott volna, hogy valóban ők akarták
felrobbantani a Városházát. A tárgyalás idején rcakciócllencs munkástüntetéseket szerveztek a
kommunisták. A Szabad Nép 1947. november 18-i száma vezércikkben foglalkozott a merénylettel és a tárgyalással. Mintegy 3000 pesti munkás vonult a Váci úton a Markó utcáig halált követelve a vádlottakra. Jaczkó Iván bátyja, Jaczkó Pál jogász, a Kisgazdapárt tagja, Vas
megye főispánja, parlamenti képviselő volt. 1947. január 15-én kizárták a pártból, a politikai
rendőrség tavasszal letartóztatta, mint a Magyar Közösség [a Magyar Testvéri Közösség tagjainak letartóztatása 1947 januárjától kezdődött, és három hónap múlva már sor is került a perre,
mely végül a Kisgazdapárt teljes erkölcsi bomlásához vezetett] tagját. Egy koncepciós perben
öt évi kényszermunkára ítélték. Jackó Iván és Vizy perével a politikai rendőrség azt igyekezett
bizonyítani, hogy a Magyar Közösségnek fegyveres, pokolgépes csoportjai is voltak.

Nagy a tekintélye
Komoly, dolgozni tudó,
becsületes + félnek tőle 100
Mi lassan beletanulunk
+ Sztálin
+ 9 párt
Lesznek nehézségek, de mi
olyan párt, mely legyűri.
Szoc.[ializmus]felé.
Politikatörténeti Intézet Levéltára, 274. f . 7/123. őrzési egység. Központi Vezetőségfőtitkársága,
titkárai.
Eredeti, 12 oldalas, kb. A5-ös méretű lapokra sajátkezűleg írt vázlat. A 6'. és a 9. oldalnak a hátoldalára is került szöveg. Sem cím, sem aláírás nincs a lapokon.
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Rákosi valószínűleg a kommunista pártra utalt.

horváth sándor
VÁROSI SZEGÉNYSÉG, BÜN ÉS BŰNHŐDÉS SZTÁLIN VÁROSBAN
Büntetőeljárás

egy barakklakó ellen

„Zsobrák Lidinek egy tiszt vót a szeretője. Eltakarva vitték, konflisban, Pécsre a
szeretőjéhez" — mesélték a kisbajomi asszonyok egy híres szépasszonyról még az
eset után fél évszázaddal is. „A rossz menyecskéket a szégyenpadra szokták ültetni. Zsobráknak az anyja, Zsobrák Lidi is ült benne. Vót olyan, aki nem ment oda,
hanem elemésztette magát. Beleugrott a kútba. A szép menyecskéknek, rossz életüeknek, vót különös padja. A kar alatt vót a szégyenpad. Itt állt Zsobrák Lidi, nem
tudom, ki még. A fehérnépek kerültek a padba, a szajhák. Odahajtották őket a
prezsbiterek." 1
A történetet egy folklórgyüjtő, Dobos Ilona jegyezte le Tót Szőke Józsefné elmondása alapján, akivel 1953 őszén ismerkedett meg Sztálinvárosban. Tótné a fia
után jött Sztálinvárosba, és az egyik szálláshelyen kaptak egy kis konyhahelyiséget, ott laktak együtt. Tótné valószínűleg kis csomaggal érkezett az épülő városba,
alig volt néhány holmi nála, de a Somogy megyei Kisbajomról magával hozta
Zsobrák Lidi történetét.
Zsobrák Lidi története olvasható a kirekesztés és megbélyegzés történeteként
is. A Sztálinvárosba bevándorlók történetei a bűn fogalmának ezernyi értelmezését
hordozták magukban. Zsobrák Lidi történetéhez hasonlók százai keringtek az emberek fejében, amikor a mindennapi életben megítélték szomszédaik, ismerőseik
cselekedeteit, amikor véleményt alkottak róluk.
Az emberek előítéleteiről beszámoló forrásközlések közül különös jelentőséggel bírnak a peranyagok. A perek nemcsak az emberek kisebb-nagyobb konfliktusairól számolnak be, hanem ezeken keresztül a mindennapi gépies cselekedetek,
előítéletek és magatartásformák működésére is következtetni engednek. Az alábbi
forrásválogatás egy olyan pernek a történetét tartalmazza, amely a városi szegénynegyedek „fertőtlenítésén" kívül ábrázolja azt is, hogy a „hatóságok" milyen szocio-demográfiai paraméterek alapján jellemezték a szegénységet, mit értettek
„lumpen" és mit „becsületes-szegényéletmód" alatt. A perben meghallgatott
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Dobos Ilona: Egy folklórgyüjtő feljegyzései. Bp., Kozmosz, 1984. 81. p.

szomszédok tanúvallomásai alapján egy kirekesztődési folyamat játszódik le a szemünk előtt, melynek során számos utalást találunk arra vonatkozóan, hogy mi számított Sztálinváros egyik szegénytelepén bűnnek az ötvenes évek végén.
A Sztálinvárosba érkezők közül az alkalmi vagy segédmunkából élő „barakklakók" hagyták a legkevesebb nyomot magukról. Többségük nem kapott állandó lakást vagy letelepedési engedélyt, így általában a statisztikákban sem jelentek meg.
A belváros és környékének kolóniaszerű negyedei (L-épületek, Technikum) és a
sztálinvárosi barakktáborok (Radar, Déli város) közötti távolság a város urbanizálódásával párhuzamosan nőtt. A barakktáborok lakói — akik építőipariak lévén, a
várost építették — egyre inkább „deviánsnak" minősültek a belvárosi normákat alkalmazó hatóságok szemében. Másként fogalmazva: nem azért vált az „alkoholizmus" Sztálinvárosban egyre égetőbb problémává, mert több részeg ember mászkált az utcákon, mint korábban, hanem azért, mert azokat a barakklakókat, akik
rendszeresen kocsmába jártak, fokozatosan „alkoholistává" minősítették.
A sztálinvárosi barakktáborok lakói túlnyomórészt alkalmi, alacsony státuszú
fizikai segédmunkából éltek. A nők nagy része a rengeteg háztartási munka mellett
csak akkor vállalt „hivatalos" munkát, ha a család jövedelme rendkívül alacsony
volt, és ha éppen munkalehetőség adódott a helyi építőiparban. 2 Annak ellenére,
hogy a lakók általában különböző helyekről jöttek, és személyesen csak nagyon
kevesen ismerték egymást korábbról, nem voltak teljesen idegenek egymás számára, mert sokan egyazon életforma-csoporthoz tartoztak. Általában kiterjedt rokonságú, alkalmi (hol ipari, hol mezőgazdasági) munkából napról-napra élő családok,
illetve egyedülálló férfiak laktak a barakktáborokban. Szinte mindenki „földszintes" házból jött lakni a barakktáborok szintén földszintes szállásaira. A barakkok, a
falusi házakkal szemben, az egyes családok számára szinte lehetetlenné tették az
„elkülönülést", mégis az egyes kiutalt „lakások" belső felosztásával a lakók igényei, úgy tűnik, az elkülönülés irányába hatottak. A közös mellékhelyiségek, a papírvékony falak és a majdhogynem egymás „szájába" néző ablakok számos családot és egyedülállót láncoltak egybe. A magánélet nyilvánosságával való együttélés számos olyan konfliktushelyzetet teremtett, melyek kiélezett formában hozták
felszínre az ide költözők életformájának jellemzőit.
A forrásban ábrázolt történet főszereplője egy fiatal nő, akit a hatóságok és a
szomszédok többek közöt „alkoholistának", „prostituáltnak", „rossz anyának" és

2

Sztálinvárosban 1954 ós 1957 között visszaesett a helyi építőipar munkaerő-szükséglete a beruházási alap csökkentése miatt. A nőknek álláshoz jutni Sztálinvárosban igen nehéz volt,
ezen az 1958-59-bcn idetelepített könnyűipari üzemekkel próbáltak enyhíteni.

„rossz feleségnek' 1 bélyegeztek. P.-né ellen az eljárás nem a hatóság, hanem a
szomszédok kezdeményezésére indult. A szomszédok gyakorlatilag kiközösítették maguk közül a szerintük gyermekeit nem gondozó, italozó és „férfiakkal barátkozó" anyát. A barakktábor lakói a hatóságok szemében egyformán „igénytelennek" minősültek. Ezzel szemben maguk a barakktábor lakói úgy gyakoroltak „felügyeletet" a szomszédok felett, mintha egy önálló normákkal rendelkező faluban
éltek volna a városon belül/
A gyerekeket az utca neveli — a barakktáborról szóló jelentés szerint, ami a perben már vádként hangzott el. A jelentés szerint a családok és a csonka családok alkalmi munkából élnek, ami P.-né esetében már bűnnek számított, hiszen több mint
egy éve nem volt állandó munkahelye. A szomszédok egymásnak ellentmondó
pletykái, a rendőrök sztereotípiákon alapuló, vádként elhangzó kérdései, az újságírók szenzációhajhász leírásai, a jogászok kapkodása (a nyomozás a jegyzőkönyvek alapján néhány napot vett csak igénybe, a kirendelt ügyvéd nem ment el a
tárgyalásra, maga helyett ügyvédjelöltjét küldte, a tárgyalás az ítélethozatallal
együtt alig több mint három órán át tartott) kiszolgáltatottá tették a már amúgy is
kirekesztett vádlottat. A tárgyalás ezzel szimbolikus határvonalat húzott a „becsületesnek" tartott szegénység és a „lumpennek" tartott életmód között. A bíróság olvasatában számos, a vádlott „szegénységéből" fakadó magatartásforma bűnnek
minősült. A különféle eredetű dokumentumok „szövegcsatája" olvasható a városi
szegregáció, a szegényekről alkotott sztereotípiák, a devianciák és a kirekesztettség történeteként is. A bűn és bűnhődés történeteként.
A P.-né elleni eljárás megindításának egyik kezdeményezője B. Józsefné volt,
aki P.-né szomszédságában lakott és haragosa volt a per vádlottjának. B, Józsefné
Kisbajomból származott, ahol az asszonyok emlékezetében még élesen élt Zsobrák Lidi története, akit állítólag konflissal vittek Pécsre a szeretőjéhez. P.-né történetében ugyanez a motívum megjelent modern formában: P.-nét a szomszédok szerint taxival, az újságíró szerint autóval vitték Budapestre, valószínűleg a szeretőjéhez. 4 A szomszédok szemében P-né esetében a legsúlyosabb bűn az volt, hogy
férfiakat fogadott a lakásán, vagyis a szomszédok beszédmódjában Zsobrák Lidi-
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A századfordulós Bécs vonatkozásában számos visszaemlékezés utal arra, hogy a szomszédok
ugyanígy beavatkoztak, felügyelték egymás gyermekeinek nevelését. Sieder, Reinhard: „Vata,
derf i aufstehen?" A gyermekkor tapasztalata 1900 körül a bécsi munkáscsaládokban. In: A
modem város történeti dilemmái. Szerk.: Gyáni Gábor. Bp., 1995. 171-198. p.
Azt elfelejtik, hogy P.-né férje sofőrként dolgozott Budapesten.

hez hasonlóan „szajha" volt. A gyerekek elhanyagolása a szövegekben csak azután
válik főbűnné, hogy a gyámhatóság és a rendőrség „intézkedik". Ezzel szemben a
P.-né ellen első ízben eljáró rendőr (1-2. dokumentum) nem is tesz említést P.-né
gyerekeihez való viszonyáról. Akárcsak a szomszédok szemében, a rendőrségi
jegyzőkönyvekben is a fő bűn a „különböző férfiakkal" történő „fajtalankodás"
volt. A stigmatizálás során gyakran válik a megbélyegzett személyek és csoportok
elsődleges jellemzőjévé a tisztátalanság és a természetellenes szexualitás. 5 A nem
„természetesnek" tekintett szexualitást csak anyagi ellenszolgáltatásért folytatott
„titkos kéjelgés" címszó alatt lehetett volna büntetni. Ennek bizonyítása végett a
„hatóság" pótnyomozást is lefolytatott, melynek során a kérdőre vont tanúk vallomásán kéjelgő rendőrök számára is kiderült, hogy P.-né nem szorult rá arra, hogy
pénzért „titkos kéjelegjen". Úgy tűnik, ő szabad akaratából tette ugyanazt, amit férje már P.-né első terhessége idején elkezdett, vagyis szeretőket tartott. P.-né bíróságon tett vallomása alapján — ami valószínűleg túl egyszerű magyarázat lenne —
férje iránti bosszúból tette, amit tett. Ezzel a vallomásrészletével P.-né „lázadásként" értelmezi a szomszédok szemében „bűnnek" tekintett cselekedeteit. Férje és
a patriarchálisnak minősülő normák elleni lázadásként. Az alkoholistává váló nőknél megfigyelték, hogy egy részük, mikor elveszti fontos párkapcsolatát, túlhajszolt szexuális életet él sűrűn váltakozó partnerekkel, hogy bizonyítsa önmaga
előtt nőiességét, alkalmasságát. Az alkohol segítségével több nőiességet próbál
érezni magában, de aztán egyre kevésbé képes megbirkózni szűkebb környezete
elvárásaival. Nőiessége eszközzé válik, azzal párhuzamosan, hogy elveszti munkahelyét és ekkor már ital nélkül nem képes elviselni a női szerepkört. 6
P.-né tehát elkezdett kocsmába járni, csavargott, nem főzött, szeretőket tartott,
berúgott és verekedett — mint a férfiak. Csakhogy, a fenti viselkedésformák egy
férj esetében nem számítottak nagy „bűnnek" (már ha egyáltalán bűnnek számítottak), abban az esetben, ha hazaadta fizetését. 7 P. Géza hazaadta fizetését, ezért a
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Sulomon, Howard M.: A stigma a nyugat-európai kultúrában — történelmi áttekintés. In: Deviációk. Szerk.: Bíró Judit. Bp., 1998. 29-45. p. A „piszkosak" és „orgiákat rendeznek" sztereotípiák felbukkannak már a korai „eretnek szckták"-nál is, akárcsak a huszadik században
számos etnikum tekintetében.
Valkai Zsuza: Miért isznak a nők? Bp., 1986. 140-143. p. Azt, hogy a nők ivásukat gyakran a
patriarchális rend elleni lázadásként élik meg, a válóperekben tett tanúvallomásaik is bizonyítják. Erről még lásd: Katonáné Soltész Márta: Házasság, család, válás — cs a jog. Bp., 1982.
223. p.
A „népi büntetőszokások" szempontjából is sokkal nagyobb bűn volt, ha egy asszony kocsmába járt vagy szeretőket tartott, mintha a férje tette volna ugyanezt. Tárkány Szűcs Ernő: Mag y a r j o g i népszokások. Bp., 1981. 783-784. p.

szomszédok és a hatóság szemében egyáltalán nem számított bűnösnek, hiába tartott szeretőket, ivott és verekedett. Az, hogy rendszeresen megverte feleségét, a bíróság és a szomszédok számára még jobban megerősítette, hogy egyedül P.-né a
„bűnös". Tovább enyhítette a férj felelősségét a saját, a szomszédok és a bíróság
szemében, hogy mikor időnként hazajött, rászólt a feleségére, hogy „mosson",
ezenkívül eltiltotta a szövegekben általában csak szesztársnak titulált legjobb barátnőjétől, A.-nétól, „aki P.-nét a bűnbe rángatta". P.-né „férfias" szokásokat vett
fel, ami nem „becsületes családanyához" méltó magatartásnak számított. A gyerekekkel való törődés, az eljárás egész szövege alapján úgy tűnik, egyedül az anya
feladata volt. P.-né kilépett abból a szerepből, amit egy „becsületes családanya"
számára megszabtak a domináns normák. A szankcionálás révén egyben meghatározták, hogy mit nem lehet és mit kell tennie egy „becsületes családanyának". A
vádakat megfordítva eljutunk azokhoz az elvárásokhoz, melyek mind a szűkebb
környezet, mind a hatóság részéről megfogalmazódtak P.-nével szemben.
Mit vártak volna el P.-nétől? Mikor számított volna „tökéletes családanyának"
P.-né? Keresztesné Pataki Mária 1950-ben megjelent könyve a „dolgozó nők"-nek
adott háztartási tanácsokat.8 Szerinte „ma már nem divat és nem indokolt az „elfoglalt háziasszony"-i szerepet játszani. A dolgozó nő, a dolgozó háziasszony másképp viszonylik a családhoz, a társadalomhoz". A „Sztahánov munkamódszer a
konyhában" című fejezetben a szerző felhívta a háziasszonyok figyelmét arra,
hogy házimunkájukat úgy kell részekre tagolni, tervszerüsíteni, mint azt a nagy
sztahanovisták teszik a munkahelyükön. Két példát is hoz a jó és a rossz háziasszonyra: a kapkodó Kovácsné 145 perc alatt, míg a sztahanovista háziasszony, a
jó időbeosztású Szabóné 88 perc alatt főzi meg ebédre a zöldséglevest és a szilvás
gombócot.
A tökéletes dolgozó nő és családanya — akit a szerző Szabónénak keresztelt el
— egy hétköznapját a következőképpen osztja be: „Reggel mielőtt munkába megy,
takarít. Az ágyazást egyetlen reggelen sem mulasztja el, bármilyen kevés az ideje.
[...] A lakás (két szoba) takarítására egy órát szán, tehát minden nap fél 6-kor kel.
[...] Amíg az ágynemű szellőzik, Szabóné megmosdik, felöltözik, elkészíti a reggelit és a tízórait. Munkába [...] legkésőbb 20 perccel 7 óra előtt indul el hazulról. [...]
Hazafelé jövet bevásárol, [...] legtöbbször 5-6 óra körül ér haza és akár rendben van
a lakása, akár hátra van még a takarítás egy része, először a konyhában lát munkához. Közben a rádiót is bekapcsolja. [...] Ha vendége érkezik, barátnő vagymunka-
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Keresztesné

Pataki Mária: A dolgozó nő háztartása. Bp., 1950.

társ, leülteti ott, ahol éppen dolga van, a konyhában, vagy a szobában. Ő főz, mos,
mosogat, közben beszélgetnek. Ha más dolga nincs, Szabóné ilyenkor a varrnivalóját veszi elő és így takarít meg magának időt. [...] Közben beszélgethet, rádiót
hallgathat, férje felolvashatja az újság érdekesebb cikkeit...". 9 A férj feladatköre
otthon az ideális dolgozó nőnél ezek szerint az újság felolvasására korlátozódik. A
„rádiót is hallgató" Szabóné hétvégente —- nehogy unatkozzon — elvégezheti a
nagymosást, dézsában. Ennek a — egyébként P.-nén is többször számon kért —
feladatnak a „szépségeit" a háztartási tanácsadó különös részletességgel ábrázolja:
„A nagymosás sok időt igénylő, legnehezebb házimunkák egyike. A nagymosás
fárasztó munka, megfájdul tőle a hát, a derék, kiázik a kéz, letörnek, beszakadnak a
körmök. A kicsiny lakás megtelik a nedves ruha szagával. Mindenfelé szárad a
ruha, csepeg a víz. A vasalás széngázzal tölti meg a lakást". 10
Nem csoda, ha ezek után Szabónénak alig-alig marad ideje a szépségápolásra.
Bár ezzel olyan nagyon nem is kell törődnie — nehogy hasonlatos legyen az újságcikkben „kicsípett", „csinosnak" ábrázolt, a tárgyaláson tűsarkú cipőt viselő P.-néhez. A könyv szerzője szerint „a hajat két-három hetenként kell mosni, jó minőségű
szappannal, vagy shamponnal", a dolgozó nőnek a régi divatokat nem kell követnie. A kézápoláson és hajmosáson kívül mással nem is kell törődnie. A könyv szinte szentenciaként mondja ki: „a hajnak új színre való festése indokolatlan, értelmetlen dolog"."
A P.-né elleni eljárás másik értelmezési lehetőségeként valószínűleg manapság is
sokan hajlanának arra az olvasatra, miszerint a faluból városba költöző „falusi" népesség „elvesztette a lába alól a talajt", „felbomlottak a korábbi közösségi normák",
„a lumpenproletárokhoz kezdett el igazodni". Ezek az értelmezések a sztálinvárosi
hatóságok beszédmódjában is megjelentek burkoltan, mind P.-né, mind mások esetében. Az „alkoholizmus elleni harc", a kocsmabezárások, a „jampecszellem elleni
küzdelem", a „falusias" és „városias" normák szembeállítása során az egyes személyek, illetve csoportok elleni intézkedések indoklásában a előbb említett értelmezések rendre visszatértek. Az egyes városrészek „fertőtlenítése" illetve „kirekesztése"
révén a domináns normák is kifejezést nyertek és legitimálódtak. 12
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A „talajvesztés" fogalma — ami az ötvenes évekről szóló beszédmódnak manapság is egyik gyakori sztereotípiája — normatív keretbe is ágyazza a történetet,
azáltal, hogy így részben felmentést ad a szereplőknek. Eszerint az értelmezés szerint R-né „éretlen", „talajvesztett", „normák nélküli" szereplő, akárcsak a szomszédok vagy a hatóság. Eszerint P.-né és környezetének története csak „epizód",
minden funkció nélkül, a tanúk és a vádlók szavai éppoly nyomorultak, mint amit
gesztusaik és a szövegek hordoznak. „Kacagni" vagy „szomorkodni" lehet rajta,
hogy „lám, a rendszer nem működött", „lám, milyen szörnyű dolgok történtek",
„lám, hát azért volt ilyen ez a város, mert ilyenek építették"... Talán érdemes volna
ennek az értelmezésnek az „igaz-hamis" volta helyett
amely kérdés megválaszolása számomra értelmetlennek tűnik—az ilyetén való értelmezések funkciójára koncentrálni. Miért válik meg a világ kacagva és szörnyülködve önnön közelmúltjától? Maga a szörnyülködés és kacagás — amit némely szövegrészlet olvasása kiválthat — milyen funkcióval bír? Egyáltalán, mi váltja ki?
P.-né története értelmezhető egy szegénynegyed normateremtési kísérleteként is.
Eszerint az értelmezés szerint*az eljárást megindító szomszédok részben azért közösítették ki maguk közül P.-nét, hogy a saját státuszukról alkotott képet eltávolítsák a
sokszor deviánsnak minősített „szegények" státuszától. Úgy tűnik, minél közelebb
állt valaki életformája tekintetében a szegénynek minősített csoportokhoz, annál
fontosabbnak tűnt számára a különbségtétel maga és a „szegények" között.
A második világháború utáni magyarországi városi szegénység homályos folt a
történeti vizsgálatok tükrében. A társadalmi struktúrák és mentalitások változásával a szegénység és megítélése, a fogalom definíciója képlékenyen változott, vagyis legitim terepe a történettudományi elemzésnek. A szegénység megítélése, a
róla való vélemény-nyilvánítások, valamint a „szegények" ellenőrzése egymással
szorosan érintkező elemzésekre adnak lehetőséget.
A szegénység legszűkebb meghatározásai az egyes egyének, illetve családok
jövedelmére vagy vagyonára koncentrálnak, és általában a létminimum szintjének
és az „életszínvonalnak" a meghatározásával bajlódnak. Gyakran arra a kérdésre
keresik a választ, hogy „a népesség hány százaléka volt szegény" egy adott időszakban. Ugyanennek a meghatározásnak a továbbfejlesztett változata a jövedelem mellett a fogyasztást is figyelembe veszi a „szegénységi küszöb" meghatározásánál. 1 ' Ennél szélesebb meghatározás azt tekinti szegénynek, aki bizonyos élet-
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Ennek a definíciónak a történetéről összefoglalást ad: Fields, Gary S.: Povcrty, incquality, and
dcvclopmcnt. Cambridge, Cambridge Univcrsity Press, 1980. 125-180. p.

esélyektől, gazdasági, szociális vagy kulturális javaktól meg van fosztva. A megfosztottságra (depriváció) épülő szegénység-definíciók alapján folytatott kutatások többek közt olyan kérdéseket helyeznek a középpontba, amelyek a fizikai
komfort, egészség, biztonság és biztonságérzet, a „jóléti javak" és a „státuszjavak"
hiányával, az azoktól való megfosztottság hatásaival foglalkoznak. A neoklasszikus közgazdaságtan a szegénység okait nem a gazdasági rendszerben keresi, hanem a személyiségek teljesítményében, aktivitásában az adott gazdasági rendszeren belül: ezek alapján a szegénységet az egyéni lehetőségek és képességek eredendő különbségére vezeti vissza.14
A magyarországi szegénységkutatások körülbelül ugyanebben a körben mozogtak, talán annyiban megújítva a fenti definíciókat, hogy Ferge Zsuzsa a foglalkozási státuszt, Szelényi Iván a redisztribúció társadalmi egyenlőtlenségeket növelő hatását, míg Kemény István az életformát helyezte a témában folytatott kutatásai középpontjába. 13 Az életformát, tehát a „helyet, ahol laknak; az életüket keretbe foglaló lakást; a tárgyakat, amelyeket rendszeresen használnak, fogyasztanak, kezelnek, amelyekhez élményeiket kapcsolják; a nevelést, amelyben gyermekeiket részesítik; szokásaikat, amelyekkel életüket könnyebbé, elviselhetővé vagy
emberivé tudják vagy akarják tenni; felfogásukat arról, hogyan kell élni; az eszközöket, amelyekkel egymást az általuk helyesnek tartott életvitel követésére kényszerítik".' 6
Ha valaki semleges álláspontra helyezkedik, nem dönt abban a normatív kérdésben, hogy léteznie kell-e szegénységnek, akkor azt a választ is kaphatja, hogy a
szegénység azért létezik, mert „hasznos", vagyis sok pozitív funkcióval bír számos társadalmi csoport számára. A szegénység „radikális funkcionalista" értelmezéseként emlegetett irányzat elsőként Herbert Gans 1972-es cikkében kristályosodott ki.17
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Miben áll ez a haszon? A szegények elvégzik a „piszkos munkát", ami fizikailag
megerőltető, veszélyes, időszaki, alulfizetett, lebecsült. Ezáltal számos gazdasági
tevékenység — ami részben a „piszkos munkára" épül — nagy mértékben a szegények, a szegénység meglététől függ. Sztálinvárosban elsősorban az építőipari
munka számított ilyennek, ahol általában a szegénynek tekintett társadalmi csoportok dolgoztak. A barakktáborok megléte nélkül —melyek szállást biztosítottak
a „piszkos munkára" fogható csoportok számára —, nem állt volna rendelkezésre
állandóan nagyszámú, képzetlen, „piszkos munkára" hajlandó munkaerőtömeg,
akik nélkül valószínűleg még több bonyodalommal járt volna az építőipari beruházások megvalósítása.
A szegénység megléte tehát olcsó munkaerőt biztosít a beruházások számára,
ezáltal közvetve támogatja azokat a beruházásokat, melyek a nem-szegényeknek
hoznak hasznot. Ilyenek például a lakóházak, a komfortos lakások építése Sztálinvárosban, melyeket általában a barakkokban lakó, építőiparban munkát vállaló
szegények építettek, és ahova a magasabb társadalmi státuszú műszaki értelmiségiek vagy szakmunkások költöztek be.
A szegénység megléte kialakítja a szegénység-gondozó intézményeket, és
mindazokat a szakmákat, állásokat, amelyek feladata a szegényekkel való foglalkozás. A szegénység megléte nélkül Sztálinvárosban sem jöhetett volna létre számos állás, például a tanács és a vállalatok szociális és egészségügyi osztályain
dolgozóké. Ugyanakkor a szegénység olyan munkahelyeket is létrehoz, amelyek a
szegénynegyedek „fertőtlenítésével" foglalkoznak: Sztálinvárosban például a
rendőrségen és a Tanács Igazgatási Osztályán. A P.-né elleni eljárás munkát, ezáltal
megélhetést biztosított számos hivatali embernek: többek közöt a gyámügyi előadó, a védőnő, néhány rendőr, a „szociális problémákkal foglalkozó" újságírók és a
bíróság elnöke néhány napig kaptak fizetést, hogy P.-né ügyével foglalkozzanak. 18
A szegények olyan termékeket is fogyasztanak, amit a jómódúak nem vesznek
meg (pl.: használt ruhák). A sztálinvárosi „búcsúkban" is számos selejtes vagy
használt áru cserélt gazdát, ami piacot teremtett olyan termékek számára, melyeket
egyébként nem tudtak volna eladni.
A fenti, gazdaságinak is nevezhető funkciókon kívül a szegénység számos más
szocio-kulturális funkciót is kielégít. Ezek közül talán az a legjelentősebb, hogy a
domináns normák legitimálhatók azáltal, hogy a szegények deviánsként azonosíthatók és büntethetők. A nyomornegyednek minősített területek deviánsnak minő-
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sített lakóikkal legitimálták az „elit" kerületek normarendszerét. Sztálinvárosban a
barakktáborok lakói deviánsnak minősített magatartása megszilárdította a belváros „tisztes"-nek tekintett normarendszerét.
A szegénység megléte számos társadalmi csoport számára lehetővé teszi a „jótékonykodást", ezenkívül a „jótékonykodásra" hajlamos csoportok tagjai szerencsésnek érezhetik magukat azért, hogy nem szenvednek azoktól a hiányoktól, mint
a szegények. Ez segít megszilárdítani a saját státuszukat, ami Sztálinvárosban is
megmutatkozik a belvárosiak és a barakktáborok lakóinak viszonyában.
A „jólétben élők" távolról figyelhetik, ezáltal „helyettesítő részvétellel" átélhetik azokat a részben előítéleten alapuló jelenségeket, amelyeket a szegényeknek tulajdonítanak. Altalános előítélet, hogy a szegények többet isznak, szabadosabb a
szexuális életük. A P.-né ellen indított eljárásról szóló újságcikkek ezeket a motívumokat emelik ki igen nagy előszeretettel, és valószínűleg a korabeli „belvárosi"
újságolvasók is ezeken a részleteken „csámcsogtak" a legjobban. Ebből a szempontból lényegtelen az a kérdés, hogy többet isznak-e a szegények, illetve könynyebben létesítenek-e nemi kapcsolatot. Ennek a sztereotípiának a funkciója jelen
esetben az, hogy számos társadalmi csoport számára olyan normák meglétét igazolja, melyekről ezen csoportok tagjai többnyire csak fantáziálnak.
Egy olyan társadalomban, melyben a társadalmi mobilitás fontos célként lebeg
az emberek szeme előtt, és az emberek fontosnak tartják saját társadalmi felemelkedésük láttatását, a szegénység olyan funkciót is betölt;hogy a magukat nem szegénynek tartók számára biztosítja saját státuszuk elhatárolását, ezáltal megszilárdítását. Ez különösen fontosnak tűnik sokak által szegénynek tartott, de magukat
nem annak tekintő csoportok esetében. P.-né történetében a szomszédok „tisztes"
életformájukat megkülönböztetik a deviánsnak tartott P.-né életformájától.
A fenti rövid felsorolásból is látszik, hogy a radikális funkcionalizmus számos
értékes elemzési szemponttal gazdagíthatja a szegénység értelmezését. A szegények stigmatizálása ugyanúgy funkcióval bír ezen értelmezés szerint, mint a P.-né
elleni eljárás. A stigmatizálás egyik funkciója az, hogy rendet teremt: a bűnhődés
jelzésértékű a közösség számára, világossá teszi, hogy mit szabad és mit nem. Persze a kérdés ilyen módon történő megfogalmazása sokakat sérthet akkor, ha a szegénység meglétét, illetve P.-né cselekedeteit normatív keretben vizsgálják. A „bűnös volt-e P.-né vagy sem" kérdés normatív, hogy miért „bűnhődött" P.-né analitikus és empirikus kérdés. Az alábbi szövegekben az értelmezés változatai határozzák meg, hogy milyen válaszokat adhat az olvasó a fenti kérdésekre.

A forrásközlés módszere
A kafkai hatást kiváltó „G. A. úr X.-ben" típusú mondatokra, vagyis a nevek monogrammal való rövidítésére a személyiségi jogok tiszteletben tartása végett volt
szükség. Igyekeztem megőrizni a szövegek eredeti, kiejtési formákra utaló formáját, bár ez valószínűleg sok esetben inkább a fogalmazó, minta tanúk beszédmódját
rögzítette. A nehezen értelmezhető mondatok kiegészítését []-be zártam. Pontokkal [...] a dokumentumok szövegéből kihagyott részeket jelöltem. Az ismétlődő
formanyomtatványok (pl. tanúkihallgatási jegyzőkönyv) formuláinak elhagyását
nem jelöltem külön. Az eredetiben kiemelt szövegrészeket (amit a vizsgálat során
az eljáró személyek aláhúztak) aláhúzással jelöltem. A szövegekben szereplő, magyarázatot igénylő utalásokra vagy rövidítésekre vonatkozóan a lábjegyzetekben
adok felvilágosítást.
Az alábbi forrásközlés példa arra is, hogy a gyakran követett levéltári gyakorlat,
miszerint elegendő a peranyagokból csak az ítéleteket megőrizni, csonkítja az értelmezési lehetőségeket, és messze nem meríti ki egy ítélet a pertestben található
szövegek forrásértékét. Ezúton is köszönetet mondok a Fejér Megyei Levéltár
munkatársainak, hogy a peranyagokat beérkezés után azonnal kutathatóvá tették,
ezen kívül a bírósági anyagokból nemcsak az ítéleteket vették át, hanem a teljes
peranyagokat.

P.-né rövid története az eljárás előtt
P.-né történetét többféleképpen lehet elmesélni. Az olvasás megkönnyítése végett
röviden összefoglalom életének fordulatokat hozó eseményeit. P.-né 1934-ben
született. Vaján, egy szabolcsi faluban élt születésétől 1954-ig. Apja az „uraságok"
uradalmában dolgozott cselédként, földje nem volt sem 1945 előtt, sem utána.
P.-né 20 éves koráig családtagként dolgozott. Ekkor meghalt édesapja. Még ugyanebben az évben férjhez ment, és 5 hónapos terhesként elvetélt. 1955 tavaszán ismét
teherbe esett, és ugyanezen a nyáron Sztálinvárosba jött férjével. Férje sofőr lett, ő
ételkiosztó. 1955 novemberének végén megszületett első kislánya, és állítása szerint a gyermek születése után megtudta, hogy férje szeretőt tart.
Ettől kezdve férjével sokat veszekedtek, férjének több nőügye volt. P.-né is kezdett eljárni külön szórakozni. 1956 októberének elején férjét Budapestre helyezték,
ezután legfeljebb csak hetenként járt haza, de fizetését rendszeresen hazaadta. A

veszekedések és verekedések a házastársak között tovább folytatódtak. P.-né
ugyanezen az őszön ismét teherbe esett. 1957 nyarán megszületett második kislánya. Még mielőtt második gyereke megszületett, rendszeres látogatója volt a sztálinvárosi szórakozóhelyeknek, kocsmáknak. Nyáron otthagyta munkahelyét, mivel az Pécsre költözött. Második gyerekének születése után egyre jobban belevetette magát a szórakozásba, egyre többet ivott és úgy tűnik, váltogatta szexuális
partnereit. Ez 1957 telétől egyre jobban szemet szúrt a szomszédoknak is, akikkel
emiatt rendszeresen szóváltásba keveredett. A P.-néről szóló első forrás röviddel
ezek után keletkezett. P.-né a sztálinvárosi „Radar" nevű barakktáborban lakott.
Lakókörnyezetének itt következő leírása akkortájt keletkezett, amikor már úgy
tűnt, házassága végképp megromlott.

A Sztálinvárosi Tanács Szociális Csoportjának jelentése a Végrehajtó
Bizottság 1956. május 17-i ülésére a radari barakktáborról''
[...] A barakktábor a város 20 központjától mintegy 2 km-nyi távolságra helyezkedik
el, a sztálinvárosi megkerülő út egyik oldalán, a Tűzoltólaktanyával szemközti területen. A barakkok egymástól mintegy 10 m távolságra vannak elhelyezve, egy
belső makadám út mentén, valamint az útvonaltól jobbra és balra eső területen
mintegy 300 m-es szélességben.
[...] A barakképületek mintegy 40%-a a makadám úton közelíthető meg. A makadám útról az egyes barakkok közötti út régebben salakozott út volt, amelyek
mára eléggé elhanyagolt állapotban vannak. Az egyes barakképületek néhol téglajárdával, néhol pedig salakozott gyalogjárókkal vannak körülvéve. A barakktábor
közlekedése negyedóránkénti autóbuszjárattal van biztosítva. A barakktábor területére az autóbusz nem mégy be, hanem a barakktábor előtt elhúzódó úton van a
megálló, a barakktáborba vezető út mellett.
[...] Az egyes barakképületek ivóvízzel a gyáron keresztül vannak ellátva, városbóljövő nyomóvezeték segítségével. Magának a nyomóvezetékeknek a nyomvonalai nincsenek térképen megfelelően lerögzítve, és így nehezen állapítható
meg, hogy hol mennek az egyes vezetékek. Az épületeken belül a vízvételi helyek
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Sztálinváros.

mosdóhelyiségek beiktatásával vannak biztosítva, amelyek azonban igen elhanyagolt állapotban vannak.
[...] A tábor területén több egyszerű derítőberendezés van megépítve, és a
szennyvíz a derítés után a barakktábor melletti szakadékos részeken, nyitott csatorna közbeiktatásával folyik bele a Dunába. A WC és csatorna-berendezések igen elhanyagolt állapotban vannak [...] Az egyes barakkok árammérő órákkal nincsenek
ellátva, ami azt eredményezi, hogy a barakkban lakó dolgozók az árammal nem takarékoskodnak, és ily módon a hálózat túlterhelés következtében igen sokszor szorul javításra. [...]
A két barakktáborban 21 összesen 87 barakképület van. Ezekben összesen 330
helyiség van, amelyet lakás és szállás célra használnak. Az egyes barakképületeket
általában 80-100 személy befogadására tervezték. A helyiségek elrendezése az
egyes barakképületeken belül 5 db 7 x 7 méter méretű nagyobb helyiségből áll,
amelyek közvetlenül a szabadba nyílnak. Az épületek egy részét [...] a Sztálin Vasmű Tröszt 1953-ban átépítette oly módon, hogy egytraktusos rendszert kialakítva
hosszanti válaszfal építésével folyosót létesített, és erről a folyosóról nyílnak az
egyes helyiségek. Ekkor kerültek beépítésre az egyes barakkokba a közös mosdók
és WC helyiségek is, valamint a padlóburkolatok nagy részének tégláról aszfalt padozatra való átalakítása is.
A Radarban az épületek szerkezetileg 38x51 méretű téglapillér vázakkal vannak megoldva, és a pillérek közötti kitöltő falazat 12 cm vastag téglafal. Mindebből
kitűnik, hogy a barakktáborokat annak idején ideiglenes szállás céljára építették,
főleg nyári időszakra, mivel az ilyen vastagságú falak nem biztosítják a megfelelő
hőszigetelést, és a belső fűtés következtében a külső levegővel érintkező falak
mentén páralecsapódások képződnek, melyek egészségtelenné teszik a barakkok
állandó lakás céljára való használatát. [...]
A barakktáborban az üzemeltetést azok a vállalatok látják el, amelyek dolgozói
az épületekben laknak. A barakkok elosztását az egyes vállalatok között a Sztálin
Vasmű Tröszt szociális osztálya végzi. [...]
A barakkok lakói igen rossz körülmények között élnek. Általában rongyos,
mezítlábas gyerekeket lehet látni, akik az utcákon és a barakkok előtt játszadoznak.
A barakkokban lakó családoknak nincsen általában letelepedési engedélyük, eredeti állandó lakásuk, amelyek a személyi igazolványukba vannak bejegyezve, a
város különböző részein vannak, és azokat már régóta mások foglalják el. A vállalatok ezeket a szállásokat berendezéssel többé-kevésbé ellátták. A barakkokban
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lakó dolgozók nagy részének igen minimális igényeik vannak, úgyszólván örülnek, hogy tető van a fejük felett, és maguk sem igen törődnek körülményeik javításával. Itt húzódnak meg azok az elemek is, amelyek sehol sem dolgoznak, alkalmi
munkával szerzik be minimális szükségleteiket, vagy a közös tulajdont (pl. a barakktáborok környékén történő falopások). Természetesen a barakktáborokban
vannak olyan lakók is, akik az ottani körülményekhez képest rendben és tisztán
tartják lakásaikat és becsületesen élnek.
A szociálpolitikai osztálynak az a véleménye, hogy a családosok problémáját úgy
lehetne megoldani, hogy a vállalatok a munkavégzés szempontjából vizsgálják felül
családos alkalmazottaikat, és akik munkavégzés szempontjából nem megfelelőek,
azokat bocsássák el és a Tanács gondoskodjék arról, hogy ezek családostól eredeti lakóhelyükre térjenek vissza. Természetesen a vállalatoknak mindent el kell követni,
hogy családos dolgozóknak a barakktáborok területén ne adjanak szállást.
[...] Az utóbbi időben elharapózott az állatok tartása a barakkok mellett, így
disznót, kecskét, sőt legutóbb egyesek már bomyút is tartottak. [...] A barakktábor
területén van egy élelmiszer bolt, egy italbolt, egy konyha, mely mintegy 1000 fő
részére főz, valamint az utasellátó vállalatnak egy büféje. Ezenkívül a vegyesipari
vállalatnak van kint cipész és borbély műhelye és egy férfiszabósága. [...] A Radarban van a Petőfi kultúrház [...] a Kultúrház igen botrányosan működik.

A per
P. Gézáné ellen ifjúság elleni bűntett miatt indított eljárás. 22
1.

1958. február 28.
B. György rendőrőrmester jelentése a Sztálinvárosi Rendőrkapitányságnak
Jelentem, hogy 1958. február 27-én szolgálatom alkalmával tudomásomra jutott, hogy P. Gézáné (a.: O. Rozália. Szül.: Kisvárda, 1934. február [,..]-én, családi
áll.: férjezett, 2 db gyermeke van, foglalkozásnélküli, lakása: Sztálinváros, Radar
51/a/9, sz., Szigsz.: [...]).

Fcjcr Megyei Levéltár. Sztálinvárosi (Dunaújvárosi) Városi Bíróság iratai. Büntetőperek. 4. d.
1958. B. 314 / 1958. P. Gézáné. Ifjúság elleni bűntett. (Mivel az anyag 2000 tavaszán érkezett
a levéltárba, még nincs egyéb jelzete.)

A nevezett férje Budapesten dolgozik és minden héten csak egy esetben jön haza.
A nevezett női személy különböző személyekkel tart szerelmi viszonyt és állandóan
a korcsmában található meg, minden esetben ittas állapotba. Tanúként ki lehet hallgatni a szomszédjait, barátnője illetve szesztársa A.-né lakása Radar 51/b/3.
A jelentésem a további intézkedés végett a kapitányságra felterjesztem.
[...]
Behívni és figyelmeztetni,

111. hó 7-én 10 h-rci. Idézés 5-én kiküldve.23

2.
1958. március 7.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányságon készült figyelmeztési jegyzőkönyv
Jelen vannak alulírottak:
R Gézáné [...], htb. 24 , áll. lak. Vaja 2 ', [...]. Ideigl.: Sztálinváros, Radar 5 l/a szám
alatti lakos.
Tudomásomra jutott, hogy mivel férje távol van és csak hetenként szokott hazajárni, gyakran megtörténik, hogy a radari Italboltba jár, többször ittas állapotban
volt található és kapcsolatot tart különböző férfiakkal.
Figyelmeztetem, hogy ezen helytelen cselekményével hagyjon fel, mert ellenkező esetben súlyosabb intézkedést fogok alkalmazni.
A figyelmeztetést megértettem és tudomásul veszem. A következő időkben
mint egy becsületes családanyához méltóan viselkedem. [...]
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A dőli betűs sor az eredetiben kézírással szerepel.
Háztartásbeli.
Szabolcs-Szatmár megyei község, P. Gézáné szülőhelyétől, Kisvárdától 30 km-re. P. Gczánc
férjének szülőhelye. P.-né elmondása szerint Vaján élt 20 éves koráig, ahol a háború előtt apja
urasági cseléd volt. Lásd: 11. dokumentum. Vaja a Vay család „ősi tcszke", a háború előtt nagyobbrészt református vallású lakosokkal.

3.
1958. május 30.
A Sztálinvárosi Városi Tanács Igazgatási Osztályán, mint elsőfokú
gyámhatóságnál 26 M. Zoltánné gyámügyi előadó által felvett jegyzőkönyv
Idézés nélkül megjelent B. Árpádné szültetett Sz. Margit Budapesten VI. ker.
1921-ben. Sztálinváros Radar 51/b. sz. alatti lakos és B. Józsefné sz. FI. Ilona
Sztálinváros, Radar 51/b. sz. alatti lakos és az alábbiakat adják elő.
Panaszt tesznek P. Gézáné Sztálinváros Radar 5 l/a. sz. alatti lakos ellen. Előadják, hogy P.-né állandóan iszik, részeg, idegen férfiak járnak a lakására. Már két
ízben járt kint a rendőrség mint erkölcsrendészek, és P.-nét legutóbb bevitték a
rendőrségre is. Két kisgyermeke van, 3 éves Éva és 1 éves Jutka. P.-né a gyermekeket nem gondozza, mivel állandóan csavarog, így nem főz részükre. A nagyobb
kisleány tetves, piszkos, a kisebbik rosszul táplált, gyenge, fejletlen. B. Józsefné
előadja, hogy személyesen meggyőződött róla egy alkalommal, amikór a 3 éves
kisleány be akart menni a szobába, de bent idegen férfi volt, az anya nem engedte
bc, agyonverte a gyereket, földhöz verte, miközben kiabálta: „be akarsz-e jönni?"
Mindketten, de sokan is látták, hogy elmúlt télen, november-decemberben a kisleány teljes meztelenül, vagy csak egy szál kis ingben, cipő nélkül sokszor délig is
kint volt az udvaron és utcán, mert az anya csavargott és nem törődött a gyermekével. Nevezett kisleány az elhanyagolt táplálkozás és gondozatlanság miatt kb. januárban kórházban volt legalább 4-5 hétig.
Férje gépkocsivezető Budapesten, 3-4 hetenként jár csak haza, tudomásuk szerint
az apa nem iszákos. Az anya nem dolgozik, erkölcstelen életmódjával szerez pénzt.
Az egyik szobáját erre a célra tartja fenn, vagy pedig Á. Ferencné27 Radar 51/b. sz.
alatt levő konyhájában fogadja a férfiakat, aki külön e célra átengedi azt. [...]
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Továbbiakban gyámhatóság.
Lásd 1. sz. dokumentum: „szcsztársa A.-nc".

4.
1958. július 7.
A sztálinvárosi gyámhatóságnál M. Zoltánná gyámügyi előadó
által felvett jegyzőkönyv
Idézés nélkül megjelent N. Mihályné, Sztálinváros, Radar 5 l/a. sz. alatti lakos
és az alábbi panaszát mondotta el:
Előadja, hogy lakószomszédja P. Gézánénak. P.-né az elmúlt héten két éjjel, illetve hajnali 4 órakor jött haza. Napközben ha otthon is van, soha nem főz két kisgyermekének. Van egy 3 éves kisleánya és egy 12 hónapos leánya. A gyermekek
sebesek, tetvesek, elhanyagoltak és sokat éheznek. Az anya a gyermekeket, amikor
elmegy, anyjára, a kicsik nagyanyjára hagyja, aki sok esetben nem normális és a
gyermekekkel ő sem törődik. P.-né az anyját is sok esetben megveri. P.-né a múlt
héten 5 napig Budapestre ment fel egy idegen sofőrrel, taxival. Ez idő alatt a kisgyermekek enni nem kaptak, főtt ételt, az öregasszony néha egy kis tejet adott nekik. P.-né a vidámparkba jár, éj jel férfiakat fogad a lakásán, nappal a városban
csavarog, a gyermekek piszkosak és éheznek.
Kéri a gyámhatóságot, hogy sürgősen intézkedjék, hogy az ilyen anyánál a
gyermekek tovább ne maradhassanak és ifjúság elleni bűntett miatt tegyen feljelentést a rendőrségen.

5.
1958. július 7.
B. Gyulánénak, a 26. sz. Állami. Építőipari Vállalat egészségügyi
albizottsága vezetőjének, a Városi Tanács gyámügyi előadójának
környezettanulmánya P. Gézánéról
1958. július 7-én tett egészségügyi ellenőrzés alkalmával szomorú tapasztalatot
észleltem Radar 5 l/a 8-9. sz. lakásában, ahol P. Gézáné, valamint két kis leánya és
édesanyja lakik.
A kisebbik kislány egy éves, akit a tetű valamint a szoba bűze és a piszok szenvedtet. Ugyan úgy a másik kisleányt is, aki most kb. 2 éves lehet.

A nevezett P.-né nem törődik semmivel, csak a korcsmával valamint a férfiakkal, akiket a vállalati lakásba fogad és a korcsmába jár velük. A két kislány, valamint az édesanyja éhezik, és mint ahogy említettem, a piszok megeszi. Édesanyja
egy kicsikét gyenge, aki nem tud visszaemlékezni semmire, csak arra, hogy állandóan, amikor részeg a lánya, valamint a veje, akkor megverik.
Már többször voltam kint [a] Radarba[n], de bárhova mentem, mindenütt csak
P-nét mondták, hogy nem törődik a két kisgyermekével, éheznek, van amikor elmennek kérni, a nagyobbik kislány, valamint az édesanyja, hogy valamit egyenek.
Nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehet ilyen piszkos, részeges és nem túlzok, ha azt mondom, hogy erkölcstelen nőn [él] olyan két kisgyermek, akinek most
lenne anyai nevelésre szüksége. De az anyjától már most sem lát jót, csak a rossz
életmódot.
Én nagyon kérném Önöket, ha lehetséges, akkor látogassanak Önök is ki hozzá
és mondják meg neki, hogy gondozza a gyermekét, valamint a szobáját, mert a
gyermeke hogy legyen egészséges, ha a szoba levegője olyan, hogy az ember
bemegyen, akkor képes azonnal kifordulni, ha nem akar elszédülni.
Nagyon kérem vegyék figyelembe a két kislány további fejlődését, mert azokból lehet rendes, becsületes ember, amire a mi Társadalmunknak nagy szüksége
lesz és van.
Ha lehetséges, akkor a kislányokat valamilyen állami gondozásba kellene tenni,
mert ilyen anyánál nem lehet gyermek. Kár lenne már most belenevelni ilyen rossz
életmódot abba a két életrevaló gyermekbe.
Kérem nézzék a gyermekek érdekét és érdemleges intézkedést tegyenek felettük.

6.
1958. július 8.
A Városi Tanács igazgatási osztálya által kiküldött Z. Lászlóné
környezettanulmánya P. Gézánéról
P. Gézánéról — lakik Sztálinváros, Radar 5 l/A. barakkban — a szomszédok elmondják, hogy a lehető legzüllöttebb nő a környéken. Állandóan férfiakkal foglalkozik, eljárnak mulatni, és mikor hazajönnek, 8-10 férfival fajtalankodik és hangoskodik. Szólni már nem mernek neki, mert nekik megy, és olyan borzalmas csúnya szája van, hogy inkább nem szólnak neki semmit.

Édesanyja itt van vele, akit szintén több esetben ütlegel.
FCét kisgyermeke (6 hónapos és 3 éves) nagyon elhanyagolt, tetvesek és piszkosak. A kis arcukon sebet mart a piszok. 2S
Lakását most ciánozzák a rengeteg tetűtől és a poloskától.
Gyermekeinek és anyjának ennivalót nem ad, egész nap éheznek — a szomszédok szoktak enni adni nekik.
A szomszédok álltása szerint férje rendes, csak nem itt dolgozik, hanem valamelyik városba van mint sofőr. Fizetését rendesen hazaadja. Mikor hazajön sokat
megveri az asszonyt a viselkedése miatt.
Mikor kint voltam náluk a lakást megnézni, nem tudtam a ciánozás miatt. P.-né
nem volt otthon. Édesanyja és a két gyermek kint ült a ház előtt. Rettenetes elhanyagolt állapotban és hiányos ruházatban. Hajuk le van vágva a tetű miatt, de a kislánynak így is tele van a feje.
Édesanyja elmondja, hogy őt sokat n\sgveri, ennivalót nem hagy otthon nekik,
és egész nap csavarog. Mikor hazajön egy-két férfival, bezárkóznak és utána nagy
viháncolás közepette elviharzik megint. Ha szól neki, mind hármójukat ütlegeli.

7.
1958. július 8.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság határozata
a nyomozás elrendeléséről P. Gézáné ügyében
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság megvizsgálta a rendőrőrs által 1958. június
19. napján szóval előadott feljelentését, hivatalos feljegyzését, amely azt tartalmazza, hogy P. Gézáné, Sztálinváros, 5 l/a sz. alatti lakos 1957 szeptember havától
munkát igazolni nem tud, és a nap minden időszakában hol az egyik, hol a másik
italboltban lehet megtalálni, ahol leittasodik és férfiakat visz a lakására, ahol nemileg közösül velük.
Nevezett személynek van két gyermeke, akiknek a nevelésükkel és gondozásukkal egyáltalán nem törődik, ami által a gyerekek nélkülözésnek vannak kitéve.
A két gyermeket a Gyámügyi hatóság nevelésbe vette, mert a gyermekek, amiért
nem lettek gondozva, lebetegedtek.
A rendelkezésre álló adatok bírói úton üldözendő bűncselekmény alapos gyanújára utalnak, ezért figyelemmel a Bp. 29 2. § -ára, a rendőrkapitányság a Bp. 86.
28
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Kiemelés az eredetiben.
Bp: 1951, évi III. törvény. A büntető perrendtartásról.

§-a alapján úgy határozott, hogy P. Gézáné ellen a Hatályos Anyagi Büntetőjogi
Szabályok Hivatalos Összeálltása 322. pontjában felvett ifjúság elleni büntette 30
elkövetésének gyanúja miatt nyomozást kell folytatni.
[...]

8.

1958. július 10.
A Sztálinvárosi Városi Tanács igazgatási osztályvezető-helyettesének 31 , F.
Gyulának feljelentése a Sztálinvárosi Rendőrkapitányság Gyermekvédelmi
osztályánál P. Gézáné ifjúság elleni bűntette tárgyában
A gyámhatóság P. Gézáné Sztálinváros Radar 51/A. sz. alatti lakost ifjúság elleni bűntett miatt feljelenti és kéri a Rendőrséget, hogy az eljárást ellene megindítani
szíveskedjenek.

3»

Hatályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása. Az ifjúság elleni bűntett kategóriájába esett az iskolaköteles gyermek huzamos időn keresztül való visszatartása az általános
iskola látogatásától, amennyiben ez a kiskorú „szellemi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyezteti". Továbbá, ha a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy a
kiskorú testi, szellemi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyezteti. A kiszabható maximális
büntetés három évig terjedő szabadságvesztés volt. A testi fejlődés súlyos veszélyeztetése már
az újszülött, illetve csecsemő vonatkozásában is kifejthető, a szellemi és erkölcsi fejlődést veszélyeztetni viszont csak a bizonyos életkort és szellemi fejlettséget elért kiskorú viszonylatában
lehet. Az elkövetési magatartás a nevelési, felügyeleti, illetőleg gondozási kötelezettségek megszegése. A nevelés mint tervszerű és példamutatáson alapuló hatások sorozata, a gondozás, mint
a kiskorú normális testi fejlődésének biztosítása, a felügyelet, mint a folyamatos és szakadatlan
ellenőrzés a legkülönfélébb kötelezettségeket öleli fel. Kérdéses volt, de végül ugyanebbe a kategóriába sorolták, ha a nevelő a 14. életévét betöltött kiskorú neveltjével (tanítványával) közösült. Kötelességszegésnek volt minősíthető például, ha a züllött életmódot folytató szülő a
gyermekét rendszeresen és durván bántalmazta, jelenlétében trágár kifejezéseket használt, a kiskorú megfelelő testi fejlődéséhez szükséges ellátásról nem gondoskodott, illetve, ha nem ellenőrizte azt, hogy gyermeke mivel tölti az idejét. A bűntény legkönnyebben akkor volt
megállapítható, ha kiskorú a megfelelő táplálás hiányában testileg leromlott. A P.-né elleni eljárás során alkalmazott, ifjúság elleni bűntett tényállását az 1952-ben kiadott BHÖ tartalmazza. A
Legfelsőbb Bíróság erre vonatkozó jogalkalmazói gyakorlata megtalálható: Büntetőjogi Döntvénytár. Bírósági Határozatok. 1953. október - 1963. október. Összeállította: dr. Egeli László,
dr. Halász Sándor, dr. Rácz György, dr. Sömjén György. Bp., 1964. 1324-1330. p.
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Mint elsőfokú gyámhatóságnak.

P. Gézánénál a gyámhatóságtól a gyámügyi előadó több esetben kint volt, egy
esetben találta csak otthon P.-nét, akit annak idején figyelmeztetett, hogy gyermekeinek elhanyagolása mire vezethet.
B. Árpádné, Radar 51/b, B. Józsefné, Radar 51/b, N. Mihályné, Radar 5 l/a. sz.
alatti lakosok a gyámhatóságon panaszt tettek, és kérték a gyámhatóság további
intézkedését P.-né tűrhetetlen magaviseletére vonatkozóan, valamint arra, hogy
gyermekeit milyen nagy mértékben elhanyagolja. Nevezettek által felvett jegyzőkönyvetbecsatolom. Ugyancsak csatolom az igazgatási osztályrészéről kint járt Z.
Lászlóné által felvett környezettanulmányt. Csatolom továbbá a 26. sz. Áll. Ép.
Váll. '2 egészségügyi albizottságának vezetője által késztett környezettanulmányt,
mely egyben jelentés is P.-né ellen.
Csatolom Sz. Sándorné eii. védőnő környezettanulmányát is.
A gyámhatóság P.-né Judit és Éva nevű gyermekeit állami gondozásba vette,
akiket a Megyei Csecsemőotthonban (Rácalmás) helyezett el. Ezzel kapcsolatban
szintén becsatolom dr. G. Margit intézeti orvos észrevételét a gyermek gondozásával és állapotával kapcsolatban.
A gyámhatóság ismételten kéri a Rendőrség Gyermekvédelmi Osztályát, hogy
P. Gézáné ellen a legszigorúbb eljárást tegye ifjúság elleni bűntett miatt, mivel nevezett példátlan rosszasága, hanyagsága, piszkossága erre feltétlen okot ad.

9.
1958. július 10.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányságon S. György rendőrhadnagy által
felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyv
A tanú (neve, szül. éve és helye, foglalkozása, lakása): N. Mihályné (B. Katalin), Paks, 1914. [...]-én született, férjezett, segédmunkás foglalkozású, áll. lak.:
Előszállás puszta, id. lak: Sztálinváros, Radar 5 l/a.
A gyanúsítotthoz, valamint az ügyben egyébként érdekeltekhez való viszonya:
érdektelen.
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26-os számú Állami Építőipari Vállalat.

A hamistanúzás törvényes következményeire való figyelmeztetést megértettem, s a hozzám intézett kérdésre az alábbiakat kívánom előadni.
Kérem mondja el, hogy mióta ismeri P. Gézáné Sztálinvárosi lakost, és milyen
nőszemélynek ismeri őt?
Előadom, hogy 1957 november óta ismerem P. Gézánét, mivel a férjemmel
együtt ekkor mentem lakni a Radar 51 /a szám alá, és közvetlen a szomszédjában lakom neki.
P. Gézáné magaviseletéről annyit tudok elmondani, hogy ő állandóan szórakozni jár, a két gyermeke nevelésével egyáltalán nem törődik, ami abban mutatkozik
meg, hogy a két gyermeke letetvesedett. A két gyermekét az édesanyjára bízta, aki
saját magára is tehetetlen, nemhogy még a két gyereknek a nevelésével és gondozásával tudna foglalkozni.
P. Gézáné legtöbb esetben mindég hajnalban járt haza, hogy hol és merre volt,
azt nem tudom. Több esetben láttam azt is, hogy P.-né lakására férfiak mentek be és
ott énekeltek, a férjem szólt be nekik, hogyha a férfiak nem mennek el, akkor a
rendőrséget hivassa ki.
Elmondani kívánom még azt is, hogy én a két kisgyereknek több esetben adtam
enni, mivel azok nagyon éhesek voltak, mert P.-né egyáltalán a két gyermekkel
nem törődött, ahogy azt már említettem is, hogy állandóan szórakozni ment és férfiakkal ismerkedett meg.
Én több esetben P. Gézánéhoz bementem, mivel szomszédságában lakom, ahol
azt tapasztaltam, hogy többhónapos szennyes a lakásban volt, annak nagyon nagy
szaga volt, és a két kisgyermek piszkos, mocskos, és rongyosak voltak. Ezenkvül P.
Gézánénak volt egy fogadó szobája, ahol a férfiakat fogadta, az szép tiszta volt.
A férje P.-nénak már huzamosabb idő óta nem j ö n haza, mert hogy a felesége
ilyen erkölcstelen életet él. Mást elmondani nem kívánok, a jegyzőkönyv a vallomásom szerint helyesen van felvéve, melyet felolvasás után írtam alá.

10.
1958. július 11.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság határozata P. Gézáné előzetes
letartóztatásának elrendeléséről ifjúság elleni bűntett miatt
P. Gézáné a nyomozás adatai szerint alaposan gyanúsítható azzal, hogy a két
gyermeke nevelésével és gondozásával egyáltalán nem törődik, ami abban mutat-

kőzik meg, hogy nevezett személy 1957. szeptember havától nem dolgozik, és a
nap minden időszakában a város területén lévő italboltjaiban lehet megtalálni, ahol
leittasodik.
A gyermekeit az utcára zárja ki, akik egész napon át az utcán vannak. A két
gyermeke betegséget kapott, s ebből kifolyólag orvosi kezelés alá kellett venni
őket. Mindkét gyermeket Állami gondozásba kellett venni, mivel az anya nem törődött nevelésükkel.
A fentiekre tekintettel akként határoztam,
hogy P. Gézáné [...] terhelt ellen a B.H.Ö. 322. pontjába ütköző Ifjúság elleni
bűntett miatt az előzetes letartóztatását a Bp. 97.
1. bek. b-c. pontja alapján elrendelem.
Az ezúttal elrendelt előzetes letartóztatás a Bp. 99. §. 2. bek. értelmében az előkésztő ülésig, de legfeljebb egy hónapig tart, és 1958. augusztus 11-én 17 órakor lejár.

11.
1958. július 8.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányságon S. György rendőrhadnagy által
felvett P. Gézáné gyanúsított kihallgatásáról szóló jegyzőkönyv
[...]
Az idézésre megjelent — az előállított gyanúsított — személyes viszonyaira
nézve a következőket adja elő:
[...]"
c) a felszabadulás előtt mivel foglalkozott? szülői háznál tartózkodott
11. Vagyoni viszonya: felszabadulás előtt: vagyontalan
felszabadulás után: nincs
[...]
13. Képzettsége: IV. elemi
14. Anyanyelve: magyar Ezenkívül beszél még: nem
15. Gyám, vagy gondnok volt-e gyanúsított?
16. Előző büntetések: büntetlen bemondása szerint
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Korábban már ismertetett személyi adatok.

17. A gyanúsítottnál esetleg felismerhető testi, vagy szellemi fogyatkozás:
nincs
Gyanúsított, akit figyelmeztettem védőválasztói jogára, felvilágosítom a védő
kirendelésnek módozatairól és az ingyenes védelem esetéről, kijelenti: ingyenes
védő kirendelését kérem.
Gyanúsított az üggyel kapcsolatban a következőleg nyilatkozik:
Határozat: a terheltkénti felelősségrevonásról.
A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy P. Gézáné [...] a két gyermeke nevelésével, gondozásával egyáltalán nem törődött, amelyből kifolyólag a
két gyermeket gyógykezelés alá kellett venni, mivel a nevelésük elhanyagolt lett.
Ezért P. Gézáné terheltkénti felelősségrevonását a Bp. 91 ,-b. §-a alapján elrendelem.

[...]
Kérem mondja el életkörülményeit:
Parasztszülők gyermeke vagyok, mert édesapám állandóan cseléd volt Vaja
községben uraságoknál. Édesapám földdel nem rendelkezett, sem felszabadulás
előtt, sem felszabadulás után. Édesapám nem él, 1954-ben halt meg. Édesanyám él,
aki velem együtt Radar 5 l/a. szám alatt lakik. Édesanyámnak vagyona nincs, nem
is volt.
A IV. elemi iskolát Vaja községben végeztem el, és amikor iskoláimat elvégeztem, a szülői háznál tartózkodtam 20 éves koromig, ahol szüleimnek segédkeztem.
1954. augusztus 5-én férjhez mentem P. Gézához, akivel jelenleg is törvényesen
együtt élünk és törvényes házasságunkból kifolyólag két leánygyermek született.
Éva 3 éves, Judit 1 éves. 1955. augusztus 4-én a férjemmel együtt Sztálinvárosba
kerültem. A férjem a 29/2. Út-Vasútépítő Vállalatnál, mint gépkocsivezető — aki jelenleg kiküldetésben van Budapesten. Erzsébet 30 éves nővérem, aki Vaja községben él a férjével együtt. Férjének foglalkozása: földműves.
Kérem nyilatkozzék a terheltkénti felelősségrevonásról szóló határozatban terhére rótt bűncselekmény elkövetésével kapcsolatosan:
Előadom, hogy amikor a férjemmel együtt Sztálinvárosba kerültem, akkor én is
dolgoztam az Út- és Vasútépítő Vállalatnál, mint ételkiosztó, 1957. augusztus
1 O-ig. A Vállalatot én azért hagytam ott, mivel terhes voltam és amikor a Vállalat
elment Sztálinvárosból, akkor szültem, és én a Vállalattal elmenni Pécsre nem

akartam. A férjem szintén ennél a vállalatnál dolgozik, mint gépkocsivezető, de Ő
nem Sztálinvárosban van, hanem Budapesten.
Kérem mondja el, hogy a két gyermek nevelésével, gondozásával miért nem törődött és miből adódott az, hogy a két gyermekét a csecsemőotthonba kellett beszállítani kezelés végett?
Erre a kérdésre előadom, hogy amikor az Éva kislányommal a kórházban feküdtem, megtudtam, hogy a férjemnek van egy nőszemélye, akivel a férjem nemi viszonyt folytatott. Engem ez nagyon bántott, és ettől az időtől kezdve a férjemmel
állandóan veszekedtünk és verekedtünk is. A férjem a nőkkel nem hagyott fel, hanem az első nőn kívül volt több nője is. Mivel az én férjemnek nőjei voltak, ez engem nagyon bántott, ahogyan azt már említettem is, és elhatároztam, hogy a
bánatot valami úton-módon felejteni tudjam, én is elmentem állandóan szórakozni
és könnyelműn vettem fel az élet sorsát, nem gondolva arra, hogy amikor én szórakozom, akkor a két gyermekemet ki fogja nevelni, ki fogja őket gondozni. Azt
számban nem tudom megmondani, hogy hány esetben mentem el egyedül, valamint barátnőjeimmel szórakozni, de nagyon sok esetben elmentem és ilyenkor a
két gyermekemet mindig a 68 éves édesanyámra, aki nem hall, aki nem lát, arra bíztam nevelésüket. Beismerem azt, hogy az édesanyám koránál fogva a két gyermeket nem tudta olyan gondozásban és nevelésben részesíteni, mint ahogy azt kellett
volna, vagy ahogy azt én részesítettem volna, és ebből kifolyólag adódott az, hogy
én mindig szórakoztam, és a két gyermekem nevelésével senki nem törődött, ami
által a két gyermekem letetvesedett, lepiszkosodtak és, hogy Őket csecsemőotthonba kellett gyógykezelés végett szállítani. Tagadom azt, hogy én a két gyermekemnek főtt ételt ne adtam volna, vagy Őket az utcára kizártam volna akkor,
amikor én elmentem szórakozni.
Kérem mondja el, hogy hány esetben tért haza illuminált állapotban?
Azt megmondani nem tudom, hogy hány esetben tértem haza illuminált állapotban, de nagyon sok esetben előfordult, mert ha én megiszok két féldeci rumot, vagy
kevertet, akkor az nekem megárt.
Kérem mondja el, hogy hány esetben vitt férfit a maga lakására és ott a férfiakkal hány esetben érintkeztek nemileg?
Azt beismerem, hogy több esetben hívtam férfiakat lakásomra, de volt olyan
eset is, amikor nem kellett a férfiakat hívni, hanem Ok minden hívás nélkül megjelentek, akikkel elszórakoztam és elbeszélgettem velük, de azt tagadom, hogy én az
ott tartózkodó férfiakkal nemi viszonyt folytattam volna. Tagadom azt is, hogy én a

két gyermekemet «az utcára kizártam volna és azokkal nem törődött volna senki.
Beismerem, hogy az én viselkedésemmel és szórakozásommal kapcsolatosan a két
gyermek nevelését és gondozását elhanyagoltam, amiben bűnösnek érzem magam,
mert ha én nem mentem volna szórakozni és ha a két gyermek nevelését és gondozását biztosítottam volna, akkor nem történt volna meg, hogy a két gyermekem letetvesedik és Őket csecsemőotthonba kell szállítani.34
Mit kíván védelmére elmondani?
Védelmemre elmondani semmit nem kívánok.
A jegyzőkönyvet minden kényszer és fenyegetés nélkül tettem meg, amelyet
felolvasás után írtam alá.

12.

Miskolczi Miklós „Vád: ifjúság elleni bűntett" című cikke a Sztálinvárosi
Hírlap 1958. július 18-i számában P. Gézánéról
Aki az utcán, vagy csak látásból ismeri P. Gézánét, fiatal, csinos, ápolt nőt lát
benne. Radari szállása azonban más képet fest róla. P.-né két gyermek anyja. Férjétől már régen külön él, és nagyon régóta nem dolgozik. A kétszobás szállás-lakás
egyik ajtaján kopogunk. Az ajtóval együtt kitárul P.-né igazi arca. A sepretlen kőpadlón a mezítelen, két és féléves Éviké csúszkál. Szép, göndör szőke haján tetvek
mászkálnak. Kiütéses testét nagy legyek lepik. A sarokban deszka dikón fekszik
nagymamája, P.-né édesanyja, rútul megfosztva hajától, karja közt a 12 hónapos
Juditkával. A tűzhelyen, ahol már hónapok óta nem égett a tűz, mosogatótál áll.
Benne mosogatóié, aminek korára csak a tetején lévő ujjnyi penész enged következtetni.
A szobában kibírhatatlan a bűz. Az ablak beszögezve, levegő egyáltalán nem,
fény is csak a poros üvegen keresztül talál utat a szobába.
Nincs itthon a lányom - mondja a 65 éves öregasszony megtört hangon, aztán
visszahanyatlik az ágyra. Éhségtől elgyötört testét a félelem rázza meg. Zokog.
Fél, mert ha árulkodik, a lánya csúnyán összerugdossa.
A piszkos konyhaszekrény ajtaja nyikorogva fordul ki sarkából és elénk tárja
összes kincsét. Rossz pléhbögrében egyujjnyi penészes zsírt, egy fél kilóra való
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száraz kenyeret látunk. A felső polcon egy pár könyv hever. Oravecz Paula: Petri
Anna, Karinthy: Csodapók, Móricz: Pillangó című kötetek.
Ki olvassa ezeket a könyveket?
Az öregasszony felül, zavaros szemének könnyein át ránk néz. — Margit, a lányom hozta, de nem olvassa. Pedig ráférne.
Az egyik sarok függönnyel van takarva. Félre rántjuk és megoldódik az elviselhetetlen bűz titka. Szennyes holmik, ételhulladékok a földön. Itt hever a 12 hónapos csecsemő egyetlen pelenkája mosatlanul, árasztva magából a lelketlen anya
minden bűnét. A beszűrődő fényben hatalmas poloskák rohannak, keresve a sötétet, a kis, ágynak nevezett büzbarlangból ujjnyi kukacok nyújtogatják nyakukat.
Lassan minden kiderül. P.-né „nagystílű" életet folytat. Éjszaka jár haza, dorbézol, kései férfi vendégeket fogad. Egyik kedden személyautó állt meg a ház előtt.
Margitka elegánsan beszállt és csak vasárnap este jött vissza. Ekkor átöltözött, kicsípte magát és hajnalban került elő ismét. Mikor a gyerekek enni kértek, megrugdosta őket reggeli gyanánt, aztán eltűnt a tiszta, vagy ahogy a szomszédok nevezik:
kéjszobába, kipihenni fáradalmait. Ablaka gondosan be van papírral szögezve,
lámpaernyőjén kis rózsaszín rongydarab kelt „mennyei" hangulatot. Tompa illat
járja át az egész szobát. Olyan, amilyet csak a költő kifejezésével lehet érzékeltetni:
„elhamarkodott szeretkezések szaga..." A falon kis toalettpolc. Rajta drága rúzsok.
Tosca kölni, rúzsos rongydarabok. Alatta kézzel kivarrt falvédő: „száll a madár ágról ágra..." Milyen stílusos felirat...
Az egyik ágy vetetlen. A másik úgy-ahogy le van takarva.
— Itt alszik?
— A lányom, meg ha hív magához valakit, akkor az — mondja az öregasszony
és lehajol összeszedni a szétdobált női fehérneműket. Talán mosni akarja. Huszonhárom éves lánya helyett ő görbíti hátát a mosóteknő fölé.
A virágállványon lévő tépett kép szinte fásultan nézi a vetetlen ágy világoskék
paplanját.
— Géza, a vejem — szólal meg halkan az öregasszony — és kitudja, talán lánya
esküvőjére, vagy az első unoka keresztelőjére gondol, mert egy pillanatra kisimulnak a ráncai. És a fényképről az egykori boldog vőlegény, házassága után pár évvel
kénytelen végignézni felesége feslett ocsmányságait. Mekkora cinizmus lakik ebben a nőben, aki a szomszédok, gyermekei, anyja előtt férfi vendégeket visz a szobájába és mint aki megteszi kötelességét, belülről rázárja az ajtót.
És míg ő bent a szobában világát éli vendégeivel, addig anyja és gyermekei a tetvek, poloskák és kukacok „társaságában" töltik egymás után a szörnyű éjszakát.
De most vádolnak. Vádol a kopaszra nyírt, megfélemlített, kiéheztetett hatvanöt
éves anya, vádol a két és fél éves, szöszke hajú kislány, aki boldogságra jött világra,

akinek testét a szenny, a bűz fölmarta, vádol a tizenkét hónapos csecsemő, akinek
állami gondozása előtt egy ócska vászondarabból, spárgával kötött derekára ruhácskát az anyja, vádolnak a megzavart álmú szomszédok, akik az éhező gyerekeknek kenyeret nyújtottak és vádat emel maga a társadalom.
A lelketlen anya a bíróság előtt felel majd tetteiért.

13.
1958. július 18.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán készült jegyzőkönyv
B. Józsefné tanú kihallgatásáról
A tanú neve: B. Józsefné (sz.: H. Ilona, 1927.[...]-én, Kisbajom), fogl.: htb.,
áll.lakh.: Sztálinváros, Radar 51/b.

[...]
Előadom, hogy 1956 óta lakom Radar 51/b számú barakkban férjemmel és a
családommal együtt. Ettől az időtől kezdve ismerem R Gézánét, mivel közvetlen
szomszédságában lakom. R Gézáné magaviseletére vonatkozóan annyit tudok elmondani, hogy ő egész nap, valamint egész éjjel szórakozni járt a barátnőjével és
ilyenkor a két gyermekét 68. éves édesanyjára hagyta, aki még saját magára is tehetetlen, az idős koránál fogva. Több esetben láttam azt, hogy mikor P.-né elment szórakozni, nagyobbik kislányát kizárta az utcára, aki egész napon át kint volt, és a
kislány nem volt felöltözve, rongyos és piszkos volt. Előfordult több esetben az is,
hogy én adtam a kislánynak ennivalót, mivel nagyon éhes volt, de ezenkívül a többi
lakók is adtak a kislánynak ennivalót, mert látták azt, hogy a kislány éhes. Mivel
P.-né állandóan szórakozni járt és a két gyermeke nevelésével és gondozásával nem
törődött, ebből az adódott, hogy mindkét gyermeke letetvesedett és ebből kifolyólag a2 - gyennekjdjitése^
ezért őt kórházba kellett szállítani. Én
nem mertem P.-néhoz bemenni, mivel tudtam azt, hogy tetvesek, mert féltem attól,
hogy én is a tetüt elkapom.

14.
1958. július 18.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán készült jegyzőkönyv
B. Árpádné tanú kihallgatásáról
A tanú neve: B. Árpádné (1921. [,..]-én, Budapest) fogl.: forg. szolg. tevő, áll.
lakh.: Radar 51/b.
[...]
Előadom, hogy 1957. január 27-től lakom Radar 51/b számú barakkban, ahol
férjemmel és a családommal lakásunkkal szemben lakik P. Gézáné is, és én P.
Gézánét ettől az időtől kezdve ismerem. P. Gézáné magaviseletére vonatkozóan elmondani kívánom, hogy állandóan az italboltokat járja, ahol leittasodik és részeg e n j ö n haza és ilyenkor a két gyermekével egyáltalán nem törődött, azok az utcára
voltak kizárva, a kisebbik az nem, hanem csak a nagyobbik kislány. Láttam azt is,
hogy a két kislány gondozása nem kielégítő, mert a két kislány mindig piszkos,
rongyos, tetvesek voltak, és legtöbb esetben az utcán a nagyobbik kislány meztelenül járt. Több esetben előfordult az is, hogy éjszakának idején az én lakásomban
kopogtattak a férfiak, s többek között az egyik férfi az ablakomon beszélt, hogy én
vagyok az, aki magának a múltkor is 100 forintot adott. Én azonnal kimentem és felelősségre vontam az illetőt, hogy kinek adott 100 forintot és ekkor látta meg az illető személy, hogy nem arról a Margitról ° van szó, akit ő keresett, mert a férfi
személy mondta nekem, hogy azt a Margitot keresi, akinek két kisgyermeke van.
Utána a férfi személy [elment], hogy hova, azt nem tudom. Ebből következtettem
azt is, hogy P.-né ellenszolgáltatás ellenében férfiakkal is közösült.
Még elmondani kívánom azt, hogy úgy a két kislány, mint a kislányok nagymamája betetvesedett azáltal, hogy P.-né soha nem takarított, a két kislányra soha nem
mosott, mert mint már említettem is, hogy ő állandóan az Italboltokban volt és ott
szórakozott. Én nem mertem bemenni P.-né lakására, mert attól féltem, hogy tetűt
kapok. A tetvességből kifolyólag P.-nénakaz édesanyja haját is levágták, valamint
az egész lakást fertőtlenítették, mely közegészségügyből kifolyólag kifogás alá
esett. Még elmondani kívánom azt, hogy én a nagyobbik kislánynak több esetben
adtam ennivalót, mert mindig odajött hozzám, habár ő kérni nem kért, de én tudtában voltam annak, hogy ő éhes. Az ennivalót úgy adtam oda, hogy a kislánynak az
édesanyja nem lássa meg, mert ha meglátta volna, akkor a kislányt az édesanyja
megverte volna. Mivel P.-né magatartása tűrhetetlenné vált a Radar területén, ezért
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én személyesen bementem a tanács gyámügyi előadójához, hogy intézkedjenek
P.-né eltávolítása érdekében.
Mást az ügyre vonatkozóan elmondani nem kívánok, a jkv. a vallomásomnak
megfelelően van felvéve, melyet elolvasás után írtam alá. 36

15.
1958. július 18.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán készült jegyzőkönyv
B. Gvuláné tanú kihallgatásáról
A tanú neve: B. 37 Gyuláné(sz.: Sz. Sarolta, 1935. [...] -én, Gyula) áll. lakh.: Sarkad, Úttörő u. [...] Id. lakh.: Sztálinváros, Sztálin út 29.

[...]
Előadom, hogy 1956. augusztus havától vagyok adminisztratív dolgozó, de
ezenkívül mint egészségügyi albizottsági vezető is vagyok. Ennél a munkakörömnél fogva ellenőrzést szoktam gyakorolni Radar és Déliváros területén lévő szállásokon és családoknál. A Radar területén lakó P. Gézánénál három esetben tartottam
ellenőrzést, és az ellenőrzés során igen szomorú esetet tapasztaltam, mert a kisebbik lány. Judit le volt szakadva az ággyal együtt, és alatta fehér színű kukacok voltak. Ugyancsak a másik kislány az Éva nevezetű kislány piszkos, rongyos és sebes
kiütések voltak rajta. A tapasztaltakra a két gyermek édesanyja figyelmét felhívtam, hogy a gyermekeit tartsa tisztán, valamint tűrhetetlen ez az állapot, ahogy ő a
két gyermekét neveli, amire azt válaszolta, hogy én azzal ne törődjek, mert nem az
enyém a gyerek, és ö úgy neveli a két gyermekét, ahogy akarja. Az ellenőrzésem
során tapasztaltam azt is, hogy P. Gézánénak a lakása nagyon piszkos volt, amiből
kifolyólag a tetvek is megteremtek, ami egészségügyi szempontból kifogás alá
esett. Én az észleltekről készítettem jkv.-t és azt a gyámügyi előadónak küldtem
meg, hogy amit én tapasztaltam, abba azonnal az intézkedést tegye meg, mert tovább ez tűrhetetlen. A gyámügyi előadó nem sok idő után értesített engem, hogy a
két gyermeket állami gondozásba vette, és ugyancsak egyidőben értesítette a Szűrőállomás vezetőjét, hogy P.-né lakására menjenek ki és a szükséges fertőtlenítést
végezzék el, mivel a lakásuk tetüvel és poloskával volt tele. Én érdeklődtem a kör-
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nyékbeli lakóktól, akik elmondották nekem, hogy P. Gézáné állandóan, a nap minden időszakában hol az egyik, hol a másik italboltban tartózkodik, ahol leittasodik
és utána férfiakkal ismerkedik meg, és a férfiakat a lakására hívja. Elmondották
még a lakók azt is, hogy amikor P. Gézáné elmegy szórakozni, akkor a két gyermekét a 60. éves édesanyjára hagyja, aki saját magára is tehetetlen, mert tudomásom
szerint az édesanyja nagyot hall és nem lát.
[...]

16.
P. Gézáné terhességi törzslapja, melyet bizonyítékként csatoltak a
nyomozás anyagához
Terhes anya törzslapja
Név és leánynév: P. Gézáné
Szül. év: 1934. Foglalkozás: htb.
Lakás: Pipacstelep.
Első vizsgálat ideje: 1955. augusztus 23.
Előző terhességek: 1954. Vetélés. 5 hó ab.[?]
Családi terheltség: Eddigi betegségek, műtétek: Utolsó menses: 1955. II. 28.
Első magzatmozgás: 1955. VII. 6.
Szülés várható ideje: 1955. XII. 4.
Testsúly: 57,5 kg
[...]
[három orvosi vizsgálat: IX. 23; X. 14; X. 21. nem állapít meg rendellenességet]
Leszült: 1955. XI. [...]

17.
P. Gézáné nagyobbik gyerekének törzslapja, melyet bizonyítékként
csatoltak a nyomozás anyagához
Csecsemő, kisgyermek törzslapja
Név: P. Éva
Anyja neve: K. Anna htb.
Szül. hely., év, hó, nap: Sztálinváros, 1955. november [...]

Apja neve: P. Géza, Út-Vasútép. gépkocsi vezető
Szülők lakcíme: Pipacs-telep. Radar 51/a. 8. lakás.
A születés helye: intézetben.
Tbc., Lues., Alkohol: [sem az apánál, sem az anyjánál nincs]
Születési súly: 3200 g
Terhességek száma: 2
Élveszülött: 1
Halvaszülött: [...]
Jelen állapotok 1956. V. 7-én, 5 hónapos korban:
Testsúly: 6550 gr. [a többi jellemző is rendben ill. ép]
Tápláltság: kp.
Orvosi utasítás: Muter (sic!) rendszertelenül táplálja. Étrendi előírások.
[...]
Látogatás, kor, táplálás, lelet, előírás:
[...]
1956. III. 28. Három és fél hónapos. Anyatej + alma. Fejlett, gondozott. Tanácsadásra!
1956. VIII. 7. 8 hónapos. Főzelékek, tej, kávé. Sápadt, urticariás 38 . Tanácsadásra!
1956. IX. 24. 10 hónapos. Kisdedkoszt. Sovány, igen sápadt. „D" vitamin ajánlva. Szülők kiilönváltan élnek, anya erkölcstelen életet él, gyermekkel nagymama
van, igen elhanyagolják és még egy gyereket fogadtak gondozásra 300 forintért, de
az is igen elhanyagolt, gondozatlan. Ételt igen rendszertelenül kapnak, a csecsemő
főzeléket nem kap, csak tejet. Anya gyakran részeg. Gyámügyi osztály felé jelenteni.
[-]
1957. IV. 10. Másfél éves. [Táplálék] felnőttkori, jó étvágyú, élénk, széklet kétszer naponta, bőre rendben, nagymama gondozza, egyedül jár, beszélni kezd. 12
foga van. Rossz higiéniás környezet. A gyermek öltözete nem tiszta. [Előírás:] vitamindús táplálkozás.
1957. V. 17. Másfél éves. [Táplálék] felnőttkori. Jó étvágyú. Jó színe van. 12
foga van. Kutacs39 fél ujjnyi. Egyedül megy. Gagyogva beszél. Tan[ulmányozás]ra

38
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Csalánkiütcscs
A gyermek feje lágya.

berendelve. D vit[amin] javasolva. A mama gravid40 alhasi fájdalmai vannak. Nehezen kezd beszélni a gyerek.
X. 11. Felnőtt tápl[álék]. Jól fejlett, egészséges. Tetves volt, fertőtlenítették.
Piszkos, rendetlen. Higiéniáról [gondoskodni],
X. 1 5. Felnőtt tápl [álék]. Jár, beszél, mocskos, gondozatlan. Fokozott higiénia.
X. 25. Az anya influenzás. Vele egy ágyban fekszik, egy pohárból isznak. Gondozatlan. Külön pohár.
XII. 18. Felnőtt tápl[álék]. Fejlődik, beszél, jár.
1958.1. 27. 2 éves. Heine-Medin 41 gyanúval Budapestre szállították.
III. 27. Itthon van. Jobb lábát húzza, ellenőrzésre jár.

18.

1958. július 19.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányságon készült jegyzőkönyv a nyomozás
anyagának ismertetéséről P. Gézáné terhelt előtt
S. György r. hdgy. elvtárs ismerteti a terhelt előtt az 1958. július 18-án a fenti
szám alatt nyomozást befejezetté nyilvánító határozat tartalmát és a Bp. 135. §. 1.
bek. értelmében figyelmezteti a terheltet, hogy a nyomozás iratait megtekintheti, a
nyomozás anyagára észrevételeket tehet, és a nyomozás kiegészítését indítványozhatja.
A terhelt kijelenti; a nyomozás anyagába betekinteni kíván és ezután a terhelt az
összes nyomozás anyagát megtekintette, s az alábbi észrevételeket tette:
1./ B. Zoltánné azon tanúvallomása nem fedi a valóságot, hogy ő azt állítja,
hogy az én gyermekem ment ő hozzá enni.
2./ B. Józsefné azon vallomása nem fedi a valóságot, hogy én A. Ferencné szobájába vittem volna férfiakat és ott velük nemileg közösültem volna. Az sem fedi a
valóságot, hogy én a gyermekemet össze-vissza rugdostam volna azért, hogy őt a
szobába nem engedtem volna be.
Egyéb észrevételem nincs, senkinek a kihallgatását nem kérem, a jegyzőkönyvet a felolvasás után írtam alá.
40
41

Terhességi. P.-né második gyereke, Judit 1957 júliusában született.
Gyermekbénulás, gyermekparalízis. A Radarban több gyermek is megkapta, többek közt a közelben elhelyezett szeméttelep miatt.

19.

1958. július 24.
Sztálinvárosi városi és járási ügyészség vádirata P. Gézáné ellen
Ifjúság elleni bűntett miatt P. Gézáné ellen indított bűnügyben
vádolom
Az 1958. július 8-tól rendőri őrizetben, 1958. július 11-tői előzetes letartóztatásban lévő P. Gézáné ([...], jelenleg a székesfehérvári megyei börtönben lévő) terheltet
a BHÖ. 322. pontjában foglalt ifjúság elleni bűntettel az alábbi tényállás alapján.
P. Gézáné terhelt paraszt szülők gyermeke. Édesapja a felszabadulás előtt gazdasági cseléd volt. 1954-ben férjhez ment P. Gézához, házasságukból két gyermek
született, 1955 óta lakik Sztálinvárosban.
P. Gézáné férje Budapesten dolgozik, mint sofőr, és hosszabb időközönként jön
csak haza. P. Gézáné a nevelésére bízott gyermekeiről nem gondoskodik. O maga
eljár szórakozni, egész nap csavarog, leittasodik, este pedig lakásán férfiakat fogad. Ezen idő alatt gyermeke 68 éves édesanyjára van bízva, aki idős, tehetetlen
öregasszony, aki a terhelt beismerése szerint is nem lát és nem is hall. Gyermekeinek a nevelésével egyáltalán nem törődik. A tanúk vallomása szerint több esetben
előfordult, hogy míg P.-né szórakozott, nagyobbik kislánya hidegebb időben is teljesen meztelenül, vagy egy kis ruhában volt egész napokon át az utcán. A gyermek
táplálkozásával sem törődött. A gyermeknek a szomszédok adtak enni, olyan esetben, mikor P.-né züllött életmódját folytatta. Lakása is elhanyagolt, piszkos és férges (iratoknál lévő fénykép). P.-né éppen ellenkezőleg, mint ahogy gyermekeit
neveli, magát cicomázza, állandóan szórakozik és azon szoba, amelyben vendégeit
fogadja, aránylag tiszta. Több esetben, mikor részegen tér haza, gyermekeit és saját
édesanyját is bántalmazza. P.-né ezen magatartása miatt különböző szervekhez érkeztek bejelentések. P.-né két gyermekét a rácalmási csecsemőotthonba kellett
szállítani, az orvos megállapítása szerint mindkét gyermek rosszul táplált, elhanyagolt, piszkos. Saját maga is beismeri, hogy saját szórakozása miatt a két gyermekének nevelését és gondozását elhanyagolta.
A bűncselekmény elkövetését terhelt beismerésén kívül a tárgyaláson kihallgatandó tanúk vallomásával, az iratok közt lévő orvosi jelentésekkel, valamint a becsatolt fényképekkel megnyugtató módon bizonyítom.

Az eljárás lefolytatására a Bp. 22. és 24. §. (1) bekezdése értelmében a sztálinvárosi városi bíróságnak van hatásköre és illetékessége.
Bejelentem, hogy az ügy tárgyalásán részt kívánok venni.
Indítványozom, hogy a városi bíróság terhelt előzetes letartóztatását az első fokon hozandó érdemleges határozatig hosszabbítsa meg.
Dr. K. István sk. v. és j. ügyész

20.
1958. augusztus 1.
S. György rendőrhadnagy jelentése a Sztálivárosi Rendőrkapitányságnak a
P. Gézáné ellen lefolytatott pótnyoniozásról
Jelentem, hogy P. Gézáné ifjúság elleni eljárás ügyében a pótnyomozást lefolytattam, amelynek során az alábbiakat állapítottam meg.
A nyomozásom során P. Gézáné erkölcsi és vagyoni bizonyítványát beszereztem, amelyet az elfekvő ügyiratokhoz csatoltam. P. Gézáné idegen férfiakkal való
kapcsolatát tisztáztam, és megállapítottam azt, hogy nevezett személy igen sok férfiakkal tartott ismeretséget, de a nyomozásom során olyan tanút felkutatni nem
tudtam, aki P.-néra olyan tanúvallomást tett volna, hogy ő férfiakkal nemi viszonyt
folytat ellenszolgáltatás ellenében.
Nemi viszonyt folytatott P. Gézáné a férfiakkal, de nem ellenszolgáltatásért.
Természetes az a körülmény, ha egy férfivel P.-né megismerkedett, akkor az a férfi
udvariasság szempontjából fizetett neki, és utána szerelemből nemileg közösültek.
A nyomozásom során B. Árpádné által ismeretlen férfiszemélynek a hollétét
megállapítani nem tudtam, aki tévedésből B. Árpádnéhoz kopogtatott be, majd hivatkozva arra, hogy én vagyok az aki 100 Ft-t adott.
Úgyszintén B. Árpádné sem tudta az illető férfiszemélynek a nevét megmondani. Megállapítottam továbbá azt, hogy P. Gézáné még jelenleg is törvényes felesége
P. Gézának, aki kiküldetésben van Budapesten, és ő állandóan küldött a felesége részére pénzt, hogy úgy saját magát, mint a két gyermekét nevelje. Jó lehet, hogy P.
Gézáné, amit a férjétől kapott pénzt, azt nem a két gyermeke nevelésére fordította,
hanem abból szórakozott, s ebből kifolyólag hanyagolta el a nevelésére és gondozására bízott két gyermekének a nevelését.
A szomszédok kihallgatását jegyzőkönyvileg nem tartottam érdemesnek, mert
konkrétan nem tudták azt megmondani, hogy P. Gézáné amikor férfiakkal közösül,

akkor fízetnek-e neki vagy nem, a szomszédok csak azt látták, hogy P. Gézánéhoz
sűrűn járnak a férfiak.
Megjegyzés: Megjegyezni kívánom, hogy amikor az első nyomozási teendőket
végeztem, már akkor kezdtem foglalkozni a titkos kéjelgés és közveszélyes munkakerülés körülményeivel, de mivel akkor sem tudtam dokumentumokkal kellőképpen bizonyítani, így iíjiiság elleni bűntett miatt indult eljárás nevezett személlyel szemben.

21.

P. Gézáné sógorának, P. Lászlónak levele a Sztálinvárosi Városi Bírósághoz
Tisztelt Bíróság!
Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt bírósághoz, hogy legyen szíves értesíteni P.
Gézáné „szül.: K. Margit" féle tárgyalás időpontjáról értesíteni bennünket, mert sajnos csak az újságból szereztünk tudomást az ő családi életükről és az egész ügyről.
Az újságcikk megjelent a „Sztálinvárosi Hírlap"-ban 1958. július 18-án az alábbi címmel: „Vád: ifjúság elleni bűntett", aláírás: Miskolci Miklós.
Ismételten kérem a bíróságot, hogy a tárgyalás időpontjáról kellő időben értesíteni szíveskedjen, mert mivel P. Géza édestestvérem és így az ügy engem is nagyon
érdekel, mivel a két gyereknek a jövőjéről is szó esik.
Tisztelettel:
P. László
[,..]-i P. TSz. agronómusa
cím: P. László, Vaja, Szabolcs megye.

22.
1958. augusztus 11.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán készült jegyzőkönyv
B. Arpádné tanú kihallgatásáról
A tanú neve: B. Árpádné (Sz. Margit) Bp., 1921. [,..]-én született, férjezett, forgalomirányító. Áll. lak.: Sztálinváros, Radar 51/b.

[•••]

Előadom, hogy A. Ferencné az én folyosómon lakott, aki igen szoros kapcsolatot tartott P. Gézáné sztálinvárosi lakossal. Én igen sok esetben láttam azt, amikor P.
Gézáné és A. Ferencné elment férfiakkal együtt szórakozni, és mindég férfiakkal
jöttek haza.
Én személyesen láttam azt, amikor P. Gézáné és A. Ferencné a konyhahelyiségben három esetben különböző férfi személyekkel mentekbe, de ezeknek a férfiszemélyeknek a nevüket megmondani nem tudom, hogy őket hogy hívják. Hogy a
konyhahelyiségben P. Gézánéval a férfiak mit csináltak, azt nem tudom. Ezenkívül
én még több esetben is láttam, amikor P. Gézánéhoz férfiak bejártak, de ezeknek a
nevüket sem tudom megmondani.
Még annyit kívánok elmondani, hogy 1958 május havában, az egyik napon, éjjel 24 óra tájban az ablakomon bezörgettek és kiszóltam, hogy ki az, mire a férfi
személy azt mondotta, hogy én vagyok Margitka, aki magának a múltkor 100 Ft-t
adtam. Én azonnal kimentem és akkor a férfi személy felismert, hogy nem én vagyok a P. Gézáné, bocsánatot kért és utána elment, mert én megmutattam, hogy hol
lakik P. Gézáné. Ez a férfi személy engemet P. Gézánéval össze téveszthetett, mert
az én keresztnevem Margit és a P.-nénak a keresztneve is Margit. Flogy ez a férfi
személy ki volt, vagy hogy hívják, azt nem tudom. [...]

23.
1958. augusztus 11.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán készült jegyzőkönyv
B. Józsefné tanú kihallgatásáról
A tanú neve: B. Józsefné (H. Ilona), Kisbajom, 1927. [,..]-án született, férjezett,
htb. Áll. lak.: Sztálinváros, Radar 51/b.

[...]
Előadom, hogy az én lakásom Radar 51/b. sz. alatt van. Az én lakásom ajtaja P.
Gézáné ablakaira néz, és innét tudom azt, hogy P. Gézáné milyen életet élt.
Azt személyesen nem láttam, hogy P. Gézáné lakásába mikor mennyi férfi tartózkodott, hanem azt, amikor P. Gézáné elment, akkor mindég különböző férfiakkal ment, és amikor jött haza, akkor is mindég különböző férfiakkal jött haza.
Hogy a férfiakkal nemileg közösült-e P. Gézáné, azt nem tudom, mert nem láttam. Még annyit kívánok elmondani, hogy P. Gézáné igen jó viszonyban volt a
szomszédommal, Á. Ferencnével, aki szintén olyan nő volt, mint P.-né, de ő már
nem lakik itt Sztálinvárosban. P.-né a férfiakat legtöbb esetben az Á. Ferencné

konyhájába vitte be, de hogy ezek a férfiak hogyan néztek ki, arra pontosan nem tudok visszaemlékezni, mert nagyon sokan voltak. [...]

24.
1958. augusztus 11.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán készült jegyzőkönyv
P. Gézáné édesanyjának, K. Sándornénak tanúkihallgatásáról
A tanú: K. Sándorné (O. Rozália), Vaja, 1895-ben született, özvegy, htb. Áll.
lak.: Vaja, Tanya. Id. lak.: Sztálinváros, Radar 5l/a. Jelenleg a Sárosdi Szociális
Otthonban van. [...]
Megértettem S. György rny. hdgy. elvtárs azon figyelmeztetését, hogy a leányomra, P. Gézánéra nem vagyok hajlandó [köteles?] tanúvallomást tenni.
A figyelmeztetést megértettem, a leányomra nézve tanúvallomást egyáltalán
nem akarok tenni. [...]
[A tanú aláírása helyén három kereszt szerepel, ami arra enged következtetni,
hogy nem tud írni.]

25.
1958. augusztus 11.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán készült jegyzőkönyv
N. Mihályné tanú kihallgatásáról
A tanú: N. Mihályné (B. Katalin), Paks, 1914. [,..]-én született, férjezett, segédmunkás. Áll. lak.: Előszállás Puszta, id. lak.: Sztálinváros, Radar 5l/a. [...]
Előadom, hogy 1957 november havától ismerem P. Gézánét, mivel közvetlen a
szomszédom, és én mindent láttam, hogy P. Gézáné milyen életet élt.
P. Gézáné, mivel a férje nem volt itthon, állandóan szórakozni járt, és mindég
férfiakkal jött haza. Én öt vagy hat férfi személyt láttam, akik a legtöbb esetben P.
Gézánénál megfordultak. Az egyik férfiszemély, aki Dunavecsére valósi, az egy
magas férfi volt, akinek a nevét megmondani nem tudom. P.-né ezzel a férfival még
Dunavecsén is volt mulatni. Ez a magas férfi személy igen sok esetben felkereste P.

Gézánét, aki huzamosabb időt töltött nála, volt olyan eset is, amikor ez a férfi személy nála aludt, és reggel onnét ment dolgozni. A másik férfi személy egy alacsonyabb szőke fiatal ember volt, aki szintén több esetben volt P. Gézánéval. Ezt a
férfiszemélyt állítólag Karcsinak hívják. A harmadik férfiszemély egy idősebb férfi volt, aki 60 év köriili volt, aki P. Gézánénál mindennapos volt. A férjem ezt a férfi
személyt P. Gézáné lakásából az udvarra lökte ki, mert a lakásban nagyon hangoskodott, olyannyira, hogy a lakók nem tudtak aludni.
Hogy a többi férfiszemélyek hogyan néztek ki, vagy azokat hogyan hívják, azt
megmondani nem tudom, mivel őket nem ismerem. Volt olyan eset is, hogy naponta 3-4 férfi személy is felkereste P. Gézánét. Hogy P. Gézáné közösült-e ezekkel a
férfi személyekkel, vagy nem, azt nem tudom. Azt sem tudom, hogy P. Gézáné kapott volna-e valamelyik férfi személytől pénzt.42 [...]

26.

1958. augusztus 11.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán készült jegyzőkönyv
R. Istvánné tanú kihallgatásáról
R. Istvánné (V. Erzsébet) Kállósemlyén 43 , 1923. március 1-én született, férjezett, htb. Áll. lak.: Nyíregyháza, Szőlő u. [...]. Id. lak.: Sztálinváros, Radar 51/b.
[...]
Előadom, hogy P. Gézáné radari lakost 1958 tavaszától ismerem, mivel velük
szemben lakom és én innét tudom, hogy P. Gézáné milyen életet élt, mert a lakásom
hátsó ablaka az ő lakása ajtajára néz.
Én mindössze három férfi személyt láttam, akik a legtöbb esetben P. Gézánénál
megfordultak, ezek is nappal voltak nála. Az egyik férfi személy magas, barna, ritkafogú volt, aki tudomásom szerint gépkocsivezető, aki legtöbb esetben mindég
gépkocsival jött oda nappal. Ez a férfi személy fél óra vagy egy óra hosszáig tartózkodott bent P. Gézánénál. Hogy a férfi személy miért volt P. Gézánénál, azt nem tudom. Még láttam azt is, hogy ez a férfi személy több esetben fát vágott P. Gézánénak. A másik férfi személy egy középmagas, piros arcú volt, aki szintén több
esetben bement P. Gézánéhoz. Hogy odabent mit csináltak, azt nem tudom. A har-

42
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Az eredetiben a bekezdés mellé kézírással egy nagy kérdőjelet írtak.
Vajától kb. 30 km-re lévő Szabolcs-Szatmár megyei nagyközség.

madik férfi személy, aki igen sűrűn járt P. Gézánéhoz, akinek a fején sárgaszínű
svájcisapka volt, ezt tudomásom szerint meg is verték a P.-né lakásában. Hogy miből kifolyólag történt a veszekedés, azt megmondani nem tudom. Én ezenkívül
több személyt nem láttam, hogy járt volna P. Gézánéhoz. Én ezt a három férfi személyt onnét láttam, hogy járt P. Gézánéhoz, mert mint már említettem is, hogy a lakásom ajtaja, illetve a szobám ablaka az ő lakása ajtajára néz, és amikor az ablakon
kinéztem onnét láttam. [...]

27.
1958. augusztus 11.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán készült jegyzőkönyv
P. Géza tanú kihallgatásáról
A tanú: P. Géza, Vaja, 1929. [,..]-én született, nős, gépkocsivezető. Áll. lak.:
Vaja, [...] Id. lak.: Bp., XI. ker., Hamzsabégi út [...]
Megértettem S. György rny. hdgy. elvtárs azon figyelmeztetését, hogy a feleségemre, P. Gézánéra nem vagyok köteles vallomást tenni, de én ettől eltekintve
őszintén mindent el akarok mondani.
Előadom, hogy 1954. augusztus [...]-én megnősültem és azóta törvényes feleségem P. Gézáné. Én időközben Budapestre felkerültem dolgozni, a feleségem pedig
a két kisgyerekkel együtt Sztálinvárosban maradt. Hogy a feleségem milyen életet
élt itt Sztálinvárosban, azt megmondani nem tudom, de én a fizetésemet a feleségemnek mindég hazakiildtem. Az én fizetésem 2000 Ft., ebből magamnak 3-400
forintot tartottam meg, a többit mindég hazakiildtem, amit 2 db csekkel tudok igazolni. A többi csekket nem tartottam meg, mivel nem gondoltam arra, hogy arra valamikor szükség lesz. Volt olyan eset is, amikor a feleségem személyesen feljött
Budapestre, és akkor ő személyesen vette fel a fizetésemet, de volt olyan eset is,
amikor a fizetésemet felvettem és nyomban át is adtam neki.
Azt határozottan kijelentem, hogy a feleségemnek nem volt szüksége arra, hogy
ő férfiakkal ellenszolgáltatás ellenében közösüljön, mert mint említettem is, hogy
én a fizetésemet hazakiildtem. Azt megmondani pontosan visszamenőleg, hogy
mennyit küldtem a feleségemnek, nem tudom, de ő nélkülözésnek nem volt kitéve
azáltal, hogy a két gyerek nevelésével és gondozásával egyáltalán ne törődjön, és
hogy ebből kifolyólag kellett volna neki férfiakkal foglalkozni ellenszolgáltatás ellenében, hogy a két gyermeket fel tudja nevelni. [...]

28.

1958. augusztus 11.
A Sztálinvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán készült jegyzőkönyv
V. Károly tanú kihallgatásáról
A tanú: V. Károly, Kecskemét, 1937. f...]-én született, nős, segédmunkás. Áll.
lak.: Kecskemét, [...]. Id. lak.: Sztálinváros, Radar 32/2. [...]
Előadom, hogy P. Gézáné sztálinvárosi lakost 1957 tavaszától ismerem és én ő
vele két esetben folytattam nemi viszonyt. P. Gézáné ezért tőlem semmiféle ellenszolgáltatást nem kért, én nem is adtam neki pénzt érte.
Az igaz, hogy én nála több esetben voltam, ahol elbeszélgettem vele és el is kártyáztam vele.
Továbbá elmondani kívánom, hogy P. Gézánéhoz én rajtam kívül még két férfi
személy is járt, az egyik egy magas, barna férfi, a másik egy Gyurka nevezetű volt.
Én ezt onnét tudom, mert amikor én P. Gézánénál voltam a lakásban, velük összetalálkoztam. Hogy P.-né ezzel a két férfi személlyel folytatott-e nemi viszonyt vagy
nem, azt nem tudom. [...]

29.
1958.szeptember 9.
Jegyzőkönyv az ifjúság elleni bűntett miatt P. Gézáné ellen indított
bűnügyben a Sztálinvárosi Városi Bíróságon megtartott nyilvános
tárgyalásról
Jelen vannak:
Dr. Á. Jakab a tanács elnöke.
Ny. Nándor és Cs. Dezső ülnökök.
G. Gáborné fogalmazó.
M. István ügyész.
vádlott: személyesen és érte Dr. L. Zoltán helyett Dr. G. István ti.j.44 kirendelt
védő
valamint az alábbi tanúk.
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Ügyvédjelölt.

A tanácsvezető a tárgyalást a Bp. 1158 §. 1. bek. alapján az ügy rövid megjelölésével du. 13 órakor megnyitja, és megállapítja, hogy idézettek közül K. Sándorné 4 '
kézbesítési bizonyítványa nem érkezett vissza, és V. Károly 46 tanú a szabályszerű
idézés ellenére nem jelent meg.
A tanúk az igazmondásra történő figyelmeztetés után a tárgyalás színhelyét elhagyják.
A tanácsvezető ezután a vádlottat a személyi adataira az alábbiakban hallgatja
meg:
P. Gézáné [...]47
A vádat megértettem. Bűnösnek érzem magam.
Férjemmel 1954. augusztus [,..]-én kötöttem házasságot. Sztálinvárosba 1955.
augusztus [...]-én jöttünk lakni. Én ekkor a 29/2. Út Vasútépítő Vállalatnál dolgoztam, mint ételkiosztó. Férjem is ugyanezen vállalatnál dolgozott és jelenleg dolgozik is, mint gépkocsivezető. Ezen a munkahelyemen voltam 1957. augusztus 10-ig,
ekkor a vállalatot otthagytam, mivel az Pécsre ment és én terhes voltam, és nem
akartam a vállalattal elmenni. Megszültem a kisebbik gyerekemet, azután a férjem
nem engedett dolgozni menni, hanem a háztartási munkát végeztem otthon.
Az egyik gyermekem, a nagyobbik Éva nevű 1955. november [,..]-án született,
a másik gyermekem, a Judit pedig 1957. július [,..]-én. Férjem havonta 2300-2500
Ft-t adott haza. Ebből a pénzből a két kislányomat, az édesanyámat, magamat és a
férjemet tartottam el.
A gyermekek nem voltak éhesek soha sem. Az igaz, hogy a védőnők figyelmeztettek arra, hogy a gyermekeket gondozzam, de én elhanyagoltam őket.
A tanácsvezető ezután ismerteti a bűnügyi iratoknál elfekvő „Csecsemő kisgyermek törzslapját" (gondozatlan, mocskos, tetűs stb.), melyre a vádlott megjegyzi:
Én mihelyt észrevettem, hogy valamelyik gyermekem beteg, azonnal vittem az
orvoshoz, az nem igaz, hogy a gyermek tetves lett volna, arra nem emlékszem,
hogy mondtam volna a védőnőnek, hogy mi köze a gyermekeimhez, mert én vagyok az anyja.
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Korábban már ismertetett személyi
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adatok.

Naponta a gyermekeimnek kétszer főztem, általában krumplipaprikást vagy
krumplifőzeléket, és levest, hetenként kétszer volt hús. Az italboltba minden reggel elmentem, amikor mentem a Közértbe vásárolni, akkor ittam meg fél decit, volt
olyan eset, amikor nem csak reggel mentem el, hanem máskor is, amikor is a rendőrjárőr figyelmeztetett, hogy minek járok én kocsmába, ez nem illik egy asszonyhoz. A barátnőm volt A. Ferencné, akivel az italboltba jártam. Ezenkívül még
hetenként kb. kétszer elmentem a Békébe, vagy a Kockába is szórakozni 48 , ami
szintén 50 Ft-ba került bele, egy-egy elmenetel. Ide is mindig A. Ferencnével és
férjével mentem el. Engem haza a szórakozó helyről nem kísért senki. Férjem kollégája, K. László volt nálam egy pár alkalommal, de erről a férjem is tudott. Férjemen kívül mással nemi kapcsolatot nem tartottam fönn. Azért lettek a gyerekek
rosszul táplálva, mivel elmentem, illetve eljártam szórakozni, és a pénz erre kellett,
a gyermekeknek nem jutott rendes ennivalóra. Éhezni azonban nem éheztek. Egyoldalúan tápláltam őket.
A gyermekek és az anyám azért volt tetves, mivel egy lány ott lakott nálam, aki
tetves volt és attól kapták el. Én a tetveket tisztítottam, azonban nem tudtam teljesen kitisztítani.
A tanácsvezető ezután ismerteti az iratok között elfekvő orvosi véleményt, mire
a vádlott megjegyzi:
Nem tudom, mire volt ez jó, amit csináltam. Nem tudom, miért nem gondoztam
a gyermekeimet. A gyermek fejét sem mostam rendesen, azért volt koszos.
Férjemmel nem olyan jól éltünk, mivel a férjem az első gyerek szülés után barátnőt tartott és ezért állandóan ütött, azért bosszút akartam állni a férjemen, és ezért
jártam el szórakozni, de férfiakkal nemi kapcsolatot nem tartottam fenn.
A tanácsvezető ismerteti a vádlott e vonatkozásban tett vallomását 49 , melyre a
vádlott kijelenti:
A nyomozás során nem úgy mondtam, mint ahogy a jegyzőkönyvben van, hanem úgy, ahogy most a bíróság előtt mondtam.
A lakásom egy szoba konyhából áll a Radarban, a nagyobbik gyermek velem
aludt a nagy szobában, a kisgyerek meg a nagyanyjánál aludt a konyhában. Én a
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A Béke és a „Kocka" étterem belvárosi szórakozóhelyek voltak (mindkettő a Május 1. utcában).
Lásd: 11. sz. dokumentum.

gyermeket a szobából nem küldtem ki, amikor a férfi vendégeim ott voltak. Az
anyámat nem bántottam, és tőlem az édesanyám nem is félt.
Megtévedtem, eljártam szórakozni és nem törődtem semmivel, a gyerekeimmel
sem. Szórakozni a barátnőim hívtak (FI. Rózsa, B. Lászlóné és%Á. Ferencné). A szórakozás után elég sűrűn voltam A.-né lakásán. Arra nem emlékszem, hogy csendháborítás miatt a rendőrség vagy valaki figyelmeztetett volna.
A kislányom teste sebes volt. Ezt onnan szerezte, hogy a szúnyogcsípést elvakarta, és az sebesedett ki. Mikor kérdezték tőlem, hogy a gyereket miért nem viszem orvoshoz, azt feleltem nekik, hogy mi köze hozzá, majd meggyógyul. A
gyerek sebét ultraseptil porral kentem be. Azért mérgesedtek el a gyerek sebei,
mert a gyereknek gondját nem viseltem és így piszkos volt.
Férjem minden héten hazajárt, csak az utolsó négy héten nem jött haza, mivel elfoglaltsága volt neki. Férjem általában péntek este jött és hétfőn reggel ment vissza.
Férjemmel vasárnaponként, vagy szombat este elmentem szórakozni.
A lakásra is vittem haza italt, amit azután A.-néval és H. Rózsával fogyasztottunk el. A bort A.-né kisfia hozta a kocsmából majdnem minden nap. A bort hol én
fizettem, hol Á.-né. A bor ára 12.60 Ft volt. Vörös, kimért bor volt.
Ülnöki kérdésre előadja a vádlott: amikor spicces állapotban voltam, akkor sem
kerültem férfiakkal közelebbi kapcsolatba.
Minden reggel fél decit ittam, ami 4 Ft-ba került, naponta a bor 20 Ft. Minden
második nap a Békében 50 Ft-t költöttem el, ezért jutott csak paprikás krumplira.
Férjem 2000 Ft-os fizetésén kívül máshonnan pénzhez nem jutottam.
Nagyon megbántam, hogy így cselekedtem. Az eljárást ellenem igazságosnak
tartom, többet ilyen nem csinálok. Fia a férjem visszafogadna, akkor újra a gyermekeimet gondoznám.
A tanácsvezető ezután felmutatja a vádlott előtt a lakásáról készült fényképeket, melyre a vádlott megjegyzi:
Szennyes valóban volt és elég ritkán is mostam, azonban volt elég ruhám, hogy
ezt megtudjam csinálni. A gyerek alatt nem volt kukac, mint ahogy ezt a védőnő állította, legalábbis én ezt nem láttam.
A tanácsvezető felveszi a további bizonyítást, figyelmezteti a vádlottat a kérdezési és észrevételezési jogára.
Az egyenként beszólított tanúk a törvényes figyelmeztetés után az alábbiakban
nyilatkoznak.
P. Géza, 29 éves, vajai születésű és lakos, gépkocsivezető, érdekelt, a vádlott
férje, a mentességi jogára való kioktatás után kijelenti, hogy vallomást kíván tenni:

1956. július 5-ig dolgoztam Sztálinvárosban. Ekkor a vállalat elment Pécsre és
én vele mentem. Én minden héten haza jártam, azonban ha én nem tudtam haza
menni, akkor a feleségem jött el hozzám. 1956. október 10-én Budapestre kerültem, minden héten hazajártam, innen is csak az utóbbi időben, elfoglaltságom miatt
nem tudtam egy héten keresztül hazajönni. Pénteken vagy szombaton jöttem haza
és hétfő reggel mentem vissza. A fizetésem rendesen haza adtam, kb. 1600-1700
Ft-t. A gyermekeket és a lakást általában rendesen találtam, én [nem] is láttam
olyan nagyon piszkosnak a gyerekeket. Tetűt csak az anyósom hajában találtam, a
gyermekek fejében nem láttam. Én ekkor szóltam is az anyósomnak, hogy tisztálkodjon. A feleségem énrám mosott mindég. Amikor otthon voltam, a feleségem
nem járt el inni, szerintem a barátnője, A. Ferencné vitte bele az ivásba. Én feleségemet 1957-ben figyelmeztettem, hogy A.-néval való kapcsolatát szüntesse meg,
de nem használt semmit. Feleségem egy ideig kapcsolatát meg is szakította, de nem
sokáig, mert egy kis idő múlva már újra velejárt. Azt hallottam, hogy a feleségem a
Békébe és a Kocka étterembe jár A.-néval szórakozni, és a radari italboltba. Mikor
én hazajöttem, akkor is elmentünk szórakozni. A.-né és a férje velünk jött, egy alkalommal kb. 100 Ft-t költöttünk el. Mint már említettem, a feleségemnek adtam
haza 1600-1700 Ft-t, 200-300-at magamnál tartottam. Havonta mindig 2000 Ft-on
felül volt a havi keresetem.
Volt olyan eset is, amikor a feleségem megvertem. Míg együtt éltünk, addig közöttünk baj nem volt, amikor engem elhelyeztek, akkor már nézeteltérések voltak
közöttünk és ez sokszor verekedéssé fajult. Én szóltam a feleségemnek, mikor haza
jöttem, hogy mosson. O mosott is. Nekem szóltak a szomszédok, hogy a feleségem
eljár szórakozni egy gépkocsivezetővel és egy idősebb emberrel.
A feleségemfet] hajlandó vagyok visszafogadni, és a gyermekekkel együtt egy
új életet kezdeni.
Vádlott észrevétele: az öreg bácsi, akiről a férjem beszélt, az Á.-né férje volt, a
gépkocsivezető meg a férjem barátja.
R. Istvánné (V. Erzsébet), 34 éves, koloselyéni [kállósemlyéni] születésű, nyíregyházi lakos, érdektelen tanú vallja:
1958 tavaszán ismerkedtem meg a vádlottal. Nézeteltérés közöttünk nem volt.
Vádlottnak a férjét ismerem. Azt láttam, hogy három férfi jár a vádlotthoz. Egy
gépkocsivezető, aki fát vágott neki, egy V. Károly nevű férfi, akit megvertek a vádlott lakásán, de hogy ki verte meg és miért, azt megmondani nem tudom. A verekedést is csak reggel hallottam. Amikor a vádlottat megismertem, a vádlott a
gyerekeket rendesen gondozta, az utóbbi időben azonban el voltak hanyagolva.

Vádlott észrevétele: V. Károly[t] azért verték meg, mert egy éjszaka rám akarta
törni az ajtót, mivel akkor be volt rúgva, én kiszaladtam és segítségért kiabáltam,
jött is egy ember, aki azután megverte V. Károlyt. V. Károly többször volt a lakásomon.
N. Mihályné (B. Katalin) 44 éves, paksi születésű, segédmunkás, előszállási lakos, vádlott haragosa előadja:
Vádlottal a letartóztatása előtt néhány nappal kerültem haragos viszonyba, mikor megállapították, hogy az anyja és a gyereke tetves. 1957 óta ismerem a
vádlottat, mivel falszomszédok vagyunk. A nagyszobában a vádlott lakott a kisebbik gyermekkel együtt, a konyhában pedig nagymama a nagyobbik gyermekkel. A
gyermekeket a nagyanyja gondozta, azonban az ennivalót a vádlott készítette el. A
vádlott szórakozni járt A.-néval együtt, napközben otthon volt. Vádlott fiatal emberekkel is foglalkozott, odajárt lakására G. György, V. Károly, V. István. Voltak ott
mások is, azonban a nevét nem ismerem. Volt olyan eset, hogy 7-8 férfi váltotta a
kilincset egymással. A falon keresztül hallottam, hogy mulatozások is voltak a
vádlottnál.
Egy alkalommal a vádlott elment szórakozni. Én úgy ismerem, [a] „Jampi" Rózsival és egy másik nővel a Kockába. Mikor jöttek haza, akkor jött velük egy férfi
is, aki mikor beértek a lakásba, elkezdett kiabálni, hogy „szomszédok P.-nét kirabolták". Erre én felébredtem, de mire a lakásból kiértem, már a holmikat B. László
vissza is vitte, aki elvitte a holmikat.
Arról van tudomásom, hogy több férfi ott aludt a vádlottnál, így ott aludt G.
György, V. Károly és a M. bácsi. A gyermekek sokat éheztek, volt eset, amikor a
gyerekeknek én adtam enni.
Vádlott észrevétele: A tanú bosszúból beszél így. A tanú férje egy alkalommal
be volt rúgva és az anyámon akart erőszakot elkövetni. Én ezt elmondtam másvalakinek, aki azután visszamondta a tanúnak és a tanú azóta haragszik rám. Az igaz,
hogy szórakozni jártam A.-néval és énekeltem is [a] lakáson.
B. Józsefné (H. Ilona) 29 éves, kisbajomi születésű, sztálinvárosi lakos, háztartásbeli, érdekelt, a vádlott haragosa előadja.
A vádlott és barátnője, A.-né, minden nap eljártak szórakozni. A gyermekek
piszkosak voltak, éhesek is voltak, és mikor elment a vádlott a férjét meglátogatni,
akkor a gyermeket A.-néra bízta. Többször láttam a vádlottat férfiakkal, de én nem

ismerem őket. Különböző férfiakat fogadott a vádlott. A lakására hozta a férfiakat a
vádlott és volt olyan eset, amikor az A.-né lakására vitte a vádlott a férfiakat.
Vádlott észrevétele: a tanú haragosom, ezért beszélt így. Az igaz, hogy a gyermekeket elhanyagoltam, és hogy A.-nénak köszönhetek mindent. Férfiak a lakásomra nem jártak.
B. Árpádné (Sz. Margit) 37 éves, budapesti születésű, sztálinvárosi lakos, forgalmi szolgálattevő, érdekelt, a vádlott haragosa, előadja:
A vádlottat én jelentettem fel, nem bírtam nézni, hogy mit csinál a két kisgyermekkel. Első ízben a tanácsnál egy évvel ezelőtt jelentettem fel és azóta vagyok a
vádlottal haragos viszonyban. Egy alkalommal a vádlott el akart menni szórakozni,
a nagyobbik kisgyerek sírva belekapaszkodott, hogy ne menjen, és a vádlott ekkor
a gyermekbe belerúgott. A gyermeknek én sokat adtam enni, mivel sokszor kért is
tőlem, hogy Gréti néni, adjon ennivalót. Egy ízben kalácsot adtam neki enni, és
megkérdezte a gyermek, hogy az micsoda. Ezek szerint még a kalácsot sem ismerte. Több esetben előfordult, hogy a vádlott a férfiakat A.-né lakására vitte.
Többször a férfiak összetévesztették az ajtómat a vádlott ajtajával, mivel vele
szemben laktam. Egy ízben jött egy férfi és szólt, hogy Margitka, én vagyok az, aki
magának 100 Ft-ot adott. Én kinyitottam az ajtómat, és a férfi felismerte, hogy nem
vagyok azonos azzal a nővel, akinek a 100 Ft-ot adta. Én azonnal gondoltam, hogy
a vádlottnak adta és a vádlott lakására is küldtem, hogy menjen csak oda. Megmutattam neki az ajtót is, hogy hol lakik.
Vádlott lakásán két alkalommal voltam. Láttam a lakásán a nagy piszkosságot,
rendetlenséget és a sok szennyest is.
Vádlott észrevétele: a tanú haragosom. Az én gyermekem nem ismeri a tanút.
Azt nem tudom, hogy miért kellett volna a férfiakat A.-né lakásán fogadni, mikor
nekem is van lakásom. Az igaz, hogy a gyermekek el voltak hanyagolva, de az nem
felel meg a valóságnak, hogy a kalácsot nem ismerték volna. Az sem felel meg a valóságnak, hogy férfiakkal foglalkoztam volna.
Sz. Lajosné. 23 éves, baracskai születésű, védőnő, sztálinvárosi lakos, érdektelen tanú vallja:
Egy éve vagyok a Radarban védőnő. Havonta, minden hónapban egyszer kell a
gyermekeket megnézni. A vádlott gyermekeit én havonta kétszer, háromszor meg-

néztem. Eleinte otthon találtam az anyjukat is, későbbi időben azonban már nem
volt otthon. A gyermekeket a nagymama gondozta. Én szóltam is neki, hogy [ha] a
gyermekek ilyen körülmények között maradnak, annak következményei lesznek,
de nem szólt semmit sem. Egy ízben a vádlottnak is szóltam, az azonban akkor
kiment a másik szobába és azt mondta, hogy ez magánügy. A gyerek bőre csúnya
volt, és többször tisztába is tettem, amikor ott voltam és láttam, hogy piszokban
fekszik. A ruha, amibe tisztába tettem, az is kétes tisztaságú volt. Egy alkalommal,
amikor tisztába tettem, akkor tetűt találtam a gyermek fején. Ezt azonnal jelentettem a szűrőállomáson, és fertőtlenítették is.
Vádlottnak észrevétele: nem tudom megmondani, hogy miért nem hallgattam a
védőnőre.
B. Gyuláné (Sz. Sarolta) 23 éves, gyulai születésű, sztálinvárosi lakos, adminisztrátor, érdektelen tanú, vallja:
1956-ban mentünk a Radarba lakni és akkor ismertem meg a vádlottat. Én a
26-os Vállalatnál' 0 dolgozom, és a z Ü b é t ő f ' több ízben kinn jártam a vádlott lakásán ellenőrizni a tisztaságot. Az utolsó alkalommal a gyermeknek az ágya le volt
szakadva és a gyermek lába be volt szorulva. Én a gyermeknek segíteni akartam, és
felvettem a gyermeket. Amikor felvettem a gyermeket, akkor láttam, hogy a gyermek ágya tele volt fehér, pici kukacokkal. A vádlott édesanyjának azonnal szóltam,
hogy nézze meg, hogy mi van a gyermek alatt. Vádlott akkor a kisszobában volt.
A gyermekek nem úgy néztek ki, mint akik jól vannak táplálva. A nagyobb
gyermek egy ízben mondta is, amikor ott voltam, hogy elmegy ennivalót kérni. A
gyermekek ruhája is koszos volt. A gyermek arca is sebes volt, szóltam is a vádlottnak, de az nem szólt semmire sem. A kis szoba az elég rendes volt. A nagyszobának
egy része el volt egy függönnyel rekesztve és a szennyes ruhák is ott voltak tárolva.
Ezenkívül oda volt még öntve a krumpli, zöldség és más ennivaló. Ezektől a szoba
levegője rossz volt.
Vádlott észrevétele: a gyerek ágya nem volt leszakadva, a kukacokat én nem láttam.
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26-os Építőipari Vállalat.
Üzemi Bizottság (ÜB).

A tanács vezető ezután ismerteti a bűnügyi iratokat: őrizetbe vételi utasítás, környezettanulmány, orvosi igazolások, Éva és Judit nevű gyermekek törzslapja, a lakásról készített fényképek, feladóvények, vagyoni bizonyítvány.
A bizonyítás tárgyában a felek indítványt nem tettek, ezért a bizonyítási eljárást
a tanácsvezető befejezettnek nyilvánítja s felkéri a feleket perbeszédeik megtartására.
Ügyész: a vádat a vádirattal egyezően tartja fenn, indítványozza hosszabb tartamú végrehajtható börtönbüntetés kiszabását.
Védő: enyhe ítéletet kérek.
Vádlott: ígérem, hogy férjemmel együtt olyan asszony leszek, mint azelőtt voltam.
Ezután a bíróság zárt tanácskozásban meghozta, tanácsvezető nyilvánosan kihirdette a külön íven megszövegezett ítéletet.
Az ítélet kihirdetése után a feltett kérdésre:
Ügyész: fellebbezést jelent be súlyosbítás végett. Egyben indítványozza a vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását, mivel a bűnismétlés veszélye
fenn áll.
Védő: Fellebbezést jelent be enyhítésért, kéri az ítélet kikézbesítését. Kéri a
vádlott szabadlábra helyezését a Bp. 104. §.-ára figyelemmel.
Vádlott: fellebbezést jelent be enyhítés végett.
Bíróság meghozza a következő végzést.
A bíróság a bejelentett fellebbezést tudomásul veszi, elrendeli a védő részére az
ítélet kikézbesítését, majd ezt követően az összes iratokat a megyei bíróságra felterjeszteni rendeli. Egyben a vádlott előzetes letartóztatását a másodfokú határozatig fenntartja, mert a bűnismétlés veszélye fennáll.
Ügyész: tudomásul.
Védő: fellebbezést jelent be az előzetes letartóztatás meghosszabbítása miatt.
Vádlott: csatlakozom a védőmhöz.

[...]

Elnök a tárgyalást berekeszti 16,15 órakor azzal, hogy az ügyben 20 forint költség a költségjegyzék első tétele alatt nyert bejegyzést.
Dr. Á. Jakab a tanács elnöke
G. Gáborné fogalmazó

30.
1 9 5 8 . s z e p t e m b e r 9.
A S z t á l i n v á r o s i V á r o s i B í r ó s á g í t é l e t e P. G é z á n é ü g y é b e n

A sztálinvárosi városi bíróság Sztálinvárosban az 1958. szeptember 9-én megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő
ítéletet:
P Gézáné [...]52 bűnös ifjúság elleni bűntettben.
A bíróság ezért P. Gézáné vádlottat főbüntetésként 1 (egy) évi börtönbüntetésre,
mellékbüntetésként 2 (kettő) évre a szülői felügyelettel járó jogok gyakorlásától
való eltiltásra ítéli.
A bíróság a vádlott által 1958. július 8-tól előzetes letartóztatásban eltöltött időt
teljes egészében beszámítja.
Kötelezi a bíróság a vádlottat a felmerült bűnügyi költségek (40 forint) viselésére.
Indoklás:
A bíróság a vádlott nyilatkozata, a kihallgatott tanúk vallomása, valamint az ismertetett iratok alapján a következőket állapította meg:
Vádlott 1954. augusztus f...]-én kötött házasságot. 1955. augusztus [,..]-én költöztek Sztálinvárosba a férjével együtt. Szállásra kerültek, s a 29/2. Vállalatnál dolgoztak. 1955. november [,..]-án szülte meg vádlott Éva nevű gyermekét. 1956.
július 5-én vádlott férje a vállalat levonulása miatt elment más helyre dolgozni, de a
család itt maradt. Vádlott ekkor tovább dolgozott, s 1957. július [,..]-én szülte meg
Judit nevű gyermekét. A munkaviszonya 1957. augusztus második felében megszűnt. Ettől kezdve vádlott férje havonta hazaadott mintegy 2000 forintot. Ebből
kellett vádlottnak a háztartást vezetni, s a két gyermekének, anyjának, valamint a
saját élelmezését és szükségleteit biztosítani. Vádlott férje általában hetenként járt
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Korábban már ismertetett személyi adatok.

haza. Ekkor a Radarban két helyiségben laktak, amiből a nagyobbik volt a konyha.
Itt lakott a nagymama az egyik gyermekkel, míg a kisebbik, de rendesebb szobában
a vádlott a másik gyermekkel. A konyhának használt helyiség egy része el volt függönyözve, amit a vádlott arra használt, hogy a szennyest ide dobálta, valamint az
összes hulladékot, amitől a konyhának igen átható, bűzös szaga lett.
Amikor a vádlott férje elkerült sztálinvárosi munkahelyéről, csak hetenként járt
haza, felesége, a vádlott rossz társaságba keveredett. Legjobb barátnője A.-né lett,
akitől férje is óvta. Férjét figyelmeztették, hogy nem kifogástalan a felesége magatartása, ami miatt a békesség megromlott a házasfelek között, és vádlottat a férje
több esetben megverte és A.-nétól eltiltotta.
1957-ben annyira nem törődött vádlott a családjával, hogy a szomszédok bejelentést tettek ellene, mert a gyermekeket elhanyagolja, s az erkölcsi magatartása is
kifogás aláesik, ami miatt megharagudott B.-né tanúra is. Ezen 1957-es figyelmeztetések nem vezettek eredményre. Vádlott nem változtatott a magatartásán. A
gyermekek részére nem főzött rendesen, ami miatt azok a gyermekek „elmentek
ennivalót keresni" (B.-né vallomása). Nem mosott, takarított és gondozta a gyermekeket, ami miatt tetűt kaptak (Sz.-né tanú), s az egész lakást fertőtleníteni kellett, a kisebbik gyermek ágyában fehér kukacokat talált az ellenőrzés (B.-né
vallomása), a gyermek a kalácsot nem ismerte (B.-né tanú), amikor az idősebbik
gyermek az anyjába, vádlottba kapaszkodott, hogy ne menjen el szórakozni, az
anyja, a vádlott a gyermekbe rúgott (B.-né tanú). De ugyanakkor minden reggel a
bevásárlása alkalmával megitta a maga féldecijét. Férfi vendégeket fogadott, s elment velük szórakozni. Sőt, a férfiak össze is vesztek a lakásán (R.-né, N.-né, B.-né
tanúk). A gyermekek gondozását vádlott a 60 év feletti anyjára bízta, aki magatehetetlen, mert nem hall rendesen, s alig lát. Maga is tetves lett, éppen úgy, mint a nagyobbik gyermek. Mindezek vezettek oda, hogy vádlott gyermekeit, akiket az utca
nevelt, és senki nem gondozott, állami gondozásba vették, mert a sorozatos figyelmeztetésekre a vádlott azt válaszolta, hogy a gyermekek gondozása és nevelése az
ő magánügye. Az állami gondozásba vételkor az orvosi megállapítás szerint a
gyermekek elhanyagoltak, fejletlenek, gondozatlanok, rosszul tápláltak, ami miatt
ideiglenesen el kellett őket különíteni.
Vádlottnak az a magatartása, hogy a gyermekek élelmezését, tisztán tartását,
nevelését nem biztosította, hanem e helyett férfiakkal foglalkozott, és a gyermekek
rosszul fejlődtek, éheztek és elhagyottak voltak, ezzel a BHÖ. 322. pontjában foglalt ifjúság elleni bűntettet valósította meg.
Vádlott a cselekmény elkövetését lényegében beismerte. Bűnösnek is érezte magát abban, hogy gyermekek nevelését és gondozását elmulasztotta, de tagadta azt,
hogy férfiakkal közelebbi kapcsolatot épített volna ki. Ennek a tagadásnak ellent

mond, hogy a rendőrjárőr figyelmeztette arra, hogy előző életmódjával hagyjon fel, a
lakók látták, hogy idegen férfiak keresték fel a lakásán. Nyílván nem azért, mert a
vádlotthoz semmi közük nem volt. Tagadta azt is, hogy a gyermek ágyában kukacok
lettek volna. Ezzel szemben B.-né tanú érdektelen, mert neki semmiféle érdeke és
előnye nincs abból, hogy megfigyeléseit a tapasztalatai alapján közölje. így a tanú
vallomását fogadta el a bíróság a vádlotti érdekelt tagadással szemben. Eleinte azt is
tagadta a vádlott, hogy a gyermekek éheztek volna. Ezt állították a vádlott szerint haragos tanúk. De ezen tanúvallomásokat alátámasztotta az állami gondozásba vételi
orvosi megállapítás. Ezért a bíróság a tanúk vallomását fogadta el.
A bíróság a büntetés kiszabásánál elsősorban abból indult ki, hogy Sztálinvárosban, főleg a szálláshelyeken lakók között igen sok olyan szülő van, aki a gyermeke tartását, gondozását nem biztosítja, s ezért a gyermekek bűnözőkké válnak.
A sztálinvárosi fiatalkorú bűnügyekben az állapítható meg, hogy a szülők voltak
elsősorban az okai annak, hogy a gyermekeik bűncselekményeket követtek el.
Mindezek mellett a bíróság a vádlott esetében enyhítő körülményként értékelte a
büntetlen előéletét és családos állapotát. A vádlott személyi állapota és a cselekmény súlya alapján [a bíróság] szükségesnek látta a rendelkező részben meghatározott végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását.
A bíróság a Btá. 53 40. §. (3) bekezdése alapján 2 éves időtartamra a szülői felügyelettel járó jogok gyakorlásától is eltiltotta, mert a tárgyaláson beigazolódott tényekből azt a következtetést vonta le, hogy vádlott nem alkalmas egy huzamosabb
időn keresztül arra, hogy a saját gyermekeit nevelje, mert olyan erkölcsi fogyatékosságokkal rendelkezik a vádlott, hogy nála a gyermekek nevelése megfelelő módon biztosítva nincs.

31.
Király Pál: „Ifjúság elleni bűntett miatt egy évre ítélték P. Gézánét" című
cikke a Sztálinvárosi Hírlap 1958. szeptember 12-i számában
Egy asszony állt az elmúlt napok egyikén a bíróság előtt. Ez az asszony két gyermek anyja, most töltötte be a 24-ik életévét. A városi ügyészség ifjúság elleni bűntettel vádolja, olyan bűncselekménnyel, amelyet saját kicsi gyermekeivel szemben
követett el.
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Blá: 1950. évi II. törvény. A büntető törvénykönyv általános részéről.
A Székesfehérvári Megyei Biróság a fellebbezéseket elutasította.

A tárgyalótermet zsúfolásig megtöltötték a radari asszonyok. Legtöbbje személyesen ismerte P. Gézánét, tudott vagy hallott életmódjáról, a gyermekek és az
asszony öreg anyjának mostoha sorsáról, amely a lakótelepen egyébként is szóbeszéd tárgya volt. Persze a tárgyalóterem közönsége között akadt olyan is, akit ennek a
szomorú ügynek a tárgyaláson feltáruló szennyes részletei csábítottak ide. Akadtak
olyan asszonyok, akik gyermekeikkel vonultak fel a tárgyalásra, mert nem akarták a
radari „szenzáció" egyetlen részletét sem elmulasztani. Ezeket az asszonyokat a
gyermekeikkel együtt a tárgyalásvezető eltávolította a tárgyalóteremből.
A vádlott, aki két hónap óta letartóztatásban van, ott ül a rendőrnő mellett a vádlottak padján. Arcát fürkészem, amely sok konokságot árul el. Sötétbarna haját simán hátrafésülve viseli, kék ruhájában az egyszerű nő benyomását kelti. Csupán a
drapp színű tűsarkú cipő vált ki kissé éles kontrasztot a szemlélődőben.
P. Gézáné parasztszülők gyermeke. Apja a felszabadulás előtt gazdasági cseléd
volt. Az asszony négy általános osztállyal befejezte iskoláit. Egy darabig otthon
dolgozott, majd az építőiparban helyezkedett el. 1954-ben házasságot kötött P.
Géza gépkocsivezetővel és 1955-ben Sztálinvárosba költöztek. Itt is az építőknél
dolgozott egy ideig, majd 1956-ban kilépett a vállalattól. A Radarban laktak egyszoba-konyhás lakásban. Itt lakott a családdal P.-né 68 éves anyja is, aki rosszul
hall és rosszul lát. A házasságból két kislányka született. P.-né az első gyermekét
még rendesen nevelte és gondozta, de a második gyermek megszületése után szinte
lépésről lépésre csúszott le a lejtőn. Férjét Budapestre helyezték, és ez a körülmény
még inkább elősegítette a rossz társaságba keveredett asszony züllését.
A tárgyaláson P.-né megpróbálta férje áthelyezésével menteni és indokolni életmódját, de mint kiderült, ez az indoklás nem volt elfogadható. A férj, akit tanúként
hallgattak ki, vallotta, hogy majd minden héten, sőt kéthetenként már pénteken hazajárt. Az is kiderült, hogy átlag havonta 2000 forintot adott haza családjának. Ez a
pénz azonban az asszony kezei között szétfolyt, gyermekeit, anyját éheztette, míg ő
maga idejének legnagyobb részét italboltokban, szórakozóhelyeken, férfiak társaságában töltötte. Az ügyészi vádirat megállapítja: többször előfordult, hogy a nagyobbik leányka hideg időben is majd teljesen meztelenül, éhesen a telepen kóborgott.
A rendőrségi nyomozati iratok, a jegyzőkönyvbe foglalt tanúvallomások azonban teljes képet adnak arról az életről, amelyet P.-né folytatott. Napjait rendszerint
azzal kezdte, hogy reggel elment az italboltba és féldeci pálinkát ivott. Az italozás
később már olyan méreteket öltött, hogy nemcsak a szomszédok figyeltek fel erre,
hanem az ellenőrző körutat járó rendőrjárőr is. Nem is egyszer figyelmeztette a járőr vezetője P.-nét, akit különböző időpontokban férfiak társaságában italboltokban
talált, hogy hagyja abba életmódját és ne látogassa az italozó helyiségeket. Ez a figyelmeztetés azonban az asszonynál süket fülekre talált, és éppen úgy nem hasz-

nált, mint az egészségügyi védőnők figyelmeztetése. A védőnők és az egészségügyi ellenőrök több ízben a két kislányt testileg teljesen leromlott állapotban, megtetvesedve találták, sőt, az egyik egészségügyi védőnő ellenőrzése során, amikor a
kisebbik lánykát fekvőhelyéről felemelte, kukacokat talált a gyermek testén. Ezeket a tanúvallomásokat megerősíti az orvosi jelentés is, amely azt mondja, hogy a
kis Éva és Judit rosszul táplált, piszkos, férges állapotban került az állami gondozó
intézetbe, úgy, hogy a gyermekeket elkülönítőbe kellett elhelyezni. De nemcsak a
gyermekeket találták ilyen állapotban, hanem P.-né idős anyját is.
Amikor az illetékes hatósági szervek a bejelentések alapján megindították az eljárást, és P.-né lakásán helyszíni szemlét tartottak, megdöbbentő felfedezéseket tettek.
A szoba, ahol az asszony lakott, viszonylag rendben volt, a konyhában azonban kétségbeejtő állapotok uralkodtak. A hetek óta összegyűlt szennyes ruha, étel- és zöldségmaradékkal és más szeméttel keveredve bűzölgött az egyik sarokban. A priccsek,
amelyek fekvőhelyül szolgáltak, piszkos és beszennyeződött rongydarabokkal voltak borítva. Általában ebben a helyiségben olyan atmoszféra uralkodott, amelyet a
bizottság legedzettebb tagjai sem bírtak sokáig. Fényképeket készítettek erről a
konyháról, amely P.-né bűnös életmódjának legsúlyosabb bizonyítékát képezi.
A lefolytatott bizonyítási eljárás a legkisebb kételyt sem hagyta meg a tekintetben, hogy ez az asszony teljes mértékben kimerítette az ügyvédi vádiratban felhozott bűncselekmény ismérveit. Az ügyész kemény szavakkal ostorozta P. Gézáné
magatartását és gyermekeivel szemben elkövetett bűnét. Kiemelte, hogy a becsületes dolgozók elítélik az ilyen anyát, az ilyen asszonyt, aki megtagadta azokat az erkölcsi kötelezettségeket, amelyeket egy anyának teljesíteni kell. Az a törvény,
amelynek alapján most P.-né ellen vádat emeltek, régi törvény. A régi társadalom
nem vette figyelembe az ebben foglalt rendelkezéseket. A szocialista társadalomnak, a szocialista törvénykezésnek azonban az a kötelessége, hogy ezt a törvényt
maradéktalanul érvényesítse. A szocialista társadalomnak feladata őrködni a gyermekek felett, ezért végrehajtható börtönbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól.
A Városi Bíróság ezután tanácskozásra vonult vissza, majd ítéletet hirdetett. P.
Gézánét a büntetőtörvénykönyv 322. §.-ba ütköző ifjúság elleni bűntett elkövetésében bűnösnek mondta ki, és ezért egy évi börtönbüntetésre ítélte főbüntetésként,
mellékbüntetésként pedig az ítélet végrehajtása után két évre eltiltja a szülői felügyelet gyakorlásától.
A bíróság az ítélet indoklásában kimondotta, hogy P.-né gyermekeivel szemben
súlyos bűnt követett el, amely az eljárás során igazolást nyert, és ennek alapján a
börtönbüntetést indokoltnak látja. Indokoltnak látja továbbá azt is, hogy az
asszony a börtönbüntetés kitöltése után ne kapja vissza gyermekeit addig, amíg be
nem bizonyítja, hogy őket becsületesen kívánja nevelni.

B. KÁDÁR ZSUZSANNA
ÁLLAMBIZTONSÁGI TERVEK A SZOCIÁLDEMOKRATÁK
MEGOSZTÁSÁRA
(1959)
A „jobboldali" szociáldemokrácia kategóriája a hazai munkásmozgalom történetében régóta bevett fogalomnak számított. 1948 után azokat a szociáldemokrata
érzelmű embereket értették alatta, akik ellenezték a szociáldemokrata párt bekebelezését a kommunista pártba, és nem lettek tagjai a Magyar Dolgozók Pártjának. A
kommunista diktatúra első éveiben bebörtönzött szociáldemokraták 1954 vége és
1956 tavasza között egymás után kerültek szabadlábra. Továbbra is rendőri megfigyelés alatt álltak, nagyrészük teljesen elszigetelt volt a politikai élettől. 1956-ban
késlekedtek a politikai szerepvállalással. Ebben, az elszigeteltség mellett, az is
közrejátszott, hogy a szociáldemokraták csak szigorú feltételek teljesülése után
voltak hajlandók hivatalosan bejelenteni a párt újjáalakulását és mérlegelni a kormányzati szerepvállalást. November 4-e után egy darabig még működtek a párt vezető testületei. 1957. március 15-ig a pártvezetőség rendszeresen ülésezett Révész
András1 lakásán, ahol aktuális kérdéseket vitattak meg.
Az 1956 novemberében hatalomra került új vezetés 1957 februárjára zárta le a
szociáldemokrata párt ügyét. Kádár János az Ideiglenes Központi Bizottság ülésén
kijelentette, hogy a Magyar Népköztársaságban semmiféle szociáldemokrata pártra nincs szükség. „Az ellenforradalmároknak és az imperialistáknak az a véleményük, hogy itt kell egy szociáldemokrata szervezkedés, és ők nagyon jól tudják,
hogy ezen a módon lehet a leghatékonyabban zavarni a munkásosztály politikai
egységét. Ennek érdekében szítanak, illegális szociáldemokrata szervezkedést
hoznak létre, ahol sajnos a legális és az illegális munka között érintkezés van." 2

1
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Róvcsz András (1909-1996) a Népszava egykori szerkesztőjének, a szociáldemokrata párt történészének, Révész Mihálynak a fia. 1945 után a budapesti Városháza szociáldemokrata pártszervezetének vezetője. 1948 februárjában kizárták a pártból, elveszítette állását. 1950-ben
életfogytiglani fegyházra ítélték. 1955-ben szabadult. 1956-ban az újjáalakult párt főtitkárhelyettese. 1957-től a Budakalászi Textilművek jogtanácsosa.
MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1957. február 26-ai ülésének jegyzőkönyve. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. II. kötet. 1957. január 25-1957. április 2. Szcrk.: Némcthné Vágyi Karola-Urbán Károly. Bp., 1993. 165-166. p.

Az 1956-ban aktivizálódott szociáldemokratákkal szemben az MSZMP vezetése kettős taktikát követett. Egyrészt durva támadást intézett ellenük a sajtón keresztül, másrészt kísérletet tett arra, hogy szociáldemokrata politikusokat is beléptessen az MSZMP-be, sőt bevonjon a vezetésbe. Voltak, akiknél sikeres volt az erőfeszítés, az 1956-os pártvezetés azonban kivétel nélkül külső és belső emigrációba
húzódott vissza.
Az MSZMP irányvonalának megfelelően a belügyi szervek megkapták a „szociáldemokrata ügyet". A belső elhárításnak 1956 után kettős feladata volt. Egyfelől
több szociáldemokratát akartak beemelni a politikai életbe annak érdekében, hogy
a „be nem vont személyek helyes politikai nézeteket vegyenek fel". 3 Másfelől az
így bevonódottakat 4 elszigetelni a „jobboldal" magjától, Révész Andrástól és körétől. Révészék azt vallották, hogy a későbbiekben van esély a többpártrendszerhelyreállítására és a szociáldemokrata párt újbóli működésére. Ennek érdekében az
1956 után megfogyatkozott garnitúrát fel kell tölteni fiatalokkal, új vezetőket kell
kinevelni. A hazai elhárítás — operatív eszközök felhasználásával — lejáratási
kampányokat szervezett Révész András és köre ellen. Folyamatos telefonlehallgatás3 mellett, Révészt több ízben behívták a politikai rendőrségre. Révész András
mellett Erdei István6, Fischer József 7 és mások is a belső elhárítás látókörébe kerültek. Fischer, Révész legmegbízhatóbb barátja, különböző kávéházakban és nyilvános helyeken találkozott elvbarátaival, akikről a gondos nyomozó szervek fotókat
készítettek. Fischer sorozatos útlevélkérelmeit elutasították, mivel attól tartottak,
hogy az emigrációban mutatkozó bomlási folyamatra kiutazása fékezőleg hatna,
személyével az emigrációt erősítené.
A volt szociáldemokraták egy része beilleszkedett, megtalálta helyét a magyar
társadalomban, szerepet vállalt a közéletben, vagy éppen a politikai vezetésben. Jelentős volt azoknak a száma, akik a szociáldemokráciáról vallott nézeteiket nem
3
4
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7

Történeti Hivatal (TH), O-14823/1. I60.p.
Révész András szerint 1962-ben történt meg az igazi egyesülés, amikor Kisházi Ödön keresztülvitte, hogy a volt szociáldemokrata vezetőség tagjainak jelentős része belépjen a pártba!
Révész András: „1956-ban szociáldemokrata alternatíva nem merült f e l " In: Pártok 1956. Válogatás az 1956-os pártvezetők visszaemlékezéseiből. 1956-os Intézet, Bp., 1997. 235. p.
Az ún. 3/a. (telefon lehallgatása) és 3/c. rendszabályt alkalmazták, ami a helyiség, lakó-, munkaszoba lehallgatását tette lehetővé a megfigyelés alatt állóknál.
Erdei István (1904-1987) 1956-ban a Csongrád megyei Nemzeti Bizottság elnöke.
Fischcr József (1901-1995) építész, 1945-1948 között a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke, 1945-1946-ban országos újjáépítési kormánybiztos. 1948 után kiszorult a közéletből.
1956 októberében részt vett a Szociáldemokrata Párt újjászervezésében, november 2-tól a
Nagy Imre-kormány államminisztcrc. 1956 után a BUVATI munkatársa, majd tervező építészként dolgozott. 1965-ben kivándorolt az Egyesült Államokba, 1978-ban tért haza.

adták fel, ám erről szélesebb körben nem nyilatkoztak meg, lojálisak voltak az
1956 utáni politikai vezetéshez. A belső elhárítás őket a „loyálisak táborának" nevezi, akik egy-egy élesebb nemzetközi vagy belpolitikai szituációban az aktív
„jobboldaliak" mögé sorakozhatnak fel. Ezt a tábort erősítette a vidéken élő és az
egyes budapesti nagyüzemekben dolgozó ún. „középkáder" állomány, akik
1956-ban ismét szerepet kaptak, s az üzemi munkástanácsokban vagy a szakszervezetekben aktivizálták magukat. Az elhárítás szemében ők azért voltak veszélyesek, mert 1956 utáni — korábbi tekintélyük és befolyásuk megóvása érdekében —
óvatos, visszahúzódó és zárkózott magatartásuk miatt nehéz volt ellenük fellépni,
ugyanakkor ők képezték a „jobboldal" mindenkori bázisát.
A „jobboldali" szociáldemokraták 1956 után is nyíltan ellenséges csoportja
igen szűk körű volt, döntően budapesti vezetőkre korlátozódott. A központi politikai nyomozó szervek 1958 és 1962 között országosan 27 ügyben kezdték meg a
feldolgozó munkát, ebből 18 csoportos (6-10 fővel), 9 egyéni ügy volt, melyek zömében kimerítették az izgatás kategóriáját.
A volt szociáldemokraták külső erők nyomására bekövetkező rendszerváltozásban reménykedtek. A hatalmat koalíciós alapon gyakorló polgári demokrácia
alapján álltak. Törekedtek régi kapcsolataik megtartására, ugyanakkor védték kádereiket a lebukástól, ezért azt az elvet követték, hogy szervezkedni nem szabad,
de egymásról tudni kell. Óvatosságukban odáig mentek, hogy még Kálmán József 8
javaslatát is elvetették, aki azt szerette volna elérni, hogy a volt szociáldemokrata
elítéltek magánlakáson rendszeresen jöjjenek össze. Saját párttársaikon kívül más,
hasonló gondolkodású embereket is látókörükbe vontak. Révész András egyik
emigrációba kiküldött üzenetében írja: „kutya kötelességem az ország építése vonalán együttműködnöm mindazokkal és megkeresnem mindazokat, akiket én
megismertem és akiket a magam pártjában fontosnak tartok ... engem személy
szerint a kisgazdáknak rendes rétegéhez, a papokhoz, a katonatisztekhez, akikkel a
börtönben jó kapcsolatot alakítottam ki, mély barátság fűz.. ,"9 Révész András a vidéki és volt börtönkapcsolatai révén széles körű befolyást élvezett, és a volt polgári
pártok képviselői is őt ismerték el a szociáldemokrácia magyarországi vezetőjeként.
1962-ben — a MSZMP KB augusztusi, a törvénysértő perek lezárásáról szóló
határozatát követően — a volt szociáldemokrata vezetők, élükön Révész Andrással, elkezdték felújítani és rendszeressé tenni kapcsolataikat. 1962 szeptemberé-
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Kálmán József (1888-1965) 1915-1919 között az Országos Társadalombiztosítási Intézet aligazgatója. 1945 után fővárosi törvényhatósági bizottsági tag.
Idézi egy 1962. június 18-án kelt összefoglaló jelentés: TH 0-14823/1. 178. p.

ben létrehoztak egy öttagú elnökséget az 1956-os SZDP Intéző Bizottság tagjaiból. Csak a legszűkebb és legbizalmasabb kör találkozhatott egymással szigorú
konspirációs szabályok szerint. Az alább közölt 1959. évi forrás már előrevetíti ezt
a folyamatot, amikor beszámol arról, hogy a volt budapesti szociáldemokrata vezető csoportot szervezett maga köré, amellyel további sejtszerű illegális szervezkedést indított el.
Abban, hogy a hazai szociáldemokraták soraiban az egység tovább bomlott, jelentős szerepe volt az emigrációt megosztó ellentéteknek. A belső reakció elhárítását végző osztály, a hírszerzéssel karöltve, megpróbálta a Révész András személyét övező feltétlen bizalmat Magyarországon kívül is megtörni. „Szekszárdi" fedőnevű ügynökük kiutaztatásával információkat gyűjtöttek a bécsi magyar emigráció politikai tevékenységéről, miközben Révészt hamis adatok kiszivárogtatásával igyekeztek lejáratni. A segélyezésre küldött csomagok és pénz nagyrészt kiutazó turisták közvetítésével került haza, szétosztását Révész vállalta magára.
Könnyen jöhetett hát a vád: korrupció, a segélyek körüli „gyanús üzelmek" felemlegetése.
A közölt irat a Történeti Hivatal egyik nemrégiben visszaminősített operatív
dossziéjából került elő. Kiderül belőle, hogy a Belügyminisztérium szervei 1959
tavaszán milyen eszközökkel kívánták bomlasztani a „jobboldali" szociáldemokraták mozgalmát. Arról, hogy ez a terv ténylegesen megvalósult-e, egyelőre csak
közvetett információkkal rendelkezünk. A lejáratási akciókat az itthon élő szociáldemokraták közvetlenül tapasztalták, s erről beszámoltak egymásnak küldött, valamint az emigrációba kijuttatott leveleikben. Az akciók végrehajtóinak, az ügynököknek a személye azonban ezideig homályban maradt.

Dokumentum
1959. április 15.
A Belügyminisztérium II/5-a alosztálya által készített operatív terv a
szociáldemokrata szervezkedés elleni fellépésre
BMII/5-a. alosztály 10
65-1653/59

Szigorúan titkos!
Tárgy: Jobboldali szociáldemokraták vonalára
O p e r a t í v

t e r v

Budapest, 1959. április 15.
A jobboldai szociáldemokrata kategóriában az elmúlt időszakban Pártunk politikája és a nemzetközi helyzet hatására a bomlási folyamat tovább erősödött. Jelentősen csökken a csoportosulások száma. Ennek ellenére egyes jobboldali szociáldemokrata személyek és csoportok ellenséges tevékenységet fejtenek ki Népköztársaságunk ellen. Főleg rémhírterjesztésre, az emigrációban kintélőkkel állandó kapcsolat fenntartására felhasználják egyrészt a kiutazókat, másrészt igyekeznek követségek felé ismeretségeket kiépíteni. így pl. angol, izraeli követségek irányába tesznek
lépéseket. A csoportosulások összetételét és jellegét tekintve nem mind ellenségesek, ezért egyes csoportok bomlasztása, egyes vezető jobboldali szociáldemokrata
személyek lejáratása szükséges. Ugyanakkor egyes csoportok és személyek operatív
feldolgozását megkezdtük. Jelzéseink vannak arra vonatkozóan, hogy egy ú. n. „második vonalat" igyekeznek kialakítani, mivel számolnak azzal, hogy az ismert jobboldali szociáldemokrata vezetőket a rendőri szervek megfigyelés alatt tartják.
A fent említett operatív feladatok végrehajtása érdekében részletes operatív tervet dolgoztunk ki. A terv a 11/2.11 és a II/3. Osztállyal' 2 közösen megoldandó feladatokat is magában foglalja. Az operatív terv célja:
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A Belügyminisztérium II/5. osztályát a belső reakció elhárítására állították fel.
A kémelhárítást végző osztály. A politikai nyomozószervek felépítéséről részletesebben: Cseh
Gergő Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézmenytörténeti vázlata,
1945-1990. In: Trezor I. A Történeti Hivatal évkönyve 1999. Szcrk.: Gyarmati György. Bp.,
1999. 7 3 - 9 0 . p.
A hírszerzést végző osztály.

1. Egyes vezető jobboldali szociáldemokatákat és csoportokat operatív úton szoros ellenőrzés alá vonni, feldolgozni. Felderíteni tevékenységüket és azokat dokumentálni. Megkeresni és beépülni az ún. „második vonalba".
2. A feldolgozó munka során egyes vezető jobboldali szociáldemokraták lejáratása, egyes csoportok, főleg ügynöki úton történő bomlasztása. A lejáratást és a
bomlasztást a 11/3. Osztállyal közösen, a szociáldemokrata emigrációra is kiterjeszteni.
3. Operatív munkánk döntő iránya: a külföldi csatornáik átfogása, esetenkénti
kialakítása, befolyásolása. A II/2. Osztállyal közösen követségi kapcsolataik
tevékenységének felderítése, dokumentálása. A II/3. Osztállyal közösen ügynököket utaztatni és egyes esetekben telepítésüket előkészíteni. Az emigráció
által kiadott sajtótermékek rendszeres értékelése.
4. A kategória szempontjából jelentősebb súlyponti megyékkel rendszeres foglalkozás és konkrétabb segítségnyújtás. Kölcsönös tájékoztatás megjavítása.
A fenti feladatok végrehajtása hosszabb időt vesz igénybe, a végrehajtásért a
központi alosztályon kívül felelősek az egyes megyei szervek párhuzamos vonalain dolgozó operatív tisztek, valamint a 11/2. és a 11/3. Osztály illetékes alosztályai.
A fenti feladatok végrehajtása érdekében az alábbi intézkedéseket hajtjuk végre:

I.

Egyes vezető jobboldali szociáldemokratákat és csoportokat operatív úton szoros
ellenőrzés alá vonjuk, feldolgozzuk. Felderítjük tevékenységüket és azokat dokumentáljuk. Megkeressük és beépülünk az ú. n. „második vonalba". Ennek érdekében az alábbiakat hajtjuk végre:
1. Feldolgozunk hét vezető jobboldali szociáldemokratát, akik adataink szerint
jelenleg legaktívabb magatartást tanúsítanak.
a. A feldolgozás során a szükségletnek és a lehetőségeknek megfelelőn valamennyi operatív eszközt felhasználjuk.
b. Elsősorban felhasználjuk ügynökségünket, akik részére részletes magatartási vonalat határozunk meg, dolgozunk ki.

2. Négy jobboldali szociáldemokrata csoport tevékenységének jellege ellenséges
tevékenységre utal. Ezeket operatív úton feldolgozzuk:
a. A budapesti VIII. ker.-i SZDP volt vezetőinek egy része ellenséges tevékenységet fejt ki. Csoportosulásuk illegális szervezkedésre utal. Tevékenységük felderítésére a VIII. ker.-i Politikai alosztály, valamint kapcsolataik
miatt a Pest megyei V. alosztály és a Komárom megyei V. alosztály területeiken felmerülő személyeket operatív feldolgozás alá vonják. A csoport vezetőjét külső figyelés alá vonjuk, kapcsolatait ellenőrizzük és feldolgozzuk.
Pest megye területén lévő kapcsolatai közül egy személyt kiválasztunk, tanulmányozunk és beszervezünk. Meglévő ügynökségünk közül a csoport
vezetője mellé egy személyt bevezetünk.
b. Baranya megyében, Pécsett ú. n. „Délmagyarország-i" szociáldemokrata
csoportosulás alakult ki. Jelzéseink szerint felvették a kapcsolatot a „Szabad Európa" Rádiónál dolgozó egyik volt szociáldemokratával. Az ügyben
rendszeresen leutaztatjuk „Baranyai" 13 fedőnevű ügynökünket, akinek jó
hírszerző lehetőségei vannak. A Baranya megyei V. alosztály a csoport tagjai közül kiválaszt egy személyt és tanulmányozás után beszervezi. A „Szabad Európánál" dolgozó szociáldemokratával a kapcsolatot egy, a jugoszláv határnál lakó személyen keresztül tartják fenn, akit a határőrséggel
együtt szoros hálózati ellenőrzés alá vonunk.
c. Budapesten élő volt jobboldali szociáldemokrata vezető maga köré csoportosulást szervezett, mely célul tűzte ki, a további sejtszerű illegális szervezkedést. Tervezik a jövő Szociáldemokrata Pártjának programját is. A csoport tagjainak ellenőrzése után meglévő ügynökeink közül bevezetést hajtunk végre. A jobboldali szociáldemokrata vezetőt külső figyelés alá
vesszük, kapcsolatait feldolgozzuk. Azok köréből egy személyt kiválasztunk és beszervezünk.
d. A Csehszlovák Állambiztonsági szervek adatai szerint Budapesten illegális
szervezkedés folyik, a szociáldemokrata személyek részvételével. Felderítésük szerint vezetőik között szerepel az egyik kerületi volt SZDP funkcio-
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Egyike azon. Nyugaton is dolgozó belügyi- titkosszolgálati ügynököknek, akik Kéthly Anna
megfigyelését végeztek az emigrációban és Magyarországról hozták-vitték — látszólag — a
híreket.

nárius. A szervezkedésnek célja külföldi kapcsolat létesítése. Tevékenységük felderítésére a Csehszlovák Állambiztonsági szervek ügynökét ismételten Budapestre utaztatjuk, a felmerülő vezetőket szoros hálózati ellenőrzés alá vonjuk. Kapcsolataikat feldolgozzuk és a vezetők mellé beszervezést hajtunk végre.
3. Az ún. „második vonal" megkeresésére és tevékenységének felderítésére intézkedéseket hajtunk végre:
a. Mérei Ferenc és társai ügyének felszámolása során talált szociáldemokrata
névsorban felmerülő személyek közül kiválasztunk két személyt és tanulmányozás után beszervezzük.
b. Az ellenforradalom alatt újjászerveződött Szociáldemokrata Párt szervezésére jelentkezettek névsora birtokunkban van. Nagy részük tevékenységét
nem ismerj ük, a névsorban felmerülő személyek közül két főt kiválasztunk,
tanulmányozunk, majd beszervezzük őket.
c. Az emigráció irányításával Nyugatról aktív segélyezés folyik a Magyarországon élő volt jobboldali szociáldemokratákat illetően. A segélyezettek
közül kiválasztunk két olyan személyt, akik beszervezése célszerűnek látszik. A TI/3. Osztály útján ellenőrizzük a segélyezés során megjelölt feladó
személyeket, valamint a segélyezés célját.

II.

A jobboldali szociáldemokraták egyes vezetőit lejáratjuk, ugyanakkor egyes csoportokat — melyek jellegüknél és összetételüknél fogva erre alkalmasak — bomlasztjuk. A lejáratást és a bomlasztást a 11/3. osztállyal közösen a szociáldemokrata
emigrációban is megkezdjük.
1. Bomlasztani fogunk négy szociáldemokratákból álló csoportot, amelynek tagjai többségben népi demokratikus rendszerünkkel szemben loyális, szimpatizáns személyek. Csupán egy-két ellenséges beállítottságú személyt találunk
köztük. A csoportokat ügynöki úton bomlasztjuk.
a. Budapesten, a Hungária kávéházban és a Belvárosi espressóban rendszeresen összejár két szociáldemokrata csoport, akik megvitatják az aktuális bel-

és külpolitikai eseményeket. Egy-két személytől eltekintve a többség ellenségesen nem nyilatkozik. Mindkét csoportot ügynöki úton bomlasztjuk. A
bomlasztást „Titkár", „Virág" és „Erzsébeti" fedőnevű ügynökök hajtják
végre, valamennyi ügynök részére magatartási vonalat dolgozunk ki. A
Hungária csoport tagjai közül két személyre javaslatot készítünk, akiket a
szakszervezeti és kerületi Hazafias Népfront vonalon javasolunk bevonni
társadalmi munkába.
b. Egerben több volt megyei szociáldemokrata vezető csoportosulást alkot.
Rendszeresen összejönnek, tapasztalataink szerint egy-két személy ellenséges kijelentésein kívül, ellenséges tevékenységet nem fejtenek ki. A csoport bomlasztását „Lőrincz" fedőnevű ügynökünk útján, valamint a Heves
megyei V. alosztály hálózatán keresztül oldjuk meg. A csoport tagjai közül
egy személyre javaslatot teszünk, hogy a megyei Pártbizottság hívja be,
vele folytasson beszélgetést és a megyei Hazafias Népfront vonalán, vagy
egyéb társadalmi szervezetbe vonja be, bízza meg feladatokkal.
c. Miskolcon ugyancsak volt megyei szociáldemokrata vezetők csoportot képeznek, rendszeresen összejárnak, értékelik a politikai helyzetet. Értékeléseikben egyes személyek ellenséges álláspontot foglalnak el. A csoportot
„Kormos" fedőnevű ügynök útján bomlasztjuk. Egy személyre javaslatot
teszünk, hogy a Megyei Pártbizottság társadalmi munkával lássa el.
2. A feldolgozás alá vont hét vezető jobboldali szociáldemokrata közül két személyt — akik igen jelentős befolyással rendelkeznek a kategóriára — lejáratunk.
a. Az egyik jobboldali szociáldemokrata vezető, akinek feladata az emigráció
által beküldött pénz elosztása, a segélyezés irányítása 14 , adataink szerint
korrupcióval alaposan gyanúsítható. Ezt kihasználjuk és ügynöki úton tovább erősítjük, egyrészt hazai körökben, másrészt az emigráció felé. A lejáratásra felhasználjuk „Erzsébeti" és „Bajnok" fedőnevű ügynökeinket, valamint a 11/2. Osztály „Bodrogi" fedőnevű ügynökét az emigráció felé.
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emigrációba.

b. A másik jobboldali szociáldemokrata vezető a Belügyminisztériumtól
nemrég kivándorló útlevelet kért' \ Nevezett személyt több ízben behívattuk, adatkiegészítés ürügyével, mely alkalmakkor vele beszélgetést folytattunk, tanulmányoztuk személyét. Javaslatunkra a kivándorló útlevelét elutasították. Erről feleségét és családját, akik Amerikában élnek, levélben
már értesítette. Tervünk, hogy itthon elterjesszük róla, hogy mivel nagyon
sokat járt be a Belügyminisztériumba, lehetséges, hogy velük kapcsolatban
áll. Szándékunk nevezettnek egy későbbi időpontban a kivándorló útlevelet
megadni 16 , amivel tovább erősítjük a fent említett hírt. Elutazása után az
emigrációban is elterjesszük, hogy a Belügyminisztérium kapcsolata.
3. Javaslatot készítünk a Párt vezetősége felé egyes szociáldemokraták társadalmi
és állami életünkbe való bevonására, nyugdíjának felemelésére és esetleg
egyes személyek esetében a közvetlen politikai foglalkozásra. Javaslatunk kb.
10-12 személyre fog kiterjedni. A javaslatoknál figyelembe vesszük a munkásmozgalomban való részvételt, az ellenforradalom alatti magatartást és a szociáldemokrata kategóriára kiterjedő befolyásukat.
4. A szociáldemokrata emigráció fokozottabb balra tolásának, a jobboldali elemek leválasztásának érdekében a II/3. Osztállyal együtt dolgozunk.
a. Munkánk egyik irányát képezi „Palotás István" volt szociáldemokrata vezető helyzetének megerősítése, a svájci szekció vezetésének kézbevétele.
ICéthly Anna, Szélig Imre baloldali befolyásolása. Ennek érdekében alosztályunk „Szepesi" fedőnevű ügynöke kiutazás esetén személyesen —
amennyiben erre nem kerül s o r — levélben felveszi a kapcsolatot „Tűz Lajos" szociáldemokrata vezetővel, akire jelentős befolyást tud gyakorolni,
hogy „Palotással" dolgozzon együtt és gondolatait fogadja el. Ugyanakkor
a II/3. Osztály „Palotással" felveszi a kapcsolatot és a megjelölt feladatok
végrehajtásával bízza meg.
b. „Tamás Tibor" jobboldali szociáldemokrata jelenleg Bécsben aktívan dolgozik. Korábbi adataink szerint a hazai jobboldali szociáldemokraták már
küldtek ki Kéthly Annáék felé olyan értesítést, hogy „Tamás" anyagilag és
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Valószínűleg Fischcr Józsefről van ilt szó.
Hét és fél évig nem kapta meg a kivándorlási engedélyt, s csak a 19. kérvénye után sikerült
családja után kimennie az Egyesült Államokba.

politikailag nem megbízható, s feltehető, hogy a Magyar Népköztársaság
Belügyminisztériumával kapcsolatot tart fenn. Ezt a hírt országon belül,
ügynökségünk útján tovább erősítjük. Bécsi szociáldemokrata vezetőknek
és a „Cél" című nyilas lapnak ezzel kapcsolatban levelet küldünk. Ezzel
elősegítjük nevezett személy lejáratását.
c. „Rövid András" volt soproni jobboldali szociáldemokrata, jelenleg Bécsben fejt ki tevékenységet. Nevezett korábban a Belügyminisztérium kapcsolata volt. Munkáját hanyagul és felületesen végezte. Ellenforradalom
alatt nyugatra szökött. A 11/3. Osztály dolgozik nevezett felszedésének lehetőségén. Amennyiben a felszedésnél tanúsított magatartása olyan lesz,
ami nem teszi lehetővé további foglalkoztatását, felhasználjuk a birtokunkban lévő nyilatkozatát.
d. Az egységes magyar emigráció kialakulásának megakadályozására Kéthly
Annához és a „Népszavához" több esetben „névtelen szociáldemokrata"
megjelöléssel, postai úton leveleket, cikkeket juttattunk el. A cikkek irányvonala támadja a szélsőjobboldali emigrációt, és kiemeli és helyesli Kéthly
Annáék viszonylagos „baloldali" magatartási vonalát. A fentiekkel ellentétben a „Cél" című nyilas emigráns laphoz, a szociáldemokratákat támadó
cikkeket juttatunk el. A kikiildendő leveleket s cikkek egy részét ügynökökkel készíttetjük el és kapcsolataik révén juttatjuk ki, más részét mi magunk
készítjük, s a IT/3. Osztály útján Nyugaton postai úton továbbítjuk.

III.
Az emigrációval összeköttetést biztosító csatornák átfogása, kialakítása, befolyásolása. Egyes követségi vonalakon felmerülő személyek feldolgozása. Ügynökök
rendszeres utaztatása és esetenkénti telepítése. Az emigráció által kiadott sajtótermékek rendszeres feldolgozása érdekében az alábbiakat hajtjuk végre:
1. Az összeköttetést biztosító csatornák átfogása, kialakítása, befolyásolása, a
rendszeresen vagy alkalmanként kiutazó ügynökök útján lehetséges.
a. AII/2. Osztály „Bordrogi" fedőnevű ügynökének részletes magatartási vonalát kidolgozzuk. Nevezett rendszeresen, két-három havonta, hivatali
munkájából kifolyólag Bécsbe utazik. Ez alkalmakkor felveszi a kapcsolatot több olyan személlyel, akik Bécsben a szociáldemokrata emigráció ve-

zetöi. Ezúton felderítést tud végezni egyrészt a kinti helyzetet illetően, másrészt szándékaikat és terveiket illetően tájékozódhat.
b. Alosztályunk ügynökei közül „Szekszárdi", „Baranyai" és „Csatár" félévenként rendszeresen Nyugatra utazik, félig magánjellegű kérdésekben. Ezeket
az alkalmakat felhasználva folytatnak felderítést részünkre. Ügynökök kiutazása esetén a II/3. Osztállyal közösen készítjük el a feladattervüket.
c. A II/3. Osztállyal közösen olyan személyek kiválasztását és feldolgozását
hajtjuk végre, akiket hírszerző lehetőségeik alkalmassá tesznek a későbbi
időben az emigrációba való beépülésre. így foglalkozunk „Vasas József'
volt megyei jobboldali szociáldemokrata beszervezésével, aki 1957-től illegalitásban él.
2. Célunk a jobboldali szociáldemokrata vonalon olyan ügynökök kiválasztása és
megfelelő feldolgozása, akiket a II/3. Osztállyal közösen hosszabb időre tudunk telepíteni. Jelenleg foglalkozunk „Ferencz" fedőnevű ügynökünkkel, akinek Kéthly Annához van kapcsolata. Az ellenforradalom alatt az SZDP
Központjában és a Népszavánál dolgozott. Kéthly Anna Magyarországra való
visszatérése alkalmával már Sopronban találkoztak, s együtt voltak. Kéthly
Anna hívta, hogy vele együtt menjen Nyugatra, az ügynök azonban visszatért
és illegalitásban volt 1958 őszéig, átszervezéséig.
3. Külföldi csatornák kiépítése, valamint a meglévő csatornák felkutatása érdekében a szociáldemokrata emigrációban aktív tevékenységet kifejtő személyek
közül hét személyt feldolgozunk. A feldolgozás során összegyűjtjük a Belügyminisztériumban elfekvő valamennyi anyagot, tevékenységüket dokumentáló
adatokat személyenként külön-külön állítjuk össze, felderítjük és operatív feldolgozás alá vesszük magyarországi rokoni és baráti kapcsolataikat.
4. A Nyugaton megjelenő „Népszavát" félévenként rendszeresen kiértékeljük.
Az eddig felderített újságíróit és lapterjesztőit, valamint azok magyarországi
kapcsolatait feldolgozzuk. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy mely személyek feldolgozása révén nyílik lehetőségünk beszervezésre, beépülésre.
5. A jobboldali szociáldemokrata vonalon felmerülő követségi kapcsolatokkal
rendelkező személyek tevékenységének tisztázása és dokumentálása végett a
II/2. Osztállyal közösen az alábbiakat hajtjuk vége:

a. „Dr. Debreceni Imre" orvos, budapesti lakos, angol követségi kapcsolatokkal
rendelkező személyt feldolgozzuk. Követségi kapcsolatának jellegét tisztázzuk a TI/2. Osztály hálózati lehetőségének felhasználásával. Külső figyelés
alá vesszük, kapcsolatainak felderítése végett, azokat ellenőrizzük és feldolgozzuk. Kiválasztunk megfelelő személyt és beszervezzük. A BRFK V. alosztályának segítségével munkahelyén hálózati ellenőrzés alá vesszük.
b. „Virág" fedőnevű ügynökünk, volt szociáldemokrata vezető, állandó kapcsolatot tart fenn a budapesti izraeli követség több diplomatájával. A kapcsolat jellegének tisztázása és dokumentálása végett a II/2. Osztály meglévő hálózati lehetőségeit is igénybe vesszük. Alosztályunk „Bodrogi" fedőnevű ügynöke útján hálózati feldolgozás alá vesszük.

IV.
A jobboldali szociáldemokrata vonalon végzendő elhárító munka helyes megszervezése és összehangolása végett főleg a súlyponti megyékben.— így: Heves, GyőrSopron, Baranya, Borsod és Szolnok — rendszeres és konkrét segítséget nyújtunk
a párhuzamos vonalakon dolgozó operatív tiszteknek.
1. Rendszeresen segítséget nyújtunk a miskolci és egri csoportok bomlasztásához, valamint a pécsi ú. n. „Délmagyarország-i" szociáldemokrata csoport feldolgozásához. Tájékoztatást nyújtunk a szociáldemokrata vonalon végzendő
operatív munkához, ezért a vonalon tapasztalt ellenséges tevékenység irányáról, módszeréről készült összefoglaló jelentést a megyei osztályoknak megküldjük. A munkatervekben szereplő beszervezésekben segítséget nyújtunk.
2. A központi alosztály figyelemmel lesz a hálózatépítés során, hogy olyan utazó
ügynököket is szerezzen be, akiknek lehetősége lesz, főleg a már említett súlyponti megyékben való lejárásra.
Történeti Hivatal, 0-14823/1. dosszié, 125-132. p.
Gépelt tisztázat aláírás nélkül.
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