


ben vitt szerepéért juttatta az államalapító uralkodónak, s ezzel Hartvik István ki-
rályt tulajdonképpen a pogányokhoz küldött legátusok (legátus ad gentes) szerep-
körébe helyezte. A pápai követségek valójában a térítő tevékenységből fejlődtek 
ki, ezt Deér szerint a pápai udvar még a XII. században is számon tartotta. A harma-
dik István-életrajzot e munkájában ő is II. Orbán 1096. évi levelére adott válasz-
ként értékelte, s Hartvik legációs teóriája szerinte a pápa azon sürgetésére felelt, 
amellyel ő István király honorjait és dignitasait tudakolta.97 A legenda e részletei 
szolgáltak igazolásul a XII. századi magyar uralkodók egyházfői igényeihez, de 
III. Ince pápa érzékelte a hartviki alkotás azon célját, hogy a magyar uralkodónak 
pápai követi méltóságot tulajdonítson, s kiemelt bizonyos szövegeket a hagiográ-
fiai műből.98 Mindezek ellenére a magyar uralkodó még 1238-ban is legátusi mi-
voltának elismerését követelte a Szentszéktől.99 

Hartvikot Deér is német eredetűnek gondolta, s Guoth Kálmán érveléséhez igen 
hasonló módon, Pauler, Germain Morin és Kniewald Károly kutatásaira hivatkoz-
va, azokat megerősítve a XI-XII. század fordulójának győri püspökeként határozta 
meg személyét, aki azonos lehet a Gaufredus Malaterránál említett Arduinus epis-
copus Ioviensisszel. Vitatta viszont régi szakmai ellenlábasa, Tóth Zoltán feltevé-
sét a hersfeldi-magdeburgi Hartvik hazánkba kerüléséről (Csóka 196l-es tanul-
mányát még nem ismerte), egy német szakmunkára hivatkozva úgy vélte, hogy ez a 
Hartvik még 1090-ben elhunyt.100 

A fentiek alapján kézenfekvő volt azt feltételezni, hogy az 1097-ben Szicíliában 
járt legendaíró főpap értesült a normann nagy gróf legációs igényéről, amelyet már 
a következő évben elismert a nehéz helyzetében a neki való engedelmességet en-
gedményekkel biztosítani kényszerülő II. Orbán pápa. Hartvik I. Rogerhez hason-
ló módon érvelt az István-életrajzban: a pápai kedvezmény olyan fejedelmet ér, aki 
serényen buzgólkodott egyháza érdekében és a hitetlenek ellen is győztes harcot 
folytatott. A püspök a szigetországból való visszatérése után röviddel elkészíthette 
életrajzát, hiszen Albericus törvényprológusában101 már vir apostolicusként szere-
pelt az államalapító király.102 
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Deér József 1966-ban megjelent híres Szent Korona-monográfiájában is kitért a 
Hartvik-legendával kapcsolatos problémákra. E müvében (miként már 1964-ben 
is) anakronizmusnak minősítette a pápa általi, a császár megkerülésével történő 
koronaküldést Szent István korában, hiszen az első, a pápa által önállóan végrehaj-
tott ilyen cselekedetről csak 1075-ből van adatunk, VII. Gergely pápasága idejé-
ből. Úgy vélte, hogy Hartvik lényegében a királyi méltóság Rómából való szár-
maztatásának gondolatát is II. Orbán többször említett leveléből vette,103 de magát 
a koronakiildés ötletét, s az abban leírt párhuzamos lengyel akció ideáját Damiáni 
Szent Péter ( f i072) Vita Romualdi című alkotásából meríthette, ahol Vitéz 
Boleslaw II. Henrik német uralkodó által megakadályozott szentszéki diadémkéré-
séről olvashatunk.104 A pápai igényekhez messzemenően alkalmazkodó legenda-
szerző ezzel a fiktív történettel lényegében II. Orbán teóriáját fejlesztette tovább: a 
pápától eredő jogok mellé egy konkrét tárgy is került.105 

Az 1960-as évek végén foglalkozott először a Hartvik-legendával Györffy 
György (1917-2000), a honfoglalás- és Árpád-kor tekintélyes kutatója. Az első ma-
gyarországi érsekekkel kapcsolatos írásában 1110 körűire keltezte a legenda születé-
sét, az 1108-ban Konstantinápolyban megszerzett értesülés (Eusebius-vízió), vala-
mint György 1111. évi győri püspöksége által behatárolt időszakra. Hartviknak az 
első érsekekről (Aszkrik-Anasztázról, illetve Sebestyénről) való híreit hiteles infor-
mációknak tekintette.106 Egy másik írásában pedig még elvetette Deér teóriáját a ma-
gyarországi apostolkultusz szicíliai eredetéről.107 Másfél évtizeddel később már nem 
volt ezzel ennyire elutasító, több mindent elfogadott Deér József elképzeléseiből: így 
a szerinte szicíliai eredetű apostoli legációról is lemondott Kálmán 1106-ban 
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Guastallában, Hartvik 1100 körül írta meg munkáját, s nem lehet azonos az egykori 
hersfeldi apáttal, majd magdeburgi érsekkel. A legenda megíratásának célját István 
szentségének elismertetésében jelölte meg. Csóka nézeteivel rokon elképzelést fo-
galmazott meg, amikor a legendaszerzőt tekintette a magyar királyság jelképeinek 
megalapozójaként: a hartviki apostoli kereszt a kettős kereszt, míg Szilveszter pápa 
koronájáról szóló elbeszélése a Szentkorona-eszme előfutára volt.'os 

1974-ben írt először a Hartvik-legenda problematikájával kapcsolatosan Kristó 
Gyula, a szegedi tudományegyetem későbbi professzora. O a magyar krónikában 
olvasható, Gerics József által vizsgált legitimista és idoneista állásfoglalások ab-
szolút és relatív időrendjével kapcsolatban fogalmazott meg új gondolatokat. Vé-
leménye szerint éppen Hartvik a bizonyítéka annak, hogy Kálmán udvarában a 
legitimizmus (s nem a Gerics által elképzelt idoneizmus) volt a meghatározó esz-
mei áramlat, hiszen a legendában csak a megkoronázott személy számít királynak 
(miként azt Csóka kifejtette). Kálmánnak pedig éppen Almos, ill. a herceget támo-
gató német udvar ellenében ezt a gondolatot kellett tükröztetnie az udvarában ké-
szülő írásmüvekben. De nem csak ez az ideológia figyelhető meg a könyves király 
környezetében keletkezett alkotásokban, hanem a kereszténység gyámolítójaként 
feltüntethető királyok (Szent László, I. Géza és I. Béla) elismerése is. Mindezeken 
túl a legitim elv miatt I. András és Salamon országlását sem ábrázolhatták teljesen 
sötét színekkel. A fenti eszmék jelentkezését a legenda 24. fejezetének elemzésé-
vel igazolta. Hartvik hatását (cui corona debetur et regnum) Csókához hasonló-
an109 a szerinte XIII. század eleji keletkezésű, az alkalmassági tant hangsúlyozó, de 
a törvényességi elvet is tükröző 120. krónikafejezetben (Regnum verő et corona 
tibi tradetur a domino) is tetten érte."0 

Csóka (s így Kristó) gondolatait Gerics József vitatta egy írásában. Úgy gondol-
ta, hogy a Hartvik-legenda és a Legenda maior között nem található olyan nagy kü-
lönbség a rex, regnum és corona fogalmak használata tekintetében. Hartvik éppen 
hogy szűkíti a regnum kifejezés értelmét, amikor nem veszi át forrásának a rextői 
elvonatkoztatott jelentésű „ország"-ként való használatát. „A királyság értelmű 
regnum a legenda maiorban is a koronázással és a felkenéssel áll szoros kapcsolat-
ban". Később publikált eredményeit vetítette előre, amikor Hartvik újításának a 
pápai koronakérés és egyházszervezési engedély elbeszélését tartotta. A fentiek ér-

108 Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszcrk.: Székely György. Szcrk.: Bartha Antal. Bp., 
1984. 953., 1005-1006., 1677. p. (Magyarország története tíz kötetben 1/1-2.) (A von. rész 
Györffy György munkája) 
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zadok 108. (1974) 585-621. p., különösen 591-596., 609-611., 614. p. 



telmében nem tartotta szükségesnek a 120. krónikafejezet regnum et corona-motí-
vumának feltétlenül a Hartvik-legendából való származtatását, hiszen a fogalmak 
e „közhelyszerű" kapcsolatát már a nagyobbik István-legenda is tartalmazta.1" 

1976-ban látott napvilágot német nyelven a három István-legenda egy akkor in-
duló színvonalas könyvsorozat (Ungarns Geschichtsschreiber) keretein belül. A 
szentéletrajzokat Bogyay Tamás (1910-1995) jeles művészettörténész és medie-
vista gondozta. A nagyobbik legendával kapcsolatban egy régóta nem visszhang-
zott gondolatot vetett fel, amikor úgy vélte, hogy Hartvik még egy teljes, a 16. 
caputon túl is folytatódó változatát használhatta. A hartviki művel kapcsolatosan 
Deér és Csóka állásfoglalásait követte: a vita válasz volt II. Orbán levelére, így 
1100 körül keletkezhetett, s az Imre-legenda használta fel az István-életírást, nem 
pedig fordítva.112 

1979-ben Mezey László (1918-1984), a l l . világháború utáni középkori műve-
lődéstörténeti kutatások egyik vezéralakja foglalkozott később sokat vitatott mo-
nográfiájában a legenda praefatiójával. Figyelmét elsősorban a Priscianus késő 
ókori grammatikust emlegető sorok keltették fel ,"3 ahol Hartvik püspök arra kéri 
Kálmán királyt, hogy a szövegben esetleg előforduló rossz hangzású kifejezések 
elhelyezése (male sonantium positio dictionum) vagy a zavaros elrendezés sza-
bálytalansága (confusi ordinis enormitas) miatt bocsásson meg neki, s vegye oltal-
mába. A mű színvonalát tekintve felesleges, álszerény megjegyzés Mezey véle-
ménye szerint Priscianus több munkája közül a görög mintát követő retorikai kézi-
könyv, a Praeexercitamina ismeretére vall, s a kor felfogása szerint történeti elbe-
szélést (narratio historica) író Hartvik az első kifejezésben a szórendi, míg a máso-
dikban a mondattani hibák esetleges elkövetésére utalhatott.114 

Az 1980-as évek elején jelentek meg Gerics Józsefnek, a budapesti tudomány-
egyetem magyar középkortörténetet előadó, akkor kinevezett professzorának a 
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Szent István-legendák mintáival, forrásaival, valamint eszmei környezetével fog-
lalkozó nagy hatású tanulmányai. Elsőként az általa is az 1070-1080-as évek for-
dulójára datált Legenda maiorx-A foglalkozott, amelyről megállapította, hogy a 
korszak meghatározó ideológiai küzdelmeivel kapcsolatosan is tartalmaz burkolt 
megnyilvánulásokat. Az Istvánnak Krisztus anyja által való királlyá tételét hangsú-
lyozó passzusban, az országot Szűz Mária örökségeként való beállításban, ill. az Is-
tenanyának az 1030. évi német—magyar háborúkban betöltött védelmezői szerep-
körét kiemelő sorokban a VII. Gergely-féle pápaságnak a magyar királyságot Szent 
Péter tulajdonának tartó állásfoglalását próbálták elhárítani. A legenda ezenkívül Ist-
vánnak mint apostolnak az emlegetésével, Adalbert térítő szerepének hangsúlyozá-
sával, valamint a gyermek István keresztény nevelésének kiemelésével, koronájának 
„császári" jelvényként való szerepeltetésével az ország önállóságát, államfőjének a 
német-római birodalom urával való egyenrangúságát is hangsúlyozta.113 Ugyanígy 
Szűz Máriát — s nem a pápai levelekben emlegetett Szent Péter apostolt — tette meg 
I. Géza és Szent László Salamon felett aratott győzelmének kúfejéül a krónika-
szerkesztmény nézete szerint Kálmán-kori, 120. fejezete is.116 

A Hartvik-legenda kapcsán megállapította, hogy a legendaszerzőnek a gregori-
ánus reformpápák azon igényével szemben, amely a királyi hatalmat az egyházon 
kívül, ill. az önálló monarchiákat szentszéki alárendeltségben kívánta látni, már 
„modernebb" eszközökkel kellett felvennie a harcot. A püspökíró fő feladata véle-
ménye szerint a magyar uralkodó szuverenitásának, ill. egyházi főhatalmának vé-
delme volt. Ezenkívül a Nagyobbik Legenda szerzőjéhez hasonlóan ő is törekedett 
az ország függetlenségének, a császársággal való egyenjogúságának kifejezésére. 
Mindehhez a pápaság saját „fegyvereivel" próbált meg érveket szerezni, hiszen rá 
kellett döbbennie, hogy „a Róma által elvitatott jogoknak a király részére való 
megmentését másként nem lehetett megkísérelni, mint pápai kiváltság álruhájában 
rejtve". Gerics a legendának a pápai koronakéréssel, ill. egyházszervezéssel kap-
csolatos passzusait1'7 összevetette a magdeburgi érsekségnek 962-ben juttatott pá-

115 Gerics József: Judicium Dei a magyar állam XI. századi külkapcsolataiban. (A Szent Lász-
ló-kori politikai ós jogi ideológia törtenetéhez). In: Athlcta Patriae. (Tanulmányok Szent Lász-
ló törtenetéhez). Szerk.: Mezcy László. Bp., 1980. 1 11-134. p. (Hungaria Sacra I.) (Megjelent 
még: Uő.: Politikai és jogi gondolkodás Magyarországon VII, Gergely pápa korában. In: 
Gerics, 1995. 144-164. p.) 

116 Gerics József: Kálmán-kori krónikáink és legendáink koronafogalmához. In: Társadalom- és 
művelődéstörténeti tanulmányok, Mályusz Elemér Emlékkönyv. Szerk.: H. Balázs Éva -
Fügcdi Erik - Maksay Ferenc. Bp., 1984. 131-140. p. (Megjelent még: Uő.: A korona fogal-
ma Kálmán-kori legendáinkban cs krónikáinkban. In: Gerics, 1995. 165-173. p.) 
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pai oklevéllel, amelyben az püspökségek alapítását szintén a pogányság elleni 
harccal kötötték össze, s ezzel kapcsolatban az egyházfőnek is szerepet jutattak az 
egyházmegyék kialakításában. A legendának azon szakaszát, amely „mindkét jo-
gon" engedett beleszólást Istvánnak a hazai egyház életébe, Ferrarai Wido antigre-
goriánus szerző 1080-as évekbeli vitairatának a püspökök lelki, ill. világi jogaival 
foglalkozó szakaszával állította párhuzamba. III. Kelemen ellenpápa (1080-1100) 
környezetében keletkeztek azok az ún. ravennai hamisítványok, amelyek szerint a 
pápák Karoling-uralkodóknak és I. Ottó császárnak adományozták a pápaválasztás, 
valamint a püspökök kinevezésének és invesztitúrájának jogát. Gerics József szerint 
e koholmányok is mintául szolgálhattak Hartviknak műve megfogalmazásakor. 

Szöveg szerinti párhuzam, s így közvetlen forráshasználat is kimutatható volt 
egy, a pápaság által is nagyra becsült joggyűjtemény esetében. A Pseudo Isidorus-i 
kollekció nyugati gót vonatkozású szövegei közül kettő: a nép 589-ben bekövetke-
ző katolizálásával foglalkozó III. toledói zsinat anyaga, ill. az I. (Nagy Szent) Ger-
gely pápa nevében szóló levél is kútfőként szolgálhatott a legendaszerző számára. 
A zsinati szöveg Rekkared királyt Istvánhoz hasonlóan a hitterjesztésben elsőként 
említi, s apostolságát emeli ki király mivolta mellett; míg a pápai levélben a gót ki-
rály I. Gergelytől kulcs- és kereszt alakú ereklyetartókat nyert el. Ez utóbbi a hart-
viki pápa által küldött előviteli kereszt egyik mintájául szolgálhatott (a másik for-
rás a császárkoronázásnál az imperátor előtt hordozandó crux lehetett), s mindezt 
Gerics szerint a legendaíró szándékosan keverhette össze a szentszéki követek 
előtt hordozandó kereszttel, ezzel is sugallva István apostoli (legátusi) jogait. 

Gerics József tanulmánya eredményesen folytatta a Tóth Zoltán által kijelölt 
irányt, hiszen a legenda antigregoriánus irányultságát a korszak ideológiai vonat-
kozású szövegeivel való összevetés is újfent igazolta, sőt egy korábbi joggyűj-
temény esetében a primer forrásfelhasználás is bizonyítható volt.118 Gerics sem ta-
gadta a Hartvik-legenda megszületésénél a II. Orbán-féle 1096. évi levél ösztönző 

118 Gerics József: A Hartvik-legenda mintáiról cs forrásairól. In: Magyar Könyvszemle 97. 
(1981) 175-188. p. Az idézet: 184. p. (Megjelent még: Szent István és az államalapítás 
130-142. p., ill. könyvrészletként: Uö.: A korai rendiség Európában cs Magyarországon. Bp., 
1987. 220-231. p.) (Németül: Uö.: Über Vorbilder und Quellen der Vita Hartviciana Sancti 
Stcphani Regis Hungariac. In: Acta Antiqua Academiae Scicntiarum Hungaricae 29. [1981] 
424-444. p.) Az is valószínűvé vált, hogy az 1090-cs évek második felében tartott tarcali zsi-
naton szintén használták az álizidori kollekció nyugati gót vonatkozású kánonjait. L. Gerics 
József - Ladányi Erzsébet: A Kálmán-kori szinodális bíráskodás valószínű mintája. In: 
Iustum, acquum, salutarc. (Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére). Szcrk.: Bánrévy Gábor -
Jobbágyi Gábor - Varga Csaba. Budapest, 1998. 112-115. p. (A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei I.) 



szerepét, sőt egy későbbi dolgozatában annak szöveg szerinti hatását is kitapintha-
tónak vélte.119 

1982-ben látott napvilágot Richard Prazaknak, a brnói egyetem professzorának 
a XI. századi magyarországi legendákat típusokba foglaló tanulmánya. A főként a 
Szent Zoerard és Benedek-legendáról120 publikáló cseh irodalomtudós a Nagyob-
bik Legendát 1077-1083 közé keltezte, de bizonyosra vette, hogy annak záró része 
nem maradt korunkra; a Kisebbik Legendát a XII. század első évtizedére datálta; 
míg Hartvik művét—Bartoniek Emmát követve— 1112-1116 közé helyezte. Vé-
leménye szerint az István-legendák már a clunyi mozgalom, ill. az invesztitúraharc 
szellemi környezetében keletkeztek, s míg az első kettő bencés környezetben szü-
letett mű egyértelműen pápabarát, addig a Kálmán udvarában keletkezett hartviki 
munka ingadozik a pápaság és a császárság között. 

A Legenda maiori a zobori remetékről szóló hagiográfiai művel együtt a X. szá-
zadi aszketikus-szerzetesi orientációjú szentéletrajz-típus magyarországi képvise-
lőjének tartotta, míg a Legenda minort és Hartvik munkáját a XI. század második 
felében megjelenő, a pogányság és a hit ellenségei ellen győzedelmeskedő kirá-
lyokról szóló legendafajta magyarországi képviselőjének tette meg. Irodalmilag is 
értékelte az István-életrajzokat: véleménye szerint ezekben a Karoling-kor hagyo-
mánya jelent meg (antik örökség ismerete stb.), s a Kisebbik Legenda és Hartvik 
munkája nem támaszkodott a szóbeliségre, szerzőik kizárólag egyházi tradíciók 
alapján dolgoztak. O is felfigyelt Hartviknál Priscianus említésére, a püspökíró va-
lószínűleg a grammatikusnál megfogalmazott narratio historica, ill. docta szem 
előtt tartásával dolgozott. Prazak érdeme, hogy hosszú évtizedek után egy, a nem-
zetközi kutatásban már akkor nagy múltra visszatekintő tipológiába próbálta elhe-
lyezni az Árpád-kor szentéletrajzait.121 

Az 1980-as években jelentek meg Klaniczay Gábornak, a budapesti tudomány-
egyetem, majd a Central European University tanárának a középkori uralkodói 
szentkultuszokkal kapcsolatos első tanulmányai, amelyekben természetesen tár-

119 Gerics József: Szent László uralmának vitás kérdései a legendában és a krónikában. In: Actas 
1994/1. sz. 28-35. p., különösen 32-33. p. (Megjelent még azonos címmel: Gerics, 1995. 
137-143. p.) 

120 SRH II. 349-361. A mürc 1. Szovák Kornél: Legenda SS. Zocrardi ct Bcncdicti. In: Szovák -
Veszprémy, 1999. 769-770. p. 

121 Richard Prazak: A l i . századi legelső magyarországi szentekről szóló legendák datálásának 
és tipológiai besorolásának néhány kérdéséről. In: Történelmi Szemle 25. (1982) 444-457., 
különösen 444-445., 450-452. p. (Bővebben angolul: {Jő.: The Legends of King Stephen. In: 
Hungarian Studies 1. [1985J 163-178. p.). Szerkesztésében jelent meg a Lcgcndy a kroniky 
koruny Uhcrske. Praha, 1988. c. fordításgyüjtcmcny, ahol a 103-117. p. tartalmaz szemelvé-
nyeket bő kommentárral a Hartvik-lcgcndából. 



gyalásra kerültek az királyszentekkel kapcsolatos legendák is. Első vonatkozó írá-
sában az 1083. évi magyarországi szentté avatások kérdését vette vizsgálat alá, 
ahol foglalkoznia kellett a Hartvik-legenda idevágó, pápai levelet említő tudósítá-
saival is.122 Emlékezetes, hogy a XIX. század végén Karácsonyi János, Mátyás 
Flórián és Pauler Gyula már heves vitákat folytattak arról, hogy vajon tényleg 
volt-e pápai közreműködés a lászlói kanonizációkban, s a XX. század második fe-
lében is tekintélyes képviseletet nyert a szentszéki beavatkozást tagadó álláspont 
Gerics József jóvoltából. Klaniczay is hangsúlyozta, hogy a XIII. század eleje előtt 
a szentté avatások érvényességéhez nem kellett az egyházfői jóváhagyás, s Hartvik 
egy lehetséges mintájára is felhívta a figyelmet: a dán Szent Knut király ( | 1086) 
translatiója 1100-ban vagy 1101-ben II. Orbán pápa által küldött pápai követ jelen-
létében zajlott le.123 

Az 1988-ban, az államalapító uralkodó halálának 950. évfordulóján tartott aka-
démiai konferencián Klaniczay Gábor már magukkal a Szent István-legendákkal 
foglalkozott, Guoth Kálmán után először európai (összehasonlító) nézőpontból 
vizsgálva hagiográfíailag értékelhető tartalmukat. A tanulmány összegezni kíván-
ta a XX. század második felének kutatását is a Legenda maion 1077-1083 közé, a 
Legenda minori 1095 utánra, míg Hartvik munkáját 1100 körűire datálva. Hartvik 
szerzőségének kérdésében Pauler, Guoth és Deér nyomdokain haladt, elutasítva a 
püspök németországi eredetének feltevését. Hangsúlyozta, hogy az István-legen-
dák egy új szenttípus megjelenésének kezdetén állnak, ezek a „hitvalló" uralkodó-
szentek már a mártírhalál elnyerése nélkül jutottak vallásos tisztelethez, s az 
újonnan megtért népek esetén az egyház- és államszervező, a pogányság ellen küz-
dő királyok váltak kanonizáció tárgyaivá. A róluk írt vitáknak nagy feladat jutott a 
uralomgyakorlás velejáróinak és a szentség ideáljainak összeegyeztetésében is. 
Klaniczay szerint az első magyar király e típus első képviselője Európában, így le-
gendáinak is nagy figyelmet kell szentelni. 

A Nagyobbik Legenda szemmel láthatóan a fenti egyeztetési kísérletnek kívánt 
megfelelni a szentté avatás előtt: Istvánt térítő, békeszerető, kegyes, alamizsnálko-
dó, az egyházszervezést, papokat, püspököket irányító, Szűz Mária segítségét is 
igénybe vevő uralkodóként ábrázolja, igazi apostolként, aki kifejezetten törekedett 
a szentség elérésére. A később keletkezett Kisebbik Legenda a világi oldalt még 
hangsúlyosabban domborította ki. A Hartvik-legenda egyfajta kiigazítást hajtott 

122 SRH II. 433. 
123 Klaniczay Gábor: Az 1083. cvi magyarországi szcnttc avatások. (Modellek, minták, kultúrtör-
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Fügcdi Erik. Bp., 1986. 15-32., 297-303. p. 



végre a fenti ábrázolásokon, hiszen erősítette a leírás liturgikus-szakrális oldalát is. 
Összegzése szerint az új szent-, ill. ebből következően új legendatípus a XI. század 
végén egymással harcoló világi és egyházi szférának más-más érvrendszert adott a 
kezébe: „Az uralkodók számára felvillantotta a világi hatalom szentségének lehe-
tőségét, az egyház számára pedig e szentség normáinak kontrollját". 

Az új szenttípus kialakulásához vezető úton számos új motívum jelentkezett a 
róluk írt életrajzokban, Klaniczay mindezeket az István-legendákból is kigyűjtötte. 
Véleménye szerint ilyennek tekinthető a Nagyobbik Legendában az Istvánt „miles 
Christi"-ként ábrázoló, már a keresztes háború eszmevilágát idéző felfogás, a bé-
keszeretet hangsúlyozása, a zarándoklatok és a szegények megsegítését célzó cse-
lekedetek leírása, a bölcs és művelt király ideáljának bemutatása. A Mária-kultusz 
korai megjelenését bizánci hatásokkal magyarázta. Esetleges mintaképeket is szó-
ba hozott: Sulpitius Severus Szent Márton-életrajzát már Csóka is gyanúba fogta, s 
a Legenda maiorra hathattak Fleury Helgaidus Jámbor Róbert francia királyról 
1040 között írt v/tójának gondolatai is. Hartvik müvéről írva kiemelte, hogy „jel-
legzetesen azt az oldalt hangsúlyozza és fejleszti tovább a magyar legendákban,' 
amely addig is leginkább elütött a szent király legendák műfajától: a külső és belső 
egyházpolitikai elemeket...". A püspökíró szemmel láthatóan „hatást kíván gya-
korolni az ország és a pápaság egyházpolitikai viszonyára". 

Utolsó vizsgálati szempontja a legendák egyházi és laikus folklórjának európai 
példákkal való összehasonlítása volt. Véleménye szerint a korai magyar királylegen-
dákban — eltérően a nyugat-európaiaktól — egyáltalán nem található folklorisztikus 
elem, pogány eredetű karizmatikus elképzelés. Inkább bibliai és hagiográfiai topo-
szokkal dolgoztak, s ezek közül is a legáltalánosabban elterjedtekkel. A harmadik 
István-életrajz írója pedig elődeinél is jobban törekedett arra, hogy nemzetközileg is 
ismert „kellékek" segítségével mutassa be az államalapító szentségét. Feltűnő a 
szent halála utáni csodák visszafogott bemutatása, minden bizonnyal a keresztény 
csodahit még nem vert gyökeret a XI. század végi magyar társadalomban, s ezért az 
István-kultusz megalapozói sem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget.124 

A fenti eredményeket Klaniczay Gábor a kérdéskör teljességét feldolgozó, 
2000-ben megjelent nagyszabású monográfiájában is közzé tette, ill. tovább fej-
lesztette. A dán Szent Knut kanonizációjának a Hartvik-legendabeli leírásra tett 
hatását immár bizonyosra vette, hiszen „követendő mintának tűnhetett Hartvik 
szemében, akinek amúgy is az volt a törekvése, hogy a pápai hatalom legújabb kri-

124 Klaniczay Gábor: Szent István legendái a középkorban. In: Szent István és kora. Szcrk.: Glatz 
Ferenc - Kardos József. Bp., 1988. 185-196. p. Az idézetek: 189., 191. p. (Megjelent még 
azonos címmel: Világosság 29. [1988] 690-695. p.) 



tóriumaival egybecsengő, szabályos formába öntse az István-kultusz emlékeit." 
Müvének zárófejezetében a magyar szentekről szóló hagiografíkus alkotásokról 
adott leírást: itt hangsúlyozta a Legenda maior újszerűségét, ahogy „a középkor fo-
lyamán első ízben kapcsolta hozzá a szentség attribútumait olyan uralkodóhoz, aki 
nem halt mártírhalált..." E mű volt „az első legenda, amely megvalósította az ural-
kodó és a szent tulajdonságainak szintézisét". Ugyanitt a harmadik István-életrajz 
keletkezését újfent 1100 körűire datálta, s az Imre-legendával való kapcsolatát is 
Csóka alapján mutatta be, ez utóbbi munkát a XII. század közepére keltezve.12:1 

1988-ban foglalta össze először a Hartvik-legendával kapcsolatos nézeteit Makk 
Ferenc, a szegedi tudományegyetem történeti segédtudományok tanszékének veze-
tője, az Árpád-kori magyar-bizánci kapcsolatok kiváló szakértője. A legenda ten-
denciáit ő is a Kisebbik és Nagyobbik Legendához képest többletként jelentkező 
elbeszélésrészletekből állapította meg. Nézete szerint a pápai koronaküldés tanának 
kidolgozásával Kálmán Jelentős engedményt tett a gregoriánus elveknek", de az an-
gyal küldte korona hangoztatásával, valamint annak megfogalmazásával, hogy Ist-
ván király halála előtt Szűz Mária védelme és oltalma alá helyezte országát, el is 
utasította a pápai hübérigényeket. A pápától származó királyi korona említése egy-
ben a német birodalmi igények visszaverésére is szolgált. A legenda az államalapító 
apostolságának hangoztatásával Makk szerint is antigregoriánus nézetet tett magáé-
vá, s a magyar uralkodó egyházkormányzói jogait védte.126 

1990-ben Kristó Gyula professzor kezdeményezett perújrafelvételt a Varjú Ele-
mér-féle állásfoglalással eldöntöttnek látszó problémában, ti., hogy a Hartvik-le-
genda fenntarthatta-e a mai szövegállapotában István király végrendelkezésének 
közepén véget érő Legenda maior elveszett záró részét. Kristó Mátyás Flórián és 
Erdélyi László (valamint Macartney) elképzelését újította fel, véleménye szerint 
Hartvik logikai és nyelvtani törés nélkül folytatja a Nagyobb Legenda szövegét, te-
hát még egy olyan példányt követhetett, amelyik nem ért véget az államalapító ha-
lálos ágyánál. Elképzelése szerint a Legenda maior eredeti szövegállaga 1083 
után, talán csak Kálmán uralkodása kezdetén jöhetett létre, s tartalmazhatta István 

125 Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban. (Magyar dinasztikus szentkultu-
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Central Europe], Cambridge, 2002. [Past and Present Publications]). A Szent Istvánnal kap-
csolatos fejezet átdolgozva megjelent: Szent István és az államalapítás 107-129. p. 
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halálát, eltemetését, a sírjánál történt csodákat. Feltevését a Fontes Domestici ki-
adójához hasonlóan olyan egyező szövegrészekre, stiláris és nyelvi azonosságokra 
alapozta, amelyek a Nagyobb Legenda ma ismert szövege és Hartvik művének 
záró része között állnak fenn. 

Kristó a legendaíró püspök nevéhez így csak hat szövegrészt kapcsolt, amelyek-
ből a mű tendenciái is meghatározhatóak: a bevezetést, amelyből kiderül, hogy 
Hartvik királyi parancsra készítette el munkáját; István protomártír megjelenését 
és jövendölését arról, hogy Istvánnak fog először nemzetségéből a korona és a ki-
rályság kijárni; a koronával kapcsolatos pápai látomást; a Kalocsával összefüggő 
Sebestyén-Aszkrik-történetet; a székesfehérvári bazilika egyházi kiváltságainak 
leírását; valamint a szent király vallásosságát bizonyító, levegőbe emelkedő sátor-
ról szóló elbeszélést.127 Kálmán király valószínűleg azért íratta meg a harmadik Ist-
ván-életrajzot, hogy az még jobban hangsúlyozza az államalapító kiválasztottsá-
gát, egyediségét. Minderre az sarkallhatta a könyves uralkodót, hogy számos jelből 
megítélhetően példaképének tartotta az első magyar királyt. Hartvik — Kálmán 
parancsára — következetesen érvény szerzett annak az álláspontnak, miszerint a 
magyar históriában minőségileg új szakasz kezdődött István megkoronázásával. 
Kristó Gyula szerint is az ihlető a II. Orbán-féle 1096. évi levél lehetett, amellyel 
gondolati és szövegszerű párhuzamok is kimutathatóak a legendában. Makk Fe-
renchez hasonlóan ő is pápapárti, ill. antigregoriánus, kettős szemléletet tulajdoní-
tott az írásműnek, s a királyi korona hangsúlyos szereplésében egyben Almos her-
ceg elleni tendenciát is felfedezett. A kalocsai érsekséggel és a székesfehérvári pré-
postsággal kapcsolatos passzusokat is Kálmán-kori aktualitásnak látta: a legenda-
író történeteivel „Esztergom mögé sorolta Kalocsát és szinte Esztergom mellé 
sorakoztatta fel Fehérvárt".128 

2000-ben egy rangos antológiában angolul is napvilágot látott a hartviki élet-
írás, reprezentálva a magyarországi hagiográfiai irodalmat. A fordító, Berend Nóra 
a legendához írt bevezetőben jórészt Gerics József és Klaniczay Gábor kutatásaira 
támaszkodva mutatta be a munka ideológiai hátterét, a datálás vonatkozásában el-
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képzelhetőnek tartva mind a XI-XII. század fordulóját, mind pedig az 1110-es 
éveket.129 

Ugyanebben az évben jelen sorok írója írt egy tanulmányt a Hartvik-legenda 
keltezésének problematikájáról. írásunkban arra törekedtünk, hogy mérlegre te-
gyük az 1100 körüli, ill. az 1110-es évekre való datálás mellett szóló érveket, s az 
eddigieknél szélesebb alapon próbáljuk meg eldönteni a kérdést. Először a Hartvik 
személyével kapcsolatos forrásokat tekintettük át: ezek inkább egy, a századfordu-
lón élt győri püspök felé mutatnak, mint egy 1110-es években tevékenykedő főpap 
felé. Az sem képezte számunkra vita tárgyát, hogy amennyiben a legenda a II. Or-
bán-féle levélre adott válasz, akkor 1096 után pár évvel bizonyosan el kellett ké-
szülnie. A következőkben a legenda antigregoriánus tendenciáját és esetleges szi-
cíliai kapcsolatait vettük vizsgálat alá: megállapításunk szerint a könyves király fő-
ként uralma elején tett a pápai refonnokkal ellentétes lépéseket, s az 1097 utáni 
években volt különösen aktív a magyar-szicíliai kontaktus (1105 után pedig már 
Bizánccal, a normannok fő ellenfelével alakított ki jó viszonyt). A legfrissebb ku-
tatásokra130 hivatkozva szögeztük le, hogy Kálmán törvényhozásában csak az 
1110-es években jelentek meg gregoriánus tendenciák, s ekkor egy ezzel ellentétes 
eszmerendszert hordozó legenda megjelenése már nem valószínű. Ehhez kapcso-
lódva felhívtuk a figyelmet arra, hogy az újabban joggal megkérdőjelezett 1106. 
évi, invesztitúrajogról való guastallai lemondás131 talán a Szentszéknek adott bizo-
nyos engedmények formájában, s csak pár évvel később történhetett meg. 

A magyar történetírás régi megállapítását ismételtük meg, amikor arról beszél-
tünk, hogy Kálmán volt az első magyar uralkodó, aki teljes egészében magáénak val-
lotta Szent István örökségét, az ezt bizonyító lépések (a Fehérvára való temetkezés 
kivételével) mind uralma első felére keltezhetőek. Ugyanerre az időszakra mutatnak 
a könyves király udvarában felpezsdülő irodalmi élet emlékei is. Figyelembe vettük 
az 1083. évi szentté avatásoknál Hartvik által említett pápai közreműködéssel kap-
csolatban Klaniczay Gábor azon megjegyzését, amely az 1100-1101-ben történt dá-
niai kanonizáció mintaadó szerepére utalt. A kalocsai érsekség keletkezéséről szóló 

129 Hartvic, Life of King Stephen of Hungary. Translated by Nora Berend. In: Medieval 
Hagiography. (An Anthology). Ed. by Thomas Head. New York - London, 2000. 375-398. p. 

no Szuromi Szabolcs Anzelm: Az első három esztergomi zsinat és a magyarországi cgyházfcgyelem 
a XII. században. In: Magyar Könyvszemle 115. (1999) 377-409. p., különösen 377^400. p. 
(Megjelent még: Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. [Kéziratos 
kódexek, zsinatok, középkori műfajok], Szerk.: Erdő Péter. Bp., 2002. 87-127. p. [Bibliothcca 
Institut! Postgradualis Iuris Canonici... III. Studia 3.]) 

n i Szovák Koméi: Pápai-magyar kapcsolatok a 12. században. In: Magyarország cs a Szentszék 
kapcsolatának 1000 éve. Szerk.: Zombori István. Bp., 1996. 21-46. p., különösen 24-26. p. 



legendabeli elbeszélésről pedig már korábban úgy vélekedtünk, hogy a legendaíró 
ott a pápasággal akarja elismertetni a főpapi szék metropolitai székhely voltát, l j2 s 
mivel 1106-ból már van adatunk arról, hogy a pápa a kalocsai érsekhez intéz leve-
let,133 ez is a századforduló felé mutatott. Végül az Hartvik-féle munka és az Im-
re-legenda kapcsolatát vettük górcső alá: az István-legenda elsőségét vallók érve-
lését kiegészítettük azzal, hogy ha a gregoriánus elvek (papi nőtlenség eszméje) 
szerint írott hercegéletrajz után keletkezett volna Hartvik munkája, akkor annak is 
a pápai reformok mellett, s nem ellene kellett volna állást foglalnia. Arra is felhív-
tuk a figyelmet, hogy az Imre-legendában szereplő, Álmost említő passzusok 
1110-es évekbeli keletkezése több mint kérdéses, a dicsekvőnektűnő megjegyzést 
inkább csak a megvakított herceg utódainak trónra lépése után írhatták le. 

A tizenegy pontba szedett érvelésünket követően még néhány szempont (mint 
például Szent László király forrásokban tükröződő Kálmán-kori megítélésének 
változásai) elősorolásával a legendát 1097-1099 közé datáltuk. így nem vettük fi-
gyelembe Klaniczaynak a dániai kanonizációval kapcsolatos érvét (hiszen az Ist-
ván szentségének elismertetéséért síkraszálló hartviki mü a pápát mindenképpen 
szóba kívánta hozni a szentté avatásnál), de ha elfogadjuk a Knut-féle hatást, akkor 
a XII. század első éveit is tekintetbe kell venni a legenda keletkezésénél.114 Kelte-
zési elképzelésünket azóta tekintélyes szakember is elfogadta.135 

2002-ben a Hartvikkal kapcsolatba hozott zágrábi Agenda Pontificalisban fenn-
maradt prédikációkat vette alapos vizsgálat alá Madas Edit, a neves irodalomtörté-
nész és kódexkutató, az akadémiai „Fragmenta Codicum" kutatások vezetője. A 
Chartuirgus püspököt említő szerkönyv kutatástörténetének bemutatatása után 
meggyőzően keltezte azt a XI-XII. század fordulójára, s a Germain Morin és 
Kniewald Károly által kidolgozott nézetről a következőképpen nyilatkozott: a 
szertartáskönyv „győri provenienciája csupán egy megfontolandó érvekkel alátá-
masztott hipotézis... Kniewaldék gondosan felépített rendszere helyére egy-egy 

132 Thoroczkay Gábor: Az első magyarországi ersekek kérdéséhez. In: Tanulmányok a középkori 
magyar történelemről. Szerk.: Homonnai Sarolta - Piti Ferenc - Tóth Ildikó. Szeged, 1999. 
129-142. p. Vö. Kristó Gyula: Az első esztergomi érsekekről. In: Magyar Egyháztörténeti Váz-
la tok- Regnum 11. (1999) 3-4. sz. 7 -18 . p. L, még Thoroczkay Gábor: Előszó. In: Katona Ist-
ván: A kalocsai érseki egyház története I. Ford.: Takács József. Kalocsa, 2001. XVII-XXV. p. 

133 L. a 72. jegyzetet. 
134 Thoroczkay Gábor: Megjegyzések a Hartvik-féle Szent István-legenda datálásának kérdésé-

hez. In: „Magyaroknak eleiről". Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszte-
letére. Szerk.: Piti Ferenc - Szabados György. Szeged, 2000. 569-591. p. (Németül: Uö.: 
Anmerkungen zur Frage der Entstchungszcit der Hartvik-Lcgcndc des Stephan des Heiligen. 
In: Spccimina Nova. Pars Prima. Scctio Mediaevalis 1 [2001] 107-131. p.) 

135 Kristó, 2002. 26. p. 



ötletet bevetni nem érdemes; felváltani csak újabb adatok birtokában, vagy egy ha-
sonlóan koherens, de még meggyőzőbb összefüggésrendszer jegyében lenne cél-

••„ 136 szerű . 
Áttekintésünk végére értünk. Szemletanulmányunkban — mint azt olvasóink is 

láthatták — nem törekedtünk a Hartvik-legenda hatástörténetének (középkori jog-
forrás jellege,' ,7 a Szűz Mária-országa teória kifejlődése138 stb.) bemutatására, lé-
nyegében a filológiai problémák, a szerzőkeresés, a datálási próbálkozások és a 
keletkezést körülvevő kulturális-eszmetörténeti környezetet érintő kutatások elő-
sorolását tekintettük célunknak. Miután magunk is több írásunkban próbáltunk a 
legenda által kínált kérdésekre választ adni, néhány további vizsgálati szempontra 
szeretnénk végezetül a figyelmet felhívni: bizonyosan tovább kell elemezni a Le-
genda maior és a hartviki mű záró részének a kapcsolatát; különös figyelmet kell 
szentelni a vita önálló megjegyzéseinek, hiszen ezek alapján lehet a legendát elhe-
lyezni ideológiai viszonyrendszerekbe; az is látható, hogy a munka egyháztörténe-
ti betétjeinek valóságtartalma is tovább fogja a magyar medievisztikát foglalkoz-
tatni (sejtésünk szerint a fehérvári kiváltságok Szent István-kori hitelessége erősen 
kétséges). Ha a Vita Hartviciana nem is keltett akkora viharokat a magyar történet-
tudomány történetében, mint Anonymus gestája, a pontos identifikálás lehetőségét 
tőlünk eddig megtagadó, rejtélyes szerzője és gazdag mondanivalója bizonyára to-
vábbra is a leginkább vizsgált Árpád-kori elbeszélő forrásaink egyikévé teszik. 

136 Madas Edit: A legkorábbi fennmaradt magyarországi prédikációk. (Scrmók Hartvik püspök 
szertartáskönyvében). In: Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére. (Tanulmányok). 
Szcrk.: Rozsondai Marianne. [Bp.], 2002. 173-190. p. (Könyvrészletként is megjelent: Uő.: 
Középkori prédikációirodalmunk történetéből. [A kezdetektől a XIV. század clcjcig], Debre-
cen, 2002. 49-81. p. [Csokonai Könyvtár. Bibliothcca Studiorum Littcrarium 25.]) 

137 L. pl. Gerics József: Krónikáink szerepe a középkori jogéletben. (A váci egyházalapítás króni-
kás hagyományának kritikájához). In: Levéltári Közlemények 33. (1962) 3-14. p. (Megjelent 
még: Gerics, 1995. 174-184. p.); Ladányi Erzsébet: Szent István „apostoli követségének" 
egyik középkori magyarországi értelmezéséről. In: Egyházak a változó világban. Szcrk.: Bár-
dos István - Beke Margit. Esztergom, [1992]. 95-97. p. (Könyvrészletként is megjelent: Uő.: 
Az önkormányzat intézményei és elméleti alapvetése az európai és hazai városfejlődés korai 
szakaszában. Bp., 1996. 156-161. p. [Studia thcologica Budapestinensia. Series Facultatis 
Theologicae Univcrsitatis Catholicac a Pctro Pázmány 15.]) 

138 Legújabban 1. pl. Érszegi Géza: Ég és fold királynője, Mária. In: Scripta manent. Ünnepi ta-
nulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szcrk.: Draskóczy Ist-
ván. Bp., 1994. 35-45. p.; Tüskés Gábor - Knapp Éva: Magyarország - Mária országa. (Egy 
történelmi toposz a 16-18. századi egyházi irodalomban). In: Irodalomtörténeti Közlemények 
104. (2000) 573-602. p. 



KÖRMENDI TAMAS 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY NAGYOBB LEGENDÁJÁNAK NYELVEZETE1 

Államalapító királyunk legrégibb fennmaradt életrajzát2 négy kézirat tartotta fenn 
napjainkig: az ún. Budapesti (vagy más néven Ernst-) kódex, amely Varjú Elemér 
paleográfiai vizsgálatai szerint a XII. század közepére keltezhető, továbbá a XIII. 
századból való Melki és Heilgenkreuzi, illetve a XV. századi Lilienfeldi kódex. 
Mind a négy manuscriptum ciszterci monostorok könyvtáraiban őrződött meg a tu-
dományos forrásfeltárás időszakáig (a napjainkban az Országos Széchenyi Könyv-
tár birtokában lévő, s ezért Budapestinek nevezett kódex a XIX. század végéig a 
hohendorfi rendház tulajdonában volt),3 s mindegyik hozza Szent István Kisebb le-
gendáját is. Bartoniek Emma sztemmatikai rekonstrukciója szerint közös ősforrás-
ra vezethetők vissza, ám ennek szövege két úton hagyományozódott tovább: a 

1 Jelen dolgozatom Szent István király Nagyobb legendájának és Hartvik püspök tollából kelt 
legendájának nyelvezete e. latin szakos diplomamunkám első nagyfejezetét alkotja. Témave-
zetőmnek, Dóri Balázs tanszékvezető egyetemi docensnek (ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodal-
mi Tanszék) ezúton mondok köszönetet. 

2 Mérvadó szövegkiadása: Scriptores rcrum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis 
Arpadianac gestarum. Edcndo operi praefuit: Emericus Szcntpétcry. II. Bp., 1938. (Reprint: 
1999. — A továbbiakban: SRH II.) 377-392. p. (Bartoniek Emma bevezetőjével és gondozá-
sában). — Újabb magyar fordításai: Árpád-kori legendák és intelmek. Vál., bev.: Érszegi 
Gcza. Bp., 1983. 23-33., 192-198. p. (Kurcz Ágnes fordítása, Érszegi Géza jegyzeteivel) = 
Szentek a magyar középkorból. I. Összeáll., szerk.: Érszegi Géza. Budapest, 1999. (Millenniu-
mi magyar történelem. Források) 17-27., 181-186. p. (A továbbiakban: ÁLI) = István király 
emlékezete. Szerk.: Király László. 2. bőv. kiad. Bp., 1987. 101-111. p. (a fordító jegyzeteivel) 
- Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom törtenetéhez. Középkor (1000-1530). Szerk.: 
Madas Edit. Bp., 1992. 32-38. p.; Magyar legendák cs gcszták. Ford., összeáll., bev.: Bíró 
Bertalan. Bp., 1997 (Disscrtationes Hungaricae ex história Ecclcsiae XV.) 41—44. p. (részle-
tek); Az államalapítás korának írott forrásai. Előszó, vál., szerk.: Kristó Gyula. Szeged, 1999. 
(Szegedi Középkortörténcti Könyvtár 15.) 268-298. p. (Kisdi Klára fordításában, Thoroczkay 
Gábor bevezetőjével cs jegyzeteivel) (A továbbiakban: ÁKÍF). 

3 Varjú fel is vetette, hogy négyük feltételezett közös ősforrása is a szürke szerzetesek egyik 
rendházában készülhetett, talán éppen a hciligcnkrcuzi szerzetesekkel benépesített cikádori 
monostorban (Varjú Elemér: Legendáé Sancti regis Stephani. Szent István király legendái [A 
legrégibb kézirat alapján az Emst-kodcx hasonmásával]. Bp., 1928. [A továbbiakban: Varjú, 
1928.] 67. p.). 

FONS X. (2003) 1. sz. 65-118. p. 65 



három kései kézirat ugyanis szorosabb rokonságot mutat egymással, míg a legko-
rábban lejegyzett Budapesti kódex-béli változat ezektől viszonylag sok helyütt el-
tér. A legközelebbi kapcsolat a melki és a lilienfeldi monostor könyvtárában fenn-
maradt variáns között mutatható ki, így ezeknek egy olyan közös előzménye is fel-
tételezhető, amely a heiligenkreuzi szöveg leszármazási ágán nem szerepel. 
Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a legendának a fentieken kívül legalább még egy 
változata létezett a XI. század végén, hiszen Hartvik püspök — ugyancsak 
Bartoniek megállapítása szerint — egy olyan verziót használt a tollából kelt Szent 
István-életrajz forrásául, amely eltér a ma ismertektől.4 

Noha a Nagyobb legenda röviddel lejegyzése után máris háttérbe szorult a való-
színűleg 1097-1099 között keletkezett5 s 1201-től szertartási olvasmánynak szá-
mító6 Hartvik-féle vita mögött, az igen gyér forrásadottságú magyar XI. század 
egyik fennmaradt kútfőjeként komoly szakirodalommal rendelkezik. Arra, hogy 
ezt a szerteágazó historiográfiát minden részletre kiterjedően bemutassuk, nem 
vállalkozhatunk:7 a szentéletrajz nyelvezetét és szövegkapcsolatait, illetve a szer-
ző személyét is érintő legfontosabb eredményeket azonban szükséges áttekinte-
nünk. 

A mű modern szempontú vizsgálatának történetét a Wilhelm Wattenbach által 
gondozott 1854-i szövegkiadás nyitotta meg a Monumenta Germaniae Historica 
sorozatában: egyfelől a német tudós volt az első, aki felvetette, hogy a Szent István 
halálos ágyánál lejátszódó jelenettel megszakadó Nagyobb legenda feltételezett 
záró részét a Legenda maior fennmaradt anyagából másutt is sokszor idéző 
Hartvik-féle életrajz tartalmazza, másfelől pedig ő dolgozta ki azt a hipotézist, 
amely szerint a két mű szerzője azonos személy, Hartvik regensburgi püspök. A 
Nagyobb legenda keletkezési idejét a XI-XII. század fordulójára tette.8 A jeles for-
ráskiadó nézeteit Marczali Henrik 1880-ban megjelent munkájában nem fogadta 

4 SRH II. 371. p. 

5 Thoroczkay Gábor: Megjegyzések a Hartvik-féle Szent István-legenda datálásának kérdésé-
hez. In: „Magyaroknak ciciről". Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszte-
letére. Szcrk.: Piti Ferenc. Szeged, 2000. 569-591. p. 

6 Augustinus Theiner: Vetera monumenta Slavorum mcridionalium históriám illustrantia. I. 
Romac, 1863. 57. p. 

7 A kérdés legfrissebb részletes bibliográfiája: Szovák Kornél-Veszprémy László: Krónikák, le-
gendák, intelmek — Utószó. In: SRH II. 773-776. p. — A Nagyobb legenda kutatástörténetét 
legújabban számos ponton érinti Thoroczkay Gábor: A Hartvik-legenda a XIX-XX. századi 
történetírásban. In: Fons 10. (2003) 1. sz. 21-64 . p. (A továbbiakban: Thoroczkay, 2003. — A 
szerzőnek ezúton köszönöm, hogy tanulmánya kéziratát rendelkezésemre bocsátotta.) 

8 Monumenta Germaniae historica. Scriptorcs. Tom. XI. Hannoverac, 1854. 222-242. p. 



el: az ekkor még pályája elején járó, ám később az egyetemi katedráig és az akadé-
miai tagságig emelkedő historikus szerint a Nagyobb legenda a Hartvik tollából 
kelt vita kivonataként keletkezett.9 

Wattenbach koncepcióját idehaza elsőként Mátyás Flórián (M. Florianus) nép-
szerűsítette, aki az általa gondozott kiadásban 1881 -ben egyenesen a Hartvik tollá-
ból kelt életírás befejező részével kiegészítve közölte az általa 1157-1213 közé 
keltezett Nagyobb legendát, s hétoldalas jegyzéket szentelt a két mű szóanyag- és 
stílusbéli párhuzamainak.10 Mátyás szerkesztői eljárását és nézetrendszerét még 
ugyanebben az évben heves kritika érte a Századok hasábjain Hartvicus álnév alatt 
megjelent dolgozatban, amely szerint a Legenda maior későbbi keletkezésű, mint a 
Hartvik-féle, sőt éppen ez utóbbinak a kivonatolásával jött létre, a Kisebb legendá-
ban is szereplő vagy nem konkrétan István személyére vonatkoztatható adatok ki-
hagyásával." 

Az 1880-1890-es években a Hartvik tollából kelt életrajz éredetkérdéseiről 
többfordulós vita zajlott Pauler Gyula, Karácsonyi János és Mátyás Flórián részvé-
telével, szintén a Századokban.'2 Ennek során a tudós szerzők többször is hivatkoz-
tak a Nagyobb legendára, amelynek nyelvezetét érintő exkurzust elsőként Pauler 
tett: a Magyar Országos Levéltár főigazgatója, a századforduló időszakának legte-
kintélyesebb hazai középkorásza részben Podhraczky József öt évtizeddel korábbi, 
Hartvikra vonatkoztatott megállapítását13 elevenítette fel, amikor a Nagyobb le-
genda szövegében a kora Árpád-kor magyarországi latinságától idegen vonásokat 
vélt felfedezni. Pauler mindenekelőtt azt kifogásolta, hogy a szöveg fiú (puer) he-
lyett férfinak (vir) mondja az ifjú Szent Imrét (391,1. — a Nagyobb legendára itt és 
a továbbiakban az SRH-beli kritikai kiadás oldalainak és sorainak számával hivat-
kozom), továbbá felhívta a figyelmet arra a helyre, ahol az életrajz megjegyzi: a 
magyarok Mária mennybemenetelének ünnepét a maguk nyelvén (ipsorum lingua) 
a Királynő napjának mondják (385,22.) — „ mit magyar nem így írt volna ". A szö-
veg egyik legnehezebben értelmezhető passzusában szintén idegen jellegzetessé-
get fedezett fel: szerinte ugyanis a legendaszerző külhoni terminológiát használ, 
amikor a Géza fejedelem által István utódlási jogának biztosítása végett összehí-

9 Marczali Henrik: A magyar történet kútfői az Árpádok korában. Bp., 1880. 16-23. p. 
10 Históriáé Hungaricac fontcs domcstici. Rcccnsuit: M. Florianus. Tom. I. Quinquc-ccclcsiis, 

1881. 10-32., 156-162. p. 
11 Hartvicus: Vita Sanctorum Stcphani regis et Emcrici ducis. In: Századok 15. (1881) 692-702., 

különösen 697. p. — Thoroczkay szerint Mátyás Flórián bírálója valószínűleg Marczali Hen-
rikkel azonosítható (Thoroczkay , 2003. 25. p.). 

12 Ennek átfogó ismertetését 1. Thoroczkay, 2003. 25-29. p. 
13 Hartvicus: Vita Sancti Stcphani. Ed.: Joscphus Podhraczky. Budac, 1836. VI. p. 



vott gyűlésen előkelőkről és a(z utánuk) következő rendről szól (convocatis ... 
Ungarieprimatibus cum ordine sequenti — 381,7.).14 

Nyolc esztendővel később a jeles medievista ez utóbbi passzust cseh párhuzam 
segítségül hívásával próbálta megfejteni, mondván: „ E kétféle rend kifejezése ná-
lunk teljesen szokatlan; de igenis megfelel a különbségnek, mi p. o. a cseheknél a 
lések és a vladykák közt létezett, kiket a XI. század végén és a XII. század elején élt 
prágai Kozma »Bohemi primi et secundi ordinis«, »secundi ordinis milites«, 
»primi et secundi ordinis milites«-nek nevez krónikájában. " Hasonlóképpen el-
képzelhetetlennek tartotta, hogy egy magyar szerző olyan negatív képet fessen sa-
ját népéről, mint amilyennel a Nagyobb legendában szembesülünk (filios perdi-
tionis et ignorantie, populum rudern et vagum, creaturam Dei se nescientem — 
378,16-18.); sőt magyartalannak érezte azt is, hogy a szentéletrajz írója a koronát a 
császári fenség jelének (imperialis excellentie signum — 384,8.) nevezi.15 Pauler 
tehát e két tanulmányában a szerzőt külföldi származásúnak nyilvánította; egyszer-
smind arra a máig érvényes konklúzióra jutott, hogy a Nagyobb és a Kisebb legen-
da időben igenis megelőzi a Hartvik-félét. Felelevenítette azt a véleményt is, mely 
szerint a Legenda maior szövege csonkán maradt ránk. Nézeteit néhány évvel ké-
sőbb megjelent, az Árpád-korról szóló eseménytörténeti monográfiájában is fenn-
tartotta,16 s azok Karácsonyi János támadásai ellenére komoly tekintélynek 
örvendtek a következő három évtizedben. 

Karácsonyi, a nagyváradi katolikus líceum, majd később a budapesti tudo-
mányegyetem tanára már 1892-ben foglalkozott a Nagyobb legenda forrásproblé-
máival, igaz, ekkor még csupán egyetlen gondolat erejéig: Marczali általunk is 
vázolt koncepcióját cáfolva rámutatott, hogy az utóbb említett szentéletrajz nem 
lehet a Hartvik-féle kivonata, mert a Kisebb legenda Hartvik által ismert és hasz-
nált anyagából semmit sem tartalmaz.17 Két évvel később, 1894-ben (Pauler 1892-i 
tanulmányára válaszolva) ő is csonkának ismerte el a Legenda maior fennmaradt 
szövegét, s a továbbiakban csaknem egy kerek évszázadon át meg-megújuló kuta-
tástörténeti hagyományt indított útjára, amennyiben az ismert Szent István-legen-
dákon kívül egy elveszett negyediket is feltételezett, s azt a meglevő életrajzok 

14 Pauler Gyula: A Hartvic-lcgcnda ós pesti codcxc. In: Századok 18. (1884) 739-749., különö-
sen 740-741. p. 4. jegyzet. — Idézetek: 741. p. 

15 Pauler Gyula: A Hartvik legendáról. In: Századok 26. (1892) 279-295. , különösen 280., 
282-283. p. 

16 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. 2. jav. kiad. I. Bp., 
1899. (Reprint: 1985.) 217. p. 

17 Karácsonyi János: Kik voltak az első érsekek? I—III. In: Századok 26. (1892) 23-40. , 
131-138., 201-212 , különösen 30. p. 



közös ősforrásának tekintette. A Nagyobb legenda szerzőjét illetően meglepő 
eredményre jutott: szerinte ugyanis ez a vita köthető Hartvik püspök nevéhez, nem 
pedig az, amelyet eddig neki tulajdonítottak.18 Karácsonyi ez utóbbi tézisét Pauler 
még ugyanebben az esztendőben végérvényesen elvetette: hiszen ha valóban ez a 
Legenda maior lett volna a tudós püspök müve, a másik pedig holmi tehetségtelen 
komplátoré, akkor nyilván nem az utóbbi örvendett volna a későbbi középkorban 
szinte kanonikus tekintélynek.19 A nagyváradi pap-tanár később még egyszer meg-
kísérelte rendszerbe foglalni a középkori Szent István-életrajzokról alkotott elkép-
zeléseit: 1901-ben újabb tanulmányt szentelt a kérdésnek, s ebben a Nagyobb 
legendát (amelynek szerzőjét továbbra is Hartvikban vélte megtalálni) a többi ku-
tató által Hartvikhoz kapcsolt vita irodalmi előzményeként tüntette fel. Ez a megál-
lapítása már a saját korában sem számított újszerűnek, s azóta is számos kutató 
eredményei igazolták újra meg újra; amikor viszont tévesen a Nagyobb legenda 
forrásaként szerepeltette a Kisebbet, Karácsonyi önellentmondásba került: hiszen 
emlékezhetünk, 1892-ben éppen azzal utasította el Marczalinak a Hartvik-féle bio-
gráfia és a Legenda maior viszonyáról felállított elméletét, hogy az előbbi életrajz 
(vagy legalábbis annak Pesti kódex-béli változata) merít a Kisebb legendából, az 
utóbbi viszont nem.20 

A XIX. század utolsó évtizedében zajló Pauler-Mátyás-Karácsonyi vita leg-
fontosabb eredményeit a kolozsvári egyetem tanára, Erdélyi László szintetizálta 
1918-as kiadású művelődéstörténeti kézikönyvében: a Nagyobb legenda keletke-
zési idejét mikrofilológiai megfontolások alapján Szent István 1083-i kanonizá-
ciójánál későbbre helyezte, sőt valószínűnek tartotta, hogy az életrajzot Könyves 
Kálmán uralkodásának első évtizedében, 1095-1105 között jegyezte le megalko-
tója; ugyanakkor az általa is csonkának minősített Legenda maior és a Hartvik tol-
lából kelt biográfia nem részletezett stiláris párhuzamai alapján ő is Mátyás Flórián 
koncepciója mellett tört lándzsát, s úgy hirdette, hogy az előbbi szentéletrajz elve-
szett záró fejezeteit az utóbbi vita tartotta fenn.21 

Erdélyi nem alakított ki gyökeresen új koncepciót Szent István-életrajzok for-
ráskérdéseivel kapcsolatban, megtette ezt viszont éppen egy évtizeddel később 

18 Karácsonyi János: A Hartvik-vita sarokpontjai. In: Századok 28. (1894) 1-20., különösen 3., 
7. p. 

19 Pauler Gyula: Meg egyszer — utoljára? — a Hartvik-lcgcndáról. In: Századok 28. (1894) 
123-128., különösen 127-128. p. 

20 Karácsonyi János: Hol bővítették ki a Hartvik-lcgendát először és másodszor? In: Századok 
35. (1901) 991-1008., különösen 991-992. p. 

21 Erdélyi László: A keresztény társadalom szervezése. (Magyar művelődéstörténet. II. korszak) 
Kolozsvár, 1918. 5-6., 10-11. p. 



Varjú Elemér, aki az általa felfedezett Ernst- (más néven: Budapesti) kódex 1928-i 
facsimile kiadása mellett közölt részletes tanulmányt az államalapító király legendá-
inak viszonyáról, s ebben részint Erdélyivel, részint Paulerrel vitatkozott: előbbinek 
azt a megállapítását támadta, amellyel Wattenbach és Mátyás Flórián nyomán cson-
kának minősítette a Szent István halálos ágyánál megszakadó életrajz ránk maradt 
anyagát, utóbbinak pedig a Nagyobb legenda írójának származásával kapcsolatos ál-
lásfoglalásával nem értett egyet. Varjú vitatta, hogy a mai formájában szerinte Szent 
István halálával (valójában, ma divatos kifejezéssel élve: politikai végrendelete kel-
lős közepén)22 véget érő szentéletrajz befejező része elveszett volna, mint azt Erdélyi 
állította; sőt valószínűnek tartotta, hogy „a nagy legenda mindig épp olyan csonka 
(vagy épp olyan teljes) volt, aminőnek ismerjük. " A szöveg párját ritkítóan hirtelen 
lezárását pedig azzal magyarázta, hogy a mű keletkezésekor még nem történtek cso-
dák az államalapító király sírjánál, s még nem nyitották meg a szarkofágot sem: Var-
jú szerint a kanonizációs eljárást csak a Nagyobb legenda elkészülte után indíttatta 
meg Szent László, sőt maga az életrajz is a szentté avatás előkészületei számára fog-
lalta össze István életrajzát. Ennek megfelelően a legenda keletkezésének terminus 
ante quemjét 1083-ra helyezte, lehetséges legkorábbi időpontját pedig a lovagszent 
trónralépésének évében, 1077-ben állapította meg. 

Tanulmánya más helyein a kiváló művelődéstörténész sorra cáfolta Paulernek a 
legendaszerző külföldisége mellett felhozott érveit: rámutatott, hogy nemcsak a 
vita keletkezésekor, de már az államalapítás korában is bizonyíthatóan többrétegű 
a magyar társadalom, következésképpen nemcsak a cseheknél, de nálunk is kellett 
léteznie a legelőkelőbbek (primates) mögött egy következő rendnek (ordo sequens)\ 
továbbá Anonymustól vett idézetekkel kívánta bizonyítani azt, hogy a Nagyobb le-
gendában szereplő s a magyarok nyelvére vonatkozó lingua ipsorum kitétel nem 
feltétlenül argumentál az író idegen ajkúsága mellett. Varjú kiemelte továbbá: a 
szerző nem Günther és Adalbert szentségével dicsekszik el, hanem a Boldog-
asszony elterjedt hazai tiszteletével, meg azzal, hogy a római hospitium a magya-
roknak épült: mindez számára azt bizonyította, hogy a szentéletrajzot magyar 
ember írta; hasonlójellegű érvet próbált kovácsolni abból a szöveghelyből, amely 
szerint az államalapító király a haza védelmére (ad tuendam pátriám) gyűjtötte 
össze seregeit a németek ellen.23 Ha mindezek alapján Varjú bizonyítottnak látta is 

22 Vö. Kristó Gyula: A nagyobbik ós a Hartvik-fclc István-legenda szövcgkapcsolatához. In: 
Acta Univcrsitatis Szcgcdiensis de Attila József nominatac. Acta Historica 90. (1990) 
43-61. p. = Uő.: írások Szent Istvánról ós koráról. Szeged, 2000. 175-194. p. (A továbbiak-
ban: Kristó, 1990. [2000]) 181. p. 

23 Varjú, 1928. 91-93. p. 



a szerző magyar voltát, mi nem lehetünk meggyőződve tétele igazáról. A jeles műve-
lődéstörténész általunk első helyen rekapitulált észrevétele téves: nézetünk szerint a 
Nagyobb legenda nem dicsekszik a magyarországi Mária-kultusszal, pusztán beszá-
mol róla (érvelésünk szempontjából nincsen különösebb jelentősége, de azért meg-
jegyezzük: Günther — Varjú állításával ellentétben -— nem cseh származású volt, 
hanem német).24 Az Ernst-kódex szövegkiadójának második érve hasonló okból 
nem áll meg: a legendaszerző aligha nemzeti büszkeségből rögzíti szentéletrajzában 
a főszereplő kegyes cselekedetének apró részleteit is, sokkal inkább azért, mert ez 
alapvető műfaji követelmény. Ami pedig a haza védelméről szóló passzust illeti, itt 
Varjú figyelmét elkerülte, hogy a latinban, amennyiben valamelyik kiegészítő mon-
datrész birtokosjelzője megegyezne a mondat logikai alanyával vagy tárgyával, a 
pronomen possessivum használata nem kötelező: a patria tuenda tehát ebben a kon-
textusban éppúgy jelenti általában a haza megmentését, mint konkrétan István vagy 
az általa fegyverbe szólított hadinép saját hazájának, országának a védelmét.25 

Mindezek figyelembevételével mi tehát nem látjuk igazoltnak, hogy a Nagyobb le-
genda magyar szerző műve volna — abban viszont igazat kell adnunk Varjúnak, 
hogy a vita írójának külföldi származása sem bizonyítható. 

Az Ernst-kódex hasonmás kiadásához írott, fentebb rekapitulált nagyfontossá-
gú tanulmány több mint fél évszázadon át meghatározta a magyar történetírás 
mérvadó vonulatának a Nagyobb és a Hartvik tollából kelt Szent István-életrajz vi-
szonyával kapcsolatos nézeteit. Jóval kisebb visszhangot váltott ki, de témánk 
szempontjából mindenképpen érdekes Balogh József szintén 1928-ban közölt rö-
vid filológiai dolgozata, amely kimutatta, hogy a Nagyobb legenda zord viselkedé-
sű, érzelmeket kizárólag templomi ájtatosságai során mutató Szent István-képe 
nem egyéni motívumokból építkezik, hanem „ antik eredetre visszavezethető 
hagiografikus közhely"Még kisebb terjedelemben foglalkozott a szentéletrajz-
zal Hóman Bálint, Szekfü Gyulával közösen írott magyar történeti szintézisének 
ugyancsak 1928-ban megjelent első kötetében, azonban annál jelentősebb megál-

24 „... perpetue virginis Dei genitricis Marie ... honor et gloria tam Celebris inter Ungarns 
habetur, quod qtiam festivitas assumptions qiusdem virginis sine additamento proprii nominis 
ipsorum lingua regine dies vocitetur." (385,19-22.) 

25 Ennek a mondatnak tehát: „Contra quem [sc. Hcnricum impcratorcm] rex ... ad tuendam 
patriam armatos totius Ungarie contraxiC (389,22-24.) a fentieknek megfelelően legalább 
két korrekt fordítása létezik: „Henrik császár ellen a király egész Magyarország összes fegyve-
resét hadba hívta a haza védelmére. " (vő. AKIF 293. p.) — vagy „... összes fegyveresét hadba 
hívta hazájuk védelmére." 

26 Balogh József: Az „ájtatos" és a „komor" Szent István király. In: Egyetemes Philologiai Köz-
löny 52. (1928) 49-50. p. — Idézet: 50. p. 



lapítást tett, amikor felhívta a figyelmet a mű egyik valószínű forrására, az Altaichi 
Évkönyvre.27 

Újabb évtized elteltével, 1938-ban látott napvilágot a vita máig mérvadónak te-
kintett szövegkiadása Bartoniek Emma gondozásában és bevezető tanulmányával, 
amelyben az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának vezetője megnyugta-
tóan tisztázta a szöveg ma ismert másolatainak sztemmatikai összefüggéseit. 
Bartoniek állapította meg, hogy a Nagyobb legenda legkevésbé romlott kézirata a 
XII. századi Érdi-kódexben fennmaradt változat, s ugyancsak ö volt, aki ezt a 
manuscriptumot elsőként nevezte az azóta széltében elterjedt elnevezéssel őrzőhe-
lyéről Budapesti kódexnek — ám azt is kimutatta, hogy a Hartvik forrásául szolgá-
ló szövegváltozat kevésbé volt romlott, mint a ma ismert apographwnok bármelyi-
ke. Varjú eredményeit átvéve a Nagyobb legenda keletkezését 1077-1083 közé he-
lyezte, szerzőjét pedig magyar származásúnak tekintette.28 

1942-ben Deér József tételesen is igazolta a vizsgálatunk alá volt István-életrajz 
egyik körmondatának és az államalapító király nevéhez kötött Intelmek fejezetcí-
meinek párhuzamait, sőt utóbbi művel kapcsolatban a szent uralkodó szerzőségé-
nek „ egyetlen tanúja "-ként aposztrofálta a Legenda maior íróját.29 Ugyanebben az 
évben adta közre Tóth Zoltán a koronaküldésre vonatkozó Hartvik-féle tudósítást 
aprólékos gonddal elemző dolgozatát, s ebben Varjúra hivatkozva a következőkép-
pen foglalt állást a nagyobbik Szent István-v/ta ránk maradt anyagának csonkítat-
lansága mellett: „Magútól értetődik, hogy megszívlelve a Nagyobb legenda 
valamennyi eddig ismeretes kódexének egyöntetű bizonyságát, a szöveget a 
»monuit eospaternefidem orthodoxam servare. Explicit.« — mondattal befejezett-
nek tekintem. " Az életrajz keletkezési idejére vonatkozólag Tóth szintén Varjú 
megállapításait vette át.30 

A mű szövegének filológiai elemzésében a Balogh József által kijelölt úton ha-
ladt tovább 1944-ben megjelent tanulmányában Guoth Kálmán, aki a Legenda 
maior több helyéről is kimutatta, hogy azok a korabeli szentéletrajzok mintáinak 
megfelelő, egyéni vonásokat nélkülöző toposzokból állnak. Részletesen foglalko-
zott a vita általa is problematikusnak ítélt, „váratlan" és „suta" befejezésével: 
Paulerre is hivatkozva elvetette Varjúnak a ránk maradt szövegváltozat teljessége 

27 Hörnern Bálint—Szekfű Gyula: Magyar történet. I—VIII. Bp., 1928-1934. I. 300. p. cs 2. bőv. 
kiad. I-V. Bp. 1935. (Reprint: 1990.) I. 293. p. (A vonatkozó rcsz Hóman Bálint munkája.) 

28 SRH II. 365-375., különösen 369-371. p. 
29 Deér József: A szentistváni Intelmek kérdéséhez. In: Századok 76. (1942) 4 3 5 ^ 5 2 . , különö-

sen 437., 443-446. p. — Idézet: 437. p. 
30 Tóth Zoltán: A Hartvik-legenda kritikájához (A Szt. Korona crcdctkérdésc). Bp., 1942. 14. p. 

26. jegyzet. 



és épsége mellett kiálló vélekedését, s kiemelte, hogy a Kisebb legenda szerint Ist-
ván sírja körül már szentté avatása előtt is történtek csodák,31 amelyeknek a műfaj 
szabályai szerint tehát akkor is szerepelniük kellene a nagyobbik életrajzban, ha azt 
— mint Varjú állítja — valóban a kanonizációt előkészítendő jegyezték le. Guoth 
érdekes és furcsa hipotézist állított fel a legenda csonka szerkezetének magyaráza-
tára: rámutatott, hogy a vita utolsó mondata könnyedén párhuzamba állítható azzal 
a passzussal, amely a szentistáni intelmek rövid foglalatát vezeti be a legenda egy 
korábbi pontján,32 s ebből arra következtetett, hogy a szerző az életrajz végén tulaj-
donképpen az Institutiones általa korábban már tárgyalt tartalmához tért volna 
vissza — „E tekintetben azonban köthette a kezét az, hogy István szellemi végren-
deletéről már Imre halálával kapcsolatban nyilatkozott. Ez a pszichológiai gátlás 
— talán egyéb körülmények közrejátszásával együtt — lehet az oka annak, hogy a 
legenda befejezetlenül maradt. " Guoth tehát a szentéletrajz abrupt lezárását nem 
szövegromlással magyarázta, hanem azzal, hogy a szerző valamiféle alkotói vál-
ságba került és félbehagyta müvét. Ez utóbbi nézetnek nincsen komoly utóélete a 
szakirodalomban.33 

A második világháború után elsőként ismét Tóth Zoltán szólt hozzá a Nagyobb 
legenda forrásproblémáihoz: 1947-ben megjelent (de tulajdonképpen már 194l-re 
elkészült) tanulmányában a vita szövegéből egy még korábbi, elveszett Szent Ist-
ván-életrajz létezését próbálta bizonyítani Petrus Ransanus Epitomája IX. indexé-
nek segítségül hívásával (a továbbiakban a terjedelmes tanulmány részletes ismer-
tetésétől eltekintünk, s csupán témánk szempontjából fontos eredményeit tárgyal-
juk). Tóth két részletet emelt ki a humanista történetíró munkájából: Géza fejede-
lem bemutatását és az István születését megjövendölő álombéli látomásokat. A 
szent uralkodó apjának országlásáról a Nagyobb és a Hartvik-féle legenda a kiváló 
forrástudós szerint rosszul stilizált, a szövegkörnyezetbe nehézkezesen illeszkedő 
részletet közöl, Ransanusnál azonban hibátlanul gördülékény leírás szerepel 
ugyanerről. Tóth szerint ez annak a jele, hogy a nagyobbik Szent István-életrajz (és 
az ebből merítő Hartvik-legenda), illetve az Epitoma IX. indexe közös ősforrásra 
vezethető vissza, amelyet az előbbi müvek szerzői ügyetlenül, az itáliai humanista 
viszont avatott kézzel használt fel. Hasonló jellegzetességeket igyekezett kimutat-
ni az általa vizsgált müvek látomás-részleteiben is. A Nagyobb legendában csak 

31 SRH II. 400. p. 
32 „... deinde monuit eos paterne fidem orthodoxam servare." (392,21-22.) — „... instruens, 

qualiter ante omnia debet ob servare fidem catholicam." (391, 9-10.) 
33 Guoth Kálmán: Eszmény és valóság Árpád-kori királylcgcndáinkban. In: Erdélyi Múzeum 49. 

(1944) 304-347., különösen 310-311. , 314-316., 318. p. — Idézet: 316. p. 



egy jelenés szerepel: Gézáé. Hartviknál már kettő, hiszen a jövendő apa mellett fe-
lesége, Sarolt is álmot lát, csakhogy Tóth szerint rosszkor. A várandós asszony 
előtt a szöveg szerint azért jelenik meg Szent István első vértanú, hogy a Géza láto-
mása után maradt kételyeket végképp eloszlassa — s valóban furcsa, hogy erre 
csak akkor kerül sor, amikor a fejedelemnek megjövendölt események részben már 
be is következtek Szent Adalbert Magyarországra érkezésével. A véglegesnek te-
kinthető, romlatlan logikájú megoldás megint csak Ransanus nevéhez fűződne, 
mert nála a fejedelem és hitvese egyazon éjszaka látja álmában Szűz Máriát, illetve 
Szent István protomártírt, s mivel az Epitoma szerint Szent Adalbert csak ezt köve-
tően érkezik Magyarországra, eltűnik az a felesleges feszültség, amelyet Hartvik 
„gyanútkeltőrangsorozása " ébresztett az államalapító hivatalos életrajzának szö-
vegében. Tóth mindezek alapján egy ősi István-legendát feltételezett, amelyet 
nagyjából egy évtizeddel a Legenda maior keletkezése előtt állított volna össze egy 
székesfehérvári kanonok — sőt úgy vélte, hogy az államalapító többi életrajza vég-
ső fokon erre az archaikus legendára vezethető vissza mint ősforrásra.34 (A Na-
gyobb legenda egyetlen mennyei jelenését érintő verstani jellegű megfigyeléseivel 
külön is foglalkozunk dolgozatunk stilisztikai fejezetében). 

Nemcsak a nagyobbik István-életrajz, de az Árpád-kor szinte valamennyi hazai 
elbeszélő forrásának filológiai vizsgálatában mérföldkövet jelentett Horváth János 
1954-ben megjelent, alapvető fontosságú monográfiája. Az egy esztendővel ké-
sőbb Kossuth-díjjal jutalmazott irodalomtörténész ebben elsősorban a mű rímes 
prózájával foglalkozott, s a legenda szerzőjét középszerű stilisztának találta (néze-
teiről részletesen szólunk munkánknak a vita irodalmi stílusáról szóló részében). A 
fennmaradt szöveg csonka vagy ép voltának kérdésében nem foglalt állást, az élet-
rajz keletkezési évkorét pedig ő is Varjú nyomán határozta meg.35 

A Nagyobb legenda forrásait illetően fontos megállapítást tett 1961-ben Gerics 
József: a budapesti tudományegyetem oktatója, későbbi professzora a 90. krónika-
fejezet elemzésével kimutatta, hogy az direkt rokonságot mutat a Legenda maior 
Konrád császár támadását elbeszélő részletével, s hogy valószínűleg a hagiogra-
fikus kútfő használta forrásként a Krónika korabeli szövegét, mivel a szentéletrajz 
előadásmódja sokkal töredezettebb. Gerics ezzel újabb forrását találta meg a na-
gyobbik Szent István-vitának: a XI. század derekán keletkezett ún. Osgestát. Tóth 

34 Tóth Zoltán: Szent István legrégibb élctirata nyomán (I. Mátyás Flórián Ransanus-problé-
mája). In: Századok 81. ( í947) 23-94. p. (A továbbiakban: Tóth, 1947.), különösen 79-83. , 
90-91. p. 

35 Horváth János: Árpád-kori latinnyelvü irodalmunk stílusproblémái. Bp., 1954. (A továbbiak-
ban: Horváth, 1954.) 136-142. p. 



elméletét továbbfejlesztve az ELTE tanára többek közt a Kisebb legenda bizonysá-
gára hivatkozott, s állást foglalt azon nézet mellett, amely a fennmaradt István-élet-
rajzokon kívül egy valamennyinél archaikusabbat is feltételezett.36 

A mű forrásproblémáinak megoldásában kiemelkedően jelentős eredményeket 
hozott Csóka J. Lajosnak, a pannonhalmi főapátság levéltárosának a korai hazai la-
tin nyelvű irodalomról írott monográfiája. A pap-történész munkásságának kö-
szönhetően tudjuk, hogy a legendaszerző tüzetesen ismerte nemcsak Szent 
Benedek Reguláját, de a „népek nagy tanítójának" Nagy Szent Gergely tollából 
kelt, moralizáló életírását is, továbbá a Sulpitius Severus-féle Szent Márton-vitát, 
Zoerard-András Mór pécsi püspök által összeállított legendáját, sőt talán Wipo 
Gesta Chuonradi című munkáját és Canaprius Szent Adalbert-életrajzát is, ame-
lyet Csóka szerint Querfurti Brúnó hozott magával Magyarországra. A kiváló mo-
nográfia vitába szállt Hómannal, amennyiben az Annales Altahenses helyett a 
Pannonhalmi (Pozsonyi) Evkönyvet, illetve az ennek forrásául szolgáló ősgestát 
tartotta a Nagyobb legenda legfontosabb történeti jellegű kútfőjének, amely mel-
lett még Regino és Szent Adalbert Krónikája ismeretét feltételezte a szentéletrajz 
szerzőjéről.37 

Monográfiája függelékében Csóka bírálta Tóth Zoltánnak az elveszett, ősi Ist-
ván-legendát feltételező teóriáját. A bencés pap-történész mindenekelőtt arra mu-
tatott rá gazdag példaanyag bevonásával, hogy Tóth megállapításával ellentétben 
Ransanus ragyogóan képzett stiliszta volt, akinél sokszor azért nem lehet tételesen 
igazolni a Hartvik-legenda direkt használatát, mert önálló alkotóként jelentősen át-
írta forrásai szövegét; a Gerics által Tóth teóriája mellett felsorakoztatott érvekre 
válaszolva pedig igyekezett kimutatni: a Kisebb legenda kizárólag szóbeli forrá-
sokból dolgozott, írott kútfője nem volt.38 

Csóka egyebekben jól láthatóan Varjú elképzeléseiből indult ki: arról, hogy a 
Legenda maior eredeti formájában esetleg nem szakadt meg István halálos ágyá-

36 Gerics József: Legkorábbi gesta-szcrkcsztcscink kclctkczcsrcndjcnck problémái. Bp., 1961. 
(Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 22.) (A továbbiakban: Gerics, 1961.) 
19-22. p. 

37 Csóka J. Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. szá-
zadban. Bp,, 1967. (Irodalomtörténeti Könyvtár 20.) (A továbbiakban: Csóka, 1967.) 
104-118., 366-369. p. 

38 Csóka, 1967. 623-646. p. — vö. Gerics József: Krónikáink és a Szent László-legenda szöveg-
kapcsolatai. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szcrk.: Horváth János-Szckcly György. 
Bp., 1974. (Memoria Sacculorum Hungáriáé I.) 113-136. p. = Uő.: Egyház, állam és gondol-
kodás Magyarországon a középkorban. Bp., 1995. (METEM-könyvck 9.) 185-208., különö-
sen 203-206. p. 



nál, nem szólt. Ezt az elképzelést a nyugat-európai magyar emigráció egyik legjelen-
tősebb müvelődéstörténésze, Bogyay Tamás elevenítette fel 1976-ban, az állam-
alapító szent király középkori életrajzainak müncheni kiadása elé írott bevezetőjé-
ben. Bogyay szerint a Nagyobb legenda 1077 körül keletkezett, s Hartvik még a mai-
nál teljesebb variációját ismerte.39 Hasonlóképpen nyilatkozott hat esztendővel 
később, a Történelmi Szemle hasábjain Richard Prazak cseh történészprofesszor, aki 
szerint Szent István e legrégebbi életírása 1077-1083 közé keltezhető, s jelenleg ren-
delkezésünkre álló szövege azért nem teljes, mert záró fejezetei kevéssel a mű első 
lejegyzése után, még a legkorábbi másolatok készítése előtt elvesztek.40 

1984-ben adta közre a magyar irodalom kezdeteiről írott könyvét az ELTE Régi 
Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének professzora, Tarnai Andor. Ebben a Na-
gyobb legendát Szent István 1083-i kanonizációjának idejére datálta, s felhívta a fi-
gyelmet a mű egy újabb forrására: az államalapító uralkodó nevének eredetét 
ugyanis az életrajz Sevillai Szent Izidor Etymologiae című műve alapján adja meg 
(380,28 - 381,2.). Ugyancsak Tarnai mutatta ki a szövegben a középkori latin nyelvű 
irodalom történeti korszakváltásokra alkalmazott kedvelt toposzát, a fény-metaforát 
(380,17-23.), amely itt jelentkezik először a magyar literatúra történetében.41 

Két esztendővel később, 1986-ban írt először a Legenda maiorról a középkori 
hagiográfia egyik legjelentősebb hazai kutatója, Klaniczay Gábor. Tanulmányában 
kimutatta, hogy az 1083-i szentté avatásokat spontán helyi kultuszok valószínűleg 
nem előzték meg: ez jól illusztrálja Szent László politikai célzatú kanonizációs 
programjának újszerűségét. Számunkra különösen is érdekes Klaniczay azon meg-
állapítása, amely szerint „ a csoportos szentté avatás terve már Szent István —fel-
tehetően 1083 előtt készült — nagylegendájából is kitetszik, ahol nyílt utalásokat 
olvashatunk a többi szentjelöltről. "42 Ez ugyanis nyilván azt jelenti, hogy az álta-
lunk vizsgált szentéletrajz keletkezése az 1077-1083 közötti intervallumon belül 
inkább a felső időhatár közelébe helyezhető. Klaniczay újabb két év múltán, 

39 Thomas von Bogyay: Stcphanslegcnden (Vorbemerkungen). In: Die heiligen Könige. 
Übersetzt, eingeleitet und erklärt v. Thomas von Bogyay-Jänos Bak-Gabricl Silagi. 
Graz-Wien-Köln, 1976. (Ungarns Geschichtsschreiber I.) 26-28., különösen 26-27. p. 

40 Richard Prazak: A l l . századi legelső magyarországi szentekről szóló legendák datálásának 
és tipológiai besorolásának néhány kérdéséről. In: Történelmi Szemle 25. (1982) 444-457., 
különösen 444-445. p. 

41 Tarnai Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a középkori Magyaror-
szágon. Bp., 1984. 20., 33., 45. p. 

42 Klaniczay Gábor: Az 1083. évi magyarországi szentté avatások. In: Művelődéstörténeti tanul-
mányok a magyar középkorról. Szerk.: Fügcdi Erik. Bp., 1986. 15-32., 297-303. , különösen 
19. p. 



1988-ban a Nagyobb legenda királyábrázolását és toposzait is górcső alá vette, s a 
kutatás előtt régóta ismeretes tényből kiindulva — hogy ti. István, szemben a ko-
rábbi szent uralkodókkal, nem mártíromságával, hanem apostoli tevékenységével 
érdemelte ki helyét az üdvözültek sorában — rámutatott: a szöveg az államalapítót 
egyszersmind Krisztus győzedelmes katonájaként (miles Christi) festi le, ami szin-
tén újszerű vonás az európai legendairodalomban („félig hagiografikus " előképe 
azonban Fleury-i Helgaldus 1040 körüli Jámbor Róbert-életrajzában is megtalál-
ható). Szintén Klaniczay igazolta a Treuga Dei mozgalom hatását a vita szövegére, 
s ugyancsak ő hívta fel a figyelmet a XI-XII. századi evangéliumi vallásosság ked-
velt szófordulatára, a Krisztus szegényei (Christipauperes — 387, 1 I.) kifejezés 
használatára. Végiil megállapította: „A nagylegenda nemcsak modellt ad a szent 
uralkodó tevékenységéről, hanem azt is hangsúlyozza, hogy István egész életén át 
kifejezetten törekedett a szentség rangjának elnyerésére. "4'> Klaniczay a fenti ered-
ményeket később megjelent monográfiájában is rögzítette.44 

Ugyanazon az akadémiai ülésszakon, amelyen Klaniczay általunk másodikként 
tárgyalt tanulmánya is elhangzott, Bogyay Tamás is részletesen értekezett a Na-
gyobb legenda két szövegproblémájáról. A Németországban élő historikus figyel-
mét először is az a passzus ragadta meg, amely szerint Szent Adalbert az ifjú Istvánt 
„crismali baptismate ... intinxit" (380,26-27.). Ezzel kapcsolatban Hómanra és 
Csókára hivatkozva úgy foglalt állást, hogy a legendaszerző itt valójában nem a ke-
resztelésre (baptisma) céloz, hanem István bérmálkozására. A másik vitatott értel-
mezésű kifejezés szintén a később mártírhalált halt prágai püspök és első koronás 
királyunk viszonyát érinti: a szentéletrajz ugyanis Adalbertet István susceptorának 
(380,28.) nevezi. Bogyay szerint e szó „annyit jelent: Adalbert elvállalta az ijjú 
lelki irányítását. A bérmáló püspök megtehette ezt. "45 Magunk ez utóbbi interpre-
tációval nem értünk maradéktalanul egyet, s a kérdésre dolgozatunk lexikai fejeze-
tében részletesebben is visszatérünk. 

A Nagyobb legendát az 1980-1990-es évek fordulóján több tanulmányában is 
mikrofilológiai vizsgálat alá vette Veszprémy László, a Hadtörténeti Intézet 
könyvtárának akkori tudományos munkatársa, jelenlegi igazgatója. Első ilyen 
munkájában, 1989-ben a Szent István felövezéséről szóló krónikahely értelmezé-

43 Klaniczay Gábor: Szent István legendái a középkorban. In: Szent István és kora. Szcrk,: Glatz 
Ferenc-Kardos József. Bp., 1988. 185-196., különösen 188., 190., 193. p. — Idézet: 193. p. 

44 Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok 
és európai modellek. Bp., 2000. 119., 122-126., 307-307. p. 

45 Bogyay Tamás: Szent István és Szent Adalbert prágai püspök. In: Szent István cs kora. Szcrk.: 
Glatz Ferenc-Kardos József. B p , 1988. 156-160. p. (A továbbiakban: Bogyay, 1988.), külö-
nösen 157. p. 



séhez hívta segítségül a szentéletrajz szövegét, amelyben korabeli párhuzamok és 
Sevillai Szent Izidor Etymologiae című munkája alapján vizsgálta a pueritia — 
adolescentia — inventus életkorjelölő kifejezések pontos jelentését.46 Másodjára, 
1990-ben a budapesti hadtörténész-forráskutató felelevenítette Tóth Zoltán 1947-i 
tanulmányának érvrendszerét, s állást foglalt azon nézet mellett, amely Ransanus 
Epitomájinak IX. indexe alapján egy elveszett, ősi Szent István-legendát feltételez a 
ma ismert viták irodalmi előzményeként. Veszprémy erre vonatkozólag számos elté-
rő jellegű argumentumot sorakoztatott fel a krónikás párhuzamoktól az ikonográfiái 
források tanúságáig: ezek egy részével Ransanus munkamódszerét mutatta be, más 
részükkel pedig Géza fejedelem legendabéli képének torzulását illusztrálta.47 

Ugyancsak 1990-ben tett nagyfontosságú észrevételeket a Nagyobb és a 
Hartvik tollából kelt Szent István-legenda szövegének kapcsolatáról Kristó Gyula, 
aki Wattenbach, Mátyás és Erdélyi nyomán arra a megállapításra jutott, hogy az 
előbbi munka csonkán maradt ránk, s záró fejezeteit az utóbbi őrizte meg. A szege-
di professzor mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a Hartvik-féle vita a 
Nagyobb legenda meglehetősen suta befejező mondata után gördülékenyen, stilá-
ris törés nélkül folytatódik; a továbbiakban pedig a Hartviknál fennmaradt záró 
passzusok szóanyagát, szófordulatait vetette össze a két legenda Szent István halá-
los ágyánál tett végrendeletének leírásáig tartó részeivel, s ennek során különösen 
alaposan foglalkozott az életrajzok társadalmi és egyházi terminológiájával. Kristó 
a Legenda maiort a Szent László uralkodását követő évekre keltezte, leszögezve: 
„A megpezsdült Kálmán-kori irodalmi élet termései közé tehát... immár feltétele-
sen a nagyobbik István-legendát is oda kell számítanunk, ' 48 

1991 -ben Veszprémy László rövid tanulmányt szentelt a vita egyik nehezen ér-
telmezhető részletének, amely szerint Géza „convocatis ... Ungarie primatibus 
cum ordine sequenti" (381,8.) jelölte ki ünnepélyesen utódául az ifjú Istvánt. A je-
les forráskutató gazdag példaanyag bevonásával végzett vizsgálat eredményekép-
pen arra a megállapításra jutott, hogy az ordo sequens itt nem társadalmi kategóriát 
jelöl (mint azt Paulertől kezdve gyakorlatilag a teljes magyar szakirodalom hitte), 
hanem,, a választás jogi normáknak megfelelő lefolyására utal. "49 Ugyanebben az 
évben viszont Veszprémy 1990-ben megjelent s az elveszett István-legendát felté-

46 Veszprémy László: Szent István felövezéséről. In: Hadtörténelmi Közlemények 102. (1989) 
3-12. , különösen 10. p. 

47 Veszprémy László: Ransanus krónikája Géza—Szt. István fejezetének forrásproblémája. In: 
Magyar Könyvszemle 106. (1990) 99-112. p. 

48 Kristó, 1990 [2000], 182-190. p. — Idczct: 190. p. 
49 Veszprémy László: Középkori forrástanulmányok. A vitézek rendje Szent István Nagyobb le-

gendájában? In: Hadtörténelmi Közlemények 104. (1991) 58-65. p. — Idézet: 65. p. 



telező tanulmányát Kulcsár Péter kemény bírálatban részesítette. A budapesti 
Egyetemi Könyvtár főigazgató-helyettese, a Miskolci Egyetem későbbi professzo-
ra részletesen cáfolta a Hadtörténeti Intézet forráskutatójának kétszer öt pontban 
ismertetett érveit, s alighanem végérvényesen bebizonyította, hogy Ransanus 
müve alapján nem következtethetünk egy olyan Szent István-életrajzra, amely 
még a Nagyobb legendánál is korábban keletkezett volna.50 

A pannonhalmi bencés főapátság fennállásának ezredik évfordulóját ünneplő 
kiállítás 1996-ban napvilágot látott katalógusában Gerics József és Ladányi Erzsé-
bet Szent István Mária-kultusza kapcsán foglalkozott az államalapító uralkodó leg-
régibb ismert életrajzával, megállapítva többek közt, hogy „a szerző okkal és 
joggal tekinthető a Szent Benedek rend tagjának, ahogyan a Nagyobb legendát is 
elsősorban rendtársai számára írhatta... Első olvasóközönségét szerzetesekben 
gondolva el, a mű elméleti és jogi mondanivalója szintén nekik szólhatott. "51 

Gerics és Ladányi véleményét Szovák Kornél is elfogadta a hazai bencés szerzetes-
ség Árpád-kori történetéről írott, 2001-ben megjelent tanulmányában, egyszer-
smind kiállt azon álláspont mellett, amely szerint a szentéletrajz írója egykor a 
pannonhalmi monostor szerzetese lett volna.32 Legújabban ismét Kristó Gyula fog-
lalta össze a Nagylegenda keletkezésére és stílusára vonatkozó lényegeseb tudni-
valókat.53 

Historiográfiai szemlénk végére érve célszerű rekapitulálnunk a Nagyobb le-
genda másfél évszázadot átívelő tudományos kutatástörténetének témánk szem-
pontjából legfontosabb eredményeit. A mű szerzőjének bencés kötődése mára 
bizonyítottnak tekinthető, legfeljebb azzal kapcsolatban nem alakult ki egyetértés 
a téma kutatói között, hogy vajon pécsváradi vagy pannonhalmi szerzetes lehetett 
az államalapító király legrégibb életrajzának alkotója. A legenda forrásai között 
számon tartják a mű keletkezésekor még minden bizonnyal személyes tapasztala-
tokon nyugvó szájhagyományt, a szent uralkodó törvényeit, az ugyancsak az ő ne-
véhez kapcsolt Intelmeket, illetve a hazai Ősgestát, a külföldi kútfők közül pedig az 

50 Kulcsár Péter: Ransanus Szent István-clctrajzáról. In: Magyar Könyvszemle 107. (1991) 
307-315. p. 

51 Gerics József-Ladányi Erzsébet: Az államférfi Szent István öröksége. In: Möns Saccr 
996-1996. Pannonhalma 1000 éve. Szcrk.: Takács Imre. I. köt. Pannonhalma, 1996. 
110-116. p. — Idézet: 115. p. 

52 Szovák Kornél: Monachorum pater ct dux. A bencés szerzetesség korai századai Magyarorszá-
gon. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Szcrk.: Ta-
kács Imre. Pannonhalma, 2001. 35-47., különösen 46. p. 

53 Kristó Gyula: Magyar historiográfia I. Történetírás a Középkori Magyarországon. Bp., 2002. 
(A Történettudomány Kézikönyve) 24-25. 



Altaichi Évkönyvet, Sevillai Szent Izidor Etymologiae című munkáját, Szent Be-
nedek Reguláját és Nagy Szent Gergely által írott életrajzát, a Sulpitius Severus 
tollából kelt Szent Márton-életrajzot, továbbá Zoerard-András legendáját—sőt ta-
lán Wipo Gesta Chuonradi című munkáját, a Canaprius-féle Szent Adalbert-vztát 
és Fleury-i Helgandus alkotását, Jámbor Lajos életrajzát is ide sorolhatjuk. Azt a 
vélekedést, amely szerint a nagyobbik István-legenda az államalapító király egy 
még régebbi életírására menne vissza, elvethetjük. A Legenda maior keletkezési 
évkorét illetően a szakirodalom nem jutott egyetértésre: a kutatók vagy az 
1077-1083 közötti évekre, vagy 1095 után, Könyves Kálmán uralmának első évei-
re helyezik a vita születését. 

Jelen írásunkkal a további filológiai szempontú elemzésekhez szeretnénk nyel-
vi-stiláris adatokat szolgáltatni, mivel a Nagyobb legenda nyelvezetét feltáró átfo-
gó kutatásra eddig még nem került sor. A feladat módszertani nehézsége 
elsősorban abban rejlik, hogy a hazai középlatin filológiában igencsak népszerűt-
len műfajjal próbálkozunk,54 amelynek így megszilárdult metodológiája és kiala-
kult érvelési rendszere sincsen. Dolgozatunk szakirodalmi előzményeként 
elsősorban Koló-Szujó Edit kéziratos tanulmányát, a szentéletrajz konkordancia-
jegyzékét és szótárát kell megemlítenünk, amelyet munkánk során nagy haszonnal 
forgattunk.55 A továbbiakban előbb a vita szóanyagával kapcsolatos észrevételein-
ket mutatjuk be (igen röviden), majd a klasszikus grammatika mentén haladva 
részletesen foglalkozunk a szöveg mondattanával, végül a mű stilisztikai értékelé-
sére térünk ki. A szöveg paleográfiájával és hangtani ismérveivel nem foglalko-
zunk, hiszen autográf kézirat nem áll a kutatás rendelkezésre. 

54 Összefoglalóan a hazai latinságra 1. Guoth Kálmán: A magyarországi latinság helye az egyete-
mes latinságban. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának ünne-
pére. Bp., 1938. 169-182. p.; Mészáros Ede: De cultu litterarum et de lingua Latina Hungáriáé 
medii aevi: Per lo studio l'uso de latino. Roma, 1940. Tudományosságunk rendszeres nyelvi 
elemzésnek csupán Anonymus Gcstáját vetette alá: Uhlárik János: Anonymus latinsága. Nagy-
szombat, 1889.; Mészáros Ede: Qua ratione Anonymus Hungarus in conscribcndis Gcstis suis 
Sacra seriptura usus sit. Quinqucecclcsiac, 1936.; (Jő.: A magyarországi középkori latinság főbb 
sajátságai. In: Műhely 2-3. (1938-1939); Zágorhidi Czigány Balázs: Anonymus alárendelő 
összetett mondatai. Kézirat. Debrecen, 1991. (A továbbiakban: Zágorhidi Czigány, 1991.) 
(Utóbbi tanulmányra Thoroczkay Gábor hívta fel a figyelmemet, amit ezúton is köszönök.) 

55 Koló-Szujó Edit: Szent István nagy legendájának szótára. Szeged, é. n. [1995] (A továbbiak-
ban: Koló-Szujó, 1995. — Kristó Gyula akadémikusnak, a Szegedi Tudományegyetem pro-
fesszorának és Homonnai Saroltának, a MTA-SZTE Magyar Mcdievisztikai Kutatócsoport 
tudományos segédmunkatársának ezúton is köszönöm, hogy a kéziratot rendelkezésemre bo-
csátották.) 



1. Szóanyag és alaktan 

A Nagyobb legenda terjedelmét tekintve 3947 szóból áll (számítógépes statisztika 
szerint), teljes szókincse viszont csupán 1248 tételt számlál.56 Rendkívül sok, 
összesen 87 olyan szó akad a szentéletrajz konkordanciajegyzékében, amely ötnél 
többször szerepel a szövegben, s ha ebből a mennyiségből levonjuk a tagadó- és kö-
tőszókat, illetve a névmásokat, még mindig 57 kiemelkedően sűrűn előforduló ige, 
főnév, melléknév és adverbium marad. Szent István legrégibb életírásának szókin-
cse tehát nem túlságosan gazdag: a szerző rendre elkerüli ugyan a szóismétlést, de 
ritkán törekszik variációra. Ugyanakkor viszont a szegényes lexikai bázist a legen-
daíró szinte tökéletesen uralja, amit ékesen illusztrál az igevonzatok kezelésében 
megnyilvánuló magabiztossága is (példánkban apref ixumos igéktől függő névszói 
szerkezeteket a klasszikus minták szerint elöljárószó nélkül, puszta accusati-
vwsszal illetve dativusszú kapcsolja): 

1. Multis enim módis correptioni divine succubui t , tribus annis infirmitate 
continua laborans, eum alloquitur. (390,23-24.) 

Nézőpont kérdése, hogy nyelvtani tévesztésnek vagy (ami kevésbé tűnik való-
színűnek construcito ad intellectumnzk tekintjük azt az esetet, amikor a legendaíró 
nőneműnek veszi az episcopatus főnevet (construcio ad intellectum, ha a quam 
névmás az episcopatus szóval rokon értelmű ecclesia főnévre vonatkozna): 

2. Que qualis erga Dei cultum ornandum cxtitit... multarum Qcclesiarum cruces et vasa 
vei paramenta opere mirifico facta vei contexta usque hodie testantur. Pre cunctis 
tamen episcopatus Besprimiensis, quam ipsa [sc. Gisella regina] a fundamento 
ceptam omnibus sufficientiis ad servitium in auro vei argento vestimentisque 
multiplicibus adornavit. (384,20 - 385,6.) 

Azonban a szöveg általános tendenciáit figyelembe véve, és szem előtt tartva, 
hogy a ma ismert kéziratok valószínűleg egyetlen közös ősforrásra vezethetők 
vissza, ebben az esetben sem lehetünk biztosak abban, hogy nem másolási hibáról 
van-e szó. 

Markánsan középkorias jellegzetességeket a névszó- és igeragozásban is csak 
ritkán sikerült kimutatnunk. Ilyen mindenekelőtt apraeteritum perfectum passivi 
posztklasszikus normarendszer szerinti képzése a létige perfekt alakjával57: fűit 

56 Koló-Szujó, 1995. 8 -59 . p. 
57 Peter Stotz: Handbuch zur latcinischcn Sprachc des Mittelalters. I-1V. München, 1996-2000. 

(A továbbiakban: Stotz, 1996-2000.) IV. 328. p. 



exinanita (388,15.), intimata fűit (388,25.) — de erre is csupán két példa akad, s 
feltűnő, hogy ezeket a kéziratokban csak néhány sor választja el egymástól. Hason-
lóképpen általános középlatin jellemvonásnak tekintendő, hogy a legendaszerző 
egyszer- / tövűként ragozza az ablativus absolutusban álló igenevet: tempore ... 
instanti (378,22.); kevésbé általános a korban az ablativus rei efficientis /auctoris 
és a per + accusativus-szal képzett eszközhatározó alaki megkülönböztetése: 

3. Qui const i tut ione superna pontifex Qlectus post obitum sancti regis instante 
disturbatione christianitatis lapidatus est, et per donum gratie spirituális dignus 
effectus est consortio martyrii. (388,18-21.) 

Nézetünk szerint a legendaszerző következetes nyelvhasználatának ismereté-
ben a szentéletrajz egyik vitatott értelmezésű részletét is könnyebben interpretál-
hatjuk. István megkereszteléséről (más nézetek szerint: bérmálásáról) szövegünk a 
következőket írja: „Huné deo dilectus Adalbertus episcopus crismali baptismate 
secundum credulitatis sue veritatem intinxit et susceptor eiusfuit. " (380,26-28.) 
Az idézett passzus második tagmondatát Kurcz Ágnes a következőképpen magya-
rította: „Adalbert... [István] lelkigyámola lett. "5H Kurcz értelmezését Bogyay Ta-
más is elfogadta,59 de hasonló fordítást közölt Kisdi Klára is.60 A Du Cange-féle 
szótár ugyanakkor a susceptor kifejezést keresztapa értelemben is számon tartja,61 

s ezt az interpretációt javasolja esetünkben Veszprémy László is.62 

Tekintetbe véve, hogy a Nagyobb legenda szerzője bizonyosan pap volt, ma-
gunk a kérdéses szó jelentéstartamának vizsgálata során a legkézenfekvőbb anyag-
ból indultunk ki: a Bibliából, s annak is e lsősorban a szerzetesek napi 
zsolozsmáiban kiemelkedően sűrűn szereplő szövegállományából, a Zsoltárok 
könyvéből. A Vulgata legalább három értelemben használja a suscipio igét és en-
nek származékait: egyrészt megtartja annak legősibb, eredeti jelentését (felvesz, 
felemel), másrészt ettől elvonatkoztatott jelentéssel is ismeri (befogad; illetve meg-
ment, védelmez)63 (közismert párhuzamként kínálkozik az accipio ige, amelynek 

58 ÁLI 19. p. 

59 Bogyay, 1988. 157. p. 
60 ÁKÍF 275. p. — A kcrdcsrc I. még Veszprémy László: Szent Adalbert és Magyarország. Histo-

riográfiai áttekintés. In: Ars Hungarica 26. (1998) 321-335. p. (A továbbiakban: Veszprémy, 
1998.) 

61 Carolus du Fresne, dominus du Cange: Glossarium ad scriptorcs mediae et infímac 
Latinitatis. I -X. Niort, 1883-1888. VIII. (A továbbiakban: Du Cange.) 680-681. p. 

62 Veszprémy, 1998. 330. p. 
63 Az első jelentésre 1. Ps 3,6.: Ego dormivi et soporalus sum exsurrexi quia Dominus suscipiet 

me; Mt 27,27.: tunc milites praesidis suscipientes lesum in praetorio congregaverunt ad 



esetében ugyanilyen irányú jelentésmódosulás mutatható ki már az archaikus latin-
ságban is). Maga a susceptor alak nyolc zsoltárban szerepel, ezek közül egyben (is-
métlés folytán) kétszer is.64 Jelentése ezekben minden alkalommal: megmentő, 
védelmező. Ennek figyelembevételével magunk a legenda kérdéses szavát is legin-
kább megmentőként magyarítanánk, ám mondatbéli szerepét a bibliai párhuzamok 
értelmének megfelelően úgy kommentáljuk, hogy a keresztelés szent aktusával 
Adalbert a leendő király lelkének megmentőjévé vált. 

2. Mondattan 

A Nagyobb legenda szintaxisát a klasszikus latinság grammatikai rendszerét kö-
vetve kíséreljük meg bemutatni. Anyagunkat három nagy egységben tárgyaljuk. 
Előbb a fŐmondati állítmányok idő- és módhasználatát tekintjük át (s itt foglalko-
zunk a formai szempontból vonatkozó névmással bevezetett alárendelt szerkezet-
nek minősülő, ám mellérendelő értelmű tagmondatok praedicatumaival is, mivel 
ezek idő- és módhasználata a latin nyelvre általánosan jellemző sajátosságként65 a 
Nagyobb legendában sem az alárendelt mellékmondatok esetében egyébként meg-
szokott módon alakul), majd önálló fejezetet szentelünk az igék névszói alakjaival 
képzett szerkezeteknek, illetve a mellérendelő és az alárendelő összetett monda-
toknak. 

eum universam cohortem — a másodikra cs a harmadikra: Ps 6,10.: Exaudivit Dens 
deprecationem meam Dominus orationem meam suscepit\ Ps 39,12.: misericordia tua et 
Veritas tua semper susceperunt me. 

64 Ps 3,4.: tu autem Domine susceptor meus es\ Ps 17,3.: Dominus ... protector mens et cornu 
salutis meae et susceptor meus\ Ps 41,10.: dicam Deo susceptor mens es; Ps 45,8.: 
Dominus virtutum nobiscum susceptor noster Dens Jacob; Ps 45,12.: Dominus virtutum 
nobiscum susceptor noster Deus Iacob; Ps 88,27.: pater meus es tu Deus meus et 
susceptor salutis meae', Ps 90,2,: die et Domino susceptor meus es tu et refugium meum 
Deus meus; Ps 118,114.: adiutor meus et susceptor meus es tu in verbum tuum supersperavi; 
Ps 143,2.: misericordia mea et refugium meum susceptor meus et liberator meus. 

65 J. B. Hofmann: Latcinischc Syntax und Stilistik. Ncubcarb. von Anton Szantyr. München, 
1965. (Handbuch der Altertumswissenschaft) (A továbbiakban: Hofmann-Szantyr, 1965.) 
554-572. p. 



2.1. Főmondati igehasználat 

A verbum regens a leggyakrabban, 83-szor közbeékelt helyzetben, 75 alkalommal 
a főmondat végén, 27 esetben pedig annak élén szerepel. Szerzőnk igemódhaszná-
lata meglehetősen egyhangú: a szövegben mindössze nyolc coniunctivusi vagy im-
perativus! alak mellet t 177 indicativusra bukkantunk a nem alárendel t 
szerkezetekben. Ez utóbbiakat tekintélyes tömegük miatt tempus és actio szerinti 
bontásban tekintjük át. 

A szentéletrajzban összesen 38 alkalommal szerepel főmondati állítmány ként 
vagy azzal egyenértékű pozícióban praesens imperfectunú igealak, ebből három-
szor egyenes idézetben. A maradék 35 ide tartozó verbum közül 21 ténylegesen is 
jelen időt jelöl, 17 pedig praesens historicumi értelmű. Előbbi kategória igéi több-
nyire a szerző elméleti jellegű eszmefuttatásait közvetítik (pl. 1.), vagy a legenda 
szereplőinek szájába adott monológokban (István születésének megjövendölésé-
ben, illetve a szent király fohászaiban — pl. 2.) fordulnak elő. 

1. Neque enim quippiam boni potest in rebus Qsse existentibus vei fieri absque gratis 
venientis miserationis Dei. (377,4-6.) 

2. Pax tibi Christi Qlecte, iubeo te de sollicitudinc tua fore securum. (379,21-22.) 

Feltűnő, hogy a praesens historicumi igealakok a legenda szövegének három 
pontján sűrűsödnek: először Szent Adalbert Magyarországra érkezésének és a ha-
zai egyházszervezés kezdeteinek leírásánál (380,7-17.), majd az István templom-
és monostoralapításairól szóló passzusban (383,14-18.), végül pedig királlyá ko-
ronázásának és törvényhozói tevékenységének említésénél (384,3-11.). A formai-
lag jelen idejű igék amúgy is fokozzák a múltbéli eseményeket elbeszélő szöveg 
lendületét, ám a Nagyobb legenda esetében hatásukat még az is erősíti, hogy a szer-
ző többnyire asyndetonos kötésben, szorosan egymás mellé helyezett, rövid mon-
datokban használja őket: 

3. Igitur iubente principe fit ubique congregatio gentis indomite, per Sanctum 
episcopum fiunt orationes continue, con vertu ntur et bapt izantur alumpni patrie, 
statuuntur multis in locis ecclesie. (380,14-17.) 

A Nagyobb legenda főmondati vagy azzal egyenértékű állítmányai között az el-
beszélő múlt kifejezésére leginkább használatos praesens perfectumban álló ige-
alakok képezik a legnépesebb csoportot. Összesen 126 ízben szerepel a mondat 
főigéje ebben a tempusban és actio ban, és ezek közül csupán egyszer alkotja egye-
nes idézet állítmányát. Többnyire historicumi értelemben szerepel. Némiképp 



meglepő s maradéktalanul a középlatin nyelvfejlődés tendenciával sem indokolha-
tó jelenség,66 hogy szövegünk gyakorlatilag nem ismeri a perfectum logicumot: 
előfordul persze, hogy a múlt időt reprezentáló állítmány által megfogalmazott 
cselekménynek a legendaszerző saját korára (azaz jelenére) vonatkozó hatása van, 
de a mondat értelme és kontextusa ezekben az esetekben is apraedicatum egyszerű 
múlt időben való értelmezését sugallja, pl.: 

4. Ad nutum etiam ipsius servi Dei, rex Deo dcvotus monasterium, quod BQIÍ nuncupatur, 
incipiens, omnibus bonis ditavit , ubi monachus Gerardus de Venetia veniens vitám 
contemplativam agere cepit. (388,15-18.) 

Praeteritum imperfeetumban álló főmondati (vagy ezzel egyenértékű) állít-
mány nyolcszor szerepel a szövegben: ötször tartós (pl. 5.), háromszor pedig ismét-
lődő (pl. 6.) múltbéli cselekvés kifejezésére. 

5. ... nocturnas vigilias in Christi fidelium pedibus, in abscondendis in sinum pauperum 
elemosinis agiliter et ylariter transigere solebat ... (387,14-16.) 

6. Monachanun [rede: Monachorum] vitám et conversationem nunc per alios, nunc per 
semet ipsum explorandodiligenter examinaba t , torpentes arguens, vigiles sub 
dilectione constituens, canonicorum ministerium episcoporum providentie sub 
testimonio Christi et Qcclesie commendabat ... (385,10-14.) 

Önálló használatú praeteritum perfectum'i igealak csupán egyszer fordul elő. 
Használatát valószínűleg a mozzanatosság igénye indokolja: a szerző talán Szent 
István hírnevének gyors terjedését kívánta a nyelvtan eszközeivel is megjeleníteni. 
Az előidejü múlt ilyen értelmű használata cseppet sem ritka a közép-latin prózá-
ban.67 

7. De quibus iste christianissimus non minimus fuisse computatur, bone voluntatis et 
opcris fama, quam in cdificandis Qcclesiis in amplitudine proprii iuris exercuit, longe 
positas terras et famosissimas disperserat. (386,15-18.)68 

Futurum imperfectunú igealak a főmondatokban öt alkalommal fordul elő, nem 
meglepő módon kizárólag teológiai fejtegetések bibliai idézeteiben, illetve akkor, 

66 Stotz, 1996-2000. IV. 327. p. 
67 Stotz, 1996-2000. IV. 3321-333. p. 
68 E mondat helyes fordítása nézetünk szerint: ,JK.öztük [ti. az apostolok között] ezt a rendkívüli 

keresztényt nem éppen a legkisebbként tartják számon: jóakaratának és művének híre, amelyet 
egyházak építésével szerzett szerte a hatalma alá vetett országban, messze fekvő és igen neve-
zetes földeken is elterjedt." (Vö. ÁLI 23. p.; ÁKÍF 288. p.) 



amikor a Géza fejedelem álmában megjelenő „kellemes külsejű ifjú" megjósolja 
István születését. Különös jelentéstartalma nincsen.69 

Coniunctivusi állítmány mindössze három főmondatban fordul elő - érdekes 
módon kizárólag feltételes mondatokban: két ízben hortativusi értelemben, egy-
szer pedig irrealitást kifejezve. Képzésük a klasszikus grammatikának megfelelő: 
a felszólító jellegű coniunctivusi igealakok mindkétszer praesens imperfectumban 
állnak, a lehetetlen feltételt megjelenítő pedig praeteritum imperfectumban70 (a 
mellékmondathoz való viszonyukról bővebben Id. a feltételes mellék- mondatok-
ról szóló 2.4.7. alfejezetet). 

Imperativusi igealak a latinban csakis főmondati állítmányként szerepelhet,71 a 
Nagyobb legendában összesen öt ilyenre bukkanhatunk. Ezek közül egy a Bibliá-
ból való szó szerinti idézetben szerepel, a maradék négy azonban érdekes stiliszti-
kai megfigyelésekre kínál alkalmat. Eleve szokatlan, hogy a szerző kétféle impe-
rativust használ, s még ennél is meglepőbb, hogy ezt milyen stiláris biztonsággal 
teszi. Két alkalommal az egyébként sokkal ritkább 2. imperativusi alkalmazza: en-
nek fennköltsége tökéletesen illik a Géza fejedelem látomásában megjelenő isteni 
követ kimunkáltabb beszédstílusához (8.). 

8. Vcrumptamen virum spiritual! legatione tibi transmittendum honorabiliter 
suscipito, susceptum honesta tiinore perditionis ultimé perterritus et amorc raptus 
iugiter manentis spei, que non confundit, exortationibus eius non fictum cordis fidelis 
prebeto assensum. (379,27 - 380,2.) 

Az elterjedtebb 1. imperativus az életrajz önálló fogalmazatúnak vélt részeiben 
csupán egyszer szerepel, István egyik fohászában. A legendaíró pontosan tisztában 
volt a kétfajta felszólító mód eltérő hangnemi értékével is: müvében az isteni követ 
kinyilatkoztatás-jellegű, jövő idejű imperativusokkal ad parancsot meg Gézának 
és népeinek, ám István király a sokkal szerényebb hangvételű jelen idejűekkel kö-
nyörög Szűz Máriához, hogy szabadítsa meg az országot az ellenségtől. 

Mindent egybevetve: a Nagyobb legenda főmondati állítmányainak igeidő- és 
igemódhasználata kevéssé variált, meglehetősen egyhangú. A szerző szinte kizá-
rólag indicativusi igealakokban gondolkodik, s általában ragaszkodik az elbeszélő 
múlt értékű praesens perfectumok halmozásához: ez utóbbiak monoton hatását 
csupán a legenda három kulcsfontosságú helyén sűrűsödő praesens historicumok 
és a szereplők legnagyobb spirituális élményeit rögzítő, mondattanilag amúgy is 
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variáltabb jelenetekben (Géza fejedelem álmában, illetve Szent István fohászai-
ban) felbukkanó coniunctivusok és imperativusok oldják valamelyest. 

2.2. Az ige névszói alakjaival képzett szerkezetek 

Jelen alfejezetünkben csupán a gerundiummal, a gerundivummal és aparticipiumi 
szerkezetekkel foglalkozunk: az accusativus cum infinitivóX tematikus okoknál 
fogva, némileg rendhagyó módon a kijelentő tárgyi mellékmondatoknál tárgyal-
juk, nominativus cum infinitivo és supinum pedig nincsen a Nagyobb legendában. 

2.2.1. Gerundiumos és gerundivumos szerkezetek 

Szent István legrégibb ismert életrajza gerundiumot 14 (pl. 1.), gerundivumoX pe-
dig 9 alkalommal használ (pl. 2.); két további esetben eldönthetetlen, hogy melyik 
szerkezettel állunk szemben, de a szórend mindkétszer inkább az utóbb említett 
igeneves struktúrára utal (pl. 3.). 

1. Perfectis igitur in redemptore nostro patriarcharum ac prophetarum oraculis, per 
virginem inQffabiliter n a s c en d o, per crucis passionem ac mortis assumptionem tertia 
die resurgendo, cum discipulis suis XL dies conversando postquam ... patris dextre 
naturaliter et potentialiter est associatus... (377,12-17.) 

2. Cumque nimium Qsset sollicitus de rebellibus domandis et r i t ibus sacrilegis 
des t ruendise tep iscopa t ibus secundumestimationemsuamadprofectumsancte 
ecclesie statuendis,mirabili visionenoctuconsolatureumDominus ... (379,17-20.) 

3. ... per communis consilium colloquii fdium suum Stephanum post se regnaturum 
populo prefecit et ad hoc cor roborandum a singulis sacramentum exQgit. 
(381,7-10.) 

A gerundiumok közül három áll accus ativusban (ebből kettő ad prepozícióval), 
szintén három genitivusban, és kilenc ablativusban. Utóbbiak kivétel nélkül mód-
határozói értelemben fordulnak elő, s mondatbéli szerepük ana enged következtet-
ni, hogy a szerző legtöbbször (bár nem kivétel nélkül — pl. 1.) a participium 
coniunctum alternatívájaként vonultatja fel őket. 

Gerundivumxa csak accusativusos és ablativusos példánk akad: előbbit négy al-
kalommal mutathattuk ki a szövegben (kivétel nélkül ad prepozíciós formákban), 
utóbbit pedig ötször (szintén valamennyi esetben in vagy de elöljárószóval — pl. 



2.). A vitatott hovatartozású, de valószínűleg inkább gerundivumnak szánt szerke-
zetek mindkétszer tárgyesetben állnak (ad prepozícióval — pl. 3.). 

A két hasonló nyelvtani struktúrát a Nagyobb legenda szerzője a klasszikus 
grammatika hagyományainak megfelelően használja: amennyiben a cselekvésre 
helyezi a hangsúlyt, gerundiumot képez, ha viszont azt a főnevet kívánja kiemelni, 
amelynek a participium instans tulajdonképpen a jelzője, akkor a gerundivumos 
szerkezetet választja.72 

2.2.3. Participium absolutumi (ablativus absolutusi) 
és participium coniunctumi szerkezetek 

A latin nyelv két leggyakoribb participiális szerkezettípusát némelyik középkori 
szerző (s elsősorban is a kora középkoriak) a Jeromos-féle bibliafordítás példáiból 
kiindulva következetesen hibásan alkalmazzák (legalábbis a klasszikus szabályok-
hoz képest): különösen sokszor alkotnak ablativus absolutusi olyan esetben, ami-
kor annak logikai alanya amúgy is megjelenik a fölérendelt mondatban.73 A 
Nagyobb legenda írója formai szempontból mindvégig ragaszkodik a klasszikus 
grammatika előírásaihoz, nyelvezete pallérozott, de sokszor unalmas és egyhangú. 

Szövegünkben összesen 43 ablativus absolutus fordul elő. Jelentéstartamuk ke-
véssé változatos: a szerző kizárólag idő- (pl. 1.), ok- (pl. 2.) vagy módhatározó (pl, 
3.) kifejezésére használ ilyen szerkezetet, feltételes vagy megengedő alárendelés 
tömörítésére egyszer sem: 

1. Accidit post hec d e f u n c t o beati r eg i s per sociam cognato , R o m a n e 
d ign i ta t i s augus to Heinrico p io , Cuonradum imperatorie potestatis per 
Germannoram electionem assumere ... (389,18-20.) 

2. Igitur iubente principe fit ubique congregatio gentis indomite ... (380,14-15.) 

3. Expergefactus princeps visionem stuporis prius secutn, post cum Christi fidelibus et 
suis pertractans Deo gratias pavimento manibus expansis adherens humiliter egit, 
se prineipatumque cum filio nascituro custodie illius, qui non dormit neque dormitat, 
lacrimis fusis commendavit. (380,3—7.) 

A szerző a participium absolutumok aktív vagy passzív jelentéstartamát jól ér-
zékelhetően sokkal fontosabb attribútumnak tartja, mint imperfekt vagy perfekt 
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voltukat, s nem egyszer az előidejű participium perfectumbóX képzett igeneves 
szerkezetet használ nyilvánvalóan egyidejű momentumok rögzítésére is: 

4. Cuius ardore caritatis inflammati, secundum quod eis salvator noster ante preceperat, 
Qvangelice predicationis f unc t a legatione totum mundum divini semina verbi 
spargendo pcrlustrav[erunt] [sc. apostoli]. (378,3-6.) 

Fenti példánk egyszersmind azt is jól illusztrálja, hogy a szentéletrajz írója — 
kora szerzőinek többségéhez hasonlóan — nem volt tisztában az álszenvedő igékből 
képzett befejezett melléknévi igenevek aktív jelentéstartamával.74 A fentieken túl, 
egyszer nyilvánvalóan figyelmetlenségből sérti meg a klasszikus grammatika szabá-
lyait s alkot formailag szabálytalan ablativus absolution-ot, a participium imperfec-
tum eredeti, -i végződésű ablativusával:75 

5. Unde contigit divine pietatis intuitu in 'filios perditionis' et ignorantie, populum 
rüdem et vagum, creaturam Dei se nescientem, Ungaros ... tempore sue predesti-
nationis iam instanti de via iniquitatis ad iustitie semitam deleta nebula ad spem in 
eternum permanentis perducere retributionis. (378,16-24.) 

Érdekes módon a sokkal biztosabb kézzel nyúl a nem latin anyanyelvű aukto-
roknak egyébként rendre sokkal több gondot okozó participium coniunc- tumhoz, s 
annak lehetséges mellékértelmeit is viszonylag színesen használja. Példánkban 
egyetlen körmondaton belül háromszor is szerepelteti ezt az igeneves szerkezetet, 
három különböző jelentésárnyalattal: 

6. Erat tunc princeps quartus ab illo, qui ingressionis Hungarorum in Pannoniam dux 
primus fűit nomine G^iza, qui et credulus in Ihesum potentialiter ágens in suos, 
misericors autem et liberális in alicnos et precipue in christianos, ritu paganismi licet 
obvolu tus , tamen appropinquante spirituális fulgore carismatis cum omnibus 
circumquaque positarum provincianim vicinis de pace, cuius numquam antea fuerat 
amatőr, cepit attente tractarc, ut iam in illo poscit agnosci, cuius filius desideraret fieri 
secundum dictum salvatoris nostri dicentis in qvangelio: 'beati pacifici, quoniam 
filii Dei vocabuntur'. (378,25 - 379,8.) 

E mondatban az első melléknévi igenév {ágens) leginkább módhatározónak te-
kintendő, a licet kötőszóval bevezetett második participium coniunctum 
(obvolutus) viszont egyértelműen megengedő értelmű; végül a harmadik (dicentis) 
időhatározóként és értelmezőként is felfogható. Ugyanakkor viszont a participium 
instans activi használata a legenda egészének coniunctum-)e\\egü szerkezeteit te-
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kintve kevésbé változatos: olyan beálló melléknévi igenévre, amely esetleg akarást 
is kifejezhet, az egész szövegben mindössze két példa akad, azok egyike is szó sze-
rinti idézetben áll (7.) — a többi cselekvőparticipium instans jelentése minden al-
kalommal pusztán az utóidejüséget célozza (pl. 8.): 

7. ... nunciatur ei [sc. Geysae] BeaUis Adalpertus Boemiensis ecclesie pontifex ad se 
venturus propter conversionem ipsius et 'fidei non ficte' profectum, Domino Deo 
'hostiam laudis oblaturam [recte: oblaturus] ' . (380,8-10.) 

8. De te filius nasciturus egredietur... (379,24.) 

A két leggyakoribb participiálisi szerkezettípus vizsgálata eltérő tanulságokkal 
szolgál a Nagyobb legenda nyelvezetéről. Pusztán formai szempontból nézve a 
szerző magabiztosan használja mindkettőt, ugyanakkor a sablonosan kialakított, 
szűk jelentéstartamban használt ablativus absolutusok és a jóval árnyaltabb értel-
műre sikerültparticium coniunctumók stiláris értéke között jelentős különbség ta-
pasztalható. 

2.3. Mellérendelő összetett mondatok 

A Nagyobb legenda (vagy bármely más reneszánsz előtti szöveg) összetett monda-
tainak vizsgálata során az első problémát egy banálisnak tűnő kérdés megválaszo-
lásajelenti: hol húzzuk meg a mondathatárokat, vagy másképpen: vajon mit tekin-
tett a szerző önálló mondatnak? Szent István király e legrégebben keletkezett élet-
rajzának kéziratai központozással a kor szokásai szerint csak igen szerény mérték-
ben élnek, a szöveg bárminemű tagolása a kiadásokat gondozó tudósok munkája. 
Fejezetünk témájának szempontjából ez azzal a következménnyel jár, hogy a mel-
lérendelő összetételek vizsgálatát nem szűkíthetjük le a kritikai kiadás által egyet-
len mondatnak tekintett szerkezetek tanulmányozására: sokszor azokat a több 
mondatból álló struktúrákat is górcső alá kell vennünk, amelyeknek alkotóelemeit 
az újkori editiók megannyi önálló mondatnak tekintik. A továbbiakban tehát a mel-
lérendelő mondat fogalma alatt nem feltétlenül csupán kólonokból, hanem adott 
esetben akár különálló mondatokból összetevődő szintaktikai szerkezeteket értünk 
— feltéve, hogy e különálló mondatokat mellérendelő kötőszó vezeti be. Értelmi 
szempontból a mellérendelő mondatok számát gyarapítják egyes vonatkozó mellék-
mondatok is, ezekkel azonban az áttekinthetőség kedvéért ott foglalkozunk majd, 
ahová formai jegyeik alapján tartoznak: az alárendelő összetételek között. Mivel a 
jelen fejezetben tárgyalandó mondatok állítmánya az önálló mód- és időhasználat 



szabályaihoz igazodik, alárendelésbe kerülve pedig a megfelelő mellékmondati tí-
pus jellegzetességei szerint alakul, az igehasználatra itt külön nem térünk ki. 

A mellérendelő mondattípusok számbeli megoszlását és kötőszavaik gyakori-
ságát az alábbi táblázat szemlélteti (az első számoszlopban az adott összetétel vagy 
kötőszó összes előfordulását adjuk meg, a második számoszlopban a modern ki-
adás szövegbeosztása szerint mondaton belülre kerülő coniunctiók számát, a har-
madik számoszlopban pedig a kritikai editio szerint önálló mondatokat kötőkét): 

Kapcsolatos: 40 33 7 
Et kötőszóval: 18 14 4 
Et - et páros kötőszóval: 1 1 
-que kötőszóval: 3 2 1 
Quoque kötőszóval: 2 2 
Végig asyndetonos kötésben: 16 16 

Ellentétes: 10 4 6 
Vero kötőszóval: 4 1 3 
Sed kötőszóval: 3 2 1 
Non solum... sed páros kötőszóval: 1 1 
Tarnen kötőszóval: 1 1 
Verumtamen kötőszóval: 1 1 

Következtető: 10 10 
Igitur kötőszóval: 7 7 
Ergo kötőszóval: 3 3 

Magyarázó: 12 3 9 
Enim kötőszóval: 6 6 
Neque enim kettős kötőszóval: 1 1 
Quippe kötőszóval: 3 2 1 
Qui dem kötőszóval: 1 1 
Quod kötőszóval: 1 1 

A szerző az elbeszélő próza igényeinek megfelelően többnyire kapcsolatos 
mellérendelést alkalmaz: ez az egy típus önmagában is több példával képviselteti 
magát a szövegben, mint a többi fajta összesen. Nagyjából azonos arányban szere-
pelnek ellentétes, következtető és magyarázó összetett mondatok: az a tény, hogy 
az ellentétes mellérendelések között nagyjából azonos arányban fordulnak elő a 



mondaton belüli és mondathatárokon átnyúló jellegűek, míg a következtető és ma-
gyarázó kötőszavak az esetek túlnyomó többségében önálló mondatokat kapcsol-
nak egymáshoz, elsősorban abból adódik, hogy az utóbbi két mellérendelési típus a 
latinban viszonylag ritkán köthet hiányos mondatot, az ellentétes mellérendelés 
pedig akár egyes mondatrészek kapcsolására is alkalmas. Meglepő, hogy a legenda 
egész szöveganyagában egyetlen választó mellérendelő összetett mondat sem akad 
(egyes mondatrészeket összekötő választó értelmű coniunctióval ugyanakkor öt 
esetben is találkozhatunk, s ez valamennyiszer a ve/).76 

Mindegyik mellérendelési típusnak megvan a maga kiemelten motivált kötő-
szava: így a kapcsolatos összetételekben a semleges értelmű et dominál (amelynek 
túlreprezentáltsága különösen akkor szembeszökő, ha nemcsak a mellérendelt tag-
mondatokat, hanem az egyes mondatrészeket összefűző kapcsolatos coniunctiókat 
is számba vesszük: a szövegben összesen 110 alkalommal fordul elő az et, további 
három alkalommal az et - et páros kötőszó, 13 ízben a -que tapadószó, hatszor az 
etiam, ötször az ae, négyszer a quoque és csupán háromszor a neque, ráadásul ez 
utóbbi egyszer magyarázó értelmű összetételben — neque enim — egyszer pedig 
szó szerinti idézetben).77 Középkori szerzőknél cseppet sem általános módon a Na-
gyobb legenda megfogalmazója pontosan érzi az ac/atque és a -que klasszikus ér-
telme közötti különbséget:78 előbbit kizárólag akkor használja, ha a mellérendelés 
második tagjára helyezi a hangsúlyt (pl. 1.), utóbbit pedig többnyire akkor, ha az 
elöl álló mondatrészt logikusabb kiemelni (pl. 2.). Érdekes módon a tagmondato-
kat kapcsoló -que kötőszavaknál ez a szabályszerűség már nem érvényesül (pl. 3.): 

1. Perfectis ... oraculis ... per crucis passionem ac mortis assumptionem tertia 
die resurgendo ... celorum alta penetrans patris dextre natural iter et potential iter est 
associatus [sc. Iesus]... (377,12-17.) 

2. ... episcopatus Besprimiensis, quam [recte: quem] ... omnibus suff ic ient i is ad 
servitium in auro vel argento vestimentisque mult ipl icibus adornavit. 
(385,4-6.) 

3. Quadam vero nocte spirituali monitu tactus, nemine sciente solus plenum dono Dei 
gerens sacculum, Christi pusillum gregem solito more perrexit visitare, statimque 
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pauperes distribucndc c^lestis thesauri pecunie distrahentes, viri Dei Qvulsionc barbe 
prebuerunt testimonium. (383, 20-24.) 

A kapcsolatos mellérendelések között kiemelkedően magas az asyndetonos köté-
sek száma (pl. 4.): a szerző 16 esetben halmozza a mellékmondatokat kötőszó nélkül 
(polisyndetonos mellékmondatokból ugyanakkor csupán egyszer építkezik — 5.): 

4. Iaciuntur ubique sacranim fundamenta domorum, surgunt claustra canonicorum, 
florescunt cenobia regulariter conversantium congregationum. (383, 14-16.) 

5. Post hec plenus dierum anno dominice incarnationis dcccc xc VII. Seculi nequam 
erumpnascQlestimutavitgaudio,et eodem annobeatus Adalpertus episcopus 
causa predicandi verbum dei Pruziam ingressus est, et ibidem cum 
palma martyrii coronatus est. (381, 10-14.) 

Az ellentétes értelmű mellékrendeléseket többnyire a legáltalánosabban hasz-
nált sed vagy vero köti össze, a kettő használata közötti halvány különbséget mutat-
ja, hogy előbbi főleg hiányos mondatokat vagy önálló mondatrészeket kapcsol, 
utóbbi viszont csaknem kivétel nélkül teljes mondatokat. A következtető összetett 
mondatok jellemző coniunctiója az igitur, a magyarázóké pedig az enim (feltűnő, 
hogy a nam kötőszót a szöveg egyszer sem használja, az ehhez képest általában rit-
kább qidppét viszont háromszor is). 

2.4. Alárendelő összetett mondatok 

A latin nyelv alárendelő szerkezetei sokkal változatosabbak, mint a mellérendelők: 
ennek megfelelően bemutatásuk is összetettebb feladat. Vizsgálódásaink áttekint-
hetőbbé tétele végett dolgozatunknak a legenda hypertaxisait tárgyaló egységét to-
vábbi pontokra bontottuk, s ezeken belül részletesen kitérünk az egyes alárendelő 
szerkezetek mondaton belüli pozícióira (elhelyezkedésükre éppúgy, mint a többi 
tagmondathoz való viszonyukra), igemód- és igeidőhasználatukra, illetve a mel-
lékmondattípusok jellemző kötőszavaira. 

2.4.1. Alanyi és tárgyi mellékmondatok 

A Nagyobb legenda szövegének mindösszesen 13 alanyi és tárgyi mellékmondatát 
az iskolai nyelvtan gyakorlata szerint tagolva tárgyaljuk, megkülönböztetve kije-
lentő, kérdő és célzatos altípusokat. Az általában szinten minden klasszikus és kö-



zépkori szerzőnél megfigyelhető tendenciának megfelelően Szent István király e 
legkorábbinak tekintett életrajzában is a tárgyi alárendelések vannak túlsúlyban: 
alanyi jellegüből csupán kettő akad, a kijelentő mellékmondatok között. 

2.4.1.1. Kijelentő alanyi és tárgyi mellékmondatok 
A legendában összesen négy kijelentő alanyi vagy tárgyi mellékmondatra bukkan-
hatunk. A két típus szövegünkben határozottan különböző nyelvtani formákban je-
lentkezik, s hogy ezeket érzékeletesebben mutathassuk be, vizsgálódásunk körébe 
bevontuk a főmondat alanyát vagy tárgyát kifejező igeneves szerkezeteket is. 

Alanyi mellékmondat kétszer szerepel az anyagban, kötőszava quod: 

1. Non hoc preterqundum estimo, quod in viro Dei quanti meriti post obitum foret, 
divina virtus in vita sua demonstrare voluit ... (388,22-24.) 

2. In beato quoque constat apostolicum illud impletum, quod lcgitur, 'quoniam per 
multas tribulationes oportet intrare in regnum Dci' et in libro Sapientie: 'quos diligit 
Deus, castigat et pater flagellat filium, quem recipit'. (390,20-23.) 

Az alanyi mellékmondatok állítmányai indicativusban szerepelnek. A főmon-
dat mindkét esetben külön utalószóval (hoc, illetve illud) mutat rá a mellékmondat-
ra. Feltűnő, hogy mindkét alanyi alárendelés logikai főmondata alanyi, illetve 
tárgyi alárendelésben álló injinitivusos konstrukció: elképzelhető, hogy a szerző 
éppen azért alkalmaz ezekben az esetekben következetesen mellékmondatot, hogy 
elkerülhesse az igeneves szerkezetek kusza halmozását. 

Sokkal több példa alapján tanulmányozhatjuk a műben a kijelentő tárgyi aláren-
delő szerkezeteket, amelyek közt két alapvető típussal találkozunk. Noha az iskolai 
grammatika szerint a kijelentő alanyi és tárgyi mellékmondatokat accusativus cum 
infinitivo szerkezettel kell tömöríteni, mégis már a klasszikus korban megjelennek 
a quod, quia, ut vagy más kötőszóval bevezetett alárendelések a mondást és érzéke-
lést kifejező igék mellett.79 A középkori latinság egyik legjellegzetesebb ismérve a 
klasszikus nyelvállapothoz képest éppen az oratio obliqua szabályainak mind 
egyértelműbb alkalmazkodása a beszélt nyelv igényeihez. Az igeneves szerkesztés 
e téren már a késő császárkorban háttérbe szorult, a középkori szerzőknél pedig 
jobbára másodlagos megoldásnak számít a mondanivaló per definitionem mellék-
mondatok formájában való kifejezése mögött.80 Mindennek fényében igencsak 

79 Hoffmann-Szantyr, 1965. 577-579., 586-587., 627. p. 
80 Karl Langosch: Latcinischcs Mittelalter. Einleitung in Sprache und Literatur. Darmstadt, 

1963. (A továbbiakban: Langosch, 1963.) 57. p.; Stotz, 1996-2000. IV. 392-401., 4 0 3 ^ 0 5 . p. 



meglepő, hogy a Nagyobb legendában csupán két kijelentő tárgyi mellékmondat 
szerepel (2-3.), ugyanakkor mondattanilag szinonim helyzetben harmincegyszer 
találunk accusativus cum infinitivo szerkezetet (pl. 4.). A mellékmondatok kötő-
szava quod, illetve quoniam. 
3. Legimus in prophetia de apostolis scriptum, quod 'in omncm terrain exivi t 

sonus eorum' et cetera. (386,11-12.) 

4. In beato quoque constat apostolicum illud impletum, quod legitur, 'quoniain per 
mul tas tribulationes oportet intrare in regnum Dei ' et in libro Sapientie: 
'quos diligit Deus, castigat et pater flagellat filium, quem recipit'. (390,20-23.) 

5. Videns enim se solum sine spe poster i tat is derelictum, pietatisaffectu doluit. 
(391,22-23.) 

Az igeneves struktúrák meghatározó túlsúlya egyértelműen arra mutat, hogy a 
szerző saját korának gyakorlata helyett mindvégig a klasszikus normákat tartotta 
szem előtt kijelentő tárgyi alárendeléseinek kialakításában. Persze adódik a kérdés: 
miért nem ragaszkodott a legendaíró ezekhez az iskolai szabályokhoz a maradék 
két esetben is? 

E mellékmondatokat már első ránézésre is összeköti az a jellegzetességük, hogy 
egyikük sem több, mint egy néhány szavas bibliai idézetnek a szentéletrajz szöve-
gébe illesztése. A legenda egészének tanúsága szerint szerzőnk, ha idéz, csupán két 
eljárást ismer: vagy szó szerint citálja forrását, vagy pedig oly mértékben 
parafrazeálja az eredetit, hogy az már inkább csak tartalmi utalásnak tekinthető, 
nem pedig szövegátvételnek.81 A két teljességgel eltérő módszer egyetlen mondat 
példáján is szemléletesen bemutatható: 

6. Sciens vero scriptum: 'non est prudent ia , non sapient ia , non consi l ium 
contra Dominum' , et illud in canonibus: neminem propter obitum carorum 
nimis debere contr is tar i , deposito merore se totum contulit ad querendam 
largitatem misericordie divine. (391,23-27.) 

A példamondat (amelynek két szövegátvétele szintaktikai szempontból termé-
szetesen nem tárgyi alárendelésben szerepel, hanem értelmezőként) előbb szó sze-
rinti idézet formájában utal a Bibliára (Péld 21,30), majd a kánonokra hivatkozik, 
de egy oly mértékben átdolgozott parafrázissal, hogy annak eredetijét a kutatásnak 

81 A legendaszerző ugyan jelen időben idézi a 120. zsoltár eredetileg/M/?/n<mban szóló 4. versét, 
s „non dormitabit ncque dormiet" helyett „non dormit neque dormitaf' változatot hoz (380,6.), 
azonban ezzel valószínűleg Hippói Szt. Ágostont követi (vö. Sermo 171 de verbis apostoli 
[Phil 4,4-6] 2. caput).. 



máig nem sikerült felderítenie: nincs a Nagyobb legendának olyan kiadása vagy 
fordítása, amely útba tudna igazítani a kedvesek halála fölötti szomorkodás hiába-
valóságát ecsetelő klisé származási helyével kapcsolatban. 

Alighanem okkal gyanítjuk tehát, hogy a többi kijelentő tárgyi alárendelő szer-
kezethez képest szokatlan megoldást jelentő mellékmondatok azért kerültek a le-
genda szövegébe, mert a szerző ezekben nem akarta megbontani a Bibliából való 
passzusok eredeti mondattani struktúráját. Ráadásul a quod kötőszavas kijelentő 
tárgyi mellékmondat (3.) attól a legimus igétől függ, amely a biblikus kommentár-
irodalomban talán a leggyakrabban szolgál a Szentírásból vett idézetetek bevezeté-
sére, s e minőségében szinte állandósult kifejezést alkot a példamondatunkban is 
mellette szereplő kötőszóval.82 

A Nagyobb legenda kijelentő alanyi és tárgyi mellékmondatainak vizsgálata két 
fontos tanulsággal szolgált. Egyfelől láthattuk, hogy míg szövegünkben az alanyi 
jellegű alárendelések jellemzőbb formája a mellékmondati szerkezet, addig a tár-
gyiaké az accusativus cum infinitivo; másfelől pedig kitűnt, hogy a legendaszerző 
tudatosan törekedett az oratio obliqua klasszikus szabályainak betartására — ez 
pedig az érett középkorban a legkevésbé sem volt jellemző tendencia. 

2.4.1.2. Kérdő tárgyi mellékmondatok 
A legenda hét függő kérdése k ivétel nélkül kiegészítendő jellegű, kötőszavuk ennek 
megfelelően mindig az eredeti egyenes kérdés kérdőszava: kétszer-kétszer qualis, il-
letve az ebből képzett qualiter,; egy-egy alkalommal pedig quam (frequens), quanti 
(meriti) vagy a leggyakoribb vonatkozó névmásból képzett cuius. 

1. Que [sc. Gisella regina] qualis erga Dei cultum ornandum exti t i t , quam 
frequens et benefica circa Deo servientium congregationes apparuit, 
multarum Qcclesiarum cruces et vasa vei paramenia opere mirifico facta vei contexta 
usque hodie testantur. (384,20 - 385,3.) 

2. Imperator vero suorum tam repentina perterritus defectione, sciscitans, qualiter res 
facta fuer i t , ... ad corroborandam regis fídelissimi spein factum non dubitavit ... 
(390,14-18.) 

Négy függő kérdés megelőzi a főmondatát, három viszont az után következik. 
Az alárendelt kérdő mondatok állítmányának az oratio obliqua klasszikus szabá-

82 Vö.: Tcrtullianus: Libcr advcrsus Hcrmogcncm. XXIV, 1; Augustinus Hipponcnsis: Epistola 
36, 7, 16; Thctmar: Chronicon I, 11. 



lyai szerint szinte mindig coniunctivusban kell mutatkoznia,83 a középlatin aukto-
rok azonban számos alkalommal használtak helyetette indicativusi.84 Utóbbi 
megoldásra a Nagyobb legenda szövegében egyetlen mondatban találunk példát, 
igaz, ott rögtön kettőt is (l.)-85 Mindezzel együtt elmondható: a Nagyobb legenda 
szerzője a kérdő mellékmondatok állítmányainak igemódját többnyire a klasszikus 
grammatika előírásait szem előtt tartva választotta meg. 

Függő kérdéstől egyszer sem indul ki újabb alárendelés, az viszont kétszer is 
előfordul, hogy a kérdő alanyi vagy tárgyi mellékmondat maga is célhatározói 
vagy értelmező mellékmondattól függ. 

2.4.1.3. Célzatos tárgyi mellékmondatok 
A szövegben mindössze két célzatos (felszólító tárgyi) mellékmondatot találha-
tunk. Kötőszavuk egyszer a klasszikus normáknak megfelelő u t , u egyszer pedig 
quod: 

1. ... quotiens alicuius hominis infinnitasauribus suis intimata fűit, missa sibi pro medici-
na, quam tunc in presenti poterat habere, particula panis, vei pomi, vei herbe 
aromatice, mandatum, ut sanus surgeret, transmisit... (388,24 - 389,2.) 

2. ... quod nullus alium hostiliter invaderet , nemo inimicum sine iudicii 
e x a m i n a t i o n e l e d e r e t , v iduas et o r p h a n o s n u l l u s o b p r i m e r e t , 
subscriptione federis non pereuntis posteris suis reliquid (sic!) stabilitum. (384,12-15.) 

A függő felszólítások mondatbéli pozíciója láthatóan nem kötött: egyik pél-
dánkban (1.) a verbum regens után, a másikban (2.) pedig előtte bukkannak fel. A 
mellékmondati állítmány természetesen mindkét esetben coniunctivusi igealak. 

83 Hofmann—Szantyr, 1965. 537-540. p. 
84 Hofmann—Szantyr, 1965. 536-546. p. 
85 Az idczctt helyen a legenda négy fennmaradt manuseriptuma közül a többé-kevésbé azonos 

szöveghagyományt képviselő három kései kézirat (a Mclki, a Lilienfeldi és a Hciligcnkrcutzi 
kódex) coniunctivusos mellékmondati állítmányokat (extiterit ... apparuerit) hoz: példamon-
datunk csupán a Budapesti Kódexben szerepel indicativusos igealakokkal, s más kéz írásával 
annak a margóján is fel vannak tüntetve a klasszikus grammatikának megfelelő formák. El-
képzelhető tehát, hogy c szabálytalan időkczclésü függő kérdések esetében nem a szerző ere-
deti nyelvtani koncepcióját, hanem egy kései seriptor paleográfiai okokkal magyarázható 
másolási hibáit értük tetten. 

86 Hof man n—Szan tyr, 1965. 641-642. p. 



További egy alkalommal vitatható, hogy célzatos tárgyi alárendelésről van-e 
szó: 
3. Si piacet tibi, domina mundi, tue hereditatis ab inimicis devastari et novellám 

plantationem christianitatis aboleri, non mee, precor, imputetur desidie, sed 
potius dispositioni voluntatis tue. (390,3-6.) 

Nézetünk szerint ebben az esetben a precor ige csupán közbeszúrt megjegyzés-
ként értékelendő, az imputetur pedig főmondati állítmányként, coniunctivus 
hortativusban áll. Megállapításunkat a szövegből vett igen közeli párhuzammal tá-
maszthatjuk alá, a fenti példa után közvetlenül ugyanis az alábbi mondat olvasható: 
Si pastoris culpa, quod meretur, ipse luat, insontibus parce, precor, ovibus. 
(390,6-7.) A precor ez utóbbi mondatban nem lehet az imperativus i alakot mutató 
parce fölé rendelt állítmány: nyelvtani szempontból csak közbeszúrásként értékel-
hető, s ezért úgy véljük, hogy a megelőző, párhuzamos szerkesztésű mondatban is 
helyesebb ezt a grammatikai szerepet tulajdonítanunk neki. 

A középkori szerzőknél többé-kevésbé általánosan tapasztalható jelenség, hogy 
a beszélt nyelv gyakorlatának megfelelően felszólító értelmű tárgyi mellékmon-
datokká oldják fel azokat a célzatos szerkezeteket, amelyekben a klasszikus latin 
szabályai infinitivus vagy accusativus cum infinitivo használatát írják elő.87 A Na-
gyobb legenda alkotója nem követte ezt az irányzatot, nála a tömör, igeneves konst-
rukciók száma jóval meghaladja a célzatos mellékmondatokét, pl.: 

4. Pax tibi Christi $lecte, iubeo te de soll ici tudine tu a fore securum. (379,21-22.) 

5. Ad recreationem egenorum cottidianas expensas indes inenter fieri ins ti tu it 
... (387,13-14.) 

A szentéletrajz szövege tehát a célzatos alárendelő szerkezetek megformálásá-
ban is magán viseli a szerző klasszikus grammatikai ismereteinek és antikizáló 
szándékának nyomát. 

2.4.2. Célhatározói mellékmondatok 

A legendaszerző tizenkétszer használ célhatározói mellékmondatot. Ezek kötősza-
va nyolc ízben önállóan álló ut, további négy alkalommal (vonatkozó mellékmon-

87 Vö.: Du Cange, IV. 431. p. 



dattal való összeszövődés esetén) pedig ut + a qui, quae, quod névmás megfelelő 
nemű és számú alakja (pl. 1.). 

1. Oculis quidem divine providentie... etiam hominis perditi restaurationem dignatus est 
misericorditer contcmplari et operari, ut quem imaginis sue dignitate creando 
decoraverat, p a t e r n i regni c o h e r e d e m fi$ri pe r i n c a r n a t i o n i s sue 
sacramentum mirabil i ter Qfficeret. (377,6-12.) 

2. Sed adversarius totius bonitatis, invidie plenus et malitia diabolus, ut sanctum 
Christi tyronis propositum disturbaret , intestina contra Qum bclla commovit 
... (381,18-21.) 

3. Ad recreationem egenorum cottidianas expensas indesinenter fieri instituit, nocturnas 
vigilias in Christi fidelium pedibus, in abscondendis in sinum pauperum elemosinis 
agil iter et ylariter transigcre solebat, egenum Christum in membris suis consolari 
deliberanstemporaliter, ut ipse vi te c^lestis camer am cunctis delectamentis 
refertam inveniens iocundari merueri t eternaliter. (387,13-19.) 

4. Et, ut efficacior f ieret ad tenenda tanti regiminis gubernacula, virorum 
documentis orthodoxorum usu lectionis cottidiane fecit auditum utrumque prebere. 
(391,4-7.) 

5. Cunctis Deo placitarum virtutum generibus adornatus et in iustitia sanctitatis coram 
ipso omnibus diebus vite sue conversari decrevit, ut in eo iam quedam future 
glorif icationis species clarescere videretur. (392,12—15.) 

A legenda célhatározói mellékmondatainak állítmánya rendre coniunctivusi ige-
alak, amely többnyire a consecutio temporum szabályainak megfelelőenpraeteritum 
imp er fee tűmben szerepel a múlt értékű főmondati állítmány mellett. Egyetlen kivétel 
akad, 3. példánk mellékmondatának praesens perfectunú igealakja azonban az isko-
lai normák szerint mind actio, mind pedig tempus szempontjából hibás (helyesen itt 
is ugyanúgy kellett volna a legendaszerzőnek eljárnia, mint a többi tizenegy alka-
lommal).88 

Nyolc célhatározói mellékmondat a főmondata mögött kap helyet (pl. 3. és 5.), 
három előtte (pl. 4.), egy pedig beékelődik a főmondatba, elválasztva egymástól 
annak alanyát és állítmányát is (2.). További alárendelés hat célhatározói mellék-
mondattól indul ki, ezek egyikétől kettő is. A célhatározói mellékmondatoktól füg-
gő újabb tagmondatok közül hat vonatkozó jellegű, egy pedig függő kérdés. 

88 Hofmann-Szantyr, 1965. 532-533. p. 



2.4.3. Következményes mellékmondatok 

Egész szöveganyagunkban csupán négy következményes mellékmondat akad. 
Kötőszavuk a klasszikus gyakorlattal ellentétesen három ízben quod (1. és 3.): a 
középkori latinság csaknem ugyanolyan gyakran használta ezt a coniunctiót a kö-
vetkezményes alárendelő szerkezetek kapcsolására, mint a Nagyobb legendában 
ezzel a funkcióval csak egyszer szereplő ut kötőszót,89 amely szövegünkben egy 
feltételes-következményes mondatösszeszövődést bevezető nisi ut összetételben 
bukkan fel (2.). 

1. ... in tantum fervorc sancti spiritus exardescente per orbem universalis ecclesie sunt 
stabilitafundamcnta,quo[d] etiam ipsa mundi totius metropolis Roma cum 
monarch ia d ign i t a t i s impe ra to r i e Chr i s t i f idei col lá submi t t ens 
vanitatum erroribus renunciavit . (378,9-13.) 

2. ... congregata [rede: congregatio] monasterialis ... non est alicuius egens, nisi ut 
suos et aliorum pedes secundum Qvangelicum lavet. (382,2-5.) 

3. Tantis igitur misericordie et pietatis brachiis Christi pauperes, immo Christum in ipsis 
amplexabatur, quod nul lus umquam hospes et peregr inus ab eo sine 
benignitatis alicuius solamine tristis abscessit . (387,10-13.) 

A quodos következményes mellékmondatok állítmánya mindhárom esetben in-
dicativusi ez szintén megfelel a középkori gyakorlatnak. Ezek főmondata tam, tan-
tis, illetve in tantis utalószóval mutat rá az alárendelt tagmondatra. 3. példánk 
kettős funkciójú mellékmondatának állítmánya a klasszikus grammatikai szabá-
lyoknak megfelelő coniunctivusi igealak.90 

2.4.4. Okhatározói mellékmondatok 

A Nagyobb legendában összesen nyolc okhatározói mellékmondatot írhattunk 
össze, de ezek közül kettő főmondatával együtt szó szerinti idézet a Bibliából. E 
mondattípus kötőszava a szöveg önálló fogalmazatú passzusaiban négyszer 
quoniam, egy-egy alkalommal pedig cum, illetve quia; az egyenes idézetek esetén 
mindkétszer quoniam. 

89 Hofmann-Szantyr, 1965. 572-583., 630-647. p. 
90 Hofmann-Szantyr, 1965. 579-582. p. 



1. Cumque nimium Qsset sol l ic i tus de rebel l ibus domandis et rit ibus 
sacri legis destruendis et cpiscopatibus secundum estimationem suam 
ad profec tum sanete ecclesie statuendis, mirabili visione noctu eonsolatur 
eum Dominus ... (379,17-20.) 

2. Non tibi concessumest, quod meditaris, quia m an us pol lutas hu man o sanguine 
gestas. (379,22-23.) 

3. Ad hoc igitur incipiendum et consumandum, quoniam fi de l i um Chris t i 
consul tum habebat nccessar ium, nunciis et litteris in omnes partes suum 
diffamavit desiderium. (382,11-13.) 

Tudjuk, hogy a quia kötőszó a középkori latinságban okhatározói jellegét mind 
jobban elveszítve egyre inkább mellérendelő, magyarázó coniunctióvá lett.91 Szö-
vegünkben mindössze egyszer fordul elő (2.), így használatára vonatkozólag nem 
vonhatunk le megalapozott következtetéseket — a legenda nyelvezetének általá-
nos vonásait tekintetbe véve azonban csöppet sem meglepő, hogy az életrajz szer-
zője ragaszkodott a szó klasszikus értelméhez. 

A legenda okhatározói mellékmondatai többnyire a főmondat után következ-
nek: ha a bibliai idézeteket is számítjuk, nyolc esetből ötször ez a helyzet; ha az át-
vett passzusokat kizárjuk vizsgálódásunkból, akkor ez az arány némiképp kevésbé 
meggyőző: a szerző hat alkalomból háromszor alkalmazza ezt az elrendezést (pl. 
2.). Kétszer fordul elő, hogy az okhatározói mellékmondat megelőzi a főmondatot 
(pl. 1.), egyszer pedig kettévágja azt (3.). A mellékmondati állítmány egy kivétellel 
mindig indicativusban szerepel, csak a cum causale után következik a consecutio 
temporum szabályainak megfelelő actio ban és időben álló coniunctivusos alak. Az 
igehasználat ezúttal is tökéletes összhangban van mind a klasszikus grammatika 
szabályaival, mind a korszak európai irodalmi hagyományával. 

2.4.5. Megengedő mellékmondatok 

A szövegben mindössze három megengedő szerkezet szerepel: ezek közül kettő 
teljes mellékmondat, egy pedig participium coniunctum (megengedő értelmű ab-
lativus absolutust — mint fentebb már említettük — nem találtunk). A mellékmon-

91 Hofmann—Szantyr, 1965. 684-688. p. 



datok (2-3.) kötőszava licet vagy etsi (valamennyi fennmaradt kéziratban két 
szóba írva: et sí), az igeneves szerkezeté (1.) szintén licet: 
1. Gqiza ... ritu paganismi licet obvolutus , tamen appropinquante spirituális 

fulgore carismatis cum omnibus circumquaque positarum provinciarum vicinis de 
pace ... cepit attente tractare. (378,26 - 379,6.) 

2. Bonifatius ... in cervice percussus gladio, licet postea vi veret, non est privatus 
martyrio. (382,18-22.) 

3. ... et si ipse qvangelizandi non assumpsit officium, predicatorum tamen dux 
et magister QÍUS tutaminis et sustentationis instituit solatium. (386,30 - 387,2.) 

A megengedő mellékmondatok mindhárom esetben megelőzik főmondatot. 
Igemódhasználatuk maradéktalanul megfelel a klasszikus grammatika szabályai-
nak: a licet után coniunctivusos, az etsi után pedig indicativusos mellékmondati ál-
lítmány következik.92 Az igeidő megválasztása viszont némi eltérést mutat az 
iskolai normáktól: másodikként idézett példamondatban szereplő praeteritumi 
igealak már a középlatin azon fejlődési fokát dokumentálja, amikor a licet kötőszó 
igei eredete teljesen háttérbe szorult annak coniunctio-jeUege mögött.9, A főmon-
datokban két esetben mutatnak rá a mellékmondatra a tamen utalószóval. 

2.4.6. Időhatározói mellékmondatok 

Noha a legendában csupán tizenegy időhatározói mellékmondat fordul elő, ezek 
igen színes képet mutatnak, egyfelől mert a latinban megjeleníthető valamennyi re-
latív időviszonyt illusztrálják, másfelől pedig kötőszavaik változatossága miatt. 
Előidejű alárendelést öt, egyidejűt szintén öt, utóidejüt pedig egy idöhatározói 
mellékmondatban figyelhetünk meg. Az előidejűek kötőszava három esetben 
postquam (ebből egy vonatkozói-időhatározói mondatösszeszövődés alkalmával 
quipostquam összetételben), egy-egy ízben pedig ubi vagy dum. 

1. Bonifatius... in loco patris [sc. Ascrici] constitutus abbas, dum a beato rege causa 
p red ica t ion i s in infer iores Unga r i e partes essq t missus, in cervice 
percussus gladio, licet postea viveret, non est privatus martyrio. (382,18-22.) 

92 Thesaurus. V/2. 973-980., VII/2. 1354-1368. col. 
93 Raphael Kühner-Carl Stegmann: Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. I—II. 

Darmstadt, 1976. II/2. 4 4 3 ^ 4 4 . p. 



2. Regredientibus adversariis, ubi sanctus respec tu m i s e r a t i o n i s Dci se 
vis i ta tum intelligens, Christo sueque genitrici terre prostratus gratias égit ... 
(390,11-13.) 

3. Postquam inde propit iat ionis Dei medicamine convaluit, itcrumqterni per 
secretum consilii quandam examinationem in filioram suorum obitn sensit imminere 
verbera ... (390,25-27.) 

A postquammal bevezetett mellékmondatok (pl. 3.) állí tmánya mindig 
indicativipraesensperfectumban szerepel, ami éppúgy megfelel a középkori gya-
korlatnak, mint a klasszikus grammatika előírásainak.94 Az ubival bevezetett elői-
dejű mellékmondat (2.) a klasszikus normák oldaláról szemlélve szabálytalannak 
tűnhet, hiszen állítmánya helyén egyidejűséget kifejező participium szerepel: a kö-
zépkorban azonban ez bevett szokássá vált, ha nem is tekintették feltétlenül ele-
gáns megoldásnak. A dum kötőszós mellékmondat (1.) állítmánya coniunctivusi 
igealak, amely a consecutio temporum szabályainak megfelelően itt praeteritum 
perfectumban áll. Megjegyzendő, hogy adum már a kései császárkorban kezdte el-
veszteni sajátos jelentését,9^ az érett középkorra pedig a cum historicum egyszerű 
szinonimájává kopott, s egyre gyakrabban bukkant fel előidejű coniunctióként.96 A 
Nagyobb legenda szövege a szónak érdekes módon mind a középkorias, mind pe-
dig a klasszikus értelmét ismeri: előbbire a fentebb idézett előidejű alárendelés 
nyújt egyértelmű bizonyítékot, utóbbit az alább tárgyalandó, 4. (egyidejű) példa-
mondat illusztrálja. 

Az egyidejű időhatározói mellékmondatok élén egy-egy alkalommal áll a dum, 
a cum, a quotienscumque, a quotiens és a quando kötőszó: 
4. Dum ergo miratur divinitus de viro predicto, nunciatur ei Beatus Adalpertus 

Boemiensis ecclesie pontifex ad se ventums ... (380,7-9.) 

5. Tandem per misericordiam Dei dignus centuplicate retributionis bravio, tacUis febre, 
cum sibi transit[um] imminere non ambigeret , accersitis episcopis etprimis 
palatii de Christi nomine gloriantibus, primum cum eis tractavit de substituendo pro se 
rege, Petro videlicet, sororis sue filio ... (392,15-20.) 

94 Du Cange, VI. 435. p. 
95 Thesaurus, 1900- V/l. 2218-2219. col.; Hofmann-Szantyr, 1965. 614. p. 
96 Langosch, 1963. 65. p. — A cum es a dum Anonymusnál is „minden árnyalatú elő- és egyide-

jű mellékmondat kötőszavai, mindig következetesen coniunctivusszal. A dum 9 esetben vezet 
be egyidejű mellékmondatot és 23 esetben előidejüt, a cum 7-szcr egyidejűt cs 22-szcr előide -
jüt." {Zágorhidi Czigány, 1991. 17. p.) 



6. Lux lucis invisibilis Christus est, quem tunc gentes videre meruerunt, quando 
revocati de tenebris ipsum verum lumen, Deum et hominem verum Qsse 
crediderunt. (380, 20-23.) 

A cummái bevezetett példa (5.) kötőszava cum historicumi értelmű, s mellék-
mondatában tökéletesen érvényesül a consecutio temporum klasszikus szabály-
rendszere. A többi előidejű mellékmondat állítmánya ugyancsak az iskolai gram-
matika előírásainak megfelelően indicativusi alak. A dum kötőszó eredeti, a közép-
korban mind ritkábbá váló jelentésében: „míg", „mialatt" értelemben szerepel (4.). 
Quando kötőszavas példánk (6.) főmondatában ez egyszer tunc utalószó mutat rá 
az időhatározói alárendelésre. 

Az egyetlen utóidejű időhatározói alárendelés kötőszava antequam: 

7. Nascitur interea predictus a Domino principis filius, quem secundum prophetam, 
antequam in utero conciperetur, novit Dominus. (380,24-26.) 

A klasszikus latinságéval egybevágó középkori gyakorlat szerint az antequam-
mal bevezetett időhatározói mellékmondat állítmánya akár indicativusos, akár co-
niunctivusos igealak lehetett (a magyar középkor emlékeiben az utóbbi megoldás a 
gyakoribb).97 A Nagyobb legendában fellelhető egyetlen példánk szempontjából 
azonban mindez másodlagos, mivel itt a Bibliából vett egyenes idézettel van dol-
gunk.98 

Szövegünk valamennyi időhatározói mellékmondata megelőzi a főmondati ál-
lítmányt, az viszont többször is előfordul, hogy a főmondat bővítményei közé éke-
lődnek (pl. 1-2., 5. és 7.). Különösen is szembetűnő, hogy az időhatározói 
mellékmondatot közvetlenül megelőző szintaktikai egység a kilencből öt alkalom-
mal szintén idő- vagy okhatározóként értelmezendő szerkezet: ablativus absolutus 
(pl. 2.) vagy participium coniunctum (1. és 5.); egyszer pedig a mellékmondat 
maga tartalmaz egy időhatározói értelmű participiumos szerkezetet (6.). Ezen a 
ponton ismét igazat kell adnunk Horváth Jánosnak, aki többek közt nehézkes 
konstrukcióiért bírálta a legendaszerzőt.99 

97 Lcxicon Latinitatis mcdii acvi Hungariac. A szerkesztőbizottság elnöke: Harmatta János. I-V. 
Bp., 1987-1999. 1. 187-188. p. 

98 Bartoniek jegyzete szerint a szóbanforgó szöveghely Jeremiás könyvének egyik versét 
parafrazcálja {„priusquam te formarem in utero novi te" — Jer 1,5: SRH II. 380. p. 3. jegyzet), 
pedig Lukács evangéliumában sokkal egyértelműbb szövegpárhuzamra bukkanunk: "... 
vocatum est nomen eius Iesus, quod vocatum est ab angelo priusquam in utero conciperetur." 
(Lk 2,21) 

99 Horváth, 1954. 138. p. 



2.4.7. Feltételes mellékmondatok 

A legenda szövegében összesen három feltételes mellékmondatra bukkanhatunk 
(feltételes értelmű ablativus absolutusX a szerző nem használ). Mindhármat a si kö-
tőszó vezeti be: 
1. Si ab aliquo adversario mihi hoc illatúm fuisset, meas iniurias per tuum 

ulciscerer adminiculum. (387,28-29.) 

2. Si p iacet tibi, domina mundi, tue heredi ta t is ab inimicis devastari et 
novellám plantationem christianitatis aboleri,non mee, precor, imputetur 
desidie, sed potius dispositioni voluntatis tue. (390,3-6.) 

3. Si pas tor i s culpa, quod meretur, ipse luat, insontibus parce, precor, ovibus. 
(390,6-7.) 

E mellékmondatok mindhárom alkalommal megelőzik a főmondatot. Közülük 
az egyik (1.) casus irreálist, a másik (2.) pedig casus realist fejez ki, ezek igemód-
és igeidőhasználata problémamentes: a klasszikus grammatika szabályainak meg-
felelően előbbi esetbenpraeteritum coniunctivi, utóbbiban indicativusi alak az ál-
lítmány.100 A hiányos mellékmondatot (3.) szintén casus reális értelemben 
egészíthetjük ki a létige jelen idejű alakjával. A főmondati igemódhasználat két 
esetben (2-3.) speciálisan alakul, hiszen az állítmány felszólító értelmű. Vala-
mennyi fenti feltételes alárendelés Szent István Szűz Máriához mondott fohászai-
ban, az uralkodó szájába adva hangzik el, vagyis a legenda nyelvi szempontból 
kiemelkedően stilizált részleteihez köthető. 

A fentieken kívül szerepel a szövegben egy nisi ut kötőszóösszetétellel bevezetett 
mondatösszeszövődés is: ezt a következményes mellékmondatoknál tárgyaltuk. 

2.4.8. Hasonlító mellékmondatok 

A szövegben összesen nyolc hasonlító mellékmondat akad, s a legendaszerző eze-
ket igen változatosan vezeti be, öt különféle coniunctiót váltogatva. A nyolc mel-
lékmondat közül három valós, öt pedig képzelt hasonlatot tartalmaz. Az előbbi 
típus kötőszava két esetben az ut (1-2.), egyszer pedig quam (3.): 

íoo Hofmann-Szantyr, 1965. 661-663. p. 



E három mellékmondat közül kettő (2-3.) határozószerü, állandósult kifejezés-
nek tekintendő, s ezt tükrözi a mondaton belüli elhelyezkedésük is: közbeszúrt po-
zíciójukat a legegyértelműbben talán az mutatja, hogy mindkettő a logikai 
főmondat alanya és állítmánya közé került. A harmadik valós hasonlatra épülő 
mellékmondat megelőzi a főmondatot.101 Az ut kötőszavas hasonlító mellékmon-
datok állítmánya a klasszikus normáknak megfelelően indicativusi. A quammal 
bevezetett mellékmondatpraedicatuma alighanem azért áll coniunctivusban, mert 
célzatosságot kifejező igeneves szerkezettől függ. 

A képzelt hasonlatot tartalmazó mellékmondatok kötőszava háromszor quasi 
(pl. 4. és 6.), egy-egy alkalommal pedig ceu (6.),102 illetve ac si (7.). 

4. His dictis quasi consolatus ab ea [sc. beata Maria virgine] fíducialiter adversus 
hostem iter arripuit. (390,7-8.) 

5. Altera mox die nuncius adunumquemqueducem Germanorum in castra, cqu missus 
ab imperatore, venit, qui eisred^undi mandatum detulit. (390,9-11.) 

6. Quem quasi iam unicum diligens affectu , precibus Christo cottidianis et eius 
genitrici virgini perpetue commendavit. (391,1-3.) 

7. ... semper sic apparens, ac si ante tribunal Christi s taret , in interioribus oculis 
eius presentia[m] vultu verendő conspiciens, Christum in ore, Christum in corde, 
Christum in cunctis actibus se gestare demonstravit. (392,6-9.) 

E mellékmondatok legtöbbje hiányos: tulajdonképpen csupán hasonlító kötő-
szóval kapcsolt határozók, s ez magyarázza köztes helyüket a mondaton belül (4. és 
különösen 5.). A quasival bevezetett harmadik mellékmondat, amelyet a legenda-
szerző egy participium köré épített fel (6.), megelőzi ugyan a tulajdonképpeni fő-

íoi Hofmann-Szantyr, 1965. 630-631. p. 
102 A ceu kötőszó minden bizonnyal hosszabb szövcgátvctel részeként került a Nagyobb legen-

dába — vö. Gerics, 1961. 21. p. 

1. ... dux obviam tyroni Christi cum fidelibus procedit... et ut per visum monitus 
est, propter timorem et amorem Dei módis omnibus obedientie filium se ei fore 
demonstravit. (380,11-14.) 

2. ... rex Christo fidelis, ut iam dictum est, de hostibus victoriam reportaverat ... 
(383,20-21.) 

3. ... precepit[sc. Stephanus]... omnesinruremanentesadmunitionemcivitatum, quam 
citissime posset congregare. (389,10-11.) 



mondatot, de valószínűleg csupán a relatív fogalmazás kedvéért: az előző 
mondathoz kapcsolódó quem vonatkozó névmás ugyanis a mellékmondat logikai 
állítmányának a tárgya. 7. példánk a Nagyobb legenda egyetlen olyan hasonlító 
alárendelését mutatja be, amelynek főmondata — sic utalószóval — rá is mutat a 
mellékmondatra: az utóbbi itt természetesen az utalószó és a logikai állítmány sze-
repét betöltő participium mögé szorul. 

A quasival bevezetett mellékmondatok állítmánya két esetben hiányzik (pl. 4.), 
egyszer pedig participium szerepel a helyén (6.); a cewval bevezetett mellékmondat 
e tekintetben szintén hiányos. Az igemódhasználatot így csupán egyetlen példa 
alapján tanulmányozhatjuk (7.), ott viszont maradéktalanul érvényesülnek a 
klasszikus grammatika előírásai: az állítmány egyfelől coniunctivusi, mivel a mel-
lékmondat képzelt hasonlatot tartalmaz, másfelőlpraeteritum imperfectumban áll, 
mert a consecutio temporum szabályai szerint nem a szintaktikailag közvetlenül 
fölötte álló participiumhoz igazodik, hanem a főmondati állítmányhoz. 

2.4.9. Vonatkozó mellékmondatok 

A Nagyobb legendában előforduló mellékmondatok legszámosabb csoportját a 
vonatkozó névmással bevezetettek alkotják: a szövegben összesen 67 ilyenre buk-
kanhatunk, de ebből öt szó szerinti idézet formájában szerepel, s így számunkra ez-
úttal kevéssé érdekes. A maradék 62-ből 23 (vagyis a teljes mennyiség mintegy 
harmada) mellérendelő értelmű: mivel ezek igeidő- és igemódhasználata meg-
egyezik a főmondatokéval, a főmondati állítmányokról szóló fejtegetésünkben 
vizsgáltuk őket részletesebben. A relatív mondatfűzésben álló további 13 önálló 
mondat szintén ez utóbbi kategóriába tartozik. Vizsgálódásunk tárgyát jelen alfeje-
zetben tehát az a 39 vonatkozó mellékmondat képezi, amelyek nemcsak kötősza-
vuk révén, hanem tartalmi szempontból is alárendelő szerkezeteinek tekinthetők. 
Ugyanakkor elemzésünknek nemcsak az ide sorolható struktúrák viszonylag nagy 
száma miatt kell ezúttal részletesebbnek lennie, mint a többi alárendelés! típus ese-
tében, hanem azért is, mert a klasszikus latin grammatika a mellékmondatokat nem 
az alapján különbözteti meg, hogy azok a főmondat melyik mondatrészét bontják 
ki, hanem elsősorban külső formai ismertetőjegyek szerint, s könnyű belátni, hogy 
a pusztán kötőszavaik azonossága miatt egy csoportba sorolt vonatkozó mellék-
mondatok funkcióikat tekintve bonyolultabb rendszert alkotnak, mint bármelyik 
másik alárendelés! típus. Ezért azok után, hogy az eddig megszokott módon átte-
kintjük a vonatkozó mellékmondatok kötőszavait, először is a vonatkozó névmá-
soknak a mellékmondaton belül betöltött szerepéről szólunk, majd a mellékmon-



datnak a mondat egészén belüli funkciójáról (vagyis arról, hogy a főmondat milyen 
elemét helyettesíti). Ezt követően megkíséreljük levonni azokat a tanulságokat, 
amelyeket az alárendelt tagmondatoknak a mondaton belüli elhelyezése kínál, leg-
végül pedig kitérünk a vonatkozó mellékmondatok igeidő- és igemódhasználatára. 

A Nagyobb legenda vonatkozó mellékmondatainak és relatív kapcsolódású fő-
mondatainak egészét tekintve a kötőszavak igen egyhangú képet mutatnak: 
76-szor a qui, quae, quod névmás megfelelő alakja szerepel coniunctióként, s csu-
pán háromszor az ubi, egyszer az unde. Ha csupán a szó legszorosabb értelmében 
vett, ténylegesen is alárendelt értelmű vonatkozó mellékmondatokat vizsgáljuk, 
akkor még nyomasztóbb a legáltalánosabb vonatkozó névmás túlreprezentáltsága: 
38 alárendelést ez vezet be (pl. 1-2.), míg csupán egyet az ubi (3.) 

1. Huius rei testimonium perhibet in Qternum cum ipso celestis vite particeps monachus 
ex seculari nobilitate et hercjmita, beatus Guntherus, qui l iberali tate caritativi 
p r inc ip is i l lectus solebat eum sepius de terra Boemorum visitare. 
(388,8-11.) 

2. Ad nutum etiam ipsius servi Dei, rex Deo devotus monasterium, quod B^li 
nuncupatur, incipiens, omnibus bonis ditavit... (388,15-17.) 

3. Non remansit patria neque natio, ubi quorundam miserationis Christi non 
fuisset assumptio. (378,14-15.) 

A most górcsőnk alá vont per definitionem mellékmondatokon belül a qui, 
quae, quod megfelelő alakja tizennégyszer az alanyt (pl. 1.), tizenötször a tárgyat 
jelöli (pl. 2.), kilenc alkalommal pedig határozót (az ubi természetesen csak határo-
zót helyettesíthet). 

E mellékmondatok közül kilenc a főmondat alanyára (pl. 4.), tizenöt a tárgyára 
(pl. 5.), tizenöt pedig egyéb mondatrészre, elsősorban határozóra (pl. 6.). Ugyanak-
kor megemlítendő, hogy a főmondati határozót kibontó alárendelt tagmondatok 
között nem akad olyan, amelynek kimutathatóan célhatározói értelme lenne, sőt 
olyant is csak egyet találtunk, amelynek tartalmából kikövetkeztethetően esetleg 
szóba jöhetne ilyesmi - viszont a mellékmondat indicativusi állítmánya ebben az 
egy esetben is kizárja a célhatározói jelentést, és a vonatkozói névmással beveze-
tett, ám mellérendelő értelmű mondatok közé utalja példánkat (7.). A finalis mel-
lékértelmű vonatkozó mellékmondatok teljes hiánya, akár a klasszikus, akár a 
középkori latinság nyelvtani hagyományaihoz mérjük a Nagyobb legendát, szem-
beszökően egyéni vonás.103 

103 Hofmann-Szantyr, 1965. 558-559. p. 



4. De te filius nasciturus egredietur, cui hec omnia d i sponenda d i v i n e 
providentie consil io Dominus commendabit. (379,24-25.) 

5. Ipse quoque paterne dilectionis ardore compunctus libellum de institutione morum 
constituit, in quo f idel i ter et amicabi l i t e r ve rb i s eum admoni t ion i s 
spirituális al loquitur ... (391,7-9.) 

6. ... in ipsa regalis sedis civitate, que dici tur Alba, sub laude ettitulo virginis eiusdem 
perpetue famosam et grandem basilicam ... construere cepit. (385,24-27.) 

7. Altera mox die nuncius ad unumquemque ducem Germanorum in castra, CQU missus 
ab imperatore, venit, qui e isredqundi mandatum detul i t . (390,9-11.) 

A vonatkozó mellékmondatok a leggyakrabban (12 esetben) a fömondatba 
ékelve, közvetlenül a jelzett szó után állnak (pl. 8.), de tizenharmadikként ehhez a 
csoporthoz lehet vonni azt a példát is, amelyben a mellékmondat a jelzett szóval 
azonos szintagmába tartozógenitivus explicativustköweú (9.). További nyolc alka-
lommal az alárendelt tagmondat pozíciója nem értékelhető egyértelműen, inert a 
jelzett szó egyszersmind a főmondat utolsó szava is (pl. 10.). A főmondat után, de a 
jelzett szótól távol hétszer következik a mellékmondat (pl. 11.), a főmondat előtt 
ötször, közbeékelve és a jelzett szótól is elszakítva pedig hatszor. Mondatössze-
szövődésre négy példa akad, a vonatkozói mellékmondat kötőszava ilyenkor min-
dig a fölébe rendelt célhatározói alárendelés coniunctiójávai alkot összetételt. 

8. Erat tunc princeps quartus ab illo, qui ingressionis Hungarorum in Pannoni-
am dux primus fű i t , nomine Gqiza ... (378,25-26.) 

9. Gravedinem morum, quam in iuventute perceperat, usque ad finem vite tenuit. 
(392,3-4.) 

10. ... Gqiza ... appropinquante spirituális fulgore carismatis cum omnibus circumquaque 
positarum provinciarum vicinis de pace, cuius numquam antea fuerat amator, 
cepit attente tractare ... (378,25 - 379,6.) 

11. Inter omnia superne miserationis beneficia beato regi divinitus concessa pre omnibus 
sunt ilia dinumerandascriptisquecommendanda, que locum pr imumobt inentad 
eternae vite gaudia promerenda. (387,3-6.) 

A főmondat három ízben utal a vonatkozó mellékmondatra az ille, illa, illud 
névmás megfelelő alakjával (érdekes, hogy ilyenkor az alárendelt tagmondat min-
dig a főmondat mögött kap helyet— pl. 10-11.). A hie, haec, hoc névmást a vonat-
kozó mellékmondatok főmondatai csupán egyszer használják. 



A Nagyobb legenda vonatkozó mellékmondatainak vizsgálata során a szöveg 
egyik legjellegzetesebb sajátosságát az állítmányok számbavétele hozza. Ezek kö-
zött ugyanis mindössze két coniunctivusi igealakot találunk (12-13.), ami még ak-
kor is rendkívül kevés, ha tudjuk, hogy ez az igemód a középkori latinságban 
viszonylag ritkábban fordul elő. 

12. Non remansit patria neque natio, ubi quorundam miserationis Christi non 
fuisset assumptio. (378,14-15.) 

13. ... lacrimis fusis perfectionem propositi sui Dei commisit voluntati, ut qui sine ipso 
nichil agere valeret , opitulante dispositionis ipsius expletione, bonum quod 
cogitaverat cum inceptione virtutum, ad finem perducere posset. (382,7-11.) 

A vonatkozó mellékmondatok állítmányai tehát csaknem kivétel nélkül indica-
tivusi igealakok: ez eleve lehetetlenné teszi, hogy az alárendelések célhatározói 
vagy minőségjelzői mellékértelmet kapjanak. Érdekes módon nem is nagyon talál-
hatunk olyan vonatkozó mellékmondatot, amelynek mondanivalója megengedné 
az ilyesféle jelentéstartalmat: az indicativusok meghökkentően magas aránya tehát 
valószínűleg nem a szerző hézagos nyelvtani ismereteinek rovására írandó, hanem 
annak a törekvésnek az eredménye, amely a. final isi értelmet lehetőleg ut kötőszó-
val bevezetett célhatározói mellékmondatba foglalja, nem pedig célhatározói mel-
lékértelmű vonatkozó alárendelésbe. A legenda szintaxisának így kialakuló mono-
ton egyértelműsége persze legfeljebb az elbeszélő próza fogalmazásbéli pontossá-
gát növeli, a mű stilisztikai értékét aligha. 

A mellékmondatok állítmányainak időhasználata csaknem mindenben ragasz-
kodik a klasszikus grammatika előírásaihoz: a múlt értékű főmondati állítmányok 
mellett az előidejűséget a szerző rendrepraeteritum perfectumi igealakokkal jelzi 
(pl. 9., 10. és 14.),104 az általános érvényű (időhöz nem kötött) kijelentéseket pedig 
jelen időben közli (pl. 15.).10;> Csupán egy kivételt találtunk, ahol esetleg vitatni le-
het az alárendelt tagmondatban szereplő praesens perfectumi állítmány helyessé-
gét (16.), azonban itt is menthető a szerző nyelvtani álláspontja, ha figyelembe 
vesszük, hogy István gyermekei — Imre kivételével — kisgyermekként haltak 
meg: a szöveg talán a születésük és haláluk közt eltelt rövid időt érzékelteti azzal, 
hogy nem elő-, hanem egyidejű alárendelést használ. 

104 Hofmann-Szantyr, 1965. 320-322. p. 
105 Hofmann-Szantyr, 1965. 306. p. 



14. Oculis quidem divine providentie ... hominis perditi restaurationem dignatus est 
misericorditercontemplari etoperari,ut quem imaginis sue dignitate creando 
decoraverat , paterni regni coheredem fi^ri per incarnationis sue sacramentum 
mirabiliter ^fficeret. (377,6-10.) 

15. ... in loco, qui Sacer Moris dicitur, sub titulo ipsius monasterium construens, 
possessionibus et reditibus cunctisque sufficients ditavit... (383,22 - 384,1.) 

16. ... iterum qterni per secreti [rede: secretum] consilii quandam examinationem in 
filiorum suorum obit[u] sensit imminere verbera, quod in ipsis infantie gradibus 
insontes, qui dedit , abstulit. (390,25-28.) 

A legenda vonatkozó mellékmondatainak vizsgálatából levonható tanulság te-
hát csak részben cseng össze a többi alárendelési típusnál tapasztaltakkal. A szerző 
itt is elsősorban a klasszikus grammatika előírásait követi, ám egyhangú igemód-
használata sokat árt műve stílusának. A vonatkozó névmással bevezetett alárende-
lések lehetséges mellékértelmeit egyáltalán nem törekszik kihasználni: nyelvezete 
ebből a szempontból sokkal inkább iskolás, mint antikizáló. 

3. Stilisztika 

A Nagyobb legenda stílusáról részletes tanulmány még nem készült: rövid vizsgá-
latunk kiindulási pontjául így Horváth Jánosnak a magyarországi latin nyelvű iro-
dalom kezdeteiről írott, máig meg nem haladott monográfiáját106 fogjuk venni. A 
budapesti tudományegyetem egykori professzora, aki művének jellegéből adódó-
an nem vállalkozhatott az egyes kútfők behatóbb, teljes körű vizsgálatára, így 
összegezte Szent István e legrégibb ránk maradt életrajzáról alkotott véleményét: 
„István király nagyobbik legendájának írója nagy teológiai műveltséggel rendel-
kezett, de stíluskészsége nem állott egyenes arányban ezzel a műveltségével ...A mű 
stílus szempontjából sem tartozik a kiválóbb alkotások közé. Gyakran fordulnak 
elő benne bonyolult szerkezetű, nehézkes mondatok aparticipiális szerkezetek hal-
mozásával. Az író nem törekszik stílusának díszítésére, nem alkalmazza sem a 
hyperbatont, sem az adnominatiót, sem az egyéb retorikai fogásokat, s így stílusá-

106 Horváth, 1954., különösen 136-142. p. 



nak egyetlen dísze az itt-ott megszólaló rímes próza. "107 Nézetünk szerint ez a kép 
több ponton is árnyalható. 

Horváth részletesen és igen találóan értékelte a Nagyobb legenda rímes prózá-
ját: a szentéletrajz szerzőjét egyfelől járatosnak találta a rímelési technikákban, 
másfelől viszont bírálta is, mert eltérő hosszúságú kólonokat alkotott, s ez zavarja, 
sőt sokszor teljesen elrejti az egyes tagmondatok végének összecsengését.108 Szin-
taktikai vizsgálódásaink alapján akkor is nyugodtan csatlakozhatunk a kiváló filo-
lógus véleményéhez, amikor a legenda körülményes mondatszövéséről is 
elmarasztalóan szól. Nem érthetünk viszont egyet azzal az egysíkúan negatív kép-
pel, amelyet alapvető monográfiájában a szentéletrajz szegényes stiláris díszített-
ségéről rajzolt. A Nagyobb legenda alkotója aligha tartozott kora legtehetségesebb 
irodalmárai közé, de Horváth azon megállapítása, hogy a szerző egyáltalán nem él 
retorikai eszközökkel, nem áll meg, az általa hiányolt hyperbatont ped ig még heve-
nyészett vizsgálódásaink is legalább húsz helyen mutatták ki a szövegben, pl.: 

1. In omnibus enim factis suis felicibus illud intendebat Qsse princípium, quod ex 
qvangelio fi deli pectoris contemplatus est visu per veritatis ipsius testimonium 
dicentis: 'beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur', et in alio 
loco: 'date et dabitur vobis'. (387,6-11.) 

2. ... quotiens alicuius hominis infirmitasauribus suis intimatafuit, missa sibi pro medi-
cina, quam tunc in presenti poterat habere, part icula panis, vel pomi, vcl herbe 
aromatice, mandatum, ut sanus surgeret, transmisit... (388,19 - 389,4.) 

Hasonlóképpen az adnominatióra is találtunk példát, méghozzá olyant, amely 
egyszersmind hyperbatont is alkot: 

3. Diem ultimum semper ante cordis desiderio toto mentis statuens, iam inter patrie 
cqlestis cives, quasi quodam angelice conversationis habitu cupiebat habitare. 
(392,9-12.) 

A szintén retorikai eszköznek tekintett asyndeton széleskörű alkalmazásáról 
már szót ejtettünk dolgozatunknak a mellérendelő összetett mondatokról szóló al-
fejezetében. A kötőszóelhagyásos szerkesztéshez hasonlóan gyakori, már-már 
hétköznapi megoldásnak tekinthető litotés szintén nem volt ismeretlen az életrajz 
írója előtt, miként az acclamatiót és a szónoki kérdést is többször használja. Müvé-

107 Horváth, 1954. 136., 138. p. 
108 Horváth, 1954. 138-142. p. 



nek egyik leggondosabban díszített részletében, a prológusban az író anaphorával 
irányítja rá a figyelmet az apostolok térítőtevékenységének szüntelen munkájára: 

4. Qui dam eorum regna cum regibus, qui dam principatus cum principibus, quid am 
partes et divisiones provinciaram cum prefectis et prepositis ad Christiane religionis 
cultum perduxerunt... (378,7-9.) 

Horváth a legenda bevezetőjét sem érezte különösebben jól megformáltnak. „A 
Prológus teológiai jellegű fejtegetéseiben, talán éppen a tárgy természeténél fog-
va, stilisztikai ékesség alig található. " I 0 9 — írta. Nézetünk szerint viszont a proló-
gus éppen hogy a Nagyobb legenda viszonylag jól stilizált részlete, amelynek szer-
kezete imponálóan biztos kézzel rendezett. A szöveg élén álló bibliai idézetet kö-
vető rövid mondat nemcsak belső rímével, hanem ritmikus végződésével is megra-
gadja figyelmünket, annál is inkább, mert a klauzula nem a középkori prózarit-
musban megszokott cursusok valamelyikéhez alkalmazkodik, hanem tökéletesen 
klasszikus dicreticus: 

5. Neque enim quippiam boni potest in rebus Qsse existentibus vei fieri| 
absque gratis venientis miserationis Dei.| (377,4-6.) 

Mindezt akár véletlennek is tekinthetnénk, csakhogy a prológust záró mondat 
ugyanezeket a stiláris ékességeket mutatja (bár utolsó szavai egyszersmind a kö-
zépkori ritmikus próza igényeit kielégítő cursus tardust is alkotnak):110 

6. Non remansit patria neque natio,| 
ubi quorundam miserationis Christi non fuisset assumptio.| (378,14-15.) 

Mivel e két mondat éppen keretbe foglalja a legenda elvi bevezetőjét, hasonló 
stilizálásukat magunk kétségkívül tudatos munkának tartjuk. Ugyanakkor mind-
kettőre érvényes az, amit Horváth a másodikkal kapcsolatban konkrétan is szóvá 
tett: a kólonok egyenlőtlen hosszúsága sokat ront a rímek játékán.111 Fentebb már 
szóltunk róla, hogy a műben fellelhető egyetlen anaphora szintén a prológust dí-
szíti, s hozzátehetjük: a középkori ritmusos próza gyakorlatának megfelelő klauzu-
lák is akadnak e teológiai jellegű fejtegetéseket kibontó mondatokban, mégpedig 

109 Horváth, 1954. 138. p. 
no A klasszikus prózaritmus és a középkori klauzulák egybeesésének gyakoriságára 1. i f j . Hor-

váth János: Megjegyzések Mezey László könyvismertetéséhez. In: Filológiai Közlöny 2. 
(1956) 291-298., különösen 292. p. 
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egy cursus velox (dominica mirificavit— 378,3.) és két cursus tardus (regna cum 
regibus — 378,7 . \fuisset assumptio — 378,15.). 

A szentéletrajz ritmikus prózájának rövid elemzésével a Nagyobb legenda sti-
lisztikájának olyan résztelületére érünk, amellyel a szakirodalom korábban még 
vázlatosan sem foglalkozott,"2 pedig az író legalább olyan ügyesen bánt a klauzu-
lákkal, mint a rímekkel — sőt a számok azt mutatják, az hogy előbbi stiláris ékessé-
get jobban kedvelte, mint bármelyik másikat. A Bartoniek-féle kiadás a szöveget 
összesen 108 mondatra osztja: közülük tíz egyenes idézettel zárul, a maradék 
98-ból viszont 47 mondatot zár középkorias cursus (sőt ezeken felül az egyenes 
idézetben végződök közül is hármat). További 60 kólón vagy önálló mondattani 
egységet alkotó participiumi szerkezet szintén szabályos klauzulába fut. Az ilyen-
kor szokásos ritmikai képletek nagyjából azonos arányban fordulnak elő: a Na-
gyobb legenda szövegének egészét tekintve 38 -38 alkalommal találunk a 
végződések között cursus planusi, illetve tardust, 30 esetben cursus trispon-
daicust, 26-szor pedig cursus veloxot. 

Feltűnő, hogy a prológusban mindössze három kólón zárul ritmikus klauzulá-
val, a továbbiakban pedig egészen a Géza fejedelem álombéli látomását elbeszélő 
passzusig egy sem: ez különösen is kiemeli az Istentől küldött szép külsejű ifjú 
csaknem tökéletes prózaritmussal előadott próféciájának kidolgozottságát és a ma-
gyarországi egyház kiépítésének még Géza alatt történt előkészületeiről szóló feje-
zet ékes nyelvezetét (utóbbi részletben a 11 ritmikus végződésű kólón lüktetését 
mindössze két olyan szakítja meg, amelyet nem szabályos klauzulával ér véget). A 
továbbiakban a ritmusos és a nyerspróza aránya nagyjából fele-fele: a kólonvégző-
dések érdekes módon a mondattani variációkkal erőteljesebben díszített fohász-
részletekben sem kidolgozattabbak, mint a szöveg többi részén. A Nagyobb legen-
da jelenleg ismert szövegének utolsó mondata szintén ritmusos végződésű: cursus 
platiusszú zárul (orthodoxam servare — 392,22.). 

A prózaritmus kapcsán érdemes hosszabban is elidőznünk a Géza álmában 
megjelenő isteni követ monológjánál, amelyben az megtiltja a véreskezű („ manus 
pollutas humano sanguine gestas ") fejedelemnek, hogy ő szervezze meg a magyar 
egyházat. Ezt a néhány mondatot Tóth Zoltán egy ismeretlen forrásból vett hexa-
meteres vers romlott maradványainak vélte, s rekonstrukciójukra is kísérletet tett, 
ugyanakkor pedig kijelentette: „...bennük az eredeti jelleget elváltoztató idegen 

112 A ritmikus próza irodalmából 1. Wilhelm Meyer: Die rythmische lateinische Prosa. II. Berlin, 
1905. 236-286. p.; Horváth, 1954. 54-65. p. (válogatott bibliográfia: 54. p. 1-2 . jegyzet); 
Mezey, 1956; Horváth, 1957. 



A szerző az ötből négy mondatban minden egyes kólont ritmikus klauzulával 
zár: négyszer cursus planust használ (Christi qlecte, fore securum, commutaturus 
qterna, prebeto assensum), kétszer cursus veloxot (Dominus commendabit, 
honorabiliter suscipito), egyszer pedig cursus tardust. Egyetlen kivétel akad: a he-
xameteres lejtése miatt Tóth által versmaradványként leginkább gyanúba fogott 
második mondat (Non tibi concessum est...) záró kólonja, amely nem ritmusos vég-
ződésű, viszont kötőszavát leszámítva kétségkívül csaknem tökéletes hexametert 
alkot (azért nem hibátlant, mert a manus első szótagját hosszúnak veszi). Ugyan-
ezen mondat első fele csak erőszakolt konjektúrával változtatható verssé, viszont 
középkorias klauzulában, cursus tardusb&n végződik (concessum est quod 
meditaris). Tóth rekonstrukciójában: 

8. Non tibi | conces|sum (e)st per|ficere, | quod medi|taris; 
Manus | pollu|tas hu|mano | sanguine | gestas. 

A rövid prófécia két oly mértékben eltérő stiláris réteget szólaltat meg, hogy ta-
lán okkal feltételezzük: a félmondatos hexameteres betét romlott idézetként került 

113 Tóth, 1947. 84. p. 
114 Horváth, 1954. 142. p. — A fclrccrtcs abban állt, hogy Tóth-Horváth közlésével ellentétben 

— nem kötötte a hexameteres sorokat az általa feltételezett, még régebbi István-legendához. 

betoldásokra akadtunk... még abban az esetben is, ha a verses tiltó sorok mégis a 
legendaíró művei volnának. S ez nem kevesebbet jelent, mint hogy a Nagyobb le-
genda eredetileg egy olyan hagyományra támaszkodott, mely Géza egyéniségét a 
keresztény kiválasztottság dicsfényével övezte. 13 Tóth nézetét bizonyos fenntar-
tásokkal (részben félreértve azt) Horváth János is átvette."4 

Nézetünk szerint a mennyei követ szájába adott prófécia nem tekinthető texto-
lógiai szempontból egységesnek, s így hibásnak tartjuk azt a koncepciót is, amely 
mindenáron egyetlen formai keretbe kényszerítené a szóbanforgó passzus öt mon-
datát: 

7. Pax tibi Christi Qlecte, iubeo te de sollieitudine tua fore seeurum. Non tibi concessum 
est, quod meditaris, quia manus pollutas humano sanguine gestas. De te filius 
nasciturus egredietur, cui hec omnia disponenda divine providentie consilio Dominus 
commendabit. Hic unus erit de regibus electis a Domino, 'coronam vite' secularis 
commutaturus Qterna. Vcrumptamen viruin spirituali legatione tibi transmittendum 
honorabiliter suscipito, susceptum honesto timore perditionis ultimé perterritus et 
amore raptus iugiter manentis spei, que non confundit, exortationibus eius non fictum 
cordis fídelis prebeto assensum. (379,21 - 380,2.) 



az egyébként szigorúan ritmikus prózában írt monológba. Tóth azonban a jövendö-
lés további három mondatával kapcsolatban is megjegyzi, hogy „ ugyancsak hexa-
meternek látszanak "."5 

9. lubeo | te de | sollici|tudine | (tua) fore se|curum 
De te | filius | nasci|turus | egredi|etur 
Vite | secu|laris | comtnuta|turus e|terna 

Horváth sokkal óvatosabban fogalmaz Tóthnál: ,,Ezeket valójában hexame-
ter-romoknak is alig lehet nevezni. 16 Amennyiben feltételezzük is, hogy e sorok 
eredetileg versnek készültek, mindenféleképpen bizonyos, hogy rossz vers lett be-
lőlük, antikizáló formájú, ugyanakkor a középkorias szótaghosszúságokra építő 
fércmü: máskülönben igen nehéz lenne bármit is kezdenünk a nasciturus szó rövid 
második magánhangzójával vagy az eterna szó első hosszú e-jével. A harmadik-
ként citált Tóth-féle hexameterrel szemben még súlyosabb kifogásunk van: az 
ugyanis jelenlegi formájában egyszerűen értelmetlen. Ahhoz, hogy verssé alakít-
hassa a kérdéses passzust, Tóthnak az eredeti szövegből ki kellett hagynia a tranzit-
ív commutaturus igenév tárgyát (coronam), ami mellesleg más szempontból is 
problematikus megoldás, lévén a coronam vite szóösszetétel állandósult biblikus 
kifejezés (Jak 1,12), s mint ilyen, megbonthatatlan szövegtani egységet alkot. 
Egyebekben úgy véljük: ha a Nagyobb legenda szerzője felhasznált is a fejedelem 
látomásában megszólaló ifjú jövendöléseihez középkori eredetű, azonosíthatatlan 
hexameteres forrást, a versmaradványok akkor is bizonyosan tudatos átdolgozás-
sal kerültek a Legenda maior szövegébe, mert többségük (ritmikus kólonvégződé-
seik révén) stiláris rokonságot mutat az álombéli prófécia egyéb — tehát nem hexa-
meteres lejtésű — helyeivel. 

Mindezzel szoros összefüggésben utalnunk kell Tóthnak arra a nézetére is, 
amely kontaminációt feltételez a szövegrészlet első mondatában: ,,<Pax tibi 
Christi electe> - a legmélyebb értelmű evangéliumi köszöntés a legértékesebb ke-
resztény kiválasztottság birtokosa számára. De nyomban utána metsző ellentétül 
szállóigeszerű megokolás kíséretében szigorú tilalom következik... Eltűnődésre 
késztető, a kontamináltság gyanúját önkéntelenül is felkeltő sorok... "U1 Elismerve 
a tartalmi ellentétet, mi mégis úgy véljük: a monológot bevezető köszöntés megvá-
lasztása tudatos kompilátor munkáját mutatja, nem pedig holmi barbár ollózás 

115 Tóth, 1947. 84. p. 
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nyomait. Fentebb már említettük, hogy a kólont záró Christi electe szintagma sza-
bályos cursusplanust alkot, s ezzel tökéletesen illeszkedik az utána következő szö-
veghez: magunk a ritmikus próza hasonlóságában megnyilvánuló, bizonyított 
formai egyezést súlyosabb érvnek érezzük a textológiai rokonság mellett, mint a 
tagmondatok halvány tartalmi-stiláris ellentétét azzal szemben. 

A Horváth János által adott stilisztikai elemzés tehát elsősorban a szöveg retori-
kai díszítettségének és ritmusos prózájának tanulmányozásával pontosítható. 
Előbbivel kapcsolatban felül kell bírálnunk az Árpád-kori irodalom stílusproblé-
máiról szóló nagyfontosságú monográfia kijelentéseit: igaz ugyan, hogy a Na-
gyobb legenda alkotója viszonylag kevésszer élt szónoki fogásokkal, de akkor 
biztos kézzel és látnivalóan tudatosan használta azokat. Vizsgálódásaink ugyanak-
kor azt mutatják, hogy a szerző a szabályos klauzulákat tekintette az irodalmi stílus 
elsődleges ismérveinek: önálló fogalmazatú mondatvégződéseinek csaknem a fele 
ritmusos. Ebből a szempontból az életrajznak három kiemelkedően stilizált részle-
te van, érdekes módon mind a vita elején, kivétel nélkül a bevezetetésben vagy a 
Szent István megszületése előtti korszakhoz kötődően: ilyen mindenekelőtt a pro-
lógus (amelynek arányos és szépen kidolgozott felépítése különösen is tudatos 
szerkesztői munkát tükröz), aztán a Géza fejedelem álmában megjelenő ifjú által 
előadott prófécia, majd közvetlenül ez után a magyarországi egyházszervezés Gé-
za-kori előkészületeiről szóló rész. 

4. Összefoglalás 

Szent István Nagyobb legendájának nyelvi elemzése az életrajz szerzőjét alapos is-
meretekkel rendelkező grammatikusnak, de szerény ambíciójú stilisztának mutat-
ja. A mű szókincse szegényes, ám fogalmazásmódja a terminológia szintjén 
többnyire tökéletesen egyértelmű; mondatfűzése ugyanakkor sok esetben nehéz-
kes, mert egymásba fonódó, bonyolult szerkezetekből építkezik. Mondattani 
szempontból kiemelkedően érdekes és a XI. század szintjén igencsak szokatlan je-
lenség, hogy a szöveg látványosan ragaszkodik a klasszikus nyelvtan előírásaihoz 
és ódzkodik a középkorias mellékmondati szerkesztéstől. A legenda szónokilag ta-
lán kevésbé cizellált, mint korának más irodalmi emlékei, de a szerző igenis képes 
volt stiláris ékességekkel díszíteni művét, és ezek a stíluselemek rendre ott mutat-
hatók ki, ahol a vita szövege emelkedettebb témákat érint — ami feltétlenül a tuda-



tos szerkesztés és stilizálás mellett bizonyít. Feltűnő viszont, hogy a grammati-
kailag jobban variált epizódok csak részben vágnak egybe a retorikailag finomab-
ban kimunkált passzusokkal: a mondattípusok sokszínűsége elsősorban a Géza fe-
jedelem álmát és a Szent István Máriához mondott fohászait elbeszélő részeket 
díszíti, míg a szónoki alakzatok és a ritmikus próza használatának legszebb mo-
mentumai a prológusban, majd Géza álmának és a Géza-kori egyházi kezdemé-
nyeknek a leírásában tárulnak elénk (feltűnő módon a szöveg elejére összpon-
tosulva). Mindent egybevetve a Nagyobb legenda nyelvezetét a szerző minden ar-
chaizáló törekvése és korrekt nyelvtani tudása ellenére is inkább iskolásnak érez-
zük, mintsem klasszikus ízűnek. 



NEUMANN TIBOR - VAJK ÁDÁM 

A GUARY-LEVÉLTÁR OKLEVELEI 

1490-1541 

A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltárban őrzött családi levéltárak közül eddig 
csupán a Guaryak középkori iratanyagáról jelent meg összefüggő forrásközlés Sörös 
Pongrác jóvoltából, aki a XX. század elején öt közleményben tárta a nyilvánosság 
elé a Guary család okleveleit, de csak Mátyás király halálának évéig, 1490-ig jutott.1 

Munkája a Főapátság által 2001-ben megjelentetett „Collectio diplomatica 
Benedictina " című gyűjteményben2 is helyet kapott, amelynek tervezett bővítése 
kapcsán Sörös forrásközlésének folytatása és kiegészítése is napirendre került. Köz-
lésünk célja ennélfogva elsődlegesen az 1490 és 1541 közötti iratanyag publikálása 
(1-37. sz. oklevelek), de a függelékben közlünk három, Sörös munkájából feltehető-
en csonkaságuk miatt kimaradt oklevélszöveget is (38^10. sz.). 

Az 1541 -es időpont mint a közlés időhatára talán némi magyarázatra szorul. A 
Nyugat-Dunántúlon a mohácsi csatavesztés kevés érezhető, konkrét következ-
ménnyeljárt, ám éppen ezek egyike valószínűsíthetően — török portyázok képé-
ben, vagy a hatásukra bekövetkezett szelektív iratmentés révén — elérte a Guaryak 
családi levéltárát is: 1526 és 1541 között mindössze négy oklevelet találunk benne, 
majd 1543—44-től tömegével maradt fenn iratanyag, 1600-ig — tehát nem egészen 
hatvan év alatt — valamivel több, mint az egész középkoron át. 

A Guary-levéltár alább közlendő iratanyaga legnagyobbrészt a váti Rákos — és 
a vele rokonságban álló — Simonyi családok okleveleit őrizte meg (2., 4—12., 
14-15., 17-25., 28-29., 31-32. 36., 38. sz.), a levéltár tulajdonosainak nevét adó 
Górral csupán egy oklevél hozható kapcsolatba (1. sz.). A többi fennmaradt irat 

1 Sörös Pongrácz: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Árpád- és Anjou-kori kiadatlan okle-
velei. In: Történelmi Tár (a továbbiakban: TT) IX (1908) 161-195. p.; Uó.: A Pannonhalmán 
őrzött Guary-levéltár Zsigmond-kori kiadatlan oklevelei. In: TT IX (1908) 551-574. p.; Uő.: 
A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Zsigmond-kori kiadatlan oklevelei. Második közle-
mény. In: TT X (1909) 240-269. p.; Uő.: A Pannonhalmán őrzött Guary-lcvcltár Mátyás-kori 
kiadatlan oklevelei. In: TT XI (1911) 270-291. p., Uő.: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár 
Mátyás-kori kiadatlan oklevelei. Második közlemény. In: TT XI (1911) 406-430. p. 

2 Collectio diplomatica Benedictina. A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár középkori ok-
levelei. CD-ROM. Szerk.: Drcska Gábor. Nagykanizsa, 2001. 

FONS X. (2003) 1. sz. 119-167. p. 119 



kedvezményezettjei különfélék, a Nagydevecseriektől a lövöldi kartauziakon át 
több köznemes családig terjednek. Földrajzilag azonban ezek is szük körben mo-
zognak, a történeti Vas megye területén kívül csak alkalmanként érintik a szomszé-
dos Sopron és Zala, illetve a távolabbi Somogy megyét. Külön figyelmet érdemel a 
három egyházi idézést fenntartó dokumentum (4—5. és 18. sz.), valamint egy 
1530-as évekből származó, de az 1510-es évekre vonatkozó számadás, amely egy 
birtokper költségeit tartalmazza (35. sz.). 

Az alábbiakon kívül a Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár raktáraiban ta-
lálható Guary-oklevelek sorában a 147. és 148. szám között számozatlan boríték-
ban fellelhető még II. Lajos király jelzet és sorszám nélküli, 1521. május 30-i 
keltezésű német nyelvű, Ferdinánd főherceghez címzett levele 19. századi máso-
latban, amelynek azonban pertinenciája ismeretlen. A Guary-levéltárhoz biztosan 
nem tartozik, ezért itt nem közöljük. Ugyancsak nem tesszük közzé a Magyar Or-
szágos Levéltár Diplomatikai Fényképgyüjteményében is szereplő 145. számú ok-
levelet,3 mivel annak dátuma egyértelműen 1544. Szintén kihagytuk a 149. számon 
fennmaradt 115x103 mm-es, Mátyás kori papíroklevél-töredéket, amely jóformán 
csak a papírfelzetes királyi nagypecsétet tartja egybe, szöveget alig őrzött meg, az 
is formula.4 Ugyanakkor a 20. számon közölt oklevél nem szerepel a DF gyűj-
teményben. 

Munkánk során sajnálattal vettük észre, hogy a már kiadott oklevelek egyi-
ke-másika megsínylette a XX. század viharait, nemkülönben a kutatók érdeklődé-
sét. Több, már közölt iratot hiába kerestünk, mely tény önmagában is felhívja a 
figyelmet az in extenso szövegkiadások jelentőségére.5 

A közlés módja 

Forrásaink közlésénél a következő szempontokat érvényesítettük. A középkori or-
tográfiai sajátosságok közül megőriztük a magánhangzó előtti -ti helyett álló -ci 
alakot, amennyiben használata következetesnek volt mondható. A betűkettőzések-
re (pl. retullerunt), betüelhagyásokra (pl. opidum), a w és y kevésbé következetes 

3 Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Fcnykcpgyüjtcmcny (a továbbiakban: DF) 257 405, 
1520. március 23-i dátummal. 

4 DF 257 409, 1526. július 2. előtti keltezéssel. 
5 A kérdéses oklevelek mindegyikét a Hazai Okmánytár első kötete (Szcrk.: Nagy Imre—Páur 

Iván—Ráth Károly—'Véghely Dezső. Győr, 1865.) közli: 1301. k. (97-98. p.); 1355. ápr. 24. 
(211-213. p.); 1361. máj. 17. (230-231. p.) és 1421. júl. 7. (313-314. p.) 



alkalmazására (pl. tamdyw) viszont jegyzetek hívják fel a figyelmet. A nyelvtani-
lag hibás szerkezeteket javítottuk, de a hibás eredetit a jegyzetben feltüntettük, 
csakúgy, mint az oklevél szövegében tett korabeli javításokat és az ott található dátu-
mok feloldását. Az oklevél külzetéről és hátoldaláról a korabeli címzéseket, irattí-
pus-megjelöléseket és perfeljegyzéseket az apparátus tartalmazza, a későbbi, újkori 
tartalmi összefoglalók közlésétől azonban eltekintettünk (kivételt ez alól csupán ott 
tettünk, ahol az azóta sérült oklevélről a regeszta érdemi információkat közöl).6 

Az oklevélszövegek 

1 . 

1490. július 18. Buda. 

Bátori István országbíró előtt Rohonci Jakab mester a rohonci kastélyt és uradal-
mat — Gór kivételével — négyezer aranyforintért eladja szalónaki Baumkircher 
Vilmosnak és Györgynek. 

6 Az okleveleket kiadásra előkészítették: Neumann Tibor 1-22., 24-25., 28., 39-40.; Vajk 
Ádám 23., 26-27., 29-38. 

356 x 304 mm-es ép hártyán, épen megmaradt pecsétje vörös-kék-zöld selyemzsinóron 
függ. Hátoldalán újkori latin tartalmi összefoglaló és levéltári jelzetek. Az oklevélről egy-
szerű másolat is készült a XVII. században. Időrendi sorozat 117. (Nr. 1409. -DF 257 278.) 

Nos , comes Stephanus de Bathor iudex curie regie , necnon wayvoda 
Transsilvanus et comes Siculorum memorie commendamus tenore presencium 
significantes, quibus expedit, universis, quod magnificus Wylhelmus Pankyrher de 
Zalonok onere et quolibet gravamine magnifici Georgii similiter Pankyrher, fratris 
sui carnalis in infrascriptis in se assumpto ab una ac egregius magister Iacobus de 
Rohoncz pixidarius regius partibus ex altera coram nobis personaliter constituti sunt 
confessi sponte in hunc modum, quod idem magister Iacobus grandi admodum et 
inevitabili necessitate compulsus castellum suum Rohoncz vocatum ac oppidum3 

similiter Rohoncz, item possessiones Chaytha, Czaak, Welem et Perennye vocatas 
omnino in comitatu Castriferrei existentes ad idem castellum suum pertinentes — 
dempta dumtaxat possessione Gwar similiter ad ipsum castellum spectanti, quam 
ipse magister Iacobus sibi ipsi reservasset — pariter cum cunctis ipsarum utilitatibus 
et pertineneiis quibuslibet, puta theoloniis et prediis ecclesiarumque in faciebus 



eorundem oppidi et possessionum constructarum patronatibus ac terris arabilibus 
cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, silvis, nemoribus, montibus, 
vallibus, vineis vinearumque promonthoriis, aquis, fluviis, stagnis, piscinis, 
piscaturis aquarumque decursibus, molendinis et locis eorundem, generaliter vero 
quarumlibet utilitatum et pertinenciarum suarum integritatibus quovis nominis 
vocabulo vocitatis ad easdem de iure spectantibus et pertinere debentibus memoratis 
Wylhelmo et Georgio Pankyrher eorundemque heredibus et posteritatibus universis 
pro quatuor milibus florenis auri puri ab eisdem, ut dixit, plene habitis et levatis 
dedisset, vendidisset et perhennaliter inscripsisset, ymmo dedit, vendidit et 
perhennaliter inscripsit coram nobis hoc modo, ut dum et quandocunque ipse 
magister Iacobus pretactam possessionem Gwar quocunque titulo vendere et a se 
alienare niteretur, extunc nemini alteri, nisi pretactis Wylhelmo et Georgio 
Pankyrher pro mille tarnen florenis auri et non ultra vendere valeret atque possit. Ubi 
vero iidem Wylhelmus et Georgius Pankyrher aut eorum heredes predictam 
possessionem Gwar ab eodem magistro Iacobo vel suis heredibus pro prescriptis 
mille florenis auri ad se recipere — facta tarnen prius superinde legittima amonicione 
— quovismodo nollent seu recusarent, extunc idem magister Iacobus aut sui heredes 
eandem possessionem Gwar — pro quacumque summa et quibuscumque poterunt 
— liberam a se alienandi et quovis titulo vendendi haberent potestatem, hoc 
specialiter expresso, ut quia ipse magister Iacobus universas litteras et litteralia 
instrumenta, quibus mediantibus idem tarn dictum castellum ac oppiduma et 
possessiones, quam et dictam possessionem Gwar hactenus tenuisset et possedisset, 
annotatis Wylhelmo et Georgio Pankyrher in specie dedisset et assignasset, ob hoc si 
quandocumque temporis in processu quipiam regnicolarum iamfatum magistrum 
Iacobum in dominio pretacte possessionis Gwar lite mediante inquietare et 
perturbare vellent, extunc iidem Wylhelmus et Georgius Pankyrher pretactas litteras 
et litteralia instrumenta super predicta possessione Gwar confectas et emanata penes 
prefatum magistrum Iacobum producere et exhibere deberent et tenerentur; ac 
insuper iidem Wylhelmus et Georgius Pankyrher annotate magistro Iacobo singulis 
annis duo vasa vinorum dare assumpsissent. Ad que premissa et quevis premissorum 
singula partes prescripte se personalibus earum astanciis, idem denique Wylhelmus 
Pankyrher annotatum Georgium, fratrem suum sub onere eiusdem prescripto in se 
levato sponte obligarunt coram nobis harum nostrarum, quibus sigilliun nostrum 
autenticum est appensum, vigore et testimonio litterarum mediante. Datum Bude, die 
dominico proximo post f e s t um Divisionis apostolorum b , anno Domini 
quadringentesimo nonagesimo. 

tl opidum. b appostolorum. 



2. 

1492. augusztus 6. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy Simonyi Gál és Simonyi György sárvári vár-
nagy keresetére hatalmaskodás ügyében a vizsgálatot elvégezte. 

212 x 140 mm-es ép papíron, hátoldalán három gyürüspecsét nyomával. XVI. század kö-
zepi kézzel: Symony. Időrendi sorozat 118. (Nr. 2048. - DF 257 379.) 

Nos, Georgius Chewke de Hwen vicecomes et iudices nobilium comitatus 
Castriferrei memorie commendamus, quod cum nos ad instantem et legittimam 
peticionem nobilium Galli de Simony et Georgii de eadem Simony castellani castri 
Sarwar Ladislaum Kernen de Egersek, unum ex nobis videlicet iudicem nobilium 
ad infrascriptam inquisicionem faciendam nostro pro testimonio duxissemus 
destinandum, qui tandem exinde ad nos reversus nobis retulit eo modo, quomodo 
ipse feria tercia proxima post festum Beati Iacobi apostoli proxime preterituma in 
isto comitatu procedens infrascriptos testes ad fídem eorum Deo debitam seorsim 
et singillatim investigando requisitos habuisset. Item Anthonius Owadi nobilis 
taliter fassus fuisset isto modo, quomodo ipse non audivisset neque sciret, quod 
prefati exponentes manibus armatis et potenciariis ad domum et curiam nobilis 
Iohannis litterati de Kysfalwd in eadem Kysfalwd habitas causa nocendi irruissent 
neque transivissent neque eidem quitquid mali fecissent. Item nobiles Thomas, 
Dominicus et Michael de dicta Owad ac Stephanus Hayas de dicta Simony, 
Mathias Lanczi, Iohannes Sodor, alter Iohannes Simoni, Albertus Feyer de dicta 
Simoni, necnon Andreas et Blasius, filii Stephani Hayas de eadem Simony fassi 
fuissent eodem modo, sicut primus testis. Datum in oppido1' Castriferrei, septimo 
die diei inquisicionis prenotate, anno Domini millesimo quadringentesimo 
nonagesimo secundo. 

a 1492. július 31. b opido. 



3. 

1494. szeptember 22. Ujkér. 

Sopron megye hatósága tanúsítja, hogy Petőházi Pető János keresetére Pinnyei 
László hatalmaskodása ügyében vizsgálatot tartott. 

221 x 148 mm-es szakadozott és halovány papíron, a szöveg alatt három gyürüspecsét 
nyomával. Időrendi sorozat 119. (Nr. 1956. - DF 257 380.) 

4. 

1495. március 21. Sitke. 

András sitkei és Bertalan miskei plébános jelenti Orsó Orsini pápai legátusnak, 
hogy az általa elrendelt idézést Simonyiban végrehajtották. 

Nos, Ladislaus Adrian de Nemesker vieecomes et iudices nobilium comitatus 
Soproniensis memorie commendamus, quod ad instantem et legittimam 
peticionem Iohannis Pethw de Pethwhaza duos ex nobis, videlicet Petrum Bolté de 
Ladon et Stephanum Therestien de Symonhaza iudices nobilium ad infrascriptam 
inquisicionem faciendam de sede nostra iudiciaria duxissemus transmittendos. Qui 
tandem exinde ad nos reversi nobis retulerunt3 eo modo, quomodo ipsi feria quarta 
proxima ante festum Nativitatis Beate Marie virginisb in predicto comitatu 
procedentes a vicinis et commetaneis nobilibus et ignobilibus predicti comitatus 
hominibus, a quibus decens et opportunum0 fuisset, diligenter inquirendo talem 
scivissent certitudinis veritatem, quod quidem nobilis Ladislaus de Pynnye missis 
servis et iobagionibus suis armatis manibus noctis in silencio ad domum et curiam 
exponentis Iohannis Pethw ibique fractis porta, ianuis curie sue pecora eiusdem 
asportari fecisset et quo sibi placuisset, iliac fecisset potencia sua mediante, ac 
eundem Iohannem cum sua uxore malis verbis vituperassent in contemptum dicti 
exponentis. In cuius rei memóriám presentes litteras nostras eidem duximus 
transmittendas. Datum in Wyker, in sede nostra iudiciaria, feria secunda proxima 
post festum Beati Mathei apostoli et ewangeliste, anno Domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo quarto. 

a retullerunt. b 1494. szeptember 3. c oportunum. 



215 x 140 mm-es, enyhén szakadozott papíron, szöveg alatt gyürűspecsét nyomával. 
Hátoldalán ragasztás látható. Időrendi sorozat 120. (Nr. 2064. - DF 257 381.) 

Reverendissimo domino, in Christo patri et domino nostro Urso de Ursinis, Dei 
et apostolice sedis gracia episcopo Theanensi, necnon eiusdem sedis ac sanctissimi 
domini nostri pape ad Hungarie, Bohemie et Polonie regna universasque alias et 
singulas provincias, civitates, terras11 et loca Ladislao Hungarie et Bohemie ac 
Iohanni Alberto Polonie regibus illustribus etc. subiecta cum plena potestate legati 
de la tere legato, domino nostro metuendo Andreas plebanus de Sythke, 
Bartholomeus plebanus de Myske ecclesiarum parochialiumb, eiusdem v(estre) 
r(everencie) capellani humiles oraciones in Domino devotas. Reverendissime do-
mine noster metuende! Noveritis nos litteras citatorias, certificatorias vestras nobis 
preceptorie locutas summo cum honore et reverencia, quibus decuit, ut tenemur, 
recepisse et iuxta earundem continenciam feria quinta ante festum Beati Benedicti 
confessoris proxime preterita0 accessimus personaliter ad Somony ibique nobiles 
Galium Mazzak, Georgium Porkoláb, Andreám Lanczy, Iohannem Altalffy, 
alterum Iohannem Borlaffy, Andreám Hayas de Somony ad instanciam Iohannis 
litterati de Somony'1 ad duodecimam diem — puta ad feriam secundam post festum 
Annunciacionis Marie proxime venturum6 — nostrarum citacionis et execucionis 
de ipsis fiendam et computandam racione et pretextu certorum negociorum, 
necnon fidefragii ac dampnorum et iniuriarum eorumque occasionis in vestre1 

r(everencie) perhemptorie citavimus presenciam certificantesque eosdem sic 
citatos, ut sive ipsi in dicto citacionis termino in ecclesiag Beate Marie maioris 
virginis de Buda coram v(estra) r(everencia) compareant, sive non, ulterius non hie 
in partibus, sed ibi in foribus more solito ad ulteriorem ad partis comparentis 
instanciam procedetis alterius partis absencia vel contumacia in aliquo non 
obstante. Et tandem seriem nostre citacionis cum nominibus citatorum terminoque 
assignato v(estre) r(everencie) consciendis rescripsimus presentibus in specie 
remissis. Datum in Sythke, in festo Benedicti confessoris, anno 14 nonagesimo 
quinto. 

acivitati,terre. bparhochialium. c 1495. március 19. d előtte kihúzva: Kysfalud. e 1495. 
március 30. 1 hibásan: vestram. g ecclesie. 



5. 

1495. július 28. Sitke. 

András sitkei plébános és esperes, Bertalan miskei és Péter kewek-i plébános je-
lenti Gergely győri olvasókanonoknak, vikáriusnak és általános ügyhallgatónak, 
illetve Péter soproni főesperesnek, hogy az általuk elrendelt idézést Simonyiban 
végrehajtották, 

220 x 182 mm-es, szakadozott papíron, szöveg alatt gyűrüspecsét nyomával. Időrendi 
sorozat 121. (Nr. 1973.-DF257 382.) 

Venerabiii et egregio domino Gregorio, lectori et vicario ecclesie Iauriensis in 
spiritualibus et causarum auditori generali ac honorabili domino magistro Petro 
archidiacono Soproniensi, canonico eiusdem Iauriensis cause et causis subscriptis 
per reverendum dominum Ursum de Ursinis, Dei et apostol ice sedis gracia 
episcopum Theanensem, sanctissimi domini pape ad Hungarie, Bohemie etc. ac 
universas provincias, civitates, terras et loca Ladislao Hungarie, Bohemie ac 
Iohanni Alberto Polonie regibus subiecta cum plena potestate legati de latere 
legatum3 iudici spirituali commissarie deputato ac dominis nostris metuendis 
Andreas plebanus et vicearchidiaconus de Sythke, Bartholomeus plebanus de 
Myske, Petrus plebanus de Kewek ecc les ia rum paroch ia l ium v(estre) 
v(enerabilitatis) et h(onorabilitatis) capellani humiles oraciones in Domino 
devotas. Venerabiles domini nostri metuendi! Noveritis nos litteras citatorias, 
certificatorias vestras [nobis] preceptorie locutas summo cum honore recepisse et 
reverencia, quibus decuit, ut tenemur, et iuxta earundem continenciam feria 
secunda ante festum Marie Magdalene proxime preteritab accessimus personaliter 
ad possessionem Symony ibique nobiles Galium Mazzak, Georgium Porkolak, 
Andreám Lanczy, Iohannem Altallffy, alterum Iohannem Borlaffy, Andreám 
Hayas racione et pretextu fidefragii, necnon dampnorum et iniuriarum eorumque 
occasionis, in quibus causis venerabilis et egregius dominus Bernardus Cardulus 
d(octor) d(ecretorum), canonicus ecclesie Narniensis, auditor causarum curie regis 
processit — et indecisa remansit0 — et vestris v(enerabilitati) et h(onorabilitati) 
virtute et auctoritate domini legati duxit transmittendam,1' contra et ad instanciam 
nobilis Iohannis litterati de Symony ad quindecimam diem a die citacionis nostre et 
execucionis — puta ad feriam secundam post festum Ad vincula Petri6 — de ipsis 
fiendam computandam in vestrorum1 v(enerabilitatis) et h(onorabilitatis) 
citavimus presenciam certificantesque eosdem sie citatos, ut sive ipsi in dicto 
citacionis termino coram v(estris) v(enerabilitate) et h(onorabilitate) compareant, 



sive non, ulterius non hie in partibus, sed ibi in foribus ecelesie Iauriensis predicte 
more solito ad ulteriora et ad partis comparentis instanciam procedetis alterius par-
tis absencia vei contumacia in aliquo non obstante. Et tandem seriem nostre 
citacionis cum nominibus citatorum terminoque assignato vobis consciendis 
rescripsimus presentibus in specie remissis. Datum in Sythke, in festő Panthaleonis 
martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto. 

a hibásan: legato. b 1495. július 20. c ti. causa (alanyváltás). d ti. causam. L 1495. au-
gusztus 3. 1 hibásan: vestris. 

6. 

1497. április 17. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy SimonyiEdvi György ellenében SimonyiHajas 
András és Balázs nemesek a megyei törvényszék előtt határidőre nem jelentek meg, 
ezért a szokásos bírságban marasztalták el őket. 

214 x 75 mm-es szakadozott, vízjeles papíron, hátoldalán gyürüspecsét nyomával. Cím-
zés: Pro nobili Georgio Edwy de Simony contra nobiles Andreám et Blasium Hayas de 
eadem Simony. Alatta: iudicialis prima. Időrendi sorozat 122. (Nr. 1975. - DF 257 383.) 

Nos, Iohannes Gyerghffy de Radocz vicecomes et iudices nobilium comitatus 
Castriferrei memorie commendamus, quod nobiles Georgius Edwy de Simony 
personaliter'1 contra nobiles Andreám et Blasium Hayas dictos de eadem Simony in 
presenti feria secunda post festum Beatorum Tiburcii'1 et Valeriani martirum 
proxime pre ter i tum 0 legitt ime stetit in termino coram nobis. Qui iuxta 
continenciam litterarum nostrarum inquisitoriarum et citatoriarum super factis in 
eisdem contentis perhemptorie responsuri nostram in presenciam non venerunt 
neque miserunt, unde ipsos pro ipsorum non veniencia in iudiciis consuetis 
commisimus fore convictos, si se racionabiliter non poterunt excusare. Datum in 
Castroferreo, termino in predicto, anno Domini millesimo quadringentesimo 
nonagesimo septimo. 

a sor fölött. b Thiburii. c 1497. április 17. 



7. 

1497. május 1. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy Simonyi Edvi György keresetére Simányi Ha-
jas Andrást és Balázst a megyei törvényszékre megidéztette. 

223 x 108 mm-es szakadozott papíron, zárlatán pecsét nyomával. Címzés: Pro egregio 
Georgio Edwy de Symony contra nobiles Andreám et Blasium de eadem ad feriam 
secundam post festum Ascensionis Domini. (Az oklevélben nem post, hanem ante szere-
pel.) Alatta: Citatoria 1 a. A hátoldal bal szélén perfeljegyzés: A personaliter, I non, ideo 
convictus est in iudicio" trium marcarum. Időrendi sorozat 123. (Nr. 1967. - DF 257 3 84.) 

Nos, Iohannes Gyerffy de Radocz vicecomes et iudices nobilium comitatus 
Castriferrei memorie commendamus, quod cum nos ad instantem et legittimam 
peticionem egregii Georgii Ewdwy de Symony Andreám Chykor de Theskand, 
unum ex nobis videlicet iudicem nobilium ad infraseriptam citacionem faciendam 
nostro pro testimonio duxissemus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversus 
nobis retulit isto modo, quomodo ipse in festő Beati Georgii martiris proxime 
preterito1 ' ad possessionem Symony predictam accedendo c ibique nobiles 
Andreám et Blasium Hayas de dicta Symony contra prefatum exponentem ad 
deponenda iudiciorum gravamina vigintiquatuor solidorum nobis et parti adverse 
et ad accionem dicti actoris de iure responsuros ad feriam secundam ante festum 
Ascens ion i s Domin i nunc ven tu rum d in nos t ram ci tasset p r e senc i am, 
litispendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante. Datum in oppidoe Castriferrei, 
feria secunda antedicta, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo 
septimo. 

a utána áthúzva: consueto. b 1497. április 24. 0 előtte áthúzva: accessisset. d 1497. május 
1. Előtte áthúzva: nunc venturam, majd főié írva és szintén áthúzva: proxime preteritum. 
L opido. 



8. 

1497. június 9. Buda. 

Szapolyai István nádor kéri Vas megye hatóságát, hogy Simonyi György és hitvese 
keresetére tartsanak vizsgálatot Hollósi Mihály hatalmaskodása ügyében. 

Átírta Vas megye hatósága 1497. október 7-én kelt jelentésében. (DF 257 388.) 

S[tephanus] de Zapolya comes perpetuus terre Scepusyensis, regni Hungarie 
palatínus et iudex Comanorum nobilibus viris, comiti vei [vicejcomiti et iudicibus 
nobilium comitatus Castriferrei debitam reverenciam cum honore. Dicitur nobis in 
personis Georgii de Symony [ac] nobilis domine Agathe, consortis eiusdem, 
quomodo circa festum Omnium Sanctorum, cuius iam tercia instaret revolucio 
annualis,0 nobilis Michael de Hollos nescitur quibus intuitis missis et destinatis 
quampluribus suis hominibus et familiaribus armatis et potenciariis manibus ad 
domum et curiam prefatorum exponencium in possessione Waith'1 vocata in 
comitatu Castriferrei existenti habitas abindeque quosdam duos boves eorundem 
exponencium curia in eadem repertos recipi abigique et depelli ac quo sue 
placuisset voluntati, fecisset potencia mediante in preiudicium et dampnum 
dictorum exponencium valde magnum. Super quo nobilitates vestras presentibus 
requirimus diligenter, quatenus untim vel duos ex vobis transmittatis, qui ab 
omnibus, quibusb incumbit, meram, plenam atque omnimodam de premissis 
experiantur certitudinis veritatem, quam tandem nobis suo modo amicabiliter 
rescribatis. Datum Bude, feria sexta proxima ante festum Beati Barnabe apostoli, 
anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo. 

a b 1494. november 1. sor fölött. 

9. 

1497. június 12. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy Simonyi Edvi György ellenében Simonyi Hajas 
András és Balázs nemesek a megyei törvényszék előtt határidőre nem jelentek meg 
a rájuk rótt bírság megfizetésére, így a köztük lévő ügyben a bírság kétszeresében 
marasztalták el őket. 



218 x 98 mm-es ép papíron, zárlatán három gyürüspecsét maradékával. Címzés: Pro 
egregio Georgio Ewdwy contra nobiles Andreám et Blasium Hayas de Symony. Alatta: 2a. 
(A iudicialis elmaradt). Időrendi sorozat 124. (Nr. 1975. - DF 257 385.) 

Nos, Iohannes Gyerffy de Radocz vicecomes et iud[ices nobilium] comitatus 
Castriferrei memorie commendamus, quod Iohannes de Rechk pro egregio 
Georgio Ewdwy de Symony cum procuratoriis litteris nostris contra nobiles3 

Andreám et Blasium Hayas de eadem Symony in presenti feria secunda proxima 
post festum Beati Barnabe apostoli proxime preteritumb legittime stetit in termino 
coram nobis. Qui iuxta continenciam litterarum nostrarumc citatoriarum super 
factis in eisdem contentis perhemtorie responsuri nostram in presenciam non 
venerunt neque miserunt, necd iudicia trium marcarum nobis et parti adverse 
persolvere debentes persolverunt. Unde ipsos pro ipsorum non veniencia in iudiciis 
consuetis et pro non solucione dictorum iudiciorum in duplo eorundem 
commisimus fore convictos, si se racionabiliter non poterunt excusare. Datum in 
Castroferreo, termino in predicto, anno Domini millesimo quingentesimo 
nonagesimo septimo. 

előtte áthúzva: vened. b 1497. június 12. sor fölött. előtte felesleg: et. 

10. 

1497. október 2. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy Simonyi György és felesége keresetére bődi 
Horvát Mátyást és Sidó Miklóst megidéztette. 

222 x 129 mm-es, szakadt papíron, zárlatán három gyürüspecsét nyomával. Címzés: Pro 
nobili Georgio de Symony ac domina Agatha, consorte eiusdem contra nobiles Mathiam 
Horwath ac Nicolaum Sydo de Bewd ad feriam secundam proximam post festum Beati 
Michaelis archangeli proxime preteritum. Alatta: Inquisitoria et citatoria. Időrendi sorozat 
125. (No. 1968.-DF 257 386.) 

Nos, Iohannes Gyerffy de Radocz vicecomes et iud[ices nobilium] comitatus 
Castriferrei memorie commendamus, quod cum nos ad instantes et legittimas 
pe[ticiones nobilis] Georgii de Symony aca [nobilis] domine Agathe, consortis 
eiusdem Georgii Nicolaum de Pagh, unum ex nobis videlicet iudicem nobilium ad 
infra[scriptas inqui]sicionem et citacionem faciendas nostro pro testimonio 



duxissemus destinandum, qui tandem exinde [ad nos] reversus retulit nobis eo 
modo, quomodo ipse feria sexta proxima post festum Beati Mathei [apostoli] et 
ewangeliste proxime preteritumb in isto comitatu procedendo ab omnibus, quibus 
decens et oppor[tunum]c fuisset, diligenti inquisicione prehabita talem scivisset 
certitudinis veritatem, quomodo nobiles M[ath]ias Horwath et Nicolaus Sydo de 
Bewd omnes capecias istius anni de predio eorundem exponencium Pereczfelde 
vocato in isto comitatu Castriferrei existenti abduxissent, et quo ipsorum placuisset 
voluntati, fecissent potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum 
exponencium valde magnum. Habitaque ipsa inquisicione eodem die idem iudex 
nobilium memoratos Mathiam Horwath et Nicolaum Sydo in dicta possessione 
Bewd, porcionibus scilicet ipsorum possessionariis ibidem habitis contra prefatos 
exponentes ad feriam secundam proximam post festum Beati Michaelis archangeli 
proxime preteritum'1 in nostram citasset presenciam racionem de premissis 
reddituros efficacem, litispendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante. Datum 
in Castroferreo, feria secunda antedicta, anno Domini millesimo quadringentesimo 
nonagesimo septimo. 

a nobilis... ac: sor fölött. b 1497. szeptember22. coportunum. t! 1497. október 2. 

11. 

1497. október 2. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy Simonyi György hitvese, váti Rákos Zsigmond 
leánya Ágota keresetére bődi Horvát Mátyást és Sidó Miklóst a törvényszékre meg-
idézte. 

220 x 143 mm-es, ép papíron, zárlatán három gyürüspecsét nyomával. Címzés: Pro 
nobili domina Agatha, consorte nobilis Georgii Ewdvy de Symony contra nobiles Mathiam 
Horwath et Nicolaum Sydo de Bewd ad feriam secundam proximam post festum Beati 
Michaelis archangeli proxime preteritum. Alatta: inquisitoria et citatoria. Időrendi sorozat 
126. (No. 1979.- DF 257 387.) 

Nos, Iohannes Gewrffy de Radocz vicecomes et iudices nobilium comitatus 
Castriferrei memorie commendamus, quod cum nos ad instantem et legittimam 
peticionem nobilis domine Agathe, consortis nobilis Georgii Ewdwy de Symony, 
filie videlicet condam Sigismundi Rakws de Waith Nicolaum de Pagh, unum ex 



nobis videlicet iudicem nobilium ad infrascriptas inquisionem et citacionem 
faciendas nostro pro testimonio duxissemus destinandum, qui tandem exinde ad 
nos reversus retulit nobis isto modo, quomodo ipse feria sexta porxima post festum 
Beati Mathei apostoli proxime preteritum'1 in isto comitatu procedens ab omnibus, 
quibus decens et opportunumb fuisset, diligenti inquisicione prehabita talem 
scivisset certitudinis veritatem, quomodo circa festum Beatissime virginis Marie 
de Nive similiter proxime preteritum0 nobiles Mathias Horwath et Nicolaus Sydo 
de Bewd capecias terrestres in predio prefate domine exponentis Pereczfelde 
vocato in comitatu Castriferrei existenti habito germinatas abduxissent, et quo 
ipsorum placuisset voluntati, fecissent potencia mediante in preiudicium et 
dampnum predicte domine exponentis valde magnum. Habitaque huiusmodi 
inquisicione eodem die idem iudex nobilium memoratos Mathiam Horwath et 
Nicolaum Sydo in porcionibus ipsorum possessionariis in dicta Bewd habitis 
contra memoratam dominam expdnentem ad feriam secundam proximam post 
festum Beati Michaelis archangeli proxime preteritum1' in nostram citasset 
presenciam racionem de premissis reddituros efficacem, litispendencia, si qua 
foret inter ipsos, non obstante. Datum in Castroferreo, feria secunda antedicta, 
anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo. 

a 1497. szeptember 22. b oportunum. c 1497. augusztus 5. cl 1497. október 2. 

12. 

1497. október 7. Vasvár. 

Vas megye hatósága jelenti Szapolyai István nádornak, hogy a Simonyi György ke-
resetére általa elrendelt vizsgálatot elvégezték. 

293 x 155 mm-es szakadt, két helyen ragasztott papíron, zárlatán három gyürüspecsét 
nyomával. Címzés: Domino palatino. Pro nobili Georgio de Symo[ny] et alia intrascripta. 
Alatta: [Inquisiciojnis reláció. Időrendi sorozat 127. (Nr. 1984. - DF 257 388.) 

Spectabiii et [magnifico] domino Stephano de Zapolya, comiti perpetuo terre 
Scepusyensis, regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino [nostro] 
honorando Iohannes Gyewrf fy de Radocz vicecomes et iudices nobilium 
comitatus Castriferrei debitam reverenciam cum hon[ore. Vestra] noverit 



m(agnificencia) nos litteras eiusdem inquisitorias nobis loquentes et directas 
recepisse honore, quo decuit, in hec verba: l. föntebb, 8. oklevél 

Unde nos peticionibus eiusdem v(estre) m(agnificencie) obtemperare volentes, 
lit tenemur, nobilem Andreám [Cjhykor de Theskand, unum ex nobis videlicet 
iudicem nobilium de sede nostra iudiciaria ad premissa peragenda nostro [pro 
testimonio] transmisissemus. Qui tandem exinde ad nos reversus retulit nobis isto 
modo, quomodo ipse feria secunda proxima post fes tum Beati Michaelis 
archangeli proxime preteritum3 in isto comitatu Castriferrei procedens ab omnibus, 
quibus decens et opportunumb fuisset, diligenti inquisicione prehabita talem 
scivisset deL premissis certitudinis veritatem, prout v(estre) m(agnificencie) 
dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum eiusdem contineret per omnia 
predictarum. Datum in Castroferreo, sexto die diei inquisicionis prenotate, anno 
Domini supradicto. 

a 1497. október 2. b oportunum. L előtte áthúzva: certitudinis. 

13. 

1498. május 14. Buda. 

Szapolyai István nádor kéri a somogyi konventet, hogy a konventi emberrel kikül-
dött nádori ember tartson vizsgálatot a lövöldi kartauzi konvent elleni hatalmasko-
dások ügyében. 

Átírta a somogyi konvent 1498. július 17-én kelt jelentésében. (DF 257 390.) 

Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Simigiensis Stephanus de Zapolya, 
comes perpetuus terre Scepwsiensis ac regni Hungarie palatínus et iudex 
Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis 
religiosorum fratrum Georgii prioris et conventus ecclesie Beati Michaelis 
archangeli de Leweld ordinis Carthwsiensis, quomodo in anno, cuius iam octava 
instaret revolucio vei citra, condam magnificus Nicolaus de Hederwara una cum 
Martino Horwath, Iohanne de Nyary, Andrea Thyborch de Hene et Nicolao Desew 
de Zokolendred nobilibus familiaribus et quampluribus iobagionibus suis manibus 
annatis et potenciariis ad possessionem prefatorum exponencium Eghazaszamard 
vocatam in comitatu Simigiensi habitam accessisset abindeque universa pecora, 
boves et equos ac quamplura vasa vinorum aliasque res et bona iobagionum 



ipsorum exponencium inibi residencium depredasset et asportasset, in quibus 
dictis iobagionibus ipsorum plus, quam ducentorum florenorum auri dampna 
intulisset potencia mediante. — Preterea circa festum Beatorum Fabiani et 
Sebastiani martirum proxime preteritum,3 cum scilicet Barnabas Warga, 
Demetrius Kaiman, Stephanus Konthos et Blasius Weg, iobagiones ipsorum 
exponenciumb in possessione eorundem Andoch vocata in comitatu Simigiensi 
existenti residentes simul cum curribus vehiclis ac bobus ipsorum ad silvas et 
virgulta ipsorum exponencium Tholyad vocata intra metas prefate possessionis 
Andoch vocate adiacentes et habita pro lignis et virgultis necessariis asportandis 
accessissent, tunc nobiles Mathias Elek et Gregorius similiter Elek, necnon Gaspar 
Wzdy et Mathias Nykos de Alsoandoch una cum Stephano et Mathia Bothos, 
Valentino Nagh, Mathia Elek ac Martino et Laurencio Thoth, Blasio Heghy, 
Nicoiao et Symone Thoth, Aniano Rezeges et Paulo Deak ac Augustino Warga, 
iobagionibus ipsorum in dicta Andoch commorantibus manibus armatis et 
potenciariis in ipsos Barnabam Warga et Demetrium Kaiman et alios iobagiones 
ipsorum exponencium irruissent eosdemque nullis culpis et demeritis ipsorum 
exigentibus diris verberum et vulnerum plagis affecissent semivivos relinquentes 
potencia ipsorum mediante. — Ceterum Nicolaus, filius Francisci Parvi de Kewp 
circa festum Beati Georgii martiris proxime preteritum0 quendam ortum pratorum 
Benedicti Faydez, iobagionis dictorum exponencium in dicta possessione Kewp in 
dicto comitatu Simigiensi existenti residentis in terra propr ia eorundem 
exponencium constructum omnino destruxisset et per hoc dictum pratum aliaque 
fenilia iobagionum ipsorum exponencium per pecudes et iumenta et currus 
conculcari et anichilari fecisset potencia mediante in preiudicium et dampnum 
dictorum exponencium valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus 
petimus dil igenter, quatenus vestrum mit ta t i s hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Ladislaus Posa de Feyereghaz sive Nicolaus aut 
Gregorius Posa de eadem vel lohannes de Kewp sew David vel Thomas de 
Kyskarad sive Laurencius Nagh de Thard sew Gregorius vel Petrus Therek de 
Feyereghaz sin Petrus Zewke de predicta Kyskarad aliis absentibus homo noster 
scita prius premissorum mera veritate egregium Franeiscum, filium dicti condam 
Nicolai de Hederwara, in quem scilicet mortuo prefato Nicoiao, patre suo universa 
bona et iura possessionaria dicti patris sui sunt condescensa, et alios predictos 
contra prefatos exponentes iuxta disposiciones dominorum prelatorum et baronum 
regnique nobilium universorum novissime in congregacione generali circa festum 
Beati Martini episcopid in civitate Pesthiensi factas et ordinatas ad vigesimum diem 
festi Beati lacobi apostoli nunc venturi6 nostram palatinalem in presenciam evocet 
racionem de premissis reddituros, litispendencia, si qua foret inter ipsos, non 



obstante, antefatos iobagiones dictorum nobilium eisdem statuere commitendo, 
insinuatque ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto coram nobis 
compareant dictique nobiles predictos iobagiones eorum statuant, sive non, nos ad 
partis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quod iuri videbitur 
expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seriem 
cum evocatorum, statui commissorum nominibus, ut fuerit expediens, terminum 
ad predictum nobis amicabiliter rescribatis. Datum Bude, feria secunda proxima 
ante1 festum Beate Sophie vidue, anno Domini millesimo quadringentesimo 
nonagesimo octavo. 

a b 

1498. január 20. előtte áthúzva: ad silvas et virgulta ipsorum exponencium Tholyad 
vocata. L 1498. április 24. u 1497. november 11. c 1498. augusztus 13. előtte halvá-
nyabban és áthúzva: post. 

14. 

1498. május 31. Buda. 

Szapolyai István nádor kéri a vasvári káptalant, hogy a váti Rákos család kereseté-
re a káptalani tanú társaságában a nádori ember tartson vizsgálatot monyoróke-
réki Ellerbach János hatalmaskodása ügyében, majd idézze is meg őt. 

Átírta a vasvári káptalan 1498. június 22-én kelt jelentésében. (DF 257 389.) 

Amicis suis reverendis, capitulo ecclesie Castriferrei Stephanus de Zapolya 
comes perpetuus terre Scepusiensis , regni Hungarie pa la t inus et iudex 
Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis nobilium 
Francisci, fílii condam Alberti Rákos de Waith ac dominarum Ursule Georgii de 
Wag et Agathe alterius Georgii Porkoláb de Simony consortum, filie videlicet 
condam Sigismundi Rakus de dicta Waith, quomodo circa festum Beati Georgii 
martiris in anno, cuius iam fere quinta instaret revolucio, preterituma egregius 
Iohannes Ellerbah de Monyorokerek nescitur unde motus quoddam predium 
dictorum exponencium Kysweped vocatum in comitatu Castriferrei habitum 
minus iuste et indebite ac preter omnem viam iuris pro se ipso occupari fecissetb 

occupatumque teneret et conservaret eciam de presenti, in quibus eisdem 
exponentibus plus, quam ducentorum florenorum auri dampna intulisset potencia 
mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valdec magnum. 



Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Gallus de Bewd vei 
Nicolaus Sol de Keweskwt aut Iohannes Farkas de Kewchky sin alter Johannes de 
Kyskewchky sew Ambrosius de Gercze sive Blasius de Thaskand aliis absentibus 
homo noster scita prius premissorum mera veritate evocet prefatum Iohannem 
Ellerbah contra annotatos exponentes iuxta statuta et disposiciones dominorum 
prelatorum et baronum regnique nobilium novissime in congregacione eorum 
generali pro festo Beati Georgii martiris proxime preterito1' in civitate Pesthiensi de 
mandato domini nostri regis celebrata edita et stabilitas et tandem per ipsum 
dominum nostrum regem roboratas ad vigesimum diem festi Beati Iacobi apostoli 
proxime venturie nostram in presenciam ad terminum racionem de premissis 
redditurum efficacem1, litispendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, 
insinuatque ibidem eidem, ut sive ipse termino in prescripto coram*5 nobis 
compareat, sive non, nos ad partis comparentis instanciam id faciemus in 
premissis, quod iuri videbitur expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, 
evocacionis et insinuacionis seriem cum evocati et insinuati nomine terminum ad 
predictum, ut fuerit expediens, nobis amicabiliter rescribatis. Datum Bude, feria 
quinta proxima post f es tum Beati Urbani pape, anno Domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo octavo. 

a 1494. április 24. b ffecisset. c walde. d 1498. április 24. e 1498. augusztus 13. 
f eficacem. g előtte kihúzva: nobis. 

15. 

1498. június 22. 

A vasvári káptalan jelenti Szapolyai István nádornak, hogy parancslevele értelmé-
ben a nádori ember a káptalani kiküldött társaságában a vizsgálatot lejblytatta, 
majd megidézte monyorókeréki Ellerbach Jánost. 

292 x 219 mm-es enyhén szakadozott papíron, zárlatán pecsét maradékaival. Címzés: 
Domino palatino. Pro nobili Francisco, fdio condam Alberti Rákos de Waith et aliis 
intrascriptis contra egregium Iohannem Ellerbah de Monyorokerek ad vigesimum diem festi 
Beati Iacobi apostoli proxime venturi. Alatta: inquisicionis, evocacionis et insinuacionis 
reláció. A hátoldal jobbszélén perfeljegyzések: Pro A Georgius de Wag cum procuratoriis 
litteris Castriferrei, solvit. — Pro A Georgius de Wag11 cum procuratoriis litteris Castriferrei. 



Ex A Georgius de Wag et domina Ursula, consors eiusdem, exmittantur, solvit. Pro A 
Georgius de Wagb cum Chorna. Időrendi sorozat 128. (No. 2034. - DF 257 389.) 

Magnifico domino Stephano de Zapolya, comiti perpetuo terre Scepusiensis, 
regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino ipsorum honorando 
capitulum ecclesie Castriferrei oraciones in Domino devotas. V(estra) noverit 
m(agnificencia) nos litteras eiusdem v(estre) m(agnificencie) inquisitorias, 
evocatorias et insinuatorias nobis directas honore, quo decuit, recepisse in hec 
verba: /. föntebb, 14. oklevél. 

Unde nos peticionibus vestris annuentes, uti tenemur, una cum prefato 
Ambrosio de Gercze homine vestro nostrum hominem, videlicet honorabilem 
magistrum Matheum decanum, socium et concanonicum nostrum ad premissa per-
agenda nostro pro testimonio transmisimus fidedignum. Qui tandem exinde ad nos 
reversi nobis uniformiter0 retulerunf1 isto modo, [quod] ipsi feria secunda proxima 
post festum Beatorum Viti et Modesti martirum proxime preteritum6 in dicto 
comitatu simul procedendo ab omnibus hoininibus, a quibus decens et opportunum 
fuisset, diligenti inquisicione prehabita omnia premissa sic fore facta rescivissent, 
prout eidem v(estre) m(agnificencie) dictum extitisset et sicut tenor litterarum 
vestrarum per omnia contineret preseriptarum. Habita itaque huiusmodi 
inquisicione idem homo v(estre) m(agnificencie) dicto nostro testimonio presente 
eodem die prefatum egregium Iohannem Ellerboh de Monyorokerek iuxta 
disposiciones dominorum prelatorum, baronum regnique nobilium novissime in 
congregacione eorum generali pro festő Beati Georgii martiris proxime preterito1 

in civitate Pesthiensi celebrata factas de propria sua possessione Hydashollos 
vocata in predicto comitatu existenti habita contra annotatos exponentes brevi 
evocacione, videlicet ad vigesimum diem festi Beati Iacobi apostoli nunc venturig  

in curiam regiam, vestram scilicet evocasset in presenciam racionem de premissis 
redditurum, litispendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuando 
ibidem eidem, ut sive ipse termino in predicto coram vobis compareat, sive non, 
vos ad partis comparentis instanciam id facietis in premissis, quod ordo dictaverit 
iuris. Et post hec huiusmodi execucionis seriem cum evocati et insinuati nomine, ut 
fűit expediens, terminum ad predictum eidem v(estre) m(agnificencie) duximus 
reseribendum. Datum quinto die diei execucionis prenotate, anno Domini 
supradicto. 

J Georgius de Wag áthúzva. b utána kihúzva: person. c unifformiter. d retullerunt. 
e 1498. június 18. f 1498. április 24. B 1498. augusztus 13. 



16. 

1498. július 17. 

A somogyi konvent jelenti Szapolyai István nádornak, hogy a lövöldi kartauziak 
panaszára elrendelt vizsgálatot és idézést a nádori ember a konventi tanú társasá-
gában elvégezte. 

400 x 292 mm-es ép papíron, zárlatán pecsét maradványaival. Címzés: Domino palatino. 
Pro egregio Francisco, fílio magnifici condam Nicolai de Hederwara et aliis intrascriptis 
contra religiosos fratres Georgium priorem et conventum ecclesie de Leweld ad tenninum 
intrascriptum. Inquisicionis, evocacionis et insinuacionis par. Időrendi sorozat 129. (Nr. 
1924. - DF 257 390.) 

Spectabili et magnifíco domino Stephano de Zapolya, comiti perpetuo terre 
Scepwsiensis, regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino et amico 
ipsorum honorando conventus monasterii Sancti Egidii de Simigio amiciciam 
paratam cum honore. Litteras eiusdem vestre magnificencie inquisitorias, 
evocatorias et insinuatorias nobis amicabiliter loquentes et directas honore, quo 
decuit, recepimus inhec verba: l. föntebb, 13. oklevél. 

Et iuxta earundem continenciam una cum prefato Petro Therek de predicta 
Feyereghaz, homine vestre magnificencie nostrum hominem, videlicet religiosum 
fratrem Galium sacerdotem, unum ex nobis ad premissa peragenda nostro pro 
testimonio fidedignum duximus destinandum. Qui tandem exinde ad nos reversi 
nobis sub iuramento eorum concorditer retulerunt eo modo, quod ipsi feria tercia 
proxima ante festum Beati Benedicti abbatis proxime preterituma in dicto comitatu 
Simigiensi procedendo ab omnibus nobilibus et ignobilibus eiusdem comitatus 
hominibus, a quibus scilicet decens et opportunum fuisset, palam et occulte de 
prenarratis diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic 
et suo modo facta fuisse et perpetrata extitisse rescivissent, prout eidem vestre 
magnificencie dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum eiusdem per 
omnia contineret prescriptarum. Habitaque huiusmodi inquisicione eodem die idem 
homo vestre magnificencie ipso nostro testimonio presente annotatum Franciscum, 
filium dicti condam Nicolai de Hederwara de possessione sua Somodar vocata, 
annotatos vero Mathiam et Gregorium Elek, necnon Gaspar Wzdy et Mathiam 
Nykos de Alsoandochb in eadem Alsoandoch, Nicolaum autem, filium Francisci 
Parvi de Kewp in eadem Kewp, quemlibet videlicet eorum de porcionibus ipsorum 
possessionariis possessionibus in eisdem habitis contra annotatos exponentes ad 
vigesimum diem festi Beati Iacobi apostoli nunc venturic vestram palatinalem 



evocasset in presenciam racionem de premissis reddituros efficacem, litispendencia, 
si qua foret inter ipsos, non obstante, prescriptos iobagiones dictorum nobilium 
eisdem statuere commisisset, insinuasset ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in 
predicto coram vobis compareant dictique nobiles prescriptos iobagiones eorum 
statuant, sive non, vos ad partis comparentis instanciam id facietis in premissis, quod 
iuri videbitur expediri. Datum octavo die diei inquisicionis, evocacionis et 
insinuacionis prenotatarum, anno Domini supradicto. 

a 1498. július 10. (ti. Translatio Benedicti) b Asoandoch. L 1498. augusztus 13. 

17. 

1499. február 18. Buda. 

II. Ulászló király tanúsítja, hogy személyes jelenléte előtt monyorókeréki 
Ellerbach János az általa jogtalanul elfoglalt kisvépi birtokrészeket váti Rákos Fe-
rencnek, Vági Orsolyának és Váti Ágotának visszabocsátotta. 

285 x 245 mm-es enyhén szakadozott papíron, szöveg alatt vörös, papírfelezetes pecsét-
tel. Szöveg alatt jobbszélen: Coram magistro Iohanne Ellgy (Ellyevölgyi kézjegye) 
prothonotario. Időrendi sorozat 131. (Nr. 2028. - DF 257 392.) 

Nos , Wlad is laus , Dei gracia rex Hungar ie , Bohemie etc. memor i e 
commendamus, quod Iacobus de Hollos pro egregio Iohanne Ellerboh de 
Monyorokerek cum capituli Castriferrei ab una ac Georgius de Wag pro nobilibus 
Francisco, filio condam Alberti Rákos de Waith, neenon dominabus Ursula, filia 
condam magistri Nicolai de eadem Wag, consorte scilicet eiusdem Georgii cum 
conventus de Chorna et Agatha, filia condam Sigismundi de predicta Waith, consorte 
videlicet Georgii Porkoláb de Simony cum preseripti Castriferrei ecclesiarum litteris 
procuratoriis ab alia partibus coram nostra personali presencia constituti per easdem 
partes sponte et libere confessum extitit pariter et relatum in hunc modum, quod 
quamvis alias prefati Franciscus, fílius condam Alberti Rákos ac domine Ursula 
ipsius Nicolai de Wag et Agatha prefati olim Sigismundi similiter Rákos fílie 
prelibatum Iohannem Ellerboh racione et pretextu indebite occupacionis ac 
detencionis totalis porcionis eorum possessionarie in predio Kysweped appellato in 
comitatu Castriferrei existenti habite per ipsum Iohannem, ut dicitur, patrate contra 
se in curiam nostram regiam traxerint in causam, in qua diucius procedendo iidem 



Franciscus ac domine Ursula et Agatha prelibatum Iohannem Ellerboh aggravarea 

pretenderint, quia tarnen idem Iohannes Ellerboh super prescriptis porcionibus 
possessionariis in eodem oppido Kysweped habitis annotatos Franciscum et 
dominas Ursulam et Agatham optima iura habere cognovisset, ob hoc ipse 
prescriptas totales porciones ipsorum possessionarias in eodem predio Kysweped 
habitas simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet antefatis Fran-
cisco, filio condam Alberti ac dominabus Ursule ipsius magistri Nicolai et Agathe 
dicti olim Sigismundi Rakos filiabus earundemque heredibus et posteritatibus 
universis pure et simpliciter quieteque et pacifice in perpetuum possidendas 
remisisset et resignasset manus suas et suorum quorumlibet de e[is]dem porcionibus 
eorundem penitus et per omnia excipiendo. Econverso autem iidem Franciscus ac 
domine Ursula et Agatha memoratum Iohannem Ellerboh super premissis actibus 
potenciariis causisque et litibus ac earundem cunctis processibus exhinc 
quomodolibet secutis quittum, expeditum et modis omnibus absolutum reddidissent 
et commisissent universasque litteras inquisitorias, evocatorias et alias quascumque 
causales coram quovis iudice et iusticiario regni nostri previa racione sub 
quibuscunque formis verborum hactenus emanatas vanas et inanes viribusque 
destitutas et exhibitoribus earundem nocituras reliquissent1' et commisissent, ymo 
idem Iacobus de Hollos in persona prelibati Iohannis Ellerboh prescriptas porciones 
procuratoria prenominata remisit et resignavit, annotatusque Georgius de Wag 
nominibus predictorum Francisci ac dominarum Ursule et Agathe modo simili 
procuratoria prenarrata virtutibus iamfatum Iohannem Ellerboh quittum et per omnia 
absolutum commisit litterasque pretactas viribus destitutas reliquit0 coram nobis 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum Bude, feria 
secunda proxima post festum Beati Valentini martiris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo nono. 

J agravare. b relinquissent. c relinquit. 

18. 

1499. május 24. Óbuda. 

Laskai Miklós és Karai Tamás budai kanonokok, VI. Sándor pápa által kijelölt bírák 
megparancsolják a sitkei, intai, sági és miskei plébánosoknak, hogy Simonyi Gál és 
társai keresetére idézzék meg jelenlétük elé Kisfaludi Vince Mihályt és Jánost. 



295 x 285 mm-es, szakadozott, halvány papíron, szöveg alatt két gyűrűspecsét nyomá-
val. Szöveg alatt jobbszélen: lacobus de Bodogazonfalwa nótárius. Időrendi sorozat 130. 
(Nr. 1974.-DF 257 391.) 

Nieolaus de Lasko lector ac Thomas de Kara cantor canonici ecclesie Budensis, 
necnon cause et causis appellacionis sive appellacionum ac partibus subscriptis per 
sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum, dominum Alexandrum, 
divina providencia papam sextum sanctamque eius sedem apostolicam iudices 
delegati et commissarii specialiter deputati dilectis nobis in Christo discretis viris, 
dominis ... de Sythke,... de Intha, ... de Saag et ...a de Myske aliisque omnibus et 
singulis ecclesiarum plebanis in et sub Iauriensi diocesi ubilibet constitutis et 
existentibus, qui presentibus fueritis requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus, 
salutem in Domino et nostris huiusmodi, ymmo verius apostolicis firmiter obedire 
mandatis. Vestre et cuiuslibet vestrum devocioni insolidum in virtute sancte 
obediencie et sub excommunicacionis pena, quam in vos sew alterum vestrum 
huiusmodi mandatum nostrum, ymmo verius apostolicum exequi recusantes seu 
recusantem trium dierum canonica monicione premissa a die exhibicionis 
presencium vobis fienda computantes ferimus, in hiis scriptis districte precipiendo 
committimus et mandamus, quatenus mox visis presentibus ac dum et quando cum 
presentibus fueritis requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus, ad nobiles 
Michaelem Wyncze ac Iohannem similiter Wyncze de Kysfalwd, fratres condam 
Iohannis litterati de dicta Kysfalwd, quo premortuo presens causa ad eosdem cum 
omni onere condescensa extitisseb fertur, personaliter accedatis ipsosque ad 
instanciam nobilium G[alli] de Simony, necnon Georgii Porkoláb, Iohannis 
Anthalfy et Benedicti Borlaffy de dicta Simoni predicte dyocesis ad videndas et 
audiendas causam et causas appellacionis sive appellacionum predictas, que inter 
prefatum condam Iohannem litteratum ut appellantem ab una, necnon Galium, 
Georgium Porkoláb aliosque prenominatos veluti appellatos partibus ex altera 
coram nobis vigore litterarum sew bullarum apostolicarum versuntur sew pendent, 
indecise reassumpmentes et continuantes ac reassumpmi et continuari volentes in 
eodem statu, quo ipse cause pendere dinoscuntur, alias ad videndas et audiendas in 
eisdem causis ad ulteriora et usque ad sentencias, interlocutorias scilicet et 
diffmitivas, si phas erit, procedi ad quindecimum diem a die huiusmodi vestre 
[amonicionis] ipsis fiende computandum, si dies ipsa iuridica fuerit, alioquin 
proximam diem iuridicam extunc immediate sequentem, qua scilicet nobis in hac 
causa ad iura reddenda et causas audiendas pro tribunali sedere oportet, in nostram 
peremptorie citetis presenciam aliasque prefatis Gallo Simony ac Georgio 
Porkoláb aut ipsorum procuratori legittimo de et super premissis ac earum 
occasione de iure ac iusticia responsuros a nobisque debite iusticie complementum 



recepturos, certificantes nichilominus eosdem per vos sic citatos, quod sive ipsi in 
dicto citacionis termino coinpareant coram nobis hie in Buda Vetere in iudicio, sive 
non, ipsis ulterius non ibi in partibus, sed per edictum publicum in foribus ecclesie 
Beati Petri apostoli collegiate et capitularis Budensis more solito publice citatorum 
ad partis coram nobis comparentis instanciam in causa et causis huiusmodi ad 
premissa et ad ulteriora procedemus alterius partis absencia vel contumacia in 
aliquo non obstante. Et post hec seriem ipsius vestre execucionis huiusmodi ac 
quitquid in premissis feceritis, nobis fideliter et conscienciose rescribatis, 
presentes in specie remittendo. Datum in Buda Veteri predicta, vigesima quarta die 
mensis maii, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono. 

a a szövegben a keresztnevek helyét kipontozták. b előtte kihúzva: fer. 

19. 

1501. március 29. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy Simonyi György keresetére a Intal Barnabás 
által elfoglalt toronyi birtokrész ügyében eltiltást foganatosított. 

218 x 160 mm-es ép papíron, hátoldalán négy gyűrüspecsét nyomával. Közel egykorú 
kéztől: Prohibitoria nobilium de Symon. Időrendi sorozat 133. (Nr. 1955. - DF 257 394.) 

Nos, Gregorius de Sythke et Osvaldus Polyony de Hydweeg vicecomitesa et 
iudices nobilium comitatus Castriferrei memorie commendamus, quod nos ad 
instantem et legittimam peticionem egregii Georgii de Symoni unum ex nobis, 
videlicet Ladislaum de Boczor iudicem nobilium ad infraseriptam prohibicionem 
faciendam nostro pro testimonio duxissemus destinandum. Qui tandem exinde ad 
nos reversus nobis retulit isto modo, quod ipse prope festum Beati Iacobi apostoli 
preteritumb tempore messis ad possessionem Thornoshaza destitutam populorum 
accessisset, ibique nobilem Barnabam de Intha et alios quoslibet ab occupacione, 
detencione porcionis possessionarie exponentis in eadem Thornoshaza habite 
eandemque sibi ipsis statui faccione, in dominium eiusdem sub aliquo quesito colore 
sese intromissione, usu fructuum et quarumlibet utilitatum eiusdem porcionis 
possessionarie percepcione et percipi faccione qualitercumque factis vel fiendis 



inhibuisset manifeste testimonio presencium mediante. Datum in Castroferreo, feria 
secunda post dominicam Iudica, anno Domini millesimo quingentesimo primo. 

a b wicecomites. 1500. július 25. 

20. 

1501. január 18. 

Vas megye hatósága emlékezetül adja, hogy Simonyi György keresetére a kiküldött 
szolgabíró egy váti hatalmaskodás ügyében nyomozást tartott és idézést foganato-
sított. 

210 x 180 mm-es szakadozott papíron, zárlatán négy gyűrüspecsét nyomával. Címzés: 
Pro e(gregio) Georgio de Symoni contra relictam dominam Ursulam, consortem Georgii de 
Waag ad feriam secundam ante festum Conversionis Sancti Pauli apostoli venturum, 
iobagiones intrascriptos statuendum ac nobilem Iohannem Thulyok de Kezwlcze 
iobagiones suos statuendum. Alatta: Inquisitoria et citatoria prima et statutoria. Hátoldalá-
nak jobbszélén a címzés felől kezdve: la <A> personaliter, pro I nullus citatorum. 2° ad 
deposicionem iudiciorum. 3:1 adiudicatum est, extradentur littere adiudicatorie. Időrendi so-
rozat 134. (Nr. 1969. - A DF-be nem került be.) 

Nos, Gregorius de Sythke ac Osvaldus Polyany vicecomites3 ac indices nobilium 
comitatus Castriferrei memorie commendamus, quod nos ad instantem et legittimam 
peticionem egregii Georgii de Symoni unum ex nobis, videlicet Mathiam de 
[Molnari]b iudicem nobilium ad infrascriptam inquisicionem faciendam nostro pro 
testimonio duximus destinandum0. Qui tandem exinde ad nos reversus nobis retulit 
isto modo, quod ipse feria sexta post festum Epifaniarum Domini preteritumd in isto 
comitatu procedendo ab omnibus, quibus decens et opportunum fuisset, diligenti 
inquisicione prehabita talem de infrascriptis scivisset certitudinis veritatem, quod in 
vigilia Epifaniarum Domini preterita6 circumspecti Osvaldus Warga, Gregorius 
filius Martini Biro in possessione Waith commorantes in domo Valentini, iobagionis 
condam Georgii de Waag taberna eiusdem mansissent et bibissent, et post hoc ad 
propria ire habuissent, mox Emericus Anyos, Gregorius similiter Anyos, Paulus 
Warga, iobagiones nobilis Iohannis Tulyok in possessione Kezwlcze commorantes 
et Iohannes Kys et Ianch' de Waith, iobagiones domine Ursule, relicte condam 
Georgii de Waag cum suis complicibus armatis et potenciariis manibus in dictum 
Osvaldum^ irruissent, procusissent, verberassent, vulnerassenth usque sanguinis 



effusionem ac prefatum Osvaldum ad terrain prostrassent ante portám exponentis 
potencia mediante1. Facta huiusmodi inquisicione idem iudex nobilium sabbato post 
festum Epifaniarum Domini preterituin1 prefatam dominam Ursulam, relictam 
condam Georgii Wagi in dicta Waith commorantem de eiusdem porcionek contra 
prefatum exponentem ad feriam secundam ante festum Conversionis Sancti Pauli 
apostoli,1 anno Domini millesimo quingentesimo primo. 

A szöveg alatt más kézzel: ac nobilem Iohannem Thwlyok de Kezewlcze de 
porcione in eadem habita citavit suos iobagiones statuendum 2°. 

a vicccomites tollban maradt. b eredetileg Ladislaum de Boczor-t írtak, ám Ladislaum-ot 
áthúzva fölé Mathiam került, míg a Boezor-ra ráírva a Molnari-t, a szó olvashatatlanná vált. 
cdestinendum. d 1501. január 8. e 1501.január 5. f et Ianch: utólag áthúzva, de nyelvtani 
okokból nem rekeszthető ki a szövegből. g in dictum Osvaldum: sor fölött. h sor fölött, 
i i k 
potencia mediante: sor fölött. J1501. január 9. de eiusdem porcione: eiusdem porcionis. 

Feltehetően ide kívánta a jegyző az oklevél után feltüntetett mondatot beilleszteni. 1 Az idé-
zés ideje és az oklevél kezetése összekeveredett. 

21. 

1502. december 5. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy a Simonyi György keresetére kiküldött szol-
gabíró előtt a Simonyi Gál és György, illetve Intai Barnabás közötti perben kijelölt 
fogott bírák döntésükről vallomást tettek. 

245 x 223 mm-es, szakadt és utolsó harmadának elején igen elhalványult papíron, hátolda-
lán három gyürüspecsét nyomával. Egykorú kézzel: Arbitrativa disposicio e(gregii) Georgii 
de Symoni ex parte Barnabe de Intha. Időrendi sorozat 136. (Nr. 1980. - D F 257 396.) 

Nos, Gregorius de Sythke et Ladislaus Sebryk de Zarwaskend vicecomites et 
iudices nobilium comitatus Castriferrei memorie commendamus, quod nos ad 
instantem et legittimam peticionem egregii Georgii de Symoni unum ex nobis, 
videlicet Ladislaum de Boczor iudicem nobilium ad infrascriptam inquisicionem 
arbitrative fassionis audiendam nostra pro testimonio duximus destinandum. Qui 
tandem exinde ad nos reversus nobis retulit isto modo, quod ipse in festo Beati 
Andree apostoli preterito3 ad possessionem Symoni accessisset, ibique nobiles 
Bartholomeus Zeel de Seyther, Anthonius de Demelk, Martinus litteratus de Mesteri, 



ut arbitri et per partes infrascriptas probi homines deputati, coram eo personaliter 
constituti sunt confessi in hunc modum, quod ipsi in dominica ante festum Beati 
Andree apostoli preteritum'1 ad possesssionem Symoni pro disponendis, pacií icandis 
et deplanandis quibusdam differenciis inter egregios Galium et Georgium de Symoni 
ab una ac nobilem Barnabam de Intha ab alia partibus, que quidem cause in sede 
iudiciaria fuissent, adiudicare convenissemusc et quamvis dicti arbitri inter 
prescriptas partes plurimis tractatibus causis1' finem facere nequisivissent, tamen ad 
intercessionem et intigacionem arbitrorum prefati Gallus et Georgius de Symoni 
iuramentum, quod nobilis Barnabas de Intha octodecim [commetaneis] se nobilibus 
in dicta sede iudiciaria Castriferrei contra prefatos Galium et Georgium de Symoni 
prestare, dicere debuisset, usque adventum egregii Martini de Demelk, c(astellani) 
c(astri) Somlyo distulissente tali modo, ut dum prefatus egregii Martinus de Demelk 
presens fuerit recipere, sepefatus Georgius de Simoni similiter a serviciis domini 
[ ]' esse poterunt [.. ,]que ipse Martinus de Demelk inter partes prescriptas 
disponere ac eosdem ad unionem pacis deducere posset, benequidem, alioquin nil 
vei parvums prodesse poterit, dum et quando prefatus Gallus et Georgius de Symoni 
voluerint ac eundem Barnabam de Intha amonuerint, idem Barnabas XX die a die 
amonicionis computando ad sedem iudiciariam Castriferrei ibique suum 
iuramentum in dicta sede iudiciaria adiudicatum prestare et dicere debeat in 
defensionem iusticie ipsorum prenotate. Datum in Castroferreo, feria secunda ante 
festum Beati Nicolai episcopi, anno Domini millesimo quingentesimo secundo. 

a 1502. november 30. b 1502. november 27. c az oklevél jegyzője az igét véletlenül többes 
szám első személyben szerkesztette, ahogyan a fogott bírák bevallásukat tették, d sor fö-

e f ij lőtt. distulhssent. harmad sor a szakadásban. b parwum. 

22. 

1503. július 3. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy a Simonyi György keresetére kiküldött szolga-
bíró Simonyi Hajas András felesége, Anna ellenében a vizsgálatot elvégezte. 

215 x 158 mm-es, ép papíron, hátoldalán három gyürüspecsét nyomával. Hátoldala alján 
egykorú kézzel: Inquisitoria Gwrkonis de Symoni. Időrendi sorozat 137. (Nr. 1962. — DF 
257 397.) 



Nos, Gregorius de Sythke et Ladislaus Sebryk de Zarwaskend vicecomites et 
iudices nobilium comitatus Castriferrei memorie commendamus, quod cum nos ad 
instantem et legittimam peticionem egregii Georgii de Symoni unum ex nobis, 
videlicet Ladislaum de Boczor, iudicem nobilium ad infrascriptam inquisicionem 
faciendam nostra pro testimonio duxissemus destinandum, qui tandem exinde ad 
nos reversus nobis retulit isto modo, quod ipse in dominica ante festum Divisionis 
Apostolorum 3 in isto comitatu procedens ab omnibus, quibus decens et 
opportunum fuisset, diligenti inquisicione prehabita talem de infrascriptis scivisset 
certitudinis veritatem, quod circa festum (...)b, dum providus Thoma, familiaris 
exponentis equos eiusdem domini sui terris et metis p(ossessionis) Symoni 
exponentis custodire et pascere subivisset, extunc nobilis domina Anna, consors 
nobilis Andree Hayas de Symoni ad terrain exponentis ivisset ibique prefatum 
exponentem et contra familiarem exponentis verbis illicitis et vituperiis dicendo 
„ Tu, filius meretricis, me non cognoscis, ego te taliter perdam, quod numquam in 
confinibus Turcorum taliter periieris!" iniuste et indebite potencia mediante. 
Datum in Castroferreo, feria secunda post festum Visitacionis Marie0, anno 
Domini millesimo quingentesimo tercio. 

a 1503. július 9. b az ünnep neve kimaradt. c a dátum nyilvánvalóan téves, vö. azexecutio 
napjával. 

23. 

1504. április 22. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy kiküldötte Simonyi György keresetére elvégez-
te a vizsgálatot hatalmaskodás ügyében. 

215 x 155 mm, szélein enyhén szakadozott papíron. Hátlapján három gyürüspecsét ma-
radványai. Alattuk: inquisitoria pro Georgii de Symony. Időrendi sorozat 139. (Nr. 1986. -
DF 257 399.) 

Nos, Gregorius de Sythke, vicecomes et iudices nobilium comitatus Castriferrei 
memorie commendamus, quod cum nos ad instantem et legittimam peticionem 
egregii Georgii de Symoni unum ex nobis, videlicet Mathiam de Molnári, iudicem 
nobilium ad infrascriptam inquisicionem faciendam nostro pro testimonio 
duxissemus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversus nobis retulit isto 



modo, quod ipse in festo Beati Colomani martiris preterito3 in isto comitatu 
procedens ab omnibus, quibus decens et opportunum fuisset, diligenti inquisicione 
prehabita talem de infrascriptis scivisset certitudinis veritatem, quod circa festum 
Beati Michaelis archangeli proxime preteritumb nobiles Emericus filius condamc  

de Beged, Thomas Thamko'1 filius Nicolai de eadem armatis et potenciariis 
manibus providum Andreám Nemeth, iobagionem dicti exponentis ad curiam 
prefati exponentis in eadem Beged habitam impulissent, sedc domum et curiam 
dicti exponentis intrare non potuisset, nece miserabili interemissent minusiuste et 
indebite potencia mediante. Datum in Castroferreo, feria secunda ante festum Bea-
ti Georgii martiris, anno Domini millesimo quingentesimo quarto. 

a 1503. október 13. b 1503. szeptember 29. körül. 0 a keresztnév kimaradt. a sor fölött. Lse. 

24. 

1504. október 7. Vasvár. 

Vas megye hatósága tanúsítja, hogy bődiSorky Gergely keresetére a Gergely elleni 
hatalmaskodás kapcsán a vizsgálatot és az idézést elvégezte. 

252 x 214 mm-es, szakadt, több helyen igen halovány papíron, zárlatán négy gyürüspe-
csét nyomával. Címzés: Pro nobili Gregorio Sorki de Bewd contra nobiles Sebastianum et 
Mathiam Kerthveles, Gregorium Pulyai, Blasium Czako de Pach, Stephanum Azthalnok de 
Owad, Balthasar de Begeth, Petrum de Narda, Emericum Boldi de [Cho] ad terminum 
intraseriptum; alatta: inquisitoria, citatoriaetinsinuatoria. Időrendi sorozat 138. (Nr. 1981.-
DF 257 398.) 

Nos, Gregoriiis de Sythke et Osvaldus Drabos de Nadasd vicecomites et iudices 
nobilium comitatus Castriferrei memorie commendamus, quod cum nos ad 
instantem et legittimam peticionem nobilis Gregorii Sorky de Bewd unum ex nobis, 
videlicet Mathiam de Molnári iudicem nobilium ad infraseriptam inquisicionem et 
citacionem faciendam nostro pro testimonio duxissemus destinandum, qui tandem 
exinde ad nos reversus nobis retulit isto modo, quod ipse feria secunda post festum 
Beati Michaelis archangeli proxime preteritum3 in isto comitatu procedendo ab 
omnibus, quibus decens et opportunum fuisset, diligenti inquisicione prehabita 
talem de infrascriptis scivisset certitudinis veritatem, quod in festo Beati Michaelis 
archangeli proxime preterito11 nobiles Sebastianus et Mathias Kerthweles, Gregorius 



Pulyai de Bewd, Blasius Cz[a]ko de Pach, Stephanus Azthonak de Owaad, Balthasar 
de Begewd, Petrus de Narda, Emericus Boldi de Cho in libera via in metis 
possessionis Bewd circa capellam Sancti Thome nescitur quo ducti respectu ad 
prefatum exponentem irruissent ibique eundem percusissent super terrain prostrando 
gravissimis vulnerum plagis tractassent usque habundantissimi0 sanguinis 
effusionem, et si probe mulieres non defendissent, nece miserabili interemissent 
minusiuste et indebite potencia mediante. Habita huiusmodi inquisicione idem iudex 
nobilium eodem die prefatos Sebastianum et Mathiam Kerthweles, Gregorium 
Pulyay de Bewd, Blasium Czako de Pach, Stephanum Azthalnok de Owad, 
Balthasar de Begeth, Petrum de Narda, Emericum Boldi de Cho, quemlibet de 
prescriptis ipsorum porcionibus in eisdem habitis contra annotatum exponentem ad 
feriam secundam post festum Sancti Colo[manni] martiris preteritumd in nostram 
citasset presenciam racionem de premissis reddituros. Unde idem iudex nobilium 
eodem die eisdem insinuasset, ut sive ipsi in prescripta feria secunda compareant, 
sive non, ad instanciam et peticionem debitam actoris id faciemus, quod iuri 
videbitur expediri. Datum in Castroferreo, feria secunda post festum Beati Francisci 
confessoris, anno Domini millesimo quingentesimo quarto. 

d 1504. szeptember 30. b hibásan: preterituin. 1504. szeptember 29. c többszörösen átjaví-
tott szó. d 1504. október 14. 

25. 

1501-1504" 

Vas megye hatósága Simonyi [György] keresetére vizsgálatot tart és idézést foga-
natosít. 

150 x 52 mm-es, az oklevél utolsó hasábját magában foglaló töredék. Hátoldalán perfel-
jegyzés az elveszett címzés felől indulva: A personaliter, pro I nullus. I petit paria litterarum 
[...] | A personaliter, pro I personaliter. Adiudicatum est XVIII [...] deponere littere 
quintodecimo die; ezzel szemben az oklevél sarkában: scripta. Időrendi sorozat 135. (Nu-
merus nélkül.) 

[...] comitatus Castriferrei [...] [de Sijmony unum ex nobis [...] nostro pro 
testimonio [...] [retujlit isto modo, quod ipse [... qjuibus decens et opportunum 
[... certitjudinis veritatem, quod prope [...] terras metales [ jasset contra 



prohibicionem [... ] habi ta huiusmodi inquisicione [... ] in eadem habita contra [... ] 
nostram citasset [...] anno Domini millesimo [...] 

a A dátum az oklevelet magában foglaló borítókon található, az oklevélen erre vonatkozó 
adatot nem látni. Az íráskép alapján lehetséges keltezést azért hagytuk meg, mivel elképzel-
hető, hogy a levéltár rendezője még többet látott a dátumból. 

26. 

1512. április 5. 

A veszprémi káptalan előtt Nagydevecseri Cser Józsa a Veszprém megyei Nagy-
devecser, Kisdevecser és Cserháza nevű birtokokban lévő részeit zálogba adja 
Nagydevecseri Csoron Andrásnak és fiainak. 

219x215 mm, enyhén szakadozott papíron. Hátlapján pecsét maradványával, fent közé-
pen a XVI. század második feléből: impignoratoria lose Cher de Dewecher. Időrendi sorozat 
140. (Nr. 1699.-DF 257 400.) 

Nos, capitulum ecclesie Wesprimiensis memorie commendamus, quod nobilis 
Iosa Cher de Naghdewecher, filius Mathie filii Iohannis similiter Cher de eadem 
onera et quelibet gravamina Anthonii filii aliorumque fratrum, proximorum et 
consanguineorum suorum in infraseriptis super se assumendo coram nobis 
personaliter constitutus sponte confessus extitit in hunc modum, quomodo ipse pro 
quibusdam suis arduis necessitatibus expediendis ipsum ad presens summe 
urgentibus evitandis totales porciones suas possessionarias in possessionibus 
Naghdewecher prefata et Kysdewecher ac Cherhaza ipsum iure hereditario 
concernentes, omnino in comitatu Wesprimiensi existentes et habitas cum omnibus 
earundem utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, puta terris arabilibus cultis et 
incultis, agris, pratis, fenetis, pascuis, silvis, nemoribus, vineis vinearumque 
promonthoriis, aquis aquarumque decursibus, molendinis molendinorumque 
locis, generaliter vero quarumlibet utilitatum integritatibus quovis nominis 
vocabulo vocitatis ad dictas porciones possessionarias rite et legittime spectantibus 
ac de iure et ab antiquo pertinere debentibus nobili Andree Choron de dicta 
Naghdewecher, Nicoiao, Balthasar, filiis eiusdem eorundemque heredibus et 
posteritatibus universis pro centum florenis auri Hungaricalibus iusti et veri 
ponderis plene et integre ab eodem Andrea Choron, ut dicitur, levatis et pereeptis 



impignorasset etpignori obligasset, ymmo impignoravit etpignori obligavit coram 
nobis, ita videlicet, ut dum et quando dicto lose vei suis posteris facultas redimendi 
dictas porciones possessionarias supererit3, extunc idem Andreas Choron aut 
heredes et posteritates sue rehabitis tarnen prius illis centum florenis dicto lose aut 
suis posteritatibus absque omni difficultate et iudiciario processu remittat 
remittereque teneat eo facto, assumendo prefatus losa in sua ac quorum supra 
nominibus et personis memoratum Andreám Choron, Nicolaum, Balthasar, filios 
eiusdem eorundemque heredes et posteritates universas in pacifico dominio 
prescriptarum porcionum possessionariarum usque tempus redempcionis ab 
omnibus impetitoribus defensare, conservare et protegere propriis suis laboribus, 
fatigis et expensis harum litterarum nostrarum vigore et testimonio mediante. 
Datum feria secunda proxima post festum Beati Ambrosii episcopi et confessoris, 
anno Domini millesimo quingentesimo duodecimo. 

Q superierit. 

27. 

1516. április 4. Pápa. 

Sitkei Gothárd levele Mesteri Bernát soproni alispánhoz a Nemescsáfordon birto-
kos Bors János és Csáfordi Bodor Miklós özvegye közötti per ügyében. 

219 x 150 mm, szélein szakadozott papíron. Hátlapján gyürüspecsét lenyomata, alatta 
címzés: egregio domino Bernardo de Mesther, vicecomiti comitatus Soproniensis, domino 
et amico nobis honora[ndo]. Időrendi sorozat 142. (Numerus nélkül. - DF 257 402.) 

Egregie domine et amice honorande salutem cum honore. Accessit ad nos quidam 
iobagio domini nostri generosissimi in Chorna commorans, Johannes Bors, qui 
quandam porcionem possessionariam nobilitarem in Nemes Chaford in comitatu 
Soproniensi existenti haberet et iure possideret, racione sew pretextu cuius porcionis 
sue relictam Nicolai Bodor de dicta Chaford in causam attraxisset. Novistis autem, 
quod est consuetudo regni, ut ultra decern iugera terrarum in nulla sede iudiciaria 
adiudicaripossit, ideo rogamus vestram e(gregietatem), quatenus huiusmodi causam 
aliquo modo in sede vestra adiudicari et revideri non permittatis, quum est causa 
superiorem sedem attingens, ne forte huiusmodi revisio inconveniens veniret coram 
dominum nostrum generosissimum. Preterea interest nobis, ut pocius, in quantum 



poterimus, causas colonorum domini nostri generosissimi defendere3, nam ipse in 
causam attractus asserit se poci us dominum waywodam pervenire, quam ibidem 
dicte domine respondere, preterea propter hanc causam, ex quo iam ipsa causa inter 
ipsos fuisset determinata et ipsa domina pretacta incidisset in birsagium aliquod, 
iusticia omni serie ulla causa semel determinata alio modo potest revidere. Ex arce 
Papensi, in festő Ambrosii, anno Domini 1516. 

Gotthardus de Sytke 

J utána kihúzva: cetemm. 

28. 

1518. március 8. Vasvár. 

Vas megye hatósága Simonyi György és fia, Mihály keresetére két hatalmaskodás 
ügyében tudományvételt foganatosít. 

285 x 117 mm-es ép papíroklevél, zárlatán egy gyürüspecsét töredéke és egy másik gyü-
rüspecsét lenyomata. Hátlapján: Georgii de Simony. Időrendi sorozat 143. (numerus nélkül 
- D F 257 403.) 

Nos, Gregorius de Sythke et Benedictus de Rwcha vicecomites et iudices 
nobilium comitatus Castriferrei memorie commendamus, quod cum nos ad 
instantes et legitimas peticiones egregiorum Georgii de Symony ac Michaelis filii 
eiusdem Bartholomeum Zeel de Seyter unum ex nobis, videlicet iudicem nobilium 
ad infraseriptam inquisicionem faciendam nostro pro testimonio duxissemus 
destinandum, qui tandem exinde ad nos reversus nobis retulit3 isto modo, quod ipse 
feria quarta proxima post dominicam Reminiscere proxime preteritamb in isto 
comitatu Castriferrei procedens ab omnibus eiusdem comitatus hominibus, 
nobilibus scilicet et ignobilibus palam et oculte, a quibus scilicet decens et 
opportunum fuisset, diligenter inquirendo talem de infraseriptis scivisset 
certitudinis veritatem, quomodo feria sexta proxima ante festum Purificacionis 
Beate Marie virginis proxime preteritumc egregius Franciscus Osthffy de 
Azzonfalwa missis et destinatis nobilibus Ladislao Pal de Boba, Valentino 
Sennyey, Benedicto Peterfíy de Ginchfalva'1 et altero Benedicto Sodor de Symony 
et provido Georgio Nyereggyártó familiaribus suis armatis manibus et potenciariis 
ad domum et curiam providi Urbani Dallos, iobagionis eorundem exponencium in 



eadem possessione Symony in comitatu Castriferrei existenti habitam ibique 
providum Albertum, fllium eiusdem Urbani, si idem in domibus ipsius6 Urbani se 
recludere non potuisset, nece miserabili interimere voluissent potencia mediante. 
Ceterum feria tercia proxima post dominicam Invocavit proxime preteritam1 

nescitur quibus respectibus egregius Ladislaus Osthffy de Azzonfalwa assumptis 
nobilibus Petro Herman de Demelk, Sthephano Chyba de eadem, Briccio de Kezep 
Magassy aliisque quampluribus familiaribus et hominibus suis manibus armatis et 
potencionariis ad predictam possessionem Symony veniendo ibique providum 
Petrum Pelhes, iobagionem prefatorum exponencium in eadem possessione 
Symony commorantem in orreo nobilis Benedicti Sodor ibidem habito fruges 
triturantem nullis culpis et demeritis suis exigentibus dure et acriter verberassetg, 
captivasset eundem captumque ad castellum Azzonfalwa adduxisset et tamdiu'1  

ibidem in sua captivitate detinuisset, quousque sue placuisset voluntati potencia 
mediante in preiudicium et dampnum prefatorum exponencium valde magnum. 
Datum in oppido Castriferrei, feria secunda proxima post dominicam Oculi, anno 
Domini 1518. 

retullit. 1518. március 3. 1518. január 29. u falva: sor fölött. előtte fölösleg: et. 
1 1518. február 23. g werberasset. 11 tamdyw. 

29. 

1520. május 6. Buda. 

Bátori István nádor megbírságolja váti Rákos Ferencet és bőgöd Török Miklóst, 
mivel Meggyesi Imre felesége ellenében a kitűzött határidőre színe előtt nem jelen-
tek meg. 

224 x 165 mm, jó állapotú papír oklevél, hátlapján pecsét maradványaival. Hátlapon: pro 
nobili domina Barbara consorte nobilis Emerici de Meggyes ex nobili condam domina 
Cristina fdia olim Nicolai Rakws de Waith procreata contra nobiles Franciscum Rakws de 
eadem Waith et Nicolaum Therek de Begewth; alatta: iudicialis; ismét alatta: ex 
contradictione statucionis omnis iuris titulo concernentis; valamint Castriferrei, ismét len-
tebb: extradata in feria .. .a per Ellgy (Ellyevölgyi János kézjegye), s legalul: Ethwessy. Idő-
rendi sorozat 147. (Nr. 1985. - DF 257 407.) 



Nos, Stephanus de Bathor, regni Hungarie palatínus et iudex Comanorum ac 
comes Themesiensis, necnon partium inferiorum regni capitaneus generalis damus 
pro memoria, quod Colomanus de Beycz pro nobili domina Barbara, consorte no-
bilis Emerici de Meggyes ex nobili condam domina Cristina, filia olim Nicolai 
Rákos de Waith procreata cum procuratoriis litteris capituli ecclesie Castriferrei 
contra nobiles Franciscum Rakws de Waith et Nicolaum Therek de Begewth ab 
octavis festi beati Georgii martiris proxime preteriti tribus diebus continuis 
legittime stetit in termino coram nobis, qui iuxta continenciam litterarum 
n o s t r a r u m p r o r o g a t o r i a r u m super f a c t o c o n t r a d i c t i o n i s p o r c i o n u m 
possessionariarum in possessionibus Waith et Begewth ac prediis Swran, 
Kysweped et Peredfewlde vocatis omnino in comitatu Castiferrei existentibus 
habitarum legittime evocati nostram in presenciam non venerunt, neque miserunt, 
unde ipsos in iudicio commisimus fore convictos, si se racionabiliter excusare non 
poterunt. Datum Bude, quarto die termini prenotati, anno Domini millesimo 
quingentesimo vigesimo. 

d olvashatatlan szövegrész. 

30. 

1520. november 30. 

A kapornaki konvent előtt Béri István és felesége, Egervári Mihály leánya Veroni-
ka, valamint, fiaik, Ferenc és László kötelezik magukat, hogy magyarországi, szla-
vóniai és horvátországi javaikból, melyeket Egervári Bereck knini püpök részben 
elidegenített, részben jelenleg is kezén tart, a Béri István lányát, Katalint megillető 
részt — amint a birtokokat visszaveszik— kiadják. 

305 x 277 mm, jó állapotú papíron, hátlapján pecsét lenyomatával. Időrendi sorozat 146. 
(Nr. 2020. - DF 257 406.) 

Nos , conven tus e c c l e s i e Sancti Sa lva to r i s de K a p o r n a k memor i e 
commendamus, quod egregius Stephanus de Beer ac generosa domina Veronica, 
filia videlicet egregii condam Michaelis de Egerwara, consors ac Franciscus et 
Ladislaus fílii eiusdem coram nobis personaliter constituti sponte et libere sunt 
confessi in hunc modum, quod quamvis ilia bona et iura possessionaria tarn in 
Hungarie, quam eciam in Sclavonie et Croacie regnis ubivis habita et existencia, 



que nunc aput manus reverendi domini Briccii de Egerwara filii dicti condam 
Michaelis de Egerwar, episcopi ecclesie Thiniensis haberentur, et que eciam per 
eundem Briccium episcopum in certa parte alienata essent, simul cum cunctis 
earundem utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, terris utputa arabilibus cultis et 
incultis, agris, pratis, campis, fenetis, silvis, nemoribus, rubetis, montibus, 
vallibus, vineis, virgultis vinearumque promonthoriis et iuribus monthanis, aquis, 
fluviis, piscinis, piscaturis, molendinis locisque molendinorum et piscinarum 
a q u a r u m q u e decu r s ibus , sess ion ibus tarn nob i l i t a r ibus , quam ec iam 
iobagionalibus populosis et desertis ac domibus allodialibus et castello in prefata 
possess ione Egerwar const ructo et general i ter eciam ut i l i ta tum earum 
integritatibus ad eadem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus 
quovis nominis vocabulo vocitatis memoratam dominam Veronicam et per 
consequens iamfatos Franciscum et Ladislaum Beery filios eiusdem ea lege eoque 
iure et titulo, sicuti prefatum dominum Briccium episcopum fratrem eiusdem do-
mine Veronice carnalem tangerent et concernerent, tarnen idem dominus Briccius 
episcopus eadem manibus suis applicando porcionem prefate domine Veronice 
consequenterque iamfatorum Francisci et Ladislai filiorum eiusdem ad plurimas 
peticiones eorum eisdem hactenus remittere et resignare recusasset in preiudicium 
et dampnum eorundem manifestum, nichilominus tarnen prenominati Stephanus 
de Beer, domina Veronica consors ac Franciscus et Ladislaus filii eiusdem sie et 
taliter se ipsos obligassent, ymmo obligaverunt nostri in presencia tali vinculo 
mediante, quod dum et quando temporum in eventua iidem Stephanus Beery, 
domina Veronica consors, Franciscus et Ladislaus filii e iusdem pretactas 
porciones possessionarias eorundem domine Veronice, Francisci et Ladislai 
filiorum eiusdem in prescriptis bonis habitas ab eodem domino Briccio episcopo 
aliis quibuscunque aut per viam iuris aut et qualitercunque vel eedem porciones 
possessionarie in eosdem absque omni litigionario processu devolverentur, 
reoptinere et rectificare valerent, extunc iidem Stephanus de Beer ac domina 
Veronica consors, neenon Franciscus et Ladislaus filii eiusdem totalem porcionem 
possessionariam egregie puelle Katherine vocate filie dicti Stephani de Beer, 
subarate scilicet coniugi egregii Stephani de Chab eidem domine Katherine ex 
pre tac t i s bonis p roven i re debentem, a l iunde eciam ab al i is quibusvis 
qualitercunque et quibuscunque modis erga ipsos temporum in processu 
condescenderent vel condescendi deberent, que ipsos equaliter concernent vel si 
aliquas iidem Stephanus Beery, domina Veronica consors ac Franciscus et 
Ladislaus filii eorundem a manibus alienis reoptinerent et pre manibus nunc et in 
posterum eadem domina Katherina filia prefati Stephani Beery ab eisdem 
Stephano, domina Veronica ac Francisco et Ladislao filiis eorundem porcionem 



suam ipsam iuridice concernentem, rehabere vellet et repeteret, ipsique ad 
peticionem eiusdem domine Katherine eidem reddere et restituere nollent aut non 
curarent quoquomodo, extunc ipsa domina Katherina, consors dicti Stephani 
Chabi memoratos Stephanum Beery patrem ac dominam Veronicam matrem, 
necnon Franciscum et Ladislaum Beery fratres suos previa racione in presenciam 
quorumcunque iudicum ordinariorum regni Hungarie ad tricesimum secundum 
diem diei evocari facere possit et valeat, ubi iidem Stephanus de Beer ac domina 
Veronica consors, necnon Franciscus et Ladislaus filii eorundem absque via 
appellacionis ipsis suffragantis solum vigore presentis littere obligatorie et alterius 
littere evocatorie contra prefatam dominam Katherinam filiam prefati Stephani 
Beery in succubitu duelli facti potenciális convinci et aggravarib debeant eo facto, 
ad que premissa iidem Stephanus de Beer, domina Veronica consors et Franciscus 
ac Ladislaus filii eorundem se sponte obligarunt coram nobis harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum mediante. Datum in festő Beati Andree apostoli, 
anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo. 

a ewentu. b aggrawari. 

31. 

1520. december 10. 

A kapornaki konvent előtt ci Szóvágiak tiltják II. Lajos királyt a Gosztonyi János 
győri püspök és testvérei által magszakadás címén felkért szóvági birtokuk elado-
mányozásától, utóbbiakat pedig elfoglalásától és használatától. 

221 x 207 mm, jó állapotú papíron. Hátlapján pecsét lenyomatával. Időrendi sorozat 144. 
(Nr. 1693.-DF 257 404.) 

Nos , c o n v e n t u s eccles ie S a n c t i Sa lva tor is de Kapornak m e m o r i e 
commendamus, quod nobilis Andreas de Zowagh personaliter in sua ac Thome et 
Benedicti de eadem Zowagh, necnon nobilium dominarum Katherine Nicolai 
Thanko, Apolonie Petri Gyarman de Gersen, Elisabeth Francisci de Chay 
consortum et Elene relicte condam Anthonii Semyey de Semye filie videlicet 
condam Nicolai de dicta Zowagh personis nostram veniens in presenciam per 
modurn protestacionis et prohibicionis nobis significare curavit in hunc modum, 
quod prout ipsi protestantes revera percepissent et agnovissent, reverendus 



dominus Iohannes episcopus ecclesie Iauriensis ac egregii Nicolaus, Franciscus et 
Gregorius de Gozthon fratres carnales eiusdem domini Iohannis Gozthoni totalem 
possess ionem ipsorum possess ionar iam Zowagh predictam in comi ta tu 
Castriferrei existentem habitam ex serenissimo principe, domino Ludovico, Dei 
gracia Hungarie et Bohemie etc., rege scilicet nostro gracioso per defectum 
seminis impetraverint in preiudicium3 et dampnum iuriumque periclitacionem 
dictorum protestancium valde magnum. Unde facta huiusmodi protestacione idem 
Andreas de Zowagh in sua ac in personis dictorum protestancium serenissimum 
principem dominum Ludovicum, Dei gracia Hungarie et Bohemie etc., regem 
scilicet nostrum graciosum sub quibuscunque racionibus et viis a donacione et 
collacione, super ipsa possessione Zowagh consensumb perhibicione0, item 
memoratos dominum Iohannem Gozthoni ac Nicolaum, Franciscum et Gregorium 
similiter Gozthoni ac alios universos et quoslibet ab occupacione detencioneque et 
conservacione sub quovis colore qualitercunque qualicunque modo et sub 
quibuscunque condicionibus se ipsos intromissione et statui faccioned, usuum, 
fructuum et quarumlibet utilitatum eiusdem percepcione vel percipi faccione 
qual i tercunque iam factis vel f iendis publice et manifes te prohibuisse t 
contradicendo et contradixisset inhibendo, ymmo prohibuit et contradixit coram 
nobis vigore et testimonio presencium mediante. Datum feria secunda proxima 
post festum Concepcionis Beatissime virginis Marie, anno Domini millesimo 
quingentesimo vigesimo. 

a impreiudicium. b sor fölött. c pcribicione. d ffaccione. 

32. 

1525. április 5. Buda. 

Sárkány Ambrus országbíró kéri a vasvári káptalant, hogy szólítsák fel 
felsőlendvai Szécsi Tamást, Simonyi Györgyöt, valamint Telekesi Péter fiait a 
Szentjakabi Razsó Gergelytől zálogba vett szentjakabi, kerekboldogasszonyi, 
simonyi és telekesi birtokrészek visszaadására, mivel Gergely a zálogösszeget kész 
visszafizetni. 

A vasvári káptalan 1525. május 5-i átiratában. Időrendi sorozat 148. (Nr. 2004. - DF 257 
408.) 



Comes Ambrosius Sarkan de Akoshaza, iudex curie serenissimi principis, 
domini Ludovici, Dei gracia regis Hungarie et Bohemie etc. honorabili capitulo 
ecclesie Castriferrei amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona no-
bilis Gregorii Raso de Zenth Iacab, quomodo ipse de et super illis pecuniarum 
sumpmis, pro quibus quedam sex sessiones iobagionales prefati exponentis, 
quatuor videlicet earundem in Zenth Iacab predicta et due in Kerekbodogazzon 
possessionibus vocatis, et molendinum in dicta possesione Zenth Iacab, omnino in 
comitatu Castriferrei existentibus habite aput manus magnifici domini Thome 
Zechy de Felsew Lyndwa, comitis comitatus Castriferrei, item totales porciones 
possessionarie similiter prefati exponentis in possessione Symony vocata in dicto 
comitatu Castriferrei existenti habite aput manus nobilis Georgii de eadem 
Symony, item quoddam pratum sevv fenetum Naghreeth vocatum ad duodecim 
falcastra hominum se extendens et quedam viginti iugera terrarum arabilium modo 
simili prefati exponentis Hozzywfeld nuncupata", omnino in territorio porcionis 
similiter possessionarie in possessione Thelekes vocata in iamdicto comitatu 
Castriferrei existentibus adiacencia aput manus nobilium Andree et Georgii 
filiorum Petri de Thelekes titulo pignoris haberentur, eisdem domino Thome 
Zechy, Georgio Symony ac Andree et Georgio filiis condam Petri de Thelekes 
satisfaccionem impendere easdemque sex sessiones iobagionales ac porciones 
possessionarias, necnon predictum pratum sew fenetum ac terras arabiles ad se 
recipere promptus esset et paratus velletque iure admittente et lege regni 
requirente, et quia iuxta constitucionem universorum dominorum, prelatorum et 
baronum ac regni nobilium in diéta et conventu eorum generali pro festő Beati 
Georgii martiris in anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo tercio 
preterito Bude de mandato regio celebrata factam ac per maiestatem regiam 
approbatam et ratificatam universe cause in facto iurium possessionariorum 
impignoraticiorum pro quinto decimo die amonicionis exhinc fiende per prefatum 
dominum nostrum regem discuti debent et adiudicari, pro eo amiciciam vestram 
harum serie petimus diligenter, quatenus presentes litteras nostras prefato domino 
Thome Zechy de Felsew Lyndwa ac Georgio de Symony, necnon Andree et 
Georgio f i l i isb condam Petri de Thelekes, prenotatorum videlicet iurium 
possessionariorum detentoribus per vestrum testimonium fidedignum exhiberi et 
presentari faciatis, qui si personaliter reperiri poterint, ibidem personaliter, 
alioquin autem de domibus habitacionis sive solitis eorundem residenciis amoneat 
eosdem dicatque et committat eisdem verbo prefati domini nostri regis, ut ipsi 
prescriptas pecuniarum sumpmas, pro quibus, ut prefertur, antedicte sex sessiones 
iobagionales et molendinum prefati exponentis aput manus prefati domini Thome 
Zechy ac totales porciones possessionarie similiter prefati exponentis in predicta 



possessione Symony habite aput manus dicti Georgii Symony, necnon pretactum 
pratum sew fenetum et dicte terre arabiles modo similiter prefati exponentis aput 
manus prenotatorum Andree et Georgii, filiorum condam Petri de Thelekes 
premisso pignoris titulo haberentur, ab eodem exponenti tollere et levare 
eademque iura possessionaria superius modo premisso specificata sibi remittere 
debeant et teneantur, qui se fecerint, bene quidem, alioquin prescripto decimo 
quinto die a die huiusmodi amonicionis exhinc fiende computando coram prefato 
domino nostro rege personaliter vel per procuratores ipsorum legitimos comparere 
debeant et teneantur racionem superinde reddituros, certificantes ibidem eosdem, 
ut sive ipsi termino in predicto coram prefato domino nostro rege compareant, sive 
non, nos ad partis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quod iuri 
videbitur expediri . Et post hec huiusmodi exhibicionis, amonicionis et 
certificacionis seriem cum amonitorum nominibus terminum ad predictum, ut 
fuerit expediens, dicto domino nostro regi suo modo fideliter rescribatis. Datum 
Bude, feria quarta proxima post dominicam Iudica, anno Domini millesimo 
quingentesimo vigesimo quinto. 

a a szó után kihúzva: aput manus nobilium Andree et Georgii filiorum condam Petri de 
Thelekes. b előtte kihúzva: de. 

33. 

1525. április 30. 

A vasvári káptalan jelenti II. Lajos királynak, hogy Sárkány Ambrus országbíró ké-
résérefelsőlendvai Szécsi Tamást, Simonyi Györgyöt és Telekesi Péter fiait felszólí-
tották a Szentjakabi Razsó Gergelytől zálogba vett szentjakabi, kerekboldogasszo-
nyi, simonyi és telekesi birtokrészek visszaadására és a zálogösszeg felvételére. 

287 x 218 mm-es, jó állapotú papíron. A hátlapon: Domino regi, alatta: Pro nobili 
Georgio de Symony et aliis intrascriptis contra nobilem Georgium Raso de Zenth Iacab ad 
terminum intrascriptum, mely alatt: Exhibicionis, amonicionis, certificacionis par, pecsét 
maradványaival. Időrendi sorozat 148. (Nr. 2004. - DF 257 408.) 

Serenissimo principi domino, domino Ludovico, Dei gracia regi Hungarie et 
Bohemie etc., domino eorum graciosissimo capitulum ecclesie Castriferrei 
oracionum suffragia devotarum perpetua cum fidelitate. Vestra noverit serenitas 



nos litteras viri magnifici, domini comitis Ambrosii Sarkan de Akoshaza iudicis 
curie v(estre) s(erenitatis) exhibitorias, amonitorias et certificatorias nobis 
loquentes et directas honore, quo decuit, recepisse in hec verba: 

(l. föntebb, 32. oklevél) 
Unde nos amicabilibus peticionibus prefati domini comitis Ambrosii Sarkan 

iudicis curie vestre serenitatis omnibus satisfacere volentes, ut tenemur, et iuxta 
earundem continenciam prefatas litteras eiusdem per honorabilem magistrum 
Gaspar de Zylas socium et concanonicum nostrum prefatis dominis Thome Zechy 
de Felsewlyndwa ac Georgio de Symony, necnon Andree et Georgio filiis condam 
Petri de Thelekes exhiberi et presentari duximus destinandum. Qui tandem exinde 
ad nos reversus nobis retulif isto modo, quod ipse feria tercia, in festő videlicet Be-
ad Marci evangeliste proxime preteritob memoratos Georgium de Symony in 
eadem Symony, expost feria quarta ipsam feriam terciam immediate sequenti0 

Andreám et Georgium filios condam Petri de Thelekes in eadem Thelekes, demum 
die dominica dictam feriam quartam immediate sequenti'1 magnificum dominum 
Thomam Zechy de Felsewlyndwa hic in oppidoe Castriferrei personaliter repertos 
amonuisset eosdem, dixissetque et commisisset eisdem verbo v(estre) s(erenitatis) 
regio, ut ipsi prescriptas sumpmas pecuniarum, pro quibus prescripta iura 
possessionaria dicti exponentis modo, quo supra, specificata aput manus eorum 
titulo pignoris haberentur, ab eodem exponenti tollere et levare eademque iura 
possessionaria eidem exponenti remittere et resignare deberent et tenerentur. Qui 
hoc facere recusassent, ob hoc iidem quinto decimo die diei amonicionis 
huiusmodi exhinc facte computando personaliter vei per procuratores ipsorum 
legittimos coram eadem vestra serenitate comparere deberent et tenerentur 
racionem superinde reddituros. Certificasset eosdem ibidem, ut sive ipsi termino in 
predicto coram eadem v(estra) s(erenitate) compareant, sive non, idem dominus 
comes Ambrosius Sarkan ad partis comparentis instanciam id faciei in premissis, 
quod iuri videbitur expediri. Datum sexto die diei execucionis, anno Domini 
supradicto. 

a retullit. b 1525. április 25. L április 26. d április 30. L opido. 



34. 

1528. július 9. 

A kapornaki konvent előtt berekszói Hagymás János, valamint Béri István és 
László bevallást tesznek a köztük létrejött egyezségről, melyben Hagymás János a 
Bérieknek kárpótlásul átadja a Zala megyei Csáfordon és Batykon zálogjogon bírt 
javait, a jelek pedig beszüntetve peres ügyeiket és semmisnek nyilvánítva az ezek 
során kiállított okleveleket kölcsönösen nyugtatják egymást a másikfél ellen elkö-
vetett hatalmaskodások felől. 

411 x 284 mm ép papiron, hátlapján rányomott pecsét nyomával. Hátlapján: Egregiorum 
Stephani et Ladislai de Beer expeditoria super facto potenciario. Időrendi sorozat 150. (Nr. 
1999.) 

Nos , c o n v e n t u s ecc les ie Sanct i S a l v a t o r i s de K a p o r n a k memor ie 
commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit, universis, quod 
egregii Iohannes Haghmas de Berekzo ab una ac Stephanus de Beer et Ladislaus de 
eadem filius eiusdem partibus ab altera coram nobis personaliter constituti onera et 
quelibet gravamina idem Iohannes Haghmas Cristhoferi et Ewsthachii egregii 
condam Ladislai similiter Haghmas de dicta Berekzo, ipse vero Stephanus et 
Ladislaus Beery Andree egregii condam Francisci de eadem Beer filiorum 
utrimque eciam aliorum universorum filiorum, filiarum, fratrum carnalium, 
proximorum et consanguineorum ipsorum, quos infrascriptum tangeret negocium, 
ad eadem infrascripta inviolabiliter observanda super sese assumpmentes et 
levantes sponte et libere sunt confessi etretulerunt in hunc modum, quod licet alias 
inter ipsas partes racione nonnulorum negociorum et signanter pretextu domorum 
et curiarum nobilitarium ac possessionum invasionibus, iobagionum et diversarum 
rerum adduccionibus, captivacionibus et detencionibus, sauciacionibus, 
verberacionibus , vulneracionibus , muti lacionibus 3 , d imembracionibus , 
sanguinumque ef fus ionibus et quarundam obligacionum ac vinculorum 
violacionibus et non observacionibus, necnon aliorum actuum potenciariorum 
ul t ro c i t roque pa t r a to rum et c o m m i s s o r u m var ie lites et d i f f e r enc i e 
controversiarumque materie mote orteque et suscitate fuerint diuciusque ventilate 
exti ter int , tarnen nunc eedem partes amicab i l ibus compos ic ion ibus et 
persuasionibus certorum proborum et nobilium virorum et presertim egregiorum 
Dionisii de Iashad, reverendi domini Anthonii abbatis predicte ecclesie nostre de 
Kapornak, Francisci Pethew de Gerse, Michaelis de Thas, Oswaldi et Emerici Baso 
de eadem Thas, Benedicti de Koppan, Thome1' de Megyer, Nicolai litterati de 



Goganffalwa et Emerici presbiteri, rectoris Capelle de Sarwar tanquam arbitrorum 
per easdem partes pro bono pacis et concordie laborancium interveniencium in 
possessione Chafford vocata, loco scilicet communi per ipsas partes ad id 
specialiter deputato ad talem pacis et concordie devenissent unionem, prout sese 
retulerunt devenisse nostro in conspectu hoc modo, quod videlicet easdem 
universas et alias quaslibet causas et differencias tam, ut premittitur, racione 
premissorum, quam eciam aliorum quorumlibet negociorum partes inter easdem 
prenarratas motas subortasque et hactenus agitatas sopiri et condescendi fecissent 
eo modo, quod partes prescripte in quibusdam bonis et iuribus possessionariis 
ipsarum quandam inter sese fecissent coram nobis fassionem et concambialem 
permutacionem, ut in aliis litteris nostris concambialibus clarius denotantur, 
prenominatusque Iohannes Haghmas in recompensam expensarum et fatigarum 
prefatorum Sthephani et Ladislai Beery in talibus per eosdem factarum et 
supportarum totales illas porciones ipsorum possessionarias in possessionibus 
Baghk et Chafford vocatis in comitatu Zaladiensi existentibus habitas, que nunc 
apud manus eiusdem Iohannis Haghmas in quadam certa pecuniarum summa titulo 
pignoris habere dinoscebantur, eisdem Sthephano, Ladislao et Andree Beery sine 
solucione aliquali plenarie et integraliter remisisset et resignasset, immo remisit et 
resignavit nostri in presencia, ipse eciam partes iuxta deliberacionem prefatorum 
electorum arbitrorum hominum sese de et super premissis universis iniuriis, 
dampnis, opprobriisc, nocumentis, verberibus, saucionibus, mutilacionibus'1, 
dimembracionibus, sanguinum effusionibus, domorum et curiarum nobilitarium 
ac p o s s e s s i o n u m invas ion ibus i o b a g i o n u m q u e et qua ruml ibe t rerum 
adduccionibus, cunctis aliis eciam actibus potenciariis quovis nomine vocitatis 
hucusque partes inter easdem ac quoslibet familiares et iobagiones earundem 
parcium quoquomodo ac qualitercumque et quandocumque hucusque factis, 
patratis et commissis sese vicissim et in alterutrum quitos et expeditos reddidissent 
ac modis omnibus absolutos commisissent, universas eciam litteras causales, 
inquisitorias, evocatorias, insinuatorias, protestatorias, prohibitorias, obligatorias, 
compromissionales, exhibitorias, amonitorias et byrsagiales ac alias quaslibet sub 
quibuscumque formis verborum previis racionibus in alterutrum confectas et 
emanatas6 demptis tantummodo et exclusis litteris privilegialibus factum iurium 
p o s s e s s i o n a r i o r u m seu p e r p e t u i t a t e m vel p r e d i c t a m p e r m u t a c i o n e m 
comcambialem tangentibus et concernentibus vanas, cassas, mortuas, frivolas et 
viribus earum carituras reliquissent et commisissent, immo partes ipse sese 
vicissim et in alterutrum ac quoslibet familiares et iobagiones, necnon cunctos 
complices earundem parcium eis in premissis actibus potenciariis participes de et 



super eisdem iniuriis et dampnis ac actibus potenciariis quitos et expeditos 
reddiderunt ac modis omnibus absolutos commiserunt, dictas eciam litteras 
causales previis racionibus inter easdem partes in alterutrum confectas mortuas et 
viribus carituras reliquerunt et commiserunt coram nobis tali obiigaminis 
interiecto, quod si qua parcium predictarum temporum in processu premissam 
arbitrativam composicionem suo modo in toto vel in parte observare nollet, non 
posset aut non curaret vel quoquomodo negligeret pretennittendo, extunc talis pars 
premissam infringens contra partem alteram in premissa persistentem in amissione 
fidei et honoris ac insuper in quingentis florenis Hungaricalibus convincatur et 
convicta habeatur eo facto, hoc denique adiecto, quod pars prenarrata suo modo 
observans partem alteram premissam infringentem racione violacionis preinserti 
vinculi in curiam regiam unius dumtaxat magistri prothonotarii, cuiuscumque 
maluerit, in presenciam ad quintum decimum diem evocando idemque magister 
prothonotarius extra omnes terminos quorumcumque iudiciorum causa in eadem 
procedendo finalemque sentenciam ferendo et earn contradictione inhibicioneque 
ac repulsione non obstante, nulla denique gracia regia suffragari valente debite 
execucioni1 demandari faciendi plenam, totam atque omnem habeat potestatis 
facultatem harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum feria 
quinta, octava scilicet die festi Visitacionis Beatissime virginis Marie, anno 
Domini millesimo quingentesimo vigesimo octavo. 

a mutillacionibus. b Thomee. c obrobriis. d mutillacionibus. c emannatas. 
f • • exequucioni. 

35. 

1530-as évek. 

Utólagos számadás néhai Mesteri Bernát hitvese, Vági Zsuzsanna, fia, néhai Mes-
teri György és Vatai Lőrinc ama kiadásairól, amelyeket váti részbirtokuk peres 
úton történő visszaszerzése (1513-1516) kapcsán tettek. 

Kétrét hajtott papíron, az így keletkezett négyoldalas papírfüzetnek csupán első másfél 
oldalát használták fel. Az első lap közepén fél sor széles lyuk. Egy oldal mérete: 220 x 
320 mm. Időrendi sorozat 141. (fasc. 85. nr. 1798 usque 1822. - DF 257 401.) 



Racio sive computacio expensarum sive sumptuum, quos generosa condam 
domina Susanna, fdia condam Georgii de Wagh, consors egregii condam Bernardi 
de Mestery ac egregii condam Georgii3 Mestery, filii eiusdem domine Susanne et 
modernus Laurencius Vatay in sortem reaquisicionis et optencionis porcionis 
possessionarie in possessione Walt in comitatu Castriferrei existenti habite ex 
deliberacione iudiciaria vicecomitisb, iudicum nobilium et tocius sedis ipsius 
[comita]tus Castriferrei per Ambrosium de Beycz computata et limitata. 

Item0 anno 15[ ] festum Epiffaniarum Domini eadem porcio simul ac [.. .] 
curia nobilitaris ibidem habita per nobiles condam Blasium [ ] Palko de 
Palfalwa violenter a manibus [dicte domine] Susanne sint occupata. — Item anno 
15[ ] Visitacionis Marie adexposicionem [...] terne littere inquisitorie, una ad 
capitulum [ecclesie Castriferrjei , altera ad conventum de Chorna, [tercia 
vi jcecomit ibus comitatus Castriferrei in oppido [Castr iferrei] date, que 
computantur ad fl III. — In eodem anno [ ] Beati Bartholomei inquisicio 
earundem l[itterarum facta] est per regios ac testimonia locorum c[redibilium, 
qu]orum sumptus computati facit fl III. — Item pro[curator]es adtata(!) pro litteris 
inquisitoriis ex Mestery eun[tes] computati sunt fl II. — Item pro redempcione 
trium litterarum relatoriarum ex capitulo, conventu et vicecomitibus'1 soluti facit fl 
III. — Item causa fuit levata Bude, anno 1513, in octavis festi Beati Mathie aposto-
li, pro litteris iudicialibus soluti d 12. — Item pro litteris communis inquisicionis 
Bude, octavo die termini Beati Mathie apostoli anno 1513 celebrate6 emanatis' 
soluti fl III. — Item pro expensis et procuratores ad eandem solum unicum octavum 
ex Mesteri Buda distare dicitur miliaribus 20 adg eundum et redeundum et istic 
Bude computati possunt fl X. — Item ad celebracionem communis inquisicionis 
cum vectura regii et testimonii capituli Castriferrei et viatico eorundem expositi 
expense facit summa fl XII. — Item pro relatoria communis inquisicionis capitulo 
et notario soluti sunt fl III. — Item in anno 1516, in octavis festi Beati Iacobi hinc 
cclebratis causa levata pro litteris iudicialibus soluti d 12. — Item eodem anno 
eodem termino decimo septimo die termini littere adiudicatorie sentencionales 
Bude per non venienciam in causam attracti sunt emanate, pro quibus soluti sunt fl 
XII. — Item ad eandem octavam ex Mestery eundo Budam, redeundo et istic Bude 
usque ad extraccionem l[itterarum] sentencionalium ad propriam personam 
act[orum] procuratoris solucione computati pofssunt] fl XII. — Item ad 
execucionem sentencie ad vecturam r[egii et testimonii] capituli Castriferrei ad 
vicinos [.. .] expense computati possunt A[. . . ] fl III. — Item littere restatutorie a 
capitulo privi legia[l i ter] emanate'1 date sunt fl XII. — Item una li t tera 
proteccionalis ad mag[nificos ] et Thomam Zechy comites comitatus 



Cfastriferrei] pro fi I. — Item pro paribus littere statutorie condam Petri Erd[...] 
poinor(?) Blasii Balko impetraverat cum expens[...J facit fi I. 

summa facit fi [...] 
Ambrosius de Beycz manu propria. 

a Georgius. b vice: sor fölött. c Item az eredetiben mindenhol Ittem. ll vicecomittibus. 
e celebratis. f emannatis. g sor fölött. h emannate. 

36. 

1539. december 1. Vasvár 

Vas megye hatósága színe elé idézi Intai Ferencet az általa Simonyi Balázs ellené-
ben elkövetett hatalmaskodás ügyében. 

292 x 204 mm ép papíron, négy gyürüspecsét nyomával. Hátlapján: Blasii Simony 
contra Inthay. Időrendi sorozat 151. (Nr. 2000.) 

Ladislaus Hosthffy de Azzonffalwa ac Gaspar de Zechened vicecomites et 
iudices nobilium comitatus Castriferrei egregio Francisco de Intha salutem cum 
favore. Exponitur nobis in persona nobilis Blasii Symony de eadem, qualiter in feria 
secunda proxima post dominicam Invocavit proxime preteritam0 aratrum eiusdem 
exponentis simul cum octo bobus de terra sua Thornoshaza vocata in comitatu 
Castriferrei existenti habita ad domum suam in predictam possessionem Intha in 
eodem comitatu existentem habitam adduxisset et adduci fecisset potencia mediante, 
quod aratrum cum bobus ad manus quorundam Georgii Seged et Michaelis Baan 
officialium de Saagh assignasset, qui tandem usque festum Pasee tunc affuturumb per 
eosdem arando ita eosdem destruxissent et defatigassent, ut ex eisdem bobus duo 
mortui fuissent, quodsalvo actupotenciariopro centum florenis pati noluisset. Quare 
requirimus te et nihilominus auetoritate nostri officii tibi comittimus, quatenus ad 
instanciam dicti exponentis in die sedis nostre iudiciarie proxime affuture coram 
nobis ad accionem acquisicionemque eiusdem exponentis de iure responsurus a 
nobisque iudicium et iusticiam reeepturus comparere debeas et tenearis, certificantes 
te, ut termino in predicto coram nobis sive compareas, sive non, nos ad partis coram 
nobis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quod dictaverit ordo iuris. 



Datum in oppido Castriferrei, feria secunda proxima post festum Beati Andree apos-
toli, anno Domini millesimo quinquagesimo tricesimo nono. 

a 1539. február 24. b 1539. április 6. 

37. 

1541. március 7. Sárvár 

Nádasdi Tamás tárnokmester és hitvese, Kanizsai Orsolya ákosházi Sárkány Antal 
udvarmesterüknek adják a Sopron megyei Cenk és Pereszteg birtokaik felét hivata-
li birtokul. 

282 x 317 mm ép papíron, két papírfelzetes gyürüspecséttel. Hátlapján közeikorú jelzet: 
5,ü Időrendi sorozat 1 53. (Nr. 1579.) 

Nos, Thomas de Nadasd, liber dominus et comes perpetuus terre Fogaras, 
magister thavernicorum regalium ac comes comitatus Castriferrei et Ursula de 
Kanysa consors eiusdem fatemur et recognoscimus per presentes litteras nostras, 
quod nos onera et quelibet gravamina magnifici domini Francisci de Nadasd comitis 
comitatus Castriferrei, domini et genitoris nostri charissimi et observandissimi ac 
spectabilium et magnificorum dominorum Ioannis Zalay de Kerechen comitis 
Posoniensis et Stephani Maylad wayvode Transilvaniensis ac Siculorum comitis et 
similiter liberorum dominorum et comitum perpetuorum dicte terre Fogaras fratrum 
nostrorum observandissimorum ac aliorum heredum successorum nostrorum et 
prefatorum omnium modemorum et futurorum, quorumlibet eciam aliorum, quos 
infrascriptum negocium tangeret vel successu temporum quoquomodo tangere et 
concernere posset, super nos per omnia assumentes, nos itaque respectum habentes 
partim ad affmitatem egregii Anthonii Sarkan de Akoshaza magistri curie nostre, qua 
nobis iunctus est, partim ad fidelia servicia sua, que idem nobis pro locorum et 
temporum varietate exhibuit et impendit, eidem equalem medietatem possessionum 
nostrarum Czenk et Perezleg cum universis suis proventibus, quos hucusque ex 
eisdemmedietatibus dictarum possessionum racione officiolatus sui egregius Paulus 
Ralyay, castellanus et provisor castri nostri Sarwar pro se recepit in officium, 
contulimus ea condicione, ut dictum officium et illius proventus ab eo non 
auferemus, donee [. . .] eidem Anthonio Sarkan mille florenos Hungaricales, quos 
eidem super dictis possessionibus nostris inscripsimus, prout per presentes 



inscribimus, non persolvemus, hoc tamen declarato, quod idem Anthonius Sarkan 
nobis ac heredibus nostris racione huiusmodi officii fidelitatem observet et cum 
colonis dictarum possessionum nostrarum servicia necessaria ac proventus nostros 
tarn ordinarios, quam extraordinarios — exceptis illis proventibus, qui ad officium 
suum pertinent — e medio dictarum possessionum nostrarum nobis provenire 
debentes exhibere et administrare facere debeat, ad que omnia et singula premissa 
nos et heredes modernos et futuros inviolabiliter observanda obligavimus et 
promisimus, prout obligamus et promittimus harum nostrarum vigore et testimonio 
litterarum, sigillis nostris clenodialibus et manuum nostrarum subscripcionibus 
munitarum mediante. Datum in castro nostro Sarwar, septima die mensis Marcii, 
anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo. 

Thomas de Nadasd | manu propria | Kanisai | Orsolla. 

FÜGGELÉK 

38. 

1353 körül" 

A vasvári káptalan előtt Váti Várdafia György és Domonkos fia László kápolnaföl-
di zálogos birtokrészek ügyében bevallást tesznek. 

203 x 117 mm papír, alsó fele és jobb harmada hiányzik, hátlapján pecsét nyomával. Idő-
rendi sorozat 25. (Nr. 2044. - DF 257 403.) Hátlapján egykorúi írással: Pro Georgio filio 
Warda et Ladislao filio Dominici de Waith contra Nicolaum dictum Zarka super 
inpignoracione cuiusdam particule terre in Capulnafeulde habite memorialis. 

Nos, capitulum ecclesie Castriferrei [me]morie commendamus, quod Georgius 
[filius Warda et Ladislaus filii] Dominici de Waith coram nobis personaliter 
constituti confessi sunt eo modo, ut ipsi [ ] predictus Georgius, in quarta 
autem parte Ladizlaus antedictus in possessione [ ] terre eorum apud nobiles 
de Beuguth pignori exposite a meridie habita [ ] Gyumuchkuzberke dictum, 
in latitudine vero ad longitudine unius iugeris [ ] usque aquam Sard habito in 
serie iugerum terrarum arabilium sito et iuxta [ ] ab occidente adiacentem in 
tribus marcis denariorum promptorum, scilicet in duabus Georgius [ ] 
prenotatus plene sibib ipsis persolutis Nicolao dicto Zarka de Pegl [ ] 



pignorassent et inpignoraverunt coram nobis eo modo, ut usque complecionem 
temporum [ ], sed post quandocunque pro predictis tribus marcis 
promptorum denariorum latorum Wyennensium poterunt [ ], tunc redimendi 
facultatem gravamine quolibet non obstante, hoc in[ ] particule terre eundem 
Nicolaum contra [...] quospiam in eadem conservare tenebuntur [ ] Georgius et 
Ladislaus prenotati, qu[ ] aut non possent, extunc [ ] eidem Nicolao 
persolv[ ] hoc facere recus[ ]gere et pro se [ ] Datum feria 
[ ]• 
a a dátum a borítékon olvasható, az íráskép a keltezést nem vonja kétségbe. b alápontozva. 

39-40. 

1458-1484 között. 

A csornai konventjelentése Ország Mihály nádor oklevél-felmutatást elrendelő le-
velére. 

Apró töredék. Hátoldalán: [ . . . ] Petrus de Pe[ . . . ] expediens. Bude feria [ . . . ] item [ . . . ] 
unam [ . . . Jgu lam ad valorem [ . . . ] Időrendi sorozat 132. (numerus nélkül - DF 257 393.) 

[... Michaeli Orzagh] de Gwth, regni Hungarie palatino et iudici Comanorum 
[...] [Chjornaoracionumsuffragiadevotarum. Litteras ves[tremagnificencie] [...] 

[Amicis suis] reverendis, conventui ecclesie de Chorna Michael [Orzagh de 
Gwth . . .] cum honore. Easdem vestras amicicias presentibus req[uirimus 

]dw, Valentino de Thordy, Nicolao de Wadasffalwa [ ] Thome Kan de 
eadem Mesteri et Gregorium de [ ] presentari faciatis. Et quitquid iidem ad 
contenta earundem [ amicajbiliter rescribatis. Datum Bude, in festő Beate 
Lucie vir[ginis ...] 

[...] nos amicabilibus peticionibus vestris in omnibus satisfafcere] [ ] 
premissam exhibicionem litterarum regalium nostro pro test[imonio] [ ] nobis 
retulit isto modo [ ] Iacobum de Der, Michaelem [ Jales eisdem 
exhibuisset [ ] omnibus obedire cupientes, ut [ WJadasffalwa et Thomas 
[ ] presenciam et per nos ipsos [ arbitrajtiva deliberacione unif[ormiter 

] concordie super quibusdam [ ] fdios condam Nicolai [ ] Iohannem 
et Demet[rium diem qujintum proximum post festum [ ]dem dictarum 
parcium [ ] acceptarent et per [...]. 





URKUNDENBUCH DES BURGENLANDES 
und der angrenzenden Gebeite der Komitate Wieselburg, Ödenburg, und 

Eisenburg. 
Herausgeben von der Burgenländischen Landesregierung. V Band. Die 

Urkunden von 1342 bis 1349 mit Nahträgen von 1219 bis 1342. Aufgrund von 
Vorarbeiten von Imtraut Lindeck-Pozza und Erich Reiter Bearbeitet von 

Leonhard Pricklet: 1999 im Selbstverlag des Amtes des Burgenländischen 
Landesregierung, Abt. 7-Hauptreferat Landesarchiv und Landesbibliothekp. 

XVIII, 313. 
[ Burgenland és Moson, Sopron, Vas megyék határmenti területeinek 

okmánytára. V. köt. Források: 1342-1349-ig. Kiegészítések: 1219—1342-ig.] 

A Kárpát-medence középkori történelmének kutatásában a szomszédos országok 
kutatóinak is nagy szerep jut, nemcsak magyar kollégáiknak, hiszen az I. világhá-
borút lezáró békék alakították ki a modernkori politikai határokat, felszabdalva az 
egykori Magyar Királyságot. így az osztrák, szlovák, erdélyi, horvát-dalmát-szla-
vón forráskiadványok közös alapanyaga a középkori magyar okleveles írásbeliség, 
még ha az utódállamok történetírása helyenként nemzeti szempontok felléptetésé-
nek igényével is él. Ezen forráskiadványok legidősebbike, Smiciklas által elkez-
dett Codex Diplomaticus regni Croatie, Dalmatie et Slavonie. A bánságokhoz 
hasonlóan jól elkülöníthető területi és kormányzati egységet képezett Erdély. Ezen 
szempontok alapján lehet a horvát-szlavón-dalmát oklevéltárral párhuzamba állí-
tani a romániai munkákat is (Documenteprivind istoria Romäniei. C. Transilvania. 
Bukarest, 1951-1954; Documenta Romäniae historica. C. Transilvania. Bukarest, 
1977.). Ezzel szemben a Burgenlandra és Szlovákiára vonatkozó források össze-
gyűjtése — mivel ezek a területi elnevezések a középkorban nem léteztek — több 
szempontból is kérdéseket vet fel. A modern politikai határok bizony nem kegyel-
meztek a középkori források egységének sem, s ilyenkor a korszerű oklevélkiadás, 
akár kényszerűségből is, a territoriális elv áldozatául eshet. Az Urkundenbuch des 
Burgenlandes első két kötete szolgáltatta a példát forrásközlési elvekben a szlová-
kiai munkákhoz (R. Marsina: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. 
Bratislava, 1971 -tői, V. Sedlák: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. 
Bratislava 1980-tól). A forráskiadványok területi illetékességének a meghatározá-
sában a többi közül a burgenlandi oklevéltár őrizte meg a legjobban a történelmi 
összefüggéseket. Még Hans Wagner jelölte ki Moson, Sopron és Vas megyék terü-
letét, mivel ezen megyék nyugati sávjából alakult ki a mai Burgenland. Csak a köz-
lésmód részletességében észlelhetőek a modernkori politikai határok, a források 
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válogatásában semmiféle etnikai elvet nem követ. Tulajdonképpen a nyugat-ma-
gyarországi megyék összefüggő tömbjének lehetne maradéktalan oklevéltára ez a 
kiadványsorozat, ha Vas megye esetében is a közigazgatási szempontok döntöttek 
volna, a tu la jdonképpeni Zala forrásai is fe ldo lgozás alá es tek volna. 
Lindeck-Pozza ezen az elven a későbbiekben sem változtatott. Ennek ellenére is 
külön köszönetet érdemel az osztrák fél, hiszen a XIX. századi forrásfeltáró mun-
kák sem eredményeztek ehhez hasonló regionális, egész megyékre kiterjedő for-
ráskiadványokat, talán az egy Sopron kivételével. 

Egy burgenlandi okmánytár megjelentetésének a gondolata már a XX. század 
30-as éveiben fe lvetődöt t , de a polit ikai események köve tkez tében az 
Urkundenbuch des Burgenlandes I. kötete 1955-ben jelent meg Hans Wagner gon-
dozásában. 1956-tól Imtraut Lindeck-Pozza neve fémjelezte a II—IV. köteteket. 
Lindeck-Pozza már az első kötet elkészítésében is részt vett. A legutóbb megjelent 
V. kötet is a Lindeck-Pozza által összegyűjtött anyagot tartalmazza, a végleges saj-
tó alá rendezést Erich Reiter végezte, tőle vette át az utolsó simításokat Leonhard 
Prickler. A Lindeck-Pozza által összegyűjtött anyag, hűen a korábbi elvekhez, csak 
különleges esetekben tartalmaz Zala megyére vonatkozó adatokat. Idő hiányában 
már nem került sor az összeállított anyag kiegészítésére, de a szerkesztők ígérik, 
hogy a következő kötetben — amiképpen már szokássá vált az előzőekben -— ki-
egészítéseket fognak közölni. 

A 14 éves szünet után (a IV. kötet 1985-ben került forgalomba) legutóbb megje-
lent V. kötet esetében legelső tapasztalatunk lehet, hogy jóval karcsúbb, mint a ko-
rábbiak; hiszen „csak" 229 oklevelet közöl és az ehhez kapcsolódó Pótlásokban 
18-at. Valóban, az időhatár is egyre szűkebb, I. Lajos uralkodásának első hét évét 
öleli fel. A IV. kötet nem tartalmazta a teljes 1342. évre vonatkozó okleveles anya-
got, ezért kötetünk kiinduló dátuma 1342. augusztus 1. Az anyaggyűjtés lezárásá-
nak apropójául szolgált Nagymartoni Pál országbíró utolsó okleveles említése 
(1348. jún. 18. AO. V.288., DL 4033), így kínálkozott záró dátumként 1349. június 
30-a, hiszen a következő országbírót, Szécsényi Tamást 1349. július 8-án említik 
először forrásaink (AO.V. 298.). Felmerül a kérdés, hogy vajon a növekvő oklevél 
mennyiség indokolta-e ennek a kisebb terjedelmű kötetnek a megjelenését? Talán 
az lehet a kiadó szándéka, hogy ilyen volumenű egységekben kezelhetőbben, 
könnyebben jelenhetnek meg akár a következő kötetek is? Bízunk mindezekben, 
nem is gondolván a lendület esetleges megtörésére! 

A fent említett 229 forrásszöveg közül 101-et jelöl a kötet kiadatlanként. Ez az 
arány csak egy kevéssé módosul, ha figyelembe vesszük, hogy az UB korábbi köte-
teiben már megjelent átírt oklevelek regesztáit kiadatlannak tekinti (Nr. 4, 32, 37, 
38,41,71,74, 77,114,141,179, 194,197,211,220), hiszen az átíró oklevél közlé-



sére ebben a kötetben került sor. Nemcsak az először publikált források nagy szá-
ma teszi értékessé az UB jelen kötetét is, hanem az a többször hangoztatott tény is, 
hogy sok, korábban már kiadott oklevélnek ez jelenti az első kritikai kiadását is. 
Ugyanis a legtöbb kiadott oklevél Fejér — már-már közhelyszámba menően emle-
gethető — elavult publikációjában ismeretes. Továbbá tetemes mennyiségű és 
jobb kiadású, az adott korra vonatkozó oklevél található a Házi Jenő: Sopron váro-
si oklevéltárában, a Hazai Okmánytárban, az Anjoukori Okmánytár, Sopron vár-
megye Oklevéltárának köteteiben. A külföldi kiadványokat/. N. Weiss munkája, a 
heiligenkreuzi apátság okleveleinek kiadása képviseli. Öt oklevél esetében meg 
kell elégednünk a korábbi kiadások újraközlésével, mivel eredetijük már nem fel-
lelhető (Nr. 85, 158, 165, 189, 229). Az oklevelek lelőhelyei az előző kötetekhez 
képest nem változtak, némiképp módosultak az arányok. Feltűnően kevés Szlová-
kiában fellelhető oklevél került ebbe a kötetbe, míg az ausztriai levéltárak összes-
ségében több anyagot szolgáltattak, mint korábban. Az anyag döntő többsége 
természetes módon a Magyar Országos Levéltár Középkori Gyűjteményéből (DL, 
amiképpen a korábbi kötetek bemutatói is felhívták rá a figyelmet Diplomatikai 
Levéltár és nem „Diplomatikus"), többek között a Batthyány, Festetics, Kisfaludy, 
Ostffy, Esterházy családok levéltáraiból származik. Az egyéb magyarországi álla-
mi és egyházi levéltárak közül Sopron és Szombathely mellett még Győr képvisel-
teti magát számottevő forrással. A fennmaradó töredék mennyiség lelőhelye 
nagyobb részben ausztriai levéltár; közülük is a Stiftsarchiv zu Heiligenkreuz adta 
a legtöbb — szám szerint 11 — oklevelet az UB V. kötete számára. A pozsonyi 
Szlovákiai Állami Levéltár és a Vatikáni Levéltár szinte csak jelképesen jelenik 
meg a kötetben. A kötetet lapozgatva, az oklevelek lelőhelyeinek megoszlását fi-
gyelve ismételten le kell rónunk tiszteletünket Lindeck-Pozza vállalása előtt, amit 
nemcsak a korábbi kötetek esetében, hanem most is nagyszerűen teljesített. 

A III. kötet óta változatlan az oklevelek közlésmódja. A Burgenlandra vonatko-
zó források attól függetlenül, hogy korábban kerültek-e már közlésre, teljes szö-
veggeljelentek meg. Az átíró oklevelek nagy száma is indokolttá teszi a regeszta 
formában való közlést. Ezek a részletes német nyelvű regeszták az összes értékes 
adatot pl.: datálást, határleírást latinul adják meg, ahol megállapítható, közli a nem-
zetségi származást is (de genere). A regeszták német nyelve pedig a nemzetközi 
kutatás számára is hozzáférhetővé és könnyen használhatóvá teszi a Kárpát-me-
dence eme régiójának középkori forrásait. 

A helynevek pontosítását, azonosítását illetően — az eredeti szándéknak meg-
felelően — Lindeck-Pozza további bővítéseketjavításokat végzett. Ennek ered-
ményeképpen függelékben található nem csak az V. kötethez kapcsolódó 
névmutató, hanem külön kiegészítés is az I-IV. kötetekhez. Hasonlóképpen a kötet 



túlnyomó részben latin, néhány esetben német nyelvű forrásainak szavait, fogal-
mait tartalmazó glosszáriumhoz is csatlakozik egy külön, az első 4 kötethez tartozó 
kiegészítés. Talán ez a segédlet több sikerrel lenne forgatható, ha egységes rend-
szerben dolgozná fel a szavakat, kifejezéseket. Megnehezíti a tájékozódást, hogy a 
német és latin fogalmak vegyesen követik egymást ábécé sorrendben, néhány eset-
ben pedig a két nyelv megkülönböztetésére használt szedésmódok is összekeve-
redtek. A szerkesztő pedig mintha feltételezné olvasóiról, hogy nem bírják az 
oklevelek nyelvét, ezért a szövegből kiemelt szavak, kifejezések gyakran változta-
tások nélkül kerülnek a szószedetbe pl.: populi, nobiles, castellani stb. Hasonló-
képpen a jelzős szerkezetek közlése sem egységes, ami megnehezíti az egyébként 
nagyon bőséges anyag használatát, hiszen nem tudni, hogy a jelző vagy a jelzett szó 
alapján keresendő az adott kifejezés, pl.:possessio hereditaria a „p" betűnél, ezzel 
szemben a f raterna dileccio az „ f ' betűnél szerepel stb. Talán mégis szerencsésebb 
megoldás a főnevek sg. nom.-a szerinti rendezése és így akár megadhatók a szöve-
gekben előforduló különböző alakok is. Mindezek ellenére glosszárium értékes 
anyaga fontos segédletként szolgálhat az olvasóknak. 

A 229 oklevél közül 124 jelent meg teljes szöveggel, ebben az esetben is figye-
lembe kell vennünk, hogy az időhatár bár szűkült (1342-49), a források mennyisé-
ge időarányosan nemhogy csökkent volna, hanem jelentősen növekedett. Az 
írásbeliség egyre jelentősebb térhódításával az átíró oklevelek száma is növeke-
dett, melyek nagy része regeszta formában került közlésre. A teljes szöveggel meg-
jelentetet t oklevelek közül említsünk meg néhányat ízel í tőül . A Nr. 8. 
Nagymartoni Pál tervezett házasságáról tudósít, a Nr. 49.1. Lajos Sopronnak ado-
mányoz kiváltságokat, míg az Nr. 50. oklevélben megerősíti Kőszeg I. Károlytól 
kapott privilégiumait (Id. UB. IV. 85.), a Nr. 111. egy, az Osl nemzetségen belüli 
birtokosztályt örökít meg, a Nr. 188. oklevél említi Nicolausfilius magistri Hertul 
pictoris nostri-1, akit korábbi feltételezések a Képes Krónika miniátorával azonosí-
tottak. A Nr. 227. oklevélben I. Lajos király reagál a soproniak bejelentésére, mely 
szerint rendszeresen molesztálják az Ausztriából érkező kereskedőket. 

Az Urkundenbuch des Burgenlandes már közel fél évszázada színvonalas for-
rásközléssel örvendezteti meg nemcsak a magyar középkorkutatókat. Köszönjük 
munkájukat és várjuk a folytatást. 

Kristóf Ilona 



/Í Z ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN JEGYZŐKÖNYVE. 

REGISTRUM CAPITULI CATHEDRALIS ECCLESIAE STRIGONIENSIS. 

(1500-1502, 1507-1527) 

Közzéteszi: Solymosi László. 

Argumentum, Budapest, 2002. 258 p. 

A közismerten forrásszegény magyarországi medievisztika számára minden olyan 
forrás nélkülözhetetlen, amely egy-egy egyházi intézményt a maga spontán műkö-
dése közben mutat be. Ezek közé a források közé tartoznak a káptalani számadások 
és testületi jegyzőkönyvek, amelyek közül mindeddig csupán a veszprémi kápta-
lan 1495-1534 közötti számadáskönyveinek kiadását forgathatta kritikai kiadás-
ban az érdeklődő, többek között a jelen mű közzéadója, Solymosi László 
jóvoltából (A veszprémi káptalan számadáskönyve. Liber divisorum capituli 
Vesprimiensis. 1495-1534. Közzéteszi: Kredics László-Madarász Lajos-Solymosi 
László. Veszprém, 1997.). Megemlíthetjük még az erdélyi káptalan XV. század 
végi, kevésbé átfogó számadástöredékeit is, amelyet téves címmel Barabás Samu 
adott ki közel egy évszázaddal ezelőtt (Erdélyi káptalani tizedlajstromok. In: Tör-
ténelmi Tár 12. (1911) 401-442. p.). Ugyanakkor a szintén jelentős forrásértékkel 
bíró, a Győri Egyházmegyei Levéltárban őrzött, (1310) 1497-1550 közötti győri 
káptalani számadáskönyvek közzététele sajnos mindeddig nem történt meg, az ér-
deklődő csupán Iványi Béla bő ismertetésére és adatközlésére támaszkodhat (A 
győri székeskáptalan régi számadáskönyvei. Budapest, 1918. A Szerit István Aka-
démia történelem-Jog és társadalomtudományi osztályának felolvasásai. Szerk.: 
Dőry Ferenc. 1/1.). A pozsonyi káptalan 1472-1529 közötti, az esztergomi Főszé-
kesegyházi Könyvtárban őrzött számadáskönyve pedig mindeddig semmilyen for-
mában sem került publikálásra (MOL DL 281 414).1 

Az esztergomi székeskáptalan középkor-végi jegyzőkönyvének közzététele te-
hát valóban nagy adóssága volt a magyar történettudománynak. Magát a páratlanul 
fontos és értékes forrást a bolognai Egyetemi Könyvtárban őrzik, ahová a neves 
itáliai hadmérnök, Luigi Ferdinando Marsili (Marsigli) hagyatéka révén került. 

1 A későközépkori káptalani számadáskönyvekre ld. Solymosi László: A veszprémi káptalan kö-
zépkor végi számadáskönyvénck forrásértéke. In: Szabó István emlékkönyv. Szerk.: Rácz Ist-
ván. Debrecen, 1998. 89. p. 
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Marsili a kódexet Budán, az 1686. évi ostrom után, az üszkösödő romok között ta-
lálta meg. A Bolognában található forrásra először Szilárdy Áron hívta fel a figyel-
met 1868-ban, majd Veress Endre 1906-ban részletes leírást közölt róla a Századok 
hasábjain. Mindeddig a legrészletesebb ismertetés és szemelvényes közlés 
Lukcsics Pál nevéhez fűződött (Az esztergomi főkáptalan a mohácsi vész idején 
(1500-1527). In: Esztergom Evlapjai (Annales Strigoniensis) 3. (1927) 2. sz. 
69-97. p.). A történettudomány számára tehát közel másfél évszázada ismert, ám 
részben elfeledett kódex in extenso közlése most újra felhívja a figyelmet a ké-
ső-középkori egyház-, gazdaság- és társadalomtörténet szempontjából is kiemel-
kedő értékű forrásra. 

Először is egy diplomatikai kérdést kell tisztáznunk: a fentiekben felsorolt for-
rásokat a szakirodalom összefoglaló néven számadásoknak nevezi, de az esztergo-
mi kötet esetében a közzéadó a kódexben többször is előforduló önmegjelölő 
registrum ~ regestrum (129., 145. p.) szó fordítására a jegyzőkönyv kifejezést 
használja. A registrum ~ regestrum szó a XVI. században, főként annak második 
felétől egyértelműen a számadáskönyveket, adóösszeírásokat ill. azok bizonyos tí-
pusait jelölte, jelen esetben azonban a megnevezés ellenére nem számadáskönyv-
ről van szó, hanem egy olyan jegyzőkönyvről, amely a káptalan ülésein meghozott, 
főként gazdasági jellegű döntéseket tartalmaz. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy az esztergomihoz nagymértékben hasonlító veszprémi kódex kiadásakor a 
közzéadók megtartották a XX. század eleje óta, a szakirodalomban tulajdonképpen 
tévesen elterjedt számadáskönyv megnevezést, míg a latinra a liber divisorum kife-
jezést használták, amely utóbbi talán jelen kötet esetében is elfogadható lett volna. 

A forráskiadás előtt Solymosi László közel 50 oldalas bevezető tanulmányban 
— amely valamivel rövidebb terjedelemben a Századokban is megjelent — vázol-
ja fel a jegyzőkönyv megértéséhez szükséges hátteret (9-58. p.). Mindezt úgy, 
hogy az esztergomi székeskáptalan 1397. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvéhez 
csatolt statútumok alapján felvázolja a kanonokok testületét, a káptalan működését 
és az onnan vett adatokat rendszeresen szembesíti a jegyzőkönyv adataival. A kö-
vetkezőkben a bevezető tanulmány gondolatmenetét követve mutatjuk be a forrás-
közlés néhány főbb vonását. 

Solymosi először a tisztségviselők választásának rendjét ismerteti: a jegyző-
könyvben szinte minden évben elsőként az 1350-es évektől a káptalan jövedelmei-
nek elosztását végző első számú gazdasági tisztségviselő, a divisor megválasztása 
szerepel. (Korábban a dékánkanonok végezte a gazdasági tevékenységek irányítá-
sát). A divisort, csakúgy mint a káptalan egyéb gazdasági tisztviselőit (officiales), 
tizedszedőit (decimatores, collectores) és 1509-1519 között a káptalan képviselő-
jét („uradalmi ügyvédjét"), aprocuratort egy évre választották. Természetesen az 



egy év letelte után bárkit újra lehetett választani. Az esztergomi káptalan jövede-
lemkezelését tehát a divisor irányította. Szemben a veszprémi és a győri káptala-
nokkal, ahol általában két-két divisor-1 választottak meg egyszerre, Esztergomban 
általában csak egy tisztségviselőt választottak erre a feladatra. Ritkán előfordult, 
hogy itt is két divisori választottak, azonban a két tisztségviselő feladatköre lénye-
gesen eltért egymásétól, mivel egyikük csak a székesegyházbeli Gyümölcsoltó 
Boldogasszony kápolna elkülönített jövedelmét igazgatta (1496-1500,1515 évek-
ben). A divisornak elrendelték, hogy hivatali könyveit mindig a székesegyházban 
kell őriznie, és az általa kezelt jövedelmekből nem adhat senkinek kölcsönt. El-
rendelték számára, hogy valamennyi tisztségviselőtől az általuk behajtott bevéte-
lekről kérjen számadást (reges tum), a jövedelmeket pedig be kellett írnia egy külön 
erre a célra rendszeresített káptalani könyvbe (liber capituli) (a vonatkozó forrás-
hely a kiadásban: 166-167. p.). A divisor után következtek a gazdatisztek, azaz 
officialis- ok, valamint a tizedszedők (decimatores,factor es). Az előbbiek álltak a 
káptalani birtokegységek, officiolatus-ok, illetve a két nagyobb uradalom 
(decanatus) a Somogy megyei Szenyér és a Hont megyei Damásd élén. Lényeges 
kiemelnünk, hogy az esztergomi káptalan gazdálkodása során találkozunk az el-
lenőrök feladatkörével is. Az időnként több kanonokból választott bizottság tagjait 
rationista-wák nevezték, feladatuk a divisor, az offíciálisok és a tizedszedők szám-
adásainak felülvizsgálata volt, amely munka során kimutatásokat készítettek az el-
maradásokról és jelentést készítettek a tisztviselők munkájáról. Egy 1517 és 1520 
közötti ilyen jelentés bekerült a jegyzőkönyvbe is (133-134. p.). 

A tisztségviselő választások után a jegyzőkönyvek a káptalani rétek és bordézs-
mák megosztásának módját taglalják. A kanonokok ugyanis meghatározott rend-
ben évről-évre így jutottak hozzá a nélkülözhetetlen takarmányhoz, ill. a borhoz. 
Ezeken a birtokokon a kanonokok általában maguk gondoskodtak a jövedelem be-
hajtásáról, míg voltak olyan bordézsma kerületek (így a káptalan 10 falujában), 
ahol az egész kanonoki közösség számára szedték be a tizedet. 

A következő fejezet a jegyzőkönyvbe bevezetett határozatokat mutatja be. Ezek 
döntő többsége természetesen gazdasági jellegű: így a káptalani birtokállomány ja-
vadalombirtokainak (praedium), vagy az esztergomi székesegyház kápolna- és ol-
tárigazgatóságainak a káptalan joghatósága alá tartozó jövedelmeinek a kanono-
kok közötti kiosztásáról szólnak. Több határozat a tizedek bérbeadásáról (árendá-
lásról), vagy a káptalan, mint földesúr által a jobbágyoknak adandó adókedvez-
ményről rendelkezik. 

A káptalan ülésein nem csupán gazdasági természetű ügyekkel foglalkozott, így 
bekerült a jegyzőkönyvbe két misealapítvány is, amelyek közül Horvát Mihály, 
Bakóc Tamás esztergomi érsek huszárkapitányának kegyes adománya érdemel kü-



lönösen figyelmet (138-139. p.). A káptalan ülésein foglalkozott a kanonokok kö-
zötti vitás kérdések rendezésével is, a jegyzőkönyv egyetlen hosszabb magyar 
nyelvű nyelvemléke is egy, az ülésen lezajlott, két kanonok közötti szóváltás okán 
lett megörökítve („Mox ipse magister Iohannes ira commotus et se ad iniurias 
convertens dixit ad lectorem cum indignatione vulgo the lector myndenkor ream 
tewrel..." 111. p.). A jegyzőkönyv megörökít két, Mohács előestéjén történő kato-
nai vonatkozású ügyet is: 1517-ben a káptalani bandérium kiállításáról határoz a 
káptalan, amikor is a kiállítandó katonaság élére kapitányt nevez ki és határoz a ka-
tonaság fizetésének kezdetéről. Érdekesség, hogy a számadáskönyvben a katonai 
fizetést „ vulgoyargalas "-ként jelölik (121. p.), amely kifejezés a törökkor idején a 
magyar végvári huszárok körében már közismert fizetési módot takar (lehetséges, 
hogy ez a szó egyik legkorábbi előfordulása!).2 A másik figyelemre méltó bejegy-
zés a mohácsi csatát közvetlenül megelőző időszakra vonatkozik, melyben a kápta-
lan (1526. augusztus elején!) elrendeli négy kanonok megbüntetését, mivel azok 
megválasztásuk ellenére nem jelentek meg a rákosi országgyűlésen és új követek 
kiküldéséről dönt a tolnai királyi táborba. A bejegyzés azonban nem rákosi, hanem 
tolnai országgyűlésről szól, így feltehetően a jegyző (ill. a káptalan) összekever-
hette az országgyűlési részvételt (Rákos) és a király táborba-szállásra (Tolna) vo-
natkozó parancsát (165-166. p.). 

A bevezető tanulmány utolsó két fejezete (amelyeket talán szerencsésebb lett 
volna a tisztségviselőkről szóló fejezet utánra beiktatni) a káptalan birtokaival és 
tizedkörzeteivel, illetve magával a káptalan testületével és annak összetételével 
foglalkozik. A birtokokkal és jövedelmekkel kapcsolatos legfontosabb megállapí-
tás a tizedekből származó bevételekre vonatkozik, amelyek Solymosi szerint felül-
múlták a földesúri jövedelmeket (cenzus, taxa extraordinaria, kilenced, vám- és 
malombevételek). Ez a megállapítás a XVI. századi uradalom-történeti kutatások 
legújabb eredményeit támasztják alá.3 

A kanonoki testület bemutatása és a kanonokok számára vonatkozó (39 fő) 
jegyzőkönyvi adatok tisztázzák az eddig felmerült problémákat. A káptalani ülése-
ken a jegyzőkönyv tanúsága szerint 9-21, átlagban 16 kanonok vett részt. A jegy-
zőkönyv csak elvétve tartalmaz a kanonokok műveltségéről, tanulmányairól 

2 Takáts Sándor: A huszár, a száguldó ós a jargaló. In: Uő.: Emlékezzünk cicinkről. Budapest 
[1929.] 79-186. p. 

3 Erre ld. általában ill. az esztergomi érsekség ós az egri püspökség példáján: Kenyeres István: A 
végvárak uradalmainak igazgatása ós gazdálkodása a 16. században. In: Századok 135. (2001) 
1351-1412. p.; Uő.: A várbirtokok szerepe a 16. századi magyarországi végvárrendszer ellátásá-
ban. Katonai elképzelések az egri ós a szatmári vár fenntartására. In: Végvár ós ellátás. Szcrk.: 
Pctcrcsák Tivadar-Berccz Mátyás. (Studia Agricnsia. 22.) Eger, 2001. 131-181. p. 



adatokat, de pl. így is megemlíti a később jelentős pályát befutó Brodarics István 
egyházjogi doktori fokozatát (157-158. p.). A Mohács utáni időszak másik kiemel-
kedő alakjának, az esztergomi érseki címig jutó Oláh Miklós karrierjének kezdeté-
re vonatkozóan is számos érdekes adatot örökített meg a jegyzőkönyv. Emellett 
még egy, a jegyzőkönyvben sok helyen előbukkanó kanonokra hívnám fel a figyel-
met, Rosetus Lázárra, akit Magyarország első térképének esetleges megalkotója-
ként tart számon a vonatkozó szakirodalom. 

Röviden szólnunk kell a kiadás szerkezetéről és módszereiről. A közzéadó „a 
középkori történeti források közlésénél szokásos szabályok" szerint járt el, ami 
esetünkben azt jelenti, hogy a szokásos problémás kérdések esetében, pl. a -ci ~ -ti 
esetében a humanista szabályok szerint járt el, a rövidítéseket jelölés nélkül felol-
dotta, de a középkori források közlésénél szokásos eredeti alakokat megtartotta (pl. 
que a quae, ecclesie az ecclesiae helyett.). A ritkán használt j, w betűket hangérték 
szerint írta át, így természetesen minden alakban az intervokális helyzetben lévő j 
helyett i szerepel (pl. iuramentum, ius). A közzéadó a hely- és személynevek eseté-
ben a nagy kezdőbetű alkalmazásával a betűhív közlést alkalmazta, csakúgy, mint a 
kis számban előforduló idegen szavak esetében. A számok egységesen arab szá-
mokkal szerepelnek. Ezek az egyébként jól kidolgozott kiadási elvek, amelyek 
döntő részben (talán az i-j kérdését leszámítva) egybeesnek a jelen folyóirat hasáb-
jain Tringli István által közzétett ajánlásokkal4, természetesen messzemenőkig el-
fogadhatóak. 

Solymosi László a veszprémi káptalani kódex kiadási módszeréhez képest, 
amelyben tevékeny szerepet vállalt, az esztergomi kötet publikálása során néhány 
érthető módosítást eszközölt a közzététel szerkezetében és apparátusában. Az 
egyik lényegi változás az eredeti forrás folio-számainak megadása, így a kódexben 
időrendileg tévesen bekötött részek megfelelő helyre történő áttételei nyomon kö-
vethetőek. Mivel a jegyzőkönyvben olyan települések is szerepelnek, amelyek a 
mai országhatáron kívül esnek, és főként Szlovákiában találhatóak, így indokolt a 
szövegközlés apparátusának latin nyelven történő eszközlése. A szöveg használa-
tát megkönnyíti a margón szereplő dátumfeloldások, illetve a leggyakrabban hasz-
nált határnapok külön indexben történő közlése. Az alapos név- és tárgymutató a 
külföldi kutatók érdekeit is figyelembe véve latin nyelven készült, természetesen a 
helyneveknél szerepelnek a mai névváltozatok is. A kötetet a tisztségviselők közül 
a divisorok és procuratorok adatait tartalmazó archontológia egészíti ki, illetve öt 
térkép teszi szemléletessé a forrásban szereplő káptalani birtokokat, a Hont megyei 

4 Tringli István: Középkori oklevelek kiadásának problémái. In: Fons 7. (2000) I. sz. 7-40. p. 



káptalani tizedkörzetet, ill az esztergomi főegyházmegye főesperességeit és kerü-
leteit. A szép kiállítású kötetet német és szlovák nyelvű rezümé zárja. 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy Solymosi László jóvoltából egy 
újabb kitűnő későközépkori forráskiadvány látott napvilágot. Az esztergomi szé-
keskáptalan jegyzőkönyve azért is számít páratlan értékű forrásnak, mert a Mo-
hácsot megelőző időszakból közel negyedszázadnyi (24 év) időszakra vonatkozó-
an közöl nagy számban főként gazdaságtörténeti szempontból értékes adatokat, de 
nélkülözhetetlen forrásbázist képez az egyházi középréteg vizsgálatához is, és ter-
mészetesen a helytörténeti kutatásokhoz nyújt újabb fontos adalékokat. 

Kenyeres István 



COLLECTIO DIPL OMA TI CA BENEDICTA A. 
A PANNONHALMI BENCÉS FŐAPÁTSÁGI LEVÉLTÁR KÖZÉPKORI 

OKLEVELEI. 
Szerkesztőbizottság: Csóka Gáspár, Dreska Gábor, Mayer Gyula, Rácz György, 
Szovák Kornél. Szerkesztette és a szöveget gondozta: Dreska Gábor. A szöveget 

előkészítette: I. kötet: Monostori Martina-Szovák Kornél, II. kötet: Neumann 
Tibor-C. Tóth Norbert, III. kötet: Horváth Richárd— Vajk Adám, VII. kötet: 

Véber János, VIII. kötet: Dreska Gábor, X. kötet: Rácz György-Simon Anita, 
XII/A. kötet: Kovács Zsuzsanna. CD-ROM-kiadás. Pannonhalmi Bencés 

Főapátság és Alma Mater Zala Bt., 2001. 

Gondos előkészületek után 1902 és 1916 között Erdélyi László és Sörös Pongrác 
szerkesztésében megjelent i Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. A szer-
kesztők nem elégedtek meg a Bencés Rend magyarországi történetének sokoldalú 
feldolgozásával, az eredmények összefoglalásával. A feltárt forrásanyag jelentős 
részét is közzétették az egyes kötetek függelékében. A nagyszabású szintézis így 
lett egyben korszerű (azonos elvet követő) forráskiadvány is. A 14 kötetből a Pan-
nonhalmi Főapátság (I—III.), a Zalavári Apátság (VII.), a Bakonybéli Apátság 
(VIII.), a Tihanyi Apátság (X.) és a Dömölki Apátság (XII/A.) kötete tartalmaz kö-
zépkori forrásanyagot. A hét kötet összesen 1238 tételben közöl okleveleket. Eb-
ből a Pannonhalmi Főapátságot 718, a Zalavári Apátságot 86, a Bakonybéli 
Apátságot 280, a Tihanyi Apátságot 148, a Dömölki Apátságot pedig 6 tétel képvi-
seli. Mivel a teljes szövegű, illetve a tartalmi átírások szövegét a kiadók általában 
nem választották külön az átíró oklevéltől, és az oklevelek egy csoportja többféle 
módon (eredetiben, átírásban, másolatban stb.) is fennmaradt, az 1238 forrásszö-
veg (pontosabban 1237, mert egy 13. század eleji forrás kétszer szerepel) valójában 
ennél jóval több oklevelet jelent. A közölt források túlnyomóan nagy részét ma is a 
Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár őrzi. Mindössze jelentéktelen része ta-
lálható a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában, a Vatikáni Titkos 
Levéltárban, az Esztergomi Prímási Levéltárban, a Veszprémi Érseki Levéltárban, 
továbbá a Vas, a Veszprém, illetve a Zala Megyei Levéltárban. A sokoldalú forrás-
anyag értéke vitathatatlan. Gondoljunk a pannonhalmi apátság kincseinek, köny-
veinek, birtokainak Szent László-kori számbavételére, az 1211. évi tihanyi és az 
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1239 táján készült pannonhalmi összeírásra, a mintegy 60 tatárjárás előtt kiadott ok-
levél másolatát tartalmazó Liber Ruber néven ismert pannonhalmi kartuláriumra, az 
1400 körül keletkezett pannonhalmi levéltári leltárra vagy a magyarországi bencés 
rendházak állapotáról tájékoztató 1508. évi vizitációs jegyzőkönyvre. 

Nagyon is érhető, hogy Collectio Diplomatica Benedictina munkatársai ezt a 
rendkívül értékes forrásanyagot alkalmasnak tartották arra, hogy számítógépes 
adatbázis alapjául szolgáljon. Az ötletet elsősorban a Patrologia Latina hatalmas 
sorozatának számítógépes feldolgozása adta. A zömmel narratív forrásokat, de le-
veleket is tartalmazó óriási mennyiségű szövegről készült CD-ROM-kiadás ma-
gyarországi bemutatója 1995 táján, majd azt követően az új technikai eszköz szinte 
mindennapos használata egyértelművé tette a gépi feldolgozás előnyét. A kutatás 
előtt új távlatok nyíltak: lehetővé vált a kiválasztott forrásanyag globális áttekinté-
se, a kívánt szó, szintaktikai szerkezet, mondat, idézet gyors megkeresése. A 
Collectio Diplomatica Benedictina hazai anyagon messzemenően biztosítja ezeket 
a lehetőségeket. 

A kiadás Vinum vetus in litres novos mottóval kezdődő bevezető része szűksza-
vúan ismerteti a mű keletkezésének körülményeit, röviden áttekinti a Rendtörténet 
keletkezéstörténetét, Csóka Gáspár tanulmányának (Möns Sacer. 996-1996. Pan-
nonhalma ezer éve. I—III. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 1996. III. 
233-244. p.) újbóli közlésével bemutatja a Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levél-
tár múltját, megadja a Rendtörténet könyvészeti adatait, közli az adatbázisban 
használt rövidítések jegyzékét és utal a fontosabb rendtörténeti irodalomra. 

A Collectio Diplomatica Benedictina fő részét természetesen a forrásanyag ké-
pezi. A kiadás kötetenkénti tagolásban tartalmazza a Rendtörténet említett hét kö-
tetének függelékében található 1238 forrásszöveget. Ezt a törzsanyagot némi 
kiegészítés követi. A 253 tételből álló válogatás több mint felét a Pannonhalmán 
őrzött családi levéltárak anyaga teszi ki. Közülük kiemelkedik a Guary család 125 
tétele, amely Paur Iván közlése (Hazai Okmánytár. I. passim) és Sörös Pongrác 
publikációsorozata (Történelmi Tár 1908. 161-195., 551-574., 1909. 240-269 , 
1911. 270-291, 406-430. p.) újbóli kiadásával, továbbá az ő publikációjukból ki-
maradt egyetlen oklevél közreadásával a kezdetektől a Mátyás-kor végéig 
(1252-1489) a teljes középkori anyagot felöleli. A válogatásban a Chernel családot 
tíz (1473-1526), a Somogyi családot pedig két oklevél (1357-1375) képviseli. A 
Chernel-féle források Horváth Richárd és Neumann Tibor kiadásából (Vasi Szemle 
54. (2000) 1. szám 123-136. p.), a Somogyi család értékes oklevelei pedig Szovák 
Kornél közléséből (R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Szerk.: Tusor Péter. Bp , 
1998. 84-85. p.) valók. Az Erdődy család 1985 óta Pannonhalmán őrzött vépi le-
véltárának gazdagságát Rácz György és mások munkája nyomán tíz oklevél 



(1221-1509) érzékelteti. Ebből hat kiadatlan, de közülük négy kivételképpen csak 
magyar nyelvű regesztában olvasható. 

A kiegészítő forrásközlés másik nagyobb csoportját a pannonhalmi hiteleshely 
1257 és 1437 között készült 103 kiadványa (és IV. Béla 1244. évi oklevele) alkotja. 
Az Árpád- és Anjou-kori rész Csóka Gáspár, Szovák Kornél és Dreska Gábor 
(Möns Sacer. I. 439^157. p.), a Zsigmond-kori forrásanyag pedig Dreska Gábor 
(Levéltári Közlemények 68. (1997) 13-61. p.) munkája. Az újra közölt oklevelek 
zömét természetesen nem Pannonhalmán, hanem más levéltárakban őrzik. 

A forrásanyagot két páratlan értékű egyedi darab: a pannonhalmi levéltár emlí-
tett leltára és a magyarországi bencés apátságoknak az 1508. évi vizitáció alkalmá-
val készült inventáriuma zárja. Az előbbit a Rendi Levéltárból Sörös Pongrác 
kiadása (PRT II. 251-256. p.), az utóbbit a Magyar Országos Levéltárból (DL 
21890) Csánki Dezső közlése (Magyar Könyvszemle 6. (1881) 289-299. p.) tette 
közkinccsé. 

A Collectio Diplomatica Benedictina befejező részét alkotó mellékletek tartal-
mazzák a hét kötet forrásszövegekre redukált név- és tárgymutatóját, az illusztráci-
ók (zömmel oklevélképek) listáját és a fordításban megjelent oklevelek magyar 
nyelvű szövegét. Mindhármat kötetek szerinti bontásban. Végül a Pannonhalmi 
Bencés Főapátsági Levéltár régi anyagának áttekintését adja a Capsarium konkor-
danciája három metszetben: dátum, Capsa-, illetve DF jelzet szerint. 

Az adatbázis összesen 1491 tétel (az ismert oknál fogva ennél jóval több forrás) 
szövegét foglalja magában. Ebből mindössze hét oklevél volt eddig kiadatlan. A 
kiadók a mottónak megfelelően valóban óbort töltöttek az új tömlőkbe, azaz külön-
böző évjáratú (91 százalékban igen régi) forrásközlésekből alkottak egy adatbá-
zist. Az óborféleségek aligha vállalható keverésétől eltérően ez az el járás nem okoz 
zavart. Legfeljebb arra a szomorú tényre hívja fel a figyelmet, hogy a Pannonhalmi 
Bencés Főapátsági Levéltár középkori anyagának teljes szövegű kiadása a Rend-
történet közel száz esztendeje befejezett munkálatai óta alig haladt előre. 

Az említett forrásközlések felhasználása, vagyis (a mottónál maradva) új töm-
lőkbe töltése minden komolyabb változtatás nélkül csakis mechanikus módon, má-
solással történhetett. A kiadók alapos munkát végeztek, s nagyon helyesen 
általában csak minimális változtatásra (a magyar nyelvű regeszták helyesírásának 
korszerűsítésére, az apparátusbeli rövidítések egységesítésére, olykor szövegek 
összeolvasására) vállalkoztak. Mindezen túl három lényeges kiegészítést tettek. 
Egyes forrásokhoz illusztrációt (többnyire fényképet) rendeltek. A magyar nyelvű 
regesztákban közölt forrásokat más kiadásból teljes forrásszöveggel egészítették 
ki. Igen értékes pótlás, hogy Madas Edit munkája nyomán (Möns Sacer I. 
381-384. p.) mellékelték annak a prédikáció-fogalmazványnak a szövegét és ma-



gyar fordítását, amelyről a Rendtörténet csak annyit jegyzett meg, hogy a közölt 
1374. évi oklevél hátoldalán Szent Benedek tiszteletére szánt beszéd található 
(PRT II. 545. p.). Végül az említett leltárt, inventáriumot és prédikációt kivéve 
minden forrásról adatlapot készítettek, annyit, ahány formában fennmaradt. Az 
adatlap külön sorokban tartalmazza az oklevél kiadójának a nevét, rangját, a kiadás 
keltét, helyét, a forrás jelzetét, DF számát, fennmaradási formáját és végül kiadása-
it, fordításait. Minden forrás közlését ilyen adatlap vezeti be. így jártak el rendsze-
rint akkor is, ha az adott forrásközlés egy vagy több oklevél teljes vagy tartalmi 
átírását foglalja magában. Ilyen esetben a szövegközlés folyamatosságát megtörve 
az adott átírás szövege előtt kapott helyet a reá vonatkozó adatlap. Az adatlapok el-
készítése lehetőséget adott a régi forrásközlések bizonyos korszerűsítésére, alap-
vetően az újabb kiadások (Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke, 
Diplomata Hungáriáé antiquissima, Chartae antiquissimae Hungáriáé, Burgenlan-
di Okmánytár stb.) és fordítások feltüntetetésére, olykor a keltezés módosítására. 

A Collectio Diplomatica Benedictina használóinak érdemes tudni, hogy a for-
rásszövegek mechanikus átvétele természetes módon együtt járt a hibák másolásá-
val, változatlanul hagyásával. Az átörökített régi hibákat illusztrálják a következő 
példák. A bakonybéli apátság birtokügyében a 13. század elején kiadott keltezetlen 
oklevél (DF 206832) a Rendtörténet két kötetében is szerepel. Az egyik helyen 
(PRT I. 616. p.) közölt kivonatban a tanúk között abbas Benedictus Sancti 
M(artini), Otmarus, a másik helyen (PRT VIII. 278. p.) publikált teljes szövegben 
viszont abbas Benedictus Sancti M(artini) et Marcus olvasható. A két olvasat kö-
zül az első (Otmarus) a helyes. De gond van a M. szigla feloldásával is. Az oklevél 
szövegében korábban előfordul a bakonybéli apátság védőszentjének, mint a vita-
tott birtok tulajdonosának a neve: terrain sanctiMauricii. Az oklevél végén az M. 
szigla rövidíti a már egyszer kiírt keresztnevet. Helyes feloldása ennek megfelelő-
en M(auricii). Más értelmezése a sziglahasználat egyértelműségének mondana el-
lent. Ugyanez az elv sérült meg Fajszi Miska jól ismert 1207. évi oklevelének (DL 
103243,104876, az utóbbi fénykép) a kiadásában (PRT X. 501. p.) is. Itt a követke-
ző olvasható: Misca de Fayz, filius Lucii, cum suis fratribus, Theodoro, Lucio et 
Christoforo. A helytelen megoldás nyomán Fajszi Miskának Lúciusz nevű testvére 
vagy atyafia született. Az apa neve annyira félrevezető volt, hogy a nem személyt 
jelölő szigla betűjét tévesen olvasták. A helyes szöveg: cum suis fratribus, 
Theodoro s(cilicet) et Christoforo. Pannonhalma környékének ismerete, Nagyécs 
település közelsége a magyarázata annak, hogy olvasati hibából a Somogy megyei 
születésű Nágocsi Gáspár veszprémi kanonok miért szerepel valódi neve mellett 
(PRT X. 681., 688. p.) Nagyécsi Gáspár (PRT III. 611. p.) néven is. Ugyancsak té-



ves olvasat áll a hátterében olyan nem létező formának, mint a pernas helyett álló 
pervas (PRT II. 528. p.). 

A Collectio Diplomatica Benedictina munkatársai a tévedések mechanikus át-
örökítése mellett maguk is követtek el hibákat sajátos tevékenységük színterein. 
Ezek a saját hibák döntően következetlenségről, szerkesztési fogyatékosságokról 
tanúskodnak. A legtöbb gond az adatlapokkal van. Először is nem készítettek min-
den oklevélről adatlapot. Az még elfogadható, hogy ennél a munkafázisnál az ok-
levélemlítéseket nem vették figyelembe. Az viszont már nem, hogy az egyházi 
bíróságok aktáiban és másutt a felek által beterjesztett és teljes szövegében átírt 
forrásokról (tigyvédvalló oklevélről, kérvényről, előterjesztésről stb.) nem állítot-
tak ki adatlapot (PRT I. 723., 725-726., 731., 732., II. 544-545., VIII. 284-286. p.). 
Az is előfordul, hogy az oklevéladó teljes titulusából ötletszerűen válogatnak. 
László csázmai prépost esetében kápolnaispáni (HO 1.211-213. p.), Nágocsi Gás-
pár veszprémi kanonok kiadványa feldolgozásakor pedig helyettes vikáriusi (PRT 
III. 611. p.) címét hagyták el, holott ebben a minőségben adták ki az oklevelet. A ki-
adások felsorolásánál az általános gyakorlattal ellentétben az időrend nem volt 
meghatározó szempont. A forráskiadványok szisztematikus feltárása nem történt 
meg. Egyes forráskiadványok (Elenchus fontium históriáé urbanae. III. 2. Bp., 
1997.; Levéltárak-Kincstárak. Bp.-Szeged, 1998.) elkerülték a kiadók figyelmét. 
A Kubinyi András irányításával készült várostörténeti forráspublikáció (55-56) 
Fiizítő 1263. évi kiváltságlevelét (PRT II. 325-326. p.) újból közzétette, a levéltári 
értékeket bemutató kötet pedig több pannonhalmi oklevél fordítását tartalmazza, 
köztük az 1201-ben készült legkorábbi pannonhalmi kiadványét (71-72., PRT I. 
615-616. p.) is. Bónis György munkáját (Szentszéki regeszták. Bp., 1997.) a ki-
adók ugyan használták, de teljes áttekintését nem végezték el. Ezért fordulhatott 
elő, hogy többször nem hivatkoznak rá, amikor pedig kellene (PRT VIII. 284-286., 
III. 611., X. 681, 688. p., vö. Bónis i. m. 285., 3990., 4017., 4028. sz.). Kumorovitz 
L. Bernát forráskiadványát (Veszprémi regeszták. Bp., 1953.) VR sziglával idézik 
(pl. PRT VII. 512-513., X. 545. p.), de a rövidítésjegyzékbe elfelejtették felvenni. 

Az adatlapokkal kapcsolatos gondokat jól érzékelteti a bakonybéli apát és Ber-
talan veszprémi püspök egyházi joghatósági pere. Az erről szóló oklevél (DF 
206989) csonkán maradt fenn, eleje és vége, kiállítója és keltezése egyaránt hiány-
zik. A Rendtörténet (PRT VIII. 284-286. p.) az oklevél kiadóját nem nevezte meg, 
keletkezését pedig 1239-1240 közé helyezte. A róla készített egyetlen adatlap 
Calenda fehérvári főesperest nevezte meg kiadójaként, kiállításának időpontját pe-
dig 1239.00.00. utánra tette. A csonka oklevelet valójában az esztergomi szentszé-
ki bíróság adta ki, és az sorrendben a következő három levelet foglalja magában: 
Bertalan veszprémi püspöknek Veszprémben kiállított és Mátyás esztergomi ér-



sekhez címzett ügyvédvalló levelét, műfajában az elsőt, amely Magyarországon 
fennmaradt, Kalenda fehérvári főesperesnek, a veszprémi püspök képviselőjének 
írásban benyújtott perbeli előterjesztését, továbbá Salamon bakonybéli szerzetes-
nek, a bakonybéli apátság ügyvédjének írásos válaszát. A szentszéki bírósági okle-
vél az első két levél teljes átírását tartalmazza, míg az utóbbi szövegének vége az 
oklevél csonkasága miatt hiányzik, akárcsak a szentszéki ítéletlevél eleje és befeje-
ző része. A négy forrásszöveg közül egyik keletkezésének időpontját sem ismer-
jük, mert eredetileg sem volt, vagy az oklevél csonkasága miatt hiányzik dátumuk. 
Keltezésükhöz a tágabb időhatárt a Sajó menti csatában elesett Rátót nembeli Má-
tyás érseki tevékenysége (1239. nov. - 1241. ápr.), a közelebbit pedig az a tény 
adja, hogy a forrásszöveg szerint a per tárgyalásának adott szakasza böjtközép ide-
jén és annak másnapján folyt. Ez az időpont 1240. március 21-22. vagy 1241. már-
cius 6-7. lehetett. Bertalan püspök és Kalenda főesperes levele az első tárgyalási 
nap, míg Salamon ügyvéd levele a második tárgyalási nap előtt, a szentszéki okle-
vél pedig ez utóbbi után keletkezett. A négy helyett készített egyetlen adatlap to-
vábbi hiányossága, hogy nem említi Bónis Györgynek az oklevélről megjelent 
(285. sz.) regesztáját. Apró szépséghiba, hogy az adatlap a keltezést illetően nem 
egyezik a konkordanciajegyzék vonatkozó tételével. 

A Rendtörténet háromféleképpen közölte a forrásokat. A legtöbbjét teljes szö-
vegében, kis részét pedig kivonatosan vagy magyar nyelvű regesztákban tette köz-
zé. Az utóbbiakat, mint említettük, a Collectio Diplomatica Benedictina 
összeállítói — igen helyesen — más kiadásból teljes forrásszöveggel kiegészítet-
ték. A kivonatos közléseket viszont változatlanul hagyták. Kár, hogy a fehérvári 
káptalan Somogy megyei birtokainak összeírását tartalmazó 1229. évi oklevél ese-
tében is ezt tették. A pannonhalmi apátság és a fehérvári káptalan tizedperében ké-
szült részletes kimutatásból a Rendtörténet kiadása (PRTI. 694-696. p.) az értékes 
adatokat mellőzve csak az egyes birtokok nevét sorolta fel. Valószínűleg azért jár-
tak el így, mert ezekhez a birtokokhoz a bencéseknek a tizeden kívül nem sok kö-
zük volt. Esetleg arra is gondolhattak, hogy Wenzel Gusztáv úgyis kiadta (AÚO 
VI. 466-477. p., az összeírás a 468^476 oldalon) az oklevél teljes szövegét. Wenzel 
azonban az adatlap téves tájékoztatásával ellentétben nem az eredeti oklevelet (DF 
206903), hanem a Liber Ruber gyűjteményben található másolatot publikálta. A 
Rendtörténet kiadói ennek nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget, hiszen ál-
talában nem az adott forrás példányait, hanem meglepő módon azok kiadásait ve-
tették össze az általuk olvasott szöveggel, és jegyzetekben ezeket az eltéréseket 
tették közzé. De ebben az esetben ezzel sem éltek, és nem olvasták össze az eredeti-
vel a két 13. századi másolatot (DF 206904, 208291) sem. A kivonatos közléssel 
saját maguk helyzetét is megnehezítették. A hiányos közlés miatt a tizedperben ké-



sőbb a fehérvári káptalantól megszerzett négy somogyi falu közül hármat, Bogát 
birtok 1229-ben megnevezett, de utóbb név nélkül említett három tartozékát nem 
tudták azonosítani. A kivonatos közlés kiegészítését mindezen túl az is indokolta 
volna, hogy a Rendtörténet 1429-ből hasonló és ráadásul szintén kiadott somogyi 
összeírást (PRT III. 518-519. p.) publikált teljes szövegében. 

A Collectio Diplomatica Benedictina összeállításával kapcsolatban szót kell ej-
teni néhány bővítési lehetőségről. A tihanyi ciszterci apát 1274 őszi szerepléséhez 
(PRT X. 535. p.) hasznos lett volna Kovács Béla cikke és közlése nyomán (Veszp-
rém Megyei Múzeumok Közleményei 13. (1978) 89-92. p.) mellékelni X. Gergely 
pápa 1272. augusztus 3-án kiadott oklevelét, amely éppen erről az átmeneti rendi 
változásról szól. A Rendtörténet bemutatása mellőzte Karácsonyi János recenziói-
nak újbóli közlését, sőt említését is, pedig a Századokban megjelent ismertetésso-
rozat [37. (1903) 928-939. p., 39. (1905) 248-259. p., 42. (1908) 146-152. p., 44. 
(1910) 61-64. p., 47. (1913) 203-204. p., 48. (1914) 416-422. p.] az V. és a VI. kö-
tet kivételével mindegyik tartalmáról és forráskiadásáról tájékoztat. Megállapítá-
sai, észrevételei ma is megszívlelendők. A mellékletekből leginkább a hét kötet 
külön-külön közölt mutatójának egyesített változata és a konkordanciajegyzék ok-
levélkiadók szerinti bontása hiányzik. Hasznos lett volna az adatlapok és a konkor-
danciajegyzék egybevetése is. 

A fenti észrevételek nem érintik az úttörő vállalkozás lényegét. A CD-ROM-ki-
adás magas fokon biztosítja a mintegy 1500 tételből álló forrásbázis elérhetőségét 
és hasznosítását. Olykor még bizonyos hibák javítását is lehetővé teszi. A veszpré-
mi káptalan 1280 táján készült kiadványához (PRT VIII. 300. p.) mellékelt illuszt-
rációk, az oklevél egyes részeit szemléltető képek nem oda valók. Nem a 14. 
századi másolatra, hanem egy 13. századi eredeti oklevélre, és nem a veszprémi, 
hanem a fehérvári káptalan kiadványára vonatkoznak. A kereső program segítsé-
gével gyorsan megállapítható, hogy a fehérvári káptalan 1258. évi oklevelének 
(PRT II. 303-305. p.) a maga helyén hiányzó illusztrációi tévedésből kerültek ide. 
A tévesztést megkönnyítette, hogy mindkét oklevél sorszáma azonos, saját kötetén 
belül a 34. forrásközlésről van szó. Végül megemlítjük, a CD-ROM-kiadás sajnos 
úgy készült, hogy szövegszerkesztésre ne legyen alkalmas. Ennek megfelelően 
nem másolható, nem nyomtatható ki belőle egyetlen oklevélrészlet sem. Nézni, ol-
vasni, jegyzetelni lehet és kell a korszerű kiadást, akár egy könyvet. A mottót meg-
kérdőjelezve mondhatjuk, ennyiben az új tömlő is régi. 

Solymosi László 
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Bak Borbála 60. születésnapjára 

Szinte hihetetlenül hangzik: a mindig fiatalos lendületű, fáradhatatlan, munkát 
munkára halmozó, a hallgatókat saját érdekükben keményen kezelő, de ugyanak-
kor érdekeiket mindig szem előtt tartó Tanárnő 60 éves! Sokan vagyunk a pályán, 
legyen az kutatói, oktatói, levéltárosi, könyvtárosi vagy éppen pedagógusi, akik 
mindnyájan szeretettel gondolunk vissza a Tanárnő sok szellemi útravalót adó órá-
ira, a vele folytatott nagyszerű szakmai és baráti beszélgetés eh-e. Úgy véljük igenis 
rang az, ha valaki magát,, Bak Bori tanítvány "-nak nevezheti. 

Folyóiratunk szellemiségében sokat köszönhet az Ünnepeltnek. Szerzőink, kol-
légáinkközül mindannyian életre szóló indíttatást kaptunk a Tanárnőtől: hogyan 
kell történeti kutatásokat végezni, cédulázni, bibliográfiát összeállítani, az ered-
ményeket tudományos igénnyel formába önteni, közép- és kora újkori levéltári és 
kézirattári kútfőket ('Fons' - fontes') olvasni, átírni, közzétenni, régi és modern 
térképeket „olvasni", forrásként felhasználni, Magyarország múltjának kutatásá-
ban történeti földrajzi szempontokat figyelembe venni. 

A szerkesztőség szeretett volna egy, az Ünnepelthez méltóbb kötettel tisztelegni 
— akár jelen évfolyam számainak összevonásával—, erre azonban idén a folyóirat 
anyagi alapját megteremtő pályázati rendszer nem adott lehetőséget. Emiatt a 
szerkesztőség úgy döntött, hogy a közelmúltban a Tanárnő témavezetésével diplo-
mázó, illetve tudományos fokozatot szerzett tanítványát kéri fel arra, hogy az Ün-
nepelt által oktatott és m üveit szakterületek köréből tiszteljék meg írásukkal folyó-
iratunkat. Úgy véljük, hogy ezzel a legméltóbb módon emlékezhetünk Bak Borbála 
Tanárnő eddigi egyetemi és kutatói pályafutására. 

A szerkesztőség 
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OROSS ANDRÁS 

A RÁKOS-PATAK ÉS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK TÖRTÉNETI 

FÖLDRAJZI VÁZLATA1 

A ma mostoha körülmények között folydogáló Rákos-patak valaha kiterjedt vízfo-
lyás volt, amely malmokat hajtott sodrásával, partjain hatalmas kaszálók terültek 
el, vízében marhákat itattak, halastavakat képeztek ki medréből, öntözésre hasz-
nálták vízét. Medrét általában mocsarak kísérték, de ez a patak élt, az emberek te-
vékenységei és a patak kölcsönhatásban voltak egymással. Célom, hogy bemu-
tassam ezt a világot, részletesen feldolgozzam a fent említett foglalatosságokat, a 
rendelkezésre álló források segítségével végigtekintsem a patak és a vízgyűjtő te-
rület történeti földrajzát. 

Felmerül a kérdés, hogy mely területeket ölel fel a Rákos vízgyűjtő területe? A 
Dunába kelet-nyugati irányból több patak is folyik, pl. a Sződ-Rákos, Szilas, Rá-
kos. Vízgyűjtő területeiket észak-déli irányban határolja el a szakirodalom, azon-
ban a Rákos-patakjóval északabbról Gödöllő környékéről indulva, több kilométert 
dél felé folyva kanyarodik csak nyugat felé, hogy elérje a Dunát. így vízgyűjtő te-
rülete is kiterjedtebb, hiszen Szada falu déli részétől indul, Gödöllő és Isaszeg nyu-
gati, Pécel, Rákoscsaba, Rákoskeresztúr északi részeit foglalja magába, a patak 
medrétől mintegy két-három kilométer távolságban mindkét irányban.2 Az ún. 
Pesti-síkság, pesti határ vidékén pedig a Rákosi rétek vidéke (a mai Kőbánya, Zug-
ló kerületek északi, északkeleti része), valamint Angyalföld területei állnak figyel-
mem középpontjában. Kutatásaim során találkoztam az ún. Rákos-árok fogalmá-
val, így vizsgálódásaimat az azzal kapcsolatos ismeretekre is kiterjesztettem. 

A Rákos-patak és vízgyűjtő területe történeti földrajzával kapcsolatban önálló 
művek, tanulmányok nem születtek. Tanulmányom alapvető forrásait képezték az 
egykorú leírások, helységnévtárak, és akiadott okleveles anyag. Különböző, első-
sorban gazdaságtörténeti tanulmányok, összefoglaló, földrajzi, történelmi monog-

1 Jelen tanulmány a 2002/2003. tanévben elkészített történelem szakos szakdolgozatom rövidí-
tett, átdolgozott változata. Ez úton köszönöm meg Bak Borbálának, az Ünnepeltnek és egyben 
témavezetőmnek, hogy észrevételeivel, javaslataival folyamatosan segítette kutatásaimat és 
munkámat, valamint az EMLA Környezetvédelmi Alapítványnak, amelynek 2002. évi pályá-
zata segítségével készült el dolgozatom első változata. 

2 A vízgyűjtő terület pontos határait Id. OVL 6. 10. 1. 386. sz. ügyirat térképmellékleteiben. 

F O N S X. ( 2003 ) 2. sz. 191-232 . p. 191 



ráfiák is értékes adatokat szolgáltattak. A témára vonatkozó XIX-XX. századi 
sajtótermékek (napilapok, folyóiratok) hasábjain megjelenő cikkek információit is 
hasznosítottam. Történeti földrajzi munkáról lévén szó elengedhetetlen fontosságú 
a térképek használata és azok összevetése az írott forrásokkal. Segítségemre voltak 
a Magyar Országos Levéltár, a Budapest Főváros Levéltára, a Hadtörténelmi Inté-
zet Levéltára és az Országos Vízügyi Levéltár térképei, illetve az egyes könyvek, 
tanulmányok szerzői által rekonstruált vagy publikált kartográfiai dokumentumok. 
A felhasznált, kiadatlan levéltári források közül meg kell említeni a Grassalkovics-
levéltár megmaradt iratait, a Fővárosi Levéltár Intimata archivi antiqui anyagát, 
valamint az egyes települések képviselőtestületi jegyzőkönyveit, amelyek csak a 
XX. századból állnak hiánytalanul rendelkezésre, a korábbi anyag elpusztult. Az 
Országos Vízügyi Levéltárban őrzött Budapesti Kultúrmérnöki Hivatal iratai szin-
tén a XX. századi állapotokra szolgáltatnak információkat. 

A rövid természetföldrajzi áttekintés után a dolgozat időrendben tárgyalja a Rá-
kos-patak és vízgyűjtő területe történeti földrajzára vonatkozó ismereteket az 
ókortól az 1940-es évekig, a meder fővárosi szakasza nagy részének betonozása 
előtti évekig. Arra törekedtem, hogy sokrétűen mutassam be a patak és ember 
együttélésének lehetőségeit. Az időrendi felépítésen belül először a Pesti-síkságra 
vonatkozó megállapításokat ismertetem, majd a patak haladását követve az egyes 
településekkel kapcsolatos információkat mutatom be. 

A Rákos-patak természeti képe 

Bél Mátyás szerint a szarmata összejövetel, gyülekezés szóból ered a Rákos-patak 
neve. Véleménye szerint a magyarok a szarmatáktól tanulták el a nyílttéri gyűlések 
tartásának szokását, meg is említ egy szláv mondást, mint fő bizonyítékot: „Po 
Rákossi mandri Páni", azaz „Későn ti. országgyűlés után jön meg az urak esze"/ A 
patak neve azonban a tudományos megfogalmazás szerint a magyar rákokban bő-
velkedő melléknév és vízfolyás összetételből keletkezett.4 

A Rákos-patak a Duna leghosszabb, bal parti mellékvize (patakja) a magyaror-
szági szakaszon, a maga 44 kilométeres hosszúságával. Forráshelye Szadától dél-
re, Gödöllőtől északra található, de a források és a szakirodalom nem egységes a 
kérdésben. 

3 Bél, 1977. 23. p . 

4 Kiss, 1978. II, köt, 398. p. 



1430-ban elvégezték Szada határjárását és itt már szerepel a forrás vidéke, azaz 
a pazsaki dűlő, amelyet mocsaras helyként jellemeznek és közel van Szada és Gö-
döllő határához. A Grassalkovics-család levéltárában fennmaradt az oklevélnek 
egy XVIII. századi másolata, amelynek szövegében latinul így olvasható a forrás-
vidékre utaló rész: „...ad decursum cujusdam Rivuli seu loci paludinosi vulgo 
Passagh vocati... 

Bél Mátyás úgy gondolja, hogy „a folyó Gödöllő fölött egy kis völgyben, egy je-
lentéktelen forrásból ered, a falu szőlőhegye alatt",6 Ortvay szerint Szada határá-
ban ered,7 míg Galgóczy így vélekedik: „Első forrása Szada keleti oldalán a szőlő-
hegy tövében a pazsaki forrásban ott van, a hol ezen szőlőhegy a gödöllői szőlő-
heggyel összesarkallik".8 Az érdekes, egyedülálló vélemények közül álljon itt 
Horváth Farkas és Evlia Cselebi elgondolása: előbbi szerint „Isaszeg és Dány közt 
jókora forrásból ered",9 a török világutazó pedig úgy véli, hogy a Rákos a „Fel-
ső-Magyarországhoz tartozó Fülek vára hegyeiből jön".10 

Nézzük a helyiek véleményét is! Pesty kérdéseire válaszolva a szadaiak azt ír-
ták, hogy „Nevezetes Szada arról, hogy határában van a hírneves Rákos folyó első 
forrása a pazsaki kút melletti pazsaki forrás, mely még az 1863-iki rendkívüli szá-
razságban sem apadt ki."11 A másik érintett település, Gödöllő polgárai úgy nyilat-
koztak, hogy három forrásból ered a Rákos, mégpedig az Úr rétje nevű dűlőből 
érkezik az első, a másik a Pazsaki dűlőből, a harmadik a várostól délre lévő Malom 
dűlő, ahol a Fiók-Rákos-patak, azaz a harmadik forrás ered.12 

Földrajzi tanulmányokban a következők olvashatók: Péterfi Erzsébet írja, hogy 
a Rákos Szada alatt, nem messze Gödöllőtől két ágban ered.13 Pécsi Márton pedig 
azon a véleményen van, hogy a patak forrása Gödöllőtől északra, a 345 méter ma-
gas Margita-hegy aljában található.14 Pontosan azért nehéz megállapítani, mely te-
lepülés területén van az eredet, mivel már a középkortól kezdve rendszeres peres-
kedések, hatalmaskodások zajlottak Szada és Gödöllő határának ügyében. 

5 MOL P 429 IV. C. 1. Fasc. 21. No. 495. 
6 Bél, 1977. 23. p. 
7 Ortvay, 1882. 143-144. p. 
8 Galgóczy, 1876-77. II. köt. 82. p. 
9 Horváth, 1879. 19-34. p.; 29. p. 
10 Evlia Cselebi, 1908. 107. p. Evlia Csclcbi munkájának modernebb kiadását ld. Fodor, 1985. 
11 Pesty, 1984. 335. p. 
12 Uo. 144. p. A Rákos-patak három forrása jól látható a következő térképen. OVL 6. 10. 1. 386. 
13 Péterfi, 1935. 10. p. 
14 Pécsi, 1959. 291. p. 



A Rákos-patak forrásvidékén további érdekes természeti jelenséggel találko-
zunk. Gödöllő vidékén három patak is ered: Szadától északra a Hólyagosvíz, mely 
északnyugat felé folyva ömlik a Dunába, Gödöllőtől észak-északkeletre pedig a 
Besnyő-patak forrása van, melynek vize az Aranyoson, Egresen, és a Galgán átjut 
a Tiszába, valamint a Rákos. így elmondható, hogy „Gödöllő területe valóságos 
vízválasztó csomópont."1:1 További természeti furcsaság, hogy a patak az Isaszeg-
től északra lévő részét a Tápiótól hátravágódással hódította el.16 A múlt század kö-
zepén azonban Barra Istvánnak a patak régi időkben való folyásáról egészen más 
véleménye volt. „Az abból (ti. a Dunából) kiszakadó részint elenyészett folyamok, 
hajdani időben a síkságoknak változtatására nagy befolyással voltak. Ezek régen-
tén, míg a megyének a Duna keleti partján fekvő tájéka lejtősebb volt, mind kelet-
felé folytak és hortták a bennek tartózkodott kopadékot. Ezek mind oly mellékvíz-
karok voltak, melyek által áradás alkalmakor a Duna és Tisza egymásközt gyakorta 
közösülésbe jöttek, és a köztük fekvő lapályt ugyan akkor béöntötték. Nevezete-
sebb ily árkok közül a Gombás patak, Rákos vize, Agyagosér, Bakér, Vajas árok, 
melyeken a mint feljebb is említve volt még a Duna mostani útján szabadon nem 
folyhatott, a két vízközt fekvő térséget, gyakorta vízárral borította el."17 

A középkorban Pest megye tengelyét a Duna alkotta, melybe a Gödöllői domb-
vidék felől két Rákos nevű, malmokat hajtó patak futott, egyik a mai Szilas-patak, 
Cinkota, Szentmihály és Palota mellett, a másik a dolgozatom témája, amely Pécel-
nél felvette a Hévíz-patakot, majd Farkashalomnál (a mai Sashalomnál) északra 
kanyarodott és folyt Jenőig, ahol „beletorkollott a Nagykörút belső oldalánál folyó 
ősi Dunaágba, amely eredetileg Pestnek sziget jelleget adott."18 Ez a későbbi Rá-
kos-árok, melyről még bővebben szólni fogunk. Ha térképen követjük a patak fo-
lyását, észrevesszük azt a ritka jelenséget, hogy nemcsak a Rákos-patak, hanem a 
Szilas- és a Csömöri-patak is nagyjából kezdetben észak-déli irányban folynak, 
aztán nyugatra fordulnak és a Duna folyásával szemben tartva ömlenek a folyóba. 
Ezen mellékpatakok sajátos folyásirányát a kéregmozgásoktól kialakított törések 
előre kijelölték. A Rákos folyása jellegzetes példája a törésvonalak nagy szerepé-
nek a felszíni vízhálózat kialakításában.19 

15 Péterfi, 1935. 10-11. p. 
16 Pécsi, 1959. 291. p. 
17 Barra, 1839. 98-99. p. 
18 ÁMTF 497. p. 
19 Pécsi, 1959. 175. és 291. p. 



A Rákos-patak folyásirányának első leírását Bél Mátyás készítette el: „felduz-
zadva, harsány zümmögéssel halad el a falu (ti. Gödöllő) mellett, s mihelyt ugyan-
abban a völgyben kb. 2000 lépésnyit ment déli irányban, Isaszeg faluhoz érkezik, s 
a völggyel együtt a folyómeder is nyugatra fordul és az isaszegi és a péceli mal-
mokhoz zúdul, s azokat nem annyira a víz bőségével, mint gátak szorításában hajtja 
egy halastóból leeresztve. Ugyanis ott egy tágas halastavat létesítettek az alatta 
fekvő malmok nagy hasznára. Péceltől ugyanazon az úton halad tovább Csabához, 
e szláv településhez, ahol szintén malmokat hajt. S nem kevésbé hasznos a malmok 
hasznára, amikor Keresztúrhoz ér. E falu alatt már lassanként tágul a völgy, a köz-
beékelődő síkság fél mérföld szélességbe távolítja el a dombokat."20 A továbbiak-
ban részletesen végigtekintem a Bél Mátyás által említett folyásirányt, kiegészítve 
a különböző forrásokban és a térképeken előforduló adatokkal. 

Gödöllőnél a patak elfolyik a Budára vezető nagy országút és egy kettős körtefa 
mellett, tudjuk meg a középkori adatokból.21 A XVIII. században Szada és Gödöllő 
között egy téglavetőt {Ziegelhütten) jelölnek az első katonai felmérés térképszel-
vényén." A patak átfolyt a településen, majd a Felső major és Alsó major, Kecskés, 
Rőges, Szélhát, Szőllőkalja dűlőket érintve dél felé haladt."" Pesty Frigyes hely-
ségnévtára alapján még ide vehetjük a Malom dűlőt is, ahol a Fiók-Rákos-patak 
medre található."4 Áthalad az Ilka majoron, ahol a gödöllői uradalomnak voltak ha-
lastavai, majd kenderföldek mellett érkezett Isaszegre. A végig mocsaras parttal je-
lölt Rákos-patak itt fordult nyugati, utána újra déli irányba a Pesti úti dűlő és az 
Öreg hegy szorításában.2" Közvetlenül a falutól délre vezet át a Rákos-patakon a 
Pest-Hatvan vasútvonal sínpárja egy hídon. 

A patak újabb dél felé fordulása után érkezik Pécelre, ahonnan kiér a Gödöl-
lői-dombság hegyei közül és a Szurdok nevű mély, szoros úton átfolyva már síksá-
gon folytatja útját.26 Ezt a részt nevezi Evlia Cselebi Malomvölgyének." Pécelen, a 
vasútállomásnál egy nagyobb nádas tavat képez a Rákos-patak,"^ majd a Major-

20 Bél, 1977. 23-24. p. 
21 Bakács, 1982. 195. p. 
22 HL I. Katonai felmérés XV. 19. (1783) 
23 OVL 6. 10. 1. 124. 
24 Pesty, 1984. 145. p. 
25 HL III. Katonai felmérés 5063/1 (1882-83). 
26 Pesty, 1984. 275. p. 
27 Evlia Cselebi, 1908. 107. p. 
28 Galgóczy, 1896. 2. p. 



hegytől délre elfolyva érkezik Rákoscsabára.-9 Rákoskeresztúrtól északra fekszik 
a Rákos medre, lapályos rétek mellett a XIX. század végén három malmot hajtott/0 

Elérkeztünk a pesti határhoz, illetve a Pesti-síkságnak azon részéhez, ahol a Rá-
kos-patak folyik végig. A Rákos-patak vidéke a Pesti síkságon, a Cinkotára vezető 
úttól a torkolatig már a középkorban is mocsaras terület volt. Hasonló állapot ural-
kodott a torkolat és Pest város északi határa között, a mai Vizafogó helyén. A 
Györffy György által rekonstruált, XIV. századi Pest megye térképen3' jól látszik 
az ártér mocsaras területe, valamint az a fattyú Duna-ág, amelyet a későbbi időkben 
Rákos-árokként neveztek a források és a Rákos-patak torkolatától Pest város déli 
határáig folyt. 

A XVII-XVIII. századi természeti környezet megrajzolásához is térképeket 
hívhatunk segítségül. Bél Mátyás leírásában olvashattuk, hogy a Rákos mocsara-
kat, tavakat képezett, miközben a pesti, illetőleg a cinkotai és a palotai határon vé-
gigfolyt. Ha hihetünk a Belitzky János által rajzolt térképnek3" akkor a Biidös-tó, 
Rence-sziget, Nádas-tó, Kerek-tó mellett haladva érkezett a Rákos-patak a Duná-
hoz. A XVIII. század második feléről három térkép összehasonlítása hozhat ered-
ményeket a pesti határ bemutatásában. 1764-ből a Waczpaur Lénárd által másolt 
Pest határtérkép/" 1787-ből az I. katonai felmérés vonatkozó szelvényei/4 vala-
mint a Budapest Főváros Levéltárában található, az 1780-as években készült, Pest 
környékét a katonai táborhelyek szempontjából bemutató térkép."5 Mindhárom áb-
rázoláson kivehető, hogy a Rákos-patakot hosszan elnyúló, nagy kiterjedésű mo-
csarak kísérik. Ebben a helyzetben érdemes megfigyelni a gazdálkodási tevékeny-
ségeket, hiszen a kaszálók mellett malmokat is felfedezhetünk. A malomtulajdo-
nosok tavakat képeztek és onnan, egy csatornán és zsilipen keresztül zúdították 
malmaikra a vizet, így érve el nagyobb teljesítményt. 

A Paskál-malom (a források Paschgall-malomnak hívják, a tulajdonos neve 
után) környékén is hasonló vízi munkálatok folytak, egy ún. Mühl-Garten (malom-
kert) segítségével a patak medrét ketté választották és egy mesterséges tavat is ké-
peztek. Ezeket a munkálatokat az I. katonai felmérésen is megfigyelhetjük, igaz nem 

29 Pesty, 1984. 314. p. ós HL II. Katonai fclmcrcs XXXIII. 50. 
30 Galgóczy, 1876-77. III. köt. 159. p. és HL II. Katonai felmérés XXXIII. 50. 
31 ÁMTF 505. p. 
32 Belitzky, 1936. 135. p. 
33 Régi t é r k é p e k , 1994. 17. p. 

34 HL I. Katonai felmérés XV 19. 
35 BFL XV 16. b. 221. 



ilyen részletes bemutatással, de világosan látszik a patak medrének két részre válasz-
tása a malom hasznára. A Paskál-malom melletti felduzzasztásánál 1823-ban36 és 
1902-ben is kiterjedt kaszálókat és réteket jelölnek a térképek. 

A Paskál-malom vidékétől kissé délebbre, a Belitzky által Rence-szigetként 
említett természeti képződményt láthatjuk. Itt a Rákos-patak medre szintén két 
ágra szakadt, így alkotva szigetet. Állt egy malom itt is, amelyet Pest város malma-
ként nevez meg Waczpaur térképe. Igaz a malom csak a XVII. század végétől 
1770-ig volt a város tulajdonában, utána Irányossy Antal birtokába került és hívták 
a XIX. század elejéig Irányossy-malomnak/7 A II. katonai felmérés szelvényén 
1861-ben Rákosi-malom elnevezéssel illetik. A Rákos-patak ezen szakasza szin-
tén mocsaras terület volt, amelyet kaszálóként használtak. A patak két ágát Régi 
Ároknak és új vízvezető ároknak nevezi meg egy térkép a XIX. század közepén."18 

A területen, amely a mai Kerepesi és Veres Péter utak találkozásánál fekszik, a 
XIX. század végére a Rákos-patak két ága által bezárt vidék, már nem sziget jelle-
get öltött, hanem egy tavat képezett. 1895-ben ezt a kisebb állóvizet Zsivora-tóként 
nevezték. '9 Környéke nádas, mocsaras rész, amelynek beépítésére 1908-ra került 
sor.40 1 93 7-re teljesen eltűnt a tó és helyén az ún. Rákosgyöngye strandfürdő húzó-
dott. Érdekes, hogy egy árapasztó csatornát41 építettek egészen a volt Zsivora-tóig 
a mederrel párhuzamosan.4- Napjainkban is létezik még mindkettő vízmeder. 

Az említett térképeken is kivehető az egykor itt működő Sárgacsikó csárda, 
amely nagyjából a mai Cziráki út -— Veres Péter út találkozásánál feküdt. Ezt az 
építményt egy XVIII. sz. végi térkép is jelöli, Ragoscher Würshaus néven.4j 

Bél Mátyás a Rákos-patak jellemzésénél csak a malmok sokaságáról, hasznuk-
ról tudott beszámolni, különösebb természeti megfigyelést csak akkor tesz, mikor 
azt írja, hogy a patak nem túl bővizű és sok helyen felduzzasztják, azért, hogy az 
említett malmokat hajtsa. 

36 BFL X V 16. d . 241. 
37 BFL IV 1215. f. 7. köt. 3. p. 
38 BFL XV 16. b. 229/6. 
39 BFL XV 16. e. 251/28—46. 
40 BFL XV 16. e. 251/3CM0. 
41 Árapasztó csatorna: „(vízg.) a különálló műtárgyként épült árapasztót köti össze az alvízzel. 

Rendszerint nagy esésű nyílt csatorna, amely vízsugárterelőn vagy energiatörőn át csatlakozik 
az alvizi mederbe. Ha a vízszintkülönbség kicsi, közvetlenül köti össze a fclvízet az alvízzel." 
Műszaki Lexikon I. köt. 144. p. 

42 BFL XV 16. e. 251/77-41. 
43 BFL XV 16. b . 221. 



Az állatvilágról szolgáltatott becses információk mellett megtudjuk, hogy a 
pesti határban 3 mérföldön keresztül folyt a Rákos, mocsarakat, tavakat képezett: 
„Teknősbéka és angolna páratlan bőséggel fordul elő a tavakban és mocsarakban. 
Mert ha az esztendő szárazabb, kevesebb az ivadék, s különösen az angolnák, úgy 
tűnik teljesen hiányoznak. Pedig valójában nem tűnnek el, hanem a mély iszapban 
húzódnak meg, aztán amikor a mocsár újra nedvesebbé válik, ismét felszínre jön-
nek. A halnak ez a nem eléggé szembetűnő szokása a szakértők számára is csodá-
nak tűnik. Egy könnyű mozdulattal ugyanis a félretolt iszap «ásott» halakat szol-
gáltat.'"44 Azonban ezen a mocsaras vidékeken a Rákos már nem tűri meg a rákokat, 
pedig innen kapta nevét is, viszont a forrás vidékén, „a gödöllői és isaszegi földön 
kiváló rákokat nevel, amelyek nemcsak a dunait múlják felül, hanem azokkal is ki-
állják az összehasonlítást, amiket a hegyes vidék patakjaiból nyernek. Ugyanis 
csak kevés és emberi kézzel ültetett fűzesek között folyik, s nincsenek sem gyöke-
rek, sem kövek, amelyek kedvenc tartózkodási helyei a rákoknak, hanem sima, 
lágy területen folyik, s azokat is, amiket a Dunából kap, megfojtja vagy vissza-
ereszti."41 Bár bizonyos állatok szívesen éltek ezekben, a pesti határban lévő mo-
csarakban, azok „illata" bizony nem lehetett kellemes az arra járók számára, hiszen 
Galgóczy is a patak folyásának ismertetésekor csak a Gödöllőtől Keresztúrig terje-
dő szakaszról állítja, hogy „kellemes völgye van."46 

Salamon Ferenc Budapest történetében is olvashatunk a Rákosról, hiszen Bél-
hez hasonlatosan ő is megrajzolta a patak természeti képét. „Pest síkságán egy-két 
patak is húzódik végig, melyek közül a legnevezetesebb a Rákos patak, amelyről a 
térség is kapta nevét. Ez egy kisded korában már vénségre jutott folyó. Lassúság-
ban vetekedik a nagy folyamokkal. Nagy áradási nincsenek, de nem is szárad ki. A 
legnagyobb szárazságban is malmokat hajt. Meglátszik rajta, hogy egész melléke 
homok és kavics, mely a legnagyobb záporok vízének is tetemes részét talajvíznek 
tartja meg, s magának a Rákosnak medre is telhetetlen szivacs, mely sokat elnyel. 
De viszont a forrásul szolgáló talajvizei soha ki nem fogynak. A medrét is hatá-
runkban, úgy látszik maga ásta. Hajdani hatalmasabb vizek árkába vette magát, s 
csak dunai torkolata közelében kellett neki egy futó homok dombsoron keresztül 
ennie magát. Ingovány, mocsár, s ennek kíséretében tőzeg az ő produktuma. így a 
földművelési szakban legfelebb kaszálókra volt alkalmas a partja."47 

44 Bél, 1977. 30. p . 

45 Uo. 23. p. 
46 Galgóczy, 1876-77. II. köt. 83. p. 
47 Salamon, 1885 I. köt. 14. p. 



A tőzegképződést egyébként a korabeli munkák mellett a sajtó is említette. A 
Rákos-patak mindkét partján a Duna és a Paskál-malom között volt található tőzeg, 
minőségéről megjegyezték, hogy jó tüzelőanyag, mert kevés föld van benne.4s 

Összességében elmondható, hogy a Rákos-patak kapcsán a szerzők kiemelik, 
hogy rengeteg malmot hajt. Igaz, hogy lassú folyású, de gátak segítségével zúdítják 
a malmokra vizét. Megtudjuk, hogy halastavakat is alakítanak ki a medréből, nem 
szárad ki, ingovány és mocsár szegélyezi útját, így igencsak alkalmas kaszálónak a 
terület. 

A Rákos-patak és vízgyűjtő területe történeti földrajzi vázlata 

a XX. század közepéig 

A Rákos-patak és vízgyűjtő területe a középkorban4' 

A honfoglalás idején az ideérkező magyar törzsek valószínűleg lakatlanul találták 
a Pesti-síkságot. Szláv jelenlétre csak Pest megye északi részén következtethetünk 
a helynevekből (Isaszeg a szláv megtelepedés legdélibb határa!).'0 A legtöbb köz-
ség neve az Árpád-korban élt személyekről kaphatta nevét. Az itt keresztülvezető 
utak a magasabban fekvő, homokos dombvidék patakvölgyeiben haladtak a dunai 
gázlókhoz. 

Anonymus szerint mikor Árpád vezér és a főemberek közös elhatározással ki-
vonultak az egykori Csepel-szigetről, akkor tábort ütöttek Soroksáron túl egészen a 
Rákos vizéig, majd miután látták, hogy minden irányból biztonságban vannak és 
semmi sem fenyegeti őket, átkeltek a Dunán.'"1 A Névtelen által elbeszélt történet-
ből, amelyben saját korának, azaz a XII. század végének és XIII. század elejének 
természeti viszonyait vetíti ki a honfoglalás idejére, egyértelműen következik, 
hogy megtelepedésre felettébb alkalmas terület volt a Rákos-pataktól délre eső 
mocsaras vidék, melyet könnyen lehettet védeni. 

48 Szabó, 1858. 13. p. cs Gall, 1839. 641. p. 
49 Az ókorból vannak arra adatok, hogy a Rákos-patak mellett védelmi rendszert építettek ki a 

rómaiak. A Duna és a Rákos összefolyásánál egy őrtornyot, hídfőállást emeltek, amelynek el-
sődleges célja, hogy a Duna bal partján előretolt állása legyen az aquincumi helyőrségnek és 
polgárvárosnak. Kaiser-Póczy 1985. 10. p. 

50 Makkai, 1958. 60. p. 
51 SRH 1999. I. kö t . 94. p. 



A középkori okleveles anyagból a Rákos-patak-menti települések birtoklástör-
téneti adatai mellett a falvak malmaira" vonatkozóan maradtak fenn feljegyzések. 

A legelső adat, mely egyben Pest'1 nevének első említése is, 1061-ből szárma-
zik, mikor Ottó somogyi ispán a zselicszenjakabi apátság alapítólevelében34 felso-
rolta a monostor birtokait, köztük az ún. „ insula Pest "-et is. Ez valószínűleg arra a 
Pest közelében lévő szigetre vonatkozik, mely a Duna és a mai Nagykörút vonalán 
futó Duna-ág által bezárt terület volt. Györffy négy település létét tételezi fel a szi-
geten: Pest, Újbécs," Jenő,56 és a mai Egyetem téri lakott hely. Itt kapott tehát a 
zselicszentjakabi monostor földet, szőlőt, szőlőmüvest, malmot, molnárt, halászo-
kat."' Az említett malmot nem a Rákos-patak hajtotta, hanem a fattyú Duna-ágban 
folyó víz vagy maga a Duna / 8 

Reyhel Sebald 1464-ben szadai és veresegyházi birtokainak felét zálogba vetette, 
utóbbit a Rákos folyón lévő malommal együtt 250 aranyforintért. Nem dönthetjük el 
teljes bizonysággal, hogy hol lehetett ez a malom, hiszen lehet, hogy a Sződ-Rákos 
patakon állt, mely forrás Szadától keletre eredt és Veresegyház, Vácrátót érintésével 
érte el a Dunát. Nem valószínű azonban, hogy egy malom állt volna a Rákos-pata-
kon, közvetlenül a forrásvidéken, hiszen itt még nem volt akkora a patak vízhozama, 
hogy egy malmot hajtani tudott volna. A második katonai felmérés térképszelvényei 
alapján, azonban feltételes választ adhatunk a kérdésre, hiszen itt világosan látszik 
egy Szadai Malom elnevezésű objektum, amelyet a falutól nyugatra, a Szadai víz 
nevű patak hajtott. A malom egyébként már az első katonai felmérés térképén is sze-
repel (1783), ott azonban nem adtak neki semmilyen nevet/9 

52 Valószínűleg a vízimalmok a Karoling-uralom alatt, a VIII—IX. században jelentek meg a Du-
nántúlon. Emellett szól, hogy az egyes alkatrészek (zsilip, csatorna, gercndely) szláv jöve-
vényszavak. KMTL 441. p. 

53 Pest bolgár eredetű szó, kemence, barlang jelentéssel. Kiss, 1978. I. köt. 261. p. 
54 A témához ld. még: Kumorovitz, 1964. 80-81. p. A szerző kifejti véleményét, hogy nem való-

színű, hogy királyaink vadászterületükön, a Csepel-szigeten ilyen korán adományoztak volna, 
akár egyháznak is birtokot. Ezt a birtokot a monostor későbbi oklevelei nem említik. 

55 Újbécs a Parlamenttől délre, keleten a Nagymező utca vonaláig létezett falu. ÁMTF 552. p. 
56 Jenő északi határosa Újbécsnck, kb. a Margit-híd pesti hídfőjénél feküdt. Gárdonyi, 1940. 

18-19. p. 
57 írásné, 1983. 33. p. és Györffy, 1973. 269. p. 
58 ÁMTF 536. p. Cinkotát, Szcntmihályt és Farkashalmot (a mai Sashalom) is az oklevelekben a 

Rákos partján fekvőnek mondják, ennek az a magyarázata, hogy a középkorban a mai 
Szilas-patakot is Rákos névvel illették. 

59 HL II. Katonai felmérés XXXIII. 49. Gödöllőről a felmérést egyébként 1855-ben készítették cl. 



1352. október 28-án Budán Szécsényi Tamás országbíró bizonyította, hogy a 
váci káptalan Dénes fia Györgyöt a Poháros Péter által neki adományozott gödöllői 
birtokrészbe beiktatta. Ez alkalommal végezték el a birtok határjárását. „A határ a 
Rákos (Rakus) folyónál kezdődik a Budára vivő nagy út mellett (...) A határ ezután 
egy kettős körtefához ér, amelyet Ykerkurthulefa-nak neveznek, s ezalatt új földha-
tárjelet, majd kelet és nyugat közti területen áthaladva a Rakus folyónál új határje-
let emeltek."60 Tehát láthatjuk, hogy a gödöllői birtokrész határjárásakor kétszer is 
találkozunk a Rákos-patakkal, de egyszer sem valamilyen kimondott objektumhoz 
(pl. malomhoz, átkelőhelyhez) kötve, annyit azonban megtudunk, hogy a Rákos 
valahol a Budára vivő országút mellett folyt el, valamint, amint a szövegből egyér-
telműen kiderül, a Rákos közelében van György gödöllői birtokrészének és Bes-
nyő községnek határa. 

Egy 1344-es adat szerint a Körtvélyes birtok a Rákos-patak közelében Pécel, 
Dusnok61 és Isaszeg szomszédságában feküdt,6-és ennek a birtoknak 1373-ban vé-
gezték el a határjárását . Ebből megtudjuk, hogy Kurthuelies határa egy 
Gewgogatha nevű malomgátnál kezdődött,6 ' tehát biztosan következtethetünk 
arra, hogy a Rákos-patakon a XIV. század közepén már létezett malom. 

1347-ből adatunk van Pécelen, a Rákos-patak által hajtott ún. alsómalomról és 
seregély fogó helyről is.64 Újabb bizonyítéka ez az intenzív rákosi malomhaszná-
latnak, hiszen ha szó esik egy alsómalomról, akkor feltételezhetjük egy felsőma-
lom létét is. 1356-ból újabb adat található a péceli malomra: Szécsi Miklós ország-
bíró ítéletlevelében a Péter fia Pál özvegye, Katalin és Péceli Péter közötti perben 
az asszonynak ítélte Pécel negyedrészét, a malom és a vadászat jövedelmének ne-
gyedével.6 ' 1359-ben Ugrin fia Miklós országbíró hasonló tartalmú oklevelében 
újra olvashatunk a péceli malomról. 1411 -ben újfent megjelenik egy péceli malom, 
melyet a Rákos folyó hajtott és pereskedtek érte.66 A „nagy kérdés", hogy egy mal-
mot hajtott-e a patak Pécelnél vagy feltételezhetünk esetleg több malmot is a Ráko-
son? Sajnos források híján a kérdést nem lehet egyértelműen eldönteni. 

60 Bakács, 1982. 195. p. 
61 A XIX. század közepén arról számoltak be Pécel lakói, hogy a „Szilas völgy diilö; szántó föld, 

rét és legelő, — ezt a dülöt keresztül hasítja mélyen egy szoros út Dusnok-nak hívják." Pesty, 
1984. 275. p. 

62 Bakács, 1982. 172. p. 
63 Uo. 250. p. 
64 Uo. 183. p. 
65 Uo. 209. p. 
66 Uo. 345. p. 



Fontos kérdés, hogy hol terült el az országgyűlések színhelyeként emlegetett 
Rákos mezeje. Bocatius János művében említi Rákos-mezejének a helyét. „Olvas-
mányaimból ugyanis, meg hallomásból már régen tudtam, hogy a töröktől elfoglalt 
Pesttől nem messze elterülő síkságot nevezik Rákos mezejének, ahol egykor a ha-
talma teljében lévő Magyarország, amit Caesar is írja a gallok szokásáról, fegyve-
res gyűléseket szokott tartani, akár királyt akartak választani, akár az ország ellen-
ségei ellen indítandó háborúról akartak tárgyalni." Sajnos a forrás nem határozza 
meg a pontos helyszínt, csak azt, hogy Pesthez közel lévő sík területről van szó.6 ' 
Györffy igen tág területet ért rajta, a mai VI., VII. és VIII. kerületet.68 Mindenképp 
megállapítható, hogy a Duna és a Rákos-patak közét nevezték a középkorban latin 
kifejezéssel campus Rakus-nak. A hely pontos meghatározásához nyújthat adalé-
kot, hogy 1307-ben a magyar főurak és főpapok oklevelében azt olvashatjuk, hogy 
a ferences templom (azaz a mai Ferenciek tere) a Rákoson állott (apud ecclesiam 
beati Petri in Rakus), ezzel valószínűleg a már említett fattyú Duna-ág, a Rá-
kos-árok közelségére utaltak és nem a patakéra. Kiegészíthetjük megállapításain-
kat azzal, hogy a Rákos-mezőn a patak dunai torkolata, Pest város lakott részei és 
Kőbánya által bezárt területet értették.69 A XIII-XV. században 35 országgyűlést 
tartottak a Rákos-mezőn, melyek közül húszat április-május folyamán hívott össze 
a király.70 Az elsőt 1277-ben tartották, ekkor nagykorúsították IV. Lászlót, míg az 
utolsóra 1540-ben került sor, amikor Szapolyai János Zsigmondot választották 
meg királlyá. Ez a terület mezőgazdasági művelésre alkalmatlan volt, kaszálónak 
használták az itt birtokos margitszigeti premontreiek és apácák is.71 

A Rákos-patak és vízgyűjtő területe a kora újkorban 

A XVII-XVIII. században is megjelenik a Rákos-patak különböző forrásainkban. 
Bocskai István 1605. novemberében a Rákos-patak partján ütött tábort és Bocatius 
János, aki jelen volt a fejedelem és a török követek találkozóján, így számol be az 
eseményről: „Leereszkedünk egy patakhoz, vize kristályosan tiszta, kellemes. Itt a 
határ — mondja a Fejedelem. A mai napon senki nem lépheti át ezt a folyót! Ez a 

67 Szakály, Bocskai 64. p. 
68 ÁMTF 551. p. 
69 Gárdonyi, 1940. 23-24. p. Salamon Ferenc szerint a „nemesség tömegei kétségkívül a mai or-

szágút vonalán túl elterült mezőn tanyáztak jobbra és balra a mai Kerepesi úttól." Salamon, 
1885. II. köt. 306-307. p. 

70 Gaberdeen, 1916. 21-22. p. 
71 Gárdonyi, 1940. 23-24. p. 



Rákos, erről nevezték el ezt a helyet.'"2 Béltől, aki Bocatius müvét felhasználva írt 
a találkozóról, megtudjuk azt is, hogy a Rákos olyan „tiszta vizű folyómeder", 
amelynek partján a török követek üdvözölték Bocskait.73 

Rendkívül izgalmas kérdés a pesti határ azon részének sorsa, mely a Rákos-pa-
tak folyása, a Cinkotára vezető út és a keresztúri földek között húzódott. A rákosi 
rétek hatalmas jelentőségűek, hiszen a terület kaszálásra, legeltetésre és az állatok 
Rákos-patakon való itatására is kiválóan alkalmas volt. A pesti törökök a Rákos-
patak mindkét felén kaszáltak szénát a lovaik számára és ők is voltak a vidék tulaj-
donosai, ahogyan arról tanúk is beszámolnak: „a török minden esztendőben kijött 
zászlókkal és a keresztúri határtól fogvást az egész Rákos mellékin, egészen addig, 
ahol a Dunába szakad az Rákos, tilalmazó jeleket csinált az réteken."74 Nem egy tö-
rök úr volt ennek a hatalmas területnek a birtokosa, hanem közösen birtokolták. A 
kaszálást pedig alacsonyabb rangú pesti törökökkel, rácokkal vagy a környező fal-
vak magyar lakosságával végeztették el. Példa erre, hogy a monori török úr is ka-
száltatott a Rákos rétjein és jobbágyaival hordatta be a szénát Pestre. Elképzelhet-
jük, hogy kaszálás idején több, a mezőgazdasági idénymunkából élő dolgozó la-
kott a Rákos-patak partjain. Tudjuk, ha lejárt a jó kaszálás ideje, akkor a törökök 
árendába adták a területet. A bérbe vétellel főleg a cinkotai lakosok éltek, viszont 
így is bérleti díjként minden harmadik boglyát be kellett szállítani Pestre, a törö-
köknek.75 

Nemcsak a kaszálás, hanem a legeltetés is jellemző volt a Rákos-patak partjain. 
A legjellemzőbb, hogy a juhokat Kőbányáig, a Kerek-halomig, az ún. Büdös- és 
Fehér-tó környékéig vitték és a Rákos-patakban itatták.76 A török birtokba vette az 
üllői és gyömrői utak mellett a Kákás-, és a Békás-tó, a Látó-hegy és a Ceglédi-ha-
lom környékén elterülő réteket is. Nemcsak a törökök, hanem a környező falvak 
magyar lakosai is jártak a rákosi rétekre legeltetni, a marhákat a Rákosban itatták 
meg, főleg miután nyáron lekaszálták a réteket. Igaz ehhez külön engedélyt kellett 
kérni a Pestet és környékét birtokló töröktől, valamint fizetni nekik a rákosi réteken 
való kaszálásért, legeltetésért cserébe. 

A Rákos két partj a körül a török kiűzése után is lángoltak a viták a pestiek, vala-
mint a szentlőrinci és a cinkotai földesurak között. Egyrészt vitát váltott ki a guba-

72 Szakály, Bocskai 66-67. p. 
73 Bél, 1999. 89-90, p. 
74 Belitzky, 1936. 114. p. 
75 Uo.115. p. 
76 A tavak elhelyezkedésére Id. a Belitzky által rekonstruált pesti határtérkepet: uo. 135. p. 
77 Uo. 112-117. p. 



esi határban lévő Büdös- és Fehér-tó hovatartozása. Egy alsónémedi lakos vallotta, 
hogy falujuk bírta a szentlőrinci pusztát és a marhákat a Fehér-, és Büdös-tó közötti 
réteken a török idejében is legeltették. Egy másik tanú szerint egészen Kőbányáig, 
a Rákos-patakig hajtották a marhákat és senki nem tilalmazta nekik ezt a tevékeny-
séget.78 

A Rákos-patak Cinkota felől való részét a cinkotaiak használták, a Rákos-pata-
kon lévő hidat, a víznek mind a két részéről a cinkotaiak tartották pallóval.79 Léte-
zett egy kiemelkedő terület a Rákos mentén a cinkotai úton: a Rence-sziget, mely-
nek hovatartozása szintén kérdéses volt, akárcsak a Török istrázsa (ma: Törökőr), 
amely Pest, Keresztúr és Szentlőrinc hármas határa volt. A pesti határ olyan óriási 
kiterjedésű terület volt, amelynek hovatartozása a török kiűzése után is vitás kérdés 
volt. Több évtizedes pereskedés után, amelynek fő tétje Kőbánya és az ottani sző-
lők voltak, került a vidék 1738-ra érvényes bírósági döntés alapján Pest város tulaj-
donába.80 

Károlyi Sándor, amikor „az Rákos körül való mezők" felégetésére indult a kö-
vetkezőket írta: „jobb fenevadak lakják hazánkat, mint német, az eb."81 Utalva 
arra, hogy nemcsak az idegen hadak (török, tatár, német) okozott pusztítást a hábo-
rúk során, hanem a magyarok is, akiknek terve az volt, hogy Erdélyig csalogatják 
Herbeville császári csapatait és az addig vezető utat teljes pusztasággá teszik. 
1705. szeptember 16-án kelt át a császári hadvezér a Dunán, Budánál. Pálffy János 
tábornok a dunántúli, megsarcolt falvak élelmiszer-készletével segítette, így hat 
napra elegendő kenyér - és lisztkészlettel indult útnak. Minden egyes császári szá-
zadnál volt egy kézimalom, számítva arra, hogy a vidéken található gabonát meg 
tudják őrölni, azonban ezek a malmok hamar elromlottak.82 Károlyi Sándor felada-
ta volt, hogy a rákosi mezőket és az itt található malmokat égesse fel, a lakosságot 
telepítse ki, a marhákat hajtsa el, az élelmiszer-készleteket hordja el vagy semmi-
sítse meg.83 Herbeville seregével három napig pihent Rákos mezején, majd tábort 
bontott és szeptember 19-én alig pár kilométernyi menet után Rákoskeresztúr és 
Rákoscsaba között, a patak partján pihent meg.84 Valamikor szeptember hónap fo-
lyamán égethette fel Károlyi a rákosi malmot.83 Tudjuk, hogy Rákóczi Ferenc az 

78 Borosy-Kisfaludy-Szabó, 1999. 155-156., 273-274. p. 
79 Belitzky, 1936. 129. p. 
80 Uo. 134. p. 
81 Kosáry, 1965. 54. p. 
82 Perjés, 1963. 85. p. 
83 Markó, 1935. 47. p. 
84 Uo. 48. p. 

85 Nagy, 1957. 143. p. 



égetésekről nem a legnagyobb elismeréssel szólt, de egy-egy ilyen akciónak a stra-
tégiai eredményei akár nagyobbak is lehettek, mint a gazdasági, politikai hátrá-

• 8 6 nyai. 
1668. június 26-án Hanvay Ferenc kérésére Gödöllőn tanúkihallgatást tartottak 

a gödöllői és a szadai határ ügyében. A 36 tanú vallomása nyomán felvett jegyző-
könyv arra kereste a választ, hogy a múlt évi határjárást vajon a valós határok men-
tén végezték-e. Ebből megismerjük a két falu közötti hányott határokat: Gárdonyi-
völgy, Ág-erdő, Köles-tető, Lázár útja, Paszagh-völgy,S / Közép-mái. A tanúk egy-
öntetűen vallották, hogy a Sárközy István által 1667-ben végzett határjárás nem a 
valóságnak megfelelően zajlott. Sajnálatos, hogy a tanúvallomásokban Szada és 
Gödllő határjárásakor a Rákos-patak forrását nem említik. 

Isaszegen a török összeírások szerint 4 malomkerék működött a 16. században, 
a malmok melletti tó jövedelme pedig 1580-ban 50, míg 1590-ben 150 akcse jöve-
delmet hozott. A falu egyébként az 1559-es és az 1560-as összeírás szerint is szul-
táni hász birtok.lS9 1700-ban végezték el Isaszeg és Pécel között a határjárást. A 
határ a Bodzás-bokomak mondott résznél kezdődik, mert itt található három falu, 
Pécel, Isaszeg és Tarcsa határa. Szó esik arról is, hogy a Rákos-völgyben fut a határ 
egészen a Szilas-völgy bizonyos részén állított malomig.90 

Pécelen is működött malom a török összeírások szerint, ahol egész évben járó 
malomkerekek dolgoztak, 1546-ban, 1562-ben és 1590-ben 4, 1580-ban pedig 5 
darab.91 

A törökJcorból adatunk van egy Csabán működő malomról. Itt egy háromkerekű 
vízimalmot hajtott a Rákos, melyről a török adóróvó feljegyezte, hogy az Széchy 
Tamás malma. Ezek szerint már Mohács előtt dolgoznia kellett a malomnak, hiszen 
a Széchyek már régóta birtokolták Csabát. Ezután a malom után 1546-tól évente 75 
akcse (kb. 1 magyar forint) illetéket szedtek be. A malom mellett még létezett egy 
halastó is, melynek elnevezése a török forrásban Rákos-tó és kincstári tulajdonban 
van. A tóból kifogott halak felét szedték adóba, mely 1546-ban 300 akcsét tett ki. A 
malmot később is összeírják, tehát folyamatosan működött, míg a halastónak ez az 
első és egyetlen említése.92 Nem véletlen, hiszen a malomnak háborúban óriási a 

86 Perjés, 1963. 73. p. 
87 Valószínűleg a Pazsaki-forrásról van szó. 
88 Borosy-Kisfaludy-Szabó, 1999. 57-64. p. 
89 Káldy-Nagy, 1985. 319-320. p. 
90 Borosy-Kisfaludy-Szabó, 1999. 176. p. 
91 Káldy-Nagy, 1985. 483-484. p. 
92 Vass, 1972. 96. p. és Káldy-Nagy, 1985. 168-170. p. 



jelentősége. Ha nem dolgozik malom, nincs liszt és kenyér, így egész területeket 
lehetett éheztetni.93 

A Pest vidéki pusztákat, köztük a Keresztúr mellettit is, javadalombirtokból 
kincstári birtokká alakították és egy-egy török főtiszt bérbe vette és önálló gazdál-
kodásba fogott, mégpedig a dús réteken szarvasmarha-tenyésztésbe kezdett. Gyü-
mölcsöző lehetett a területen az állattenyésztés, hiszen az állatok itatásával keveset 
kellett törődnie, azt a Rákos vizében bármikor megtehette.94 

Evlia Cselebi török világutazó a XVII. század közepén kereste fel a hódoltsági 
területeket, így többek között a Rákos vidékén is járt és leírta emlékeit erről a tájról. 
Az író beszámol egy különösen veszélyes helyről a Rákos-völgyében, mely vala-
hol Pécel és Isaszeg között lehetett és minden hithű muszlim számára veszélyt rej-
tett magában: „Pestről északi irányban kimenvén, Alláhban bízva, a Pest és Kecs-
kemét között elterülő síkságon haladtunk át és Szenkotár (Cinkota) faluhoz érkez-
tünk. A Rákos folyó partján háromszáz házból s három templomú magyar falu, 
Buda alá tartozó rájáival. A Rákos folyó északról a Felső-Magyarországhoz tarto-
zó Fülek vára hegyeiből jön és itt áthaladván, Vácz vára és Pest vára között a Duna 
folyóval egyesül. Innen kelet felé menvén, Tárcsái (Csíktarcsa), Körösztös (Ke-
resztúr), Csapa (Csaba), Piecsel (Pécel) falukon áthaladva, Malomvölgye (Dejir-
men dereszi) nevezetű szorosba jöttünk. Szűk, mocsaras, átkos leshely ez, mert a 
hitetlenek itt leshelyeket készítenek s Allah szolgáit elfogják. Mi a környékbeli les-
helyeket kikémlelvén, szerencsésen keresztülmentünk."93 Pesty helységnévtárá-
ból próbálhatjuk meg azonosítani az Evlia Cselebi által említett helyet. „Szurdok: 
ezen szélesen nyúló magas hegy egyik csúcsát Izsaszeg felé keresztül metsző mély, 
szoros út" — írják a péceli lakosok.96 

Akárcsak a pesti határban, a Rákos-patak a torkolattól délre is árteres, mocsaras 
területeken folyt keresztül. A torkolat pontos helyének meghatározásához egykorú 
térképeket kell segítségül hívnunk. Egy 1825-ös ábrázoláson látható, hogy a Rá-
kos-patak és a Duna találkozása pontosan a ma már megszűnt Fürdő-sziget9' ma-
gasságában, a pesti parton volt.98 A torkolattól délre elterülő mocsaras területen a 

93 Takáts, 1907. 144. p. 
94 Vass, 1972. 90. p. 
95 Evlia Cselebi, 1908. 107. p. 
96 Pesty, 1984. 275. p. 
97 Valójában egy zátony, amely a Margitszigettől északra, a Népszigettől délre, az Óbudai-sziget-

től keletre volt található a Dunában. 
98 MOL S 12 Div. XIX. No. 16:1. Ez a térkép a mai Szilas-patakot nevezi Rákos-pataknak, mig a 

dolgozatom témáját képező vízfolyást nem illeti névvel. 



Vizafogó volt. Itt helyezkedtek el a város téglavetői, amelyeket a térképek is jelöl-
nek. A Rákos-patakon a váci út is átvezetett, találkozásuknál mindegyik általam 
használt térkép hidat ábrázol a torkolat közelében. A patak jobb partján az említett 
hídtól keletre két ház is található, amelyek feltehetőleg az Ördög-malomhoz tartoz-
tak," az egyik egy „Korcsma", mellette egy „Mulatóház" van.100 

A torkolattól északra a térképek az ún. Juhász Földeket jelölik, a színes ábrázo-
lásokon zölddel festik, jelezve, hogy a terület legeltetésre, kaszálásra is alkal-
mas. 101 Az 1825-ös térképen a torkolattól északra erősen mocsaras, kissé bokros te-
rületet jelöl a szerző, Ludwig Berger hajózási mérnök. Szerepel rajta valamiféle 
duzzasztógát és töltés, de közelebbi magyarázat nélkül.HL A torkolattól északra 
már a XVIII. században létezett a váci út mentén, a Dunához közel a Határ csárda 
(Hotter Würtshaus)m 

A Rákos-patak még a Váci úttal való találkozása előtt kettévált. Az Ördög-ma-
lom a patak jobb partján helyezkedett el, vele szemben a bal parton az Ördög-domb 
emelkedett.104 A patak két torkolati medre az 1860-as években készült II. katonai 
felmérés szelvényein is jól látszik. Az északi medret Köszörűs-árok (Schleifer 
Graben), míg a délit Ördög-árok (Teufels Graben) névvel illették."" 

Röviden áttekintve az eddig ismerteket, emlékezhetünk, hogy a pesti határt a 
Rákos-patak mentén végig nádas-vizes rétek, mocsarak kísérték egészen a torko-
latig. A patak északnyugati irányát a homokbuckák elhelyezkedése szabta meg, 
csekély eséssel gyakran elposványosodva folyt végig ezen a területen a Rákos és 
ágakra szakadva érte el a Dunát. A legnagyobb „tavak": Kerek-tó, a mai Rákosren-
dező pályaudvar környékén, a Nádas-tó a palotai határnál, a mai Béke úttól délre 
(2 km hosszú és 200 méter széles volt), a Csikós-tó (más néven Horgos-tó) és a 
cinkotai határ mellett lévő Büdös-tó.106 A Rákos-patak rendszeres kiöntései a réte-
ken alkalmat nyújtottak a kaszálásra, igaz nagy károkat okozva, míg két kaszás 
után egy kocsi szénát adott egy rét, addig kiöntés után négy kaszás után adta meg az 
egy kocsit, tudjuk meg egy 1720-as adatból.10. 

99 MOL S 12 Div. XIX. No. 34. (1834-ből). 
íoo BFL XV 16. b. 241/5. 
101 MOL S 12 Div. XIX. No. 34. (1834), MOL S 12. Div. No.88. (1845), MOL S 11 No. 1963. 
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102 MOL S 12 Div. XIX. No. 16:1. 
103 HL I. Katonai felmerés XV 19. és BFL XV 16. b. 221. 
104 BFL XV 16. b. 241/5. A térképet Vörös László készítette 1833-ban. 
105 Bp. csatornázása, 1972 172-73. p. és a HL II. Katonai felmérés. 
106 Nagy, 1957. 162. p. 
107 Uo. 162. p. 



A Rákos-patakon, a pesti határban lévő szakaszán, a XVIII. században történtek 
meg az első szabályozási munkálatok, lecsapolások, felmérések. Az egyik legfon-
tosabb munkálat a Rákos-árok rendbetétele volt. Általában száraz volt, ezért volt 
német neve Graben, azaz árok, csatorna. Ha nagy esőzés volt vagy kiöntött a Duna, 
megtelt vízzel, komoly öntözési értéket jelentve így a Pest környéki majorságok 
számára. Annak érdekében, hogy állandóan vízzel legyen tele építették meg az 
1750-es években az ún. vizafogói csatornát, mely a Rákos-patak torkolatától húzó-
dott a Rákos-árokig, azaz a Rákos-patak vize egészen a mai Boráros térig lefolyt, 
így biztosítva a rendszeres vízellátást.Kls Elnevezése is erre utal Waczpaur Lé-
nárd109 térképén: Canalis ex Rakoss. A torkolattól délre szántóföldek húzódtak a 
mocsaras részek mellett a mai Lipótváros területén. A szabályozatlanság miatt 
gyakori áradások színtere volt ez a terület. Az agyagos talaj és a Duna közelsége ki-
váló lehetőséget nyújtott téglaégetésre, így nem véletlen, hogy itt volt az invalidu-
sok és a város téglaégetője is.110 

Az Ördög-malomtól délre eső terület azonban további szabályozásra szorult. 
Balla Antal Pest megyei mérnök erőfeszítései is erre irányultak az 1780-as évek-
ben. A Rákos-patak Ördög-malom felé vezető szakasza összeszűkített mederben 
folyt és a malom ill. a zsilip akadályozta a víz szabad lefolyását, ezért a víz a malom 
alatti mocsaras területre ömlött vissza. Balla javasolta a meder kiszélesítését, vala-
mint egy nagyobb csatorna építésének segítségével gondolta a mocsarak felesleges 
vizét a Dunába vezetni. Ennek eredményeképp épült meg az a csatorna, mely a vi-
zet a Csikós-tó déli és nyugati részén vezette a Dunába.111 Ilyen kisebb-nagyobb le-
vezető csatornák (ún. demissoriumok) épültek 1760 és 1780 között a Paskál-ma-
lomtól délre eső területeken is.11" 

A csatornaépítésekkel egyidejűleg zajlottak a töltésépítési munkálatok is. 
1768-ban a Rákos-patak menti postaút mellett (ma: Külső-Jászberényi út) egy 4 öl 
széles 200 öl hosszú töltésszakaszt újítottak meg, valamint 1775-re a Paskál-malom 

108 Polónyi, 1961. 245. p. 
109 A térkép 1764-ben készült, rajzolója, Waczpaur Lénárd pesti szervita szerzetes volt. Régi tér-

képek, 1994. 16. p. 
110 Nagy, 1957. 156. p. 
111 Polónyi, 1961. 249-250. p. Ne felejtsük el, hogy ezzel a medcrszélesítésscl csökkent a mal-

mok teljesítőképessége, mivel a csatornákkal elvezették a vizet, tehát a város jövedelme is 
előbb-utóbb csökkent. Nagy, 1957. 163. p. 

112 A szentlőrinci, gubacsi pusztákon, a határ déli részen ilyen munkálatok nem folytak. Termé-
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került 1738-ra. 



és Keresztúr közötti szakaszon egy 3846 öl hosszú töltést építettek."1 A rendkívül 
fontos munkálatok arra irányultak, hogy a Rákost kísérő, gazdagon kaszálható ré-
teket megvédjék. 

A XIX. század közepéig, feltöltéséig létezett a Pestet körülvevő csatorna, amely 
a középkori fattyú Duna-ágból alakult ki, mindezt Waczpaur 1764-es térképe, az 
1787-es I. katonai felmérés, és egy XVIII. század végi ábrázolás is világosan mu-
tatja. Ez a csatorna 1833-ban a következő helyek mellett haladt el, illetve folyt raj-
tuk keresztül. A Rákos-árok, miután a Vizafogó mocsaras területén végigfolyt, 
érkezett a Szerviták kaszálója, Pacsirtamezei kertek vidékére, azaz nagyjából a mai 
Aradi utca, Nagykörút találkozásához. Itt továbbhaladva folyt el a Pacsirtamező 
utca (kb. mai Andrássy út) alatt. Egy híd ívelt át fölötte, akárcsak a Kerepesi út, az 
Üllői út és a Soroksári út esetében.114 A Soroksári gát {Damm) északi végénél halad 
el a Rákos Graben, amely a dunai torkolathoz nagyon közel van. Ez a terület nagy-
jából a mai Boráros tér és környéke, ahol a gát és az árok találkozásánál lakóháza-
kat láthatunk.115 

A Rákos-árok vízzel feltöltve is gondokat okozott, ugyanis a kiépülő külváros-
ok belső csatornahálózata 1750 után a Rákos-árokba torkollott, melyben a sár és pi-
szok akár egy öl magasságban is felhalmozódott. Nagyon fontossá vált, hogy a 
Rákos-árkot állandóan megtisztítsák a szennytől. Természetesen ugyanígy kellett 
ügyelni a már említett vizafogói csatornára is. 

A városfal és a Rákos-árok között kertek, míg a Rákos-patak partján majorok116 

helyezkedtek el. Természetesen ezen majorok elhelyezkedését a víz közelsége 
szabta meg, mivel öntözéshez, állattartáshoz állandó vízre volt szükség, melyet a 
szabályozott, immár vízzel telített Rákos-árok biztosított, de a majorok tulajdono-
sai a Rákos-patakot is igénybe vették. Példaként említhető, hogy a jelenlegi Király 
utca és a Nyugati pályaudvar között tíz major volt a Rákos-árok áradásos vonala 
mellett a XVIII. század végén, melyeket felső majorok névvel illettek. A Király 
utca első neve is Ober meyerhofxveeg volt.117 

A szabályozási munkálatok eredményeire mutatnak rá az 175 l-es hadgyakor-
latra való előkészületek során készített felmérések is. Részletes beszámoló készült 
1750-ben a hadgyakorlat táborozási helyének kijelölése érdekében, melyet valaho-

ii3 Polónyi, 1961. 250. p. 
IM BFL XV 16. b. 241/5. Ez a tcrkcp nem nevezi meg, csak Csatorna névvel illeti. 
115 MOL S II No. 1359. 
116 A major alatt a város falai közül kiszorult gazdasági udvart kell értenünk, ahol a polgárok 

földműveléshez szükséges szerszámaikat, állataikat tartották. Nagy, 1957. 151. p. 
i n Uo. 151-152. p. 



vá Keresztúr, Kőbánya és a Paskál-malom környékére terveztek. Egyik legfonto-
sabb kérdés az ivóvíz volt, vagyis az, hogy a közelben folyó Rákos-patak vize 
iható-e? Langer Ferenc katonai mérnök járta be a területet és jelentette a nyáron 
sem kiszáradó Rákosról, hogy „vizét a környező mocsarakból beszivárgó lé kissé 
poshadó ízűvé teszi ugyan, de (...) a víz iható és egészségre ártalmatlan."118 

A pesti telekkönyvekből megtudjuk azt is, hogy Pest város határában a Rá-
kos-patak több malmot is hajtott. Egyet a váci és palotai úton fekvőnek mond, 
szemben a Dunával, melynek első tulajdonosa Mathias Döppel volt, tőle került át a 
malom Franz Scopek és Jacob Teyfl birtokába.119 Utóbbi névről kapta ez a malom 
az Ördög-malom elnevezést a XVIII. század elején. Később Eleonóra Scopekin, 
majd Anna Barbara Scopekin örökölte. 1782-ben vásárlás útján került át a 
szlavnicai Sándor-család tulajdonába.1-0 

A XIX. században már Paskál-malomnak hívott örlőalkalmatosság a telekköny-
vi bejegyzés szerint először Jacob Herzog tulajdonában volt, onnan került előbb 
Georg Paschgall, majd Anton Paschgall kezébe 1802-ben. A telekkönyv egyéb-
ként a kővetkezőképpen fogalmaz, amikor a malom és a hozzá tartozó telek pontos 
helyét határozza meg: „Ein Mühl-gründt über den fluss Rákos an dem Majorother 
weeg ligend ".121 Nemcsak ez a forrás, hanem több szerző is folyóként nevezi meg a 
Rákos-patakot. Ennek oka, hogy a XVIII. században kiterjedt vízfolyás volt, amely 
gyakori kiöntéséivel nagy területeket vont víz alá. Létezett egy malom a kerepesi 
úton, nem messze Kőbányától, melynek korábbi tulajdonosa Antonius Massl volt, 
majd tőle került a város birtokába és ez lett a városi malom.1"" 1770-ben Irányossy 
Antal vásárolt meg 10.100 forintért, akitől Keglevics Ádám vette meg, végül 
1802-ben gróf Festetics János lett a birtokosa, ő már 30.000 forintért jutott a malom 
birtokába.123 

A Rákos-völgy újjátelepülése igen hamar lezajlott, a Rákóczi-szabadságharc 
idejére már mindegyik helység ismét lakott volt. A szabadságharc hadi eseményei 
után a konszolidálódott helyzetben már semmi sem zavarta a Rákos-menti telepü-
lések gazdálkodásának újra indulását. A XIX. századra valamennyi Rákos-patak 
melletti helység megtalálta saját arculatát. A községekre jellemző ismereteket, te-
vékenységformákat pedig a helységnévtárak szerzői mutatták be. Rengeteg szó 

118 Polónyi, 1961. 248. p. ós BFL IV 1202. c. Int. a. a. 3373. és 3381. 
U9 BFL IV. 1215. f. 7. köt. 1. p. 
120 Uo. 
121 BFL IV. 1215. f. 7. köt. 2. p. 
122 Uo. 3. p. 
123 Uo. 



esik ezekben a müvekben a határhasználatról, a falvak mezőgazdaságáról. A ko-
rábbi időszakokról ilyen pontos összefoglalásokat és részletes leírásokat nem is-
merünk. Ebben a fejezetben a vázolt változásokat vesszük sorra. 

Szadát, régi-új földesurai a török után felerészben a váci püspökség, a másik fe-
lében a váradi káptalan birtokolták. Bél Mátyás 1730 körül azt írta, hogy a falu ve-
gyes lakosságú, innen tudjuk, hogy idegen nemzetiségű, szláv lakosok is érkeztek 
Szadára.124 A XIX. században Szada határát homokosként írta le Fényes Elek, 
szántóföldje, rétje kevés volt. Fő gazdasága nagy szőlőhegyében állt, amely igen 
becses fehérbort termett. A gyümölcstermesztés és azzal való kereskedés tette ki a 
szadaiak fő jövedelmét.123 „A szadai bor több évtized óta jó nevet vívott ki s mint 
kellemes italu, tartós fehér asztali bor különösen Budapesten kedvelik", jegyezte 
fel a XIX. század második felében Galgóczy Károly.1"6 

Gödöllőn 28-ról 176-ra emelkedett 45 év alatt a faluban lakó családok száma, 
így nem véletlenül olvashatjuk Bélnél, hogy népes falu, magyar lakosokkal, homo-
kos szántófölddel, északra eső szőlőkkel, vidám, kedves fekvéssel. Grassalkovics 
Antal, a neoaquistica bizottság elnöke 1723-ban vette meg az első birtokrészeket a 
későbbi uradalomból, majd Bossányi Krisztina halála után 1748-ra teljesen a 
Grassalkovics-család lett Gödöllő földesura. Az általa 1735 és 1759 között építte-
tett kastély több híres vendéget is fogadott. 1751 -ben Mária Terézia és Lotharingiai 
Ferenc, a Pest melletti Rákos mezején tartott katonai hadgyakorlat megszemlélése-
kor, a gödöllői kastélyt tisztelte meg látogatásával. A kora éjszaka, a kastély kertjé-
ben megrendezett vacsorát 70000 gyertya világította meg, „nappali fényességet 
teremtve."127 Grassalkovics Antal kezdte meg a kálvária építését is, amelyet végül 
fia fejezett be 1775-ben. „A kálvária alatt egy 1200 akós víztartó van, hová a 
pazsaki forrásból vezették a vizet s ez jelenleg is a kastély vízvezetékének a 
reservoirja."128 A leírás újabb példát kínál arra, hogy lássuk, hogyan lehetett a Rá-
kos-patak vizét különböző célokra használni. Lipszky Jánosnál Gödöllő mezővá-
ros (oppidum), mely rangot a XVIII. század második felében Grassalkovics Antal 
fejlesztő tevékenységének köszönhetően nyerte el.129 

A XVIII. századi urbáriumokból világosan kiderül, hogy minden Rákos-parti 
településen működik a patak által hajtott vízimalom. Gödöllőn „az mélt. uraság 

124 Bél, 1977. 68. p. 

125 Fényes, 1851. IV. köt. 51. p. 
126 Galgóczy, 1876-77. III. köt. 132. p. 
127 Virág, 2001. 91. p. 
128 Ripka, 1896. 149. p., reservoir', víztároló medence (fr.) 
129 Lipszky, 1808. 212. p. 



engedelmébül egy vízimalmot, két kerekőt bírunk köz-szükségünkre, akinek 
censusa e koráig el engedtetett, ez a malom nem a gödöllői határban, hanem az 
Egerszegi pusztán vagyon. Ez előtt mintegy 30 évvel (1730 körül) volt a gödöllői 
határban malma a községnek az uraság engedelméből, és ehelyett adattatott a mos-
tani, egerszegi malom."130 

A Rákos-patak és vízgyűjtő területe az újkortól a XX. század közepéig 

Gödöllőről az olvasható Fényesnél, hogy magyar mezőváros — érdekes, hogy 
Galgóczynál kevés némettel vegyült magyar mezővárosként szerepel —, erdőktől 
és szőlőhegyektől környezett regényes völgyben. Szántóföldjei homokosak, me-
lyeken rozst, kukoricát, burgonyát termesztenek, de a gyümölcs és szőlőtermesztés 
jelentősebb. A kerti veteményeket a Rákos-patak vízéből öntözték. 1851-ben öz-
vegy herceg Grassalkovich Antalné szül. hg. Eszterházy Leopoldina után gróf 
Viczay Károly lett a birtokos, aki azt még ugyanazon évben báró Sina Györgynek 
adta el, majd 1864-ben került egy belga bankhoz a város és az uradalom. 

Az 1868. évi V. tc. értelmében az uradalomnak újabb tulajdonosa lett: az uralko-
dó. 131 Ezt követően Gödöllőn olyan változtatásokat eszközöltek, mely a Rákos-pa-
takkal is kapcsolatban volt és emelték a város szépségét, hangulatát. „A gödöllői a 
régi iskolából új divatossá alakított kert, a vele régen kapcsolva volt, ma már meg-
szűnt vadaskert kiszakítása után most 107 holdra terjed, hattyús és halas tóval is el-
látva, melyhez a rajta keresztülfolyó Rákos-patak szolgáltatja a vizet."132 Az Isa-
szeg felé folyó Rákoson, a határban két vízimalom létezett, melyek mindegyike fe-
lett egy halastó volt, ezek a malmok már a török idejében fennállottak — állítják a 
szerzők.1"" Wellmann Imre monográfiájából tudható, hogy „A gödöllői és isaszegi 

130 Wellmann, 1967. 162. p. Az urbárium 1760-ban készült. 
131 1868. évi V. tc.: „A gödöllői uradalomnak megvételéről és a koronái javak állományába sorolá-

sáról. A magyar koronái javak után a megszüntetett úrberiség váltságdíja, valamint a szőlő-
dézsmaváltság és egyéb államjavak értékesítése fejében befolyt pénzösszegek egy részén meg-
vett, és a Gödöllő mezőváros, Kerepes, Dány és Isaszeg helységek határaiban fekvő majorsági 
birtokokból s ezek tartozmányaiból, továbbá: az egerszegi, besenyői, babati, szent-györgyi. nyír-
egyházai, szent-királyi és kis bagi pusztákból álló gödöllői uradalom, a fennálló hazai törvé-
nyek, jelesül az 1439: XVI. t.cz. 1 § és az 1514: I. és II. t. czikkelyek értelmében O császári és 
Apostoli királyi Felsége legkegyelmesebb megegyezésével, az elidegeníthetetlen magy. királyi 
koronajavak állományába felvétetik, és ezen minőségében bcczikkelyeztctik." Magyar Törvény-
tár 1896. 369. p. 

132 Galgóczy, 1879. 491. p. 
133 Fényes, 1851. II. köt. 53-54. p. és Galgóczy, 1876-77. III. köt. 165-171. p. 



halastavak az udvar és a papok szükségleteit szolgálták, bennük főleg kárászt és 
pontyot fogtak, de a [18]'70-es években vizát és tokot is hozattak beléjük."1 '4 

Isaszeg Bél szerint Gödöllőtől keletre terült el a Rákoson túl, amelynek bal part-
ját foglalta el. Lejtős fekvésű, kies és erdős határral, a talaja szívós, nehéz művelésű 
volt.1 Grassalkovics Antal az 1730-as évek második felében szerezte meg Isasze-
get. A Rákos-patak egyik áradása után 1730-ban a megye rendelkezéséből kőhidat 
építettek, ugyanis ezen a ponton haladt át a királyi út Pest felé.1JÓ Az isaszegi urbá-
rium a következőt állítja: „Közjavunknak mondhattyuk, hogy jóllehet az 1734-ik 
esztendőbeli contartactus mellett egy vízi malmot határunkban fölállítván, sokáig 
bírtuk, s annak a gáttyát a mélt. uraság azon okbúl, hogy gedellői malmainak káros 
volt, el-rontatta, következendőképp azon malmunkat haszontalanná tette, mind-
azon által issaszeghi 3 vízi malmai közül az egyikét, úgy mint legh alsót, nékünk 
engette használni esztendőbeli 30 ft. árendáért, az iránt 1764-ik esztendőben 
instantiánkra ki adott kegyes resolutio szerint. — Ehez járul, hogy előbbeni emlí-
tett malmunknak elrontásával rétecskét nyertünk, mellyen kívül vagyon minden 
gazdának a marasztokban (értsd: a Rákos kiöntési területén) rétye, mellyeket, ha a 
víz föl nem önti, kétszer is lehet egy esztendőben kaszálni."1 Világossá válik tehát 
egyrészt, hogy a Grassalkovics-uradalomnak több malma is volt Gödöllőn, melyek 
hozama visszaesett az isaszegi községi malom miatt, másrészt, hogy az uradalom 
három vízimalmot bírt Isaszegen, melyből egyet a falunak engedett használni. 
Isaszeg ekkoriban magyarosodni kezdő tót falu, amely a gödöllői uradalomhoz tar-
tozott a XIX. század közepén. A határ keleti és nyugati része homokos, déli része 
agyagos volt, rozst, zabot termeltek, illetve dohányt. Isaszegen is kihasználták a 
Rákos-patak áldásait, így nagy kaszálók voltak a patak mentén, kerti veteménye-
sek sorakoztak a víz mellett.138 

PécehöX Bél Mátyás azt írja, hogy magyar falu, a Fáyak birtoka, illetve házasság 
révén a Rádayaké.139 A Rákos-patak folyik el alatta, halastavakés malmok számá-
ra szolgáltatja vizét s öntözi a bőven termő réteket. „De a helység határa is szemet 
gyönyörködtető. A másutt kopár dombok itt fával borítottak. A közöttük lévő veté-
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137 Wellmann, 1967. 175. p. 
138 Fényes, 1851. II. köt. 142. p. és Galgóczy, 1876-77. III. köt. 164. p. 
139 Virág, 2001. 136-137. p. A kastélyt 1722 és 1730 között építtette Ráday Pál. 1825-ben tűz-

vész áldozatává vált, 1872-ben a Kelecsényi-család birtokába jutott és őalattuk megindult a 
nagyszerű építmény romlása. (Szerencsére a híres könyvtár 1861-ben a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület tulajdona lett, így a gyűjtemény egyben maradt.) 



sek, szőlők nagy változatosságban díszítik a határt, amely részben homokos, de 
földművelésre alkalmas."140 Az urbárium szerint Pécelen „Tek. Ráday Gedeon úr 
résziről negyed része helységünknek egy vízimalomnak fele jövedelmét, 11 forint 
25 dénár, úgy más uraktól egy negyed résznek jövedelmét azon vízimalomnak 50 
forintokban bírván aznak is köz-hasznát szükségünkre fordítjuk."141 Pécelről egy-
behangzóan állítják a falu leírói, hogy a sok úri lak a vasútról142 nézve városias kül-
sőt kölcsönöz neki. A Rákos a falu alatt éppen a vasúti indóháznál nádas tavat 
képez. Erről Galgóczy meg is jegyzi, hogy legkevésbé sem szolgál a község ékes-
ségére. De a nagyon szép kilátást dicséri, hiszen a szőlőhegyről a Rákos kiszélese-
dő völgyére és az átellenes Sukoró-hegyre csodálatos a panoráma.14j 

Csaba sík területen fekszik, itt-ott erdővel, földesura a Laffert-család volt.144 

Amikor elkészült a falu urbáriuma, a fogyatkozások között a következők szerepel-
nek: rétjeiben a Rákos vize áradáskor sok kárt okoz, s mint országút melletti helyet, 
sűrűn terhelik katonai átvonulással és fuvarral.143 A nagy kiöntésekkor a Rákos hol 
iszappal borította el a réteket, hol a már rendben heverő boglyákba rakott szénát so-
dorta magával. A Rákos-patakon annyi malom volt, hogy az előttük felduzzasztott 
víz a malmok után a lejjebb levő falu kaszálójára, rétjeire jelentett nagy veszélyt.146 

Csabán a földesúr Laffert Ignác kapitány egy régi malmát bérelte harminc forintért 
a község a XVIII. század közepén, míg a robotkötelezettségek között 1745-ben 
szerepelt a főúri malom rendbetartása, a vámgabona Pestre szállítása a főúri és a 
községi malomból.147 Elmondható, hogy Csabán is legalább két malmot hajtott a 
korszak végén a Rákos. Csaba kevés némettel vegyes magyar község a XIX. szá-
zad második felében. A föld nagyobb része rozstermő fekete homok volt, jó gabo-
natermő. Levegője egészséges, sok juhot táplált, rétjei termékenyek és természe-
tesen a Rákos vízimalmokat (3 molnár dolgozik, 5 segéddel) hajtott — olvashatjuk 
az egykorú leírásokban.148 

140 Bél, 1977. 70. p. 

141 Wellmann, 1967. 179. p. 
142 A Pestet Losonccal összekötő, a Rákos völgyében húzódó vasutat 1863 és 1867 között építette 

a Magyar Északi Vasúttársaság. A Pest-Hatvan vasútvonalat 1867. április 2-án nyitották meg. 
Vasúttörténet, 1995. 164. p. 

143 Fényes, 1851. III. köt. 214. p. és Galgóczy, 1876-77. III. köt. 162-164. p. és Galgóczy, 1896. 
2. p. 

144 Bél Mátyás így írja: Laferti birtok. Bél, 1977. 70. p. 
145 Felhő, 1971. 150. p. 
146 Wellmann, 1967. 32. p. 
147 Felhő, 1971. 150. p.; Wellmann, 1967. 180. p. 
148 Fényes, 1851. I. köt. 193-194. p. és Galgóczy, 1876-77. III. köt. 160-162. p. 



Keresztárnak, melynek földesura Podmaniczky János volt, szintén nagy gondot 
okozott a Rákos rendszeres kiöntése.149 Bél szerint a falu annyira esik Csabától, 
mint amennyire Csaba Péceltől. Itt kezdődtek a pesti határ bőven termő kaszálói. 
Magyarok lakták részben a földbe ásott helyeken, a barlanglakók szokása szerint, 
de voltak a faluban magasabb házak is.1 '" Keresztúron a földesúr, a Podmaniczky-
család engedelméből egy malma volt a községnek, melynek hasznát közszükségre 
fordították.1"1 Az Országos Vízügyi Levéltár egyik térképén a keresztúri malmok 
neveit is megismerjük. Létezett a pesti határ mellett a Határ vagy Felső malom, a 
község közelében a Tó középmalom, a legdélibbet Alsó malom elnevezéssel illet-
ték. 132 A keresztúri és a péceli molnármesterek egy önálló céh felállításával szeret-
tek volna kiemelkedni a kontársorból. A Helytartótanácshoz küldött folyamodvá-
nyukhoz mellékelték a környék földesurainak ajánlását is, így gr. Thoroczkay Te-
réziáét is, aki „pétzeli jószágainak arendatora és plenipotentiariussa" volt és iga-
zolta, hogy a nevezett molnárok nemcsak a vízi- és szárazmalmok készítéséhez, 
hanem az ácsmesterséghez is értenek.13"1 Kérték, hogy a pesti molnárcéhhez kap-
csolják őket, mint filiálisokat, azonban arról nincs tudomásunk, hogy a kívánt pri-
vilégiumokat, az önálló céh ismérveit megkapták-e. Valószínű a váci céh filiálisai 
lettek.'34 Keresztúr vegyes tót-magyar-német községként szerepel Fényes Elek 
helységnévtárában. Rétjei a Rákos melletti lapályon terültek el és jól termettek, 
bora pedig annyira becses volt, hogy a pestiek a kőbányai bor helyett ezt vették meg 
inkább. Itt állt Podmaniczky János kastélya, melynek nagy kiterjedésű kertje volt, 
ahol a Rákos-patak folyt keresztül. Szép halastava és árnyékos fasorai kellemes 
hellyé varázsolták a települést. A patak a XIX. század végén három malmot hajtott 
és a falu felső végén kiképzett tavon télen jégtermelés folyt. Ez utóbbi nagy hasznot 
hozott, hiszen a kőbányai sörgyár használta fel.1"3 

Létezett a Rákos-patak folyása mentén, a mai Rákosfalva területén is egy tele-
pülés, amelyet már Lipszky János is megemlít diverticulum etmolendinum (puszta 
és malom) néven, sőt Nagy Lajostól megtudjuk azt is, hogy ezen a Rákos nevű tele-

149 Felhő, 1971. 150. p. 
150 Bél, 1977. 70. p. 
151 Felhő, 1971. 150-151. p. és Wellmann, 1967. 182. p. 
152 OVL 6. 10. 1. 386. 
153 Eperjessy, 1965. 246. p. Több urbáriumban és összeírásban is szerepel, hogy a molnár ácssággal 
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pülésen, amelyet őpraedia et diverticula fejezetben szerepeltet, szerinte itt 8 ház-
ban 85 fő lakott.156 

A XX. században már tervszerű szabályozási munkálatok folytak a Rákoson, 
emellett léteztek grandiózus, meg nem valósult tervek is. Több olyan eset is volt, 
amikor a terv készen állt, a munkálatok műszaki leírásai is elkészültek, azonban a 
kivitelezésre már nem került sor. 

Pest város vezetése már a XIX. század elején elhatározta, hogy a Rákos-patak 
vizével fogják táplálni a posványos és kellemetlen szagú Városligeti tavat. Mint az 
egykorú forrás is írja, a tó poshadt, büdös vizének oka, hogy „a víz befolyásához 
képest kifolyása a lehető legkedvezőtlenebb". Ha a fákról lehullik a virágzat, 
olyankor a víz felszíne sem látszik ki. Ha a lehullott virágok lesüllyednek, akkor a 
vizet is megfertőzik — figyelmeztet a szerző.1'7 Mivel mindenképpen szerettek 
volna gyógyfürdőt építeni a Városligetben, és a kormány erre addig nem adott 
pénzt, amíg a tó állapotát nem rendezi a város, ezért 1896-ra, a milleniumi kiállítás 
megnyitására készülődve, sikerült rendezni a kérdést. A Weisz és Kis építési vállal-
kozók vezetésével a munkálatok, mint egy újságcikk megjegyezte, 1895 novembe-
rében a rossz talajviszonyok ellenére jól haladtak. Reményüket fejezték ki, hogy be 
is fogják fejezni a kiállítás megnyitásáig.1 38 „A patakban (azaz a Rákosban) 3 méter 
hosszú 0,40 méter magas duzzasztó tereli a vizet 1 méter nyílású zsilipen át a part 
mellett épített higgasztóba (értsd: iszapfogóba), melyben a víz iszapját lerakván, 
jut csak a Ligetbe vezető csatornába; a higgasztó 130 méter hosszú és 26 méter szé-
les oldalai ki vannak kövezve, mert az egész talaj futóhomok."139 Úgy építették 
meg az iszapfogót, hogy 3 kamrára osztották, így amikor ki akarták tisztítani csak 
le kellett zárni az egyik kamrát, míg a másik kettőben akadálytalanul áramolhatott 
a Rákos vize a tóba. A Városligeti tó állandóan táplált vize pedig a mai Andrássy út 
és a Szondy utca csatornáin jutott a városi főcsatornába.160 

156 Nagy, 1828. I. köt. 243-251. p. 
157 Fegyveres, 1885. 1-2. p. 
158 Mihály fi, 1895. 436. p. 
159 Bp. műszaki útmutatója, 1896. 80. p. 
160 Mihályfi, 1895. 436. p. A Népszava a következőképp emlékezik meg a munkálatokról: „A vá-
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szállítja. A tónak egész fenekét fehér kavicsréteggel borítják és a tóba a Rákos-patak vizét 
eresztik be úgy, hogy a másik oldalán kifolyjon. így a tó vize örökös mozgásban lesz s nem 
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A Rákos-patakkal kapcsolatban még egy grandiózus terv létezett a századfor-
duló környékén, mely csak az első világháború utáni összeomlás nyomán merült 
feledésbe. A rákosi hajózható csatorna terve már Szemere Bertalan elképzelései 
között szerepelt, igaz ő még a régi pesti várfal (a mai Károly krt. - Múzeum krt. -
Vámház krt.) mentén képzelte volna el. A város terjeszkedése után a terv már az 
volt, hogy a Hungária körútvonalán kell Pestet hajózható körcsatomával körbeépí-
teni.161 A csatorna pontosan azt a vonalat foglalta volna magába, ahol egy 1823-as 
térkép a Pesther Stadt Linien Graben-1 jelölte. Ez tulajdonképpen az akkori Pestet 
körülölelő határárkot jelentette, nagyjából a mai Városliget, Orczy-kert, Hungária 
és Könyves Kálmán körutak vonalán.162 Végül a századfordulón teljes komolyság-
gal merült fel a Rákos-patak kiszélesítésével létesítendő hajózható csatorna terve. 
A csatorna részére szükséges területet, egy 70 méter széles és mindkét oldalon 
10-10 méteres előkerttel bővített, azaz összesen 90 méter széles parksávról kell 
gondoskodni a patak mentén. A csatorna célja az volt, hogy Budapest környékén 
hajózási összeköttetést biztosítson a Duna és a Tisza között,16j valamint, hogy a 
Budapestet körülvevő településeknek a kereskedelembe való bekapcsolását meg-
oldja, olcsó szállítási lehetőséggel.164 A Rákos-patak vonalát a dunai torkolattól 
egészen a Csömöri útig, vagy más elképzelések szerint egészen Rákosfalváig és 
azon túl Kőbányáig használták volna fel. Mindez kb. 18 km hosszat jelentett volna 
és megoldani tervezték ezzel a Rákos szabályozásának gondját is.16' Mivel azon-
ban a terv csak terv maradt, ezért a szabályozás is későbbi időre halasztódott. 

Fontos munkálat a volt Rákosi rétek mocsarainak lecsapolása és rendbe tétele. 
Az egykorú forrás siralmasnak jellemzi a terület helyzetét és mielőbbi megoldáso-
kat szorgalmaz. „Az alsórákosi rétek itt vannak a székesfőváros legsötétebb terüle-
tén, a Városliget, Hungária út, rákosi rendező pályaudvar, a Kerepesi út által körül-
zárt területen és közvetlen környezetükkel együtt elnyúlnak egészen a város hatá-
ráig, valahová Pestújhely és Cinkota vidékéig. Vannak itt olyan telkek, amelyek 
harminc méternél kisebb szélesség mellett vagy másfél kilométernyi monstruozus 
hosszúságra nőttek. A világ egyik legnagyobb területű városának tizenkettedrésze 
ez a nagy terület, amely a világtól jóformán el van zárva. A rákosi rendező pu. egy-
felől és az új lóversenytér másfelől szinte körülbástyázzák ezt a másfélezer (ponto-

161 Kvassay, 1904/1. 169-170. p. 
162 BFL XV. 16. d. 241. 
163 A terv szerint egy csatorna húzódott volna a Rákos-patak pesti határától Szolnok környékéig, 

ahol találkozott volna a Tiszával. 
164 Sándor, 1918. 205-211. p.; 209. p. 
165 Uo. 205-211. p.; 207-208. p. 



san 1522 ha) hektárnyi sík földterületet."166 Az áldatlan állapotokra világít rá, hogy 
a területen csak „lóugrásokkal" lehetett átjutni. Az egyre időszerűbbé és sürgetőb-
bé váló rendezésre Warga László műszaki tanácsos készített tervet, melyből „a sze-
gény népről való szeretetteljes gondoskodás mosolyog felénk."16 Célja a lakásvi-
szonyok javítása, új telekbeosztás és a Rákos-patak végleges szabályozása volt, 
legalábbis a pesti határ kezdetétől egészen a torkolatig. 1918-ban a legégetőbb be-
ruházási tervek megvalósítására a főváros 300 millió korona kölcsön felvételét ha-
tározta el, melyből 5.920.000 koronát a Rákos-patak szabályozására költöttek vol-
na, de a háborús összeomlás elsodorta magával az elképzeléseket.168 

Nézzük, milyen állapotok uralkodtak 1929-ben a Rákosi réteken! A Paskál-ma-
lomnál két patak ömlött a Rákos-patakba, ez a malomtulajdonosnak kiváló volt, 
mert az alsórákosi rétek lejtettek és nagyobb olvadás idején a víz a malom hajtómű-
veire zúdult, biztosítva így az eredményes működést. A malom és a szintén itt levő 
Gál István-féle reszelőgyár berendezései miatt nagy területeket öntött el a víz, 
amelyet jól szemléltet a leírás. E szerint „... hatalmas területeknek miazmás a leve-
gőjük és bármikor epidémia törhet ki (...). A bolgár kertészek169 rengeteg trágyát 
termelnek. Emellett a csatornában ott úszkálnak a fekáliák. A piszkot nem lehet el-
takarítani, a kánikulában orrfacsaróan bűzös a levegő és a kutak legnagyobb részé-
nek vize ihatatlanul büdös."170 A cikk szerzője felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Rákos-patakot mielőbb egészen a pesti határ végéig szabályozni kell, tehát nem-
csak egy megfelelő, kibetonozott medret kell építeni, hanem a csatornázást is meg 
kell oldani. 

Végül elérkeztünk a Rákos-patak fővárosi szakaszának rendezéséhez. Ehhez a 
munkálathoz 1925-ben fogtak hozzá, amely mintegy öt évig tartott. A mocsaras ár-
terület szabályozása valóban időszerű volt, mind közegészségügyi, mind városren-
dezési szempontból, ezért a főváros 1925-26-ra 200-200 ezer aranykoronát, 
1927-re 100 ezer pengőt különített el.171 A munka során teljesen új medret ástak, 
melyet 5 méter magas és 2 méter széles betonlapokkal raktak ki a Paskál-malomtól 
a dunai torkolatig. A munkálatokat Farkas Árpád műszaki tanácsos és Licskó Pál 

166 Komor, 1917. 3-4 . p. 
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168 Beruházó program, 1918. 3-4. p. 
169 Speciális kisüzemi módszerekkel, melegágyi hajtatással és öntözéssel zöldséget termelő kertész. 

A magas szintű kertészeti kultúrával rendelkező Bulgáriából Magyarországra érkező vállalkozók 
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171 Riport, 1927. 7. p. 



mérnök vezetésével végezték. Az új meder építése nehéz munka volt, mert az alta-
laj rendkívül laza és talajvízben gazdag, ezért a meder alatt ún. drainage-csöveket 
helyeztek el, hogy a talajvizet elvezessék.172 

A szabályozás eredményeképp 1930-ra 850.000 pengő költségen 3 kilométer 
készült el a torkolattól visszafelé. A legnagyobb technikai bravúrra akkor volt 
szükség, amikor a Rákosrendező pályaudvar alatt vezették át a patakot. Mivel itt 17 
sínpáron naponta 400 vonat járt, ezért oszlopokkal kitámasztották a síneket és 6 
méternyire a pályaudvar szintje alatt egy 7 méter széles gödörben helyezték el a 4,4 
méter széles és 3,3 méter magas vasbeton burkolatú alagutat, hogy abban a Rá-
kos-patak vize tovább folyhasson.17"' 

Budapest belterületén a Rákos-patak minden tavasszal kiöntött azokon a része-
ken, ahol a medret még nem szabályozták. Ennek az volt az oka, hogy a patak med-
re nem volt elég mély és a talaj sem tudta beszívni a hóolvadáskor keletkező nagy 
mennyiségű vizet. Ilyen esetről olvashatunk 1901-ből: „Nagy riadalmat okozott 
múlt szerdán Budapest környékén a kis Rákos-patak kiöntése, amely hirtelenül 
megtagadt (sic!) és temérdek kárt okozott. A veszedelem a Szt. László úton támadt, 
ahol a patak vize átszakította az Állami Vasútak gátját és ellepte az utcát. A házak 
egy része egy méter magas vízbe került, csak a rendőrség segítségével lehetett sok 
embert és háziállatot kimenteni. Az ár több gátat is elmosott köztük azt is, amelyen 
a Váci úti villamos vezet, melynek sínjei a levegőben lógnak."174 A főváros kör-
nyékén és a Rákos budapesti szakaszán 1940-1941 folyamán olyan nagy árvíz 
volt, hogy arról külön könyvben emlékeztek meg. 1940 telén a patak medrét rend-
kívül vastag jégréteg zárta el, amelyet a szél által odafújt hótömeg fedett be. A 
mintegy 160 munkás a jég kérgét a meder közepén egy méter széles sávban kivág-
ta, összetörte és leúsztatta a Rákoson.17'^ A hóolvadáskor, 1941 tavaszán törvény-
szerűenjött az árvíz: hiába építettek nyúlgátakat,176 az óriási vízmennyiség, mint-
egy 8 m3 másodpercenként, még ezeket is túllépte.1 Hiába tettek 1941 folyamán 
további óvintézkedéseket. így a Bonyhádi és a Tihanyi út között árapasztó épült, 
mely a főmederből elvezette a környék rétjeire a vizet, a Tihanyi és a Kerepesi út 
között a medret kiszélesítették, a töltéseket megemelték és megerősítették, annyi-

172 Uo. 7. p. 
173 Alagútban, 1930. 7. p. 
174 Árvíz, 1901. 255., 258. p. 
175 Bp. árvízvédelme, 1941. 43. p. 
176 Nyúlgát: (vízg.) az árvízvédelmi töltés koronaszintjét meghaladó árvízszint elleni védekezés 
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ra, hogy akár másodpercenként 10 m" vizet is le tudott vezetni. Az ár 1941. február 
13-ról 14-re virradó éjjel érkezett, mikor a részben hóval borított vízgyűjtő terület-
re rengeteg eső hullott. Erős olvadás indult meg, majd másodpercenként 12 nr víz 
zúdult a területre. A sikeres védekezésnek köszönhetően teljesen megmentették a 
Rákos-pataktól délre levő területet az elöntéstől, de csak részben sikerült ugyanezt 
megtenni az északi résszel.178 Ugyanezen év nyarán olvashatunk egy engedélyok-
iratot, amely szerint az Egressy út és a Tihanyi út között a Rákos-patak mentén ren-
dezési munkálatokat végezhetnek a Paskál malomtól a Mirtusz utcai zsilipig. A cél 
az volt, hogy építsenek egy árapasztó-csatornát az Egressy úttól a vízosztóműig, 
valamint a Bonyhádi úti kis árapasztót tovább szélesítsék. Ezekkel a munkálatok-
kal a Rákos-pataknak „másodpercenként 20 m3 vizet kellett majd elemésztenie."179 

Láttuk, hogyan próbálta hasznosítani a Rákos-patakot a főváros, miként véde-
kezett ellene árvíz esetén, hogyan szabályozta, most tekintsük át néhány példa se-
gítségével miként történt mindez a Budapesten kívüli Rákos-menti községeknél. 

Gödöllőről egy 1899-es műszaki leírásból nyerünk információkat a Rákosra vo-
natkozóan. 180 Megtudjuk ebből, hogy a gödöllői öreghegyi szőlők tövében, a sza- dai 
határ mentén eredő Rákos-patak mennyire elposványosodott és eliszaposodott, a 
környező lakóházak egyre nedvesebbek lettek. Nemcsak gazdasági, hanem köz-
egészségügyi téren is jelentkeztek a bajok. Ezért határozta el magát Gödöllő város ta-
nácsa a tisztogatási terv végrehajtására. „A munkálatok ily mérvű végrehajtásával a 
Rákos völgye nem csak a kiöntésektől fog mentesülni, hanem annak elposványoso-
dott részei is használhatóvá fognak válni, és az elposványosodásból származó és a 
közegészségügyet veszélyeztető bajok is orvosolva lesznek"—szól a nyilatkozat.1 8' 
Az ügyiratból megtudjuk azt is, hogy 1900. augusztus 2-án engedélyezte a Budapesti 
Kultúrmérnöki Hivatal a medertisztogatási munkálatok megkezdését a gödöllői-isa-
szegi határtól felfelé egészen a gödöllői Kecskés nevű dűlőben fekvő végpontig, va-
lamint a Fiók-Rákos-patak182 teljes hosszában. A munkálatok létesítési, jó karban 
tartási és felügyeleti költségeit utólagos elszámolás ellenében a Rákos melletti birto-
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80 OVL 6. 10. I. 124. Műszaki leírás 1899. május 3. 
81 OVL 6. 10. 1. 124. 
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kok tulajdonosai arányosan elosztva állták (pl. a Gödöllői Magyar Királyi Korona-
uradalom is hozzájárult két vízimalma után 1090 forint 6 krajcárral).183 

Gödöllőn a két világháború között a Rákos-patak segítségével strandfürdőt is 
terveztek létesíteni. 1925-ben az Öreghegyi Dűlő Társaság határozta ezt el, mégpe-
dig azért, mert a Rákos vize mesterséges beavatkozás nélkül célszerűen fel nem 
használható. A terv szerint a létesítendő strand mind a nyaraló, mind a község ál-
landó lakosainak érdekeit szolgálná. Az egész fürdő Kaffka László földbirtokos 
Kecskés dűlőben lévő tulajdonán létesülne. Tavasszal és nyáron másodpercenként 
2-2,5 liter víz folyna át a fürdőn, míg télen 7 literre emelkedik ez a szám. 1928-ra 
már megépítették a fürdőt, mert azt az Öreghegyi Társaság átadta a Gödöllő Öreg-
hegyi Blaha Lujza Strandfürdő Rt.-nek, igaz ugyanekkor az orvosi szakvélemény 
megjegyzi, hogy „a jelenlegi vízeresz (percenként alig 1 hektoliter) a medence űr-
tartalma mellett közegészségügyi szempontból elegendőnek nem mondható."184 

A Koronauradalomban a Rákos-patakot többek között halastavak létesítésére is 
felhasználták volna. Három tó létrehozását tervezték — egy 12 és két 16 holdasat 
— az ún. Ilkamajori réten, Gödöllő határában. A tavak az Alsó-Malomtól délre 
kezdődtek volna és Isaszeg határában az uradalom határától északra értek volna vé-
get. Az 1932-ben elkészült tervek szerint töltéseket, duzzasztógátakat, lebocsátó 
zsilipeket, a halak számára teleltető tavakat, hozzájuk csatlakozóan csatornákat 
építettek volna. Az elképzelések szerint a Koronauradalom volt jogosult a Rá-
kos-patak vizét a tavaszi nagy esőzések alkalmával az engedélyezett vízmüvek se-
gítségével a meghatározott magasságig felduzzasztani és állandóan ezen a szinten 
tartani. Fontosnak tartották, hogy a tervezett helyszínről északra már létező halas-
tó 183 vízhasználatának sérelme nélkül kellett a munkálatokat elvégezni, majd min-
den év őszén a halastavak vízét fokozatosan a Rákoson át leereszteni. Tűrni kellett 
azt a vízhiányt, amely a Rákos-patak esetleges hatósági rendezése miatt előállha-
tott, valamint, hogy az említett északabbra lévő halgazdaság a felesleges vizet a ta-
vakon keresztül vezeti le. Tehát a tervek és a műszaki leírás már létezett, azonban 
egy 1934-es irat beszámol arról, hogy az engedélyes a vízműveket nem építette 

183 OVL 6. 10. 1. 124. Engedélyokirat, 1900. augusztus 2. Szerepel az ügyiratban az összes birto-
kos neve, szám szerint 302, a rájuk cső költségek, valamint az, hogy a Rákos-patak Gödöllőn 
milyen dűlőkön folyik át (Alsó-Malom-dülő, Alsó-rét, Fclsö-Malom-dülő, Felső-rét, Bcltel-
kek, Rőges, Kecskés, Szélhát, „Szöllökalja"), természetesen ez a felsorolás délről észak felé 
értendő. 
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meg.186 A fenti munkálatok, bár nem valósultak meg, mégis jó példát jelentenek 
arra, hogy a Rákos-patak vizét milyen sokrétűen fel lehet használni. 

Isaszegen szintén szerettek volna fürdőt létesíteni, mégpedig már 1899-ben. 
Csáky János molnármester kérelmet intézett az isaszegi képviselőtestülethez, hogy 
az ő tulajdonát képező és a falun kívül, a Rákos-patak mellett lévő malmánál egy 
hideg fürdőt nyithasson. És miután a fürdőközönség érdekében szükség lenne egy 
kocsma (!) nyitására is, kérte önmaga számára az italmérési engedély kiadását. A 
testület kiemelte a fürdő létesítésének közegészségügyi szempontból előnyös vol-
tát, de az italmérési jog megadásáról egyelőre szó sem lehetett.1<s7 1901. szeptem-
ber 2 l-re a Rákos-patak tisztogatása és fenntartása céljából Pest megye alispánja a 
Rákos melletti községek képviselőtestületi megbízottjait a péceli községházára 
hívta.188 Sajnos a megbeszélés eredményeiről semmilyen dokumentum nem ma-
radt fenn. 

1906-ból egy érdekes engedélyokirat szerepel Isaszeg község iratai között. A Rá-
kos-patak bal partján épült egy vágóhíd, melyből egy vízvezető folyóka vezetett a 
patakba. Ennek a csésze alakú, 15 cm mély, 60 cm széles medernek az volt a célja, 
hogy a vágóhídi helyiségek felmosásánál elhasznált vizet a Rákosba juttassa. Az en-
gedély nyomatékosan felhívja azonban a figyelmet arra, hogy egy szűrő medencét 
kell közbeiktatni, nehogy a szerves hulladék bejusson a patakba: „Fertőzött állati 
hulladékok és fel nem használt víznek a Rákos-patakba való bebocsájtása tilos."189 

A Rákos-patak egyik nagy előnye volt, hogy télen, amikor befagyott, a meder 
mellett kialakított tavakban vastag jégtakaró képződött, mely fedezte egy-egy 
község jégellátását. Isaszegen Meleghegyi József községi mészáros mester java-
solta, hogy a községi tavakat nagyobbítsák meg, hogy így telente több jeget nyer-
hessenek, mert a jégellátás évről évre nagyobb nehézségekbe ütközik.190 

Pécelen a jégverem 1927-ben még a Szemere utca 27-ben volt, melyet a község 
bérelt,191 majd három évvel később már arról hallunk, hogy a jeget már nem a Rá-
kos-patak befagyott medréből szerezteti be Pécel, hanem a Polgári Serfőző Rt.-tői 
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Pécel megbízottai a tárgyalásokon: Sallai Pcter bíró, Arany Gusztáv, Jeszenszky Sámuel és 
László József voltak. 
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és vele szállíttatja be a községi jégverembe.192 A faluban szinte már tragikus álla-
potokat írtak le a község elöljárói az 1910-es évek közepén: „... a Rákospatak, vala-
mint az azzal kapcsolatos malomárok is évek óta tisztítva nem lévén a víznek 
lefolyása alig van, a víz áll és iszaposodik, a Rákosmenti kertek a nedvesség miatt 
terméketlenek, a házak falai néhol két méternyi magasságban is átnedvesedtek, — 
mindezeken felül pedig különösen a békanyálas állóvizek képződése folytán azok 
kigőzőlgése oly romlottá teszi a levegőt, hogy ezzel a közegészségügy a legna-
gyobb mérvben veszélyeztetve van."193 A Rákos-patak rendbe tételét a községben 
lévő orosz foglyok munkába állításával javasolták. Már Galgóczy Károly is megje-
gyezte, hogy legkevésbé sem szolgál a község ékességére a vasút és a falu között 
elterülő nádas mocsár.194 A péceli közgyűlés 1908-ban fogalakozott a kérdéssel, 
mert annak „ott léte az emberekre kedvetlenítőleg, az egészségre ártólag s a község 
fejlődésére bénítólag hat."195 Viszont néhány gond is akadt a lecsapolással kapcso-
latban. Gazdasági szempontból a tónak nagy haszna volt, hiszen jelentős jövedel-
met biztosított bőven termő szénájával és állandó nádkészletével. Kérdés volt, 
hogy mivel a Kultúrmérnöki Hivatal már 1902-ben tervbe vette a Rákos-patak tel-
jes hosszának a rendbetételét, vajon nem fog-e a majdan meginduló munkálat ezzel 
a rendezéssel ütközni.196 1937-ben újra tervek készültek a Rákos-patak teljes 
hosszának szabályozására, melyeket a Budapesti Kultúrmérnöki Hivatal 1902-ben 
beterjesztett javaslatainak felhasználásával állítottak össze. Kincsesbánya ez az 
ügyirat a kutatónak, hiszen 44 mellékletével részletesen ábrázolja a Rákos-patak 
vízgyűjtő területét, az egyes községek részletes helyszínrajzát is bemutatja, érde-
keltségi kimutatásokkal, malmok hossz- és keresztszelvényeivel, költségelőirány-
zatokkal.197 

Végül álljon itt két vélemény a patak károkozásairól és áldásairól az 1920-as 
évek legvégéről, annak alátámasztására, hogy milyen sokrétűen viszonyultak a Rá-
kos partján élő emberek a vízfolyáshoz. Az idézetek jól szemléltetik a tanulmány-
ban vázolt emberi tevékenységformákat. Az első vélemény a patak árnyoldalait 
hangsúlyozza: „A gödöllői domboktól elindul egy kis patak és amerre kacskarin-

192 Uo. 8. köt. 1930. augusztus 1. (93/kgy. 1930.) 
193 PML V 1088. Ca. 3. köt. 1915. augusztus 27. (38/kgy. 1915.) 
194 Galgóczy, 1896. 2. p. 
195 PML V. 1088. Ca. 2. köt. szeptember 9. (33/kgy. 1908.) 
196 Uo. Összesen 13 pontban foglalták össze kérdéseiket és aggályaikat az elvégzendő munkála-

tokkal kapcsolatban a község elöljárói határozatukban. 
197 OVL 6. 10. 1. 385. és 386. A Rákos-patak Pest vármegyei szakasz (Isaszeg-Pécel-Rákoske-

resztúr) és mellékágai medrének jókarba-helyezésének terve. (A Belügyminisztérium ezen do-
kumentumok alapján szakértői nyilatkozatot adott a témában.) 



gós útjában elhalad, mindenütt csak az emberek átka kíséri. A Rákos-patak ez 
melytől egyaránt retteg Gödöllő, Isaszeg, Pécel, Rákoscsaba, Rákoskeresztúr és 
Budapest lakossága, mert esős időszakokban megduzzad és évről-évre nagy káro-
kat okozva elönti a környéket."198 Persze nem mindenki foglalta átokba a patakot, 
mivel akadtak olyanok is, akik hasznot húztak a vízfolyásból: „A Rákos-pataknak 
tulajdonképpen csak a környéken élő vízimalmok és jégvermek tulajdonosai örül-
tek, akik a patak szabályozatlan folyású irányát még jobban eltorzították, mert el-
vezették és felduzzasztották a vizét, hogy a malmot hajtsa, illetve tél idején minél 
több jeget adjon."199 

Tanulmányomban igyekeztem bemutatni a patak és az ember eredendő együtt-
élését, ugyanakkor érdekes volt nyomon követni, hogy a főváros terjeszkedésével, 
az emberek külvárosokba költözésével — elsősorban az állandó kiöntések és a ki-
bocsátott kellemetlen szag révén — miként vált egyre akutabb problémává a Rá-
kos-patak. 
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PÁLFFY GÉZA 

EGY FONTOS ADALÉK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZUNK ÉS 

KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNETÜNK HISTÓRIÁJÁHOZ: 

AZ 1558. ÉVI HORVÁT-SZLAVÓN KÖZÖS ORSZÁGGYŰLÉS 

MEGHÍVÓLEVELE 

Sokan vagyunk a magyar történetírásban, akik az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen a Magyar Királyság történeti földrajzának és közigazgatás-történetének 
alapjait a lelkesedésében és szakmaszeretetében szinte felülmúlhatatlan Bak Bor-
bálától tanultuk. Szemináriumain olyan történeti földrajzi látásmódot sajátíthat-
tunk el, amelynek hiányában későbbi kutatásaink során óriási akadályokba ütköz-
tünk volna. Hatvanadik születésnapja alkalmából ezért egy olyan különleges for-
rással szeretném köszönteni, amelyre talán mind a magyar és horvát történeti föld-
rajz, mind a két ország egymás kutatásait sajnos gyakran figyelmen kívül hagyó 
közigazgatás-története érdeklődést tarthat. 

Mint az a horvát történetírásban, sőt talán még a horvát történeti köztudatban is 
jól ismert (hiszen az általános összefoglalókban és középiskolai tankönyvekben is 
gyakran szerepel), az egykori középkori Horvátország rendjei utolsó önálló gyűlé-
süket (sabor) 1558 júliusának közepén tartották a Zágráb megye déli részén fekvő 
Sztenicsnyákon (Stenicnjak).1 Ezzel egy hosszú középkori, de a mohácsi csata 
után még tovább folytatódó gyakorlatnak szakadt örökre vége, hiszen a tengermel-
léki Horvát Királyság előkelői és zsupáinak „képviselői" még 1526 után is több al-
kalommal összegyűltek védettebb várakban és városokban (Sztenicsnyákon, 

1 Természetesen mindannyian Sisic, Ferch: Hrvatski saborski spisi / Acta comitialia regni 
Croatiac, Dalmatiae, Slavoniae. Knjiga trcéa: Od godinc 1557. do godine 1577. Zagreb, 1916. 
(Monumcnta spectantia históriám Slavorum Meridionalium, XXXIX.) (A továbbiakban: Sisic, 
1916.) 21-26. p.: No. 14. alapján: Klaic, Vjekoslav: Povijest Hrvata od nastarijih vremena do 
svrsetka XIX stoljeca. Knija 5. Cetvrto doba: Vladanje kraljeva iz porodice Habsburga 
(1527-1740). Za tisak prired.: Trpimir Macan. Zagreb, 1982. (A továbbiakban: Klaic V., 
1982.) 602. p.; Hrvatski sabor. 2. dopunjeno izd. Ured.: Zeljko Sabol. Zagreb, 1995. I. fejezet, 
9-60. p.: a sabor története 1848-ig, amelyet Josip Kolanovic írt, lásd elsősorban 24^40. p.; va-
lamint vö. még Horvát, Rudolf: Stari hrvatski sabori. Zagreb, 1942. és Bene, Ivan: Povijest 
institucija drzavne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije: pravnopovijesne studije. 
Zagreb, 1985. passim. 

FONS X. (2003) 2. sz. 233-248. p. 233 



Cetinben, Topuszkóban stb.),2 hogy az oszmán előrenyomulás miatt egyre remény-
telenebb helyzetbe került országuk ügyeit megtárgyalják — miként talán azt legjob-
ban a nevezetes 1527. januári cetini horvát királyválasztó országgyűlés bizonyítja.' 

1558 júliusát követően azonban a horvát előkelők már nem tartottak külön gyű-
léseket, hanem ettől kezdve a középkorban mindvégig Magyarországhoz tartozó, 
de azon belül jelentős tartományi önkormányzattal bíró Szlavónia (Zágráb, Kőrös 
és Varasd megye)4 rendjeivel együtt gyűltek össze,3 és vitatták meg főként vagy 
Zágrábban, vagy Varasdon közössé vált „országaik" legfontosabb kérdéseit. A tö-
rökök előrenyomulása következtében ugyanis a régiesen Gvozd (ma Kapela-hegy-
ség) és az Adriai-partvidék között fekvő tengermelléki Horvátország túlnyomó ré-
sze idegen megszállás alá került, a maradék területen pedig már az 1530-as évek-
ben megkezdődött a későbbi horvát végvidéki főkapitányság első pillérének, a 
Bihács központú úgynevezett régi horvát végeknek (alte kroatische Grenze) a ki-
építése.6 

Az oszmán megszállással tehát a középkori Horvát Királyság csaknem teljesen 
megszűnt, lakosságának és nemességének nagy része pedig ezzel egyidejűleg 

2 Sisic, Ferdo: Hrvatski saborski spisi / Acta comitialia rcgni Croatiac, Dalmatiac, Slavoniac. 
Knjiga prva: Od godinc 1526. do godine 1536.; ill. Knjiga druga: Od godinc 1537. do godinc 
1556. Dodatak: 1526.-1539. Zagreb, 1912. és 1915. (Monumcnta spcctantia históriám 
Slavorum Mcridionalium, XXXI. és XXXVI.) (A továbbiakban: Sisic, 1915.) 

3 Kruhek, Milan: Cetin: grad izbornog sabora Kraljcvinc Hrvatske 1527. Karlovac, 1997. 
(Bibliotéka Povijesno-turistickih vodica; Knjiga 1.) 15-24. p. 

4 Zsoldos Attila: Egész Szlavónia bánja. In: Tanulmányok a középkorról. Szerk.: Neumann Ti-
bor. Bp., 2001. (Analecta mediaevalia, I.) (A továbbiakban: Zsoldos, 2001.) 269-281. p. és kö-
zel azonos horvát változata: Hrvatska i Slavonija u kraljcvstvu Arpadovica. In: Povijesni 
prilozi 17. (1998) 287-296. p., valamint a késő középkor vonatkozásában: Kubinyi András: 
Erdély és a melléktartományok a Jagelló-korban. In: Engel Pál-Kristó Gyula-Kubinyi And-
rás: Magyarország története 1301-1526. Bp., 1998. (Osiris tankönyvek) 353-356. p. 

5 Fontos megjegyezni, hogy ezt megelőzően, az 1530—1550-cs években is előfordult már né-
hány alkalommal közös horvát-szlavón tanácskozás, de általánossá valóban csak az 1558. évi 
utolsó önálló horvát sabor után vált. Ezért nevezzük a horvát történetírás gyakorlatának meg-
felelően magunk is az 1558. szeptember 1-jci közös sabori az első valódi közös horvát-szla-
vón országgyűlésnek. 

6 Az újabb horvát irodalomból Kruhek, Milan: Krajiskc utvrdc i obrana Hrvatskog kraljevstva 
tijekom 16. stoljeca. Zagreb, 1995. (Bibliotéka Hrvatska povjcsnica. Monografije i studije; 
Knjiga 1.) 109-140. p., a magyarból Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer története a 
kezdetektől a 18. század elejéig. (Vázlat egy készülő nagyobb összefoglaláshoz.) In: Történel-
mi Szemle 38. (1996) 2-3. sz. főként 177-178. p., valamint vö. még Käser, Karl: Freier Bauer 
und Soldat. Die Militarisierung der agrarischen Gesellschaft an der kroatisch-slawonischcn 
Militärgrenze (1535-1881). Wien-Köln-Weimar, 1997 (Zur Kunde Südosteuropas, 11/22.). 



északra-északkeletre, krajnai és szlavóniai területekre menekült, hogy ott új, biz-
tonságos lakóhelyet, mondhatni új hazát keressen magának. így tettek példának 
okáért a régi horvát nemesi família, a Mikulics (Mikulic) család tagjai is, akik a tö-
rökök elől ősi nemesi birtokaikról Horvátországból elmenekülve (profligati de 
possessionibus illorum nobilitaribus ex Croaciaepartibus per sevissimos Tarcos, 
hostesfidei Christianitatis) 153 l-ben már Korbáviai (Karlovics/Torquatus) János 
horvát-szlavón bántól (1521—1531) kaptak nyolc jobbágytelekre adományt, neve-
zetesen az akkor még biztonságosnak számító Kőrös megye délnyugati részén, 
Szentdienes (ma Dijanes) határában, Rakonok (Rokonok) vára közelében. 

A Mikulicsok sorsa valójában mintapéldája volt az ősi horvát nemesség Mohács 
utáni fájdalmas „vesszőfutásának". Aki ugyanis tehette, gyorsan menekült, még ha 
örökre el is veszítette egykori horvátországi birtokait. E folyamat jelentős mérték-
ben emlékeztetett a dél-dunántúli magyar nemesség hasonló „exodusára", amely-
nek nagyobb csoportjai Szigetvár 1566. évi eleste után, hódoltsággá vált lakó-
helyeikről menekülve, elsősorban Zala, Vas, Sopron és Győr megyékben kerestek 
új hazát és menedéket.8 Horvát elődeik számára szerencsét pusztán az jelentett a 
szerencsétlenségben, hogy közülük egyeseknek a szlavón területekkel már a késő 
középkorban voltak némi kapcsolataik, sőt a horvát nemesség legelőkelőbb tagjai 
ott olykor már komolyabb birtokokkal, családi és egyéb kötelékekkel rendelkez-
tek.'' Az előbb említett Mikulics példában szereplő Korbáviai János bán például 
már 1526 előtt több faluban volt birtokos Zágráb megyében, sőt a mohácsi veresé-
get követően új uralkodójától, I. Ferdinánd királytól hamarosan zálogbirtokként a 
biztonságot nyújtó Medvevár és Rakonok várait is megszerezte.10 

Mindezen tényezők az északra menekülő horvát nemesség szlavóniai beillesz-
kedésétjelentősen elősegítették. De ugyanezt könnyítette az is, hogy Szlavónia la-
kossága már a középkorban túlnyomórészt horvát nyelvű volt (csak a szlavón 

7 Hrvatski drzavni arhiv, Zagreb (= HDA); Obitcljski arhivski fondovi, [748.] Mikulic - Bclcc, 
Martijancc (= Arhiv Mikulic), 1531. ápr. 4., Rakonok. 

8 Vö. pcldául Gecsénvi Lajos: Győr városa 1526 után. In: Arrabona. A Győri Múzeum Évköny-
ve 18. (1976) 195-221. p. és Dominkovits Péter: Sopron vármegye XVI. század végi birtokos 
társadalma. In: Soproni Szemle 53. (1999) 2. sz. 99-122. p. 

9 Ezzel kapcsolatban újabban Karbic, Marija: Od hrvatskoga sitnog plemiéa do ugorskoga 
vclikasa i hrvatskog bana: Damjan Horvát od Litve i njegova obitelj. In: Croato-Hungarica: 
uz 900 godina hrvatsko-madarskih povijesnih veza / A horvát-magyar történelmi kapcsolatok 
900 éve alkalmából. Urcd./szerk.: Jauk-Pinhak, Milka-Kiss Gy. Csaba-Nyomárkay István. 
Zagrcb-Zágráb, 2002. (Bibliotéka Hungarologica Zagrabicnsis, 1.) 119-125. p. 

10 Magyarország a középkor végén. Digitális térkép és adatbázis. CD-ROM. Szerk.: Engel Pál. 
Térinformatika: Kollányi László-Sallay Agnes. Bp., 2001. passim és HDA Arhiv Mikulic, 
153 I. ápr. 4., Rakonok. 



nemesség egy része beszélt magyarul), azaz nyelvi és kommunikációs problémák a 
betelepülés során nem adódtak. S bár a gyakran tömegekben érkező horvát mene-
külőkkel kapcsolatban (miként a vlachokkal és az uszkokokkal is) — elsősorban 
gazdasági okokból — természetesen adódtak feszültségek, olyan komoly beillesz-
kedési problémák semmi téren nem merültek fel, mint például amilyenekkel a ma-
gyar nemesség tagjainak kellett ez idő tájt az idegenben került bécsi udvarban 
szembesülniük.11 A magyar társadalom ráadásul — amelynek a szlavóniai nemes-
ség külön „szabadságai, szokásai és jogai" (libertates, consuetudines et iura/' el-
lenére is fontos része volt — általában meglehetősen befogadó jellegű volt, 
melynek hagyományai még az előző évszázadokra vezettek vissza; elegendő itt a 
kunok betelepülésére vagy a számos nyugati /lospes-településre gondolnunk. S vé-
gül, de nem utolsósorban: a befogadó területen, a három szlavóniai megyében bő-
ven akadt hely a délebbről érkezők számára, hiszen az állandó török portyáktól 
való félelem és elsősorban az 1532. évi kőszegi hadjárat hatalmas pusztításai kö-
vetkeztében a terület lakosságának egy tekintélyes része ugyancsak menekülésre 
adta fejét. Különösen igaz volt ez a Batthyány, Erdődy, Nádasdy és Zrínyi család 
szlavóniai alattvalóira, őket ugyanis részben szabályosan kitelepítették e famíliák 
azon Drávától északra fekvő nyugat-magyarországi uradalmaiba, ahol jelentős te-
rületek voltak még müvelés alá vonhatók, és így a komoly gazdasági értéket jelentő 
betelepítettekkel hasznosíthatók.1J 

11 Páljfy Géza\ A bccsi udvar és a magyar rendek a 16. században. In: Történelmi Szemle 41. 
(1999) 3-4 . sz. 331-367. p. és Vő.: A Magyar Királyság integrációja a Habsburg Birodalomba 
a 16. században. Bp., 2003. (História Könyvtár: Előadások a történettudomány műhelyeiből, 
11.) 

12 Mindezekre lásd Ivan Kukuljevic forráskiadványát, amely egy közös horvát-magyar vállalko-
zásban mindenképpen megérne egy új, modern kritikai kiadást: Kukuljevic aliter Bassani de 
Sacchi, Johannes: Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Pars I. Zagreb, 1862. (A továb-
biakban: Kukuljevic, 1862.) 179-277. p. és Pars III. Zagreb, 1862. 3-20. p., köztük az 1492. 
évi magyar törvénycikkekhez függelékként csatolt szlavón nemesi kiváltságok (Articuli 
nobilium regni Sclavoniae', Uo. 11-13. p.); az utóbbiakra lásd még Klaic, Vjekoslav. Povijest 
Hrvata od nastarijih vremena do svrsetka XIX stoljeca. Knija 4. Trece doba: Vladanjc kraljeva 
iz raznih porodica (1301-1526) (III.) Doba kralja Matijasa Korvina i Jagelovica (1458-1526). 
Za tisak prircd.: Trpimir Macan. Zagreb, 1982. (A továbbiakban: Klaic, 1982.) 223-224. p. 

13 A legfontosabb munkák: Breu, Josef: Die Kroatensícdlung im Burgenland und in den 
anschließenden Gebieten. Wien, 1970.; Povijest i kultura Gradiscanskih Hrvata. Ured.: 
Kampus, Ivan. Zagreb, 1995.; Kucerová, Kvetoslava: Hrvati u Srednoj Europi. Zagreb, 1998. 
és Páljfy, Géza-Pandzic, Miljenko-Tobler, Felix. Ausgewählte Dokumente zur Migration der 
Burgcnländischen Kroaten im 16. Jahrhundert / Odabrani dokumenti o scobi Gradiscanskih 
Hrvata u 16. stoljccu. Eisenstadt/Zeljezno, 1999. 



A Szlavóniát érő tekintélyes horvát migráció következtében a késő középkori po-
litikai és földrajzi (területi) fogalmak is hamarosan új tartalmat nyertek. Azaz — mi-
ként Bak Borbálától mind szemináriumain, mind remek könyvéből14 megtanulhat-
tuk— a történeti (földrajzi) fogalmak a Magyar Királyság több évszázados története 
folyamán gyakran kaptak új jelentést, s meglehetősen helytelen az a nap-jainkban 
sajnos nem ritka gondolkodás, amely a mai országkereteket és határokat vetíti vissza 
egy félezer esztendővel korábbi időszakra. A leglényegesebb változást az jelentette, 
hogy a betelepülő, birtokot és a különféle igazgatási szerveknél pozíciókat szerző, 
azaz összességében gyorsan integrálódó, nagy számú horvát nemesség egykori ha-
zájának nevét szinte „felhúzta" előbb Zágráb megye déli, utóbb annak északabbi te-
rületeire is. Ezzel magyarázható, hogy az 1550-es évektől a korábban egyértelműen 
Szlavónia részének tartott Zágráb megye Kulpától délre fekvő részével kapcsolatban 
egyre gyakrabban kezdték használni a 'horvát' jelzőt, azaz egyre gyakrabban titulál-
ták Horvátországnak. Ezt a helyzetet azután jól összegezte Rudolf király egyik 1577. 
évi parancslevele, amely egy birtokügy kapcsán egyenesen kijelentette, hogy a me-
gye déli részét „ez időben Horvátországnak hívják"}5 

Összegezve ez azt jelentette, hogy a török előrenyomulás és a tekintélyes horvát 
(nemesi) betelepedés, illetve sikeres integráció következtében a szintén megfo-
gyatkozott területű Szlavónia16 egyesült az egykori Horvát Királyság maradékával 
(a forrásokban gyakran emlegetett „reliquiae reliquiarum "-mai, horvátul „ostaci 
ostataka "-val, amely azután fokozatosan a horvát nemzeti önszemlélet és történeti 
köztudat meghatározó, a sors hányattatásait összefoglaló motívumává vált).1' E fo-

14 Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. A honfoglalástól 1950-ig. Bp., 1997. (His-
tória könyvtár: Monográfiák, 9/1.) 

15 „in ... comitatu Zagrabiensi ultra Colapim, illa scilicet parte comitatus, quae hoc tempore 
Croatia dicitur" Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. Közre-
bocsátja Barabás Samu. I. köt. Levelek. 1535—1565. Bp., 1898. (Monumeta Hungáriáé 
Historica I.: Diplomataria, XXIX.) (A továbbiakban: Barabás, 1898.) 559. p.: No. CXCIII., 
vö. még számos kiváló adat: Adamcek, Josip-Kampus, Ivan: Popisi i obracum porcza u 
Hrvatskoj u XV i XVI stoljecu. Zagreb, 1976. (Sveuciliste u Zagrebu, Institut za hrvatsku 
povijest, Izvori za hrvatsku povijest, 3.) (A továbbiakban: Adamcek-Kampus, 1976.) passim. 

16 Kőrös megyéből ugyanis 1552 után már csak egy nagyon kis északnyugati sáv, a 
Szentgyörgy vártól Kaproncán át Ludbregig, valamint Kőrösig és dél felé Cirkvenáig terjedő 
terület maradt királyi fennhatóság alatt. Mazuran, Ive: Turska osvajanja u Slavoniji 
(1526.-1552.) In: Osjecki zbornik 6. (1958) 93-128. p. 

17 Klaic, Nada: »Ostaci ostataka« Hrvatske i Slavonije u XVI. st. (od mohacke bitke do seljackc 
bűne 1573 g.) In: Arhivski vjesnik 16. (1973), különösen 255-261. p. és újabban Bene Sán-
dor: Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriája. Bp., 2000. (Irodalom-
történeti füzetek, 148.) 76-78. p. 



lyamat utóbb a XVII. században erőteljesen folytatódott, sőt a meginduló horvát 
nyelvű politikai-művelődési programnak köszönhetően —- amely a Magyar Ki-
rályságon belül elsősorban nem Pozsonnyal, hanem Béccsel szemben a szélesebb 
körű politikai autonómia és az önálló rendi reprezentáció híve volt18 — tovább erő-
södött. Ezért írhatta a területileg egyesült két ország (regmim), azaz a Horvát Ki-
rályság és Szlavónia nevezetes országládájára a jeles ítélőmester, majd magyar 
királyi személynök (1666-1667), Szakmárdy János 1643-ban keletkezett latin 
epigrammájában, hogy „Illa Ego Sclavonia, ac iam dicta Croatia telliis. "19 

A horvát és szlavón területek egységesülési folyamatának egyik legfőbb jele20 

éppen a két ország rendi gyűléseinek 1558. évi egyesülése volt. E folyamatot való-
jában az a kérdés teszi különösen érdekessé, hogy mit és hogyan örökített át a hor-
vát nemesség az egykori önálló horvát sabor szokásrendszeréből a közössé vált 
rendi gyűlés működésének mechanizmusaiba. Bár e kérdéskör kutatása a jövőben 
— elsősorban a késő középkori horvát sabor, valamint szlavón tartományi (rendi) 
gyűlés, illetve szlavón törvénykezési gyűlés („köztörvényszék", generalis congre-
gatio) terén21 — még további alapos vizsgálatra vár, a most előkerült és a függelék-
ben közzétett irat, nevezetesen Gregoriánczy Ambrus vicebán Erdődy II. Péter bán 
nevében fogalmazott meghívótervezete a zágrábi országgyűlésre,"2 e problémakör 
megismeréséhez hoz értékes adatokat. 

Bár az 1558. évi közös horvát-szlavón sabor (conventus statuum et ordinum 
regnorum Croatiae et Sclavoniae) szeptember 1-én kiadott határozatai — Ferdo 
Sisic kitartó gyűjtőmunkájának hála — 1916 óta nyomtatásban is ismertek,23 a 
gyűlés előtörténetéről, de általában a szlavón rendi gyűlések, majd a horvát-szla-
vón közös saborok működéséről és összetételéről csak szerény ismeretekkel ren-
delkezünk. Az egyetlen igazi fogódzót — a Sisic által nagy gonddal szerkesztett 
országgyűlési iratok elszórt adatai mellett — Rudolf Horvát 1912-ben megjelent 

18 Uo. főként 121-123., 128., 139-141., 166-180. p. 
19 Uo. 148. p.; Szakmárdyra Horvát, Karlo: Ivan Zakmardi protonotar kraljevstva hrvatskoga. 

Zagreb. 1905. 
20 Az egyesülés többi jelére lásd c folyóirat hasábjain megjelent hasonló tematikájú tanulmá-

nyunkat: Horvátország és Szlavónia a XVI-XVII. századi Magyar Királyságban. In: Fons 
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 9. (2002) 1-3. sz.: Tanulmányok a 60 éves 
Gecsényi Lajos tiszteletére, 107-121. p., különösen 112-113. p. 

21 Újabban lásd Tringli István: Az 1481. évi szlavóniai közgyűlés. In: Tanulmányok Borsa Iván 
tiszteletére. Szerk.: Csukovits Enikő. Bp., 1998. 291-318. p.. valamint számos kiváló adat: 
Kukuljevic, 1862. Pars I. 213-277. p. 

22 Lásd teljes terjedelmében a mellékelt forrásközlésben: No. 2. 
23 Sisic, 1916. 40-44. p.: No. 24. 



közleménye jelenti, amely Varasd városának bevalláskönyvéből (Liberfassionum) 
tette közzé az 1588. évi horvát-szlavón gyűlés résztvevőinek varasdi szállásjegyzé-
két (Hospitia dominorum circa Dominicam Sexagesimam ad congregationem 
generalem regnorum Sclavoniae, Dalmatiae et Croatiae Varasdini per dominum 
banum indictam conscripta sunt.).24 Ezen kívül azonban ez ideig egyetlen a most 
közzétetthez hasonló, ilyen korai (XVI. század közepi) meghívólevél sem volt is-
mert, amely elsősorban a meginvitált intézmények és személyek levéltárainak jelen-
tős pusztulásával magyarázható. S bár az 1558. évi, első igazi közös horvát- szlavón 
gyűlés utóéletéről néhány iratot már Sisic közzétett,""' Gregoriánczy Ambrus deák 
vicebán levele nem akadt kezébe. 

Nem véletlenül alkalmaztuk az előző mondatban ezt a fordulatot, hiszen ma-
gunk is véletlenül bukkantunk „leleményünkre", Erdődy II. Péter bán levelezésé-
nek szisztematikus átnézésekor. Bár az Erdődyek egykori galgóci kastélyában (ma 
részben a Szlovák Nemzeti Levéltárban, részben a bécsi Haus-, Hof- und 
Staatsarchivbam6) őrzött levéltárból Sisic is számos fontos levelet közölt — az 
1557-1558. évi gyűlések kapcsán például Hans Lenkovich horvát-szlavón végvi-
déki főkapitány (1556-1567), horvát helyettese, Georg Sauer, valamint Frangepán 
Miklós és Zrínyi Miklós érdekes leveleit7 —, egyáltalán nem hibáztatható, hogy e 
forrás elkerülte figyelmét. A most közölt rendi gyűlési meghívó ugyanis Ambrus 
deák (Ambrosius litteratus) Erdődyhez 1558. április 25-én Bresztről (ma Brest 
Pokupski) intézett levelének:,s belső oldalán fogalmazványként „bújt meg". Mind-
ez persze tartalmi értékéből semmit sem csökkent, sőt fogalmazvány volta — mint 
látni fogjuk — bizonyos vonatkozásban még növeli is az általa hordozott informá-
ciók tárházát. 

24 Horvát, Rudolf. Clanovi hrvatskoga sabora god. 1588. In: Vjesnik Kr. Hrvatsko-Slavon-
sko-Dalmatinskoga zemaljskoga arkiva 14. (1912) 102-104. p. (A továbbiakban: Horvát, 
1912.), vö. még Klaic, 1982. 604. 

25 Sisic, 1916. 45-46. p.: No. 25-26. 
26 Slovcnsky národny archív, Bratislava (= SNA); Archívy rodu Erdődy, Ústredny archív Erdödy 

(= ÚAE); erre lásd Filipovic, Ivan: Ispisi iz Srcdisnjcg arhiva obitclji Erdödy u Sredisnjem 
drzavnom arhivu Slovackc u Bratislavi. In: Arhivski vjesnik 21-22. (1978-1979) 181-200. p., 
ill. Österreichisches Staatsarchiv, Wien (= ÖStA); Haus-, Hof- und Staatsarchiv (= HHStA), 
Familienarchiv Erdödy (Depositum). 

27 Sisic, 1916. 13-14. p.: No. 6. (1557. márc. 20., Varasd), 14-15. p.: No. 8. (1557. jún. 23., 
Varasd), 17. p.: No. 11. (1557. dec. 23., Bosiljevo), 17-18. p.: No. 12. (1557. dec. 26., Csák-
tornya), 21. p.: No. 13. (1558. jan. 5 , Pernye/Perna), 27-29. p.: No. 16. (1558. júl. 20., 
Feiernturn) és 31-32. p.: No. 18. (1558. júl. 24., Varasd.) 

28 Lásd teljes terjedelmiben a mellékelt forrásközlésben: No. 1. 



Gregoriánczy Ambrus 1558. április 25-én arról értesítette a tisztét immáron 
másfél esztendeje, 1556 decemberétől"9 viselő bánt, hogy parancsára mellékelve 
megfogalmazta, miként szükséges kiállítani a szlavón rendi gyűlést (az eredetiben 
congregatio) meghirdető oklevelet, valójában tehát a rendi tanácskozás meghívó-
levelét. Bár a gyűlés összehívására az előző évi rendi „találkozót" követően a soka-
sodó végvidéki problémák miatt — miként az időközben szintén szervezés alatt 
álló, utolsó önálló horvát sabor esetében is30 — egyre nagyobb szükség volt, a 
meghívólevelek kiküldése előtt Gregoriánczy még egyeztetést javasolt a bánnak, 
nevezetesen ura, saját személye és Lukács zágrábi olvasókanonok jelenlétében. 
Egyúttal azt is közölte, hogy másnap a kanonokkal már Zelin (másként Zelna) vá-
rába érnek Erdődyhez, így az előkészítő egyeztetésre ott hamarosan sor kerülhet. 

Ekkor persze még Gregoriánczy sem sejtette, hogy az általa fogalmazott szla-
vón rendi gyűlési meghívólevél utóbb az első igazi közös horvát-szlavón sabor 
meghívójának alapváltozata lesz. A közös gyűlésre azonban a további előkészítő 
munkálatok és egyeztetések, valamint Erdődy bán elfoglaltsága miatt még sokat 
kellett várni. I. Ferdinánd ugyanis éppen a vicebáni levél keltének napján, április 
25-én hívta a végek ügyében tanácskozásra a bánt,31 melyre valamikor június vé-
gén-július elején Bécsben került sor/" Ez nyilvánvalóan késleltette a szlavón gyű-
lés egybehívását. Időközben azonban július 17-én a horvát rendek említett utolsó 
önálló sabora is lezajlott, így a közös gyűlésre végül csak a tervezettnél jóval ké-
sőbb, szeptember 1 -én Zágrábban kerülhetett sor. Az efféle késések azonban sem 
előbb, sem utóbb nem számítottak ritkaságnak, sőt a pozsonyi magyar diéták eseté-
ben is nagyon gyakoriak volt/11 

Gregoriánczy nagy gondossággal fogalmazta meg a szlavón rendi gyűlés meg-
hívóját, amelyet valamelyik vasárnapra — a pontos időpontot az előzetes tervezés 
miatt még nem nevezte meg — kívántak összehívni, és amelynek általa megszer-
kesztett példánya Zágráb vármegye szolgabíráihoz/4 azaz valójában Zágráb vár-

29 Bestallung Erdődy részére a báni tisztséggel járó 600 könnyülovas és 400 gyalogos tartására: 
ÖStA Kricgsarchiv (= KA), Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Bestallungen No. 19., vő. 
még ÖStA KA Protokolle des Wiener Hofkriegsrates Reg. Bd. 140. fol. 9. 

30 Bár ennek részleteiről sem tudunk a Sisié által közzétettnél többet; lásd Sisic, 1916. 21-40. p. 
31 ÖStA HHStA Familienarchiv Erdődy D 1516. (Lad. 4. Fase. 5. No. 11.) 
32 Ezt éppen Hans Lenkovich Erdődy Péterhez írott egyik leveléből tudjuk. Sisic, 1916. 33. p.: 

No. 19. 
33 Számos kiváló példa található a — Ferdo Sisic forrásközlésével ellentétben — sajnos mutató 

nélkül megjelent, ezért kevésbé használt magyar országgyűlési forráskiadványban: Magyar or-
szággyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. Szerk.: Fraknói Vilmos - Károlyi Árpád. I—XII. 
köt. 1526-1606. Bp., 1874-1917. 



megyéhez szólt. Gregoriánczynak a meghívólevélhez fűzött és számunkra talán 
legértékesebb megjegyzései szerint hasonló levelet kellett küldeni Kőrös várme-
gyéhez, pontosabban annak szolgabírájához, a még keresztény kézben maradt 
északnyugati járást ellenőrző Forgách Mihályhoz. Zágráb és Kőrös vármegyék al-
ispánját viszont természetszerűleg nem kellett külön értesíteni, hiszen e két tisztsé-
get a középkori hagyományoknak nagyjából megfelelően a mindenkori vice-
bán,33 jelen esetben tehát maga Ambrus deák töltötte be. Varasd vármegye alispán-
ja, a gersei Pethő család szlavóniai ágából "' származó Benedek viszont külön érte-
sítést kellett, hogy kapjon, majd ő tartozott továbbítani a meghívókat vármegyéje 
szolgabíráihoz. " Ez a gyakorlat elsősorban azzal volt magyarázható, hogy Varasd 
vármegye a XV. század elejéig nem tartozott Szlavóniához, hanem a szerémségi 
területekhez hasonlóan a Magyar Királyság szerves részét képezte, így igazgatása 
még ez időben is sokkal inkább követte a magyarországi viszonyokat, mint a hor-
vát bán és vicebánjai által meglehetősen erős kezekkel ellenőrzött Zágráb és Kőrös 
vármegyék működését/8 Pethőt azonban — Gregoriánczy figyelmeztetése szerint, 
amely valószínűleg a régi gyakorlatot idézte — külön báni levélben kellett felszólí-
tani a hozzá eljuttatott meghívóknak a szolgabírák számára való kézbesítésére. 

A megfogyatkozott területű Szlavónia három vármegyéjén túl a bán nevében 
személyes meghívó járt (scribantur separatim litterae missiles nomine domini 
bani) a régió legfőbb egyházi vezetőjének, a zágrábi püspöknek, valamint a mág-
násoknak és az előkelőbb nemeseknek (magnates ac nobiles specialiores), miként 
ez a magyar diéták esetében — bár ott az uralkodó nevében és a kancellária expedi-

34 Ebből az esztendőből Fejér Miklóst, Kasnyár Gáspárt és Bclovárczy Jánost ismerjük Zágráb 
vármegye szolgabirái közül. Sisic, 1916. 42. p. 

35 A középkorban azonban a szlavón bánnak többnyire két viccbánja volt, akik általában (de nem 
mindig) a körösi és a zágrábi ispánok voltak. Mályusz Elemér: A magyar társadalom a Hunya-
diak korában. A hűbériség és rendiség problémája. In: Mátyás király emlékkönyv születésének 
ötszázéves fordulójára. Szerk.: Lukinich Imre. I. köt. Bp., 1940. 378-380. p. és Engel Pál: 
Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I. köt. Bp., 1996. (História könyvtár: Krono-
lógiák, adattárak, 5.) (A továbbiakban: Engel, 1996.) 16-22. p. és 252-259. p. 

36 A szlavón ág egyes családtagjainak levelezését napjainkban a Nacionalna i svcucilisna 
bibliotéka, Zagreb kézirattára (Rukopisi) őrzi: R 6445., R 6453., R 6455-6461., 6474-6475. 

37 Valószínűleg Puhakóczy Jánoshoz, Scmóczy Péterhez és kápolnai Pálffy Kristófhoz. Sisic, 
1916. 42. p. 

38 Engel, 1996. I. köt. 223. p.; Teiak, Spomenka-Simek, Marina-Lipljin, Tomislav: Zupanija 
varazdinska u srednjem vijeku / Die Gespanschaft Varazdin im Mittelalter. Katalog izlozbc. 
Varazdin, 1999. 9. p.; Tringli István: Die Würden und die Besitzungen Cillier in Ungarn. In: 
Celjski grofje, stara tema - nova spoznanja. Ured.: Rolanda Fugger Germadnik. Celje, [1999.] 
115-123. p. és Zsoldos, 2001. 279. p. 



álásában, ugyanakkor sokban hasonló formulákkal — az ország bárói esetében tör-
tént. Ennek éltelmében a zágrábi püspök, Bruman Mátyás (1557-1563) mellett 
tehát személyesen vagy követei révén az alábbi személyek tartoztak Zágrábban 
megjelenni^9 

- kevendi Székely Lukács (11568), Ormosd bárója, Szentgyörgy vár, Prodaviz és 
Kapronca kapitánya, későbbi horvát-szlavón végvidéki főkapitány (1567-1568); 

- buzsini id. Keglevics II. Péter egykori bán (1537-1541); 
- Blagaj i (Blagay) Ferenc gróf, aki ez időben nagyobbrészt már Krajnában élt; 
- a Frangepán (horvátosan Frankopan) család két ágának egy-egy neves tagja: 

Ferenc szlunji gróf ( f i 572. dec. 12.), a későbbi horvát-szlavón bán (1567-1572) 
és VII. Miklós trzaci gróf ( f i 577); 

- nagykemléki Alapy János ( t 1567. szept. 11.) szlavón lovaskapitány, a későbbi 
ideiglenesen megbízott vend főkapitány (1560); 

- sonneggi Ungand Kristóf ( t l 587), a későbbi horvát-szlavón bán (1578-1583), 
ekkor Varasd várának kapitánya; 

- geszthi Geszthy János ( | 1562. dec. 15.), stájer zsoldon szolgáló szlavón lovas-
kapitány; 

39 Az alábbi személyek azonosítását és tisztségeik megállapítását — készülő életrajzi adattárunk 
(A 16-17. századi magyarországi katonai elit életrajzi lexikona. Bp., 2004.) mellett — a kö-
vetkező forráskiadványok és feldolgozások alapján végeztük el: Barabás, 1898.; Sisic, 1915. 
és Sisic, 1916.; Laszowski, Emilij: Habsburski spomenici kraljevinc Hrvatske, Dalmaeije i 
Slavonije / Monumenta Habsburgica regni Croatiac, Dalmatiae, Slavoniae. Kniga III.: Od 
1544. godinc do godinc 1554. Zagreb, 1917. (Monumenta spectantia históriám Slavorum 
Merídionalium, XL.) (A továbbiakban: Laszowski, 1917.); Adamcek-Kampus, 1976.; ill. Nagy 
Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I—XII. köt. Pest, 
1857-1868.; Bojnicic, Ivan voir J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch in 
einer neuen, vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und 
historisch-genealogischen Erläuterungen. IV. Bd. 13. Abt. Der Adel von Kroatien und 
Slavonien. Nürnberg, 1899. (Reprint: Zagreb, 1999.); Strohal, Rudolf. Varazdinska zupanija 
od g. 1550.-1660. In: Zbornik za narodni zivot i obicaje Juznih Slavena 28. (1932) 2. sz. 
159-192. p.; Adamcek, Josip\ Agrarni odnosi u Hrvatskoj od seredinc XV do kraja XVII 
stoljeca. Zagreb, 1980. (Grada za gospodarsku povijest Hrvatske, Knjiga 18.; Odjel za 
hrvatsku povijest, Centar za povijesne znanosti svcucilista u Zagrebu, Monografije, Knjiga 
8.); Gulin, Ante: Povijest obitelji Rattkay. Genealoska studija i izvori (1400-1793). Zagreb, 
1995. (Djcla Hrvatske akadcmije znanosti i umjetnosti, Razrcd za drustvene znanosti; Knjiga 
72.); Loncaric, Magdalena-, Plemstvo zupanije varazdinske portreti, grbovi, grbovnicc, 
rodoslovlja / Der Adel des Komitats Varazdin: Bildnisse, Wappen, Wappenbriefc, 
Stammbäume. Katalog izlozbe. Varazdin, 1996. és Hrvatski biografski leksikon. 1-5. A-G. 
Zagreb, 1983-2003. 



- kányaföldi Kerecsényi László (t 1566) volt szigetvári (1554-1556), később 
gyulai kapitány (1561-1566), ekkor éppen lovaskapitány a szlavón végeken; 

- nagytábori Ráttkay II. Péter ( f i 586), a későbbi horvát mágnásfamília képvise-
lője, egyúttal a neves horvát történetíró, Ráttkay György avagy horvátosan Juraj 
Rattkay4" dédapja, végül 

- a zágrábi káptalan delegáltja. 
Természetesen meghívást kapott még az 1561-ben elhunyt41 Miletinci Mihály 

szlavóniai alítélőmester (viceprothonotarius regni Sclavoniae) is, Aranyáni Dám-
ján szlavón és ekkor egyúttal nádori ítélőmestert azonban a meghívandók között 
Gregoriánczy — szinte biztosan ez időbeli hosszabb, magyarországi távolléte mi-
att — nem nevezte meg.4" Az alítélőmester viszont Ambrus deák szerint már három 
nappal a rendi gyűlés előtt tartozott Erdődy bánnál megjelenni, nyilvánvalóan az 
igazságszolgáltatással kapcsolatos és egyéb fontosabb ügyek megfelelő előkészí-
tésére. Figyelmet érdemel emellett, hogy a meghívott előkelők közül a Keglevics, a 
Blagay és a Frangepán család tagjai az ősi horvát nemességből származtak, de ek-
korra már bizonyos (nem csekély) középkori előzmények után — a horvát neme-
sek említett sikeres beilleszkedését jól példázva — a szlavón rendi gyűléseknek is 
állandó résztvevőivé váltak. 

Zágráb, Varasd és Kőrös szabad királyi városok ugyanakkor — e forrás alapján 
legalábbis úgy tűnik — ekkor még rendszeresen nem képviseltették magukat a hor-
vát-szlavón rendi gyűléseken; bár a zágrábiak jelenlétével a helyszínből adódóan 
esetleg számolhatunk. 1588-ban a varasdi sabomn viszont már bizonyíthatóan 
mindannyian jelen voltak.4j Mindez mégsem okozhat valódi meglepetést azon 
újabb kutatások ismeretében, miszerint királyi városok a Drávától északra is való-
jában csak a mohácsi csatát követő időszaktól számítottak valódi országrendnek.44 

Az viszont talán igen, s mondandónk szempontjából ez a legfontosabb, hogy a há-
rom várost leszámítva az 1558. évi, eredetileg pusztán a szlavón rendek gyűlésének 

40 Újabban lásd legfőbb müvének kritikai kiadását (további irodalommal): Rattkay, Juraj: 
Spornen na kraljeve i banove Kraljevstva Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Glavni urednik: 
Valentic, Mirko. (Bibliotéka Hrvatska povjesnica; Hrvatska latinisticka historiografija, Knjiga 
4.) Zagreb, 2001. 

41 Sisic, 1916. 84-85. p.: No. 47. 
42 Dámján mester magán a szeptember 1-jci gyűlésen sem vett részt. Uo. 44. p. 
43 Horvát, 1912. 103-104. p. 
44 Kubinyi András: Rendelkeztek-e országrendiséggel a magyar királyi szabad városok a közép-

korban. In: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska 
István 60. születésnapjára. Szerk.: Mayer László-Tilcsik György. Szombathely, 2003. 
55-70. p. 



tervezett összejövetelre meghívottak köre és meghívásuk módja stb. szinte semmi-
ben sem különbözött az 1588. évi és későbbi, immáron bevett horvát-szlavón kö-
zös saborok összehívási és működési mechanizmusától. Bár a problémakör még 
további kutatásokat és a most közölthez hasonló, „véletlenszerű" találmányokat 
igényel (Sisic ugyanis kitűnő gyűjtést végzett), mégis e meghatározó jelentőségű 
példa és eddigi kutatásaink alapján úgy véljük, hogy a közös horvát-szlavón gyű-
lés szinte csaknem teljes egészében az egykori késő középkori szlavón tartományi, 
majdrendi gyűlés (conventus/diaeta statuum regniSclavoniae) hagyományait örö-
kítette át, s vajmi keveset vett át az egykori tengermelléki Horvátország gyűlései-
nek működési mechanizmusaiból. 

Mindez azt jelenti, hogy napjaink horvát parlamentjének kora újkori előzménye, 
a közös horvát-szlavón(-dalmát) országgyűlés valójában tehát a Magyar Királyság 
egy hosszú ideje jelentős tartományi különkormányzattal bíró, de egészen a mohácsi 
csatáig annak szerves részét képező területe, a késő középkori Szlavónia rendi gyűlé-
sének lett örököse. Ez elsősorban az említett területi átrendeződéssel, azaz a két or-
szág Szlavónia egykori territóriumán való egyesülésével, illetve a nagy számú 
horvát menekült nemesség kiváló alkalmazkodásával állt-állhatott összefüggésben. 
A „szlavón örökség" átvétele ugyanakkor annak is bizonyítéka, hogy egyrészt a szla-
vón nemesség egy viszonylag jól működő tartományi önigazgatási rendszert épített 
ki és tartott fenn, másrészt ebbe a horvát nemességnek is megvolt a lehetősége a be-
épülésre és érvényesülésre, sőt még jelentősebb karrierépítésre is. 

Gregoriánczy vicebán meghívója mindezeken túl még egy szempontból érde-
mel megkülönböztetett figyelmet. Csaknem biztosan kijelenthető ugyanis, hogy 
Ambrus deák egy korábbi meghívó szövege alapján szerkesztette meg 1558. évi 
saját változatát. Ezt igazolja a fogalmazvány áthúzott szövegrésze, amely a szla-
vón gyűlés egyik legfőbb teendőjének a lemondott kányafoldi Kerecsényi Mihály 
vicebán utódjának megválasztását tűzte ki feladatul. Csakhogy Ambrus deák leve-
lének írásakor és a fentiekben bemutatott egész ügy intézésekor, 1558 áprilisában 
már Erdődy Péter vicebánja volt, így az említett sorokat teljes joggal húzta ki utó-
lag a meghívó-fogalmazvány szövegéből. Ez ugyanakkor azt feltételezi, hogy az új 
meghívó elkészítéséhez Gregoriánczy az előző, az 1557. november 11-én, Varas-
don tartott szlavón gyűlés4" meghívólevelét használta fel. Ambrus deákot pedig ép-

45 Sisic, 1916. 15-16. p.: No. 9-10. és ÖStA HHStA Familienarchiv Erdődy D 11293/k. = Lad. 
4. Fase. 9. No. 9 k. (1557. okt. 11., Bees: I. Ferdinánd értesíti Erdődy II. Péter bánt, hogy Szé-
kely Lukácsot és Batthyány Kristófot rendelte követeiként a szlavón rendek varasdi gyűlésére. 
Ez az oklevél szintén hiányzik Sisic okmánytárából, Batthyány megbízólevele ugyanakkor 
megtalálható ott. Sisic, 1916. 15-16. p.: No. 9.) 



pen e gyűlésen választhatták a tisztét 1557 késő nyarán még adatolhatóan viselő,46 

majd lemondott Kerecsényi Mihály helyére vicebánná. 
A rendek 1557 végi vicebáni választása utóbb helyesnek bizonyult, hiszen a 

tisztét egészen 1565-ig betöltő4 Gregoriánczy évtizedes tapasztalatokkal bírt 
Szlavónia ügyeinek intézésében. 1533-ban már Kőrös vármegye egyik szolgabírá-
ja, majd utóbb számos alkalommal az országrész adószedője (rovója, lat. dicator 
regni Sclavoniae) és különféle ügyeinek „intézője", azaz a rendek delegált biztosa 
volt.48 Szolgabírói tisztében ráadásul maga is kaphatott egykor szlavón rendi gyű-
lésre szóló hasonló meghívólevelet. Bár ezt jelenleg csupán feltételezni tudjuk, a 
most közölt forrás keletkezésének ismeretében nem csodálkoznánk azon, ha egy-
szer a kutatói szerencse egy egészen hasonló szövegű meghívót tárna fel valame-
lyik kevéssé ismert családi levéltár vagy kormányszerv anyagából a Mohács utáni 
évekből vagy akár a XVI. század első évtizedeiből. E meghívó és általában a hor-
vát-szlavón-magyar együttélés és törökellenes sorsközösség mögött ugyanis az 
1558. évi közös horvát-szlavón országgyűlésig már több évtizedes és egyre erősö-
dő hagyományok álltak. 

Forrásközlés 

Az alábbi két forrást (Gregoriánczy Ambrus levelét és a mellékletét képező meghí-
vólevelet) a legújabban kidolgozott és e folyóirat hasábjain megjelent latin forrás-
kiadási szabályzat [Oborni Teréz: A kora újkori latin nyelvű forrásszövegek 

46 SNA ÚAE, I. Cast' bcz pővodného usporiadania, 4. Korespondencia, Peter II. Erdődy (f 
1567), Kerecsényi Mihály levelei (1548-1557) és HDA Obitcljski arhivski fondovi, [727.] 
Kerccheni - Zclina (= Arhiv Kerecheni), 1557. aug. 17.: „regni Sclavoniae vicebanus", vö. 
még Klaic V, 1982. 600. p. 

47 Utódja butinci Forcsics (Forcic) János lett. Lopasic, Radoslav: Spomenici hrvatskc krajine / 
Acta históriám confmii militaris Croatici illustrancia. Knjiga III. Od godinc 1693 do 1780 i u 
dodatku od g. 1531 do 1730. (Monumenta spectantia históriám Slavorum Mcridionalium, 
XX.) Zagreb, 1889. 464. p. 

48 Szolgabíróságára: HDA Arhiv Kerecheni, 1533. dec. 19., Filetincc; valamint adószedői és 
egyéb megbízatásaira lásd Barabás, 1898. és Uő.\ Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vo-
natkozó levelek és okiratok. II. köt. Levelek. 1566-1574., Oklevelek. 1534-1602. és Pótlék. 
1535-1567. (Monumenta Hungáriáé Historica I.: Diplomataria, XXX.) Bp., 1899.; Sisic, 
1915. és Sisic, 1916.; Laszowski, 1917. és Adamcek-Kampus, 1976. passim. 



kiadásáról. In: Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 7. (2000) 1. sz. 
67-75. p.] elveinek megfelelően közöljük.49 

1. 

1558. április 25., Breszt 
Gregoriánczy Ambrus vicebán levele Erdődv II. Péter 

horvát-szlavón bánhoz (1556-1567) 

Spectabiiis et magnifice domine, domine mihi gratiosissime. Serviciorum meorum 
commendacionem humil l imam. Juxta mandatum Vestrae Spectabi i is et 
Magnificae Dominationis hie denotavi, qualiter deberent dare litterae ad 
proclamandam congregacionem. Sed si eidem videtur, Vestra Spectabiiis et 
Magnifica Dominatio ne festinet eas expedire, priusquam nos cum domino lectore 
Zagrabiensi ad eandem veniamus. Cras enim Deo volente ante prandium in Selijn 
constituemur. Eidem Vestrae Spectabiii et Magnificae Dominationi inserviturus, 
quam Deus conservet feliciter. Ex Brezth in festő Sancti Marci Evangelistae 1558. 

Servitor Vestrae Spectabiiis et Magnificae Dominationis 
humillimus 

Ambrosius litteratus 

Lelőhelye: Slovensty národny archív, Bratislava; Archívy rodu Erdődy, Ústredny 
archív rodu Erdődy, I. Cast' bez pövodného usporiadania, 4. Korespondencia, 
Peter II. Erdődy (f 1567), Gregoriánczy Ambrus, 1558. ápr. 25., Breszt. (Pecsétes, 
eredeti. Külzet nélkül.) 

49 Köszönöm Kis Péternek a meglehetősen nehezen olvasható fogalmazvány összeolvasásához 
nyújtott önzetlen segítségét. 



2. 

Dátum nélkül, Zelin vára 

Gregoriánczy Ambrus vicebán meghívótervezete a zágrábi 

(horvát-)szlavón országgyűlésre Erdődy II. Péter bán nevében 

Petrus Erdevvdij de Monijorokerek comes perpetuus Montis Claudii ac regnorum 
Dalmaciae, Croaciae et Sclavoniae banus etc. Egregiis judlium comitatus 
Zagrabiensis salutem cum favore. Noveritis nos arduis Maiestatis Caesareae 
Regiaeque, domini nostri clementissimi ac huius regni Suae Maiestatis Sclavoniae 
necessitatibus exigentibus congregacionem generalem universis statibus et 
ordinibus eiusdem regni pro Dominica t. proxime Ventura Zagrabiae celebrandam 
indicere et proclamare facere statuisse. In qua quidem congregacione tam de 
muniendis arcibus finitimis, quam intertenendis meliori modo excubiis ac more 
bellandi, aliis eciam negociis regni,3 0 per nos tunc in médium eorundem 
dominorum et nobilium regnicolarum proponendis, pro necessario tractandum et 
concludendum esse cernimus. Et inter caetera ibidem in locum egregii Michaelis 
Kerechenij de Kanijaffewlde, qui officium vicebanatus sui nobis sponte resignavit 
et deposuit, ac a nobis a servieiis nostris licenciatus honeste discessit, alium 
vicebanum idoneum eisdem statibus et ordinibus regni nominare ostendereque 
decrevimus [sie!]. Hortamur itaque vos et vestrum quemlibet,3' ac authoritate 
officii nostri vobis iniungimus, quatenus mox visis praesentibus, dominos et 
nobiles specialiores in processibus vestris residentes personaliter accedere, et haec 
eisdem oretenus referre, caeteris autem statibus ac universitati nobilium in locis 
solitis ac in foris ebdomadalibus more consueto proclamare facere debeatis, ut 
universi personaliter vel per eorum idoneos nuncios praescripto die Dominico t. 
Zagrabiam, locum videlicet praenotatum convenire, huiusmodi proposiciones 
nostras audituri ac de eisdem id, quod salubrius videbitur, conclusuri velint et 
debeant. Secus non facturi! Praesentes autem unus vestrum ad"2 alteram sine mora 
transmittere teneamini. Datum in arce nostra Selijn die t. anno t. 

Tales litterae fiant ad judlium comitatus Zagrabiensis binae et mittantur eis. 

50 A ' r egn i ' szó 'publ ic is ' áthúzásával javí tva. 
51 A 'quemlibe t ' előtt egy grammatikai okokból rontott 'cuilibct ' k ihúzva. 
52 A z ' a d ' előtt ' ab ' k ihúzva. 



Item ad comitatum autem33 Warasdiensem similiter binae, quae mittantur ad 
manus egregii34 Benedicti Pethew vicecomitis eiusdem comitatus, ut ipse eas33  

mittat eisdem judlium. Scribantur autem missiles ad eundem Benedictum Pethew, 
declarando ei praemissa omnia, et hortando eum, ut mittat ipsas litteras ad judlium. 

Item ad comitatum Crisiensem scribantur saltern unae, quae mittantur ad 
Michaelem Forgach judlium. 

Item scribantur separatim litterae missiles nomine domini bani ad dominos 
episcopum et magnates ac nobiles specialiores, cum declaracione praenotata, 
hortando eos, ut intersint congregacioni vel personaliter, aut per eorum idoneos 
nuncios: 

domino episcopo Zagrabiensi, 
domino Lucae Zekel, 
domino Keglewijch, 
domino Blagaij, 
domino Zlwnij, 
domino Thersacskj, 
domino Alapi, 
domino [sic!] capitulo Zagrabiensi, 
domino Wngnodh, 
domino Gezti, 
domino Kerechenij Ladislao, 
domino Rathkaij. 

Specialiter autem scribendum est magistro Michaeli Mijlethi[nc]36 vice-
prothonotario,37 ut adhuc ante congregacionem tribus diebus v[eniat] ad dominum 
banum pro arduis negociis etc. etc. 

Lelőhelye: A No. 1. alatt közölt levél melléklete, annak belső oldalán. 

53 Az 'autcm' szó utólag felülről betoldva. 
54 Az 'egregii' jelző utólag felülről betoldva. 
55 Az 'eas' előtt 'easd' kihúzva. 
56 A levél lapjának széle sérült, ezért két sorvéget a szótöredékekből egészítettünk ki. 
57 A tisztségnév utólag alulról betoldva. 



BOROS ZOLTÁN 

SENNYEY FERENC MAGYAR NYELVŰ LEVELEINEK KUTATÁSI 

TAPASZTALATAI1 

Az alábbi dolgozatban Sennyey Ferenc, a Vas vármegyei Sárvár prefektusa által írt 
misszilisek kutatási tapasztalatit fogjuk megosztani az olvasókkal. Nádasdy Ta-
máshoz írt több száz kiadatlan levelét véleményünk szerint eddig nem kellő mér-
tékben vonták be kutatásaikba korszakkal foglalkozó történészek. A misszilisek 
közül ötven darab, 1559-ben keletkezett írást szakdolgozat formájában tettünk 
közzé. A következőkben ennek a forrásközlésnek a módszertani kérdéseit foglal-
juk össze. 

Misszilisek kutatása a Nádasdy család levéltárában 

A Nádasdy család levéltárából az elmúlt kétszáz évben több forrásközlés is napvi-
lágot látott. A minket különösen érdeklő nagyszabású publikációk közül az első 
Szalay Ágoston nevéhez fűződik.2 Az 1806-ban közreadott gyűjteményében az ál-
tala ismert összes 1560 előtt keletkezett magyar nyelvű levelet közölte. Az átírás 
betűhű módját választotta, de a bevezetőben nem indokolta meg ennek okát.'1 

Annyira ragaszkodott az elvhez, hogy két azonos tartalmú levél esetén a paleográ-
fiai különbségek miatt mindkét változatot leközölte/ A közlés során az interpunk-
ciókat korrigálta, valamint a kis- és nagybetűk értelemzavarónak minősített eseteit 
is kiigazította.3 Ha az olvasat kapcsán kétségei merültek fel, azokat lábjegyzet for-
májában közölte. A különböző hangok azonosításának megkönnyítése érdekében 

1 Tanulmányunk alapját az Eötvös Loránd Tudományegyetem levéltár szakán 2003-ban készült 
szakdolgozat képezi: Boros Zoltán: Sennyey Ferenc levelei Nádadsy Tamásnak, 1559. Szak-
dolgozat. ELTE BTK 2003. Ezúton szeretném megköszönni Bak Borbála tanárnőnek azt a 
több mint egy éves közös munkát, melynek során a szakdolgozat konzulenseként ötleteivel és 
tanácsaival segítségemre volt. 

2 Szalay Ágoston: Négyszáz magyar levél a XVI. századból. 1504-1560. Pest, 1806. (Magyar 
Leveles Tár 1.) (A továbbiakban: Szalay, 1806.) 

3 Uo. XIV-XVI. p. 
4 Uo. XIV. p. 
5 Uo. XIV-XV. p. 

FONS X. (2003) 2. sz. 249-276. p. 249 



betíijegyzéket is készített. A levelek közötti könnyebb tájékozódást segítendő 
összevont személy és helynévmutatót szerkesztett a kötet végére/1 A tulajdonneve-
ket mindig a szövegben található eredeti formában közölte, és a mutatóban is ebben 
az alakban használta. A kötet elején betüjegyzék7, a végén szómagyarázat is szere-
pel, mely az „Elavult s ritkább szavak és szólás-formák" címet viseli.8 Ezen kívül 
minden esetben közölte a papír méretét, állapotát, pecsételt voltát, és szükség ese-
tén a pecsét leírását is.9 

A kötetben több levéltár anyagából származó misszilis kapott helyet, nem egy a 
Nádasdy család levéltárából került a gyűjteménybe. Ennek következtében Sennyey 
Ferenc neve is több tucat levélben előfordul címzettként és levélíróként egyaránt, 
míg más esetekben csak utal rá a levélíró, így tevékenységéről közvetve értesü-
lünk. 1547 és 1560 között tizennégy, Sennyeytől származó levelet közölt Szalay. 
Ezek közül a három legkorábbi a negyvenes évek végén a Sopron megyei Kapu-
ból10 kelt, és Zoltán Imrének, a Nádasdy uradalom egyik tisztségviselőjének 
szólt.11 Egy másik szervitornak, Egerszegi Litterátus Mártonnak címezve 1553-ból 
és 1555-ből két-két levél maradt fent, melyek már Sárváron íródtak. Márton deák 
ebben az időszakban Csepregen szolgált a nádornak, ami abból is látszik, hogy az 
egyik levél címzésében nem egyedül szerepel, hanem szervitortársával, Pál ispán-
nal, és a csepregi magisztrátussal közösen.1" Ugyancsak négy levél szól Komlóssy 
Tamáshoz, ahogy az egyik levél címzése mondja, Nádasdy tárnokmesteréhez, me-
lyek közül egy 1553 végén, a többi 1554-ben keletkezett.1' Ezen kívül egy-egy le-
vél címzettje Csányi Ákos, Kanizsa várának prefektusa, Kanizsai Orsolya — bár itt 
a címzés hiányzik, de a levél tartalmából erre lehet következtetni — és végül egy is-
meretlennek szóló töredék zárja a sort.14 Láthatjuk tehát, hogy Szalay valószínűleg 
még nem ismerte a Nádasdy levéltár teljes anyagát, hiszen Sennyey Nádasdynak írt 
leveleiről úgy tűnik, nem tudott. 

A másik munka, amiről feltétlenül szólnunk kell, Károlyi Árpád és Szalay Jó-
zsefközös gyű jtése, aminek keretében a Nádasdyak családi levelezését tették köz-

6 Uo. 393-424. p. 
7 Uo. XVII-XVIII. p. 
8 Uo. 425-432. p. 
9 Uo. XIV. p. 
ío Ma Kapuvár Győr-Moson-Sopron megyében. 
11 Szalay, 1806. 45., 66-67. p. 
12 Uo. 85., 146-147. p. 
13 Uo. 84., 129-132. p. 
14 Uo. 384-385., 132., 144. p. 



zé.13 A válogatás szempontja ebben az esetben nem egy évszámhoz, hanem sze-
mélyekhez kapcsolódott. A kötetben Nádasdy Tamás levelei szerepelnek az első 
helyen, de a levélírók között ott találjuk apját, az idősebb Ferencet testvéreivel 
(Mártonnal és Zsuzsannával) együtt, valamint saját testvérét Annát, feleségét, Ka-
nizsai Orsolyát, és fiát, Ferencet. A bevezető sorokban Szalay József nem csak tar-
talmi, hanem nyelvi szempontú elemzést ad. A betűhű átírást nyelvészeti szem-
pontokra való tekintettel természetesnek veszi, mivel jól megfigyelhető benne a 
nyugat-dunántúli nyelvjárás. Egyben felhívja a figyelmet ennek néhányjellegzetes 
vonására, mint a rokon mássalhangzók gyakori felcserélése (b-p, d-t, g-k), vagy a 
magánhangzók cseréje (e-ö), mely különösen a magas hangrendü magánhangzók-
ra vonatkozik.16 Előfordul a mássalhangzók elhagyása vagy elnyelése (Szen ' Mi-
hály), illetve az i és j betűk kölcsönös felcserélése, és egyéb, bővebben ki nem 
fejtett összevonások, régies alakok.1 

A könyv öt fejezetből áll, melyekben szerzők szerint vannak csoportosítva a le-
velek.ls Ezekben is több szó esik Sennyeyről, akit többnyire Ferenc uram néven 
emlegetnek. Sajátkezű levelei közül viszont csak egy szerepel a függelékben, az is 
töredékes formában. Provenienciájaként a bécsi udvari levéltárat jelölték meg a 
kötet összeállítói.19 

Ha a Nádasdy levéltár magyarnyelvű levelezéseit tárgyaljuk, akkor szólnunk 
kell Mályusz Elemérnek a Levéltári Közlemények hasábjain közzé tett sorozatáról 
is.20 A válogatás elve ebben az esetben a két korábban megfigyelt módszer ötvözé-
séből ered. A levelek keletkezésének időpontjára valamint tartalmi szempontokra 
egyaránt tekintettel van. Tartalmi szempont alatt a Károlyi Árpád és Szalay József 

15 Károlyi Árpád - Szalay József: Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Bp., 1882. 262 p. (A 
továbbiakban: Károlyi-Szalay, 1882.) 

16 Károlyi-Szalay, 1882. XXVII-XXVIII. p. Bár levéltárosként nem kívánok a nyelvészet szá-
momra kevéssé ismert területére tévedni, meg kell jegyeznem: külön vizsgálatot érdemelne az 
a kérdés, hogy a Szalay által említett „magánhangzó csere" alatt nem a hangjelölés korabeli 
jellegzetességét kell-e értenünk. 

17 Uo. XVII-XVIII. p. 
18 Károlyi-Szalay, 1882. Nádasdy Tamás levelei Kanizsai Orsolyához (1544-1561) 1-69. p.. Ka-

nizsai Orsolya levelei Nádasdy Tamáshoz 70-114. p., Majláth Istvánné levelei (1542-1562) 
115-174. p., Nádasdy Ferenc levelei Kanizsai Orsolyához 175-217. p., Függelék 218-245. p. 

19 Károlyi-Szalay, 1882.: XXVIII. p. 
20 Mályusz Elemér. Az Országos Levéltár Nádasdy Levéltárának magyar levelei. 1531-1549. In: 

Levéltári Közlemények 1. (1923) 1-2. sz. 126-132. p. (A továbbiakban: Mályusz, 1923.), 1. 
(1923) 3-4 . sz. 287-309. p., 2. (1924) 1-4. sz. 55-69. p., 3. (1925) 1-4. sz. 68-85. p., 4. 
(1926) 1-4. sz. 94-129. p., 5. (1927) 1-4. sz. 83-103. p., 6. (1928) 1-4. sz. 66-86. p., 7. 
(1929) 3 -4 . sz. 231-277. p. 



által alkalmazott módszert értjük, vagyis azt, hogy a levelek tematikája a Nádasdy 
család tagjaihoz kapcsolódik. Mályusz közleményei annyiban térnek el ettől, hogy 
mivel egy bizonyos időszak magyarnyelvű leveleit kívánta közölni, a familiárisok 
egymás közti levélváltásai is bekerültek a gyűjteménybe. 

Az első közlemény előtti rövid bevezetőben Mályusz számba veszi, hol jelentek 
meg korábban kora újkori források. Ezek között népszerűsítő és tudományos mun-
kák egyaránt szerepelnek. Kiemeli a Magyar Nyelvben megjelent közleményeket, 
ahol mindig betűhű formában publikáltak a kutatók. Ennek oka, hogy a folyóirat a 
nyelvtörténet szempontjait szem előtt tartva fő céljának az 1532 előtt keletkezett 
magyar nyelvű szövegek feltárását tekintette, bár ennél az évszámnál későbbi pub-
likációk is születtek."1 Mályusz korszakhatárnak az 1550-es évet tekinti, mivel az 
„ összefüggő, nagyobb terjedelmű magyar levelezés éppen a század közepén kezdő-
dik"?' Ezt követően már mérlegelni kell, kik azok, akikkel érdemes hasonló 
mélységig foglalkozni. Két ilyen személyt maga is megnevez, akiknek levelei a XVI. 
századi,, gazdaságtörténet elsőrangú forrásai" \ Csányi Ákos és Sennyey Ferenc.""' 

Mályusz a Magyar Történelmi Társulat kiadási szabályzata24 alapján készítette 
átiratait. Ennek szellemében nem tett különbséget kis és nagybetűk között, mert 
azok az eredeti kézírásban is csak nagyon nehezen különböztethetők meg. Szintén 
mellözhetőnek tartotta a sorvégek jelölését. A rövidítések feloldására kerek záróje-
let, a hiányok pótlására szögletes zárójelet használt. Hangsúlyozta a regeszta és a 
jegyzetek készítésének fontosságát"3, majd ennek szellemében paleográfiai és ma-
gyarázó jegyzeteket egyaránt készített. 

A rendkívül gazdag, ebből kifolyólag rendkívül kutatott Nádasdy archívumból 
más forrásközlések is születtek, de a továbbiakban ezeket nem kívánjuk részlete-
sen elemezni."6 Megjegyezzük, hogy a második világháború utáni politikai fordu-
lat egyébként sem kedvezett forráskiadványok készítésének, mint ahogy a törté-
nelem segédtudományai művelőinek sem. Előtérbe kerültek a jobbágyság történe-

21 Uo. 128. p. 
22 Uo. 129. p. 
23 Uo. 129. p. 
24 Ld.: A Magyar Történelmi Társulat forráskiadási szabályzatai. In: Századok, 53-54. 

(1919-1920). Melléklet 3 -24 . p. 
25 Mályusz, 1923. 130. p. 
26 Pl.: Ma ró thy Rezső: Nádasdy Tamáshoz írt levelek, 1534-1542. In: Történelmi Tár. Új fo-

lyam. 2. (1902) 2. fűzet 109-130. p., Komáromy András'. Gersei Petheö János levelei Nádasdy 
Tamáshoz, 1550-1562. In: Történelmi Tár. Új folyam. 4. (1904) 2. füzet 266-291. p., 3. fűzet 
400-432. p. „Szerelmes Orsikám.. ." A Nádasdyak és Szegcdi Kőrös Gáspár levelezése. Vál., 
a szöveget gondozta, jegyz.: Vida Tivadar. Bp., 1988. /Magyar Levelestár/ stb. 



tével foglalkozó kutatások, és az ezt tükröző forrásközlések.27 A Nádasdy levele-
zésből újabban Őze Sándor publikálta Csányi Ákos, kanizsai prefektus leveleit.21" 
O is a Magyar Történelmi Társulat által az országgyűlési iratok kiadásához kidol-
gozott és a Századok hasábjain közzétett kiadási szabályzatot29 próbálta alkalmaz-
ni.1" Ebben a kiadványban is többször megjelenik Sennyey Ferenc, aki Csányihoz 
hasonlóan a Nádasdy familiárisok vezető személyiségei közé tartozott. Ezt a néze-
tünket erősíti Komoróczy György tanulmánya1' is, melynek révén a fent vizsgált 
levelezések történeti hátterébe nyerhetünk bepillantást. 

A kutatás problémái 

A szakdolgozat formájában történt közlés készítése során nemcsak olvasati problé-
mákkal találkoztunk! Úgy véljük, a kutatás menetét érdemes folyamatában átte-
kintenünk. Sennyey Ferenc leveleire Őze Sándor hívta fel figyelmünket. A kutatás 
kiindulópontjának Mályusz előbb tárgyalt közlését tekintettük, melyből kiderült, 
hogy a Magyar Országos Levéltárban — a Magyar Kamara Levéltárában, azon belül 
is a Magyar Kamara Archívumában — található Nádasdy család levéltárában kell 
kutatnunk. Az itt található levelekhez szerzői betűrendes mutató áll a kutatók rendel-
kezésére. Eszerint a XVI. század negyvenes éveitől 1562-ig több száz Sennyey levél 
maradt fenn. Állományvédelmi okokból, valamint a jelentős kutatóforgalom miatt 
csak mikrofilmen volt lehetőségünk az anyag tanulmányozására. Ujabb levéltári 
segédletek felhasználásával sikerült megállapítani, hogy négy tekercs mikrofilm 
tartalmazza az általunk keresett irategyiittest, ami közel 500 magyar nyelvű levelet 
tartalmaz. 

27 Pl: Úriszók. XVI-XVII. századi perszövegek. Szerk.: Varga Endre. Bp., 1958. (Magyar Orszá-
gos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 5.); Urbáriumok. XVI-XVII. század. Szerk., bev.: 
Maksay Ferenc. Bp., 1959. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 7.) (A 
továbbiakban: Úriszék, 1958.) 

28 Öze Sándor. 500 magyar levél a XVI. századból. Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz. 
1549-1562. I—II. köt. Bp., 1996. 355 és 461 p. (A továbbiakban: Őze, 1996.) 

29 A Magyar Országgyűlési Emlékek sorozat 1607-1790 közti részének szerkesztési és forrás-
közlési szabályzata. In: Századok, 108. (1974) 2. sz. 436-475. p. 

30 Őze, 1996. I. 3. p. Kritikáját lásd: Őze Sándor: 500 magyar levél a XVI. századból. Csányi 
Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz, 1549-1562 (Ism.: I^émeth István). In: Fons 4. (1997) 1. sz. 
115-122. p. 

31 Komoróczy György: Nádasdy Tamás és a XVI. századi magyar nagybirtok gazdálkodása. Bp., 
1932. (A továbbiakban Komoróczy, 1932.) 



Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy egy teljességre törekvő forráspublikáció 
esetén nem lehetne megkerülni a latin nyelvű missziliseket, hiszen azok kronológi-
ájukat, tartalmukat tekintve szervesen összetartoznak a magyar nyelvű levelekkel. 
Ennek ellenére a dolgozatunk további részében csak a magyar nyelvű írásokat vizs-
gáljuk, mivel elsősorban a XVI. századi magyar nyelvű forrásközlés problematiká-
jával kívánunk foglalkozni. így a latin nyelvű levelek elkülönítése után a kutatás 
következő szakaszában rövid tartalmi kivonatokat készítettünk. Az anyag elemzé-
se után kiválasztottuk az 1559. évet, és elkészítettük az ebben az esztendőben kelet-
kezett ötven levél betűhű átírását. Két ok miatt esett erre az évre a választás. Egy-
részt az ebből az esztendőből származó levelek száma nem feszítette szét a szak-
dolgozat kereteit, másrészt csak egyetlen latin nyelvű misszilissel kellett dolgoz-
nunk. Munkánk tapasztalatait a következő néhány pontban foglalhatjuk össze. 

Úgy véljük, nem véletlenül mellőzték idáig ennek a nagy mennyiségű anyagnak 
a kiadását! Rengeteg olyan levéllel találkozhatunk, melynek politika-, és köztörté-
neti szempontból semmilyen jelentősége nincs. Ugyanakkor egy-két darab érdekes 
adalékkal szolgálhat a Nádasdy család története, a nyugat-dunántúli települések 
helytörténete, vagy ahogy Mályusz is írta, a gazdaságtörténet szempontjából. Ezek 
az adatok azonban csak több száz oldal átolvasása után kerültek napvilágra. Az így 
nyert információk jelentősége véleményünk szerint nem mindig áll arányban a 
megszerzésükre fordított energiával. 

A másik dolog, amit megállapíthattunk, hogy a kutatók számára az anyag hoz-
záféréséhez biztosított mikrofilmes technika — bár állományvédelmi szempont-
ból rendkívül hasznos — a fényképezés pontatlanságai miatt tovább nehezíti az 
iratok tanulmányozását. Gyakran találkoztunk egy-egy levél oldalainak sorrendj é-
nek felcserélésével, valamint a levelek időrendjének megbontásával. Ez az oka an-
nak, hogy a segédletekből kiolvasható levélszámot kritikával kell kezelni, így mi is 
csak hozzávetőleges darabszámot adtunk meg. 

A harmadik nehézséget az jelentette, hogy a mikrofilmfelvételek elkészítése so-
rán szennyeződések kerülhettek a filmkockákra. Hasonlóan kedvezőtlenül befo-
lyásolják a betűk olvasatát a mikrofilmolvasó berendezések által okozott sérülé-
sek, ami természetesen csak paleográfiai szempontból, de mégis megkérdőjelezhe-
ti a felvételek hitelességet. Különösen a forráskiadás szempontjából jelent ez prob-
lémát. 

Láthatjuk tehát, hogy kényes írástani kérdéseket kellett megoldanunk. A követ-
kező lépésben az általunk kiválasztott minden egyes levélről, a mikrofilmet fel-
használva, fénymásolatot készíttettünk. A kópiák alapján történt meg a szövegek 
betűhív átírása. Ez a munka megerősített bennünket abban, hogy a filmezés során 



bekövetkező paleográfiai információvesztés elengedhetetlenné teszi az eredeti 
példányok megtekintését. így a Magyar Országos Levéltár főigazgatójának enge-
délyével, és az anyag referensének támogatásával sikerült a mikrofilmmásolatok 
alapján készült átiratokat az eredeti példányokkal összehasonlítani, amit ezen a he-
lyen is szeretnék mindkettőjüknek megköszönni. 

Az összehasonlítás során volt alkalmunk meggyőződni arról, hogy a levelek a 
mikrofilmtől eltérően, kronológiailag rendezettek és az oldalak levelenként is egy-
mást követően helyezkednek el. Egyben sikerült a korábban töredékeknek gondolt 
levélrészleteket egyesíteni. Az eredeti példányok megtekintése során azt is megál-
lapíthattuk, milyen fizikai állapotban vannak az egyes darabok, vízjeles papírra 
íródtak-e, de a pecsétek állapota sem kerülte el a figyelmünket. Megfigyeléseinket 
a közlés során minden esetben a levelek után tüntettük fel. 

A Sennyey levelek forrásértéke 

Mielőtt a levelek közlésének módszertanával foglalkoznánk, azok tartalmát fogjuk 
megvizsgálni. A szakdolgozat készítése során megpróbáltuk az anyagot olyan tema-
tikus csoportokra osztani, amelyekbe lehetőség szerint minden levél besorolható 
volt. Ilyennek tekintettük például a pénzügyeket, a mezőgazdaságot, vagy az építke-
zések témakörét. Akadtak persze egyedi, be nem sorolható darabok is. Az általunk 
kiválasztott esztendő „termése" nem szolgál országos jelentőségű, a további kutatá-
soknak új irányt adó felfedezésekkel, mégis, ahogy már mondtuk, hasznos adaléko-
kat nyújthat akár a Nádasdy kutatók, akár a XVI. századi magyar nagybirtokok 
története iránt érdeklődők számára. 

Elöljáróban érdemes pár szót ejteni a levelek írójáról, Sennyey Ferencről. A 
Sennyey család fénykorát a XVII-XVIII. században élte, de okleveles adatokat 
már a XIV. században találunk az őseikről. Nagy Iván klasszikus genealógiai mű-
vében kétszer is foglalkozik a családdal. A nyolcadik kötetben még Sennyey Fe-
rencet tekinti a legrégibb ismert ősnek/" ám a pótkötetben újabb négy generációt 
mutat meg a felmenői közül.3 j Azt is tudni véli, hogy az általunk is tárgyalt Ferenc 
feleségét Dóczy Borbálának hívták, valamint hogy négy fia volt. Hogy gyermekei 
között nem csak fiúk voltak, az kiderül egyik leveléből, ahol arról tudósítja Nádas-

32 Nagy Iván: Magyarország családai czimcrckkcl és nemzedékrendi táblákkal. VIII. köt. Pest, 
1861. 142-152. p. 

33 Uo. X. 356. p. 



dy Tamást, hogy lánya halálos beteg/'4 A Sennyey család levéltárának anyagából 
fennmaradt válogatott regesztákból pedig azt is tudjuk, hogy felesége valójában 
Zempchey Orsolya volt/3 A család birtokai Vas vármegye keleti felében Kiszse-
nyén és környékén helyezkedtek el, de 1545-ben a kissé távolabb fekvő Gyöngyös 
mentén sikerült egy malmot megszereznie/6 Az 1549-es dikális összeírás szerint 
Kiszsennyén, Béren és Rábaszentmihályon összesen 7,5 portával 5 zsellércsalád-
dal 1 aliódiummal valamint 4,5 egyéb okok miatt adómentes telekkel rendelke-
zett.37 

Sennyey Ferenc — ahogy már utaltunk rá — a Nádasdy familiárisok között ki-
emelkedő helyet foglalt el. O volt Sárvár prefektusa, és irányítása alatt állt a kapu-
vári és a lékai uradalom is. Ez volt a Nádasdy domínium központi része, ahogy 
Komoróczy fogalmaz a caput bonorum.38 A Vas megyei birtokok közül csak Eger-
vár nem tartozott a keze alá, mivel azt Nádasdy Kristóf, a nádor öccse igazgatta."9 

Nádasdy Tamás dél-dunántúli birtokainak élén egy másik prefektus állt, Csányi 
Ákos, aki Kanizsa központtal a Nádasdyak zalai, és somogyi birtokait irányította. 
Ennek következtében ő rendelkezett Szenyér és Zalavár várai felett. Sennyey Fe-
rencnek, a sárvári uradalomnak és a hozzá kapcsolódó — ahogy gyakran maga is 
nevezi — „három vártartománynak" az elöljárójaként legfőbb feladata a Nádasdy 
családnak, valamint a familiárisok népes hadának ellátása és ennek érdekében a 
család bevételeinek folyamatos növelése volt. Ennek alapját a mezőgazdasági te-
vékenységből származó jövedelmek biztosították. Az 1559-ben keletkezett leve-
lek közel negyede érinti ezt a témakört. Nagy részük a gabonatermesztéssel foglal-
kozik, ám a szőlőművelésről és gyümölcsösről is gyakran olvashatunk jelentést. 
Ide kapcsolódik még a halászat és a vadászat is, bár utóbbi két téma lényegesen ki-
sebb hangsúlyt kap. 

Megtudhatjuk például, hogy a mezőgazdasági munkák idejét élesen elválasztot-
ták az év többi időszakától. 1559-ben már február végén arról ír Sennyey, hogy 
amíg a tavaszi szántás és vetés valamint a szőlőkapálás véget nem ér, addig a jobbá-

34 Magyar Országos Levéltár. Magyar Kincstári Levéltárak. Magyar Kamara Archívuma. E 185 
Archívum Familiae Nádasdi. Sennyey Ferenc levelei Nádasdy Tamásnak (A továbbiakban: 
Sennyey levelek) Sárvár, 1559. május 1. 

35 Bunyitay Vince: A kis Zsennyei báró Sennyey család levéltára. In: Századok, 7. (1873) 250. p. 
36 Uo. 
37 Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Szerk.: Maksay Ferenc. II. köt. Bp., 

1990. 913. p. 
38 Komoróczy, 1932. 30. p. 
39 Degré Alajos - Gergelyjfy András - Valter Ilona: Az egervári vár története. Zalaegerszeg, 

1969. 27-29. p. 



gyokkal semmilyen egyéb munkába nem kezd. Február 14-ére azt tervezi, hogy 
személyesen bejárja a sárvári uradalom Felső-vidéknek nevezett északi részét, 
Tormás környékén nézi meg a vetést, majd Kapuba és Lékára megy, hogy mindhá-
rom várhoz tartozó birtokon ellenőrizze a tavaszi árpa és zab, valamint a lencse és a 
borsó vetését. Ez a körút saját szavai szerint várhatóan egy hétig tart.40 Hogy a tava-
szi szántóföldi előkészületek milyen nagy munkát jelentettek abban az időben, azt 
abból is láthatjuk, hogy három hét múlva, március 9-én kelt levelében is arról tudó-
sítja Nádasdy t, hogy még mindig nincsenek készen a vetéssel, pedig a majorságok-
hoz tartozó ekékkel minden nap szántat.41 

A mezőgazdaságban a másik jelentős időszak a nyár végi aratás és az őszi beta-
karítás volt. Sajnos az általunk részletesen vizsgált év nyári hónapjaiból nem sok 
levél áll rendelkezésünkre, így csak két esetet tudunk bemutatni ebből az időszak-
ból. Az első eset megerősíti a mezőgazdasági munkákra kijelölt idő szigorú elhatá-
rolását az egyéb uradalmi munkák idejétől. Június 21-én azt írja Sennyey, hogy a 
következő héten be kell fejezni az építkezéseket, mert közelít az aratás, és már arra 
sincs idő, hogy az „asztalgyártóknak" Lékáról hozzanak fát, hanem helyben, va-
gyis Sárváron fognak vásárolni.42 A másik tudósítás majdnem egy hónappal ké-
sőbbjúlius 18-án kelt. Ebből megtudjuk, hogy a kapui tartományban olyan sok az 
aratnivaló, hogy Sennyey kénytelen a szabadosokat — vagyis robottól és bizonyos 
adóterhektől mentes jobbágyokat — is munkára kényszeríteni. A hiányzó munka-
erőt más uradalmakhoz tartozó jobbágyok átvezénylésével igyekszik pótolni.4' Az 
is kiderül a fenti levélből, hogy a zab kivételével már mindent learattak. Részlete-
sen megírja, hogy a tartományhoz tartozó négy majorságban mekkora lett a termés. 
A levél mellékleteként a Kanizsához tartozó majorságok terméseredménye is sze-
repel. Ezekből az derül ki, hogy ebben az évben a búza, áipa, zab és köles termés jó 
volt, míg a rozs és a széna kevésnek bizonyult, így személyesen kénytelen kijelölni 
Sennyey, hogy a továbbiakban hol és mennyit kaszáljanak. 

Ezt követően az ősz eleji időszakban szinte folyamatosan terítéken vannak me-
zőgazdasági kérdések. Már augusztus végén a szőlőhegyeket járja a prefektus, de 
közben a majorságokat is megtekinti.44 Bár a forrásunkban három teljes hét hiány 
van, de a szeptember 22-én kelt levélből az derül ki, hogy folyik az őszi vetés, és 

40 Sennyey levelek, Sárvár, 1559. február 13. 
41 Uo., Keresztúr, 1559. március 9. 
42 Uo., Sárvár, 1559. június 21. 
43 Uo., Sárvár, 1559. július 18. 
44 Uo., Sárvár, 1559. szeptember 30. 



közben a szüret utáni borárakról alkudozik a jobbágyokkal.43 A vetést szeptember 
30-án még nem fejezték be, de már csak egy hetet tart szükségesnek ahhoz, hogy 
készen legyenek. Ezzel egy időben Keresztúron46 béresekkel folytatja az építke-
zést, hiszen valószínű, bár nem írja, hogy még a tél beállta előtt be akarja azt fejez-
ni.47 Láthatjuk tehát, hogy bár elkülönül a mezőgazdasági munkák időszaka az 
egyéb uradalmi munkálatok idejétől, a sok munkaerőt igénylő aratás, vagy a szüret 
elmúltával, tovább folynak a mezőgazdasági termeléshez szorosan nem kapcsoló-
dó tevékenységek. Ennek hátterében az állhat, hogy az építkezést béresekkel vé-
gezteti, vagyis nem a jobbágyok robotjával, így azoknak módjában áll saját 
földjeiken dolgozni. 

Október 3-án megtudjuk, hogy még mindig nem fejezték be a vetést, és hogy 
másnap Sennyey újabb körutat tesz, melynek során Keresztúrról Hegykő4" érinté-
sével megy Kapuba.49 Október 16-án Nádasdy parancsa szerint számba veszi az ez 
évi learatott földeket, amiből arra lehet következtetni, hogy erre az időpontra már 
teljesen befejezték az őszi mezőgazdasági munkákat.30 Szent Orsolya napján, ok-
tóber 21-én, azt írja Sennyey, hogy takarékoskodni kell gabonával és borral, mert 
nagy szükség van rá.3' Vagyis bár bő termés volt, azt fel is éli Nádasdy udvara és a 
familiáris katonaság. Különösen akkor van gond, ha azok a szegények, akiket a ve-
tés során kölcsön gabonával segített a földesúr, nem tudják visszaadni a kapott ve-
tőmagot. Utóbbi megjegyzés nagyon tanulságos, hiszen rávilágít arra, hogy 
Nádasdy szükség esetén kisegítette jobbágyait, ami persze azért is érdekében állt, 
mert ezáltal munkaerőt tudott megtartani és az adók révén saját bevételei sem ma-
radtak el. 

Érdekesség, hogy ebből az esztendőből nem sok információt kapunk az állattar-
tásról vagy állatkereskedelemről, pedig ez Őze szerint fontos bevételt jelentett 
Nádasdynak.3" Ennek okára több magyarázat lehetséges. Az egyik, hogy a forrás 
pusztulásából adódóan nem találkozunk az általunk vizsgált esztendőben ezzel a 
jelenséggel. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Sennyeynek közel ötszáz levelét 
tekintettük át, de csak elvétve találkoztunk ezzel a témával. így egy másik lehetsé-
ges és logikus magyarázatként feltételezzük, hogy nem Vas és Sopron megyéken 

45 Uo., Sárvár, 1559. szeptember 22. 
46 Sopronkeresztúr, ma Deutsehkreutz Ausztriában. 
47 Sennyey levelek, Sárvár, 1559. szeptember 30. 
48 Ma Györ-Moson-Sopron megyében. 
49 Sennyey levelek, Sárvár, 1559. október 3. 
50 Uo., Sárvár, 1559, október 16. 
51 Uo., Keresztúr, 1559. október 21. 
52 Őze, 1996. I. köt. 41-44. p. 



keresztül történt az állathajtás. Ez annál is inkább valószínű, mivel nem ezen a terü-
leten haladtak a marhahajtó útvonalak. így az ehhez kapcsolódó feladatok sem tar-
toztak a sárvári prefektus hatáskörébe. 

Az állattartás kapcsán a lótartást érdemes megemlítenünk, ami nem csak a szál-
lítások miatt, de katonai szempontokat figyelembe véve is nagy jelentőséggel bírt. 
Sennyey május 31-én kelt levélből tudjuk, hogy a lovak már a tavaszi füvön van-
nak, vagyis az istállóból a legelőre vitték azokat."" Október 17-én pedig arról szá-
mol be, hogy már kifogták a csikókat, majd négy nap múlva az is kiderül, hogy a 
sárvári réten tartja őket. Mivel a ménes is ott van, ezért egy részüket Kapuba küldi, 
mert lehet, hogy ismét be kell őket fogni."4 Láthatjuk tehát, hogy a ménes kapcsán 
csak a tavaszi kihajtáskor, és az őszi kifogáskor tudósítja urát a prefektus. 

Külön említést érdemel még a halászat kérdésköre. Abból látszik, milyen jelen-
tősége van a familiárisok ellátásában, hogy bár több száz halat fogott Keresztúron 
az év elején, csak egy részét küldi a piacra eladni. Február vége, március eleje a böjt 
időszaka, amikor az egyházi előírások tiltották a hús fogyasztását. Valószínűleg 
nem véletlenül maradt fent pont ebből az időszakból halászatról tudósítás. Kereszt-
úron egyébként Sennyey tudósításai szerint egész tórendszer volt, amit valószínű-
leg a felduzzasztott keresztúri patak vizének segítségével hoztak létre. Itt legalább 
három tavat megkülönböztethetünk. Az egyik Sopron felé, a másik Cenk" felé 
esett. A harmadik Kovács-tóként szerepel a levelekben. 

Egy másik fontos csoportot alkotnak a pénzügyekkel foglalkozó misszilisek. A 
téma annyiban kapcsolódik a mezőgazdasághoz, hogy korszakunkban a legna-
gyobb bevételre a földesurak a marhakereskedelemből, a borkereskedelemből, 
esetleg a katonai élelmezési szállításokból tehettek szert. (Nem számítva a házas-
ság révén szerezhető vagyonokat.) Ezek közül mi a borkereskedelemre és a borki-
mérésre, vagyis educillatiora találunk példát. A mezőgazdasági munkáknál már 
említettem, hogy a szőlőhegyek munkálatainak elvégzésére Sennyey különösen 
felügyelt körútjai során. Ez érthető, hiszen a szőlő nem tartozott a telki állományba, 
és adóztatása is másként történt. Hogy mégis milyen fontos szerepe volt a földesúri 
bevételek között, azt a március 9-én kelt második levele is jól mutatja: „ mert az bor 
arolasbol let mek fej kepen minden az fey dolok". Az is kiderül ebből a levélből, 
hogy tavaszra kiürültek Nádasdy pincéi, még a vásárolt borok is elfogytak, mert-
hogy „ki aroltak" mindent. A végén hozzáteszi, hogy a bevételből „sok dolok let 
mek". Majd kifejti, hogy Lékának és Sárvárnak alig volt készpénz jövedelme. 

53 Sennyey levelek, Sárvár, 1559. május 31. 
54 Uo., Keresztúr, 1559. október 17. 
55 Ma Nagycenk, Győr-Moson-Sopron megye. 



Kapu szükségleteit pedig a vár alatti és a bodonhelyi vám fedezte, bár utóbbiból 
máshová is költött. A levélben szereplő konkrét esetben úgy kíván készpénzt sze-
rezni, hogy Kanizsáról huszonöt hordó bort hozat, amit az általa választott falvak-
ban árusítanak ki, de a bevételt a kanizsai tiszttartó kapja meg, amiről ezek után 
Nádasdy kedve szerint rendelkezhet.36 A kor bevált szokása szerint valószínűleg az 
egyházi tizedet is bérelte Nádasdy, hiszen ezer forintot küldetett Sennyeyvel a győ-
ri püspöknek a dézsma fejében. '7 

A pénzügyek kapcsán érdekes esettel találkozunk 1559-ben. Nádasdy Tamás 
ebben az esztendőben kísérletet tett Beszterce várának megszerzésére. A történet-
hez nagyon szépen kapcsolódnak Nádasdynak Kanizsai Orsolyához írt levelei. Az 
eset jól illusztrálja, hogyan teremtették elö a főurak a birtokaik növeléséhez elen-
gedhetetlenül szükséges készpénzt. Már 1559. április 29-én arról tájékoztatja a ná-
dor feleségét Pozsonyból, hogy egy közelebbről meg nem nevezett per miatt nem 
tud hazautazni, de ha véget ér az eljárás, akkor Bécsbe kell mennie egy bizonyos 
vár miatt.38 Május 3-án kelt leveléből aztán az is kiderül, hogy Podmaniczky Rafael 
peréről van szó, és hogy a Trencsén megyei Beszterce várát akarja Nádasdy meg-

• 59 szerezni. 
Ennek fényében értelmezhető Sennyey április 30-i levele, melyben szűkszavú-

an csak annyit ír Szentmiklósról, hogy amint Sárvárra visszatér, részletesen beszá-
mol urának a pénzszerzés lehetőségeiről.60 Május 1-jei levelében aztán kiderül, je-
lentős összegről van szó, hiszen 32 ezer forintot kell előteremtenie. Azt tanácsolja 
Nádasdynak, hogy barátai, rokonai, és birtokai révén kísérelje meg előteremteni a 
szükséges összeget, mert nem szerencsés idegeneknek tartozni. Javaslata a követ-
kező: a rovásadó ürügyén összeíratja a három vártartomány népességét. Külön a 
gazdag jobbágyokat, a fél- és negyedtelkeseket, zselléreket, szabadosokat. Ezen 
kívül felméri a nemeseket és az ispánokat is, és megnézi, kinek mit adott Nádasdy. 
Ezek alapján Sennyey személyesen állapítja meg, hogy kitől mennyi pénzt kell be-
szedni. Ehhez járul még Kanizsai Orsolya pénze, valamint a rokonoktól, atyafiak-
tól szerezhető kölcsön. Ha még így sem lesz elég, akkor célszerűnek tartaná vala-
melyik birtok zálogba adását.61 Hogy kik lehettek Nádasdy rokonai és barátai, arra 
a levél második részében található névsorból következtethetünk. Sennyey csak 

56 Sennyey levelek, Keresztúr, 1559. március 9. 
57 Uo., Sárvár, 1559. február 13. 
58 Kúrolyi-Szalay, 1882. 39. p. 
59 Uo., 39-40. p. 
60 Sennyey levelek, Szcntmiklós, 1559. április 30. 
61 Uo., 1559. május 1. 



annyit ír, hogy elküldte a leveleket Zrínyi Miklósnak, a Bánffyaknak, Batthyány 
Ferencnek, Székely Lukácsnak, Zichy Ferencnek és Csányi Ákosnak. Minden va-
lószínűség szerint kölcsönért folyamodott Nádasdy a fenti személyekhez. Május 
4-én kelt levélben arról tudósítja a nádort, hogy a Báthoryaktól és Zichytől még 
nem érkezett válasz, Batthyánytól viszont már igen, ezt el is küldte Nádasdynak. 
Ugyanakkor sürgeti, hogy minél előbb kezdjék meg a pénz beszedését, mert na-
gyon lassan fognak vele haladni.62 Ezt a sürgetést másnap újból megismétli, vala-
mint Csányitól küld egy válaszlevelet, és jelzi, hogy a Bánffyaktól még mindig 
nem jött semmi hír.6 ' 

A Podmaniczky örökség pere május 11 -én vagy közvetlenül előtte le is zárult, 
hiszen Nádasdy 12-ére tervezi a Pozsonyból Bécsbe történő utazást. A vár meg-
szerzését attól teszi függővé, hogy a császárnak az engedélye kell-e hozzá, vagy a 
német király jóváhagyása is elegendő. Azt is megjegyzi a feleségének írt sorokban, 
hogy Sennyeynek már írt a pénz mielőbbi előteremtéséről.64 A per lezárása után 
utasíthatta sárvári tiszttartóját, hogy kezdje el a pénz beszedését, mivel ekkor már 
eldőlt, hogy a Podmaniczky javak nem lehetnek sem az özvegyé, sem más oldalági 
leszármazotté, hanem a kincstárra szállnak. 

A pénzt Sárvárra gyűjtötte Sennyey, és hogy ez nem ment könnyen, azt Tímár 
Lőrinc esete is mutatja. Őt Nádasdy valamilyen oknál fogva kedvezményben ré-
szesítette, amit Sennyey nem vett jó néven, mert attól félt, hogy más is „eszét vesz-
ti" és nem akar majd fizetni, vagyis nem lesz meg a szükséges összeg.6" 

Az esettel kapcsolatos következő információ, hogy Nádasdy Kanizsai Orsolyá-
hoz írt június 6-i levele szerint Beszterce dolga még nem dőlt el véglegesen. Éppen 
ezért tízezer forintot Sennyeyvel készen tartat,66 amit Sennyey, június 5-i levele 
szerint, még nem tudott teljesen beszedni, de biztosítja urát, hogy a kölcsön kért 
pénzzel együtt meg lesz a szükséges összeg.67 Aztán egy hét múlva kiderül,68 hogy 
az egész akció hiába volt, mert a király nem adja el Besztercét, ezért feleségének is 
megírja Nádasdy, hogy az összegyűjtött pénzt vissza kell adatni. Valószínűleg 
Sennyeyt is ekkor, esetleg néhány nappal korábban értesítette erről a fordulatról, 
mert június 12-én még arról biztosítja urát, hogy a pénz visszaadásáról személye-
sen fog gondoskodni, azok jelenlétében, akik azt beszedték. Ha valaki barmát vagy 

62 Uo., Sárvár, 1559. május 4. 
63 Sennyey levelek, Sárvár, 1559. május 5. 
64 Károlyi-Szalay, 1882. 40. p. 
65 Sennyey levelek, Sárvár, 1559, május 30. 
66 Károlyi-Szalay, 1882. 42. p. 
67 Sennyey levelek, Sárvár, 1559. június 5. 
68 Június 11-én: Károlyi-Szalay, 1882. 42. p. 



más értékét kényszerült eladni, azt is visszaadatja neki. A birtokszerzés tehát nem 
sikerült, de a levelek jól megvilágítják, hogy a XVI. század közepén milyen techni-
kákkal lehetett jelentős mennyiségű készpénzt összegyűjteni. 

Érdemes még megemlékezni az építkezésekről. Főleg a várak, vagy ahogy 
Sennyey is nevezi, a házak építéséről van tudomásunk. Valószínűleg a várak védel-
mi munkáihoz kapcsolódnak a tavak építései, mely gyakorlatilag a várakat övező 
folyók, patakok, felduzzasztását vagy elterelését jelentette. Ezekben a munkákban 
valószínűleg külföldi mesterek is részt vettek, amire egyes személynevek is utal-
nak.69 A tavakon „csap" nevű zsilipeket építettek, amivel szabályozhatták a víz-
szintet, és így azok halak tenyésztésére is alkalmasak voltak. 

A várépítésekkel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a mezőgazdasági mun-
kák idejét leszámítva, a prefektus irányítása mellett egész évben, folyamatosan zaj-
lottak. A munkát a már említett külföldi szakemberek irányítása alatt kőművesek, 
tégla- és mészégetők végezték.70 A palánkok készítését többnyire béresekkel vé-
geztették, de mivel ez nem igényelt akkora szakértelmet, valószínűleg a jobbágyo-
kat is ilyen jellegű munkára alkalmazták, bár erre 1559-ből csak közvetett utalások 
vannak. Ebben az évben falazzák a sárvári nagy tornyot, a belső várban boltozatot, 
kamaraszéket építenek, míg kívül palánkot állítanak és magasítanak.71 Ezzel egy 
időben folyik Keresztúr bővítése is, ahová éppen az építkezés miatt nem tud átköl-
tözni Kanizsai Orsolya.7" 

Külön fejezetet érdemelne a sárvári udvar is a tisztségviselőivel, és a folyamato-
san távol lévő nádor közti kapcsolattartás vizsgálata is. A levelek többsége gyakran 
tartalmaz utalást arra, hogy éppen mit küld a futárral vagy a szekerekkel Sennyey Fe-
renc urának. A prefektus egyik kiemelt feladata volt, Nádasdy bécsi és pozsonyi há-
zainak ellátása, hiszen ezen a két helyen tartózkodott legtöbbet. így volt ez az 
1559-es esztendőben is amint ezt Nádasdy leveleinek keltezéséből sikerült megálla-
pítani.7, A futárok közül többet személyesen is ismerünk, hiszen gyakran megneve-
zésre is kerülnek. Ilyen volt például Bornemissza Mihály, Szalay Pál, vagy Lencse.74 

69 Ander ács, Pwperkel. 
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A forrásközlés módszertani kérdései, javaslatok 

Az XX. század utolsó évtizede a politikai átalakulásnak köszönhetően a történettu-
dományban is több változást hozott. Megnőtt a történelem segédtudományainak 
tekintélye (pl.: genealógia, heraldika, stb.), és ismét előtérbe kerültek a levéltári 
forráskiadások. Az egységes, korszerű szempontrendszer hiánya, valamint az egy-
re szaporodó forráspublikációk eltérő színvonala indította arra a Fons szerkesztő-
ségét, hogy Budapest Főváros Levéltárával, valamint a Magyar Történelmi Tár-
sulattal karöltve a történeti források kiadásának módszertani problémáiról 1999. 
decemberében egy konferenciát szervezzen.73 Az ülésen elhangzott előadások kö-
zül Bak Borbála és Dominkovits Péter foglalkozott a XVI-XVIII. századi magyar-
nyelvű források kiadásának kérdéseivel. '6 A két szerző az alapvető kérdésekben 
egyetértett ugyan, de álláspontjaik között néhány pontban eltérés mutatkozott, me-
lyeket az alábbiakban vázolhatunk fel. 

Bak Borbála terminológiai kérdéseket tisztázva megkülönböztet betűhű és átíró 
közléseket. Ezen belül az átíró közlés lehet korhű vagy modern ,77 Hosszas elemzés 
után arra az álláspontra helyezkedett a szerző, hogy korszaktól függően más-más 
kiadási elveket érdemes alkalmazni. Ahogy munkánk első felében láthattuk, a kor-
szakhatár problémája mindig is fontos kérdés volt, ám míg Szalay az 1560-as évet, 
addig Mályusz Elemér 1550-et tekintette mérföldkőnek. Bak Borbála a betűhű 
közlést elsősorban a korai, 1541. december 31. előtt keletkezett levéltári jellegű 
források esetében tartja elfogadhatónak. Az ezt követő időszakban, vagyis a XVI. 
század második felében, illetve a XVII. századtól csak abban az esetben, ha vala-
melyik kiemelkedő személyiség, eredeti kéziratáról van szó.78 A korhű átírást gya-
korlatilag elveti, ellenben a modern átírást elfogadhatónak tartja, sőt alkalmazását 
javasolja elsősorban a XVII-XVIII. századi dokumentumok kiadása esetén. 

Dominkovits Péter korreferátuma a nyugat-dunántúli forrásközlések számba-
vételéből kiindulva más következtetésre jutott. Elsősorban a nyelvtudomány, vala-
mint a művelődéstörténet, különösen is a művészettörténet és a történeti etnográfia 

75 Fons 7. (2000) 1. sz. 193 p. (A történeti források kiadásának módszertani kérdései. Szerk.: Ke-
nyeres István.) 
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szempontjaira hivatkozva finomítja Bak Borbála álláspontját. Vagyis ő is egy ko-
rábban már tárgyalt hagyományos érvet vesz elő, hiszen a Nádasdyak családi leve-
lezését tartalmazó kötet a nyelvészeti szempontokra hivatkozva alkalmazta a betű-
hív közlést. Különös hangsúlyt fektet Dominkovits a különböző iratképzőknél 
fennmaradt jogi szövegek közlési problémáira, és álláspontja alátámasztására szó 
szerint idézi Varga Endre bevezető szavait az Uriszék kötetből, mely szerint a szö-
vegek régi írásmódjának modernizálása a szöveg önkényes értelmezéséhez, vagyis 
torzításához vezet.79 

A vitában a hozzászólók közül Gecsényi Lajos a történettudományt művelők 
szempontjából reagált az előadásokra, és a minél szélesebb körű értelmezhetőségre 
hívta fel a figyelmet; amivel gyakorlatilag a modern átírás mellett foglalt állást. 
Pálffy Géza ezzel szemben a történész szakma bezárkózásának veszélyére figyel-
meztetett, és a betűhű átírás mellett tört lándzsát, mivel tapasztalata szerint még a 
nyelvészek és irodalomtörténészek tollából is nem egyszer jelentek meg vitatható 
színvonalú forráspublikációk. Ugyanakkor elismeri, hogy megfelelő előképzett-
ség híján csak kevesen tudják a betűhív kiadásokat használni.80 

Bár eddig csak módszertani problémákkal foglalkoztunk, fel kell tennünk egy 
alapvető kérdést: érdemes-e Sennyey Ferencnek Nádasdy Tamáshoz írt leveleit be-
tűhű formában publikálni? Mivel személye nem volt politikai értelemben kiemel-
kedő, és a levelezés Bak Borbála által határpontnak tekintett 1541 után keletkezett, 
úgy tűnik, nemmel kell válaszolnunk. Ennek ellenére mégis a betűhű átírás mellett 
döntöttünk, aminek több oka is volt. Egyrészt magunkévá tettük a hagyományos 
nyelvészeti álláspontot, amire Dominkovits is hivatkozott és Pálffy szintén utalt rá, 
miszerint a nyelvtudomány is igényt tart a koraújkori szövegek vizsgálatára, így 
ennek szempontrendszerét is figyelembe kell venni a publikáció során. Nem sza-
bad elfeledkeznünk arról, hogy több száz levélről van szó, amit egy vasi köznemes 
kilencven százalékban saját kezűleg írt. Ez véleményünk szerint páratlan lehetősé-
get kínál például a korabeli szókészlet, vagy más nyelvi jelenségek vizsgálatára. 
Másrészt el kell ismernünk, Sennyey valóban nem kiemelkedő személyisége köz-
történetünknek, de a levelek címzettje az ország első számú világi főméltósága, 
ami véleményünk szerint szintén fontos érv a levelezés közzététele mellett, akár 
betűhű formában is. Végül hivatkoznom kell Mályusz Elemér korábban már idé-
zett véleményére, miszerint a Sennyey misszilisek nem csekély gazdaságtörténeti 
jelentőséggel is bírnak. 

79 Úriszék, 1958., 52. p.; Dominkovits, 2000. 145. p. 
80 Vita az újkori forráskiadás módszertanáról. Összefoglalta: Kenyeres István. In: Fons 7. (2000) 
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A fenti érvelés után, áttérhetünk a közreadás mikéntjére. A forráspublikációk 
minden kétséget kizáróan legigényesebb a formáját a fakszimilék készítése jelenti, 
különösen akkor, ha kiegészíti a szöveg átiratának egyidej ű közlése. Az ilyen jelle-
gű munkák legfőbb problémája, hogy jelentős anyagi vonzatai vannak, ugyanak-
kor a kellő paleográfiai ismeretek hiányában — lásd Pálffy már idézett véleményét 
— még így is csak a kutatók szűk köre tudja hasznosítani a betűhív formában ké-
szült átiratokat. A legújabban megjelent a Régi magyar levéltár sorozat első köteté-
nek81 közreadási elveit figyelembe véve Bak Borbála kellően részletes javaslatot 
tesz a betűhív átiratok készítésére.8" Mi ezzel nem is kívánunk foglalkozni. Ugyan-
akkor nem mehetünk el szó nélkül Gecsényi fent idézett álláspontja mellett, aki 
úgy nyilatkozott, hogy a történészeknek nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a fel-
adatát, hogy minél szélesebb közönség számára tegye hozzáférhetővé a feltárt for-
rásokat. Bak Borbála modern átírásra tett javaslata is ezt a célt szolgálja. Domin-
kovits Péter tanulmánya végén pedig felhívja a figyelmet az „alternatív megoldá-
sok keresésének" szükségességére.Sj Az általunk a szakdolgozatban alkalmazott 
eljárást is egy ilyen alternatív megoldásnak szánjuk. Lényege abban áll, hogy betű-
hű átírás előtt egy bő regesztát közlünk, mely terjedelmére és tartalmára való tekin-
tettel is meghaladja a Hegedűs és Papp féle kötet fejregesztáinak terjedelmét. Ez 
azt jelenti, hogy a latin oklevelek regesztáinak mintájára készítettük el a tartalmi 
kivonatokat. A regesztázáshoz a Borsa Iván által összeállított szempontrendszert 
vettük figyelembe,84 így a tartalmi kivonat tartalmaz minden tulajdonnevet, szám-
nevet, és a szövegben felelhető eseményt. Tulajdonnevek esetében zárójelben 
megadjuk a betűhív alakokat is. 

Munkánk zárásaként a függelékben közöljük a betüjegyzék mellett egy vélet-
lenszerűen kiválasztott levél fakszimile változatát, egy bő regesztát, ezt követően 
betűhű és modern átiratát is. Ezzel kívánunk némi segítséget adni a felvázolt köz-
lésmódjobb megértéséhez. Véleményünk szerint a függelék B pontjában alkalma-
zott regeszta és C pontjában alkalmazott közlésforma kombinációja lehetőséget ad 
arra, hogy a más tudományok részéről érkező elvárásoknak és a közérthetőségnek 
egyaránt megfeleljen. 

81 Középkori leveleink 1541-ig. Szerk.: Hegedűs Attila-Papp Lajos. Bp., 1991. (Régi magyar le-
véltár 1.) 

82 Bak, 2000. 120-123. p. 
83 Dominkovits, 2000. 146. p. 
84 Borsa Iván: A középkori oklevelek regesztázása. (Függelék: a Kölcsey család levéltárának kö-

zépkori oklevelei.) In: Levéltári Közlemények 24. (1946) 47-70. p. 



B. 

Nádasdy *felesége és fia jól vannak. Sennyey Nádasdy parancsa szerint lovat adott 
Gichi Jánosnak (kychy Ianos), amelyiken megérkezett, azt megpatkoltatta, és majd 
ugyanazon fogja Pozsonyba (posonba) küldeni. Sennyey elküldte Nádasdy levelét 
Kemendbe (kemendebe) Pethő Benedeknek (pete benedeck), és megírta a tiszttar-
tójának, küldje azt Pethő Benedek (pete benedeck) után. Hamarosan embert, vagy 
kocsit indít Nádasdyhoz, amivel almát és körtét fog küldeni. Addig is meghagyta 
Komlóssynak (komlosinak), hogy takarékoskodjon a félretett gyümölccsel. A kő-
műveseket a következő héten elbocsátja, de az elhunyt András (andras) mester pén-
zét nem meri nekik odaadni. A mesterfeleségét és gyermekét illetné az összeg, mert 
haláláig jól szolgált. Ebben az ügyben utasítást vár Sennyey. Ha a kocsi megérke-
zik, a szabót Nádasdy parancsa szerint négy lóval útnak indítja. 

C. 

Sennyey gondoskodott Giczy János lovairól, és Pethő Bendeknek levelet küldött. 
Nádasdy részére gyümölcsöt tett félre, és utasítást kér az elhunyt András mesterfi-
zetéséről. A szabót útnak indítja, ha megjön valamelyik kocsi. 

Kegelmes wram ereke való zolgalo | tómnak vtannaa istennek ! Io voltabol az en 
kegelmes | azzonom1 mint az en kis | vrammal2 Io ekessekbe vannak | tovaba 
kegelmes vram en az | mint Nagsagot parancholta | kychy Ianos3 vram ala lovat | 
attam az kin let azt mek | padkoltattam esmek azon bochattom | el posonba41 tovaba 
kegelmes vram pete | benedeck3 vramnak el keultem | az Nagsagot levelet 
kemendebe6 | yrtam tiztartoianak hog pete | bedeck vram vtan kewlge | tovaba 
kegelmes vram || mentei hamarap emberemet vag | elest7 kewldeck Nagsagot vtan | 

* Nádasdy Tamás és Sennyey Ferenc neve minden level regcsztájában szerepelt, ezért ezek után 
nem közöltük egyik esetben sem a betűhív alakot, 

a A szó után egy olvashatatlan szó törölve, 
b Az / beszúrás a két szomszédos betű közé. 
1 Kanizsai Orsolya, Nádasdy Tamás felesége. 
2 Nádasdy Ferenc, Nádasdy Tamás fia. 
3 Gichy János, végvári kapitány előbb a királyi Magyarországon 1566 után Erdélyben. 
4 Pozsony, ma Bratislava Szlovákiában. 
5 Pethő Benedek, gersei, az ismert dunántúli család egyik tagja. 
6 Kernend, ma Kemendollár Zala megyében. 
7 Élés, élelem. 



azontol el kevldemb az almat | az kertelt8 en Nagsagot zovaval | mek montam 
komlosinaky hog | kemelle az gymelchet el nem | vezteketic mert sok lo gymelcz | 
tovaba kegelmes vram en | az ke mieseket ez Ievende | heten el bochatom de az 
andras101 mester pezet nem twdom ki | kezebe agiam en azon felek | hog ezek sem 
felesekenek sem | germekenek mek nem agiak | Immár" valami tanosagot had | 
Nagsagot apba larok el nem | akarom hog en miattam6 valami || kara essek mert 
laborol zolgalta | Nagsagodat az ew rendi zerent | holtayk zolga volt azt kellene hog 
| az eew veretekes mvngaiaval | eine feleseke germeke Nagsagottol | tanosagot' va-
rok | tovaba parancholla Nagsagot | hog az zabot el bocassom es | neg lovat 
kochystol agiak | neki az lovak hon ninchenek | de ha mek lenek az Nagsagot | 
parancholagia8 zerent chelekedem | az hatalmas vristen tarcha mek | Nagsagodat 
sok eztendeck sok | ioval ez lewel kevlt sarvarot | 17 9bris 15591' | Nagsagot erek 
zolgaia | senney ferencz 

D. 

Sennyey gondoskodott Gichi Jánosról, és Pethő Bendek után levelet küldött. 
Nádasdy részére gyümölcsöt tett félre, és utasítást kér az elhunyt András mester fi-
zetéséről. A szabót útnak indítja, ha megjön valamelyik kocsi. 

Kegyelmes uram! Örökké való szolgála-1 tómnak utána.aa Istennek | j ó voltából az 
én kegyelmes | asszonyom, mint az én kis! urammal jó egészségben vannak. | To-
vábbá kegyelmes uram, én a- | mint Nagyságod parancsolta | Gichi János (kychy 
Ianos) uram alá lovat | adtam. Amin jött, azt meg-1 patkoltattam, ismét azon bocsá-
tom | el Pozsonyba (posonba). | Továbbá kegyelmes uram Pethö | Benedek (pete 
benedeck) uramnak elküldtem | a nagyságod levelét Kemendbe (kemendebe). | ír-
tam tiszttartójának, hogy Pethő j Benedek (pete benedeck) uram után küldje., To-

c Az et betűket részben tintafolt takarja, 
d A második m betűt részben tintafolt takarja, 
c A tt betűket részben tintafolt takarja. 
f Az első betűt részben a pecsétet tartó befűzött papírcsík takarja, 
g Az első két szótagot részben tintafolt takarja, 
h A dátum előtt törölve: isten. 
8 Körtvély, körte. 
9 Komlóssy Mihály. 
10 András mester, közelebbről ismeretlen kőműves, 
aa A szó után egy olvashatatlan szó törölve. 



vábbá kegyelmes uram || mennél hamarabb emberemet, vagy | élelmet küldök 
nagyságod után, j attól elkiildömbb az almát, | a körtét. Én nagyságod szavával | 
megmondtam Komlóssynak (komlosinak), hogy | kímélje a gyümölcsöt. El nem | 
vesztegeti,cc mert sok jó gyümölcs. | Továbbá kegyelmes uram, én | a kőműveseket 
ez jövő | héten elbocsátom, de az András (andras) | mester pénzét nem tudom ki | ke-
zébe adjam. Én azon félek, | hogy ezek sem feleségének, sem | gyermekének meg 
nem adják. | Immárdd valami tanúságot ad J nagyságod, abban járok el. Nem | aka-
rom, hogy én miattam"' valami || kára essék, mert jámborul szolgálta | nagyságodat 
az ő rendje szerint, | holtáig szolga volt. Azt kellene, hogy | az ő verejtékes munká-
jával | élne felesége, gyermeke. Nagyságodtól | tanúságot" várok. | Továbbá paran-
csolja nagyságod, | hogy a szabót el bocsássam, és | négy lovat kocsistól adjak | 
neki. A lovak otthon nincsenek, | de ha megjönnek, a nagyságod | parancsolatagg 

szerint cselekedem. | A hatalmas úristen tartsa meg | nagyságodat sok esztendeig 
sok | jóval. E levél kelt Sárváron (sarvarot) | 17 9bris 1559hh | Nagyságod örök szol-
gája | Sennyey Ferenc (senney ferencz) 

E. 

Sennyey Ferenc 1559. évi leveleinek betű- és számjegyzéke 

Betűjegyzék 

Az alábbi táblázat közreadása több célt szolgál. Egyrészt bemutatja, hogy az álta-
lunk vizsgált kézírás miként jelölte a ma használt hangokat. Másrészt arra is alkal-
mas, hogy megfigyeljük, miként viszonyulnak a gépírás betűihez a levélíró által 
használt betüváltozatok. 

A digitális technika lehetőségeit kihasználva az eredeti betűk alakját fakszimile 
formájában közlöm. A b é s / hangok esetében a kapcsolódó betűk is szerepelnek a 
másolaton a könnyebb olvashatóság érdekében. 

bb Az / beszúrás a két szomszédos betű közé. 
cc Az et betűket részben tintafolt takarja, 
dd A második m betűt részben tintafolt takarja, 
ee A tt betűket részben tintafolt takarja. 
ff Az első betűt részben a pecsétet tartó befűzött papírcsík takarja, 
gg Az első két szótagot részben tintafolt takarja, 
hh A dátum előtt törölve: isten. 







Számjegyzék 

Itt csak azokat az eseteket veszem sorra, melyekben arab, vagy római számjegyek 
szerepelnek. A betűvel kiírt számokra a betűjegyzék vonatkozik. Fontos megemlí-
teni az arab számok esetében, hogy a két vagy többjegyű számokat, így az évszá-
mokat is külön egymás után írt számjegyekkel jelöli. Vagyis nem találkozunk sem 
betűk mintájára folyóírással írt számokkal, sem több számjegyet összekötő felül-
vonással. 

Római szám: 
L -

Arab számok: 
0 -





TÖRÖK ENIKŐ 

SELMECBÁNYA 1738-AS TÉRKÉPE1 

A különböző városábrázolások (alaprajzok, sematikus vázlatok, látképek, madár-
távlati, perspektivikus rajzok) után a XVIII. században jelentek meg a viszonylag 
nagy méretarányú tényleges várostérképek, amelyek a tájékozódást szolgálják. 
Ezek jellemzői a közlekedési útvonalak, a beépített terület (épülettömbök, különál-
ló épületek), a vízrajz, a növénytakaró ábrázolása, és részletes megírások feltünte-
tése. Magyarországon is a XVII. század végén, illetve a XVIII. század első felében 
tűntek fel az első várostérképek. Korábban vedutákat, látképeket, hadászati célú 
várfelméréseket és határvázlatokat készítettek városainkról. Korai várostérképe-
ink elsősorban nem a városban való tájékozódás segítették, hanem például adózta-
tás céljából készült felmérések, katonai és gazdasági szempontból szerkesztett 
műszaki tervek vagy határjárás alkalmából készített rajzok voltak. Nem jellemző, 
hogy ezek a térképek a település teljes területét, vagyis a bel- és külterületet együtt 
ábrázolják.2 

Korai magyarországi várostérképeink egyike Pest belterületének helyszínrajza 
a XVII. század vége és 1745 közötti telekviszonyok jelölésével.3 

Egyes térképtörténeti munkák, Kray Pál 1710-1720 között készített Késmárk 
térképét is a korai várostérképeink közé sorolják, de a cím nélküli térképen szerep-
lő dátum: 1764, ennek ellentmond. Egyébként a Késmárkot térképező Kray Pál fő-
hadnagy — egyes publikációkban Kray Jakab néven szerepel — nem azonos róku-
si Kray Pállal (f 1720).4 Az 1764-es térkép szerzőségi közlése: déssinée et fait par 

1 A bccsi levéltárakban a Magyar Ösztöndíj Bizottság Collegium Hungaricum kéthónapos ösz-
töndíjának köszönhetően kutathattam. 

2 Lexikon zur Geschichtc der Kartographie. Bd 1-2. Wien, 1986. 772. p. Fabó Beáta - Holló 
Szilvia Andrea-. Budapest térképeinek katalógusa. Bp., 2003. (A továbbiakban: Fabó-Holló, 
2003.) 1/1. köt. 35-36 . és 105. p., Holló Szilvia Andrea: Budapest régi térképeken, 1686-1896. 
Bp., 1994. (A továbbiakban: Holló, 1994.) 5-6. és 10-11. p. A várostérkép jellegzetességeinek 
meghatározása Budapest térképeinek katalógusában a következőképp szerepel: „utcaháló főbb 
utcanevekkel, kerületek, főbb középületek jelzésével, esetleg közlekedési vonalakkal, általá-
ban 1:15 000-1:33 000 méretarányban". Fabó-Holló, 2003. 1/1. köt. 87. p. 

3 Uo.: 1/2. köt. 19. p. és Holló, 1994. 12-13. p. 
4 Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken. Bp., 2002. (A továbbiakban 

Papp-Váry, 2002.) 38. p., A magyar földmérés és térképészet története. 1B köt. 1-2. fejezet. 

FONS X. (2003) 2. sz. 277-289. p. 277 



Paul Kray, Premier Lieutenant du Reg: Praysac Infanterie. A térképen részletes le-
írás olvasható a betűjelek magyarázatával, és utalással az 1756-os magyar-lengyel 
határmegállapító bizottság munkájára. A térkép nem csak Késmárk bel- és külterü-
letét ábrázolja, hanem a környező falvakat is. Tulajdonképpen Késmárk, 
Kisszalók, Forberg és Rókus helységek vitás határait bemutató áttekintő térképről 
van szó. Késmárk város alaprajzhűen van feltüntetve az 1:14 500-as méretarányú, 
128x72,5 cm nagyságú térképen.3 

Következő jelentős várostérképünk Pozsonyról készült, melyet Johann 
Christoph Burgstaller (1674-1758) — aki többször volt Pozsony városának bírája, 
1734—35-ben pedig polgármestere volt—jelentetett meg még 1735 előtt. A megje-
lenés évére a Notitia alapján következtethetünk, hisz Bél az I. kötetben már hivat-
kozik erre a térképre.6 A rézmetszetü, Vestigium Posonii című alaprajz Pozsony 
belvárosát ábrázolja, utcanevekkel és a házakat, épületeket számmal jelölve. A tér-
képhez tartozó számmagyarázat a szakirodalom szerint 1765-ös adatok alapján ké-
szült, a középületek és a háztulajdonosok nevét tartalmazza.7 

A levéltárakban valószínűleg még számos olyan korai városfelmérés található, 
melyeket korai várostérképekként tarthatnánk számon. A további kutatáshoz kiin-
dulópontotjelenthetnek a helytörténeti monográfiák, melyek a várostérképeket il-
lusztrációként, illetve forrásként is felhasználják. Például Székesfehérvárról 
ismert egy 1691-es hadmérnöki felmérés, mely ábrázolja az utcahálózatot és az 
épülettömböket, és tartalmazza a főbb épületek megnevezését. Fortunata de Prati, 
kamarai mérnök is készített 1720-ban Székesfehérvárról egy részletes alaprajzot, 
továbbá 1738-ból is fennmaradt egy német nyelvű felvételi rajz.8 

Selmecbányáról a szakirodalomban egy XVIII. század előtti látképpel lehet ta-
lálkozni. A Schemiz című ábrázolás olasz nyelvű metszet 1676-ból, Gualdo 

Szerk. Raum Frigyes, Winkler György. Bp., 1992. 71.p., Fodor Ferenc: A magyar térképírás. 
1-3. kötet. Bp., 1952-1954. (A továbbiakban Fodor, 1952-54.) 78. és 102. p., Fodor Ferenc: 
A Tiszavölgy úrbéri térképei 1773-1841. In: Geodézia és Kartográfia 9. évf. 1957. 1-2. sz. 
40. p., Fodor Ferenc: Magyar vízimémököknek a Tisza-völgyben a kiegyezés koráig végzett 
felmérései, vízi munkálatai és azok eredményei. Bp., 1957. 74. p. 

5 A térkép lelőhelye: Magyar Országos Levéltár S Í I . No. 15/a: 1., 1766-ban Miletz Imre által 
készített másolata uo. No. 15/a:2. 

6 Bél Mátyás: Notitia Hungáriáé novae historico geografica divisa in partes quatuor ... Tom. 
I-IV. Vienna, 1735-1742. (A továbbiakban Bél) I. 635. p., Papp-Váty, 2002. 38. p., Fodor, 
1952-54. 100. p. 

7 Forbát, Eugen: Dejiny bratislavského obehodu v 18. a 19. stroci (1699-1873). Bratislava, 
1959. 543. p. 

8 Veress D. Csaba: Székesfehérvár, a királyok városa. Bp., 1990. 205. p., Fitz Jenő - Császár 
László - Papp Imre: Székesfehérvár. Bp., 1966. 24-25. és 37. p. 



Priorato munkája.9 Ezen kívül számos bányatérkép és szelvényrajz készült Sel-
mecbánya vidékéről, elsősorban a XVII. századtól kezdve, melyeken láthatók a te-
lepülés egyes részei is. A bányatérképekre példaként említhető Luigi Ferdinando 
Marsigli Mappa metalliographica Celebris fodinae Semnitziensis in Hungaria 
superiori című (1741) rézmetszetü szelvényrajza, vagy a Profill über die in 
Schemnitz ietz in Bau befindlichen Haupt Bergwercken című, 1748-as, kéziratos 
szelvényrajz is.10 

A tanulmányunk tárgyát képező, 1738-ból származó Selmecbánya-térkép sem 
„igazi" várostérkép, hisz nem azzal a céllal készült, hogy a városban való tájékozó-
dást segítse, illetve csak egy utcanevet tartalmaz. Ennek ellenére részletes képet ad 
a városról. Címe a térkép tükrén kívül, az alsó térképszegélyen olvasható: Grund-
Riess der Stadt / SCHEMNITZ / Samt der benachbarten gegend / Alle darinnen 
befindliche höhen und Berge, Firsten und / Thäler, vornehmste Plätze und Örter; 
zumahl aber, die / hindurch gehende, practicable und mögliche Wege / vorstellend. 
Vagyis Selmecbánya alaprajza a környező területtel együtt, az ott található dom-
bokkal és hegyekkel, főtökkel11 és telérekkel, legjelentősebb helyekkel és helysé-
gekkel, ugyanakkor még a városon átmenő használható és lehetséges utakkal ábrá-
zolva. A cím értelmezésében a térképhez tartozó irat nyújt segítséget. Mikoviny 
Sámuel 1738. március 7-én kelt, br. Mittrovszky János Nepomuk főkamaragrófhoz 
intézett szakvéleményéből kiderül, hogy a városon átmenő használható és lehetsé-
ges utak azok az útvonalak, melyeken a Bars megyéből szállított fát el lehetett vol-
na juttatni a Mihály-tárótól a Pacher-táróig.12 

9 A város látképét Id. Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Szerk. Borovszky Samu. 
Bp., [1906]. (Magyarország vármegyéi és városai) (A továbbiakban: Borovszky) 88-89. p.. 
Varjú Elemér: Magyar várak. Bp., [1933]. 146. p., Banská Stiavnica. Zost. Vincent Grcga, 
JozefVozár. Banská Bystrica, 1964. (A továbbiakban: Banská Stiavnica) 60. p., Lux Kálmán: 
A selmeczbányai Óvár. Építészettörténeti tanulmány. Bp., 1914. 40. p. Egy 1763-as, kéziratos 
látképet közöl még az irodalom. 1. Banská Stiavnica i. m. 67. p. 

10 Országos Széchényi Könyvtár Térképtár TA 277, TK 1530. Mikoviny Sámuel Selmecbánya 
környéki térképeiről 1. Török Enikő: Mikoviny Sámuel rézmetszetü megyetérképei. A mérnök-
térképész élete és munkássága. Doktori disszertáció. Kézirat. 1-2. köt. Bp., 2002. (A további-
akban Török, 2002.) 1. 146-151. p. A bányatérképezésről 1. Vozár, Jozef: Vyvoj banskej 
kartografie na Slovensku. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. V. Red. Ján Tibensky. 
Bratislava, 1969. 147-210. p. 

11 Főte a bányatérséget felülről határoló kőzetfelület, nem mindig azonos a fedővel; mely a mü-
veit hasznosítható ásványtelep vagy telér fölött levő kőzet. Műszaki lexikon. Főszerk.: 
Polinszky Károly. 1. köt. Bp., 1974. 757., 930. p. 

12 Österreichisches Staatsarchiv (Wien) Hofkammcrarchiv Karten und Pläne O 359. A térképhez 
tartozó jelentés lelőhelye: uo. Münz- und Bergwesen, Ungarn 1738. aug. 16. rote Nummer 



A térkép Selmecbányát mutatja, délkeleti részének kivételével, ahol a Szent-
antali- (vagyis Alsó-) kapu vezetett a városba, mely az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet-kápolna mellett épült. A Szentantali-kapu a Notitiában Alsó-, illetve Korpo-
nai-kapu néven szerepel.13 

A város környékén, a várostól néhány óra járásnyira, a bányák körül kisebb-na-
gyobb települések, utcák, külvárosok alakultak ki, melyek a városhoz tartoztak. 
Ezeket a bányásztelepeket a térkép nem tartalmazza. Bél Mátyás a bányák ismerte-
tésekor említi a külvárosokat: Hodrusbányát, Bankát — vagyis Schüttersberget—, 
Istvánházát (Steffultót, Bélnél: Stefeltowa) és Fuchslochot.14 Alsó-, Közép- és Fel-
söfuchsloch is létezett a korábbi századokban, és a XVI. században Közép-
fuchsloch területén alakult ki Windschacht (Szélakna). Megemlí tendő még 
Sieglsberg (Hegybánya) is, ahol a bányák körül szintén kisebb település jött létre.1'1 

A térkép szerzőjének neve a keretmezö j o b b alsó sarkában olvasható: 
Entv[orfen] von Mikoviny. Mikoviny Sámuel (1700-1750) az udvari kamara al-
só-magyarországi bányavárosok területén működő mérnöke, a Selmecbányái bá-
nyatisztképző iskola tanára volt. 1735-ben nevezték ki az udvari kamara mérnö-
kévé és a bányatisztképző iskola tanárává, és még 1735 decemberében családjával 
együtt átköltözött Pozsonyból Selmecbányára. 1736 elején kezdte meg a tanítást a 

92/2. fol. 1017-1022., 1072-1081. A térkép adatait a továbbiakban a hozzá tartozó irat, Bél 
Mátyás Notitiájában található egykorú városleírása, valamint térképek és szakirodalmi mun-
kák alapján ellenőrzöm, elemzem és ismertetem. A térképekről és a Notitiából vett megneve-
zéseket betűhíven közlöm. 

13 Bél, IV. 619. és 646. p., Bartha Dénes - Oroszi Sándor. Szép kis város Selmecbánya..., kalauz 
a régi és az új Selmecbányához. Bp., 2003. (A továbbiakban Bcirtha-Oroszi, 2003.) 55. p., 
Bartha Dénes - Oroszi Sándor. Selmec, Selmec, sáros Selmec. Vademecum erdészek számára. 
Bp. - Sopron, 1991. (A továbbiakban Bartha-Oroszi, 1991.) 44. p. 

14 Ezek a külutcák Zipser Mátyás (11768) 1747-es, Grund-Riess der gantzcn Schemnitzer Revier 
... című rézmetszetü bányatcrképén a következő névalakokkal szerepelnek: Gassen Hodritsch, 
Gassen Schüttcrsberg, Ober Fuchsloch, Unter Fuchsloch, Stephls Hof. A Síglisbcrg és Wind 
Sch. megírások bányákra vonatkoznak. Országos Széchényi Könyvtár Térképtár TM 4627. 

15 Bartha-Oroszi, 2003. 13. és 152. p., Bartha-Oroszi, 1991. 10. és 103. p., Borovszky, 90-91. és 
95. p., Bél, IV. 647-649. p., Selmeczbányaiak emlékkönyve. Bp., [1936]. (A továbbiakban: 
Selmeczbányaiak emlékkönyve) 11., 17. és 22-23. p., Sobó Jenő: Selmeczbánya sz. kir. város 
társadalma, ipara és kereskedelme a XVI. század első felében. Bp., 1910. (A továbbiakban 
Sobó, 1910.) 13-14. p., Banská Stiavnica 56-58. p., Selmeczbányai kalauz, tekintettel a város 
történetére, nevezetességeire és vidéki leírására. Szerk.: Tirts Rezső, Szentgyörgyi Ede és 
Abai Ottó. Selmeczbánya, 1898. 64 p. 31. p., Kovács F. Lajos: Körmöcbányától Telkibányáig. 
A Selmec-Körmöci Érchegység és a Szepes-Gömöri Érchegység bányászati-kohászati emlé-
keinek topográfiája, 1972. Miskolc - Rudabánya, 2000. (A továbbiakban Kovács, 2000.) 15., 
18., 22., 35., 59. és 62-63. p. 



bányatisztképző iskolában. Matematikai előadásait kezdetben saját házában — 
mely az Arany utcában, az egykori Privitzky-házban1'1 — tartotta, majd 1746-tól a 
Kamaraházban. Mérnökként pedig számos térképet és szelvényrajzot készített a 
város bányáiról, a város környéki tavakról. 1742. március 30-án Mikoviny felvételt 
nyert a Selmecbányái polgárok sorába, 1741-ben pedig két altárna és a hozzájuk 
tartozó zúzók részvényesei között is szerepelt. Tehát olyan mérnök-térképész raj-
zolta meg a város alaprajzát, aki jól ismerte a vidéket, sőt csillagászati megfigyelé-
seket és trigonometria méréseket is végzett a város területén és környékén.17 

A térkép méretarányának megállapítása a bal alsó sarokban, a tükörvonalra raj-
zolt vonalas aránymérték alapján történhet. Az egyszerű aránymérték ellentétes 
irányú főbeosztásból és segédbeosztásból áll. Ez alapján 600 öl 8,1 cm-nek felel 
meg, így a méretarány megközelítőleg 1:14 000. 

A készítés dátuma a térképen nincs feltüntetve, de a térképhez tartozó iratokból 
egyértelműen meghatározható: 1738. 

A színes kéziratos térkép térképtükrének mérete 18,1x19,2 cm, lapméret na-
gyobb: 32,5x21 cm, mivel a cím és a betűmagyarázat a kereten kívül található. 

A várostérképekre jellemzően, a nagy méretarányból adódóan fokhálózati be-
osztása nincs. A keretmezőben az égtájak megnevezése is mutatja, hogy az alaprajz 
nyugati tájolású. 

A 29 tételes betümagyarázat az alsó térképszegélyen, a cím alatt van feltüntetve. 
Az egyik betűjelnél, mégpedig az O betűnél nincs megadva a magyarázat. A betű-
jelek a fontosabb épültekre, kapukra, bányákra és aknákra vonatkoznak. A német 
nyelvű térkép betűmagyarázatát betűhív alakban teszem közzé: 

Benennung der vornehmsten Örter 
A. dass alte Schloss 
C. das Rathaus 
E. die deutsche Iesuiter Kirchen 
G. Camerhof 
I. Farkascher thor 
L. Kampel thor 
N. das obere thor 
P. Hauer thor 
R. Stadt Majerhof 

B. das Neue Schlössel 
D. die Windische Haupt Kirchen 
F. Mariae Sehne Kirchen 
H. Dilner thor 
K. Csilinger thor 
M. Camerhofische thor 
O . 

Q. Frauethor 
S. Gruberischer garten und Majerhof 

16 Bartha-Oroszi, 2003. 59-60 . p., Bartha-Oroszi, 1991. 47. p., Kovács, 2000. 2. p. Mikoviny 
egykori házára emléktáblát helyeztek el. 

17 Mikoviny Selmecbányái működéséről részletesebben ld. Török, 2002., 15-35. és 139-151. p. 



T. Elisabeth Schacht 
V. Theresiae Sch. 
X. Gregori Sch. 
X. Andrae Schaht 
a. Kaufhaus sch acht 
cc. Dreykönigsstolln 

b. Glantzenberg 
dd. die untere gassen 

U. Amaliae Sch. 
W. Waiden Sch. 
Y. Dreyfaltikeiter Sch. 

Ezek szerint Mikoviny jelöli az Óvárat (A), az Új- vagy Leányvárat (B), a Vá-
rosházát (C) és a Kamaraházat (G). Az utóbbi napjainkban a bányászati múzeum-
nak ad helyet. Három templomot nevez meg. D betűvel jelöli a Városháza mellett 
lévő Szent Katalin-templomot Tót-templom néven, E betűvel a Nagy Boldog-
asszony-templomot Német Jezsuita-templom néven, mely a város plébániatemp-
loma volt. Végiil F betűvel a Havas Boldogasszony-templomot, melyet Frauen-
bergi-templomként is emlegettek.18 

A XVI. században a török portyázok ellen megerősítették a várost, ekkor építet-
ték a Leányvárat, erőddé alakították az Óvárat, fallal vették körül a várost ott, ahol a 
hegyek nem zárták el az utakat, a régi kapukat felújították és újakat is emeltek. Eb-
ben az időben építették a Hegybányai-(Szélakanai-)kaput (Q), a XV. század végén 
lebontott Szentantali-kaput (a térképrajzán kívül esik), a Bélabányai-kaput (H), a 
Kamaraházi-kaput (M) — mely a város belső kapuja volt a Kamaraház mellett — 
és legkésőbb a Felső-, vagyis Vöröskúti-kaput (N). A Hegybányai-kaput Bél 
„Frauen-Berger Thor" néven említi. Mikoviny ezeken a kapukon kívül még négyet 
jelöl térképén: a Farkas-kaput (I), a Csilinger-kaput (K) — melyet szintén megerő-
sítettek a török portyázások ellen —, a Kampel-kaput (L) és a Hauer-kaput (P). A 
Hauer-kapu a Kopogónak, vagyis a Klopacskának felel meg, melyet Bél a bányá-
szok kapujaként említ: „porta metallicorum", „Der gantzen löblichen Brüderschaft 
Thor". A Kopogó 1681 -ben épült a bányászok költségén. A bányász „társláda" tu-
lajdonába volt, s kopogtatója szólította munkába a bányászokat.19 

Az O betűvel jelölt tereptárgy értelmezése hiányzik a betűmagyarázatból. Mi-
vel a betűrendben előtte és utána is városkapuk neve szerepel, bizonyára Mikoviny 
itt is egy kaput akart jelölni. 

18 Az említett épületek leírását ld. még Bél, IV. 621-628. és 630-641. p., Bartha-Oroszi, 2003. 
58. és 60-61., 71. p., Bartha-Oroszi, 1991. 46-48. és 56. p., Sclmeczbányaiak emlékkönyve 
10., 13-14., 20., 22., 24. és 30-34. p., Sobó, 1910. 15., 78-79. p., Kovács, 2000. 1. p. és Lux 
tanulmányát. 

19 Bél, IV. 619., 645-647. és 666. p., Bartha-Oroszi, 2003. 15., 47-48., 58., 71. és 84. p., Sobó, 
1910. 18. p., Borovszky, 107. p., Selmeczbányaiak emlékkönyve 25., Banská Stiavnica 62. p.. 
Kovács, 2000. 5. p. 



A vagyonos bányapolgár Rubigalli-család a XVI. században a Városi majort, 
vagyis az Alsó majort (R) is várszerűen megerősítette, fallal vette körül és bástyá-
kat építtetett, majd a század végén a főkamaragróf megvásárolta a város számára.20 

Mikoviny még egy majort jelölt, a Gruber-kertet és majort (S), vagyis a Felső 
majort.2' 

A betűmagyarázatban ezt követően aknák nevei szerepelnek: Erzsébet-akna (T), 
Amália-akna (U), Teréz-akna (V), Weiden-akna (W), Gergely-akna (X), Szenthá-
romság-akna (Y), András-akna (X) és a Kamaraházi-akna (a). A betümagyarázatban 
kétszer fordul elő az X betű, a térképen viszont csak egy helyen van feltüntetve. 
Zipser Mátyás 1747-es bányatérképe szerint az András- és a Gergely-akna egymás 
mellett helyezkedett el, így a térképen az X betű mindkét aknára vonatkozhat. Ezután 
két bánya következik még a betűmagyarázatban: a Glantzenberg (b) — itt volt a 
Glantzenberg-tárna bejárata — és a Háromkirály-táró (cc).22 

A betűmagyarázat utolsó tétele egy utcanév, az Alsó utca (dd), mely a Szent-
antali-kaputól vezet a város központjába. 

A térképi jelek magyarázatát nem adta meg Mikoviny. A domborzatot felülné-
zeti, csíkozásos módszerrel ábrázolta. A patakokat egy vonallal jelölte, a tavak víz-
felületét világos kékre színezte. A háztömböket alaprajzszerűen és piros színe-
zéssel jelenítette meg. A fontosabb, a betümagyarázatban szereplő épületeknek 
azonban madártávlati képét rajzolta meg. A háztömbök rajza adja meg a város ut-
cahálózatát, és egyes útvonalakat kettős pontsor és színezés jelöl. Az erdőket kis 
félkörök jelzik. A bányáknál és az aknáknál a lójárgányok — mint a függőleges ak-

20 Bartha-Oroszi, 2003. 55-56. p., Bartha-Oroszi, 1991. 44. p., Sclmeczbányaiak emlékkönyve 
28-29. p., Borovszky, 109. p., Sobó, 1910. 6-8. p. 

21 Később itt állt a Vigadó, melyet útszélesítés miatt lebontottak. A mögötte lévő kert volt a 
Fizcly-kcrt. ahol most uszoda található. Bartha-Oroszi, 2003. 56. p., Bartha-Oroszi, 1991. 
45. p. 

22 A Notitiában az aknák és bányák a következő névvel találhatók meg: puteus Elisabethae; 
puteus Amaliae, Amalien Schacht; puteus Theresiae, Sieben Weiber, Theresien-Schacht, 
Thcresiae-Schacht; puteus, cui a Salicibus denominatio est, Weiden Schacht; puteus Grcgorii; 
S.S. Triadis puteus; puteus Andreae; Kauf-Haus-Schacht; Glantzenberg; Trium Rcgum puteus, 
Heylig Drey-König-Stolln. Bél, IV. 654., 659. és 665. p. 
Az Erzsébet-akna Neu Schacht, a Teréz-akna Rosenkranz Schacht néven is előfordult. Az 
András-akna környékén ma szabadtéri bányászati múzeum működik. Bartha-Oroszi, 2003. 
57., 108., 115., 128. és 130-132. p., Kovács, 2000. 8. és 12-15. p. A Háromkirály-tárnát a 
XVIII. század előtt Kirian-tárnának nevezték. Péch Antal. Alsó-Magyarországi bányamívelés 
története. III/1-3. Sajtó alá rend. Kosáry Domokos. Bp., 1967. 371., 374. és 379. p. 
Glantzcnbergről 1. még Sobó, 1910. 90, p. 



naszállítás és vízemelés állati erővel hajtott „erőgépei" — kúpos gépházainak ol-
dalnézeti rajza is látható. 

A térkép névrajza elsősorban domborzati neveket és a bányák megnevezéseit 
tartalmazza. A Selmecbánya környéki hegyek a Selmeci-érchegységhez, vagyis a 
Selmeci-hegységhez tartoznak. Mikoviny a Paradicsom-hegy (Paradais), a 
Sobó-hegy (Schauab), az Ó-(városi-)hegy (Alteburg), a Nad Kamen (Knikail), a 
Kaltehof, a Józsa-domb (Schindelberg) és a Mihály-tárói-domb (Michaelistolner 
höhe) nevét írta meg a térképen. Vöröskút — amely tulajdonképpen egy hágó — 
nevét Rothebrun alakban adta meg. A Rossel megírás egy hegyoldalt jelöl, mely a 
vagyonos bányapolgár-, a Rössel-családról kapta elnevezését, hisz az ő tulajdo-
nukban volt, s itt korábban számos bánya működött. Nyugaton az Ottergrundi-
(Ottergrund) és délen a Szentháromság-völgy (Dreyfaltigkeiter grund) neve olvas-
ható még.23 

A középkorban a település központja az Ohegyen, vagyis az Óvárosi-hegyen 
volt, a tatárjárás után települtek át a lakosok a Selmec-patak völgyébe.24 Ennek a 
régi településnek a maradványait jelzi Mikoviny a két oldalnézeti várromot ábrá-
zolójelöléssel. 

Vízrajzi nevek nem találhatók a térképen, így a patakok és a tavak neve sincs 
feltüntetve. Selmecbánya tulajdonképpen a Selmec-patak völgyében épült, mely a 
Paradicsom-hegy oldalában ered két ágból. A település határánál a patakot föld 
alatti csatornába terelték, s beboltozva vezették át a város alatt.23 A térképen is lát-
ható, hogy a két ágból eredő patak a város határában, Ottergrundnál eltűnik a föld 
alatt, s Glantzenbergnél bukkan elő. 

23 Bartha-Oroszi, 2003. 10., 21., 53-54., 118. és 122. p., Bartha-Oroszi, 1991. 7. és 42-43. p., 
Borovszky, 1. p., Selmcczbányaiak emlékkönyve 20. és 24. p., Sobó, 1910. 8-10. p., Banská 
Stiavnica 11-12. p., Kovács, 2000. 61-62. p. 
A Paradicsom-hegy neve Zipser térképén Paradeys alakban szerepel. A Sobó-hegy elnevezése 
Zipser térképén és a Notitiában Schabab alakban olvasható. Az 1748-as szelvényrajzon a Nad 
Kamen Knikeil névformával van megírva. Bél Mátyás az Óhegyet Alten-Burg, a 
Józsa-dombot pedig Schendclsberg néven említi. Zipser térképén és a Notitiában a 
Szentháromság-altáró nevével lehet találkozni: 3faltigkcít stole; 3faltigkeit erbstole; Heilig 
Dreyfaltigkait; Hetiig Dreyfaltigkeit Erb-Stolln. Bél, IV. 662-663., 665., 667., 671. és 672. p. 

24 Selmcczbányaiak emlékkönyve 8-10. és 14. p., Borovszky, 85. és 87-88. p., Banská Stiavnica 
49-55. p., Kovács, 2000. 58. p. 

25 Bartha-Oroszi, 2003. 54-55. p., Bartha-Oroszi, 1991. 44. p., Borovszky, 86. p., 
Selmcczbányaiak emlékkönyve 47. p. 



Néhány tó is szerepel a térképen. A Mihály-tárónál két apró tavacska, a Mihály-
tárói-tavak, és Vöröskútnál szintén két tó látható, az egyik a Vöröskúti-, a másik a 
Városi-tó lehet.26 

Utcanevek — a fentebb már említett Alsó utca kivételével — szintén nincsenek 
megírva a város alaprajzán. Az utcák futását, az utcahálózatot viszont hitelesen 
adja vissza a térkép.27 

Több bánya, tárna nevei olvashatók a térképen. Selmecbányától délnyugatra a 
Pacher-táró (Pacherstolln), a Klinger-táró (Klingerstolln) és a Wasserschacht, a vá-
rostól északkeletre pedig a Mihály-táró (Michaelisstollen) található. A várostól 
nyugati, délnyugati irányban egy vízvezeték, egy főárok (Wasserführung, Haupt-
graben) van kettős vonallal bejelölve, mely Ottengrundtól kanyargósan vezetett 
Szélakna felé. A Voglhíibl-, vagy Vogelhügel-hegy oldalában volt a Starker Wald 
elnevezésű erdőség, s itt a térképen a Riesen, vagyis „facsúsztató" megírás az erdő-
kitermelésre utal.28 

A városból kivezető utakat kettős pontsorral jelölte Mikoviny, s többségük irá-
nyát is megadta. Délen két út vezetett Szélaknára (Weg a[u]fm Windschac[ht], 
Weg aufm Windschacht). Északnyugaton az egyik úton Hodrusbányára lehetett el-
jutni (Weg in die Hodritsch), a másikon Vihnyére (Weg in Eisenbach), a harmadi-
kon pedig az üveghutákhoz (W[eg] in glashiitte.). Északkeleten a Bélabányára 
(nach Dilin), délkeleten pedig a zúzóművekhez (W[eg] in die Puchwercke) — 
Zipser Mátyás térképe szerint a kolpachi zúzóművekhez — vezető út látható. 

Egyes útvonalakat Mikoviny sárga és zöld színezéssel kiemelt, melynek ma-
gyarázata az iratokból derül ki. A térkép ugyanis — mint már említettem — 
Mikoviny 1738. március 7-én kelt szakvéleményének melléklete, mely arról tanús-
kodik, hogy az alaprajz nem várostérképnek készült, a település ábrázolása csak a 
háttértérképet adja a tematikus tartalom feltüntetéséhez. Ezzel magyarázható az ut-
canevek hiánya, illetve az, hogy mely tereptárgyakat ábrázolta és nevezte meg a 
mérnök-térképész. 

Mikovinynek a Mittrovszkyhoz címzett jelentéséből kiderül, hogy 1738-ban a 
Selmecbányái Pacher-táróban egy új gőzgépet szándékoztak üzembe helyezni 
Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1680-1740) osztrák mérnök javaslatára. 
Mikoviny szükségesebbnek ítélte az Istenáldása-táróban egy gőzgép felállítását, 
mint a Pacher-táróban. Arra az esetre, ha mégis Fischer indítványát valósították 
volna meg, térképpel együtt kidolgozta a táróhoz vezető utak tervét, melyeken a 

26 Bartha-Oroszi, 2003. 142. p., Banská Stiavnica 14. p., Kovács, 2000, 50. p. 
27 A Notitiában több utcanév is megtalálható. 1. Bél, IV. 619. p. és a jegyzeteket. 
28 Bartha-Oroszi, 2003. 123-124. és 126-127. p . Kovács, 2000. II., 52. és 62. p. 



gép működtetéséhez szükséges fát lehetne majd szállítani. A Bars megyei mocsári 
út Teplaföig akkora már elkészült, s Mikoviny véleménye szerint Teplafötől Szél-
aknáig az út Hont megyei részét helyre kellett volna állítani. Teplafötől a Mihály-
tárói-dombig el lehetett jutni, de onnan több útvonalon lehetett volna megoldani a 
szállítást a Pacher-táróig. 

Térképén Mikoviny a Mihály-tárói-dombtól a Pacher-táróig vezető lehetséges út-
vonalakat jelölte be. Az egyik, a zöld színnel jelölt utat az előző évben, vagyis 
1737-ben Fischer kezdeményezésére tűzték ki. Az út a környék legmagasabb hegye-
in keresztül vezetett volna: aMihály-tárói-dombtól a Sobó-hegyen és Vöröskúton át, 
majd a „Kaltenhoff ' és a Paradicsom-hegy oldalában az Ottergrundon és a 
„Rössel"-en keresztül az Erzsébet-aknáig, s onnan a Pacher-táróig. Néhány szakasza 
hegynek felfelé vitt volna, és több mint kétszer hosszabb — 3300 öl hosszú — lett 
volna, mint a városon átmenő útvonal, amely csak 1500 ölt tett ki. 

A legcélszerűbbnek azt tartotta Mikoviny, ha az utat Selmecbányán keresztül 
vezetnék — ezt sárga színnel jelölte a térképen —, a Mihály-tárón keresztül, a 
Mihály-tárói-alsó-tó mellett, a Janok-kert („Janokischen garten") szélében, a 
„Gnachen" utcán a Csilinger-kapuig, onnan „Majerk"- és a Fritz-ház között lévő 
utcán a térig.29 Onnan tovább a mészárszéknél található kereskedés mellett, a 
„Markin"-ház és a vágóhíd között néhány telken keresztül, a „Seiler"-ház és a Ha-
vas Boldogasszony-templom mellett a Hegybányai-kapuig lehetett volna jutni. Vi-
szont a házak és a kertek között a hely szűkössége miatt az út építése és karbantar-
tása gondot okozhatott volna, és a város belegyezésére is szükség volt. hogy itt 
szállíthassák a fát. 

Figyelemre méltó, hogy Mikoviny házak és nem utcák szerint írja le az útvona-
lat. így Mikoviny jelentése is jó példa arra, hogy a selmecbányaiak — az erősen ta-
golt terület, a jelentős szintkülönbségek, a girbe-gurba utcák miatt — házak, s nem 
utcanevek alapján tájékozódtak. A házak általában a tulajdonosok, vagy egykori 
tulajdonosok nevét viselték.30 

Arra az esetre, ha a város nem egyezett volna bele, hogy területén keresztül ve-
zessék az utat, Mikoviny egy harmadik lehetőséget is kidolgozott. Ezt az útvonalat 
— mely a város keleti szélén haladt volna — is sárga színnel jelölte térképén. A Mi-
hálytárói-dombtól indult az út az „Ehrenreiterischer garten" nevezetű kert mögött, 

1 29 A „tér" megnevezés itt a város közepére, az alsó piactérre vonatkozik, melyről a XIX. század 
végén is azt írták, hogy nincs megállapított neve. A felső piac volt a Szentháromság-piac. 
Szitnyai József — Trits Rezső: Sclmcczi kalauz touristák számára. Selmeczbánya, 1885. 18. és 
22. p. 

30 Bartha-Oroszi, 2003. 55. p. 



a Józsa-domb (Schindelberg) oldalában a Felső major mellett, az Alsó utcán ke-
resztül, majd az Alsó major mellett, a Szentháromság-völgyben fel a Pacher-táróig. 
Hosszúsága mindössze 1350 öl volt. Az útnak csak az Alsó utcától a Pacher-táróig 
vezető szakaszát (600 öl) kellett volna kiépíteni. Mikoviny csupán abban látott ne-
hézséget, hogy az utat az Alsó utcára az Alsó majoron vagy a szomszédos kis házak 
területén keresztül kellett volna vezetni. Ehhez elengedhetetlen lett volna néhány 
telek megvásárlása, ami körülbelül 100 forintba került volna. Ha a tulajdonosok 
nem egyeztek volna bele a házak eladásába, akkor a Józsa-domb néhány elhanya-
golt kertjét kellett volna e célra felhasználni. A Szentháromság-völgyben is szük-
séges lett volna egyes telkek kerítését elmozdítani az út kiépítéséhez. 

Ezen tervezet jól példázza Mikoviny Sámuel probléma-megoldási módszerét. 
Több felterjesztésében is megfigyelhető, hogy egy adott műszaki feladatot több 
szempontból is igyekszik megközelíteni, nem csak egy megoldást ismertet, hanem 
több lehetőséget is számba vesz, leírja azok előnyeit és hátrányait, majd állást fog-
lal, megindokolja, hogy mért azt a megoldást tartja a legmegfelelőbbnek."1 

Annak ellenére, hogy a fentiekben ismertetett alaprajz nem a városban való tájé-
kozódás elősegítése céljából készült és alig tartalmaz utcaneveket, mégis számon 
tarthatjuk korai várostérképeink között. A nagy méretarányú térkép ugyanis hitele-
sen tükrözi a város utcahálózatát, jelöli és megnevezi a tájékozódást biztosító leg-
jelentősebb épületeket. 

31 Hasonlóan járt el például a komáromi híd helyének kitűzésekor is. A komáromi cölöphíd ter-
véről és a hozzá csatolt térképről Id. Török, 2002. 52-53. cs 156. p. 





REISZ T. CSABA 

MAGYARORSZÁG RÖVID FÖLDRAJZA 

A Compendium Hungáriáé geographicum ismertetése 

250 évvel ezelőtt, 1753-ban Pozsonyban jelent meg Magyarország rövid földrajza 
(Compendium Hungáriáé geographicum). A nyolcadrét alakú, latin nyelvű köny-
vecske tartalmát folyamatosan bővítették és javították, és négy évtized alatt több 
kiadása látott napvilágot. Az első Ratio Educationis — más,jobb munka híján — 
ezt a művet rendelte a középiskolai földrajzoktatás tankönyvéül, és mivel a kötet 
átdolgozásának kísérlete kudarcba fulladt, ezért a második Ratioban továbbra is 
ebből a könyvből taníttatták a hazai földrajzot. 

A Compendium szerzőjéről, kiadásairól, metszeteiről számos téves tény olvas-
ható a szakirodalomban. Ennek egyik oka az autopszia hiánya, mert az egyes 
(szak)írók nem az eredeti munkák kézbevételével és leírásával tettek megállapítá-
sokat, hanem a korábbi nagyobb könyvészeti összefoglalók adatait vették át. Jelen 
tanulmány arra törekszik, hogy a Compendium példányainak feldolgozásával a 
legteljesebb könyvészeti leírást készítsen el, a vitás megállapítások összegzésével 
lehetőség szerint tisztázza a pontos adatokat, és egyúttal összefoglalja a könyv tör-
ténetére vonatkozó ismereteket is.1 

Ratio Educationis: a Compendium szerepe a hazai földrajz oktatásában 

A XVIII. század Magyarország gazdasági-társadalmi fejlődésének tevékeny és 
termékeny korszaka volt. Az állam vezetői, a felvilágosult uralkodók — és a kör-
nyezetükben tevékenykedő politikai vagy közigazgatási szakemberek—-felismer-
ték, hogy a felemelkedés záloga a lakosság ismereteinek bővítése, műveltségi 
szintjének emelése lehet: „Mindig fontos szerepet játszott a jó erkölcsű népek köré-
ben az ifjúság helyes nevelése és az egész oktatás irányítása, mert úgy látták: ez az 

l Köszönöm dr. Török Enikő, dr. Plihál Katalin, dr. Balatonné Bárányi Judit szíves és önzetlen 
segítségét, akik megkönnyítették a Compendium lehető legtöbb példányának egyidejű vizsgá-
latát az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) és az Egyetemi Könyvtárban, meggyorsítva 
ezáltal a kutatómunkámat. 

FONS X. (2003)2. sz. 291-3 18. p. 291 



országok szilárd alapja, ettől függ a közjóiét."2 Ennek nyomán megváltozott az ok-
tatással és neveléssel szemben támasztott állami igény: immár nem a buzgón hívő 
vallásos ember, hanem a gyakorlati életben szükséges ismeretekkel felvértezett, 
írni-olvasni-számolni tudó, (latin, német, nemzetiségi) nyelvismerettel rendelke-
ző, környezetét jól ismerő hasznos állampolgár eszménye határozta meg az iskola-
ügy feladatait. 

A kormányzati reformtörekvések sorába tartozott a — népiskolai oktatásnak 
mintául szolgáló — pozsonyi normaiskola megnyitása (1775), az oktatásügy pénz-
ügyi hátterét tartósan biztosító egyetemi és tanulmányi alapok létrehozása a felosz-
latott jezsuita rend vagyonából, továbbá az egységes állami felügyeletet biztosító 
tankerületek felállítása (1776). Az intézkedések betetőzéseként a pénzügyi-admi-
nisztratív szabályozást az oktatás tartalmi átalakítása követte, amely az 1777 nya-
rán legfőbb jóváhagyást elnyerő Ratio Educationisban, vagyis „Magyarország és a 
társországok átfogó oktatási-nevelési rendszerében" öltött testet. Igaz ugyan, hogy 
e rendelet előírásai nem váltak a mindennapi gyakorlat szerves részévé, sőt az álla-
mi akarat a protestáns iskolafenntartók ellenállását váltotta ki, ezért az 1806. évi 
megújítása már csak a királyi (katolikus) iskolákra kiterjedő hatállyal bírt, mégis 
vitathatatlan a két Ratio jelentősége a honi oktatásügy megreformálása és gondol-
kodásmódjának változása terén. 

A Ratio a korábbi latin- és vallásközpontú oktatás helyett új tantárgyakat veze-
tett be és az addig oktatott tárgyak tartalmát is átalakította. A középfokú iskolák 
alsó tagozatán (az ún. latin iskolákban/grammatikai osztályokban) a latin, a német 
és a nemzetiségi nyelvek oktatásának szükségességét külön is kihangsúlyozva az 
ismereteket két csoportba, a minden tekintetben nélkülözhetetlen és a csupán hasz-
nos ismeretekre osztotta. Az elsőbe tartozott a hittan, az írás, a matematika, a latin 
és a természettan. Minden tanuló számára egyformán hasznos tárgyak voltak az O-
és Újszövetség története, Magyarország történelme, illetve a hazai földrajz, míg 
csak némely tanuló számára hasznos vagy szükséges tantárgy volt — és csak kü-
lönórák keretében, az iskolai tanítási időn kívül volt tanítható — a görög, a geomet-
ria, a természetjog alapelvei, a jogesetek magyarázata a hazai jogszokások és tör-
vények szerint.3 

2 Az 1777. évi Ratio Educationis első mondata. Ratio, 17. p. Bár Mészáros István fordítását szá-
mos kritika érte már, a Ratio alább hivatkozott magyar nyelvű szövegénél esetenként megtar-
tottam az ő megoldásait és terminológiai gyakorlatát (pl. a középiskola alsó, grammatikai 
tagozatának „kisgimnázium"-mal való fordítását). Az első Ratio Educationist I. RE, a másodi-
kat II. RE rövidítéssel hivatkozom a továbbiakban, mindkettő magyar szövegét közli: Ratio. 
(A felhasznált irodalom részletes adatait Id. a tanulmány végén.) 

3 I. RE, II. rész 2. szakasz 2 -5 . fejezet. 



A Ratio a földrajz korábbi oktatását kritizálva megjegyezte, hogy az volt a szo-
kás, hogy — a tanulók életkorára és értelmi befogadó képességére tekintet nélkül 
— a földkerekséget, a négy világrészt oktatták először, majd Európát, aztán az otta-
ni országokat. „Végül pedig, amikor szinte már alig maradt rá idő, s amikor a tanár 
a tanulókkal együtt szinte már kimerült, akkor következett a haza meglehetősen 
száraz és szűkös ismertetése. Ez is alig volt több — a szokásos feldolgozási mód 
miatt —, mint a nagyobb városok megnevezése." Az új szabályozás ezen gyökere-
sen változtatott, és a szűkebb környezet felől haladt a tágabb felé: „Ezért, nehogy 
eltérjen ettől a célkitűzéstől az oktatás, újra és újra emlékezetbe kell idézni, hogy 
ezekben az iskolákban Magyarország és a társult országok állampolgárai kapnak 
kiképzést. Tehát elsősorban a haza földrajzát kell velük elsajátíttatni, azután a 
szomszédos országokét, végül az ausztriai uralkodóház fennhatósága alatt álló töb-
bi területét."4 

Az új rendszer szerint a középiskola alsó tagozatán az első két év anyaga Magyar-
ország és a hozzá tartozó országok (Horvátország, Szlavónia, Dalmácia, Temesi 
Bánság, Erdély, Galícia és Lodoméria) földrajza volt, a bevezetés és a világ általános 
fogalmának tisztázása után a megfelelő térképek segítségével kellett a tárgyat taníta-
ni. A tanár először Magyarország általános térképét tárta a tanulók elé, amelyen az 
ország és a hozzá tartozó területek fekvését mutatta be, az utasítás szerint „ez addig 
ismétlendő, amíg ezek elhelyezkedése minden tekintetben az ifjak eszébe vésődik." 
Ezt követően az ország részletes, színes határvonalakkal négy kerületre és megyékre 
osztott térképét, majd annak a megyének a térképét magyarázta el a tanár, ahol az is-
kola feküdt, ezt a szomszédos megyék ismertetése követte/ 

Felső, vagyis humán tagozaton (a gimnáziumokban) a tanulók a korábbi tanul-
mányokat folytatták: feldolgozták a földrajz általános tételeit, megtanulták a föld-
gömb szerkezetét, működését, térképen megvizsgálták a négy világrészt, különö-
sen az európai országokat, majd részletesebben átismételték mindazt, amit a koráb-
biakban tanultak.6 A földrajz oktatása heti két napon l - l órában folyt.7 

Az oktatási szabályzat a földrajzoktatás legnagyobb nehézségét abban látta, 
hogy „nincsen olyan tankönyv, amely ilyen rendben összeállítva foglalná magába a 
tananyagot, és hiányoznak a részlettérképek is. Addig azonban, míg mindez egy 
kötetbe gyűjtve nyomtatásban kiadásra kerül, használható Bél Mátyás négy rész-
ből álló »Magyarország földrajzának kézikönyve« című munkája, amely Pozsony-

4 I. RE, 123. §. (Kiemelés az eredeti szövegben.) 
5 Uo. 124. §. Ilyen térképek készültek a Compendiumhoz, Id. a mellékleteket. 
6 Uo. 150. §. 
7 Ratio, 211-213. p. 



ban 1767-ben újra megjelent. Az ehhez a műhöz (amely sokféle ok miatt folytatást 
érdemelne) mellékelt, a tizenkét vármegyét ábrázoló térképek is felhasználhatók, 
amíg a királyi egyetem gondozásában elkészítik a jelenleg még igényelt térképeket 
és a magyarországi iskolák részére saját atlaszt állítanak össze."8 Az egyes tár-
gyakhoz rendelt tankönyvek között ugyancsak megemlítik, hogy az alsó tagozatos 
osztályok esetében „földrajzból kéznél van a kiegészítésekkel ellátott Bél-mű, a ta-
nulás kezdetén ez használható, amíg az új tankönyvet meg nem írják", a gimnáziu-
mokban pedig „a földrajzhoz a Bél-könyv (Supplementum Belianum) kiegészíté-
sét kell mindegyik tanuló kezébe adni, mindjárt a gimnáziumi tanulmányok kezde-
tén".9 

A Ratio Educationis 1806-ban kiadott új és átalakított változata szerint alsó ta-
gozaton a földrajzot a 2-A. évben tanították: „a haza szeretete azt kívánja, hogy a 
földrajz oktatásában Magyarország legyen a kiindulás, és ez után térjenek rá a hoz-
zá tartozó tartományokra." A 3. évben „a földrajzban először Erdéllyel, Galíciával, 
Lodomériával és Bukovinával foglalkoznak, majd térjenek át a török Porta által 
meghódított tartományokra, főként azokra, amelyek egykor jogilag a magyar ki-
rálysághoz tartoztak, ilyenek: Bosznia, Szerbia, Bulgária, Oláhország és Moldva." 
Terjedelmessé vált a tárgy a 4. évben, ekkor ismerték meg a császári ház németor-
szági és itáliai örökös tartományait, Lengyelország, Szilézia, Szászország, Bajor-
ország, a Római Birodalom és Svájc földrajzát, majd a földgömb használati módját 
és a földrajz összefoglaló történetét.10 

A gimnáziumi oktatásban már a tárgy történeti aspektusa is szerepet kapott: „be 
kell mutatni a korábbi korok földrajzát is, megemlítve mindenütt a régi földrajzi 
neveket, hogy az egyes helyek és vidékek jelenlegi földrajzi megjelölései alkalmat 
adjanak az egykori vidékek és helyek azonosítására. Azok a tanulók, akik ezeket az 
ismereteket elsajátították, könnyebben és mélyebben megérthetik a régi szerzők 
műveit." Első évben Európa és Ázsia, a 2. évben Afrika és Amerika földrajzát kel-
lett megtanulni." 

A szabályzat mind az alsó, mind a felső tagozat tankönyveinél megjegyezte, 
hogy nem mindegyikük tökéletes, de amíg az újak el nem készülnek, addig a régeb-
biek a tanárok saját magyarázatával kiegészítve tovább használhatók.12 

8 I. RE, 124. §. Az említett 12 térkép nem a Compendiumban, hanem Bél Notitiájának 5 köteté-
ben jelent meg. 

9 I. RE, 131., 159. §§. Ez a mű az először 1777-ben megjelent Compendiolumma\ azonos. 
10 II. RE, 53., 59., 67. §§. 
11 II. RE, 86. és 88-89. §§. 
12 II. RE, 69. és 90. §§. 



A grammatikai tagozat 2. évfolyamos tankönyvei között szerepelt „a »Magyar-
ország földrajzának kézikönyve Bél Mátyás kézirata alapján« című könyv bővített 
és javított kiadása, a kiegészítésben a következő országokkal: Szlavónia, Horvát-
ország, Dalmácia", a 3. osztályban pedig „Erdély, Galícia és Lodoméria földrajza 
abból a kiegészítésből, amely Magyarország földrajzának kézikönyvéhez csatla-
kozik; valamint Törökország európai része, Tomka-Szászky János »Bevezetésié-
ből, amelyet Severini János javított és bővített." Az utolsó esztendőben „azoknak 
az országoknak a földrajza, amelyek ebben az osztályban kerülnek sorra, vehető 
Tomka-Szászky már említett, függelékkel bővített bevezetéséből."1'' 

A gimnáziumi 1. osztályban „az új és a régi világ földrajzához most és a követ-
kező évben is segédkönyvül használható Szászky könyve Severini kiegészítései-
vel, akárcsak a kisgimnáziumban." Másodévben is ez a tankönyv, a professzorok 
kiegészítéseivel.14 

Ez a Ratio már a földrajzoktatás módszertani kérdéseiben is adott eligazodást: 
„Kétféle módon tanítják az iskolában a földrajzot: először együtt a történelemmel 
és a klasszikus szerzőkkel; másodszor külön, önállóan, ha ez egyáltalán önállósít-
ható." A földrajztanítás fellendítésére és eredményes tanítására pedig azt javasolta, 
hogy az oktatás idején függesszenek ki térképet és állandóan tartsák azt szem előtt. 
Az anyag megtanításához pedig hasznos módszer lehet, ha különféle részletességű 
vaktérképeket használnak a számonkérésre.13 

Kísérlet a Compendium javított változatának kiadására 

A tankönyvek Ratioban is említett hiányosságainak pótlására a Helytartótanács 
már 1777 decemberében rendeletben utasította az Egyetemi Tanácsot, hogy adják 
meg azon könyvek jegyzékét, amelyek már elkészültek és megfelelnek az új tanul-
mányi rendszernek, illetve közöljék, hogy kik és milyen munkákon dolgoznak. Az 
egyetemi magisztrátus válaszában többek között jelezte, hogy Magyarország föld-
rajzán Balogh Sándor, a győri akadémia professzora dolgozik, igyekszik és siet a 
művel. Ennek ellenére nincsen tudomásunk arról, hogy ez a munka valaha is elké-
szült volna.16 

13 II. RE, 71-73. §§. Az említett könyvekről ld. alább a Compendium elemzését. 
14 II. RE, 91-92. §§. 
15 II. RE, 239. §. 
16 Vö. Petrik, Szinnyei. A Compendium kijavításának levéltári forrásai részletesen: Reisz. 



A Helytartótanács az ügy tárgyalásakor megjegyezte, hogy „itt és most használ-
ható lehet Bél Mátyás Magyarországot és csatolt országait tárgyaló, Pozsonyban 
kiadott földrajzi munkája, amely a maga idejében minden részletében tökéletes 
volt". A tankerületi főigazgatókat ezért arra utasították, hogy az alájuk tartozó 
igazgatókat bízzák meg a könyv iskolájukra (vagyis városukra, régiójukra) vonat-
kozó részének kijavításával, és egészítsék ki a Ratio 123-125. paragrafusaiban 
megkívánt elemekkel. A hivatal nem titkolt célja az volt, hogy a beérkezett feljegy-
zésekből majd új és a Rationak teljesen megfelelő földrajzi munkát állíttasson 
össze. 

Bár az előzetes tervek szerint az észrevételeket 1778 szeptemberéig kellett vol-
na visszaküldeni, még 1779 májusában is a Helytartótanácsnak kellett figyelmez-
tetnie a késlekedőket a megkívánt javítások beküldésére. A beérkezett megjegy-
zéseket Molnár János, a budai egyetemi főgimnázium igazgatója kapta megőrzés-
re, aki 1779 decemberében javasolta, hogy bízzák meg Wagner Károlyt a kijavítá-
sok elvégzésével és az új munka összeállításával. Wagner 1780 januárjától el is 
vállalta ezt a megbízatást, de azt igényelte, hogy a Helytartótanács bocsásson ren-
delkezésére egy jobb Magyarország-térképet, amit katonai mérnökök készítettek, 
valamint kapjon a munkához alkalmasabb dolgozószobát az egyetem épületében. 
Többszöri kérése ellenére ez utóbbit nem teljesítették, ugyanakkor már 1780-ban 
megkapta az 1769-ben készült 12 lapos Müller-féle térképet. Ezt a mappát annyira 
titokban tartották ebben az időben, hogy a Magyar Kancellária úgy rendelkezett 
annak használatáról: „A Müller-féle térkép a magyar rendeknek a legnagyobb óva-
tossággal kiadható. Csak egy emberre bízható, aki munkatársaival való időnkénti 
felhasználása után a térképet ismét gondos megőrzés alá veszi és azért is felelős, 
hogy az sem egészben, sem részben soha nyilvánosságra ne jusson."17 

Wagner az egyetemi könyvtárban igyekezett feltárni azokat a munkákat, ame-
lyekből a javítást elvégezhette volna, de mivel nem talált elegendő adatot, ezért a 
Helytartótanácsot arra kérte, hogy valamennyi vármegyét keressék meg, és azok 
válaszoljanak az előre megadott kérdésekre. A kormányszék a többszöri kérésre 
végül 1781. december 6-án kiadott rendeletében felhívta a vármegyéket, hogy 
amennyiben van, úgy Bél kéziratos megyeleírásátjavítsák és egészítsék ki, vagy 
válaszoljanak azon kérdésekre, hogy 1.) hány járásra oszlik a vármegye, 2.) azok-
nak mik a határai, fekvése, területe, 3.) mely várak, városok, mezővárosok, emlé-
kezetre méltó helyek, hegyek és folyók, 4.) milyen kézművesség és természeti 
értékek, 5.) milyen egyéb különleges, a megye dicséretére váló, feljegyzésre méltó 
dolog van ott? 

17 Borbély-Nagy, 76. p. A térkép szerzője Ignaz Müller volt. 



A vármegyék nem teljes számban és nem azonos színvonalon válaszoltak a kér-
désre, így 1782-1783 folyamán számos feljegyzést küldtek be a Helytartótanács-
hoz.18 Sajnos a budai egyetemi professzorok között ekkor keletkezett konfliktus-
nak Wagner is áldozatul esett, 1784-ben nyugdíjazták, így a könyv kijavítása végül 
is félbeszakadt. A vármegyei leírások kéziratban maradtak, és csak némelyik jelent 
meg azóta nyomtatásban.19 

Ki a mű szerzője? 

A Compendium szerzőjeként a szakirodalom és a különféle katalógusok — a Szé-
chényi Könyvtár első nyomtatott katalógusától kezdve a mai könyvtári katalógu-
sokig — leggyakrabban Bél Mátyási jelölik meg, a kötetek az ő neve alatt találha-
tók; a korabeli könyvkötők is az ő nevét nyomták a kötetek gerincére. Ugyancsak 
az ő művei között sorolta fel ezt a munkát Petrik Géza és Szinnyei József is. Az 
újabb életrajzi összefoglalók is Bélnek tulajdonítják e művet, esetenként megem-
lítve, hogy „kis kompendiuma korának népszerű tankönyve volt".20 

Haan Lajos, Bél Mátyás életének és tevékenységének első alapos összegzője 
szerint a tudós 1713-ban írt egy vallási témájú könyvet Compendium avagy rövid 
summája az egész keresztényi tudománynak (Halle, 1713) címmel, ez azonban nem 
földrajzi munka volt.-1 Bél 1714 tavaszáig Besztercebányán tanítóskodott, ekkor 
azonban Pozsonyba költözött. Az ottani líceumban folytatott tanári munkájához 
több tankönyvet is összeállított: többek között az általa oktatott, alkalmas tan-

18 Bizonyos, hogy nem Bel Mátyás Notitiájának, hanem e munkálatok keretében a Compen-
diunmak a javításához születtek azok az észrevételek, amelyek az Országos Széchényi Könyv-
tár Kézirattárában Quart. Lat. 1756. jelzet alatt találhatók: Wagner, Carolus: „Collcctanca geo-
graphica Hungáriáé id est Animadversiones in Geographiam Matthiac Bclii facta", benne 
Ung, Máramaros, Bács, Arad megyék leírásáról szóló észrevételek, illetve győri, eperjesi, 
nagykárolyi, kőszegi, pécsi igazgatók megjegyzései. Vö. Szelestei, 653. tétel. 

19 Az egyiket Balogh István közölte 1979-ben Szabolcs megyéről, a másikat e sorok írója 
2002-ben Sopron megyéről, vö. Balogh /., Schemberger és Reisz. A Helytartótanácshoz fel-
küldött további megyeleírások feldolgozását jelenleg is végzem. 

20 Vö. Cat:BH, Petrik, Szinnyei, SBS, MÉL Bél-szócikkeivel. 
21 Haan, 24. p. A megjelenés helye Petrik szerint is Halle. E mű (Compendium, avagy rövid 

summája az egész keresztény [így!] tudománynak) egy példánya megtalálható a Pannonhalmi 
Főapátsági Könyvtárban, a katalógus szerint a megjelenés helye Besztercebánya, ami sokkal 
valószínűbb, mert Bél ekkor ebben a városban élt és dolgozott. Az OSZK-ban ez a mű nem ta-
lálható meg, a könyvet csak leírásból ismerem. 



könyvet nélkülöző földrajzhoz is készített egy kis kompendiumot a rendelkezésére 
álló csekély forrásanyag és saját ismeretei alapján. Haan másutt azt írta, hogy Bélt 
már pozsonyi tanár korában foglalkoztatta a hazai földrajz, és 1710 táján a kútfők 
és saját ismeretei alapján írt egy Compendiumot, amely szerint tanított. Ezek alap-
ján nem világos, hogy az említett összefoglaló Bél pozsonyi tartózkodása idején — 
vagyis 1714 után — vagy pedig már korábban, 1710 táján készült-e? Csak Haan hi-
vatkozásából ismert az a kézirat, amely a bécsi udvari levéltárban őrzött Bél-ha-
gyaték 4. kötetében Manuscriptum hung, geographicum et alia varia cum 
cathalogo illustrium familiarum in Hungaria címen találhatód-

Bél másik életrajzírója, Szmida Lajos — erősen támaszkodva Haan adataira — 
azt írta, hogy 1714-től került Bél Pozsonyba, ahol tankönyveket készített a tanuló-
ifjúság számára.23 Mint megjegyezte, „Bél tudományos működésének egyik szép 
virága az 1713-ban általa egybeállított földrajz, mely lassan-lassan bővített alak-
ban több kiadást látott. Ezen munka nagy hézagot pótolt nemcsak az iskolákban, de 
a társadalomban, a családi tűzhelyeknél is; e művét szerző lehető szűk keretben ter-
vezte s azt mint kis kalauzt »Compendium geograficum« címen adta ki", de többek 
kívánságára a latinul nem tudók számára és a nagyobb elterjedés érdekében művét 
átdolgozta, kibővítette és Kurze Einleitung zur geographischen Kenntnis von 
Ungarn címen nyomtatásban megjelentette."'4 

Dékáni Kálmán megismételte Szmida adatait Bél pozsonyi tanárkodásáról és 
tankönyv-szerkesztéseiről, megemlítve, hogy Bél a tanítványoknak adott kérdő-
ívekre kapott válaszokból egészítette és javította ki Compendiumát, ezt 1713-ban 
Pozsonyban nyomtatásban is megjelentette, sőt németre is lefordította. E megálla-
pítások értékét ismét megkérdőjelezi az a tény, hogy Pozsonyba csak 1714 után 
ment tanítani a tudós. Az említett két művet sem Petrik, sem Szinnyei nem ismeri, a 
kötetek az Országos Széchényi Könyvtárban nem találhatók meg.25 

Közvetlen adatunk van azonban arról, hogy ilyen jellegű munka — legalábbis 
kéziratban — létezett. Bél Mátyás 1748-ban előszót írt Tomka-Szászky János világ-
földrajzához (Introductio ...), ebben a földrajztudomány történetét foglalta össze, a 
kezdetektől saját kortársaiig. Itt említette meg, hogy 15 évvel azelőtt (tehát 1733 kö-
rül) utasításra, főhercegi használatra, kerületek és vármegyék szerint haladva össze-
állított egy könyvecskét ,,Kurtze Einleitung, zur Geographischen Käntniss von 

22 Hann, 29., 35., 60. p. Sajnos Szelestei Bél-hagyatékot feldolgozó munkája csak az esztergomi 
és budapesti gyűjteményeket tárta fel, így nincs újabb adat a kéziratról. 

23 Szmida, 61-62. p. 
24 Szmida, 133. p. Később Fodor Ferenc is Bél szerzőségét adja meg, Fodor, 100. p. 
25 Dékáni, 15. p. ezt idézi Deák, 1984. 10. p. Vő. Petrik és Szinnyei Bél-szócikkével. 



Ungarn " címmel. Arról nem tett említést, hogy ez korábban elkészült latin nyelvű 
munkájának fordítása lett volna, vagy hogy nyomtatásban is megjelent. 

A szerzőség megállapításához alapul szolgálhatott a könyv címe, amelyben ti-
pográfiailag jól kiemelten szerepel Bél neve, és a kötetben sehol máshol nem talá-
lunk további személyeket szerzőként/összeállítóként megnevezve. Erősíti ezt a 
nézetet az is, hogy a mű beosztása és tartalma valóban Bél klasszikus nagyszabású 
müvét, a korabeli Magyarország történeti-földrajzi leírását tartalmazó Notitiát kö-
vette, és annak megjelent köteteiből bővebben szemezgetett. Ennek alapján fogal-
mazódhattak meg azok a vélemények, amelyek a kötetet Bél Mátyásnak tulaj-
donították, illetve az árnyaltabban fogalmazók Bél kéziratos és nyomtatott müvei-
nek feldolgozásáról, kivonatáról tettek említést, megjegyezve, hogy ezt a munkát 
Bél tanítványai, munkatársai végezték el. 

Ugyanakkor Bél szerzősége ellen szól vagy éppen kizárja azt, hogy a címben úgy 
hivatkoznak Notitiajára, mint amely példaként szolgált a kötet összeállításához 
(vagy éppen csak annak beosztásához), de nem nevezik meg szerzőként; a 
Compendium első kiadása Bél halála után 4 évvel jelent meg, és a későbbi —jelentős 
kibővítésen átesett — kiadások előszavai egyes szám első személyben, 1767-ben, 
1777-ben, 1792-ben keletkeztek; Bél kéziratos hagyatékában pedig nincsen biztos 
nyoma annak, hogy ilyen összeállítást készített volna."6 

A Bél (mögöttes vagy tényleges) szerzőségét említők álláspontja félreértésen 
alapulhat: a könyvnek inkább csak a szerkezeti beosztása vette alapul a Notitiát, 
mert az is kerületenként, azon belül pedig vármegyénként haladva kívánta feldol-
gozni az ország teljes területét, azonban csak az első rész (Dunáninnen) készült el 4 
kötetben, illetve a Dunántúl egyetlen vármegyéjéről (Moson) jelent meg nyomta-
tásban leírás.2, A vármegyék kéziratban maradt leírásai egyenetlen szinten voltak, 
és nem álltak a szabad feldolgozás rendelkezésére, mert Bél özvegye őrizte azokat. 
Éppen ezért nem Bél Mátyást kellene e könyv valódi szerzőjeként megadni, bár 
erős a kétely abban a vonatkozásban, hogy az elmúlt két évszázad hibás azonosítá-
sát felülírni lehetne. 

A másik lehetséges szerző Tomka-Szászky János (1692/1700-1762),28 aki mint 
Bél Mátyás tanítványa maga is készített megyeleírást (Győr megyéről 1730-ban) a 

26 Vő. Haan, Szelestei kéziratokat felsoroló összeállításait. 
27 Teljes címe: Notitia Hungáriáé novae historico-geographica, divisa in partes quatvor, quarum 

prima Hungáriám Cis-Danubianam; altera, Trans-Danubianam; tertia Cis-Tibiscanam: Uni-
versim XLVIII. comitatibus designatam, expromit. 

28 Tomka-Szászky adatait eltérően adják m e g az életrajzi gyűjtemények: Petrik, Szinnyei, MEL 
szerint 1700-ban született, a szlovák eredményeket összegző SBS szerint (IV. kötet, Martin, 
1994) 1692-ben. 



Notitiához, később a pozsonyi líceum tanáraként összeállította az első történelmi 
atlaszt (ezekre a térképekre a Compendium is hivatkozott, a szerzőt Magyarország 
történetének és földrajzának nagy ismerőjeként nevezve meg, de nem említette, 
hogy a könyv megírásában bármiféle szerepet is vitt volna29), sőt több földraj-
zi-történeti munkát is összeállított Magyarország és a világ földrajzáról (ezeknek 
szerkezetére és tartalmára is igen hasonlít a Compendium és a Compendiolum).30 

Utóbbi műveit mindkét Ratio a földrajzoktatás tankönyveiként határozta meg.jl  

Haan Bél Notitiájához megjegyezte, hogy „egyébiránt, amint tudva van, később 
(1753) Thomka-Szászky János kiadta kivonatban Bélnek nagy munkáját e czim 
alatt: »Compendium Hungáriáé geographicum«, mely több kiadást megért. (5-dik 
kiadás 1792.)"32 

Tomka-Szászky szerzőségét azonban megkérdőjelezi, hogy 1762-ben bekövet-
kezett halála után a könyvet jelentős mértékben kibővítve többször kiadták, sőt a 
társországok földrajzát—igaz, hogy minden bizonnyal az általa írt Introductio alap-
ján — tárgyaló külön kötettel is kibővítették (Compendiolum), és a későbbi kiadá-
sok előszava továbbra is egyes szám első személyben, aláírás nélkül, 1767., 1777., 
1779., 1792. évi dátummal kerültek a kötetekbe. A korszakban megjelent hasonló 
munkákban (különösen Tomka-Szászky földrajzi könyveiben) semmiféle utalás 
nincsen arra, hogy a Compendium összeállításában részt vett volna. 

Benczúr Józsefet (1728-1784) adta meg a Compendium szerzőjeként Szinnyei 
József, a Pallas Nagy Lexikona, majd ennek nyomán a Révai Nagy Lexikon is, aki 

29 „Joannes Tomka Szászky, vir, de história & geographia Hungáriáé optime meritus, multa dili-
gentia, cura & sumtu suo, procuravít anno 1750. & 1751. Posonii parvum atlantem Hungá-
riáé, qui praeter titulum. 19 mappulas continet, quarum quaevis médiám fílyram magnitudine 
acquat. Dcprehendes in atlantc hoc, mappac Hungáriáé antiqui, medii, & recentis aevi." Com-
pendium, I. rész, 2. fejezet, 17. szakasz. 

30 Tomka-Szászky János legismertebb földrajzi és történeti munkái: 1. Introductio in orbis hodi-
erni geographiam ... usibus nobilis adolescentiae accommodata. Pozsony, 1748. Második ki-
adása két kötetben, Scverini János javításaival és kiegészítéseivel: Introductio in orbis antiqui et 
hodierni geographiam, in duos tomos divisa, quorum prior continet, cum praecognitis, Euró-
pám, posterior Asiam, Africam, et Americam. Pozsony—Kassa, 1777, a 3. kiadás: Pozsony-Pest, 
1793. - 2. Conspectus introductions in notitiam regni Hungáriáé, geographicam historicam, 
politicam et chronologicam, inde a primis gentis et regionis Hungaricae, originibus, usque ad 
aetatem nostrum, breviter et succincte, per successiones temporum, productam. Pozsony, 1759. 
- 3. Introductio in geographiam Hungáriáé antiqui et medii aevi. E veteribus monumentis cruta 
et VI tabulis illustrata. Pozsony, 1781. 

31 Kéziratos Győr megyei leírását (OSZK, Fol. Lat. 3373) említi Szelestei a 639. tétel alatt, törté-
nelmi atlaszát ismerteti: Papp-Váry, 131-132. p. Tankönyveiről ld. feljebb a Compendium ok-
tatásban betöltött szerepéről mondottaknál. 

32 Haan, 55. p. 



1758-ban megjelent — e sorok írója szerint első — könyve előtt már korábban ki-
adott egy könyvet Bél Mátyás Notitiája után, Compendium Hungáriáé geogra-
phicum címen (megjelent Pozsonyban 1753-ban és 1768-ban). Szinnyei Benczúr 
első műveként említette e könyvet, megjegyezve, hogy „Bél Notitiájának kivona-
ta".'" Kosáry Domokos bibliográfiai kalauzában — Szinnyei alapján — Bél Má-
tyás és Benczúr József közös szerzőségét adta meg, a Notitia felhasználásával 
készült kivonatos munkának nevezve a Compendiumoi, és a megjelenés helyeként 
Pozsonyt, a megjelenés éveként pedig 1753., 1768., 1777., 1779. esztendőket tün-
tette fel. A Co mpendio hun ró 1 ugyancsak azt írta, hogy azt Bél Compendiuma mel-
lett adták ki.34 

Benczúr József 1750-1755 között külföldön, Jénában és Halléban tanult, majd 
hazatérve a késmárki evangélikus főiskola rektora, 1760-tól a pozsonyi líceum 
igazgatója lett, 1771-ben visszatért Késmárkra. A Compendium első kiadásának 
idején tehát — amikor még csak 25 éves — nem is tartózkodott hazai földön, és ha 
írói munkásságát vizsgáljuk, csak történeti-közjogi és nem földrajzi témájú köny-
veket találunk. Leginkább azonban arról lehet híres, hogy megtámadta a pannon-
halmi alapító oklevél hitelességét, lendületet adva ezzel a történeti segédtudomá-
nyok fejlődésének. Nem világos, hogy egyáltalán milyen adatok alapján tekintet-
ték őt e könyv legalább részbeni szerzőjének, de e téves nézet annyira elterjedt, 
hogy például a németországi online könyvtári katalógusok Bél mellett legfeljebb 
őt adják meg. '3 

Jelen dolgozat anyaggyűjtése során az Egyetemi Könyvtárban került a kezembe 
a Compendium első kiadásának azon példánya, amelynek legelső lapján a követke-
ző kézírásos megjegyzés olvasható: „NB Bél Károly András e művének kézirata a 
Ráday Könyvtárban van. Bp., 1917. V. 21. Dr. Hóman". A címlapon pedig a cím alá 
ugyanaz a kéz kapcsos zárójelben ismét feltüntette az általa vélt tényleges szerző 
nevét. A bizonnyal Hóman Bálint által tett megjegyzés nyomán haladva a Ráday 
Könyvtár Kézirattárában a kézirat valóban megtalálható, a katalógus szerint 
1741-ben készült egykorú másolat, jelzete K 1.1 / 6 A 275 számozott oldalt tartal-
mazó, a 13. oldalon kezdődő féloldalas hasábos szöveg nyitóoldala szerint a mű 
„Caroli Andreae Bel, philos. et artium magistri Soc. Lat. Jen. Soct. Compendium 

33 Pallas, Révai, Szinnyei Benczur-szócikkci. 
34 Kosáry, 19. és 170. p. 
35 37 könyvtári adatbázis található pl. a http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html interneteim 

(URL) alatt, nemcsak németországi katalógusokról! 
36 Kozma-Ladányi, 260. tétel. 



Geographiae Hungáriáé; piae cunte [?] j7 parentis suis Notitiae Hungáriáé novae 
historico-geographica, concinnatum. Pisonii, MDCCXLI", vagyis Bél Károly 
András által saját apjának Notitiája alapján összeállított Magyarország rövid föld-
rajza, Pozsony, 1741.'8 Az első fejezet marginális bejegyzése szerint a kézirat le-
jegyzését 1734. december l-jén kezdte el a készítő."9 

Bél Károly András (1717-1782) Bél Mátyás fia volt. Még gyermekként részt 
vett a Notitia összeállításában, azonban igen hamar külföldön folytatta tanulmá-
nyait (1735-1 738, altdorfí, jénai egyetem), ahol a bölcseletek és a szépmüvészetek 
magisztere lett. 1739-ben Strassburgba, 1740-ben Párizsba utazott, majd rövid idő-
re hazatért, de már 1741 -ben Lipcsébe költözött át, ott telepedett le, és az ottani tu-
dományos életben játszott csak szerepet.40 

Ha a kézirat adatainak hihetünk, és valóban Bél fia állította össze a Compen-
diumot, és nem csupán másolta azt, akkor ez azt jelenti, hogy alig 17 évesen kezdte 
elamunkát, és 1741 utánmég 12 évig nem jelent meg ez a mű nyomtatásban. Bára 
Notitia anyaga alapján írta meg e müvet, de a szerzőnek akkor is leginkább őt 
tekinthetnénk. 

A mű címe, szerkezeti beosztása 

A könyv teljes — betű- és központozáshű — címe, amely a későbbi kiadásokban 
sem változott meg, csak az értelmezést zavaróan a „Hungáriám" szó után egy 
vessző került: 

Compendium Hvngariae geographicvm, ad exemplar Notitiae Hvngariae 
novae historico-geographicae, Matthiae Bel, in partes IV vtpote, Hvngariam 
Cis-Danvbianam, Trans-Danvbianam, Cis-Tibiscanam, Trans-Tibiscanam, et 
comitatus, divisvm, 

37 Már a nyomtatott katalógus is kérdőjellel adta meg a „piae cunte" alakot, és magam sem talá-
lom értelmét az általam „piaccuntc"-nak vagy „piaeeunte"-nak olvasott kifejezésnek. Esetleg a 
„praeeuntc" olvasat lehet a helyes, ez esetben a Notitia a „szöveget előre mondta" a Compen-
dium nak. 

38 Miután a Ráday Könyvtárban egyetlen Compendium sem található, ezért csak egy későbbi ku-
tatás tárgya lehet a kézirat alapos összevetése az első kiadással. A rendelkezésemre álló - je-
lentős mértékben bővített - 5. kiadással való összehasonlítás alkalmával az egyértelmű volt, 
hogy a kéziratos anyag szó szerint szerepel a nyomtatott műben, de az egyes fejezeteket és 
szakaszokat valóban nagymértékben, az egész könyvet több mint kétszeresére bővítették ki. 

39 „1. Dec. incepi. A. 1734." 
40 Petrik, Szinnyei, MEL nem említenek müvei között földrajzi jellegű munkákat. 



magyar fordításban: 
Magyarország rövid földrajza, Bél Mátyás: Az új Magyarország történeti-föld-

rajzi leírása mintájára négy részre, vagyis a dunáninneni, a dunántúli, a tiszánin-
neni és a tiszántúli Magyarországra, valamint a vármegyékre felosztva. 

A mü a hazafiság lakonikus tömörségű tanúbizonyságát adta már az első mon-
datával is: „Magyarország az összes európai országok legszebbike". Az első rész 1. 
fejezete („membrum") tartalmazta Magyarország általános földrajzát (benne sza-
kaszokra tagoltan az egyes témák: az ország határai, a szomszédos országcjk, a 
XIV-XV. században Magyarországhoz tartozó 9 ország, a hőmérséklet, a hegyek, 
az ásványok és elemek, a só, a vadak, a fák, a síkvidék, a legfontosabb folyók, a tá-
jak, a települések, a tavak, a halak, a mocsarak, a hideg és meleg gyógyvizek, a le-
vegő, Mikoviny Sámuel mérései alapján a nagyobb helységek sarkmagassága, az 
ország földrajzi szélessége és hosszúsága Ferró szigetétől mérve). 

Csak a 3-5. kiadásban szerepelt a 2. fejezet, ebben az ország népeiről (összla-
kosság 1779-ben 3,2 millió, 1792-ben 3,4 millió fő), nyelvéről (benne a magyar 
finnugor eredetéről), a vallásokról, az oktatásról (az egyetem Budára, majd Pestre 
költözéséről), a foglalkozásokról, a használatban lévő pénzekről, a magyar király-
ról — akinek katolikusnak kell lennie — és az 1687 óta fennálló örökös királyság-
ról, az ország státusairól és rendjeiről, az egyházi méltóságokról, a legfőbb hivata-
lok (Kancellária, Helytartótanács, Kamara) feladatairól, vezetőjéről és tagjairól, a 
bíróságokról, a vármegyéről, az állami bevételekről, a magyar katonaságról, végül 
pedig Magyarország térképeiről esett szó. 

A második rész Magyarország különös — vagyis részletes — földrajzát mutatta 
be, a kerületek szerint 4 fejezetben, vármegyénként haladva. Az összeállítás me-
gyénként változó mélységű és részletességű adatot közölt: általában megadta a 
vármegye német, latin, magyar, esetleg szláv (= szlovák) nevét, határait, méretét, 
szomszédait, vizeit, folyóit, tájait és lakosait. Felsorolta a szabad királyi városokat, 
a mezővárosokat és a falvakat, megadta a megye lakosainak számát (ebből a zsidó-
kat külön), továbbá a hadiadó összegét (ebből a szabad királyi városok részesedé-
sét külön). A felsorolás szinte csak katalógusszerű, azonban esetenként kultúrtör-
téneti adalékokkal is szolgál, így például Szempcnél megemlíti az ott működő is-
kolát, valamint hogy ott született Molnár Albert. Legvégül — kiadásonként az ak-
tuális adat közlésére törekedve — megadja a főispán személyét. 

Az új és újabb kiadásokat átdolgozták és javították: új fejezet készült, a meglévő 
szakaszok jelentősen kibővültek, a számszerű és tényszerű adatokat lehetőség sze-
rint frissítették. A történeti részeket a különféle történeti forrásokra (Anonymus, 
Antonio Bonfini, Petrus Ransanus, Brodarics István, Oláh Miklós, Thuróczi János, 



Istvánffy Miklós stb.), illetve a kortárs feldolgozásokra (Timon Sámuel, Pray 
György, Kaprinai István, Wagner Károly) hivatkozva adták meg. 

Nem ismert, hogy ki(k) állította(k) össze a Compendiumhoz hasonló tartalmú és 
szerkezetű, de még rövidebb ismertetőt Szlavónia, Horvátország, Dalmácia, Galí-
cia és Lodoméria, valamint az Erdélyi Nagyfejedelemség földrajzáról. A könyv 
teljes — betűhű — címe: Compendiolvm regnorvm Slavoniae, Croatiae, Dalma-
tiae, Galliciae, et Lodomeriae, magniqve principatvs Transilvaniae geographi-
cvm. Svpplementis et notis brevibvs illvstratvm. Ez a mű olyannyira a másik föld-
rajzi összefoglaló kiegészítésének számított, hogy szinte mindig egybekötötték a 
két könyvet, és mindig ugyanazon évi kiadások kerültek egybe. 

Az egyes kiadások sorszáma, helye, éve 

A kiadások helyét és évét is tévesen szokták megadni, pedig a pontos adatokhoz 
elegendő lett volna az egyes kiadások egy-egy kötetét kézbe venni és annak alapján 
meghatározni ezeket a bibliográfiai elemeket. Az autopszia azonban a kiadás sor-
számánál csak akkor vezethet a helyes eredményre, ha valamennyi kiadást meg-
vizsgáljuk, ugyanis az 1777. évi és az 1779. évi kötetben egyaránt 3. átdolgozott és 
javított kiadást ad meg a címlap. 

A Széchényi Könyvtár nyomtatott katalógusa négy kiadást sorol fel (1753, 1767, 
1779, 1792), a harmadik kiadás megjelenési helyénél tévesen csak Pozsonyt adja 
meg.41 Petrik az eredeti kiadásszám mellett a helyeset is említve már öt kiadást sorol 
fel (1753,1767,1777, 1779,1792), azonban az 5. kiadásnál tévesen adja meg a meg-
jelenés helyeként Pozsonyt-Kassát, és ugyanezt a tévedést ismétli meg a Compen-
diolum 3. kiadásánál (1792). 

Az 1. kiadás Pozsonyban, 1753-ban jelent meg, Landerer János Mihály nyom-
dász és könyvkereskedő költségén, a legfelsőbb jóváhagyással (Cum permissu 
superiorum). Sajnos a Helytartótanács cenzúrára vonatkozó iratanyaga igen hiá-
nyos, így e kötetre sem találtam feljegyzéseket.4" 

A 2., átdolgozott és javított kiadás Pozsonyban, 1767-ben jelent meg, ismét 
Landerer János Mihály nyomdász és könyvkereskedő költségén, az előszó 1767. 

41 Cat.BH. 
42 Magyar Országos Levéltár, C 31 Helytartótanácsi Levéltár, Acta revisionis librorum (igen hiá-

nyos és kevés anyag), illetve C 42 Helytartótanácsi Levéltár, Acta Miscellanea, 1753. 



április 22-én Pozsonyban kelt, a kötet terjedelme több mint a felével megnöve-
kedett. 

A 3., átdolgozott és javított kiadás 1777-ben jelent meg Pozsonyban-Kassán, 
benne a 2. és 3. kiadás előszavával (utóbbi 1777. október 15. Pozsony), tartalmilag 
jelentősen bővült (új fejezet került bele az első részben), és ekkor készült el a csat-
lakozó országokat még rövidebben bemutató Compendiolum is, amelyet többnyire 
egybekötöttek a nagyobb munkával; mindkét könyv kiadója Landerer János Mi-
hály volt. 

A nevében 3., ténylegesen 4., átdolgozott és javított kiadás megjelenési helye 
Pozsony és Kassa, 1779-ben jelent meg, ismét Landerer János Mihály nyomdász és 
könyvkereskedő költségén. Az előző kiadásnál 6 oldallal terjedelmesebb, a köny-
vet teljesen újranyomták, a tartalomjegyzékben tévedésből az előző kiadás terje-
delme szerint adták meg a kezdőoldalakat. Az előző kiadáshoz képest jelentős 
tartalmi változtatások nem történtek. Ehhez készült a Compendiolum 2. kiadása, 
tartalmilag nem bővítve, a terjedelmi növekedést a korábban számozatlan előszó 
beszámítása eredményezte. 

A nevében 4. ténylegesen 5., átdolgozott és javított kiadás megjelenési helye 
Pozsony és Pest, 1792-ben jelent meg, füskúti Landerer János Mihály nyomdász és 
könyvkereskedő költségén, a 2. és az aktuális kiadás előszavával (utóbbi: 1792. ok-
tóber 15. Pozsony). Az előző kiadáshoz képest terjedelmi változás már nem történt. 
Ehhez készült a Compendiolum 3. kiadása, amely az előzővel teljesen megegyezik. 

A metszetekről 

A Compendium öt kiadásában három, egymásra nagyon hasonlító — az 1753. évi 
eredeti és az azt másoló két másik — rézmetszet található a címlappal szemközti 
(bal) oldalon. Az 1. kiadásban szereplő metszet a 3. kiadásba is bekerült (egyes kö-
tetekben a metsző neve nélkül), a 4. és az 5. kiadásban más-más metszet található, a 
2. kiadásban pedig nincsen ilyen kép. Az eredeti metszetet Zeller Sebestyén készí-
tette Pozsonyban, 1753-ban vagy korábban. 

Az ábrázolás középpontjában egy belső helyiségben — viselete alapján valószí-
nűsíthetően — magyar nemes ül, jobb kezében Magyarország erősen elnagyolt 
(Bécs, Pozsony, Komárom, Buda, Belgrád településeket, illetve a Duna, a Tisza, a 
Dráva, a Száva, a Temes folyókat és a Balatont ábrázoló) térképét tartja a kezében. 
A személy mellett szárnyas angyalka térkép fölé hajolva körzővel távolságot mér 



(A metszet) vagy csak a térképre mutat (B metszet), illetve a személy mellett áll (C 
metszet). A helyiség nagy ablakán keresztül a pozsonyi vár, az alatta elterülő város 
és a Duna látható. A kép alján felirat: „O cara Patria, quae me genuisti, dulcis 
Pannónia", vagyis „O, édes haza, mely nemzettél engem, dicső Pannónia". A két 
másolati metszeten a rézmetsző neve nem olvasható, és az ország kettőzött n-jéből 
egy kimaradt. 

Hogy ez a metszet kit ábrázol, illetve hogy konkrét személyt akart-e ábrázolni, 
aiTÓl nincsen tényszerű adatunk, csak spekulatív azonosításokat sorolhatunk elő. A 
korábbi bibliográfusok (Petrik Géza és Szinnyei József) nem tesznek említést 
Mikoviny képi ábrázolásáról. Pataky Dénes a metszetet Zeller munkái között csak 
az idézet megadásával azonosította.4"1 Az utóbbi évtizedekben — bizonyára az áb-
rázolás főbb elemei, vagyis a térkép, a pozsonyi vár, valamint a magyar származás-
ra utalás alapján-egyre gyakoribb, hogy Mikoviny Sámuel (1700-1750) mérnök, 
a magyar tudományos térképészet kimagasló személyisége képi ábrázolásának te-
kintik, és ezt a különféle kiadványokban egyre határozottabban állítják. Mikoviny 
másik, de ugyancsak vélt ábrázolásaként tartják számon Bél 1723-ban megjelent 
Prodomusának „Nobilis adolescens Hungarus" illusztrációját, és valóban, a két 
kép között feltűnő hasonlóság ismerhető fel.44 Szántai Lajos tévesen azt állapította 
meg, hogy a könyv minden kiadásában újravésték a metszetet, „amely az első ki-
adásban minden valószínűség szerint Mikovinyt ábrázolja".43 

A Compendium első kiadása Mikoviny halála után 3 évvel jelent meg, és beve-
zető részében az ő méréseit is közli. Elképzelhető, hogy emléket kívántak állítani 
ezzel az ábrázolással neki, azonban ezt csak feltételezhetjük, és nem jelenthetjük ki 
biztosan, mert erre vonatkozóan semmiféle utalás nem ismert. 

A kézbevett Compendium-példányok közül csak az 5 térképlapot is tartalmazó 
kötetben található egy másik rézmetszet, amely nem más, mint a Tomka-Szászky 
János által összeállított és Zeller Sebestyén által rézbe metszett történeti atlasz, a 
Parvus Atlas Hungáriáé (1750-1751) címlapja.46 

43 Pataky, 460. p. 
44 A képet közli cs Mikoviny önábrázolásának tartja Deák, 1987. 26. p. 
45 Szántai, 37. p. 
46 A történelmi atlasz címlapjának színes változatát közli Papp-Váry, 130. p. 



A Compendium térképei 

Nehéz feladat meghatározni, hogy hány térkép van egy könyvben, ha maga a mű 
nem sorolja fel azokat vagy nem hivatkozik rájuk. A Compendium esetében is ez a 
helyzet, pedig több térképet is említettek benne, sőt az I. rész 2. fejezetében önálló 
szakaszt (17. §) szenteltek Magyarország földrajzi térképei felsorolásának, meg-
említve Müller 1709. évi és Johannes Brüggen 1737. évi térképeit, Hevenesi Gábor 
Atlaszát, Tomka-Szászky János történeti atlaszát 1750-1751 -bői. Szintén itt szere-
pel az az 1753-ban készült térképlap, amelyet Mikoviny mérései alapján Fritsch 
András Erik készített, és amely a Compendium több példányában is megtalálható, 
de ezt a könyvben nem említették. Bél Mátyás térképeiről szólva a kötet összeállí-
tója sajnálkozva állapította meg, hogy amennyiben a Notitia teljesen megjelent 
volna nyomtatásban, minden vármegye pontos térképe rendelkezésre állna.47 A 
magyarországi térképek felsorolását Marsigli dunai térképeinek említése zárta. 

Pontos adatközlés híján csakis a lehető legtöbb kötet kézbevételével állapítható 
meg, hogy az egyes kiadásokhoz mennyi és milyen térképet mellékelt a kiadó. Ezt 
a vizsgálatot viszont két körülmény is nehezíti: egyrészt a korszakban jellemző 
volt, hogy a vásárló — különösen, ha magánkönyvtárát tudatosan építő, tehetős 
személy volt — maga köttette be/át a megszerzett könyvet, és esetenként ilyenkor 
csatolhatott már korábban megszerzett térképet (ez valószínűsíthető a 7. számú tér-
képnél). Ennél súlyosabb problémát jelent a „hálás" utókor eltérő mélységű érdek-
lődése a régi könyvek és térképek iránt, amely oda vezetett, hogy a könyvekből 
kivágták az önmagukban is értékes térképeket és egyéb metszeteket, így gazdagít-
va magukat és az antikvár kereskedelmet, de szegényebbé téve kulturális öröksé-
günket. 

A Compendiumhoz csatolt térkép(ek) megállapításához az öt kiadás összesen 
27 példányát vettem kézbe, és kontrollként a korabeli katalógusok és könyvészeti 
összefoglalók adatait is figyelembe vettem. 

A Széchényi Könyvtár könyvállományáról készült korabeli katalógus szerint az 
1. kiadásban 5 térkép („cum 5 mappulis"), a 2. kiadásban 1 térkép tartozott a mű-
höz, a 3. és 4. kiadáshoz (1779 és 1792) viszont térképet nem említett. Petrik Géza 
szerint viszont az első kiadásban 5, a többiben l - l térkép van, ugyanezt adja meg 
Mészáros István, kiegészítve azzal, hogy az 1753. évi kiadásban Magyarország és 
külön-külön a négy kerület térképe található. Pataky Dénes Zeller Sebestyén mun-

47 „Si Matthiae Bclii notitia Hungariac novae integra, typis cvulgata fuisset, haberemus cuiusvis 
eomitatus mappas accuratissimas." Compendium, I. rész, 2. fejezet, 17. §. 



kásságának felsorolásánál a Compendium 6 térképének elkészitését sorolta fel, de 
nem egyértelmű, hogy véleményét mire alapozza (inkább vélelmezhető a szerző 
tévedése). Szántai Lajos Tomka-Szászky történeti atlaszának egy másik darabját is 
a Compendium első kiadásában megjelentnek tartja (ez Pataky 6. térképe?).48 

Valamennyi kiadásnak van térkép(ek) nélküli példánya, vélhetően azonban utó-
lag távolíthatták el azokat a könyvekből. Az első kiadás legteljesebb példánya az 
Egyetemi Könyvtárban található, amelyben még mind az 5 térkép benne van. Ezek 
a lapok nem itt jelennek meg először, és a forrás azonosítása sem külünösebben ne-
héz, mert a kötet legelejére az eredeti mű címlapját is bekötötték. Ez a munka nem 
más, mint Tomka-Szászky János 1750-1751 -ben összeállított, Zeller Sebestyén ál-
tal rézbe metszett történelmi térképatlaszának (Parvus Atlas Hungáriáé, Pozsony, 
1750-1751) a korabeli közigazgatási viszonyokat bemutató lapjai.49 

Mikoviny Sámuel felmérései alapján még 1753-ban Fritsch András Erik állított 
össze egy másik (a 6. számú) térképet, talán éppen a Compendium mellékletének 
szánva azt. Ez a térképlap az kiadás (1753-1779) egyes köteteiben egyediili 
térképként megtalálható. Ennek nem túl jó minőségű fekete-fehér hasonmását 
megjelentette Deák Antal András, megjegyezve a Compendiumvól, hogy azt „Bél 
halála után kortársai állítottak össze a tudós kézirataiból. A mű 1753-as első megje-
lenése után még számos kiadást ért meg." 

Miután a Ratio Edueationis előírásainak megfelelő új földrajzkönyv a „Bél-kö-
tet" kijavítási kísérletének kudarca után továbbra sem állt rendelkezésre, ezért a 
könyvet 1792-ben ismételten kiadták, ekkor már Pozsony-Pest kiadói hely feltün-
tetésével. Ehhez a kiadáshoz — bizonyára a kiadóként feltüntetett Landerer 
kívánságá- nak megfelelően és az ő költségén — Krieger Sámuel egyik korábbi tér-
képének leegyszerűsített változatát (8. számú térkép) jelentették meg.50 

A térképek között a 7. számúról tudjuk a legkevesebbet. A térképlap eredetileg 
Franz Johann Joseph von Reilly 1791-1792 között Bécsben kiadott iskolai atlaszá-
ban (Schul Atlas) jelent meg, amely 42 lapon ábrázolta az egész világot. Ennek 15. 
számú szelvénye volt a KARTE von dem KÖNIGREICHE HUNG ARN / Cum Privi-
legio Sacrae Caesareae Majestatis, amely a kereten kívül, alul megadott felirat 

48 Cat.BH, Petrik Bél Mátyás müvei között említi a könyvet, Mészáros István jegyzete: Ratio, 
100. p. Szántai, 620. p. szerint ugyancsak a Compendium 1753. évi kiadásában jelent meg a 
történelmi atlasz „HUNGARIA MAGNA IN REGNA ET PROVINCIAS DIVISA, Posonii 
1750" című lapja, ilyen azonban az általam megvizsgált kötetekben nem fordult elő. 

49 A történelmi atlaszról ld. Papp-Váry, 130-131. p. Ld. a felsorolás 1-5. számú térképeit. Fodor 
Ferenc ezeket a térképeket Fritsch András Erik munkáinak valószínűsíti, Fodor, 95. p. 

50 Szántai, 322-323. p. 



szerint 179 l-ben jelent meg."1 A térképlemez későbbi sorsáról nincsenek adataink. 
Az itt leírt térképlap kiadójaként feltüntetett I. Neidl minden bizonnyal Johann 
Joseph Neidl (1774/1776-1832) rézmetsző és kiadó, aki 1800 után tevékenykedett 
Bécsben."2 Neidl bizonyára megszerezte a rézlemezt és annak feliratait részben el-
távolította. A megvizsgált példányon jól látszik, hogy szöveget töröltek a kartus cí-
mében, a térkép alsó részén a rövidítésfeloldásban, a kereten kívül alul a kiadó 
nevét és a kiadás évét, valamint a bal sarokban a mérőlécek alatti megjegyzést tel-
jes egészében. Miután ez a térkép egy 1779. évi kiadásban található, és bizonyosan 
évtizedekkel később készült, csakis utólagos beillesztésnek tarthatjuk. Érdekessé-
ge, hogy a szakirodalom egyáltalán nem ismeri ezt a térképváltozatot. 

A térképek címének leírásában a kartusban található szöveget vettem fel, /-vei 
jelöltem a sortöréseket, meghagytam az erdeti kis- és nagybetűs írásmódot, a betű-
hív átírásra törekedtem, a központozás egyenetlenségének megtartásával. Ahol 
tudtam, a térkép készítőit is megadtam, a méretek az általam kézbevett kötetek tér-
képeinek adatai, a méretarányt a szakirodalom alapján közlöm. 

1. 

HVNGAR1A / in Partes II / et Comitatus LII / diuisa /Posonii 1750. 
Szerző, metsző, aránymérték nélkül. 
Méret: 19,3 x 14,9 cm — Méretarány: 1:5 123 000 (számított) 
Más megjelenés: Tomka-Szászky János: Parvus Atlas Hungáriáé, 1750-1751. 

Szántai, 622. p. 

2. 
CIRCVL VSI/ CISDANVBIANVS /in Comitatus XIV/diuisus/Posonii 1751 
Szerző, metsző, aránymérték nélkül. 
Méret: 19,7 x 15,2 cm — Méretarány: 1:2 300 000 {Szántai, 620. p.) 
Más megjelenés: Tomka-Szászky János: Parvus Atlas Hungáriáé, 1750-1751. 

3. 
CIRCVLVSII/TRANSDANVBIANVS/in ComitatusXIII/diuisus/Posonii 1751 
Szerző, metsző, aránymérték nélkül. 
Méret: 19,2 x 14,8 cm — Méretarány: 1:1 500 000 {Szántai, 622. p.) 
Más megjelenés: Tomka-Szászky János: Parvus Atlas Hungáriáé, 1750-1751. 

51 Atlantes, 108. p., Szántai, 497. p. 
52 Neidl szűkszavú életrajzát ld. Wurzbach, ALbK XXV. Ncidl-szócikkeinél. 



4. 
CIRCVLVSIII/CISTIBISCANVS/in ComitatusXI/diuisus /Posonii 1751 
Szerző, metsző, aránymérték nélkül. 
Méret: 19,9 x 15,3 cm — Méretarány: 1:2 300 000 {Szántai, 622. p.) 
Más megjelenés: Tomka-Szászky János: Parvus Atlas Hungáriáé, 1750-1751. 

5. 
CIRCVLVS IV / TRANSTIB1SCANVS / in Comit.fatus] XIII ProcfessusJ I 
distinctus / Posonii 1751 
Szerző, metsző, aránymérték nélkül. 
Méret: 18,2 x 15,3 cm — Méretarány: 1:2 800 000 {Szántai, 622. p.) 
Más megjelenés: Tomka-Szászky János: Parvus Atlas Hungáriáé, 1750-1751. 

6. 
TABVLA NO VA /INCL YTIREGNI /H VNGA RIAE /juxta nonnullas Observations 
/Samuelis Mikoviny. / Concinnata /Ab Andrea Erico Fritsch. /Posonii 1753. 
Szerző: Fritsch Erik András 
Metsző: Zeller Sebestyén, Pozsony (kereten kívül bal alsó sarokban: Seb. Zeller sc. 
Posony) 
Méret: 31,8x24,1 cm — Méretarány: 1:1 910 000 {Szántai, 185. p.) 1:2 000 000 
{Fodor, 95. p.) 
Más megjelenés: Losontzi István: Hármas kis tükör, 1771. — D e á k , 1984. 

7. 
KARTE / von dem /KÖNIGREICHE HUNG ARN / Wien bei I: Neidl 
Szerző: F. J. J. Reilly 
Méret: (lemez): 32 x 21,3 cm — Méretarány: 1:3 000 000 
Megjegyzés: A szakirodalom nem ismeri a térkép ezen kiadását. (Korábbi, 
Reilly-féle kiadására ld. Szántai, 497. p.) 

8. 
TABVLA NOVA / INCLYTI REGNI / HVNGARIAE / JUXTA NONNULLAS 
OB SER- / VA TIONES/SAMUELIS MIKO VINY / ET RECENTIOR UMASTRONO-
/MOR VM GEOMETRAR VMQUE / CONCINATA/POSONII 1792 
Szerző: Krieger Sámuel 
Méret: 43 x 34 cm — Méretarány: 1:2 380 000 (OSZK), 1:2 100 000 {Szántai, 
322. p.), 1:2 310 000 {Fodor, 94. p.) 



* * * 

A Fons jelen ünnepi számához — e tanulmány mellékleteként — kapcsolódik a 7. 
és 8. térkép fakszimile változata, amelyet a Cartofil Kiadó (www.cartofil.hu) adott 
ki jelen dolgozat összeállításának alkalmából, az ünnepelt tiszteletére. 

* * * 

A Compendium és a Compendiolum pontos könyvészeti adatait, szerkezeti beosz-
tását és oldalterjedelmét foglalják össze a következő táblázatok. Az oldalszámtól 
oldalszámig (sorszámmal) megadott terjedelem a számozott oldalak szerint szere-
pel, egyébként az egyes tartalmi elemek összoldalszámát tüntettem fel. A számo-
zatlan oldalak esetén a teljesen üres oldalt is beszámítottam a terjedelembe! 



A Compendium és a Compendiolum 
könyvészeti adatainak, tartalmi felosztásának és terjedelmének összefoglalója 

C O M P E N D I U M 

Kiadás száma [tényleges s z á m a | 1. 2. 3. 3. [4.] 4. [5.] 

Kiadás jellemzője átdolgozott és javított 

Kiadás éve 1753 1767 1777 1779 1792 

Kiadás helye Pozsony Pozsony Pozsony-
Kassa 

Pozsony-
Kassa 

Pozsonv-
Pest 

Metszet a címlappal szemben A nincs A vagy A* B C 

Címlap 1 1 1+0 1+0 1+0 

Előszó (4. kiadás, 1792. október 15. 
Pozsony) 4 

Előszó (3. kiadás, 1777. október 15. 
Pozsony) 4 4 

Előszó (2. kiadás, 1767. április 22. 
Pozsony) 6 7 7 7 

Tartalomjegyzék 1 1 1 j53 1 

I. Általános (összterjedelem) 1-11. 1-15. 1-44. 1-44. 1-44. 

1.1. Természeti állapot 1-11. 1-15. 1-24. 1-24. 1-24. 

1.2. Népek, nyelvek, egyházi és 
polgári állapot 24-44. 24^14. 24-44. 

II. Különös (bevezető) 12. 16. 45-46. 4 5 ^ 6 . 45-46. 

II. 1. Dunáninnen 12-47. 16-66. 46-126. 46-126. 46-126. 

II.2. Dunántúl 47-73. 67-105. 127-184. 127-182. 127-182. 

II.3. Tiszáninnen 73-103. 106-152. 185-253. 183-252. 183-252. 

II.4. Tiszántúl 103-139. 152-200. 254-312. 253-318. 253-318. 

Index (városok, várak) 13,5 26,5 40 40 40 

Index (kerületek szerint vármegyék 
és járások; szabad királyi városok; 
bányavárosok; érseki és püspöki vá-
rosok) 

2,5 4,5 6 6 6 

Hibajegyzék 1 1+0 1+0 

Landcrcr iskolai könyveinek jegyzéke 4 

Térképek (példányonként) 1-5. 
6. 6. 6. 6. 

7. 8. 

Terjedelem összesen [4] 139 [16] [8] 200 [32] [16] 312 [48] [16] 318 [48] [16] 318 [50] 

53 Hibásan az 1777. évi kiadás terjedelmének megfelelően tünteti fel az oldalszámokat, a táblá-
zatban a helyes oldalszámok szerepelnek. 



C O M P E N D I O L U M 

Kiadás száma 1. 2. 3. 

Kiadás éve 1777 1779 1792 

Kiadás helye Pozsony-
Kassa 

Pozsony-
Kassa 

Pozsonv-
Pest 

Címlap 1+0 1+0 1+0 

Előszó (1777. október 1. Pozsony) 6 6 6 

Szlavónia, Horvátország, Dalmácia 1-58. 9-64. 9-64. 

Galícia, Lodoméria 59-98. 65-104. 65-104. 

Erdély 99-170. 105-176. 105-176. 

Index (országok, várak, városok és 
dolgok mutatója) 

14 29 29 

Hibajegyzék 1+0 1 1 

Terjedelem összesen [8] 170 [16] 176 [30] 176 [30] 

PÉLDÁNYOK 

Országos Széchényi Könyvtár 

(M és M2 a muzeális példányokat 
jelenti, amelyek az egyszeri kutató 
előtt rejtve maradnak.) 

48.679 317.85554 225.113 197.339 225.102 Országos Széchényi Könyvtár 

(M és M2 a muzeális példányokat 
jelenti, amelyek az egyszeri kutató 
előtt rejtve maradnak.) 

48.679 M 196.695 225.113 M 197.339 M 225.102 M 

Országos Széchényi Könyvtár 

(M és M2 a muzeális példányokat 
jelenti, amelyek az egyszeri kutató 
előtt rejtve maradnak.) 

47838 197.335 197.339 M2 197.367 

Országos Széchényi Könyvtár 

(M és M2 a muzeális példányokat 
jelenti, amelyek az egyszeri kutató 
előtt rejtve maradnak.) 

197.335 M 197.367 M 

Országos Széchényi Könyvtár 

(M és M2 a muzeális példányokat 
jelenti, amelyek az egyszeri kutató 
előtt rejtve maradnak.) 

197.335 M2 

Magyar Országos Levéltár 8/22698 8/5711 

Egyetemi Könyvtár Ge 5811:2 Ge 73 Ge 5810 Ge 58 Ge 3041 Egyetemi Könyvtár 

Ge 5811 :1" Ge 73:2 Ge 3197 

Megvizsgált pé ldányok száma 
:összesen 4 d a r a b 5 darab 7 d a r a b 5 d a r a b 6 da rab 

54 Benne 30 oldal terjedelmű külön mű: Kisfaludi [Anasztáz] Anastasius: Dum assertiones ex 
universa philosophia ad Studium Theologicum ordinata sub gratiosissimis auspiciis & 
favoribus admodum reverendi domini Joannis Lendvai ecelesiae in Oppido Pintze-Hely 
fundatae... Pécs, 1773. 

55 Megtalálható: Rar. Hung. 442 jelzet alatt. 
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Összeállította: Kis Péter 

A bibliográfia az elmúlt harminc esztendő nyomtatásban megjelent tudományos 
terméséről kíván tájékoztatást nyújtani az olvasónak. A teljességre való törekvés-
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Ezért maradtak ki a jelen összeállításból (a kartográfiai források felhasználásának 
fontosságát mindig hangsúlyozó) Bak Borbála által tervezett térképek is. A bibli-
ográfiai adatgyűjtést 2003 novemberében zártuk. Az egyes tételek felkutatásában 
és ellenőrzésében nyújtott segítségéért köszönetet szeretnék mondani a Tanárnő 
két tanítványának, Dr. Török Enikőnek (Országos Széchényi Könyvtár) és Oross 
Andrásnak (Magyar Országos Levéltár). 

1973 
Baranyai Helytörténetírás 1971. Szerkesztette: Szita László. [Könyvismertetés.] 
In: Levéltári Szemle 23. évf. 291—295. p. 

1975 
Kávássy Sándor: Bevezetés a történettudományba. Bp., 1973. [Könyvismertetés.] 
In: Levéltári Közlemények 46. évf. 316-318. p. 

1978 
Győr szabad királyi város bíráinak választása 1743-1778 között. In: Tanulmányok 
Győr és vidéke történetéből. Szerkesztette: Gecsényi Lajos. Győr, Győr-Sopron 
megyei 1. sz. Levéltár. 23-36. p. 

FONS X. (2003) 2. sz. 319-324. p. 319 



1979 

Győr szabad királyi város igazgatása. 1743-1778. (Tisztségviselők, alkalmazot-
tak). Bölcsészdoktori disszertáció. Bp., 232 p., VI. táblázat, 2 térképmell. 

1980 

Győr szabad királyi város igazgatása 1743-1778. Tisztségviselők, alkalmazottak. 
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kérdései (1743-1778). In: Történelmi Szemle [23. é v f ] 591-614. p. 

Az igazgatástörténet és topográfia kapcsolata Győr XVIII. századi történetében. 
In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. 1980. augusztus 19. 
Szerkesztette: Bertényi Iván. Bp., (A Történelem Segédtudományi Tanszék kiad-
ványai 3.) 7-23. p. 

1982 

Kőszeg szabad királyi város önkormányzata és a királyi biztosok a XVII-XVIII. 
század fordulóján. In: Vasi Szemle 36. évf. 260-271. p. 

1984 

Városi írásbeliség a XVIII. században. In: A magyar hivatali írásbeliség fejlődése 
1181-1981.1. kötet. Szerkesztette: Kállay István. Bp. (A Történelem Segédtudo-
mányi Tanszék kiadványai 4. [Magyar Herold. Forrásközlő, családtörténeti és cí-
mertani évkönyv. Nr. 1.]) 294-310. p. 

1985 

Zum 75. Geburtstag von István Sinkovics. In: Acta Universitatis Scientiarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica. Tomus XXIV. 
287-298. p. 

A történeti forrásokat gyűjtő és őrző tudományos intézetek. In: UngerMátyás: Be-
vezetés a források ismeretébe és a forráselemzésbe. Bp., Országos Pedagógiai Inté-
zet. (Tanulmányok a történelemtanítás módszertanához 1.) 15-26. p. 



1986 

Török Bálint deákjának Mártonfalvy Imrének naplótöredéke és emlékirata, 1555, 
1585. A kézirat hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Sajtó alá 
rendezte: E. Abaffy Erzsébet és Kozocsa Sándor - - közreműködésével. Bp., 
[1987!] Magyar Nyelvtudományi Társaság. (A magyar nyelvtörténet forrásai 1.) 

1988 

A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról 1611-1786. Össze-
gyűjtötte, válogatta és a bevezetést írta: Vanyó Tihamér. Bp., 1986. Akadémiai K. 
529 p. (Fontes Históriáé Hungaricae Aevi Recentioris) [Könyvismertetés.] In: Le-
véltári Szemle 38. évf. 1. sz. 76-80. p. 

Néhány észrevétel Jádi György: A történeti Magyarország vízrajzi térképvázlata a 
térbeli tájékozódás fejlesztésének szolgálatában című cikkéhez. In: Történelemta-
nítás 33. évf. 5. sz. 17-18. p. 
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Ki kicsoda a történelemben? [Szerkesztette: Szabolcs Ottó és Závodszky Géza, a 
szócikkeket írta - - et al.]. Bp. — Győr. Laude. 414 p. Változatlan kiadásai: 1995., 
1996. és 1999. 
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Unger Mátyás szakirodalmi munkássága. In: Unger Mátyás emlékkönyv. Emlék-
könyv Unger Mátyás negyedszázados egyetemi történésztanári működése emléké-
re és születésének hetvenedik évfordulója alkalmából. Szerkesztette: E. Kovács 
Péter, Kalmár János, V. Molnár László. Bp. — Eger, Heves Megyei Levéltár. 
257-296. p. 

Győr szabad királyi város önkormányzata (1743-1778) In: Győri Tanulmányok 
11. 11-22. p. 

Középkori leveleink 1541-ig. [Egyetemi segédkönyv]. Szerkesztette: Hegedűs At-
tila és Papp Lajos, [az előkészítő munkálatok résztvevői E. Abaffy Erzsébet, - - et 
al.] [Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Ma-



gyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékén ...].Bp., Tankönyvkiadó. (Régi 
magyar levéltár 1.) 

Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István törté-
netíró kézirata. XVII. század eleje. A nyelvemlék betűhív átirata bevezetéssel és 
jegyzetekkel. [Közzéteszi és a jegyzeteket írta: E. Abaffy Erzsébet és Kozocsa 
Sándor.] [A névmutató összeállításában közreműködött - - és Ágoston Gábor.] Bp., 
Magyar Nyelvtudományi Társaság. (A magyar nyelvtörténet forrásai 2.) 
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Az osztrák császári középcímer. In: Rubicon 3. 8-9. sz. 32-35. p. 

1994 
A történeti Magyarország földrajza. (Természeti tájak és közigazgatás.) [Kandidá-
tusi értekezés]. Bp. 149. p., 32. t. 
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A történeti Magyarország földrajza: természeti tájak és közigazgatás. Kandidátusi 
értekezés. In: Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 2. évf. 91-98. p. 
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- -] [Bp.] Talentum Kiadó. 183 p., 20 tábl. és [4 tp.] 
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Levéltáraink. In: Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Felsőoktatási 
segédanyag. Válogatta: Gazda István. Bp., Tárogató Kiadó. 436^439. p. 
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Tárogató Kiadó. 439-442. p. 
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Magyarország történeti topográfiája: a honfoglalástól 1950-ig. Bp., História — 
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete. 183 p., 5 tp. (Histó-
ria könyvtár. Monográfiák. 9/1.) Változatlan utánnyomása: 2000. 

Példatár Magyarország történeti topográfiájához Bp., História — Magyar Tudo-
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könyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Szerkesztette: Kal-
már János. Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara — 
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete. 89-106. p. 
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1395-1995. International Conference for the History of Universities on the Occasion 
of the 600th Anniversary of the Foundation of the University of Buda. Edited László 
Szögi - Júlia Varga. Internationale Konferenz für Universitätsgeschichte aus Anlass 
der Sechshundertjahrfeier der Gründung der Budaer Universität. Hrsg. László Szögi 
- Júlia Varga. Conférance internationale de l'historie des universités a l'occasion du 
600eme anniversaire de la fondation de l'université de Buda. Edité par László Szögi -
Júlia Varga. Bp., Archiv der Eötvös Loránd Universität. 337-360. p. 

Helytörténeti tárgyú dolgozatok az I. éves levéltár szakos hallgatók képzésében. 
In: Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 4. évf. 395-397. p. 

1998 
Történeti földrajz. In: A történelem segédtudományai. Szerkesztette: Bertényi 
Iván. Bp., Pannonica — Osiris. (A történettudomány kézikönyve 1.) 77-97. p. 
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A XVI-XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának kérdései. In: A történe-
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Szerzőink figyelmébe 

1. A kéziratot számítógépen (IBM, lehetőleg WinWord 2.0-ás vagy 6.0-ás verzió-
ban) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani , mellékelve egy példányban a ki-
nyomtatott kéziratot is. 

2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez 
csatolva készüljenek. 

3. A kéziratban az évszázadokat idézetek, tanulmány- és könyvcímek stb. eredeti 
előfordulásának kivételével római számmal tüntessék fel. 

4. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat 
kérünk (csak a szerző nevét kurzivál juk, az összeállítókét és a címet nem!) . 

5. Optimális te r jedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kézira tokat 
tekintjük (kb. 45 000 „n"). 
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Tíz éves a Fons 

Jelentős mérföldkőhöz érkezett folyóiratunk: a Kedves Olvasó a Fons tizedik évfo-
lyamának záró számát tartja kezében. A folyóiratot 1994-ben lelkes levéltár szakos 
hallgatók hozták létre a Levéltáros Hallgatók Egyesülete révén. A megalakuláskor 
elsődleges célunk az volt, hogy publikációs lehetőséget nyújtsunk levéltár és/vagy 
történelem szakos hallgatók, illetve friss diplomások számára, egyfajta gyakorló-
pályát biztosítsunk azok részére, akik komoly levéltári kutatásokat folytatnak, ám 
pályájuk elején járva még nincs meg a gyakorlatuk a nagy szakmai folyóiratok által 
támasztott publikációs követelmények teljesítése terén. 

A Levéltáros Hallgatók Egyesületének szerepét időközben a Fons Alapítvány, 
majd a Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány vette át. A névváltoztatá-
sok mögött nem voltak lényegi személyi változások, a folyóiratunkat ma is az a tár-
saság élteti, működteti és szerkeszti, mint korábban. Szeretnénk azt hinni, hogy ki-
alakult egy tudományos műhely, „a Fons-kör", amely szakmai arculatával, az 
általa képviselt normákkal szélesebb körben hat, és egyre többeket ösztönöz csatla-
kozásra. 

Az elmúlt évtizedben a Fons bekerült az elismert történeti szakmai folyóiratok 
közé, megtartva ugyanakkor a „gyakorlópályás" szerepkört. Továbbra is elsőrendű 
feladatunknak tekintjük a levéltár és történelem szakos egyetemi, illetve PhD-hall-
gatók és frissen végzett, pályakezdő levéltárosok, történészek publikációs lehető-
ségének biztosítását, szakmai támogatását. Nagy örömünkre szolgál ugyanakkor 
az is, hogy számos már ismert nevű, „befutott", történész, levéltáros tisztelte meg 
folyóiratunkat írásával, ezzel is tekintélyt adva a velük együtt publikálóknak. 

A Fons továbbra is elsősorban a magyar történelemre vonatkozó források kiadá-
sát és levéltári forrásokon alapuló tanulmányok közlését tartja fő céljának, kiemelt fi-
gyelmet fordítva azon történeti segédtudományokra is, melyek művelése nélkül 
szakszerű forráskutatás és forrásközlés el sem képzelhető. Folyóiratunk az elmúlt 10 
évben több újszerű kezdeményezésben is szerepet vállalt. Ezek közül kiemelnénk a 
forráskiadás módszertana és a forráskiadási szabályzatok területén megjelent két te-
matikus számunkat, illetve a Fons Könyvek reméljük egyre bővülő sorozatát. 

Köszönjük olvasóinknak, előfizetőinknek és támogatóinknak, hogy kitartanak 
mellettünk, reméljük és hisszük, hogy nem végeztünk rossz munkát. 

A Szerkesztőség 





MOLNÁR PÉTER 

A KORONA BUKÁSA 

Magyarország forgalmi pénzei 1920-192 7] 

Az első világháború befejezését követően évekig fennmaradt a korona-fillér pénz-
rendszer, melynek tekintélyét a világháború alaposan megtépázta. A feldarabolás-
ra ítélt Osztrák-Magyar Monarchia összes utódállama, így Magyarország is súlyos 
pénzügyi problémákkal küzdött. Az infláció hamarosan addig soha nem látott mé-
reteket öltött. Mint háborúban vesztes országnak, megoldhatatlan feladatot jelen-
tett pénzünk értékének stabilizálása, legalábbis egyelőre. Új pénzrendszer beveze-
tése vált szükségessé, amire éveket kellett várni. A mindennapi pénzforgalomban 
ún. államjegyek vettek részt, vagyis olyan kényszerárfolyamú papírpénzek, me-
lyeket pénzszükségletei alapján az állam bocsátott ki, s nem voltak beválthatók ne-
mesfémre. Az 1918-ban, illetve korábban kiadott ún. bankjegyeket — melyeket a 
Monarchia jegybankja, az Osztrák-Magyar Bank hozott forgalomba — ekkorra 
már forgalmon kívül helyezték. Fémpénzek elméletileg még igen, gyakorlatilag 
viszont, rendkívül csekély értékük miatt, már nem voltak forgalomban az 1920-as 
évek közepén. 

Az 1925. évi XXXV. törvénycikk értelmében a koronaérték helyébe új, szintén 
arany érték lépett, melynek számolási egysége a pengő lett.2 Megszületett a pen-
gő-fillér pénzrendszer. A koronában való kötelező számítás helyébe 1927. január 
1-től a pengőértékben való kötelező számítás lépett. 1926-ban a kötelező számítás 
még koronaértékben történt. Hogy népszerűsítsék az új pénzt, a pengőt, illetve, 
hogy az új számításra való átmenetet megkönnyítsék, a koronacímletü államje-

1 Jelen munka gerincét a szerző egyik korábbi szakdolgozata képezi: Koronacímlctü államje-
gycink pengőértékre való felülnyomása és részvétele a pénzforgalomban 1926-1928 között. 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, új- és legújabb kori történeti 
muzeológia szak, Történelem Segédtudományai Tanszék. Bp., 2001. 
Mivel a pengő bankjegyek forgalomba hozatala már az új pénzrendszer történetéhez tartozik, 
erre jelen munkában nem térek ki. 

2 1925:XXXV. Törvénycikk (a továbbiakban tc.) a pengőérték megállapításáról és az ezzel 
összefüggő rendelkezésekről. In: Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár (a továbbiakban 
M. T.) 1925. évi törvénycikkek. Jegyzetekkel ellátta: Dr. Térfy Gyula. Millenniumi cmlékki-
adás. Bp., Franklin-Társulat Magyar írod. Intézet és Könyvnyomda, 1926. 271-281. p. 
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gyek egy részét pengő vagy fillér értékjelzéssel látták el, a fenti törvényben megha-
tározott értékarány figyelembevételével. Ezen papírpénzeket az új papírpénzek — 
immár ismét bankjegyek — megjelenéséig a zavartalan pénzforgalom biztosítása 
végett még egy ideig forgalomban kellett tartani. Végső bevonásukra 1927-28-ban 
került sor, s a jegy forgalomról készült statisztikákban 1931-ig szerepeltek. 

E témával kapcsolatban nagyobb összefoglaló munka még nem került kiadásra. 
Egy-két cikk ugyanakkor már megjelent, s ezek nagy fontossággal bírnak."1 A té-
mához szükséges források egy részét, törvényeket, rendeleteket, utasításokat, hir-
detményeket Leányfalusi Károly gyűjtötte össze,4 nagy segítséget nyújtva ezzel 
minden kutatónak, gyűjtőnek, érdeklődőnek. Szintén jelentős munka, s ezért emlí-
tést érdemel F. Fejér Mária és Huszár Lajos bibliográfiai összeállítása,3 amely a vo-
natkozó források egy részét és az 1973-ig megjelent feldolgozásokat adta közre. 

3 Kupa Mihály - Kupa Mihály Tamás: Pengő értckjelzcssel ellátott korona-államjegyeink 
(1926-1928). In: Numizmatikai Közlöny, 1981-1982. 113-118. p. (Kupa M. - Kupa M. T., 
1981-1982.); Rayman János: A korona bankjegyek átszámítása pengőre. In: Éremtani Lapok, 
33. sz. (1995. október) 14-18. p. (Rayman, 1995.) 

4 Leányfalusi Károly: A korona-fillér pénzrendszer rendeletei 1892-1926 (1929). In: Az Érem, 
1989. 1. sz. 16-31. p.; i/o: A pengő-fillér pénzrendszerrel kapcsolatos törvények, rendeletek, 
utasítások, hirdetmények. In: Az Érem, 1988. 1. sz. 30-37. p. 

5 F. Fejér Mária - Huszár Lajos: A magyar numizmatika bibliográfiája. Bp., Akadémiai Kiadó, 
1977. 



Magyarország pénzügyi helyzete 1920-1924 között6 

Az első világháborút lezáró békediktátum aláírására Ausztriával kapcsolatban 
1919. szeptember 10-én a Párizs melletti Saint-Germain-en-Laye-ben, míg Ma-
gyarországgal 1920. június 4-én a versailles-i kastélyrendszerhez tartozó Nagy-
Trianon palotában került sor.7 Az osztrák békediktátum 206., míg a magyar 189. 

6 E témának hatalmas szakirodalmából jelzésszerűen szeretném azokat felsorolni, melyek a kor-
szak jobb megértését, átlátását segítik elő: Hantos Elemér. A pénz problémája 
Középeurópában. Bp., TÉBE Kiadóvállalata, 1925. (TÉBE Könyvtár 4.) 29-41. és 77-78. p. 
(Hantos, 1925); Radnóti József. Mi volt itt? A konjunktúra története Hegedűs Lóránt bukásá-
tól Popovics Sándor eljöveteléig. Bp., Ujságüzem könyvkiadó és nyomda részvénytársaság, 
1926.; Szúdy Elemén A nemzetgyűléstől az országgyűlésig. In: A magyar országgyűlés törté-
nete 1867-1927. Szerk.: Balla Antal. Bp., Légrády Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaság, 
1927. 427-516. p. (különösen 427-483. p.); Domány Gyula: A magyar szanálás. Bp., Grill-fé-
Ic Udvari Könyvkereskedés Kiadása, 1927. 7-30. p. (Domány , 1927); Alföldi Antal: A buda-
pesti pénzintézetek története napjainkig. Bp., TÉBE Kiadóvállalata, 1928. (TÉBE Könyvtár 
42.) 111-149. p.; Eckhart Ferenc: A magyar közgazdaság száz éve 1841-1941. Bp., Posncr 
Grafikai Műintézet R.-T., 1941. (különösen 299-305. p.); Varga István: Az újabb magyar 
pénztörténet és egyes elméleti tanulságai. Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1964. 
39-53. p. (Varga, 1964); Sz. Ormos Mária: Az 1924. évi magyar államkölcsön megszerzése. 
Bp., Akadémiai Kiadó, 1964. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 32.) 
(Sz. Ormos, 1964); Berend T. Iván - Ránki György: Infláció és elzárkózási irányzatok Magyar-
országon az első világháború után (1921-1924). In: Századok, 98. évf. (1964) 4. sz. 
661-685. p. (Berend - Ránki, 1964); Berend T. Iván - Ránki György: Magyarország gazdasága 
az első világháború után 1919-1929. Bp., Akadémiai Kiadó, 1966. (Gazdaságtörténeti érteke-
zések 4.) 68-99. és 138-156. p. (Berend - Ránki, 1966;,; Berend T. Iván - Ránki György: A 
magyar gazdaság száz éve. Bp., Kossuth Könyvkiadó és Közgazdasági cs Jogi Könyvkiadó, 
1972. 120-125. p. (Berend - Ránki, 1972); Berend T. Iván - Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság 
története Magyarországon 1848-1944. Bp., Kossuth Könyvkiadó [és] Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 19752. 211-217. p.; Pogány Ágnes: Két szempont a magyarországi infláció vizs-
gálatához (1914-1924). In: Történelmi Szemle, XXX. (1987-88) 2. sz. 121-136. p.; Pogány 
Agnes: Az Osztrák-Magyar Bank felszámolása. In: Aetas, 1992. 4. sz. 19-31. p. (Pogány, 
1992); Pogány Ágnes: Az Osztrák-Magyar Bank felszámolása. A Magyar Állami Jegyintézet 
tevékenysége, 1920-1924. In: A Magyar Nemzeti Bank története I. Az Osztrák Nemzeti 
Banktól a Magyar Nemzeti Bankig 1816-1924. Szerk.: Bácskai Tamás. Bp., Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, 1993. 5. rész. 413-499. p. (Pogány, 1993.); Magyarország gazdaságtörténe-
te a honfoglalástól a 20. század közepéig. Szerk.: Honvári János. Bp., Aula Kiadó, 1996. 
350-376. p. (A vonatkozó rész Honvári János munkája.); Tomka Béla: A magyarországi pénz-
intézetek rövid története (1836-1947). Bp., Gondolat, 1996. 71-91. p. 

7 Tehát nem a Kis -Trianon palotában, mint ahogy azt sokan tévesen állítják. Ld.: Geigely Jenő 
- Pritz Pál: A trianoni Magyarország 1918-1945. Bp., Vince Kiadó, 1998. 47. p.; A trianoni 



cikke foglalkozott a pénzkibocsátással. Ezek csaknem szóról szóra azonos szöve-
get tartalmaztak. E cikkek értelmében fel kellett számolni a Monarchia jegybank-
ját, az 1878 óta működő Osztrák-Magyar Bankot 1919. szeptember 11-i hatállyal. 
Minden utódállamnak két hónapon belül a saját területén lévő bankjegyeit álla-
monként eltérő bélyeggel kellett megjelölni (felülbélyegezni), s tizenkét hónapon 
belül saját pénzjegyeire kicserélni, a bevont bankjegyeket pedig át kellett adni a Jó-
vátételi Bizottságnak, az osztrák békediktátum életbe lépésétől számított tizen-
négy hónapon belül. 

Az Osztrák-Magyar Bank felszámolását a Jóvátételi Bizottság által kinevezett 
biztosok végezték.8 A felszámolás valójában már 1918 októbere és 1919 szeptem-
bere között megkezdődött — párhuzamosan a Monarchia megszűntével és az utód-
államok kialakulásával —, s 1922 májusáig elhúzódott.9 Az utódállamoknak 
ezután már saját maguknak kellett gondoskodniuk a jegykibocsátásról, annál is in-
kább, mert az Osztrák-Magyar Bank bankjegy-kibocsátási szabadalma 1919. de-
cember 31-én lejárt. 1920. január 1 -jétől a Bank osztrák és magyar üzletvezetősége 
elkülönült egymástól Bécs, illetve Budapest székhellyel, s a két egykori főintézet a 
továbbiakban egymástól függetlenül fejtette ki banktevékenységét, bár az Oszt-
rák-Magyar Bank nevet továbbra is megtartották, 1921. július 31-ig. 

Magyarország a pénzforgalom és pénzkibocsátás területén 1920-21 folyamán 
„két tűz közé" került. Egyrészt a békediktátum értelmében az Osztrák-Magyar 
Bank bankjegyeit ki kellett vonnia a forgalomból, másrészt biztosítania kellett az 

békediktátum szövegét ld.: A Magyar Békeszerződés és a becikkelyező törvény szövege és 
magyarázata. Jegyzetekkel ellátták: Dr. Alkér Kálmán - Dr. Ambrózy Gyula - Dr. Danilovics 
Pál - Dr. Lukács Simon - Dr. Nyulászi János - Dr. Pap Dezső - Sipos Árpád. Bp., „Ordo" 
Törvény- és Rcndclcttár kiadása, 1921. (a továbbiakban: A magyar békeszerződés ...); 1921: 
XXXIII. te. az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, 
Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, 
Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szcrb-Hor-
vát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a 
Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről. In: M. T. 1921. évi törvénycikkek. Bp., 
1922. 197-327. p., továbbá: 1921: XLVIII. tc. az Amerikai Egyesült-Államokkal 1921. évi 
augusztus hó 29. napján Budapesten kötött békeszerződés becikkelyezéséről. In: M. T. 1921. 
422-425. p. Az előbbi törvénycikk 1921. július 31 -én, míg az utóbbi december 30-án nyert ki-
hirdetést. Utóbbira azért került sor, mert a trianoni békediktátumot az Egyesült Államok nem 
erősítette meg. 

8 Az elmondottakat ld.: A Magyar Békeszerződés... 140-147., ill. 308. és 310. p., valamint az 
1921: XXXIII. tc. In: M. T. 1921. 256-258. p. 
A felülbélyegzés menetével c helyütt nem kívánok foglalkozni, lévén, hogy nem tartozik szo-
rosan a témához, s kifejtése egy önálló tanulmány témája lehetne. 

9 Pogány, 1992. 19-31. p.; Pogány, 1993. 413^418. p. 



ország zavartalan pénzforgalmát. A magyar államnak jegybankot kellett volna fel-
állítania, mely bankjegyeket állít elő, tehát olyan papírpénzeket, melyeket át lehet 
váltani nemesfémre. Erre azonban Magyarországnak nem volt lehetősége, mert ne-
mesfém kellő mennyiségben a szükséges müveletekhez nem állt rendelkezésére, a 
háborús jóvátétel kérdése rendezetlen volt, így esély sem volt arra, hogy külföldről 
anyagi támogatást kap. Külpolitikailag ez idő tájt teljesen elszigetelt volt. Márpe-
dig bank és bankjegy hiányában államjegy-kibocsátáshoz szokás nyúlni, ami eleve 
magában hordozza az infláció veszélyeit. Magyarországon ekkor már egyre na-
gyobb infláció tombolt, s a pénzforgalom biztosítása azonnali cselekvést kívánt. 
Ilyen körülmények között nyújtotta be Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter törvény-
javaslatát a nemzetgyűlésnek „a pénzforgalom ideiglenes szabályozásáról" 1921. 
április 19-én, melyet az egy héttel később — apróbb módosítások után — részletei-
ben is elfogadott, s az Országos Törvénytárba mint 1921 :XIV. törvénycikk került 
be. Kihirdetésére május 5-én került sor.10 A következő hónapokban-években kibo-
csátott államjegyek e törvény alapján kerültek forgalomba, így röviden ismertet-
nem kell. 

A törvénycikk három fejezetből állt, melyek közül az első az államjegyekről 
szólt. Az ide tartozó paragrafusok rendelkeztek többek között: az Osztrák-Magyar 
Bank bankjegyeinek államjegyekre való kicseréléséről, a Magyar Királyi Postataka-
rékpénztár aláírását viselő államjegyek, valamint a Tanácsköztársaság által 
1919-ben kiadott 1 és 2 koronás bankjegyutánzatok kicseréléséről. A kibocsátandó 
új államjegyek összege a 2 milliárd koronát nem haladhatta meg. Ennek az optimista 
és szigorú — kísérletképpen bevezetett — korltátozásnak az állt a hátterében, hogy 
Hegedűs pénzügyminiszter ún. deflációs pénzpolitikájának következtében a magyar 
korona (mely az első világháború előtt még jobb volt a svájci franknál) zürichi árfo-
lyama 1920 szeptembere óta a legmagasabb jegyzésen állt.11 Hegedűs pénzügyi el-

10 A törvényhozás menetét ld.: Az 1920. évi február hó 16-ára összehívott nemzetgyűlés nyom-
tatványai. Nemzetgyűlés - Irományok. 1920-1922. VIII. kötet. 251. szám alatti (sz. a.) iro-
mány 357-379. p.; IX. kötet. 261. sz. a., 11-24. p.; Nemzetgyűlési Napló 1920-1922. IX. 
kötet. 193., 282-283., 331-345. és 347. p.; 1921 :XIV. te. a pénzforgalom ideiglenes szabályo-
zásáról. In: M. T. 1921. 59-67. p. A tc. szövegét ld. még: Budapesti Közlöny. Hivatalos lap (a 
továbbiakban Bp. K.) 1921. 97. sz. (május 5.) 1-3. p.; Belügyi Közlöny. Kiadja a Magyar Ki-
rályi Belügyministerium (a továbbiakban B. K.) 1921. 20. sz. (május 15.) 699-707. p.; illetve 
„A m. kir. Minisztérium 3.176/1921. M. E. számú rendelete a pénzforgalom ideiglenes szabá-
lyozásáról szóló 1921. évi XIV. tc.-életbeléptetése tárgyában." In: Bp. K. 1921. 97. sz. (május 
5.) 3. p. 

11 Ld.: Barcza Imre (összeáll.): A magyar korona zürichi árfolyamának táblázata 1914-1923. és 
A búza árfolyama 1914-1923. [1923. szeptember 18-ig.] Hivatalos adatok alapján. Bp., A 
szerző kiadása, é. n. [1923.] Számozatlan [2-5.] oldalakon. (Barcza, [1923]) 



gondolásainak egyik alappillére volt a bankóprés leállítása, ami e törvénycikkben is 
kifejezésre jutott. Hamarosan azonban újból megindult a korona romlása, és addig 
soha nem látott méreteket öltött,12 ami együtt járt a jegy forgalom növekedésével.1"1 

Kiskaput jelentett, hogy a minisztérium az előírt összeget az alapítandó Jegyintézet 
indokolt javaslata alapján időlegesen felemelhette. Az államjegyeket a törvény-
cikk értelmében a forgalom igényeinek megfelelő címletekben lehetett kiadni a jö-
vőben, s elfogadásuk kötelezővé tétetett. Bevonásuk határidejéről a pénzügymi-
niszter döntött. A határidő lejártával az állam hat évig még beváltotta vagy kicse-
rélte őket. 

Az 1921 :XI V. tc. második fejezete értelmében az államjegyeket a következő há-
rom évben az újonnan létesített Magyar Királyi Állami Jegyintézet hozta forga-
lomba. Hogy a Jegyintézet szervezete lényegében azonos volt az Osztrák-Magyar 
Bankéval, s ily módon a folytonosságot jelentette, jól mutatja az a tény, hogy elnö-
ke Popovics Sándor lett, aki korábban az Osztrák-Magyar Bank kormányzója is 
volt, alelnöke pedig Pap Elek, az egykori közös jegybank alkormányzója, a taná-
csosok közül pedig többen főtanácsosok voltak a Monarchia jegybankjánál. 

Végül a harmadik fejezethez érkezve ki kell emelnünk, hogy a pénzügyminisz-
ter felhatalmazást kapott arra, hogy rendeleti úton intézkedjen a Monarchia bankje-
gyeinek államjegyekre való kicseréléséről, valamint azok végső bevonásának ha-
táridejéről. Az államjegyek a Jegyintézettel szemben az állam függő adósságát ké-
pezték, melyek megszüntetése végett a pénzügyminiszternek kellett előterjesztést 
tennie abban az időpontban, amikor ezt a gazdasági és pénzügyi viszonyok megen-
gedik. A tárgyalt korszakban erre nem került sor. 

Az 1921: XIV. tc. alapján felállított Magyar Királyi Állami Jegyintézet műkö-
dését 1921. augusztus l-jén kezdte meg.14 Ez az intézmény nem tekinthető klasszi-

12 Ld.: Barcza, [1923.] Számozatlan [5-6.] oldalakon, továbbá: Barcza Imre (összeáll.:) A ma-
gyar korona zürichi árfolyamának táblázata 1914-1923. [1923. június 18-ig.] Hivatalos adatok 
alapján. Bp., Molnár-féle „Magyar Sajtó" könyv-és hírlapnyomda, c. n. [1923.] 9 számozatlan 
oldal.; Dr. Luy György (összeáll.): Valorizációs tabellák. A magyar korona zürichi jegyzése 
1914 augusztustól. [1923. június 30-ig.] Bp., Dr. Luy György, é. n. [1923.] 5 számozatlan ol-
dal.; Barcza Imre [összeáll.]: A magyar korona zürichi árfolyamának táblázata 1914-1924. 
[1924. február 8-ig.] Az aranykoronának a papirkoronához viszonyított havi átlagárfolyama 
1914-1924. A búza árfolyama 1914-1924. A búza középárfolyama aranyértékben 1914-1924. 
A gabonanemüek és egyéb termények árfejlődése 1914-1924. Fontosabb értékpapírok árfo-
lyamai a budapesti árú- és értéktőzsdén 1914-1923. Bp., Pesti könyvnyomda-részvény társa-
ság, é. n. [1924.] 

13 Erről a következő fejezetben lesz szó. 
14 A m. kir. minisztérium 5.860/1921. M. E. számú rendelete a pénzforgalom ideiglenes szabá-

lyozásáról szóló 1921. évi XIV. t. c. I. §-nak életbeléptetése tárgyában. In: Bp. K. 1921. 



kus értelemben vett jegybanknak, sokkal inkább „.. . egy külön, az állami admi-
nisztrációtól lehetőleg függetlenített, közhivatali jelleggel bíró, de teljesen bank-
szerűen működő intézménynek..."1 ' , ideiglenes jelleggel. A klasszikus jegybank 
bankjegyeket adott ki, melyeknek volt ércfedezete, míg a Jegyintézet által kiadott 
jegyek államjegyeknek minősültek — amint az olvasható is rajtuk — ércfedezet 
nélkül. Az államjegyek kiadása már 1921 májusában megkezdődött, még a Jegyin-
tézet felállítása előtt. 1921 augusztusától 1924 júniusáig — fennállása idején — a 
Magyar Királyi Állami Jegyintézet bankjegy-kibocsátási monopóliummal rendel-
kezett. 

Magyarország forgalmi pénzei 1920-1924 között 

1. Fémpénzek 

Fémpénzek ebben a korszakban csekély számban vettek részt a pénzforgalom-
ban.16 Az 1892 (1900. január 1 -je) óta fennálló korona pénzrendszer pénzei hivata-
losan ugyan 1926. december 3 l-ig forgalomban maradtak, azonban ritkán lehetett 
találkozni velük. Ennek több oka is volt. Az egyik, hogy a lakosság az első világhá-
ború kitörése után fémértékük miatt többre becsülte a nemesfém- és fémpénzeket, 
mint a bankjegyeket, ezért felhalmozta őket. így az ezüst 1, 2 és 5 koronások, a 

169. sz. (július 31.) 2. p.; A magyar királyi pénzügyminiszter 3.736. 1921. P. M. sz. rendelete 
a m. kir. állami jegyintézet tényleges működésének megkezdése tárgyában. In: Bp. K. 1921. 
169. sz. (július 31.) 2. p.; A m. kir. pénzügyminiszter 3.823/1921. P. M. számú rendelete a m. 
kir. állami jegyintézet cégének megállapítása tárgyában. In: Bp. K. 1921. 169. sz. (július 31.) 
3. p.; 3.824 P. M. 1921. szám. „Hirdetmény." (A jegyintézet 1921. augusztus l-jén kezdi meg 
működését.) In: Bp. K. 1921. 169. sz. (július 31.) 3. p. A Jegyintézet működéséről ld. továbbá: 
Óvári Papp Zoltán'. A jegybankok viszonya az államhoz különös tekintettel a magyar állapo-
tokra.. Kiadja a Magyar Közgazdasági Társaság. Bp., Grill-félc Udvari Könyvkereskedés, 
Benkő Gyula R.-T., 1926. (Közgazdasági Könyvtár I. kötet) 81-84. p. (Óvári, 1926); Iván 
Miklós: A koronától az aranypengőig. A pénzválság jogi bonctana. Bp., Gergely R. Könyvkeres-
kedése, 1934. 40-51. p. (Iván, 1934); Pogány, 1987. 121-136. p.; Pogány, 1993. 444-468. p. 

15 Melléklet a 251. számú irományhoz. Indoklás „a pénzforgalom ideiglenes szabályozásáról" 
szóló törvényjavaslathoz. In: Nemzetgyűlés - Irományok. 1920-1922. VIII. kötet. 371. p. 

16 A korszak fémpénzeiről ld.: Leányfalusi Károly - Nagy Ádám: Magyarország fém- és papír-
pénzei 1892-1925. Szeged, Magyar Ércmgyűjtők Egyesülete Csongrád Megyei Szervezete, 
1983., 19892., 19973. (Leányfalusi - Nagy, 1983); Rádóczy Gyula: A legújabb kori magyar 
pénzek (1892-1981). Bp., Corvina Kiadó, 1984. (Rádóczy, 1984) 



bronz 1 és 2 filléresek, valamint a nikkel 10 és 20 filléresek hamar eltűntek a forga-
lomból. A folyamatot az is felgyorsította, hogy a színesfémek az államnak is kellet-
tek hadi célokra. Mivel 10 koronásnál kisebb címletű bankjegy nem volt forgalom-
ban a háború kitörésekor, hamar megmutatkozott az aprópénz hiánya. Az arany 10, 
20 és 100 koronások forgalma nem volt jelentős, ráadásul az Osztrák-Magyar 
Bank 1914-től igyekezett minél többet begyűjteni belőlük. Az egyre vészesebb ap-
rópénz-hiányon az új, alpakka 10 és a vas 20 filléresek, később a vas 2 filléresek 
sem tudtak számottevően javítani, mivel a lakosság lassan ezeket is tezaurálta. Sú-
lyosbította a helyzetet, hogy az elvesztett világháború végén Magyarországnak — 
a cseh megszállás előtt — le kellett szerelnie körmöcbányai pénzverdéjét. Az emlí-
tett nemesfém- és fémpénzek 1918. november 30-tól már nem itt készültek. A 
pénzverde berendezéseinek egy részét és az alkalmazottak többségét Budapestre 
vetette a sors. A pénzverés itt folyt tovább. K. B. (Körmöcbánya) verdejellel, 
1918-as és 1920-as évszámmal vas 10, míg 1918, 1920 és 1921 -es évszámmal vas 
20 filléresek készültek. Csekély számban 1922-es évszámmal nikkel 20 fillérese-
ket is vertek.17 Ezek mennyisége a forgalom igényeihez mérten borzasztóan kevés-
nek bizonyult, így állandó jelenség maradt az aprópénz-hiány. Egyes városok, 
polgári hatóságok, gyárak, vagy éppen magánosok saját területükön ezt a problé-
mát ún. szükségpénzek kiadásával próbálták megoldani, több-kevesebb sikerrel. 

Az infláció előrehaladtával az aprópénz kérdése egyre kisebb jelentőséggel bírt. 
Mire intézkedések történtek volna kibocsátásával kapcsolatban, már nem volt ér-
demes cselekedni, mivel a mindennapi pénzforgalom egyre nagyobb címletű ál-
lamjegyekkel bonyolódott le. A körmöcbányai pénzverde végleges elhelyezése is 
évekig tartott, ami szintén hátráltatta a pénzverést. A fémpénzek kérdése 1925-ig 
lekerült a napirendről. 

2. Papírpénzek. Allamjegyek kibocsátása 

A Magyar Királyi Állami Jegyintézet felállítása előtt, 1921 tavaszán többféle pénz-
intézet vagy egyéb szerv által kibocsátott papírpénz volt forgalomban Magyaror-
szágon. Forgalomban voltak még az Osztrák-Magyar Bank bankjegyei, a Magyar 
Királyi Postatakarékpénztár aláírását viselő államjegyek, a Tanácsköztársaság 1 és 
2 koronás bankjegy utánzatainak egy része, számtalan szükségpénz, és már frissen 
kibocsátott államjegyek is. 

17 Rádóczy Gyula: Adatok a legújabbkori magyar pénztörténethez. 1. A korona pénzrendszer 
(1892) 1900. 1. 1.-1926. XII. 31. In: Az Érem, 1971. 2. sz. 25. p.; Rádóczy, 1984. 73-75. p. 



1920. november 22-től, illetve december 14-től a vészes aprópénzhiány enyhí-
tésére forgalomba hozták a 2018 és az 50 fillér19 címletű államjegyeket, melyeket, a 
rajtuk feltüntetett szöveg szerint, a Magyar Királyi Postatakarékpénztár kívánság-
ra átváltott más törvényes pénznemekre. Mindkét címlet tipográfiai nyomással ké-
szült, vízjegy nélküli papíron. Rövid ideig voltak forgalomban. Más államjegyekre 
való kicserélésük 1924. január 9-én kezdődött az állampénztáraknál. Február 1-15. 
között már csak itt voltak kötelesek fizetésképpen elfogadni, vagy más államjegyre 
cserélni. 1924. február 15-től nem voltak törvényes fizetési eszközök.20 Az 
1920-as államjegyeket nem sokkal később nagyobb címletű államjegyek követték. 
Ezen új, 10.000, 5.000, 1.000, 500 és 100 korona címletű államjegyeknek a forga-
lomba helyezése 1921. május 9-én vette kezdetét.21 Kibocsátásuk kizárólag az 
Osztrák-Magyar Bank 10.000 és 1.000 korona címletű bankjegyeinek kicserélése 
céljából történt. A kicserélés határideje május 25-én járt le. Az államjegyek mind-
egyike 1920. január 1-i keltezést viselt, s forgalomban 1926-ig maradtak, kivéve a 
100 koronást, mely 1927-ig. A 100 koronás államjegy tipográfiai, míg a többi cím-
let kombinált ofszet és tipográfiai nyomással készült, vízjegy nélküli papíron. 

1921. július 11-től 50,20,10,2 és 1 korona címletű államjegyek kerültek forga-
lomba, „ . . . csakis az osztrák-magyar felülbélyegzésü..." 100 koronás bankjegyek 
kicserélése végett."" Ennek határideje július 3 l-e volt. Ezen államjegyek keltezése 

18 A m. kir. pénzügyminiszter 1920. évi 5.989. P. M. számú rendelete, a m. kir. postatakarékpénztár 
1920. évi október hó 2-áról keltezett, 20 fillérre szóló pénzjegyeinek kibocsátásáról. In: Magyar-
országi Rendeletek Tára (a továbbiakban M. R. T,). Kiadja a Magyar Kir. Belügyminisztérium. 
1920. II. kötet. 1367-1369. p.; Bp. K. 1920. 269. sz. (november 23.) 1. p.; B. K. 1920. II. kötet. 
48. sz. (november 28.) 1882-1883. p.; Pénzügyi Közlöny (a továbbiakban P. K.). A Magyar Ki-
rályi Pénzügyministcrium alá rendelt hatóságok, hivatalok és közegek számára. Kiadja a Magyar 
Királyi Pénzügyministcrium. 1920. 29. sz. (deczembcr 25.) 1090-1092. p. 

19 A m kir. pénzügyminiszter 1920. évi 6.473. P. M. számú rendelete, a m. kir. postatakarékpénz-
tár 1920. évi október hó 2-áról keltezett 50 fillérre szóló pénzjegyeinek kibocsátásáról. In: M. 
R. T. 1920. II. kötet. 1386-1388. p.; Bp. K. 1920. 288. sz. (dcczember 16.) 9-10. p.; P. K. 
1921. 1. sz. (január 1.) 8-10. p. 

20 A m. kir. pénzügyminiszter 4.895/1923. P. M. számú rendelete a m. kir. postatakarékpénztár 
aláírását viselő 50 és 20 fillérről szóló államjegyck kicserélése tárgyában. In: Bp. K. 1924. 
7. sz. (január 9.) 1. p.; B. K. 1924. I. kötet. 2. sz. (január 13.) 15. p. 

21 A m. kir. pénzügyminiszter 1921. évi 2.234. P. M. számú rendelete, a 10.000, 5.000, 1.000, 
500 és 100 koronáról szóló államjegyek forgalombahozataláról. In: M. R. T. 1921. II. kötet. 
1088-1096. p.; Bp. K. 1921. 97. sz. (május 5.) 3-5 . p.; B. K. 1921. I. kötet. 20. sz. (május 15.) 
768-775. p.; P. K. 1921. I. kötet. 12. sz. (május 15.) 650-659. p. 

22 A m. kir. pénzügyminiszter 1921. évi 3.500. P. M. számú rendelete, az 50, 20, 10, 2 és 1 koro-
náról szóló államjegycknck forgalombahozataláról és az Osztrák - Magyar bank magyar felül-
bélyegzésü 100 koronáról szóló bankjegyeinek kicseréléséről. In: M. R. T. II. kötet. 



szintén 1920. január 1., de 1927-ig voltak forgalomban. Az 50 koronás kombinált 
ofszet és tipográfiai, a többi címlet tipográfiai nyomással, vízjegy nélküli papíron 
készült. 

A következő pénzkibocsátás már a Magyar Királyi Állami Jegyintézet felállítá-
sa után történt. A „... mindinkább fokozódó pénzforgalom könnyebb és gyorsabb 
lebonyolítása, valamint a külföldön készülő s igen tetemes előállítási költséget 
igénylő államjegyek lehető kímélése érdekében . . ." a Jegyintézet 1922. augusztus 
30-tól kezdve látra szóló, nem kamatozó 100.000, 500.000 és 1.000.000 korona 
címletű pénztárjegyeket adott ki, egyelőre csak a budapesti főintézetnél: „Az ál-
lamjegyeket helyettesítő ezeknek a fizetési eszközöknek elfogadására senki sem 
kötelezhető, s így a szóbanforgó pénztárjegyek csak akkor adhatók ki, ha azt az ille-
tő fél kívánja vagy ahhoz hozzájárul."23 Államjegyek ellenében ilyen pénztárje-
gyeket a budapesti főintézetnél bárki szerezhetett, de be is válthatott, s fizethetett is 
velük. A pénztárjegyek tehát pénzkisegítő szerepet játszottak, s címletük nagysága 
jól mutatja az infláció fokozódását. (A fentiekben említett, külföldön készült ál-
lamjegyekről a későbbiekben lesz szó.) 

1922. szeptember 6-tól egy új címlet, a 25.000 koronás államjegy került forga-
lomba, 1922. augusztus 15-i keltezéssel/4 A pénzjegy ofszet és litográfiái nyomás-
sal készült, vízjegy nélküli papíron. Forgalomban 1926-ig maradt. 

1923. július 13-tól forgalomba hozták a 10.000.000 és az 5.000.000 koronás 
nem kamatozó pénztári jegyeket, melyeket a hirdetmény értelmében szintén csak a 
Jegyintézet budapesti főintézete adott ki, ugyanazon kitételek mellett, mint az álta-
la korábban kiadott — az előbbiekben tárgyalt — pénztárjegyek esetében. 

1923-ban az infláció mértéke már ijesztő volt, ami a pénzkibocsátás terén is vi-
lágosan megmutatkozott. A különböző címletű államjegyek gyorsan követték egy-

1276-1283. p.; Bp. K. 1921. 150. sz. Quirns 10.) 1-3. p.; B. K. 1921. II. kötet. 30. sz. (július 
17.) 1275-1281. p.; P. K. II. kötet. 24. sz. (augusztus 20.) 2119-2127. p.; továbbá: 
Helyesbítés. (A 3.500. P. M. számú rendelet alapján kibocsátott 10 és 2 koronás államjcgyck 
leírásának helyesbítése.) In: Bp. K. 1921. 169. sz. (július 31.) 3. p.; B. K. 1921. II. kötet. 33. 
sz. (augusztus 7.) 1472-1474. p. 

23 671/1922. szám. Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó nem kamatozó 
pénztárjegyek forgalombahozatala tárgyában. In: Bp. K. 1922. 198. sz. (augusztus 30.) 3. p. 

24 Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó, az 1922. évi augusztus hó 15-ről 
keltezett, 25.000 koronára szóló államjcgyck forgalombahozatala tárgyában. In: Bp. K. 1922. 
204. sz. (szeptember 6.) 1. p.; Helyesbítés. (Az 1922. augusztus 15-i keltezésű 25.000 koronás 
államjegy leírásának helyesbítése.) In: Bp. K. 1922. 205. sz. (szeptember 7.) 1. p. 

25 5 5 9/192 3. szám. Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó 10,000.000 koro-
náról szóló és 5,000.000 koronáról szóló nem kamatozó pénztári jegyek forgalombahozatala 
tárgyában. In: Bp. K. 1923. 158. sz. (július 15.) 6. p. 



mást. Július 16-tól megjelent az 50.000 koronás, mely vízjegy nélküli papíron, 
ofszet, tipográfiai és litográfiái nyomással készült, 1923. május 1-jei keltezéssel.26 

Ez az első általunk tárgyalt — és egyébként forgalomba került — államjegy, me-
lyet 1926-ban pengőértékre nyomtak felül. A többi 1923. évi keltezésű címlettel is 
ez történt, mint később látni fogjuk. 

1923. július 30-tól forgalomba hozták a 100.000 koronást, 1923. május 1-jei 
keltezéssel, vízjegy nélküli papíron, ofszet, tipográfiai és litográfiái nyomással.2'' 

Szeptember 15-től kezdődően új 1.000 koronás államjegy került forgalomba, 
1923. július 1-jei keltezéssel. Ez a címlet méret szempontjából az 1920-asnál jóval 
kisebb. Forgalomba hozatalát a következőkkel indokolták: „A pénzforgalom növe-
kedése következtében az ezidőszerint forgalomban levő államjegyek egyes címle-
teinek méretei kezelési szempontból túlnagyoknak bizonyulván, kívánatossá vált, 
hogy a m. kir. állami jegyintézet az eddigieknél kisebb méretű államjegyeket hoz-
zon forgalomba."28 Ez volt az első ilyen indokkal forgalomba hozott államjegy, 
melynél azonban az anyagtakarékosság is nyilván szempont volt, összefüggésben 
az olcsóbb előállítási költségekkel. Ez is vízjegy nélküli papíron, ofszet és tipográ-
fiai nyomással készült. 

Szeptember 25-től új, a korábbinál kisebb méretű 10.000 koronásokat is forga-
lomba hoztak.Vízjegy nélküli papírra nyomták őket, ofszet és tipográfiai eljárás-
sal, 1923. július 1-jei keltezéssel."9 December 7-től kisebb méretű 100 koronás 
címleteket bocsátottak ki, szóról szóra ugyanazon indokkal, mint az azonos — 
1923. július 1-jei — keltezésű 1.000 koronásokat. Vízjegy nélküli papírra nyomták 
őket, ofszet és tipográfiai nyomással/0 

26 Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó 1923. évi május hó 1-ről keltezett 
50 000 koronára szóló államjcgyck forgalombahozatala tárgyában. In: Bp. K. 159. sz. (július 
17.) 2. p. 

27 Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó 1923. évi május hó 1-ről keltezett 
100 000 koronára szóló államjcgyck forgalombahozatala tárgyában. In: Bp. K. 1923. 170. sz. 
(július 29.) 4. p. 

28 Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó, 1923. évi julius hó 1-ről keltezett 
1000 koronára szóló államjcgyck forgalomba hozatala tárgyában. In: Bp. K. 1923. 208. sz. 
(szeptember 15.) 2-3. p. 

29 Hirdetmény. A m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó 1923. évi julius hó 1-ről keltezett 
10 000 koronára szóló államjcgyck forgalombahozatala tárgyában. In: Bp.K. 1923. 216. sz. 
(szeptember 25.) 4-5 . p. 

30 9.580/III. 1923. szám. Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó 1923. évi jú-
lius hó 1-ről keltezett 100 koronára szóló államjcgyck forgalombahozatala tárgyában. In: Bp. 
K. 1923. 278. sz. (december 7.) 1. p. 



1924. február 23-tól új címlet került forgalomba, az eddigi legmagasabb, az 
500.000 koronás, az indoklás szerint a „.. .pénzforgalom könnyebb és gyorsabb le-
bonyolítása érdekében...". Vízjegy nélküli papíron, tipográfiai, ofszet- és réznyo-
mással készült államjegy, 1923. július 1-jei keltezéssel/1 

Március 18-tól új, kisebb méretű 5.000 koronást bocsátottak ki, 1923. július 
1 -jel keltezéssel, s ugyanazon indokkal, mint az 1923-as 1.000 koronások eseté-
ben. Vízjegy nélkül, kombinált ofszet és tipográfiai nyomással készült címlet.32 

Március 31-től került forgalomba a korona-fillér pénzrendszer legnagyobb 
címlete, az 1923. szeptember 4-i keltezésű 1,000.000 koronás. Kiadását ugyanaz-
zal indokolták, mint az 500.000 koronás esetében. Vízjegy nélküli papírra nyom-
ták, tipográfiai, ofszet és réznyomó eljárással.''3 A korona inflációja ezzel a csúcs-
pontjához érkezett. 

A Jegyintézet fennállásának idején még két alkalommal bocsátottak ki államje-
gyeket. Elsőként 1924. május 19-től az új, kisebb méretű 25.000 koronást 1923. jú-
lius 1-jei dátummal, ugyanazzal az indokkal, mint az 1923-as 1.000 és 5.000 koro-
nást. E címlet vízjegy nélküli papírra került, ofszet, litográfiái és tipográfiai eljárás-
sal.34 

A Jegyintézet utolsó kibocsátása az 1923. július 1-jei keltezésű 500 koronás ál-
lamjegy volt, mely 1924. június 20-án jelent meg a pénzforgalomban. Kibocsátásá-
nál ugyanarra az indokra hivatkoztak, mint az 1923-as keltezésű 1.000, 5.000 és 
25.000 koronás esetében. Vízjegy nélküli papíron, ofszet és tipográfiai nyomással 
készült.35 

31 Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó, 1923. évi július hó 1-ről keltezett 
500 000 koronára szóló államjegyek forgalombahozatala tárgyában. In: Bp. K. 1924. 45. sz. 
(február 23.) 7. p. 

32 Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó, 1923. évi julius hó 1-ről keltezett 
5000 koronára szóló államjegyek forgalombahozatala tárgyában. In: Bp. K. 1924. 65. sz. 
(március 18.) 4-5 . p. 

33 Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó, 1923. évi szeptember hó 4-éről kel-
tezett 1,000.000 koronára szóló államjegyek forgalombahozatala tárgyában. In: Bp. K. 1924, 
75. sz. (március 30.) 7. p. 

34 Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó, 1923. évi július hó 1-röl keltezett 
25.000 koronára szóló államjegyek forgalombahozatala tárgyában. In: Bp. K. 1924. 101. sz. 
(május 18.) 8-9. p. 

35 Hirdetmény a m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó, 1923. évi július hó 1-röl keltezett 
500 koronára szóló államjegyek forgalombahozatala tárgyában. In: Bp. K. 1924. 126. sz. (jú-
nius 19.) 7. p. 



Láthatjuk tehát, hogy 1920-1924 között a magyar papírpénzek'6 fogalma alatt 
kizárólag államjegyeket kell értenünk, hiszen csak ezeket adtak ki. (Amennyiben a 
kisegítő pénz szerepét betöltő pénztárjegyeket nem vesszük figyelembe.) Ebben az 
időszakban a jegyforgalom hónapról hónapra nőtt, s 1924 januárjában átlépte a bű-
vös 1 billió, majd áprilisban a 2 billió koronás határt. '7 Mivel az 1920-as évek ele-
jén Magyarországnak nem volt korszerű, jól felszerelt pénzjegynyomdája, az 
államjegyek túlnyomó többségét külföldön állították elő. Az 1920-as évek közepé-
től nyílt erre itthon is lehetőség. 

Az államjegyek nyomdái 

A Monarchia idején a bankjegyeket az Osztrák-Magyar Bank pénzjegynyomdájá-
ban készítették, így 1918 végére Magyarország lényegében bankjegynyomda nélkül 
maradt. Legalábbis abban az értelemben, hogy a bécsi nyomda a Monarchia felbom-
lását követően már nem kívánta hazánkat bankjegyekkel ellátni, habár erre 1919. de-
cember 31 -ig, az Osztrák-Magyar Bank szabadalmának lejártáig kötelezve volt. Ez 
a helyzet vezetett 1918-19-ben a Károlyi-kormány és a Tanácsköztársaság magyar-
országi bankjegy-kibocsátásaihoz. Utóbbi ellen az Osztrák-Magyar Bank élesen til-
takozott, azt törvénytelennek minősítette. Mivel nem volt esély arra, hogy Magyar-
ország egyhamar saját jegybankot állíthat fel, pénzre pedig szükség volt, s azt nagy 
mennyiségben itthon nem lehetett előállítani, külföldön kellett a pénzjegyeket nyo-
matnia. „hazai sokszorosítóipar mai állása mellett, főleg a magas névértékű jegyek 
gyártására az országban alkalmas berendezésű és megfelelően gyakorolt személy-

36 A korszak papírpénzeit ld. még: Kupa Mihály - Ambrus Béla: Magyarország papírpénzei II. 
kötet. A Kossuth korszak és a független Magyarország papírpénzei 1848 1866 és 1918-1964. 
Bp., Magyar Régészeti Művészettörténeti és Éremtani Társulat Éremtani Szakosztálya, 1964.; 
Leányfalusi - Nagy, 1983.; Rádóczy, 1984.; Rádóczy Gyula - Tasnádi Géza: Magyar papír-
pénzek 1848-1992. Bp., Danubius Kódex Kiadói Kft., 1992.; Kupa Mihály: Corpus Notarum 
Pccuniariarum Hungáriáé [Magyar Egyetemes Pénzjegytár] (Világ - pénztörténeti vonatkozá-
sokkal.) I—II. kötet. Bp., Informatika Történeti Múzeum Alapítvány, 1993. {Kupa, 1993) 

37 Az államjegy-forgalom növekedéséhez ld.: Barcza Imre [összeáll.]: Valuta- és Ártáblázatai. 
[1914-1925. szeptember 15-ig.] Bp., Pesti könyvnyomda - részvény - társaság, é. n. [1925.] 
41-42. p. (Barcza, [1925]); Magyar Statisztikai Évkönyv 1923-1925. Szerkeszti és kiadja a 
Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvény-
társulat Könyvnyomdája, 1927. 176. p.; Jankovich Béla: A papírpénz inflációja és értéke az 
utolsó évtized tapasztalatai nyomán. Bp., Különlenyomat a „Közgazdasági Szemlé"-ből, 1925. 
A 114-117. p. táblázatai. 



zettel bíró telep nem állott rendelkezésre. A speciálgépek, festékanyagok, a különle-
ges papírbeszerzése is leküzdhetetlen akadályokba ütközött volna. Nem maradt más 
hátra, noha valutáris viszonyaink mellett ennek az eljárásnak fölötte költséges volta 
előre látható volt, mint a megrendelésnek legalább egy részét külföldre kiadni."38 

1919 végén, az osztrák békediktátum idején már nyilvánvaló volt, hogy Magyaror-
szágnak is ki kell cserélnie régi bankjegyeit. Ujakat Ausztriától nem várhatott, hi-
szen az infláció fokozódásával annak bankjegynyomdája már így is eléggé igénybe 
volt véve. Külföldi nyomda után kellett nézni. Meg is indultak a tárgyalások, s 
1919 végén Korányi Frigyes pénzügyminiszter magyar koronára szóló államje-
gyeket rendelt a zürichi Orell Füssli cégtől.39 Az Orell Fiissli Nyomdai Müintézet a 
bankjegy gyártás területén már jó hírnévvel és tapasztalattal rendelkezett. Vele a 
tárgyalások már a Károlyi-kormány idején elkezdődtek, csakúgy, mint amerikai és 
angol cégekkel, de az Orell Füssli értékpapír- és nyomdacég ajánlata volt a legked-
vezőbb. A tárgyalások azonban a Tanácsköztársaság idején megszakadtak, „. . . 
mert a legsürgősebb kis címletű papírpénzek gyártását a svájciak azonnal nem vál-
lalták."40 A Tanácsköztársaság bukása után a tárgyalások folytatódtak. A svájci 
céggel való szerződéskötés több ok miatt is kedvezőnek látszott. Egyrészt, mert 
Svájc semleges ország, s ez, az akkori külpolitikai viszonyokat figyelembe véve, 
kedvező körülménynek számított.41 Másrészt e cég ajánlata előnyösebb volt a töb-
binél, az Amerikai Egyesült Államok bankjegynyomdájánál pl. 20-30%-kal ol-
csóbb, rövidebb szállítási határidővel, tehát gyorsabb előállítással.42 Az Orell 
Füssli céggel kötött megállapodás szerint az 50 és ennél nagyobb címletű koroná-
sokat ő készítette, míg a 20, 10,2 és 1 koronás államjegyek itthon, illetve a 2 koro-
nások kis részben Bécsben készültek.4j Közelebbről: az 1 koronás a budapesti 
Hornyánszky- féle Könyvnyomdában; a 2 koronás a Glóbus Nyomdában Budapes-
ten, illetve a bécsi államnyomdában; a 10 és 20 koronás a Franklin Nyomdában Bu-

38 Melléklet a 251. számú irományhoz. Indoklás „a pénzforgalom ideiglenes szabályozásáról" 
szóló törvényjavaslathoz. In: Nemzetgyűlés - Irományok. 1920-1922. VIII. kötet. 378. p. 

39 Pogány, 1993. 432. p. 
40 Ambrus Béla: Az ál lamjcgyek nyomdajelzései (1920-1923) . In: Az Érem, 1977. 1. sz. 38. p. 

{Ambrus, 1977) 
41 B. Nánási Éva: Az önálló magyar papírpénz-kibocsátás (2. rész). In: Az Érem, 1980. 2. sz. 

10. p. (B. Nánási, 1980) 
42 Rádóczy, 1971. 24. p.; B. Nánási, 1980. 10. p.; Rádóczy, 1984. 22. p.; Rádóczy - Tusnádi, 

1992. 16. p. 
43 Melléklet a 251. számú irományhoz. Indoklás „a pénzforgalom ideiglenes szabályozásáról" 

szóló törvényjavaslathoz. In: Nemzetgyűlés - Irományok. 1920-1922. VIII. kötet. 
378-379. p.; Nemzetgyűlési Napló, 1920-1922. IX. kötet. 335. p. 



dapesten (más forrás szerint a budapesti államnyomdában).44 Ezen nyomdák már a 
Tanácsköztársaság idején is működtek pénzjegynyomdaként. A 20 és ennél kisebb 
címletű koronások előállítása nem igényelt különleges eljárást, hisz ekkor már 
csak csekély értéket képviseltek, nem volt érdemes hamisítani őket. Az 50 koronás 
és az ennél nagyobb címletek már különlegesebb technikával készültek. 

Az 1920-as keltezésű 20 és 50 filléreseken és az 1,2, 10 és 20 koronásokon nincs 
nyomdajelzés. A zürichi 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 és 
1 milliós államjegyeken többféle jelzéssel is találkozhatunk. Az államjegyek alján 
egyrészt a cég neve, ORELL FÜSSLI ZÜRICH, másrészt eltérő változatban TW, W, 
T WILLI és T W betűk találhatók. A betűk az egyik hosszú ideig alkalmazott feltalá-
ló cégtárs-technikus nevét jelentik, aki a hamisítás megelőzése céljából egy speciális 
gépet készített. Amíg ez a gép nem lett a cég tulajdona, csak tesztelték, a feltaláló fel-
tüntethette az államjegyeken a nevét. „Amikor a cég a gépet megvásárolhatta, illetve 
a feltaláló cégtárs lehetett, ettől az időtől kezdve csupán a gépi eljárást jelző „W" be-
tűt tüntették fel."43 A legtöbb államjegyünk tehát a gépi eljárás szabadalmának meg-
vétele előtt készült. Az említett speciális gépi eljárás, az ún. photo guilloche volt, 
vagyis „... gépi úton előállított, nehezen utánozható vékony vonalak komplexu-
ma."46 

A Svájcban készült államjegyek nyomási és szállítási költségei a magyar állam-
nak óriási megterhelést jelentettek. „A pénzügyminisztériumot naponta ostromol-
ták leveleikkel a magyar nyomdák, kifogásolva az államjegyek minőségét, fel-
ajánlva szolgálataikat. Ennek egyik oka a magyarországi nagy munkanélküliség 
volt."47 Ezért a magyar kormány 1921 januárjában tárgyalásokat kezdett Budapes-
ten az Orell Füssli céggel egy, a közreműködésével felállítandó önálló pénzjegy-
nyomdáról.48 Magyarország politikai és gazdasági érdekei úgy kívánták, hogy erre 
minél hamarabb sor kerüljön. Már az első, 1919. december 4-i pénzjegy nyomási 
szerződés egyik pontjaként felmerült annak a követelménye, hogy a horribilis szál-
lítási költségek és az ezzel járó biztosítási díjak megtakarítása érdekében a svájci 
cég a magyar fővárosban rendezzen be egy közös tulajdonban lévő pénzjegynyom-
dát, amely minél hamarabb megkezdi a svájci technikai eljárással változatlan alakú 
államjegyek gyártását.49 

44 Ambrus, 1977. 39. p.; B. Nánási, 1980. 11. p. 
45 Az elmondottakhoz ld.: Ambrus, 1977. 39. p., illetve a 41. p. táblázata. 
46 Kupa, 1993. I. kötet. 209. p. 
47 B. Nánási, 1980. 10. p. 
48 Uo., 10-11. p. 
49 Kupa M. - Kupa M. T., 1981-1982. 114. p. 



1922 októberében a magyar kormány megkötötte a szerződést az Orell Fiissli cég-
gel, s a nyomda részvénytársasági formában hamarosan megszületett: ez év decem-
berében a minisztertanács döntése alapján létrejött a Magyar Pénzjegynyomda Rt.30 

A cég részvényeinek 51%-a a magyar állam, 49%-a az Orell Fiissli cég tulajdonába 
került.51 Amíg a Magyar Pénzjegynyomda Rt. budapesti székháza az V. kerület 
Markó utca 13-17. szám alatt elkészült, a svájci cég átmenetileg a Magyar Királyi 
Államnyomda egyik elkülöníthető géptermében és a körülötte lévő öt helyiségben 
rendezte be a nyomdarészleget. Időközben a Magyar Pénzjegynyomda Rt. a pénz-
ügyminiszter 3 647/1922. számú leiratával 1937. december 31-ig — a20 koronán fe-
lüli címletű papírpénzek nyomását illetően — pénzjegy-előállítási monopóliumot 
kapott.52 A budapesti pénzjegynyomda felszerelését a svájci cég szállította, a felállí-
tott gépek működtetésének betanításával megbízott szakembereket küldött.55 Addig 
pedig, amíg a hazai pénzjegynyomda megkezdhette működését, a szerződés szerinti 
időpontokban szállította a megrendelt államjegyeket Budapestre. 

A Magyar Pénzjegynyomda Rt. székházának felépítéséhez és a nyomda mű-
ködtetéséhez a svájciak jelentős frank-kölcsönnel járultak hozzá, melyet 20 év alatt 
kellett visszafizetni.54 A magyar állam a pénzjegynyomdának 1937 végéig adott 
pénzjegy-előállítási monopóliumot csak abban az esetben vonhatta vissza, ha meg-
vásárolja az Orell Füssli cégtől a részvények 49%-át, másfélszeres áron. A svájci 
cég a részvénytársaság alaptőkéjének 10%-át kapta osztalékként a magyar állam-
tól. Cserében díjtalanul átadta a Zürichben nyomott koronacímletíí államjegyek 
rajzait és nyomólemezeit, és lemondott az 1919. december 4-én kelt 9.836 PM sz. 
rendeletben biztosított jogáról, mely szerint a nyomólemezek máshol nem használ-
hatók fel.55 A magyar állam 100.000 svájci frankért kizárólagos jogon megvásárol-
ta az Orell Füssli cégtől a papírpénzek előállításánál alkalmazott ún. photo 
guilloche eljárást. A papírpénzek bal alsó sarkában eleinte feltüntették az eljárás 
kidolgozójának névjelét, TW, T W, T WILLI vagy csak W formájában.56 

50 Óvári, 1926. 88. p.; továbbá Botos János: A Magyar Nemzeti Bank működésének első évei 
1924-1931. In: Uő: A Magyar Nemzeti Bank története II. Az önálló jegybank 1924-1948. 
Bp., Presscon Kiadó, 1999. I. fejezet. 74. p. (Botos, 1999) 

51 A m . kir. kormány 1919-1922. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és 
statisztikai évkönyv. Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Könyvnyomdája, 1926. 49. p. 

52 B. Nánási, 1980. 11. p.; Rádóczy, 1984. 23. p.; Kupa M. - Kupa M. T., 1981-1982. 114. p. 
53 Ambrus, 1977. 40. p. 
54 Botos, 1999. 75. p.; Rádóczy, 1984. 23. p. 
55 Az elmondottakhoz ld.: Rádóczy, 1971. 25. p.; Rádóczy, 1984. 23. p. 
56 Ambrus, 1977. 38-41. p.; Rádóczy, 1984. 23. p. 



A Magyar Pénzjegynyomda Rt. — már említett — ideiglenes nyomdarészlege 
1923. augusztus 18-tól 1925. április 9-ig működött közre államjegyek gyártásá-
ban.37 Itt készültek azok az államjegyek, amelyek előoldalának alján a „Magyar 
Pénzjegynyomda Rt. Budapest" megjelölés látható.38 Közben azonban az Orell 
Fíissli cég is folytatta az államjegyek gyártását. Utolsó megrendelését a Magyar 
Királyi Állami Jegyintézettől 1924. február 14-én kapta. '9 Az államjegyek nyomá-
sát fokozatosan a Magyar Pénzjegynyomda Rt. vette át. A svájci megrendelésekkel 
kapcsolatos utolsó vételár-részletet 1926 júniusában egyenlítették ki, s innentől 
számítják a Pénzjegynyomda működését.60 

A „Magyar Pénzjegynyomda Rt. Budapest" megjelölésű államjegyeken szintén 
előfordulnak a TW, T W betűk, melynek az a magyarázata, hogy az egyes címletek 
lemezei még Zürichben készültek a korábban tárgyalt gép alkalmazásával.61 1925. 
április 9-én a Magyar Királyi Államnyomda helységeiből átszállították a nyomda-
gépeket a már felépített és részben felszerelt, Markó utca 13-17. szám alattl925 
februárja óta működő székházba, és ott állították üzembe őket.62 Időközben — 
1924. június 24-én — megkezdte működését a Magyar Nemzeti Bank. Az 1925. 
március 12-i minisztertanácsi ülés megvizsgálta a Magyar Pénzjegynyomda Rt. te-
vékenységét. A nyomda kapacitása meghaladta a hazai jegyszükséglet igényeit, 
ami lehetővé tette számára külföldi pénzjegyek előállítását is. A pénzügyminiszter 
kérte és megkapta a minisztertanács felhatalmazását, hogy a Pénzjegynyomdában 
lévő magyar állami részesedést átengedhesse a Magyar Nemzeti Banknak6 ' (a to-
vábbiakban M. N. B.). Az M. N. B. 1925. április 29-i főtanácsi ülésén a vezérigaz-
gató bejelentette, hogy az M. N. B. névértékben átveszi a Magyar Pénzjegynyomda 
Rt. állami kézben, illetve svájci tulajdonban lévő részvényeit. Az Orell Fiissli cég a 
részvények eladásakor átadta az M. N. B.-nek az államjegyek nyomásánál alkal-
mazott technikát, az ún. nedves eljárást, amely megfelelő védelmet biztosított a ha-
misítások ellen. A főtanács természetesen támogatta az ügyletet, hiszen az itthon 
előállított államjegyek költsége kb. 50%-kal volt kisebb mint külföldön. A főta-
nács 1925. május 25-i ülésén jelentettékbe az ügylet lebonyolítását. Ezzel a Pénz-

57 Kupa M. - Kupa M. T., 1981-1982. 114. p. 
58 Ld.: Kupa, 1993. I. kötet. 131. p. 
59 Ambrus, 1977. 40. p.; Kupa, 1993. I. kötet. 131. p. 
60 Ambrus, 1977. 40. p. 
61 Ambrus, 1977. 40-41. p. 
62 Kupa M. - Kupa M. T., 1981-1982. 114-115. p. 
63 Botos, 1999. 75. p. 



jegynyomda az M. N. B. saját kezelésébe került.64 Erről tanúskodik az V. kerületi 
elöljáróság 1925. december 21-én kiállított iparigazolványa.63 Ezen ügylettel kí-
vánta biztosítani magának az M. N. B. gazdasági rentabilitását.66 

Attól kezdve, hogy a Pénzjegynyomda az M. N. B. kiegészítő szerve lett, be-
szüntette nyomdájának jelzését. Azonban továbbra is az Orell Füssli cég által ké-
szített és megvásárolt lemezeken nyomták az egyes államjegy-címleteket, aminek 
következtében a nyomdajelzés nélküli államjegyeken továbbra is megmaradtak a 
TW, T W betűk.67 

„Az 1923. év elejétől 1924. év közepéig terjedő időszak az ország valutáris 
helyzetének legnehezebb és legválságosabb korszakát jelenti."68 Ez a megállapítás 
a numizmatikus szemével nézve igaz az előzőekben tárgyalt államjegyekkel kap-
csolatban is, hiszen ezen időszak alatt kerültek forgalomba Magyarországon a leg-
nagyobb címletek, s kiadásuk gyorsan követte egymást. Az összes államjegyet 
egyetlen ember, Helbing Ferenc tervezte. Az 1923-as keltezésű — a korábbiaknál 
biztonsági okokból69 és költségkímélés végett kisebb méretű — államjegyek vala-
mennyi rajzát újra kellett készítenie, mert a nagyalakúak rajzai nem bírták el a kis-
alakúakhoz szükséges kicsinyítést.70 A nagy címletű államjegyek az emberekben 
bizalmatlanságot keltettek, amit el kellett oszlatni. „Tekintettel arra, hogy a jelen-
leg forgalomban levő államjegyekre nyomtatott nyomdai jelzések különbözőségé-
ből, illetve abból, hogy egyes jegyeken nyomdai jelzés nincs, a jegyek valódisága 
vagy hamis voltára következtetnek, tájékoztatás céljából közhírré tesszük, hogy az 
ezidőszerint forgalomban levő 50 koronás és ennél nagyobb névértékű államje-
gyek részben az Orell-Füssli zürichi cégnél, részben a Magyar pénzjegynyomda 
r.-t.-nál, részben pedig a — Magyar pénzjegynyomda r.-t. átvétele óta — a Magyar 
Nemzeti Bank pénzjegynyomdájában készültek. A jegyek előlapjának alsó szélére 
az Orell-Füssli cégnél készült jegyeknél „Orell Füssli Zürich", a Magyar pénzjegy-

64 Az elmondottakhoz ld.: Botos, 1999. 75. p.; A főtanács jelentése az 1925. év üzletviteléről. In: 
A Magyar Nemzeti Bank közgyűlésének II. rendes évi ülése, 1926. évi február hó 15.-én. Bp., 
Magyar Nemzeti Bank, 1926. XX. p. 

65 Leányfalusi Károly - Nagy Adám: Magyarország fém- és papírpénzei. A pengő pénzrendszer 
1926-1946. Kecskemét, Magyar Éremgyüjtők Egyesülete Bács - Kiskun Megyei Szervezete, 
1986. 10. p. {Leányfalusi - Nagy, 1986) 

66 Kupa Mihály - Kupa M. T., 1981-1982. 115. p. 
67 Ambrus, 1977. 41. p. 
68 A m. kir. konnány 1923-1925. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és 

statisztikai évkönyv. Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Könyvnyomdája, 1928. 62. p. 
69 Ld.: Kupa, 1993. I. kötet. 130. p. 
70 Uo. 131. p. 



nyomda r.-t.-nél készült jegyeknél „Magyar Pénzjegynyomda R.-T. Budapest" van 
nyomtatva, a Magyar Nemzeti Bank pénzjegynyomdája által készített jegyeken 
pedig nyomdai jelzés nincs. Magából abból a körülményből tehát, hogy valamely 
jegyen a fentemlített egyik vagy másik nyomdai jelzés van, illetőleg hogy vala-
mely jegyen nyomdai jelzés nincs, az illető jegy valódiságára, illetőleg hamisított 
voltára következtetni nem lehet. Valamennyi 50 koronás és ennél nagyobb névér-
tékű jegy előoldalának alsó balsarkában „T.W." jelzés van."71 

Magyarország pénzügyi helyzete 1924-1925-ben 

1. A Magyar Nemzeti Bank létrejötte 

1924 elején Magyarország pénzügyi szempontból katasztrofális helyzetben volt. 
Jegyforgalma túllépte az 1 billió koronát72, s az inflációban virágzott a spekuláció. 
Az adós jól járt, a hitelező sokat veszített. Az inflációnak, ha nem is a megfékezésé-
re, de lassítására és a spekuláció leszorítására született a takarékkorona-rendelet.73 

A takarékkorona egy számolási érték, a koronára szóló államjegyeknek hozzá való 
viszonyát naponta állapították meg.'4 A takarékkoronára szóló pénztartozásokat a 
megállapított értékviszony figyelembevételével magyar államjegyekben kellett 
teljesíteni. A korona értékcsökkenését 1918 után már számos eszközzel próbálták 
mérsékelni, pl. takarékossági intézkedésekkel, vagyonváltsággal, adóemelések-
kel, kényszerkölcsönökkel. Ezek legfeljebb csak átmeneti sikereket hoztak. A ta-
karékkorona7" bevezetésével el akarták érni, hogy a hitelek felvétele az adósok 
számára ne váljék a pénz elértéktelenedése folytán jó üzletté. 

71 Hirdetmény. (A Magyar Nemzeti Bank 1926. május 15-i hirdetménye az 50 koronás, vagy en-
nél nagyobb eímletü államjcgyck „Orcll Fiissli Zürich", illetve „Magyar Pénzjegynyomda 
R.-T. Budapest" jelzéssel történő ellátásáról.) In: Bp. K. 1926. 11. sz. (május 18.) 2. p.; továb-
bá: A m. kir. belügyminiszternek 2.528/1926. B. M. ein. számú körrendelete. A bankjegyeken 
lévő nyomdajclzésck. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, a m. kir. állami rend-
őrség budapesti és valamennyi kerületi főkapitányának.) 1926. május 27. In: B. K. 1926. II. 
kötet. 41. sz. (szeptember 26.) 686-687. p. 

72 Ld.: Barcza, [1925.] 42. p.; Magyar Statisztikai Évkönyv 1923-1925. 176. p. 
73 A m. kir. minisztérium 1.411/1924. M. E. számú rendelete a takarékkoronáról szóló számolási 

érték szabályozása tárgyában. In: Bp. K. 1924. 42. sz. (február 20.) 1. p. 
74 A takarékkorona 1924-cs árfolyamát ld.: Kallós János (szerk.): Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei 

kompasz 1925-26. évre. Bp., Pesti Tőzsde, 1925. október. 174. p. 



A korona értékromlásának teljes megállítására a belső erőfeszítések kevésnek bi-
zonyultak. Magyarország külpolitikai helyzete egészen más volt, mint 1920-21 -ben. 
Akkor semmi esélye nem volt annak, hogy az ország pénzügyeit, államháztartását 
hathatós külföldi segítséggel, kölcsönnel lehessen rendbetenni. Hegedűs Lóránt 
pénzügyminiszterségének rövid, ún. deflációs időszakát követően ismét beindult a 
bankóprés, hiszen csak így lehetett az államháztartás igényeit kielégíteni. Az ércfe-
dezet nélküli papírpénz (államjegy) így vált az ország valutájává, felváltva a tényle-
ges ércfedezettel bíró aranyalapú korona-valutát. 

1922. szeptember 18-án Magyarországot felvették a Népszövetségbe, s hosszú 
tárgyalások után — bizonyos feltételek végrehajtása mellett — 1924-ben 250 mil-
lió aranykorona értékű nemzetközi kölcsönt kapott.76 A feltételek az ún. újjáépítési 
program részei voltak: az infláció megállítása, a magyar korona értékének stabili-
zálása, a kormánytól független jegybank felállítása, az államháztartás egyensúlyá-
nakhelyreállítása, legkésőbb 1926. június 30-ig. Hamarosan megkezdődött a felté-
telek teljesítése, s ezzel a stabilizáció.77 A magyar korona értékét az angol fonthoz 
kapcsolták, egészen 1925 szeptemberéig. Megszülettek az ún. szanálási törvények, 
vagyis az 1924:IV. tc. „az államháztartás egyensúlyának helyreállításáról"78, az 
1924:V. tc. „a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról."79, valamint 
az 1924:X. tc. „a korona értékcsökkenésének meggátlására irányuló egyes intézke-

75 A takarékkoronáról bővebben ld.: Szigeti Gyula: A takarékkorona szerepe a pénz-és hitclfor-
galomban. In: Magyar Statisztikai Szemle, 1924. 5 -6 . sz. 210-216. p.; Varga, 1964. 74-78. p.; 
B. Nánási, 1980. 11-12. p.; Rádóczy, 1971. 26. p.; Rádóczy, 1984. 24. p.; Pogány, 1993. 462. 
és 468. p. 

76 Sz. Ormos, 1964. 
77 A stabilizációról számos feldolgozás született. Az alábbiakban jelzésértékűen felsorolok néhá-

nyat ezek közül: Hantos, 1925. 77-78. p.; Fellner Frigyes: A pénzrendszer reformja Magyar-
országon. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1925. évi 580. számából. Bp., Franklin-Társulat 
Nyomdája, 1925.; Óvári, 1926. 84-96. p.; Domány, 1927. 31-60. és 72-157. p.; Iván, 1934. 
51-58. p.; Varga, 1964. 43-53. p.; Berend - Ránki, 1966. 138-156. p.; Berend - Ránki, 1972. 
120-125. p.; Berend-Ránki, 1975. 211-217.; Péteri György - Pécsi Vera: A Magyar Nemzeti 
Bank alapításának nemzetközi és belföldi előzményei. In: A Magyar Nemzeti Bank története 
I. Az Osztrák Nemzeti Banktól a Magyar Nemzeti Bankig 1816-1924. Szerk.: Bácskai Tamás. 
Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1993. 6. rész. 501-585. p. (Péteri - Pécsi, 1993); 
Bognár Károly: A Magyar Nemzeti Bank történetéből. In: Pénzügyi Szemle, 1994. 9. sz. 
721-730. p.; Honvári, 1996. 363-373. p.; Botos, 1999. 13-59. p. 

78 M. T. 1924. évi törvénycikkek. Bp., 1925. 6-44. p. E törvénycikket 1924. április 26-án hirdet-
ték ki. 

79 Uo., 44-77. p. 1924. április 26-án hirdették ki. 



désekről"80 címmel. Az 1924: IV. tc. tartalmazta a legkésőbb 1926. június 30-ig 
megoldandó feladatokat. Ennek ellenőrzésére főbiztost küldtek Magyarországra, 
Jeremiah Smith bostoni ügyvéd személyében. O itteni tevékenységét a Magyar 
Nemzeti Banknál 1924 májusában kezdte el, s 1926. június 30-ig havi jelentéseket 
küldött Magyarország pénzügyi helyzetéről a Nemzetek Szövetségének Tanácsá-
hoz.81 Miután Magyarország pénzügyi egyensúlya 1926. június 30-ig helyreállt, 
munkája ezzel a nappal véget ért. Magyarország pénzügyi ellenőrzése megszűnt. 

Az 1924:V. tc. értelmében megszűnt a Magyar Királyi Állami Jegyintézet, s lét-
rejött a Magyar Nemzeti Bank. Minderre 1924. június 24-én került sor. AzM. N. B. 
e törvény értelmében saját jegyeinek kibocsátásáig adhatott ki államjegyeket, de 
csak az 1921 :XIV. tc. alapján kibocsátott államjegyekével azonos kiállításúakat. 
Az M. N. B. üzleti működésének megkezdésekor már forgalomban lévő államje-
gyeket úgy tekintették, mintha ő bocsátotta volna ki azokat. Az M. N. B. működé-
sének megkezdésével megszűnt a takarékkorona. Az 1924:V. tc. tizenhat paragra-
fusból és az M. N. B. alapszabályaiból állt, utóbbi tizennégy fejezetre osztva. Ezek 
közül itt most hármat kell kiemelni: az Alapszabályok I. fejezete szerint az M. N. B. 
feladata többek között Magyarország területén a pénzforgalom szabályozása, a 
készfizetések (a bankjegyeknek érccel való beváltása) előkészítése és annak meg-
kezdése után folyamatos biztosítása. A VII. fejezetben az állam kötelezte magát 
arra, hogy a bankszabadalom lejártáig, vagyis 1943. december 3 l-ig állami papír-
pénzt (államjegyet) nem fog kiadni. Végül a X. fejezet értelmében a fenti időpontig 
az M. N. B. bankjegy-kibocsátási monopóliumot kapott. A kibocsátandó címletek 
nagyságának megállapítása az M. N. B. főtanácsának és a pénzügyminiszternek 
lett a feladata. Az M. N. B. felállításával Magyarországnak először volt saját, 
klasszikus értelemben vett jegybankja. Az 1848-as követelés most teljesült. Felál-
lításával megszűnt a magyar korona inflációja, s elkezdődött a felkészülés — töb-
bek között arany és ezüst készletek gyűjtésével — a pénzrendszer reformjára. 

80 Uo., 151-152. p. 1924. május 20-án hirdették ki. 
81 Smith, Jeremiash: Magyarország pénzügyi újjáépítése. A Nemzetek Szövetsége magyarorszá-

gi főbiztosának I-XXV. (záró) jelentése. 1924. május hó 1-től 1926. június 30,-áig a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsához. H. n., K. n., é. n. [Bp., TÉBE, 1924-1926.] 



2. A pénzrendszer reformja. A pengő bevezetése 

„A valutareform elvi alapjának lefektetése után további feladat új pénzegységnek és 
pénzlábnak a megállapítása, az új pénzlábnak megfelelő értékérméknek, nemkülön-
ben megfelelő mennyiségű váltópénznek veretése, az érmeforgalom rendezése, az új 
értékben való számolás kötelezővé tétele, végül annak az elrendezése, hogyan kell-
jen az új értéket a jogviszonyokra alkalmazni."82 Mindez nem történt, nem történhe-
tett egyik napról a másikra, az előkészítéshez és a megvalósításhoz bizonyos időre 
volt szükség. Az új pénzegység elnevezésének kérdésével az 1901-ben alapított Ma-
gyar Numizmatikai Társulat igen komolyan foglalkozott, lévén, hogy ez „... oly kér-
désévé vált a magyar közéletnek, amelybe társulatunk joggal beleszólást követelhe-
tett magának."8^ A Társulat az 1925. május 14-i és június 18-i választmányi ülésén 
foglalkozott a kérdéssel. Az itt elhangzott javaslatok alapján memorandumot készí-
tett, melyben részletesen indokolt javaslatot terjesztett a pénzügyminiszter elé. A 
memorandumot a Társulat vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre nemzetgyűlési képviselő 
útján juttatta el Bud János pénzügyminiszterhez, és gondoskodott arról is, hogy a na-
pisajtó — közgazdászok, bankárok, kereskedők és gyárosok bevonásával — szintén 
foglalkozzon az üggyel. Meg is indult egy több hétig tartó vita, mely a közvéleményt 
is élénken foglalkoztatta.84 A napisajtó mellett különböző ankétek is foglalkoztak a 
pénzegység, az új magyar pénz elnevezésének kérdésével. A Társulat szakszerű ér-
veket sorakoztatott föl a különféle számításba vett pénzegység-elnevezések mellett 
vagy ellen. Szóba került a „tallér, shilling, márka, frank, turul, túrán, forint, libertás, 
Máriás" és a „pengő" elnevezés, mint leendő pénzegység. A „pénzegység törtré-
szé"-nek, a „kisebbik pénznem"-nek, vagyis a váltópénz elnevezésének pedig felme-
rült a „garas, dénár, poltura, obulus, batka, krajcár, fillér" és az „újfillér" név. A 
Társulat végül új magyar pénzegységnek a „pengő"-t ajánlotta: „A pengő elnevezés 
kifejezésre juttatná a mai papírpénz-világ után azt az örömérzést is, hogy a nép közé a 
sok bankjegy után ismét pengő ércpénz kerülne. Előnye továbbá az, hogy magyar, 
nemzeti és újszerű. Azt hisszük, hogy ezzel a közfelfogás hamar megbarátkoznék, s 
nemzeti irányban dőlne el új valutánk elnevezésének fontos kérdése."8^ Váltópénz-

82 Melléklet a 953. számú irományhoz. Indoklás „a pengőérték megállapításáról és az ezzel 
összefüggő rendelkezésekről" szóló törvényjavaslathoz. In: Nemzetgyűlés - Irományok. 
1922-1926. XVI. kötet. 299. p. 

83 Dt: Zimmermann Lajos: Az új magyar pénzegység elnevezése. In: Numizmatikai Közlöny, 
1924-1925. 33. p. (.Zimmermann, 1924-1925) 

84 Uo., 33-36. p., továbbá: Uő: A 25 éves Magyar Numizmatikai Társulat (1901-1926). In: Nu-
mizmatikai Közlöny, 1926. 21. p. (Zimmermann , 1926); Rádóczy, 1984. 81. p. 

85 Zimmermann, 1924-1925. 35. p. 



nek a Társulat a „fillér"-t javasolta: „A kisebbik pénznem elnevezésénél jobbat nem 
tudnánk ajánlani ma, mint a fillért. A koronavaluta fillérje már évek óta megszűnt, 
meghalt, senki sem beszél róla, senki sem gondol már arra, hogy létezik. Nem esünk 
abba a bajba, hogy az új fillért összetévesszük a régivel. Nehézséget nem okozna an-
nak felhasználása, és jobbat ajánlani nem is tudnánk."86 A pengő elnevezéssel sokan 
egyetértettek. Pl. Dr. Török László, aki az Országos Magyar Iskola-Egyesület 
1925. június 28-i közgyűlésén tartott előadást. Érvelésében elvetette a „TURUL, 
MÁRIÁS, LÁZSIÁS, FRANK, SHILLING, TALLÉR" és „FORINT" elnevezé-
seket, és egyetértve a közgyűléssel a „PENGŐ" név mellett állt ki, mert az ,,[e]lső 
sorban is magyar szó, lefordíthatatlan, tehát minden más nyelven is ebben a magyar 
alakjában kell használni. Magában foglalja, és élesen kifejezi azt, hogy nemesfém-
ből való, tehát nem papirospénz. Átmenti a tradíciót tökéletesen. Minden magyar 
rögtön megérti. Kizár minden félreértést. Pszichológiai szempontból pedig leg-
alább is akkora tekintélyt hoz magával, mint amekkorát a forinttól várnak."87 A 
közgyűlés elhatározta, hogy az elfogadott indítványt felterjeszti a Nemzetgyűlés-
hez, a kormányhoz, a Magyar Nemzeti Bankhoz, továbbá a sajtót, a közélet kivá-
lóságait, és a pénzügyi világ prominens személyiségeit felkéri az eszme támogatásá-
ra és propagálására. 

Több hónapos vita után 1925 októberében már kormányzati szinten folyt a ta-
nácskozás a valutareformról. A minisztertanács október 9-i ülésén88 az osztószám 
kérdése volt napirenden. Ez azt jelentette, hogy amennyi az osztószám, annyi papír-
korona fog megfelelni egy egységnek az új pénznemben. A kérdésben nagyon meg-
oszlottak a vélemények. Bethlen István miniszterelnök szerint az átmenet szem-
pontjából a 12.500-szoros osztószám a megfelelő. A 10.000-szeres osztószámot po-
litikai szempontból ellenezte, mivel ez egyenlő lenne az osztrák pénzegységgel — 
melyet még 1925. január l-jén vezettek be—, ami egyrészt a Monarchia helyreállí-
tása irányában tett lépésnek tűnhetett volna, másrészt pedig az osztrák korona érték-
romlása esetén a magyar korona árfolyama is csökkent volna. Bethlen támogatta 

86 Uo. 
87 Dr: Török László: „Pengő" legyen az uj magyar pénz neve! Az Országos Magyar Iskola-

Egyesület Rákosi Jenő elnöklete alatt 1925. junius 28-án XLII. évi közgyűlésén tartott elő-
adás. [Bp.,] 1925. június 1-i dátummal 2 számozatlan oldal. (E fontos és érdekes forrásra Ró-
naszéki István, a Magyar Numizmatikai Társulat segédkönyvtárosa hívta fel a figyelmemet, 
amit ezúton is hálásan köszönök. - A szerző.) 

88 A Minisztertanács ülésének jegyzökönyve a valutareformról, 1925. október 9. In: Karsai Elek 
(összeáll.), Nemes Dezső (szerk.): Az ellenforradalmi rendszer gazdasági helyzete és politiká-
ja Magyarországon 1924-1926. Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919-1945. III. kötet. 
Magyar Országos Levéltár. Bp., Kossuth, 1959. 187-189. p. (Iratok III.) 



viszont a shilling-rendszert (1 angol shilling = 17.500 papírkorona), de ezt az angol 
pénzügyi körök nem támogatták. Az aranykoronára való átmenetet (1 aranykorona = 
14.300 papírkorona) és a 20.000-szeres osztószámot ellenben nem pártolta. Javasol-
ta, hogy az összes lehetséges megoldást az ún. 33-as, szanálással foglalkozó nemzet-
gyűlési bizottság elé terjesszék. A kereskedelemügyi miniszter az 5.000-szeres 
osztószám híve volt. A pénzügyminiszter megjegyezte, hogy Popovics Sándor, a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke a 20.000-szeres osztást támogatja, de ha sem ezt, sem 
a 10.000-szerest nem fogadják el, úgy elfogadná a 12.500-szoros osztást. A kultusz-
miniszter a shilling-rendszer híve volt. A földművelésügyi miniszter a 10.000-szeres 
osztószámmal értett egyet, ennek elvetése esetén az 5.000-szeressel. A népjóléti és 
munkaügyi miniszter az aranykorona bevezetése mellett foglalt állást, csakúgy, mint 
az igazságügyminiszteri államtitkár.89 

Azún. 33-as, szanálást ellenőrző bizottság 1925. október 15-én tárgyalta a szor-
zószám kérdését. Itt különböző megoldások merültek fel, többen a 10.000-szeres 
osztószámot támogatták. A pénzügyminiszter végül közölte, hogy az elhangzotta-
kat a minisztertanács elé fogja terjeszteni.90 A minisztertanács október 16-án már 
meg is tárgyalta az új pénzegység bevezetéséről szóló törvényjavaslat-tervezetet.91 

Tekintettel arra, hogy „. . . az alkalmazandó osztószám mellett az átmenet a jelenle-
giről az új pénznemre az átszámítási nehézségek lehető kiküszöbölésével minél si-
mábban mehessen végbe, másrészt pedig, hogy az új pénzegység már magában is 
reális értéket képviseljen, emellett azonban az árképződésre drágítólag ne has-
son...", a pénzügyminiszter a 12.500-as osztószámot javasolta az új pénzegység 
alapjául, mondván: „Az átszámítás nem komplikált, az új pénzegység középhelyet 
foglal el az osztrák schilling és az aranykorona között."9" A minisztertanács a tör-
vényjavaslat-tervezetet az indoklással együtt elfogadta. Október 27-én Bud János 
pénzügyminiszter a nemzetgyűlés színe előtt benyújtotta törvényjavaslatát „a pen-
gőérték megállapításáról és az ezzel összefüggő rendelkezésekről." A tervezetet a 
pénzügyi bizottság október 29-én tárgyalta meg. Jelentésében kiemelte, hogy elfo-
gadja a 12.500-as osztószámot, mert így a közönség azonnal áttérni kényszerül az 
új valutában való számításra, ami a 10.000-szeres osztószám esetén nem történnék 
meg, „. . . miután az elhagyandó nullákat a forgalomban még igen sokan használ-
nák." Több kisebb-nagyobb változtatást is végrehajtott a bizottság. A leglényege-

89 Az elmondottakat ld.: Uo., illetve Botos, 1999. 72. p. 
90 Iratok III. 189. p., 5. lábjegyzet.; Botos, 1999. 72. p. 
91 A Minisztertanács ülésének jegyzőkönyve az új pénzcgységről szóló törvényjavaslat-tervezet-

ről. 1925 október 16. In: Iratok III. 190-191. p.; Botos, 1999. 73. p. 
92 Iratok III. 190-191. p. 



sebb, hogy a „garas" váltópénz helyébe a „fillér"-t vette fel. Ezzel együtt a terve-
zetet általánosságban és részleteiben is a javasolt szövegezésben a nemzetgyűlés-
nek elfogadásra ajánlotta, jelentését még aznap benyújtva a háznak. Az ügy fontos-
ságát misem mutatja jobban, mint az, hogy már október 30-án megkezdték a terve-
zet tárgyalását, mely november 3-án és 5-én folytatódott. Hosszas érvelések után a 
12.500-szoros szorzószám győzött, bár sok hive volt a 10.000-szeresnek, és az 
aranykoronára való átmenetnek is. Végül a törvényjavaslatot részleteiben is elfo-
gadta a Nemzetgyűlés, az Országos Törvénytárba, mint az 1925 : XXXV. törvény-
cikk került be. Kihirdetésére november 21-én került sor.',J A Magyar Numizmati-
kai Társulat nagy megelégedéssel vette tudomásul, hogy az új pénzegység a pengő 
lett: „Ma már a törvény biztosítja, hogy új pénznemünk egységének elnevezése 
pengő lesz és a kisebb pénznem elnevezése fillér. Memorandumunknak átolvasása 
után nem lehet kétséges, hogy ezen kérdésnek eldöntésében milyen nagy és fontos 
szerep jutott társulatunknak."94 

Az 1925:XXXV. tc. szolgált tehát a pénzrendszer reformjának alapjául. Négy 
fejezetből állt, melyek közül témánk szempontjából három fontos. Az I. fejezet ér-
telmében a koronaérték helyébe a pengőérték lépett, mely szintén aranyérték. A 
pengő 100 fdlérre oszlott. A koronaérték arany érméit többé nem volt szabad verni. 
(Rendelkeztek ugyanakkor arany 10 és 20 pengős veréséről, ami azonban a pengő 
pénzrendszer fennállása alatt nem valósult meg, csak elvi intézkedés maradt.) Az 
új pénzrendszer ezüst-, illetve nem nemesfém érméit kizárólag az M.N.B, bocsát-
hatta ki. A korona pénzrendszer arany 100, 20, 10, valamint ezüst 5,2 és 1 koroná-
sai, illetve nem nemesfém 20,10,2 és 1 filléresei, továbbá az ausztriai értékű ezüst 
egyforintosok 1927. január 1-től nem voltak forgalomban. AII. fejezet a pengőér-
tékben való kötelező számítással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazta. A koro-
nában való kötelező számítás helyébe 1927. január 1-től a pengőértékben való 
kötelező számítás lépett. A IV. fejezetben foglaltak szerint az M. N. B. koronacím-
letü államjegyeket a pengőértékre szóló bankjegyek elkészültéig 1927. január 1 -je 
után is kibocsáthatott és forgalomban tarthatott. Ezeket az államjegyeket bevoná-
sukig az 1 pengő = 12. 500 korona értékarány alapulvételével fizetés gyanánt el 
kellett fogadni. A törvénycikk nem rendelte el a koronacímletíí államjegyek pen-
gőértékre való felülnyomását, mégis úgy gondolom, várható volt, hiszen a pengő 

93 A törvényhozás menetét ld.: Nemzetgyűlés - Irományok. 1922-1926. XVI. kötet. 953. sz. 
292-304. p. és 960. sz. 318-324. p.; Nemzetgyűlési Napló 1922-1926. XXXV. kötet. 193., 
257., 267-282., 290-309., 338-347. és 375. p.; 1925: XXXV. tc. In: M. T. 1925. 271-281. p.; 
B. K. 1925. II. kötet. 50. sz. (november 22.) 327-331. p. 

94 Zimmermann, 1924-1925. 36. p., illetve: Uő., 1926. 21. p. 



címletű bankjegyek forgalomba helyezéséig bizonyos időre volt szükség, így a 
pénzforgalmat addig is a koronás államjegyekkel kellett biztosítani. A következő 
egy-két év pénztörténeti szempontból ilymódon igen érdekesen alakult. 

Koronacímletü államjegyeink pengőértékre való felülnyomása és részvétele 

a pénzforgalomban 1926-1928 (1931) között 

Az 1925:XXXV. tc. tehát megreformálta a pénzrendszert, bevezette a pengőt. A 
pengőértékben való kötelező számítás azonban csak 1927. január l-jén vette kez-
detét. Az 1925. november 21-1926. december 31. közötti több mint egy esztendő 
tulajdonképpen egy átmeneti időszak, amikor már bevezették a pengőt, de még 
nem kötelező érvénnyel. Hogy miért, arra hadd válaszoljak Bud János pénzügymi-
niszter szavaival: „A kötelező számítás 1927. január 1-én lép életbe, mert ez az az 
időpont, amikor ki tudunk lépni a nyilvánosság elé úgy az ércpénzzel, mint az 
arannyal fedezett bankjegyekkel. ... Akkor kell jönni az új számítással, amikor 
tudjuk, hogy ki tudjuk elégíteni a forgalmat. ... Addig ideje lesz az egész nagykö-
zönségnek hozzászokni az új pénzegységhez."9:' Az 1926-os esztendő tehát még a 
„korona éve" volt, legalábbis abban az értelemben, hogy a pengő rendszer pénzeit 
csak 1926. december 27-től hozták forgalomba. 

Az M. N. B. 1924. június 24-én megkezdte működését. (Alakuló gyűlése május 
24-én volt.) Új címletű korona-államjegyet már nem bocsáthatott ki, de a már for-
galomban lévő címletekből adhatott ki újabb mennyiséget, ha a jegyforgalom meg-
kívánta. Az M. N. B. működésének első napján a jegyforgalom meghaladta a 2,5 
billió koronát, mely aztán tovább nőtt, s júliusban túllépte a 3 billiót, szeptember-
ben a 4 billiót. 1924 végétől azonban a jegyforgalom növekedése előbb lelassult, 
utóbb pedig átmenetileg még csökkent is, s csak 1925 szeptemberében lépte túl az 5 
billió koronát.96 1926 elej én kezdetét vette az államjegyek forgalomból való kivo-
nása. Február 4-től az 1920. január 1-i keltezésű 10.000, 5.000,1.000 és 500, vala-
mint az 1922. augusztus 15-i keltezésű 25.000 koronás került kivonásra, aminek 
végső határideje 1926. július 31. volt. Ezen időpont után az M. N. B. intézetei már 

95 Nemzetgyűlési Napló, 1922-1926. XXXV. kötet. 282. p. 
96 Az államjegyck forgalmának növekedését az egyes címletekre vonatkozó 1924. június 
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csak kicserélés végett fogadták el őket. 1929. július 31-ével az M. N. B. beváltási 
kötelezettsége megszűnt.9' Közben egyre sokasodtak a problémák — főleg vidé-
ken — a koronának pengőre történő átszámítása körül, hiszen az egyszerű ember-
nek a nagy számokkal való osztás-szorzás (1 pengő - 12.500 korona) sokszor 
problémát jelentett. Ezt érzékelve, az 1919-ben Budapesten alakult Baross Szövet-
ség, a kereskedők, iparosok, rokonszakmák és őstermelők országos egyesülete j a -
vaslatára98 a forgalomban lévő koronacímletű államjegyek egy részét az átszámí-
tás figyelembevételével pengő értékjelzéssel is megjelölték. (Ez az intézkedés eb-
ben a formában nem teljesen felelt meg a Baross Szövetség ajánlásának, hiszen ők 
valamennyi, még értéket képviselő államjegyet felül akarták nyomatni pengő vagy 
fillér értékre.) Az 1926. május 11-én kiadott 3108/1926. P. M. számú rendelet alap-
ján az M. N. B. pénzjegynyomdája Aj 96/1926. június 26-i jelentése szerint végre-
hajtotta a felülnyomást. Ennek értelmében 3,661.000 db 500 koronást is felül-
nyomtak 4 fillérre, melyek végül nem kerültek forgalomba. „Úgy látszik, hogy a 
pénzügyi körök arra a megállapításra jutottak, hogy a 9,971.842 db megjelölés nél-
küli és forgalomban levő 500 koronás államjegy be tudja tölteni a 4 fillér értékű fi-
zetési eszközökre váró feladatot...".99 A felülnyomott államjegyek egy részét az 
Orell Füssli cég, másik részét a Magyar Pénzjegynyomda Rt., míg harmadik részét 
a már az M . N . B , házinyomdájaként működő Pénzjegynyomda készítette. Az első 
két részhez tartozó államjegyeken van cégjelzés, míg a harmadikhoz tartozóknál 
nincsen.100 A pengő értékjelzéssel felülnyomott államjegyek kizárólag 1923. évi 
keltezésűek, és nagy részük nyomdahely megjelölése nélküli példány, vagyis 1925 
júniusa után gyártották, amikor a Pénzjegynyomda már az M. N. B. saját üzeme 
volt.1"1 A közönség a felülnyomásról hirdetmény útján szerzett tudomást 1926. au-
gusztus 25-én.102 

97 Hirdetmény az 1920. évi január hó 1-i kelettel ellátott 10.000, 5.000, 1.000 és 500 korona, va-
lamint az 1922. évi augusztus hó 15-i kelettel ellátott 25.000 korona névértékű államjcgyek 
bevonása tárgyában. In: Bp. K. 1926. 27. sz. (február 4.) 1-2 . p.; P. K. 1926. 7. sz. (február 
20.) 58. p. 

98 Kupa Mihály - Kupa M. T., 1981-1982. 114. p.; Kormos Gyula (szerk.): Magyar Pénzügyi 
Compass 1927-1929. A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok összes adatait tartalmazó 
évkönyv. Bp., Athenaeum irodalmi és nyomdai rt., 1928. 992. p. 

99 Az idézetet és az elmondottakat ld.: Kupa M. - Kupa M. T., 1981-1982. 114. p., 117. p. I. ki-
mutatás. 

100 Uo., 114. p. 
101 Uo., 115. p., 117. p. I. kimutatás. 
102 Hirdetmény. (A Magyar Nemzeti Bank Áj 96/XII-1926. (augusztus 16.) szám alatti hirdetmé-

nye az 1.000 korona és ennél nagyobb névértékű államjegyek egy részének pengőérték megje-
löléssel való ellátásáról.) In: Bp. K. 1926. 192. sz. (augusztus 25.) 1. p.; B. K. 1926. II. kötet. 



1926 folyamán a két pénzegységben — koronában és pengőben — történő szá-
mítás miatt különböző átszámítási táblázatok láttak napvilágot, különböző „hiva-
talos" és „nem hivatalos" helyekről. Volt, amelyiket a Pénzügyminisztérium, s 
volt, amelyet kereskedő adott ki.103 A cél a pengő népszerűsítése és az új számításra 
való átmenet megkönnyítése, továbbá a „kisember" segítése volt az átmenet idején. 
De szüksége volt átszámítási segédeszközre a bankároknak és egyéb pénzemberek-
nek is. Egyes kereskedők a táblázat egyik oldalán magukat, a másikon a pengőt rek-
lámozták. Az átszámítási táblázatokra azonban túl sokáig nem volt szükség, mivel 
folytatódott az államjegyek bevonása. Most már olyan címletek is sorra kerültek, 
amelyeket pengőértékre nyomtak felül. 1926. december 27-től kezdve kivonták a 
forgalomból az 1923. május 1-i kelettel ellátott 100.000 és 50.000, az 1923. július 1-i 
kelettel ellátott 25.000, 10.000,5.000,1.000,500 és 100 koronást, valamint az 1920. 
évi január hó 1-i kelettel ellátott 100, 50, 20, 10,2 és 1 koronás címletű államjegye-
ket.104 A forgalomban 1927. június 30-ig maradhattak. Ezután 1930. június 30-ig az 
M. N. B. intézetei már csak kicserélés végett fogadták el őket. Az M. N. B. beváltási 
kötelezettsége ezzel megszűnt. Ezen államjegyek bevonásával párhuzamosan 1926. 
december 27-től megjelentek a forgalomban a pengő pénzrendszer fém- és papírpén-
zei, 1927. január 1 -tői pedig végérvényesen megszűnt a korona-fillér pénzrendszer. 
Utolsó államjegyeinek bevonására 1927. december 27-ig kellett várni. A bevonás az 
500.000 és az 1.000.000 koronásokat érintette.105 A bevonás 1927. december 

41. sz. (szeptember 26.) 686-687. p. A hirdetmény olvasható továbbá: Kupa M. - Kupa M. T., 
1981-1982. 1 16. p., míg a pengőértékre felülnyomott államjcgyck a következő, 117. p. 

103 Néhány kiadvány a sok közül: Jósa Jenő - Gerber Károly (összeáll.): Pcngö-aranykorona-ko-
rona átszámítási táblázatok. Hivatalos adatok alapján. Bp., „Corvin" Irodalmi vállalat, 1926.; 
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na Zsigmond - Lord Pál: Pengő-kézi könyv. Rendszeres átszámítási táblázatokkal. Bp., TÉBE 
Kiadóvállalata, é. n. [1926.]; Delia Vedella Mihály (főszerk.): Nagy Magyar Compass 
1925-1926. A nagyméltóságú magy. kir. minisztériumok által ajánlott, a pénzügyi hatóságok 
és a főbb pénzintézetek által támogatott és használt pénzügyi és kereskedelmi évkönyv. Bp., 
Stephaneum nyomda és könyvkiadó r. t., 1926. 10. p.; Rayman, 1995. 15-17. p.; Éremtani La-
pok, 14. szám. (1992. augusztus.) 24. p. 
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27-1928. június 30. között zajlott. Ezen időpont után 1931. június 30-ig az M. N. B. 
intézetei már csak kicserélés végett fogadták el őket. 1931. június 30-ával a korona-
címletü államjegyek végképp eltűntek a színről. Az M.N.B, beváltási kötelezettsége 
megszűnt. Ugyanezen idő alatt bevonták a kisegítő pénz szerepét betöltő 100.000 és 
1.000.000 koronás címletű pénztárjegyeket is.106 

A koronacímletü államjegyek végső bevonása tehát 1926 decemberétől 1931 
júniusáig tartott, ekkorra tűntek el végleg a forgalomból.107 A koronás államjegyek 
forgalma 1926-ban általában 5 billió korona körüli összeget tett ki, néha alatta ma-
radt, néha viszont túllépte azt. Hónapok tekintetében az október lóg ki a sorból, 
amikor a jegyforgalom meghaladta a 6 billió koronát.108 A december 27-től forga-
lomba hozott pengős bankjegyek forgalma december 31-én több mint 115 millió 
pengőt tett ki, vagyis átszámítva közel 1.5 billió koronát.109 1927-től kezdődően ro-
hamosan csökkent a forgalomban lévő államjegyek összege. Január l-jén még kö-
zel 4.5 billió koronát tett ki, de a hónap végén már csak valamivel több mint 2.2 
billiót, február végén közel 1.2 billiót, március végén kb. 640 milliárdot, április vé-
gén durván 320 milliárdot, május végén kb. 136 milliárdot, míg június végén több 
mint 65 milliárdot, s folyamatos csökkenéssel december végére 32 milliárd alá 
esett.110 A bankjegyek forgalma az államjegyek kivonásával párhuzamosan folya-
matosan növekedett az év folyamán. Január végén meghaladta a 250 millió pengőt, 
s április végére túllépte a 400 milliót. Az év hátralévő részében 400-500 millió kö-
zött állandósult, csupán október végén haladta meg rövid ideig az 500 milliót.111 

1928-tól 1930. június 30-ig az államjegyek összforgalma lassan csökkent, közel 25 
milliárd koronáig, vagyis átszámítva kb. 2 millió pengőig, viszont a kivonások mi-
att július végére összértékük kb. a tizedére esett vissza, s ez az érték nagyjából meg 

jegyek bevonása tárgyában. In: Bp. K. 1927. 287. sz. (december 18.) 4. p.; P. K. 1928. 2. sz. 
(január 20.) 10. p. 

106 E. 1758/III-1927. szám. Hirdetmény a M. kir. állami jegyintézet által kibocsátott, látra szóló, 
nem kamatozó s meg forgalomban lévő 100.000 és 1,000.000 koronás címletű pénztárjegyek 
bevonása tárgyában. In: Bp. K. 1927. 287. sz. (december 18.) 4. p. 

107 Az ezzel kapcsolatos adatok jól nyomon követhetők a következő forrásokból: A Magyar Nem-
zeti Bank havi közleményei 1927-1931. Kizárólag a Bank alkalmazottai részérc. Kézirat gya-
nánt. [Bp.,] Magyar Nemzeti Bank, 1927-1931., továbbá: A Magyar Nemzeti Bank közgyűlé-
sének III—VIII. évi rendes ülése 1927-1932. Bp., Magyar Nemzeti Bank, 1927-1932. 

108 A Magyar Nemzeti Bank közgyűlésének III. rendes évi ülése 1927. évi február 7-én. Bp., Ma-
gyar Nemzeti Bank, 1927. 22. p. 3. sz. melléklet. 

109 Uo., 23. p. 3. sz. melléklet. 
110 A Magyar Nemzeti Bank közgyűlésének IV. rendes évi ülése 1928. évi február hó 6-án. Bp., 

Magyar Nemzeti Bank, 1928. 23. p. 3. sz. melléklet. 
ni Uo., 22. p. 3. sz. melléklet. 



is maradt 1931. június 30-ig, amikor utoljára szerepeltek koronások a kimutatások-
ban. 

A korona-fillér pénzrendszer 1920-tól kibocsátott államjegyei 

Címlet Keltezés Kibocsátás Bevonás Előállítási technika 
20 f i l lér 1920. X. 2. 1920.XI.22. 1924.1.9. t ipográfiai n y o m á s 

50 fi l lér 1920. X. 2. 1920.XII.14. 1924.1.9. t ipográfiai n y o m á s 

1 ko rona 1920. I. 1. 1921 .VI I . i l . 1927.VI.30. t ipográfiai n y o m á s 
2 ko rona 1920. I. 1. 1921 .VI I . i l . 1927.VI.30. t ipográfiai n y o m á s 

10 korona 1920. I. 1. 1921 .VI I . i l . 1927.VI.30. t ipográfiai n y o m á s 

20 korona 1920. I. 1. 1 9 2 L V I I . i l . 1927.VI.30. t ipográfiai n y o m á s 
50 ko rona 1920. I. 1. 1921.VII. 11. 1927.VI.30. ofszet és t ipográf ia i 

100 korona 1920. I. 1. 1921.V.9. 1927.VI.30. tipográfiai n y o m á s 
100 korona 1923. VII. 1. 1923.XII.7. 1927.VI.30. ofszet és t ipográf ia i 
500 korona 1920. I. 1. 1921.V.9. 1926.VII.31. ofszet és t ipográf ia i 
500 korona 1923. VII. 1. 1924.VI.20. 1927.VI.30. ofszet és t ipográf ia i 

1000 korona 1920. 1 .1 . 1921.V.9. 1926.VII.31. ofszet és t ipográfiai 
1000 korona 1923. VII. 1. 1923.IX.15. 1927.VI.30. ofszet és t ipográf ia i 
5000 korona 1920. 1.1. 1921.V.9. 1926.VII.31. ofszet és t ipográfiai 
5000 korona 1923. VII . 1. 1924.III.18. 1927.VI.30. ofszet és t ipográfiai 

10.000 korona 1920. 1 .1 . 1921.V.9. 1926.VII.31. ofszet és t ipográf ia i 
10.000 korona 1923. VII. 1. 1924.III.18. 1927.VI.30. ofszet és t ipográfiai 
25.000 korona 1922. VIII. 15. 1922.IX.6. 1926.VII.31. ofszet és l i tográfiái 
25.000 korona 1923. VII . 1. 1924.V. 19. 1927.VI.30. ofszet, t ipográfiai és litográfiái 
50.000 korona 1923 V. 1. 1923 .VII. 16. 1927.VI.30. ofszet, t ipográfiai és litográfiái 

100.000 korona 1923 V. 1. 1923.VII.30. 1927.VI.30. t ipográfiai és litográfiái 
500.000 korona 1923 VII. 1. 1924.11.23. 1928.VI. 30. ofszet, t ipográf ia i és réznyo-

1,000.000 ko- 1923 IX. 4. 1924.111.31. 1928.VI. 30. 
mas 
ofszet , t ipográf ia i és réznyo-

rona tnás 

112 Az államjegyckkel kapcsolatos 1928-1931 közötti adatokat ld.: A Magyar Nemzeti Bank köz-
gyűlésének V. rendes évi ülése 1929. évi február hó 4-én. Bp., Magyar Nemzeti Bank, 1929. 
23. p. 3. sz. melléklet.; A Magyar Nemzeti Bank közgyűlésének VI. rendes évi ülése 1930. évi 
február hó 3-án. Bp., Magyar Nemzeti Bank, 1930. 23. p. 3. sz. melléklet.; A Magyar Nemzeti 
Bank közgyűlésének VII. rendes évi ülése 1931. évi február hó 3-án. Bp., Magyar Nemzeti 
Bank, 1931. 23. p. 3. sz. melléklet.; A Magyar Nemzeti Bank közgyűlésének VIII. rendes évi 
ülése 1932. évi február hó 1-en. Bp., Magyar Nemzeti Bank, 1932. 23. p. 3. sz. melléklet. A 
bankjegyek 1928-1931 közti összforgalma hasonlóan alakult az 1927-es év második feléhez, 
mely a bank forrásanyagában szintén jól nyomon követhető, de erre itt már nem kívánok kitérni. 



SERES ATTILA 

SZOVJET KOLÓNIA EGY „FASISZTA" ORSZÁGBAN 

Pártmunka, karrier és hétköznapok a budapesti szovjet követségen 1934-1941 

Bevezető1 

A szovjet követség megtelepedése Budapesten 1935—1936-ban 

A magyar és a szovjet állam képviselői 1934. február 6-án hosszas és a nyilvános-
ság elől elzárt előkészítő tárgyalások után, Rómában kicserélték a diplomáciai kap-
csolatok felvételéről szóló okmányokat, s ezzel az aktussal egy tíz éve húzódó 
folyamatra tettek pontot." Sokakat érdekelhet, hogy az ezt követően Budapestre ér-
kező szovjet követségi személyzet hogyan élt itt, milyen volt a társadalmi kapcso-
latrendszere, milyen képet alakított ki magának az őt körülvevő magyar népes-
ségről; illetve a budapesti poszt milyen előmeneteli lehetőségeket biztosíthatott a 
diplomata útlevéllel rendelkező tisztviselők számára. Az 1919. évi Tanácsköztár-
saság leverése óta mindkét oldalon meglehetősen sok előítélet alakult ki a másik 
félről: a polgári társadalmak tagjaitól eltérő politikai hivatástudattal élő és más nor-
marendszerrel bíró „szovjet emberről", illetve a proletárhatalmat vérbe fojtó és fo-
kozatosan a hitleri Németország felé sodródó Magyarországról. A magyar átlag-
ember 1934 után találkozhatott először a Szovjetunióból érkezettekkel, s a magyar 

1 A szerző moszkvai kutatásaihoz az NKÖM Kulturális Intézetek Igazgatóságának Klebelsbcrg 
Ösztöndíjában részesült. 

2 Magyarország és a Szovjetunió 1924-ben már megpróbálták normalizálni a viszonyukat, de 
akkor Horthy Miklós kormányzó ellenállása és a világpolitikai körülmények megváltozása mi-
att a magyar kormány elállt a hivatalos kapcsolatfelvételtől. Erre részletesen ld.: Lörincz Zsu-
zsaÍ: Tárgyalások a magyar-szovjet diplomáciai és gazdasági kapcsolatok felvételéről 
1924-ben. In: Múltunk X X X I X . évf. (1994). 1 -2 . sz. 191-202.; Kolontári Attila: Magyar -
szovjet tárgyalások a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételéről (Berlin, 1924). In: 
Kutatási füzetek. Pécs, 1999. 3 - 2 9 . (a továbbiakban Kolontári, 1999). Az 1934. évi kapcsolat-
felvételre részletesen ld.: Pritz Pál: Magyarország külpolitikája G ö m b ö s Gyula miniszterel-
nöksége idején. Budapest, 1982. 140-149. {Pritz, 1982); Andpeü Heanoeun nyuixaut: 
BHCIUHAÍI n o j i H T H K a B c H r p H H . Anpeji t 1927 r . - ( J ) e B p a j i b 1934 r . M o c K B a , 1995. 244-298.; 
Ammwia Ko.whtmapu: YCTAHOBUCHHC ANNJIOMATHHECKHX OTHOIUCHIIH MOK^Y BCHREPCKHM 

KOPOJICBCTBOM H COBCTCKHM COK)30M B 1934 r. In: Specimina nova. A Pécsi Tudományegye-
tem Történeti Tanszékének Évkönyve. Pécs, 2001. 236-256. 

FONS X. (2003) 3. sz. 359^129. p. 359 



származású emigránsokat leszámítva, szovjet állampolgárok ekkor kerültek érint-
kezésbe Magyarország lakosságával. A fent megfogalmazott kérdések vizsgálata 
azért sem lehet mellékes, mivel a diplomáciatörténettel foglalkozó hazai szakiro-
dalom az 1950-es és 1960-as években meglehetősen egyoldalú képet alakított ki a 
két világháború közti magyar-szovjet viszonyról, ami nem kis részben a korabeli 
szovjet források elzártságával magyarázható. 

A misszión folyó munkakörülményeket alapvetően meghatározta a saját tulaj-
donban lévő követségi épület hiánya, ami lezárhatatlan probléma maradt, és szinte 
állandó tehertételt jelentett a követségi apparátus számára. A misszió 1934. decem-
beri budapesti megérkezésekor3 rögtön hozzáfogtak egy alkalmas épület kiválasz-
tásához, több házat megtekintettek, s szilveszterkor a követségi másodtitkár, M. Sz. 
Saprov már optimistán úgy nyilatkozott, hogy 3-4 nap múlva akár be is költözhet-
nek egy épületbe.4 Hamar kiderült azonban, hogy a követség berendezkedése nem 
oldható meg gyorsan, mivel annak hírére, hogy egy új budapesti misszió alkalmas 
épületet keres magának, hirtelen megugrottak az ingatlanárak a városban. A követ-
ség pedig,— ahogy egy jelentésben Sz. M. Mirnij első titkár megfogalmazta—, az 
ingatlanügynökségek „egységes frontjával" találta szemben magát. A képviselet 
számára eleinte nem különálló épületet kívántak venni, hanem ideiglenesen kibé-
relni egy nagyobb házat, hogy a néhány hónapos bérleti idő lejártáig nyugodtan tá-
jékozódhassanak, és aztán vegyenek új, végleges objektumot. A különféle 
ügynökségek azonban a jó üzlet reményében kizárólag vásárlás céljából ajánlották 
az ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a tulajdonosok nem szívesen adják bérbe 
azokat. 

Kiderült, hogy a házbérleti díjak Budapesten általában aránytalanul magasak a 
ház értékéhez viszonyítva. Ez abból adódott, hogy a korabeli magyar adószabályo-

3 Magyar kívánságra a követségek berendezkedéséig ideiglenes jelleggel egy másik országban 
székelő diplomatát neveztek ki a képviseletek élére. így 1934 decemberéig Adolf Markovics 
Petrovszkij bécsi szovjet követ képviselte a Szovjetuniót Magyarországon, míg Moszkvába az 
ankarai magyar követet, Jungerth-Amóthy Mihályt nevezték ki ankarai megbízatásának meg-
hagyása mellett. Erre ld.: Pritz, 1982. 149. 
Petrovszkij 1934. április 9-én adta át megbízólevelét, s a hivatalos ceremóniára a bécsi szovjet 
követség diplomatáinak kíséretében érkezett. Április 11-én nagy f igyelemmel kísért sajtótájé-
koztatót tartottak a Bristol szállóban. Erre ld.: Péter János: Az első szovje t követségi sajtó-
konferencia Magyarországon. In: História, 1979. 3. sz. 7-8.; ŰOKyMeHTti BHCtUHeß nojiHTHKH 
CCCP. T. XVII. E n a ß . Pcu.: AHapeií AHHPCCBHH T p o M b i K o . M o c K B a , 1971. 266-270. 

4 Mihail Szavjolovics Saprov - David Grigorjevics Sternnek, a Külügyi Népbiztosság II. Nyuga-
ti osztálya osztályvezetőjének, 1934. december 31. A B n PCF> ( A p x H B BHCUIHCH nojiHTHKH 
POCCHHCKOÍÍ OeaepauHn/Orosz Föderáció Külpolitikai Levéltára) <J>.(=Í>OH,A) 077. 
On.(=Onncb) 15. n . (=r ianKa) 106. fl.(=ZJeno) 1. JI.(=JIHCT) 379. 



zás miatt a nagyobb ingatlanok tulajdonosai a házbérleti bevétel majdnem 60%-át 
az államkasszába fizették különféle ingatlanadók címén. így például egy olyan 
épület, amelynek bérleti díja évi harmincezer pengő lett volna, csak százötven-két-
százezer pengőbe került. Bérleti szerződés megkötése esetén ugyanerre az épület-
re, a harmincezer pengő bérleti díjból a tulajdonos körülbelül csak tizenkétezer 
pengőt tarthatott volna meg magának. így valóban sokaknak nem érte meg bérbe 
adni az egyébként nem használt ingatlant, inkább igyekeztek megszabadulni tőle. 
Mirnij számításai szerint, egy, a követség igényeit kielégítő épület 5-7 éves bérleti 
díjából önálló ingatlant vehettek volna, ezért javasolta, hogy a magas árak miatt ne 
vásároljanak rögtön, hanem kivárva az árviszonyok kedvezővé alakulását, egy al-
kalmasabb pillanatban vegyenek házat, hiszen a követség számára a bérleti rend-
szer állandósítása mindenképpen veszteséggel járna. 

Az épület keresése kapcsán néhány kínos esetet is feljegyeztek a követség mun-
katársai. így például, 1935 januárjában kinéztek egy épületet, amely alkalmasnak 
tűnt arra, hogy ideiglenesen bérbe vegyék évi harmincezer pengő fejében, s majd-
nem meg is állapodtak a háztulajdonossal. A következő napon azonban az egyik 
nagy magyar kereskedelmi bank képviselője megjelent a Duna Palota szállodában, 
amelyben a követség személyzete tartózkodott, s közölte, hogy bankjának birtoká-
ban százezer pengő értékű záloglevél van, amely az említett ingatlant terheli. 
Emellett arról is informálta őket, hogy bankja hajlandó eladni a házat kétszázezer 
pengőért, a vételár 4-5 év alatti kifizetése és a záloglevél átírása esetén.3 Néhány 
nappal ezután játszódott le egy kissé abszurdnak ható történet. Január 16-án a má-
sodtitkárhoz beállított Károlyi Antal gróf, aki először a Szovjetunió iránti szimpá-
tiáját kifejezve 15 percen keresztül „ömlengett", majd jövetelének céljára térve 
közölte, hogy egyik vidéken élő barátja ingatlanának ügyében szeretne közvetíte-
ni. A vidéki barát felhatalmazta Károlyit, hogy ajánlja fel budapesti házát a szovjet 
missziónak megvételre, de arról semmilyen közelebbi információt nem volt haj-
landó elárulni, még a helyét sem. Saprov arra kérte a magyar grófot, hogy legalább 
a barátja nevét mondja meg, amit Károlyi visszautasított, arra hivatkozva, hogy a 
barátja — aki közismert arisztokrata — nevét ez esetben egy adásvételi szerződés-
sel összefüggésbe fogják hozni budapesti körökben. Károlyi megígérte, hogy kö-
vetkező nap elküldi Saprovhoz barátjának titkárát, aki azonban sem akkor, sem 
később nem jelentkezett.6 

5 Szemjon Mihajlovics Mirnij - Nyikolaj Nyikolajevics Kresztyinszkij szovjet külügyi népbiz-
tos-helyettesnek, 1935. január 6. Uo. Jl. 386-388. 

6 Saprov feljegyzése a Károlyi Antallal történt találkozóról, 1936. január 25. Uo. Jl. 363. 



A követség személyzete végül 1935 februárjában, hosszas keresgélés és alku-
dozások után a VI. kerület Bajza utca 22. szám alatti épületbe költözött be, amely-
nek használatára fél éves bérleti szerződést kötöttek a tulajdonossal, Léderer 
Artúrral. A március 11-én megnyíló konzulátusi irodát a VI. kerület Aradi utca 70. 
szám alatt rendezték be, s a hivatali fogadóórákat ott tartották.7 A két épület közül 
egyik sem rendelkezett garázzsal, ezért a követség kénytelen volt külön száz pengő 
bérleti díjat fizetni az Imperial Autókereskedelmi Rt. garázsokat is üzemeltető cég-
nek, s egy Benczúr utcai garázsban elhelyezni a két követségi személygépkocsit.8 

A követ, A. A. Bekzadjan ekkor úgy számolt, hogy körülbelül ötvenezer amerikai 
dollárnak megfelelő összegért még a bérleti határidő lejárta előtt meg tudják vásá-
rolni magát a Léderer-palotát, vagy egy, a követségi hivatal berendezésére alkal-
mas másik épületet.9 

Moszkvában azonban a Külügyi Népbiztosság anyagi okokra hivatkozva nem-
sokára azt a megoldást javasolta, hogy a budapesti követségi épület megvásárlását 
kössék össze a bukaresti szovjet misszió megtelepedésének kérdésével. A román 
főváros központjában lévő régi orosz cári nagykövetség épülete helyett ugyanis a 
szovjet állam egy új objektum felépítését határozta el, s a régi épületnek, berende-
zésének, és a hozzá kapcsolódó telkeknek az eladásából kívánta fedezni az új buka-
resti ház felépítését, illetve egy budapesti épület megvásárlását együttesen.10 Ha-
marosan kiderült azonban, hogy nem könnyű eladni a drága bukaresti ingatlant a 
hozzá tartozó ingóságokkal, s Mihail Szemjonovics Osztrovszkij bukaresti követ az 
első kisebb földterület eladásából befolyó összeget a bukaresti épület felépítésére 
fordította. Bekzadjan ezért 1935 áprilisának végén egy kétségbeesett levélben azt 
üzente a Magyarországgal kapcsolatos ügyeket is felügyelő Kresztyinszkij külügyi 
népbiztos-helyettesnek, hogy a június l-ig érvényes házbérleti szerződést a tulaj-
donos csak rendkívül kedvezőtlen feltételek mellett fogja meghosszabbítani, ezért 
kérte, hogy fogadja őt Moszkvában a sok kényelmetlenséget okozó probléma meg-
oldása érdekében." 

7 Alekszandr Artyemjevics Bekzadjan - Kánya Kálmán magyar külügyminiszternek, 1935. már-
cius 4. ABFI P3> 077. On. 11. IL 4. J\. 1. JI. 1-3. 

8 Titkosrendőri jelentés a szovjet követség életéről, 1936. április 17. MOL (=Magyar Országos 
Levéltár), K 64 (=Külügyminisztérium politikai osztályának rezervált iratai), 67. cs. (=csomó), 
1936/24. t. (=tétel), 39-40. f. (=folió) 

9 A. A. Bekzadjan Kresztyinszkijnek, 1935. február 16. ABI! P® <J>. 010. On. 10. IL 50. fl. 32. 
Jl. 13—17. 
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A kérdés tisztázása ugyanakkor Moszkvában is sok huzavonával járt, hiszen a 
„bukaresti változat" meghiúsulása miatt az új épület megvásárlásához a párt legfel-
sőbb döntéshozó testületének, a Politbürónak az engedélye kellett. Emiatt a buda-
pesti misszió 1935 júniusában hat hónappal, majd 1936 januárjában ismét fél évvel 
meghosszabbította a Léderer-palota használatára kötött bérleti szerződést. Eköz-
ben 1935. december 9-én a PB pozitív döntést hozott, engedélyezte a Külügyi Nép-
biztosság számára, hogy a követség számára házat vegyen Budapesten, bár összeg 
kiutalásáról, és magának az összegnek a nagyságáról nem esett szó a határozatban. 
Ennek azért lett volna jelentősége, mert az eltelt egy év során tovább nőttek a buda-
pesti ingatlanárak, s így a budapesti követ 1935 végére már úgy ítélte, hogy leg-
alább hetvenötezer dollárra lenne szüksége alkalmas objektum megvételéhez.12 A 
Külügyi Népbiztosság évi költségvetésében azonban nem volt előirányozva ez az 
összeg, így Kresztyinszkij V. M. Molotovhoz, a Népbiztosok Tanácsa elnökéhez 
fordult, hogy soron kívül biztosítsa hivatala számára a ház megvásárlására elegen-
dő pénzt a Népbiztosok Tanácsa tartalékalapjából.Ij 

A Népbiztosok Tanácsa nemsokára rendelkezett a kért összeg kifizetéséről, 
amelynek átutalását Moszkvában megígérték arra az esetre, ha Bekzadjan tárgya-
lásai már az adásvételi szerződés aláírásának fázisába kerülnek.14 A szovjet diplo-
maták ezután többször is megfordultak a patinásabb budai és pesti villanegye-
dekben, a Vérmezőn, Rózsadombon vagy Zuglóban, hogy végre megfelelő épület-
re bukkanjanak. Ez a „lázas kutatás" feltűnt a követség dolgozóinak életéről min-
dent percnyi pontossággal feljegyző magyar titkosrendőrségnek. Jelentéseik sze-
rint a szovjet diplomaták gyanúsan viselkedtek, hiszen az új épületet lehetőleg 
arisztokrata negyedben szerették volna megvásárolni, szinte mindent megnéztek, 
de a vásárlás elől a legkülönfélébb ürügyekkel végül elálltak. „Megbízható helyről 
szerzett értesüléseim szerint a követség nemcsak házat keres, hanem ezzel kapcso-
latban főleg az arisztokrácia gazdasági erejét igyekszik kipuhatolni" — állt az 
egyik jelentésben.1" Megjegyeznénk, hogy itt nyilván téves helyzetértékelésről 
van szó, hiszen egyik külföldi képviselet sem nélkülözhetett olyan épületet, amely 
a diplomaták társadalmi és politikai kapcsolatrendszerének fenntartásához elen-

12 Kresztyinszkij Vjacseszlav Mihajlovics Molotovnak, 1936. január 16. A B n PO í). 010. On. 11. 
n. 68. JX. 30. JI. 3. 

13 Kresztyinszkij Bckzadjannak, 1936. január 17. Uo. JI. 4. 
14 Kresztyinszkij Bckzadjannak, 1936. február 7. Uo. JT. 5. 
15 Titkosrendőri jelentés a szovjet követség eletéről, 1936. augusztus 6. MOL K. 64. 67. cs., 

1936/24. t„ 24-25. f. 



gedhetetlen rangot képviselt, kellemes övezetben feküdt, fogadások számára alkal-
mas teremmel, garázzsal s esetleg kisebb kerttel együttesen el volt látva. 

A több épület közül 1936 tavaszának végén komolyan számításba vették a Mú-
zeum utca 11. szám alatti Károlyi-palota megvételét, amelyet a szovjet követséggel 
szoros kapcsolatban lévő és oda bejáratos Vámbéry Rusztem ügyvéd, Rákosi Má-
tyás védője ajánlott. A házért a tulajdonos, Károlyi Lászlóné először hatszázötven-
ezer pengőt kért, de a követség először csak a Múzeum utca felőli részt kívánta 
megvenni, háromszázötvenezer pengőért, majd az elkövetkező három év során vá-
sárolták volna meg az akkori Esterházy utca16 felé nyíló tömböt. Végül a tulajdo-
nossal folytatott hosszas alkudozások után, sikerült elvben megegyezni az egész 
épülettömb egyszeri megvételében, ötszázötvenezer pengő értékben. Az ügyletről 
eközben Léderer is tudomást szerzett, és felajánlotta a követség által addigra már 
„belakott" saját házát a Károlyi-palotánál olcsóbb áron, ötszázezer pengőért. Egyes 
híresztelések szerint azonban a követ felesége — akinek a diplomáciai reprezentá-
cióban mindig fontos szerep jutott —, kijelentette, hogy a házat túl réginek, és ki-
csinek tartja, ezért mindenképpen modernebb és nagyobb házat fognak vásárolni.17 

Hasonló szellemben nyilatkozott maga a követ is: „a magyarországi politikai hely-
zet csak növeli annak szükségét, hogy gyorsan egy saját elkülönített épületre te-
gyünk szert, mivel az a ház, ahol a követség jelenleg van, nem felel meg a legmini-
málisabb politikai, technikai és higiéniai követelményeknek sem".18 

Ez azonban újabb problémát okozott, ugyanis a Károlyiék által kért összeg több 
volt hetvenötezer dollárnál, ezért Bekzadjan újabb támogatásért folyamodott 
Kresztyinszkijhez, annak érdekében, hogy a már kiutalásra ajánlott összeget meg-
emeljék. A külügyi népbiztos-helyettes a Népbiztosok Tanácsa elnökhelyetteséhez 
írott levelében elébe ment a budapesti követ kérvényének, és abbéli kívánságát fe-
jezte ki, hogy az előirányzott összeget vigyék át 1937-re, s akkor kerekítsék fel 
százezer dollárra, hogy Bekzadjan lezárhassa a régóta húzódó kérdést.19 Sajnos a 
rendelkezésünkre álló források alapján nem tudjuk rekonstruálni az új épületbe 
való átköltözés kérdésének további alakulását, mindenesetre magyar források 
alapján konstatálható, hogy a szovjet fél nem tudott megállapodni a Károlyi-csa-
láddal ingatlanuk megvétele ügyében."0 Nem tudjuk, hogy miért nem sikerült ren-

16 A mai Puskin utca. 
17 Titkosrcndöri jelentés a szovjet követség életéről, 1936. augusztus 6. Ibid. 
is Bekzadjan Kresztyinszkijnek, 1936. október 21. A B n P® cp. 010. On. 11. n . 68. fl. 30. JI. 

6-7. 
19 Kresztyinszkij Jan Ernesztovics Rudzutaknak, 1936. október 26. Uo. JI. 9. 
20 Titkosrendőri jelentés a szovjet követség életéről, 1936. szeptember 12. MOL K 64. 67. cs., 

1936/24. t., 21-23. f. 



dezni ezt a viszonylag egyszerűnek látszó kérdést az elkövetkező évek során sem, a 
saját tulajdonú épület hiányából fakadó problémák nyilván súlyos terhet jelentet-
tek az egész követségre nézve. A későbbi dokumentumok megerősítik például, 
hogy a Léderer-család kénye-kedve szerint járt el az ingatlan ügyeiben, például ön-
kényesen határozta meg az épületjavítások idejét, ami nemcsak a követségen folyó 
munkát zavarhatta, hanem az alkalmazottak magánéletét is, hiszen az épület egy-
ben rezidenciaként is funkcionált, a követ és beosztottai ott éltek.21 

Karrierlehetőségek Budapesten 

A magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok felvétele Magyarország számára ele-
inte egy ésszerű s komoly stratégiai előnyökkel járó reálpolitikai döntésnek mutat-
kozott. A magyar külügyi irányítás úgy vélte, hogy a szovjet állam és a Kisantant-
államok közti antagonizmus okán Magyarország jól kamatoztathatja majd az euró-
pai politikai vérkeringésbe lassan visszakerülő, s a hitleri Németország affinitásai 
miatt a nyugati hatalmak számára ismét felértékelődő hatalmas országgal fenntar-
tott kapcsolatait. Hitler hatalomra kerülése azonban más következményekkel is 
járt: az európai szövetségi kapcsolatok rendszerének átrendeződésével s a szovjet 
külpolitika irányváltásával, a versailles-i rendszert ellenzők táborából a fennálló 
status quo biztosítására törekvő erők mellé való átállásával. A Magyarország szá-
mára adódó pillanatnyi előnyök hamar szertefoszlottak, ugyanis még 1934 júniu-
sában, nem kis mértékben a magyar lépés által ösztönözve, Csehszlovákia és Ro-
mánia is rendezte a diplomáciai kapcsolatát a Szovjetunióval.22 

A szovjet-román területi ellentétek elfelejtéséről persze nem volt szó, ez az ak-
tus mégis hozzájárult ahhoz, hogy a Szovjetunió átértékelje a Kisantant államaihoz 
fűződő viszonyát, olyannyira, hogy 1935. május 16-án kölcsönös segítségnyújtási 
egyezményt kötött Csehszlovákiával.2í Ez a magyar-szovjet kétoldalú kapcsola-

21 Ld. például a 12. sz. dokumentumot. 
22 A szovjet külpolitikai irányvonal megváltozása lassan kikristályosodó folyamat volt, még 

1934-ben is vol tak jelei Németország és a Szovjetunió korábbi együttműködésének. Csehszlo-
vákia, Románia és a Szovjetunió közti kapcsolatok rendezésérc részletesen ld.: O.iez 
HuKo.iaeeuu Ken-A.ieKcandp Meanoeim Pynacoe: RoJinToiopo I J,K BKll(Ö) H OTHOIUCHHS 
CCCP c 3anaűHbiMn c o c e f l H H M H rocyiiapcTBaMH. (KOHCH 1920-1930-x r r . ) HacTt 1. 
1928-1934. CaHKT-ricTcp6ypr, 2000. 444-447. 

23 Erre részletesen Id.: O. H. KCH: H e x o c j i o B a K i i s B n o J i H T H K e MOCKBU (1932-1936 r r ) . In: 
POCCHH XXI. (1996) 11-12. 110-112. 



tokban is jelentőségteljesnek számító esemény hosszú időre külön utakra terelte a 
magyar és szovjet külpolitikát. Bár Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai magyar 
követ szovjet partnerei előtt igyekezett a revíziós kényszerhelyzettel magyarázni a 
magyar vonalvezetést, és Magyarországnak Németországgal fennálló kapcsolatait 
— Olaszországgal vagy Lengyelországgal ellentétben — semmilyen hivatalos ál-
lamközi egyezményes keretek nem szabták meg, a szovjet diplomácia Magyaror-
szágot Németország érdekkörébe sodródó s a német külpolitika mellett elkötele-
zett államként tartotta számon.24 Ez a helyzet egészen az 1939. évi augusztusi-
szeptemberi német-szovjet egyezmények megkötéséig fennállt, amelyek minősé-
gi változást jelentettek az új alapokra helyezett a magyar—szovjet viszonyban is. 
Magyarország tehát az említett időszakban nem jelentett stratégiai pontot a szovjet 
külpolitika törekvéseiben. 

Ez a budapesti szovjet misszió személyzetének összetételén is tükröződött. Mi-
után Bekzadjan szembesült azzal, hogy a szovjet-magyar viszony a normalizált 
kapcsolattartás szintjére süllyedt, annak javítására konkrét elképzeléseket dolgo-
zott ki. Koncepciója szerint a politikai kapcsolatok hüvösségét a kereskedelmi for-
galom növelésével és a kulturális kapcsolatok élénkítésével lehetett volna áttörni. 
A kereskedelmi összeköttetés helyi koordinálása érdekében elengedhetetlennek 
tartotta volna — az 1924 szeptemberi berlini tárgyalások során éppen szovjet rész-
ről szorgalmazott — kereskedelmi képviselet megnyitását Budapesten, vagy a 
Külkereskedelmi Népbiztosság egy szakemberének delegálását maga mellé. A 
kulturális kapcsolatok erősítését pedig olyan offenzív „felvilágosító munkával" 
szerette volna elérni, amelynek során a magyar közvéleménnyel megismertethet-
ték volna a Szovjetunió kulturális életét és a bolsevik rendszer idején elért techni-
kai-tudományos eredményeket.23 Egy kereskedelmi megbízotti poszt létrehozása 
indokoltnak tünt egyrészt azért, mert a statisztikák szerint az 1929-1931 közötti 
évek önmagában is vérszegény kereskedelmi egyenlege a Szovjetunió számára 
passzívummal zárult.26 Másrészt a magyar felelős gazdasági vezetők részéről is 
olyan puhatolózó jelzések érkeztek, melyek a moszkvai magyar kereskedelmi atta-
séi tisztség létrehozására irányultak.27 

24 Erre Id. a moszkvai magyar követség korabeli jelentéseit. A moszkvai magyar követség jelen-
tései 1935-1941. Szerk.: Peter Pastor. Bp., 1992. 51-53., 59-62. 

25 Bekzadjan Kresztyinszkijnek, 1935. május 8. ABI! P® d>. 010. On. 10. IL 50. fl. 39. JI. 23. 
26 A Külügyi Népbiztosság Gazdasági részlege vezetője, Borisz Danyilovics Rozenblum 

Bekzadjannak, 1934. december 7. ABI1 P O O. 010. On. 13. n . 81. fl. 1. JI. 99 -100 . 
27 Mirnij feljegyzése Bornemissza Gézával, a Kereskedelemügyi Minisztérium Tengerhajózási 

osztálya vezetőjével folytatott megbeszéléséről, 1935. február 7. ABFI PO $ . 0 1 0 . On . 10. II. 
50. fl. 33. JI. 31-32. 
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egyezményt, amit Kozma mereven elutasított, arra hivatkozva, hogy Magyaror-
szágnak nincsenek hasonló egyezményei más államokkal sem."2 

Hamarosan arról is megbizonyosodhatott, hogy a szovjet vezetés sem áll mö-
götte ebben a szándékában. Nemhogy önálló tudósító kinevezését nem tartották 
célszerűnek Moszkvában, de hiábavalónak vélték a bécsi tudósító megbízatását is: 
„Csernyák elvtárs akkreditálása Ön mellé semmilyen haszonnal nem jár számunk-
ra, hiszen mégiscsak Bécsben fog lakni, csak ritkán fog Önhöz utazni, nem fog tud-
ni állandó kapcsolatot fenntartani a magyar sajtó képviselőivel, és nem is tud majd 
rendszeresen táviratokat küldeni nekünk". A külügyi népbiztos-helyettes arra is hi-
vatkozott — Bekzadjan nem sokkal korábban kelt, éppen ellentétes értelmű jelen-
tése ellenére —, hogy a szovjet távirati ügynökség önálló budapesti irodájának 
kihelyezése ürügyet fog szolgáltatni a magyar félnek moszkvai tudósító kinevezé-
sére. „Ez egyáltalán nem áll érdekünkben. Valószínűleg egy velünk szemben ellen-
séges ember jön majd, aki nem különösebben barátságos információt fog küldeni, 
sőt, a jelenlegi helyzettel ellentétben, ezt az információt az állandó tudósító-szem-
tanú tekintélye hitelesíti" - írta Kresztyinszkij.33 

A Magyarországról származó hadsereg-politikai, védelmi információ megszer-
zésében igen fontos szerepet játszó önálló katonai attaséi poszt is betöltetlen ma-
radt. Ez már a magyar vezetés számára is nyilvánvalóan jelzésértékű lehetett, hi-
szen a katonai attasék kölcsönös kinevezését Budapest kezdeményezte/4 K. J. 
Vorosilov hadügyi népbiztos nem emelt kifogást egy moszkvai magyar katonai at-
tasé akkreditálásával szemben, ugyanakkor Kresztyinszkij sugalmazott álláspont-
jához hasonló módon úgy vélte, hogy nem érdemes Magyarországra önálló szovjet 
katonai képviselőt irányítani, célszerűbbnek tartotta inkább a már Bulgáriában tar-
tózkodó attasé megbízását a magyarországi események figyelésével.33 Mindezek 
alapján hamar világossá vált, hogy a budapesti szovjet misszió összetétele csonka, 
tevékenységi köre pedig szűkített lesz. Ugyancsak árulkodó ténynek tekinthetjük 
azt is, hogy Bekzadjan 1937 novemberi hazarendelésétől egészen 1939 februárjá-
ig, a két állam közti közvetlen diplomáciai kapcsolatok felfüggesztéséig, ideigle-
nes ügyvivő irányította a képviseleten folyó munkát.36 Ezek a dolgok az egyes 
diplomaták számára a követség csökkentett rangját, s az ott folyó munka — más 
kelet-európai képviseletekéhez viszonyítva is — csekély szerepét, valamint a Kül-
ügyi Népbiztosság részéről megnyilvánuló mellőzöttséget jelezték. 

32 Bekzadjan Krcsztyinszkijnek, 1935. március 7. Ibid. 
33 Kresztyinszkij Bekzadjannak, 1935. május 17. AB1I P® O. 010. On. 10. IX 50. J\. 38. Jl. 17. 
34 Kresztyinszkij Vorosilovnak, 1935. április 13. ABl ! P® O. 010. On. 10. n . 50. J\. 37. Jl. 1. 
35 Kiiment Jefremovics Vorosilov Krcsztyinszkijnek, 1935. április 15. Uo. Jl. 2. 



Az elhanyagoltság-érzést a helyszínen lévők számára olyan szélsőségesnek ér-
ződő rendelkezések is fokozták, minta szakképzett technikai személyzet gyakori 
visszarendelése, vagy az előléptetések kilátástalansága. így például a követség 
számjelezőjét, L. M. Altmant, moszkvai utasítás alapján rövid idő után át kellett 
volna irányítani egy másik állomáshelyre, „munkájának elégtelen terheltsége" mi-
att. A számjel-táviratok megfejtésére és sifrírozására a konzuli teendőkkel is meg-
bízott, alaposan túlterhelt Saprov másodtitkárt szemelték ki. Bekzadjan vitatta a 
döntés jogosságát, azzal érvelve, hogy csak 1935 júliusának két hetében Altman-
nak 32 számjel-táviratot kellett elküldenie, s ezzel a nagy odafigyelést igénylő fel-
adattal maguk nem tudnának megbirkózni. Kérte a külügyi vezetést, hogy halassza 
el a számjeles augusztus 20-i hatályú áthelyezését, legalább addig, amíg a követsé-
gi másodtitkár elsajátítja a számjelkulcs használatát, amit a szabadságolások és he-
lyettesítések miatt maga a jelölt is — akinek ez egyébként egyáltalán nem tartozott 
a munkakörébe — csak október végére vállalt.'7 

Ugyancsak nagy tanulságokkal szolgált Mirnij követségi első titkár követségi 
tanácsossá történő előléptetésére irányuló kérelem. Ezt Kresztyinszkij arra hivat-
kozva utasította vissza, hogy Budapesten még azoknak az országoknak a képvise-
letei sem neveztek ki tanácsosi rangban diplomatát, amelyek a Szovjetuniónál na-
gyobb jelentőséget tulajdonítanak a Magyarországgal fennálló kapcsolataiknak. 
Ezt azzal is nyomatékosítani kívánta, hogy ezt a diplomáciai kölcsönösség elve 
sem engedi, mivel Magyarország, amely tudvalevőleg kisállam, nem nevezett ki 
követségi tanácsost az egyik nagyhatalom fővárosában, Moszkvában működő kö-
vetségére.38 Mindezek alapján nem csodálkozhatunk azon, hogy a Szovjetunió 

36 A szovjet vezetés 1939 februárjában Magyarországnak az Antikomintern Paktumhoz való 
csatlakozása miatt „felfüggesztette a Magyarországgal fennálló közvetlen diplomáciai viszo-
nyát." Ez a lépés elsősorban arra szolgált, hogy a többi kelet-európai kisállamot figyelmeztes-
sék egy esetleges hasonló elhatározás következményére. A határozott szovjet fellépés a diplo-
máciai kapcsolatok de facto megszűnésével járt együtt, hiszen a két fővárosból egyaránt haza-
rendelték (illetve kiutasították) a követségek személyzetét. Moszkva mégis ragaszkodott az 
utóbbi formulához, hogy enyhítsen a Magyarországra gyakorolt nyomás jelentőségén. Erre 
részletesen ld.: Seres Attila: Magyar revíziós törekvések és a szovjet külpolitika. Adalékok a 
magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez 1938-1939 fordulóján. In: Levéltári Közlemények, 
LXXI. (2000) 1-2. sz. 87-91. 

37 Bekzadjan Kresztyinszkijnck, 1935. július 26. ABI1 PO d>. 010. On. 10. FI. 50. J\. 39. Jl. 36-41. 
Lia Markovna Altmant 1934 októberében nevezték ki számjclcsnck a budapesti követségre. I. 
Tumanov, a Külügyi Népbiztosság Személyzeti osztálya vezetőjének kérvénye Altman Buda-
pestre irányításáról, 1934. október 27. PrACIlH (=POCCHHCKHH rocyaapciBcuHLi» apxHB 
counajibHO-noJiMTHHCCKOH HCTopnii) O. 17. On. 36. J\. 466. JI. 4. 

38 Kresztyinszkij Mirnijnck, 1936. május 17. ABU PO O. 010. On. 11. iL 68. J\. 30. Jl. 22-23. 



diplomatái nem érezhették biztosítottnak egyéni karrierjük pozitív alakulását, 
vagy személyes ambícióik kielégítését a magyar fővárosban.39 

Budapest a szűk karrierlehetőségek mellett kényelmetlen posztnak is számított, 
ami abból fakadt, hogy az eleve kis létszámú szovjet kolónia tagjainak a magyar 
hatóságok és a szovjetellenes érzelmekkel túlfűtött magyar lakosság részéről állan-
dó zaklatásoktól kellett tartania. A Budapesten való megtelepedés évéről készített 
követségi összefoglaló megállapította, hogy a személyzet hivatalosan itt tartózko-
dó képviselőin kívül mindössze öt szovjet állampolgárt tartanak nyilván, a két or-
szágba irányuló turisztikai forgalom rendkívül gyér, s szovjet állampolgárok 
turista céllal egyáltalán nem érkeznek Magyarországra. Az Ausztriából Magyaror-
szágon keresztül utazó szovjet állampolgárok számára csak azzal a kikötéssel ad-
ták ki az átutazóvízumot, hogy az illető magyar területen nem szállhat le a vonatról. 
A Magyarországra, mint cél-országba érkező szovjet honosoknak a határon történő 
átutazás után 24 órán belül jelentkezniük kellett a legközelebbi rendőrőrsön, köte-
lező regisztráció végett. Ez a szolgálati útlevéllel érkező követségi alkalmazottakra 
is érvényes volt. Az ilyen esetek mindegyikében a forgatókönyv szinte azonos volt: 
miután a követség alkalmazottai megkapták obligát pecsétjüket a rendőrségen, a 
követség hivatalos jegyzékben tiltakozott, mire a magyar külügyminisztérium bo-
csánatot kért. A gyakori szovjet tiltakozások nyomán a magyar hatóságok ígéretet 
tettek arra, hogy megszüntetik ezt a nyíltan diszkriminatív gyakorlatot. Ez azonban 
nem történt meg, csak az intézkedés jellegén változtattak úgy, hogy a szovjet ál-
lampolgároknak már a moszkvai magyar követségen, vízumuk kiadásakor beütöt-
ték a regisztrációs kötelezettségre felhívó pecsétet, illetőleg egy címlistát osztottak 
ki a regisztrációs helyekről.40 

Más jellegű atrocitások is előfordultak, például a szovjet követség címére érke-
ző csomagok, áruszállítmányok indokolatlan és tüzetes vizsgálata, ami példátlan 
volt a magyar vámszervek részéről, hiszen más államok külképviseleteivel szem-
ben nem követtek hasonló gyakorlatot. Mirnij moszkvai utasításra szóvá tette ezt a 
kérdést Förstner Pá Inak, a Külügyminisztérium protokoll osztálya vezetőjének. A 
magyar diplomata elmondta, hogy a kölcsönösség elve alapján kivételeznek a 
Szovjetunióval, mivel tudomása szerint a szovjet hatóságok is minden egyes alka-
lommal átvizsgálják a Jungerth részére érkező szállítmányokat, így a magyar vám-
hatóságnak a törvények szellemében válaszlépéseket kellett foganatosítania. 
Mirnij arra hivatkozott, hogy ez a Szovjetunióban nem számít diszkriminációnak, 

39 Ld. erre még a 3. sz. dokumentumot is. 
40 A budapesti konzulátus éves beszámolója, 1936. január 25. ABF1 PO. 010. On. 11. n . 68. 

fl. 30. JI. 31-41. 



hiszen az összes misszió számára érkező csomagokat átvizsgálják, illetve a magyar 
vámügyi jogszabályok csak a követségek részére érkező küldemények illetéke aló-
li felszabadítás tekintetében írnak elő kölcsönösséget.41 A magyar hatóságok — 
nyilván esetleges kommunista propaganda kivédése érdekében foganatosított, s 
nem a kölcsönösség elve alapján nyugvó — hasonló, diszkriminatív jellegű intéz-
kedéseinek egy korábbi kirívó példája is ismeretes. 

Alighogy a követség személyzete megérkezett Budapestre, a magyar vámszer-
vek jelentették a Külügyminisztériumnak, hogy feltűnően nagy mennyiségű élel-
miszeráru és élvezeti cikk érkezett a követség címére. A vámszervek jelentésében 
valóban hihetetlen nagyságrendekről volt szó: 113 kilogramm kaviárról, 865 liter 
borról, 230 kilogramm dohányról, és 34 kilogramm cukorról. A követségen való-
ban vártak egy hasonló árucikkekből összeállított rakományt. Feltehetőleg ez volt 
az első áruszállítmány, amelynek felhasználásával már a bérelt épületben az első 
protokoll-jellegű villásreggeliket, a követ által a diplomáciai testület egyes tagjai 
számára rendezett díszebédeket és bemutatkozó fogadásokat kívánták megtartani, 
amire a szállodában csak korlátozott lehetőségek nyíltak, de ekkora mennyiségre 
nyilván nem számítottak. Az újdonsült szovjet követséggel szemben elővigyázatos 
magyar hatóságok a hatalmas árutömeg láttán gyanút fogtak, s követelték, hogy a 
szovjet fél erősítse meg, hogy részére érkezett a szállítmány. Bekzadjan rögtön le-
velet írt a magyar vámszerveknek, kérve, szabadítsák fel a rakományt az illeték 
alól, utalva arra, hogy joguk van akármekkora mennyiséget az országba szállítani. 
Ezt a magyar külügyminisztériumban némiképp cáfolták, kifejtve, hogy a követsé-
gek dolgozói részére érkező árufajták fejenként csak bizonyos mennyiségig ille-
tékmentesek. 

A Külügyminisztériumban ezért további biztosítékokat követeltek, s közölték, 
ha a követség újból kijelenti, hogy az övé ez a mennyiség, akkor tárgytalannak fog-
ják tekinteni a kérdést. Mirnij azonban nem volt hajlandó további nyilatkozatot 
tenni, mivel sértőnek tartotta, hogy a követ alátámasztása ellenére a magyar fél to-
vábbi biztosítékokat követel, s aláhúzta, kételkedik is a magyar vámszervek által 
megadott adatok hitelességében. Az eset kezdett nagyon kínossá válni, mivel 
Förstner és Mirnij következő találkozóján sem sikerült dűlőre jutni, ugyanis egyik 
fél sem akart engedni az álláspontjából. Ezért valamilyen, az illeték összegével 
kapcsolatos visszaélést már gyanító protokollfőnök maga járt utána a számok való-
diságának. Kiderült, hogy az illeték-mentesítéssel megbízott SchenkerNemzetközi 
Szállítmányozási Rt., Förstner kifejezésével élve az „ujjából szopta a számokat", s 
a valóságban csak 700 üveg bor, 8500 cigaretta, 10 kilogramm kaviár és 20 kilo-

41 Mirnij Stcrnnek, 1935. november 25. ABn P$> O. 010. On. 10. n . 50. R. 38. JI. 8-9. 



gramm cukrászsütemény érkezett. A cég igazgatója igyekezett mentegetőzni, azt 
állítva, hogy a számok megállapításával megbízott munkatársuk könnyelműen járt 
el, mivel az áru mennyiségét nem mérte fel pontosan, s a „követséget sem akarta za-
varni olyan jelentéktelen kérdéssel, mint a számadatok." 

A cég elnézést kért a követségtől, de ez a felesleges és kusza ügy mégis rendkí-
vül kellemetlen benyomást tett a szovjet diplomatákban. Arról is tudomást szerez-
tek, hogy a magyar vámszervek tisztában voltak azzal, hogy a vámdokumentumo-
kon „szemmérték" alapján megállapított mennyiségről van szó, mégis ragaszkod-
tak a követség biztosítékaihoz.42 Úgy véljük, hogy ebben az ügyben nem szabad el-
hallgatni a szovjet fél által elkövetett hibát, nevezetesen azt, hogy Bekzadjan nem 
vette fel a kapcsolatot Moszkvával azonnal az ügy kipattanása után, s nem tisztázta 
a követség számára érkező áru valós mennyiségét, hanem „vaktában" kezeskedett 
az elképzelhetetlen nagyságú szállítmányért. Fel kell hívni a figyelmet ana is, hogy 
a követség tagjai bizonyára nem tudták elég behatóan áttanulmányozni a diplomá-
ciai testületet is érintő összes magyar jogszabályt, amiből félreértések adódtak. A 
fő mulasztást mégiscsak a magyar hatóságok követték el, amelyek nem bántak túl 
előzékenyen egy nemrég megtelepedett, s ezért talán több odafigyelést igénylő 
diplomáciai képviselettel. A szovjet követségen is úgy tartották, hogy a történte-
kért nem a vámhatóság, hanem a magyar külügyminisztérium a felelős. A budapes-
ti csehszlovák misszió egyik tisztviselője kifejtette Mirnijnek, hogy a magyar külü-
gyi hatóság a saját büdzséjéből ki szokta fizetni a dohány és a kaviár után járó beho-
zatali illetéket, amennyiben annak mennyisége a limitált határ fölé esik. A szovjet 
diplomata egyetértett ezzel, s elmondta, hogy a költségvetése miatt aggódó magyar 
külügyminisztérium nem is engedte, hogy a vámhatóság kérjen elnézést a történte-
kért.43 

A követségen azért sem érezhették jól magukat az ott dolgozók, mert a magyar 
titkosrendőrség állandó megfigyelés alatt tartotta a követség épületét. A szemközti 
házba magukat befészkelő ügynökök az alkalmazottak minden egyes rezdülését 
percre pontosan feljegyezték. Emellett akkurátus nyilvántartást vezettek a követ-
ségre gyakran bejáró s azzal szoros kapcsolatokat kiépítő magyar üzletemberekről 
vagy neves társadalmi személyekről, politikusokról. Néhány utcasarokkal arrébb 
igazoltatták a konzulátusról kijövő „gyanús egyéneket", magyar állampolgárokat 
is, akik jobbára egyszerű emberek voltak. A követség magas beosztású diplomatá-

42 Mirnij feljegyzése Förstnerrel történt találkozásairól, 1935. január 25. ABÍI PO 077. On. 
15. n . 106. fl. 1. JI. 342-346. 

43 Mirnij feljegyzése a csehszlovák követség első titkárával, Vladimír Kitekkel történt megbeszé-
léséről, 1935. március 26. Uo. JI. 266. 



it, így a követet, a feleségét, az első és másodtitkárt szinte mindenhová „elkísérte" 
egy nyomozó. 

Igyekeztek a követségi épületbe is „őrszemeket" juttatni, akik kifigyelve a kö-
vetség belső életét, megbízható információkat adhattak az ottani hangulatról, az al-
kalmazottak közti viszonyokról, az irattár vagy éppen a számjel-író használatáról. 
Nem sokkal a misszió megtelepedése után a csehszlovák követség tanácsosa, 
Frantisek Cerny elmondta, hogy még a „legártatlanabb" hivatali papírokat sem 
meri a saját dolgozószobájában, a saját íróasztalán hagyni, inkább hazaviszi magá-
val, mert ellenkező esetben könnyen eltűnhetnek onnan.44 Úgy tűnik, hogy 
Bekzadjan nem vette komolyan a figyelmeztetést. A magyar titkosrendőri jelenté-
sek közt több olyanra is bukkantunk, amelyekben követségi dokumentumok sike-
res kijuttatásáról van szó, az egyikben egyenesen kijelentik, hogy a hozzá csatolt 
cirill betűs iratot a követ íróasztaláról szerezték be. A fennmaradt igen érdekes for-
rások — amelyek paradox módon a követség mindennapjainak rekonstruálásában 
segítenek — alapján valószínűsíthető, hogy a titkosrendőrség „belső emberét" a ta-
karítószemélyzet közt kell keresnünk.43 A követségi ház és az alkalmazottak figye-
léséről tennészetesen az épületen belül is tudtak. A személygépkocsik elhelyezése 
nyomán kerültek kapcsolatba a már említett Imperial Autókereskedelmi Rt. társtu-
lajdonosával, DanyielMickevics orosz származású magyar állampolgárral, akinek 
neve a szovjet dokumentumokban is feltűnik.46 A titkosrendőrség feltételezései 
szerint: "[...] őt a követség bizalmi szolgálatokra is fel szokta használni, ő figyeli a 
követség magyar személyzetét szabadnapjuk alkalmával, kivel érintkeznek, erről 
jelentést tesz."47 

A hatósági diszkrimináció mellett a budapesti szovjet követség történetében eb-
ben az időszakban gyakran előfordultak a követségen dolgozók kedélyeit felboly-
gató szovjetellenes megmozdulások. Több alkalommal, amikor a magyar érdekek-

44 Mirnij feljegyzése Ccrnyvcl történt találkozójáról, 1935. február 15. A B n Pí> O. 010. On. 10. 
n. 50. fl. 33. JI. 37. 

45 A követségen dolgozó ügynök ekkor „mellényük", mivel olyan iratot csempészett ki, amely 
nem képezhetett túlságosan nagy értéket: „az állítólag a Csckának egy Lenin-park létesítésére 
vonatkozó határozatát tartalmazza". Titkosrendőri jelentés a szovjet követség életéről, 1936. 
október 24. MOL K 64. 67. cs., 1936/24. t., 17-18. f. Ugyanez a jelentés megállapította, hogy 
„belső emberünk a rádió szobát Mimy jelenlétében már többször takarította". 

46 Ld. a 12. sz. dokumentumot. 
47 Titkosrendőri jelentés a szovjet követség életéről, 1936. október 24. MOL K 64. 67. cs., 

1936/24. t„ 17-18. f.; Ua. 1936. április 17. Uo. 39^t0. f. Egy későbbi szovjet dokumentum 
alapján az sem zárható ki, hogy Míckcvicsct a magyar titkosszolgálat is „beszervezte", aki ezt 
követően egyfajta „kettős ügynöki" tevékenységet látott el. Ld. a 12. sz. dokumentumot. 



kel ellentétes vagy csak annak látszó politikai esemény játszódott le a nemzetközi 
porondon, amelyben a Szovjetunió érintett volt, tüntetések zajlottak a követség 
előtt. így volt ez a csehszlovák-szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezmény 
megkötése után, a spanyol polgárháború kirobbanásakor, hazai kommunistagya-
nús összeesküvések leleplezésekor és számos más esetben. Túlzás lenne azt állíta-
ni, hogy ez félelmet váltott volna ki a követségi alkalmazottak körében, hiszen a 
nyugati államokban, vagy Lengyelországban ezeknél sokkal súlyosabb incidensek 
is előfordultak szovjet kirendeltségekkel szemben a 1920/30-as években, mégis 
komoly feszültségérzést szült az ott dolgozók körében.48 így nem volt véletlen, 
hogy az épületvásárlás során Bekzadjan mérvadó szempontként tartotta szem előtt, 
hogy a majdani épület szeparáltabb, nehezebben megközelíthető helyen legyen.49 

Ezt az is indokolttá tette volna, hogy — a magyar titkosrendőrség dokumentumai 
alapján — a hasonló tömegrendezvények idején a nagy számú rendőri erőket nem 
is a követség biztosítására vezényelték ki, hanem a kommunista szervezetek esetle-
ges ellentüntetésének megakadályozására.30 

Az 1936. október 1-i szovjetellenes gyűlés résztvevői előtt szónokló Fábián 
Béla parlamenti képviselő például elátkozta azokat a politikusokat és grófokat, 
akik a vendégszeretetéről híres szovjet követségre járnak kaviárt enni. A tüntetés 
vezetője „Bajza utcának" nevezte azt a titkos szervezetet, ahonnan a „rubelek ki-
gördülnek az egész országba". Fábián beszédében a magyar társadalmon belül szé-
les körben elterjedt véleményt hangoztatta, mely szerint a Szovjetunió magyar-
országi követsége anyagilag és ideológiailag támogatja a kommunista szervezete-
ket egy újabb proletárforradalom kirobbantása érdekében.31 A vonatkozó szovjet 
dokumentumok és magyar titkosrendőri iratok áttekintése alapján ugyanakkor 
nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a szovjet követség semmiféle kapcsolatot 
nem ápolt a magyarországi kommunisták helyi csoportjaival. Erre érzékletesen 

48 1927. május 12-én az angol rendőrség körülvette a londoni szovjet kereskedelmi képviselet és az 
„Arkosz" nevü szovjet-angol vegyesvállalat épületét. A kirendeltségeken tartózkodó diplomatá-
kat, a számukra exterritorialitást biztosító nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyva, letartóztat-
ták, a hivatali helyiségeket átkutatták, az ott lévő dokumentumokat átvizsgálták. Erre ld.: 
Basiepuü AneKcaHÖpoeun LLIuiukuh: CraHOBJicHHe B H C U i H e í í IIOJIHTHKH noejiepcBOJiiouHOHHOH 
POCCHH (1917-1930 roabi) H KanHTajiHCTHHccKHH Mnp. CaHKT-ncTepőypr, 2002. 277-278. 
1927. június 7-én egy orosz emigráns meggyilkolta Pjotr Lazurevics Vojkov varsói szovjet köve-
tet, ami a szovjet-lengyel kapcsolatok megromlásához vezetett. Erre: Uo. 283-284. 

49 Ld. a 17. sz. jegyzetet. 
50 Titkosrendőri jelentés a szovjet követség életéről, 1936. október 10. MOL K 64. 67. cs., 

1936/24. t„ 20. f. 
51 Mirnij Kresztyinszkijnek, 1936. október 16. ABLI PO O. 010. On. 11. rí. 68. fl. 29. JI. 

122-133. 



utalt maga Mirnij is egy Lengyel Zoltánnal, Rákosi másik védőügyvédjével folyta-
tott beszélgetésében: „[. . . ] a követségnek a helyi kommunistákkal és a Külügyi 
Népbiztosságnak Moszkvában a magyar emigránsokkal vagy a Kominternnel 
semmilyen kapcsolata nincs. Államellenes büntettet hajtanék végre saját kormá-
nyom és országom előtt, ha még csak személyes kapcsolatokat is ápolnék a magyar 
kommunistákkal".32 

Annak megítéléshez, hogy hogyan érezték magukat Magyarországon ezek a 
diplomaták, nem lehet mellékes az sem, hogy 1935. március 11. után, a konzulátus 
megnyitását követően, a budapesti szovjet külképviselet az egyik leginkább láto-
gatott misszióvá vált. A konzuli iroda megnyitásának első napjától kezdve külön-
féle ügyekben rengeteg érdeklődő kereste fel azt. A konzulátus éves beszámolójá-
ban megtalálható, hogy számítások szerint a konzulátus működésének első tíz hó-
napjában körülbelül hatezren fordultak meg ott. Ez az első hónapokban átlagban 
50-60 embert jelentett naponta, majd a hullám lecsengésével, az időszak vége felé 
körülbelül 40-45 személyt. Ezek döntő hányada időközben magyar honosságot 
nyert orosz származású hadifogoly, illetve a hadifogolycsere-egyezmények révén 
hazakerült magyar állampolgár volt, akinek orosz származású házastársa révén ro-
konai voltak a Szovjetunióban. Szintén nagy létszámú csoportot képeztek az 
1905-1906. évi pogromok után Besszarábiából az Osztrák-Magyar Monarchiába 
menekült egykori orosz állampolgárok, illetve a Magyarországon letelepedett, ha-
zatérni kívánó fehér emigránsok. Ugyancsak feltűnő volt azoknak a magyar mun-
kásoknak a száma, akik a jobb megélhetés reményében, munkát szerettek volna 
vállalni a Szovjetunióban.53 A magyar fővárosban a konzuli teendők így viszony-
lag nagy terheléssel jártak, s összefoglalásképpen meg is állapíthatjuk, hogy Buda-
pest aránylag nagy munkával, sok feszültséggel járó, de csekély előmeneteli 
lehetőséget biztosító posztnak számított. 

52 Mirnij feljegyzése Lengyel Zoltánnal folytatott beszélgetéséről, 1935. március 14. ABI1 PO 
cD. 010. On. 10. n. 50. R. 33. Jl. 55. 

53 A szovjet dokumentumokból az is kiderül, hogy a pozitív látogatottsági mutatóhoz a magyar 
szervek is hozzájárultak, akik kötelező regisztráció végett karhatalmi segítséggel küldték a 
szovjet követségre az egykori orosz állampolgárságú tömegeket. A budapesti konzulátus éves 
beszámolója, 1936. január 25. Ibid. 



Hétköznapok a követségen 

A külföldön szolgálatot teljesítő szovjet tisztviselőket és fizikai dolgozókat igye-
keztek központilag megszervezni s ideológiailag nevelni, tovább képezni. Erre az 
idegen környezetben dolgozó, a nem helyi viszonyok közt nevelkedett, s emiatt se-
bezhetőbb kis létszámú közösségeknél eleve jelentkező összetartás-igény kielégí-
tésén kíviif4 azért is szükség volt, hogy elejét vegyék az idegen politikai hatások 
túlzott befolyásának és elterjedésének a külügyi alkalmazottak körében. Ez sajátos 
ambivalenciaként jelentkezett, hiszen a külszolgálatot teljesítő személyek egyrészt 
az azonos kulturális gyökerek, nyelv, szokásrendszer s a munkájuk bizalmas jelle-
ge miatt igyekeztek összefogni, s inkább egymás társaságát keresték, másrészt vi-
szont a mindennapok során kénytelenek voltak érintkezésbe lépni a külvilággal. 
Sőt, előfordult, hogy éppen a saját hazájuktól való távolság és elzártság okán a 
szovjet kisközösség tagjai inkább a „hazait" és a „vér szerintit" előnyben részesít-
ve, orosz emigránsokkal léptek kapcsolatba. (Például a budapestiek egy orosz szár-
mazású kiskereskedő boltjába jártak vásárolni, s az orosz emigráns sajtót olvas-
ták.)" Több olyan eset is ismeretes, amikor szovjet diplomaták megszöktek saját 
államuk külképviseletéről, s menedékjogot kértek az illető országban. Erre ekla-
táns példa G. Z. Beszedovszkij, a párizsi szovjet követség tanácsosának szökése a 
misszióról 1929-ben,Dó vagy Butyenko ideiglenes ügyvivő menekülése 1938-ban a 
bukaresti szovjet követségről/17 

A külföldön lévő állami hivatalokban dolgozó szovjet állampolgároknak az ide-
ológiai munka fenntartása és továbbvitele érdekében pártsejteket kellett alakítani-
uk, amelyek tevékenységét az OK(b)P Vezető Pártszervek osztályán belül 1934 
őszén — egy hasonló funkciót ellátó, s 1922 óta létező pártszervezeti egység jog-
utódjaként — megalakított Exterritoriális Pártszervek Szektora koordinálta. Saj-
nos a rendelkezésünkre álló források alapján nem állapítható meg egyértelműen, 
hogy a mellékletben is közölt dokumentumokban szereplő budapesti szovjet szak-

54 Megjegyezzük, hogy a követség belső viszonyait és az alkalmazottak közötti kapcsolatokat 
megvilágító több részlet akár esettanulmányként is felfogható olyan értelemben, hogy hasonló 
problémákkal más államok diplomáciai képviseletein dolgozó alkalmazottaknak is szembesül-
niük kellett — tértől és időtől függetlenül. 

55 Ld. a 12. sz. dokumentumot. 
56 Erre részletesen Id.: Tpuzopuü 3uHoebeeuH EecedoecKuü: Ha nyTax K TcpMiinopy. MocKBa, 

1997. 

57 Az esetet említi: Vonmep Jlcmep: POCCHH H TepMaHUH. HacTaBHiiKH FuTJiepa. BaiuuHrroH, 
1991. 242 . 



szervezeti csoport milyen szervezeti viszonyban állt a felsőbb pártszervekkel. Va-
lószínűnek tartjuk, hogy a kis létszámú követségek személyzete nem is alapított 
bonyolult struktúrával rendelkező, önálló pártszervezeteket, hanem inkább külön-
féleképpen emlegetett (helyi bizottság, segítségnyújtási társaság, stb.) érdekvédel-
mi-segítő csoportosulásokat hozott létre, amelyek egyben pártsejtként is funkcio-
náltak, hiszen tevékenységükön keresztül az ideológiai munka is ellenőrizhető, be-
folyásolható volt. 

A szakszervezeti csoport élén a szakszervezeti megbízott, vagy sztaroszta állt, 
aki választás útján töltötte be tisztségét. A csoport tevékenységét az általános szak-
szervezeti gyűlésen vitathatták meg, amelynek elnöksége egyben felügyeleti funk-
ciót látott el a szakszervezeti vezető munkája felett. Itt kezdeményezhették a 
szakszervezeti bizalmi leváltását is. A pártaktíva megtartására ún. „vörös sarko-
kat" vagy másképpen „Lenin-sarkokat" hoztak létre, amelyek egyaránt szolgáltak 
könyvtárként, klubhelyiségként, és rádiószobaként. Itt helyezték el a marxizmus-
leninizmus fő ideológusainak alapmüveit, a munkásosztály történetére vonatkozó 
szakmunkákat, a párttanfolyamok tankönyveit, valamint a Moszkvából kapott na-
pilapokat s sajtótermékeket. Itt tudták meghallgatni a moszkvai rádió híreit is. Ezek 
a helyiségek alkalmasak voltak a különféle tanfolyamok, szakkörök lebonyolításá-
ra is."s A rendelkezésünkre álló források alapján általában négyfajta szakkört szer-
veztek: marxizmus-leninizmus szaktanfolyamot a „politikailag kevésbé érett" 
munkatársak nevelése céljából, aktuális külpolitikai és belpolitikai kérdésekkel 
foglalkozó, s a legfrissebb párthatározatokat feldolgozó szakkört, nyelvtanfolya-
mot, illetve a tartózkodási ország történelmének megismerésére irányuló szakkört. 

Egy 1936. évi kimutatás szerint a követségen tizenegyen tanultak idegen nyel-
veket, közülük hat személy volt a követség munkatársa, a többiek a hozzátartozóik. 
Az idegen nyelveket tanuló hat követségi munkatárs közül csak Mirnij volt diplo-
mata. A legtöbben a németet választották, ezután a legnépszerűbb az angol és a ma-
gyar volt, bár magyarul így is csak hárman tanultak, közöttük a gépírónő Julija 
Sumanszkaja és a szakszervezeti bizalmi, A. K. Poljakov."'9 Megállapítható, hogy 
ekkor a követség szovjet állampolgárságú dolgozóinak több mint a fele tanult ide-
gen nyelveket. Itt szeretnénk kitérni a követség létszámával kapcsolatos, az előző 
fejezetben már említett problémára. Az 1924. évi berlini tárgyalásokon ugyanis a 
magyar vezetés bolsevik propaganda veszélyétől tartva, igyekezett korlátokat 

58 Saprov az OK(b)P Extcrritoriális Pártszervek osztályára, 1935. december. PIACÍIH 17. 
On. 36. J\. 466. JI. 1. 

59 Kimutatás a budapesti szovjet követség idegen nyelveket tanuló munkatársairól, 1936. 
PFACnH O. 17. On. 36. J\. 467. JI. 12. 



szabni a szovjet képviselet összetételével kapcsolatban. Az 1924. szeptember 12-i 
berlini egyezményhez csatolt bizalmas jegyzékek szerint a szovjet követség létszá-
mát a budapesti szűkös lakáshelyzetre hivatkozva 11 főben, míg a kereskedelmi 
képviselet létszámát 3 főben maximalizálták.60 Ugyanígy bizalmas levélváltás for-
májában, az 1924. évivel gyakorlatilag azonos szöveggel 1934-ben is rögzítették a 
követségek létszámának korlátozására vonatkozó alapelveket.61 Egy titkosrendőri 
kimutatás szerint 1936 júliusában a létszám nem ment túl az egyezmény által meg-
szabott kereteken: a kereskedelmi képviselet nélküli követségen dolgozó 14 sze-
mélyből három magyar állampolgár volt, az orosz származású tolmács, Vihart 
Józsefné, illetve két takarítónő.62 

A követség személyzetének kiegészítését valószínűleg a szovjet-magyar diplo-
máciai kapcsolatok „ideiglenes szüneteltetése" után az 1939 szeptemberi újrafel-
vétel tette lehetővé, hiszen ekkor semmilyen formális okmánnyal nem szabtak 
határt a követségek létszámának. A létszám feltöltését ekkor sem igazán szorgal-
mazta a szovjet külügyi vezetés, erre látványos módon csak 1940 nyarán, a Romá-
niával szembeni ellentétek kiéleződésével, a magyar-szovjet érdekazonosság 
kiteljesedésével együtt került sor. A Besszarábia átadását követelő szovjet ultimá-
tum átadásának napján, 1940. június 26-án nevezték ki Budapestre katonai attasé-
nak Ny. G. Ljahtyerevet,63 1 94 0 szeptember 5-én pedig a PB jóváhagyta a 
Szovjetunió várva-várt első magyarországi kereskedelmi képviselőjének Ny. F. 
Vozszsov személyében történő akkreditálására vonatkozó javaslatot.64 Valószínű-
leg ekkor került Budapestre a magyar származású Geiger Béla is, aki a követség 
sajtóattaséja lett.6'1 Feltételezéseink szerint a budapesti szovjet képviseletek össz-
létszáma ekkor 20 fő fölé emelkedett. 

A budapesti kolónia kis létszámával kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyel-
met egy általános érvényű, az összes külképviseletre jellemző problémára. Az 
összezártság miatt hamar felszínre kerültek a kicsinyes vitáktól sem mentes szemé-
lyi ellentétek. Ezek a legmagasabb szinten is megmutatkoztak: a magyar titkos-
rendőrség gyakran számolt be a Bekzadjan és Mirnij közti elmérgesedett viszony 
fejleményeiről. Ennek okát abban vélték felfedezni, hogy az első titkár titkos jelen-

60 Kolontári, 1999. 22. 
61 Pritz, 1982. 146. 
62 Titkosrendőri jelentés a szovjet követség létszámáról, 1936. július 18. MOL K 64. 67. es., 

1936/24. t„ 31-32. f. 
63 1 9 4 1 rof l . /JoKyMeHTbi. KH . 1-H. Pe/i.: A . H . ÜKOBJICB. MocKBa, 1 9 9 8 . 56 . 

64 Az OK(b)P KB PB ülésének jegyzőkönyve, 1940. szeptember 5. PlTACnM cp. 17. On. 3. 
1027. 

65 Petrák Katalin: Magyarok a Szovjetunióban 1922-1945. Bp., 2000. 342. 



téseket küldött Moszkvába, amelyekben a követet bírálta, aki állítólag rájött erre. 
„Néhány nappal ezelőtt megtörtént, hogy a követ a hivatalos órák alatt kereste 
Mirnyt, és az nem volt a követség épületében. Megjöttekorfrancia nyelven [kieme-
lés tőlem - S. A.] igen izgatott szóváltás volt közöttük. Mirny ezután a szobájába 
ment, és a gépírónőnek hosszasan diktált. Később a diktátumot eltépte" — áll a je-
lentésben.66 Feszültségek az alkalmazottak között is jócskán voltak: „A követ tá-
vollétében a követség alkalmazottai között nagy egyenetlenség uralkodik. Mirny 
titkár utasításait, főleg a szolgálati időt, nem tartják be. A nap legnagyobb részét 
házon kívül töltik. Ezért Mirny kijelentette, hogy az egész személyzet leváltását 
fogja javasolni".67 

A budapesti követségen uralkodó belső állapotokról szóló hírek egészen 
Moszkváig jutottak: „A Moszkvában tartózkodó Mirny titkárné azt jelentette, 
hogy a követség alkalmazottai között nincs meg a kellő egyetértés, s ezért felszólí-
tották a követséget az alkalmazottak közti jó viszony erősebb ápolására".68 S 
mindennek betetőzéseként nem voltak ritkák a házastársak közti, néhány évtized-
del később már mulatságosnak hangzó családi perpatvarok sem: „December hó 
6-án d. u. 6 órakor Mirny titkár és felesége között zajos jelenet játszódott le. A 
titkárné ugyanis meg akart jelenni az Operaházban a Kormányzó Úr Főméltósága 
tiszteletére rendezett díszelőadáson, és midőn férje felvilágosította, hogy az esté-
lyen csak meghívóval lehet megjelenni, a követség pedig ilyet nem kapott, Mirny-
né ezért a titkárt tette felelőssé, tehetetlen bábnak nevezte, majd arcul ütötte. Ez-
után autóba ült, és éjfélkor hazaérve, az alvó Mirnyt felkeltette, lakásából kikerget-
te, ágyneműit pedig az udvarra dobálta. Mirny azóta a követség egyik vendégszo-
bájában tölti az éjszakáit".69 

A követségen dolgozók fizetésének, így életszínvonalának megállapításához 
sajnos csak töredékes adatok állnak rendelkezésünkre, részletesebb statisztikákra, 
fizetési kimutatásokra nem bukkantunk. Poljakov egyik Vasziljevnek, a párt exter-
ritoriális szervezeteit felügyelő' alosztálya vezetőjének írott leveléből értesülhe-
tünk arról, hogy a szakszervezeti bizalmi kéri Vasziljevet a tagdíjak beszedésére 
vonatkozó új instrukciók megküldésére, tekintettel arra, hogy a fizetések összege 
az infláció miatt megváltozott. A szovjet valuta elértéktelenedése miatt a korábbi 
286 rubeles fizetése, ami akkor körülbelül 1200 pengőnek felelt meg, a levél meg-
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írásának idején már 1200 rubelre emelkedett, de szintén csak 1200 pengőt ér.70 Eb-
ből az összegből még valóban levonták a párttagsági díjakat, ami a külszolgálaton 
lévőket feltehetőleg rendkívül hátrányosan érintette, hiszen azokat kemény valutá-
ban szedték be tőlük. A rubel átváltásából nyilván nem kis veszteség érte őket, egy 
későbbi feljegyzés szerint a budapesti követségen dolgozók összes tagdíja több 
mint 140 osztrák schilling volt.71 

Ennek ellenére a szovjet diplomaták nyilván nem éltek rosszul, fizetéseik alap-
ján az életszínvonaluk minden bizonnyal jóval a magyar átlag fölött lehetett. A tit-
kosrendőri jelentések gyakran számoltak be nagy mennyiségű, elegáns divatcik-
kek vásárlásáról a legdrágább divatárut kínáló budapesti szalonokban, a Corvin 
Áruházban vagy a Divatcsarnokban. Csak egy kiragadott példán szemléltetve, az 
egyik beszámoló szerint a követ felesége 1936. november 21-én egy divatszalon-
ban vásárolt elegáns délutáni felöltőt és estélyi ruhát, összesen 820 pengő értékben, 
majd két nappal később ismét vásárolni indult az említett áruházakba, ahol 10 cso-
magban sok ruhaneműt, férfiingeket, nyakkendőket, cipőket vettek, amelyeket a 
megfigyelés szerint másnap magukkal vittek a Szovjetunióba.7" Nem szabad emlí-
tetleniil hagynunk, hogy talán nem véletlenül esett a választás a Corvin Áruházra, 
ugyanis annak egyik igazgatója, Neuhaus Ferenc, egy másik érdekeltségében levő 
cég, a Stella Arukereskedelmi Rt. nevében gyakran küldte lobbizni a követségre 
egyik képviselőjét, nagyarányú szovjet megrendelések és a Szovjetunióval való 
kereskedelem monopolizálása reményében.7"1 Bár a Stellával nem sikerült megál-
lapodást kötni, nem kizárt, hogy a „mellékvizeken evezve" sokrétű kapcsolatok 
alakultak ki a vállalkozóval, akinek legalább annyit sikerült elérnie, hogy a követ-
ség dolgozói áruházát tiszteljék meg figyelmükkel és pénztárcájukkal. 

A követségi fizetésből arra is telt bőven, hogy az ottani alkalmazottak szórako-
zóhelyekre, éttermekbe járjanak. A források alapján arra következtethetünk, hogy 
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a vendéglőbejárás nem közösen vagy szervezetten zajlott, hanem a kollektíva 
egyes tagjai külön-külön, barátok, vagy kisebb csoportok látogatták a budapesti 
szórakozóhelyeket, sőt arra is történik utalás, hogy a családi kötelékek mellőzésé-
vel, a férjek és feleségek néha külön jártak szórakozni.74 Nem találtuk nyomát an-
nak, hogy a követség munkatársai és magyar állampolgárok között szoros barátsá-
gok fűződtek volna, ugyanakkor több dokumentumban szerepel utasítás óvatos-
ságra a magyarokkal való kapcsolattartásban, és lehetőleg még a kisebb incidensek 
vagy összeütközések kerülésére is. így például a követség Marina nevű fizikai dol-
gozója egy alkalommal a helyi normákat megsértve, egy boltban gorombán beszélt 
az eladóval, s oroszul kezdett káromkodni, mert nem találta megfelelő minőségű-
nek a neki kínált árut. Az illetőt figyelmeztetésben részesítették, s kiemelték, meg-
feledkezett arról, hogy a boltokban sokan értenek ruszinul, szerbül, sőt oroszul is.7" 

A hivatali időn kívül beszélgetések kezdeményezése megengedhetetlennek 
számított, aki mégis ilyet tett, könnyen gyanúba keveredhetett, s magyarázkodnia 
kellett. A diplomáciai munkajellege szovjet részről, a magyar lakosságjelentős ré-
szében megbúvó ellenszenv magyar részről szinte teljesen kizárták a mély barátsá-
gok kialakulását, inkább a kölcsönös érdekeken vagy érdeklődésen alapuló 
„hivatali barátságról" beszélhetünk. Ilyenekre találunk példát a szovjet diplomaták 
és Illyés Gyula, Hollós Ödön, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója, 
Magyary Zoltán, a közigazgatási jog nemzetközi hírű professzora, Braun Róbert 
szociáldemokrata vezető, Vámbéry Rusztem ügyvéd, Krausz Simon üzletember, il-
letőleg prominens magyar újságírók szűk csoportja között.76 

Az alkalmazottak együttes részvételével a követségen rendszeresen megünne-
pelték a Szovjetunió állami ünnepeit. Az 1917. évi októberi forradalom megünnep-
lése 1936 novemberében kisebb megbotránkozást keltő módon zajlott: „November 
6-án közös vacsora volt a követségen. 12 órakor állva elénekelték az internacioná-
lét, oly hangosan, hogy az utcára is kihallatszott".77 A szovjet követség épületének 
bejárata felett diplomáciai szokásoknak megfelelően kifüggesztett, a Szovjetunió 
állami jelképének számító vörös zászló sokak szemében szintén irritáló lehetett. 
Gömbös Gyula miniszterelnök halála miatt azonban „az országos gyászra való te-
kintettel a folyó hó 7-e óta naponta kifüggesztett vörös zászlót október 10-én este 
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75 Poljakov Brovarszkijnak, 1938. december 17. PIACnH O. 17. On. 36. J\. 468. JI. 12-13. 
76 Az erre vonatkozó iratok nagyrészt megtalálhatók a következő mappában: ABÍl P® 077. 

Ori. 15. n . 106. fl. 1. 
77 Titkosrendőri jelentés a szovjet követség életéről, 1936. november 7. MOL K 64. 67. cs., 

1936/24. t„ 13. f. 



6-kor végleg bevonták".78 A követség alkalmazottai a magyar állami ünnepekre, 
vagy jelentősebb állami rendezvényekre is kíváncsiak voltak, így 1936. augusztus 
20-án megtekintették a nagy látványosságnak számító tűzijátékot Budapesten.79 A 
titkosrendőrség őrszemei persze mindenhova, így ezekre az alkalmakra is elkísér-
ték őket: „December 1-én d. e. Bouchrostoff g. titkár a tömeg közt bujkálva végig-
nézte - távcsővel - a Kormányzó Úr O Főméltóságának hazaérkezését. Bouchro-
stoffnál fényképezőgép is volt. Állandóan szemmel tartottam, de nem vettem ész-
re, hogy felvételt készített volna".80 

Kivételnek csak a nagy egyházi ünnepek számítottak, amelyeken a szovjet diplo-
maták nem kívántak részt venni. Ezt hivatalos úton is jelezték Förstnernek, azzal 
kapcsolatban, hogy követségük tagjai meghívást kaptak a II. Rákóczi Ferenc halálá-
nak 200 éves évfordulójára, a Szent István Bazilikában 1935. április 8-án megrende-
zésre kerülő szentmisére. Mirnij igyekezett tisztázni a helyzetet, s közölte, hogy 
távolmaradásuk oka nem II. Rákóczi Ferenc emlékének semmibevétele vagy meg-
sértése, hanem a szovjet tisztviselők számára kötelezően betartandó szabály. Biztosí-
tani kívánta a magyar protokollosztály helyettes vezetőjét, hogy ennek ellenére a 
ceremónia többi részén ott szeretnének lenni. Förstner elmondta, hogy nem minden 
budapesti misszió szokott részt venni a protokoll ünnepek részeként tartott keresz-
tény egyházi szertartásokon. Például a török követség sem vesz részt hivatalosan, de 
mindig elküldi egy alacsonyabb beosztású diplomatáját, aki nem magánjelleggel 
szokott megjelenni. Arra is célzott, hogy augusztus 20-án az egyházi ünnepeket el 
nem ismerő követségek egy képviselője mindig ott szokott ülni a Bazilikában. Mirnij 
ezt a megoldást sem tartotta szerencsésnek, mivel megítélése szerint ezt a magyar 
közvélemény a szovjet követ demonstratív távolléteként értelmezné.81 

Voltak olyan esetek, amikor a magyar közvélemény a követség magatartását az 
egyházi ünnepeken mégiscsak botrányosnak s a vallási érzelmeket sértőnek vélte. 
Például 1936. április 11-én a Szondy utcai „Szent Család" Egyházközség templo-
mának körmenete a követség épülete előtt haladt el. A ház ablakainak a rolóit le-
húzták, s az egész épületet elsötétítették. Beszámolók szerint a 2500 fős tömeg 
soraiból elégedetlenséget és megbotránkozást lehetett hallani a követség tüntető 
viselkedése miatt.82 Úgy tűnik, hogy a követségen belül nem mindenki osztotta ezt 
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a tartózkodó felfogást. A követ felesége például éppen ezzel az ominózus gyüleke-
zettel szemben egészen más magatartást tanúsított. „Beksadjan követné elutazása 
előtt alkalmazottai előtt azt a kijelentést tette, hogy az USSR most már nem kom-
munista, hanem szociális alapokon nyugszik, és amennyiben karácsonyra vissza-
érkezik Pestre, úgy az ünnepeket meg fogják tartani (a követné ugyanis r. k. vallá-
sú, s mikor a követség a Bajza utcai palotát kibérelte, vasárnap délelőttönként eljárt 
titokban a Szondy utcai „Szent család" egyházközség templomába. Múlt év tava-
szán azonban a követ rájött felesége titkos templomba járására és attól egyszer-
smind eltiltotta)." — állt a követ feleségének titkolt vallásosságát taglaló rendőri 
jelentésben.8"' 

Az alábbi dokumentumok egy kivételével az Orosz Társadalom- és Politikatör-
téneti Levéltárból származnak. Egy iratot közlünk az orosz külügyi levéltárból, mi-
vel kiváló forrásnak tartjuk a karrierépítés lehetőségeinek tanulmányozásához. A 
dokumentumok szerzőit és címzettjeit igyekeztünk mindenhol megadni, de az 
egyes személyek pontos nevét és tisztségét nem minden esetben sikerült megálla-
pítani. Csak kivételes esetekben sikerült felkutatnunk a dokumentumokban sze-
replő külügyi tisztviselők és követségi alkalmazottak főbb életrajzi adatait. A 10. 
sz. dokumentumban az igeidők zavaros használatát az eredetinek megfelelő mó-
don próbáltuk visszaadni a fordításban is. A dokumentumot valószínűleg az érin-
tett diktálása alapján gépelték, aki idegességében története elbeszélése során nyil-
ván nem tudott ügyelni az igeidők következetes használatára. Ugyancsak meg-
hagytuk a 14. sz. dokumentumban az összekuszált igeidők és személyes névmások 
eredeti szövegben szereplő használatát, mivel azt egy közös elbeszélés lejegyzésé-
nek tartjuk. A szövegbe kézírással tett későbbi betoldásokat [zárójelbe] tettük, s a 
17. sz. dokumentum nehezen olvasható kézírásos szövegében utaltunk az értel-
mezhetetlen vagy olvashatatlan szavakra, mondatrészekre. A dokumentumok idő-
beli eloszlása egyenetlen. Az Orosz Társadalom- és Politikatörténeti Levéltárban 
talált dossziék csak kevés és irreleváns iratot tartalmaznak 1935-ből, 1937-ből, és 
1939-ből. A dokumentumok válogatásánál arra törekedtünk, hogy azok alapján a 
karrierépítésre, a követségi pártmunkára és a magyar lakossággal fenntartott kap-
csolatra vonatkozóan megbízható képet lehessen felvázolni 
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Dokumentumok 

1. 

M. Sz. Saprov, a budapesti szovjet követség másodtitkárának levele 
Vasziljevnek, az OK(b)P KB Exterritoriális Pártszervezetek Szektora 

vezetőjének a követségen folyó pártmunkáról 

Budapest, 1936. január 26. 

Kölcsönös Segítségnyújtási Társaság 

Budapest, 1936. január 26. 

A bázisra Vasziljev elvtársnak. 

Tisztelt Elvtárs! 

1. Ezzel a postával küldöm társaságunk tagjainak névjegyzékét, illetve Mirnij és 
Vigyenkin elvtársak jellemzését. Kérem, közölje, elküldjek-e egy jellemzést ma-
gamról és a követről is, s ha igen, ki állítsa azokat össze. 
2. Kölcsönös Segítségnyújtási Társaságunk február 1-től kezdi meg működését. 
Eddig két szakkör kezdte meg munkáját, az ország tanulmányozásával, és az aktuá-
lis politikai kérdésekkel foglalkozó szakkör. Az elmúlt 2 hónapban az utóbbi kere-
tein belül 7 foglalkozást tartottunk, míg az előbbiből négyet. Ezen kívül 3 általános 
gyűlést tartottunk, amelyeken általános politikai kérdésekről szóló beszámolókat 
tartottunk. A legutóbbi gyűlés január 21-én zajlott. Ezen meghallgattuk a követ be-
számolóját Lenin halálának évfordulójáról, s több elvtárs Leninről szóló visszaem-
lékezéseket olvasott fel. A Központi Bizottság plénumának eredményeit 3 szak-
köri foglalkozáson vitattuk meg. Két szakkört szenteltünk az ipari sztahanovista 
mozgalomnak, és egy foglalkozást a pártdokumentumok tanulmányozásának. A 
beszélgetés nagyon élénken zajlott, az összes jelenlévő részt vett benne. A Kölcsö-
nös Segítségnyújtási Társaság tagjai jól elsajátították a plénum döntéseit. A Köz-
ponti Végrehajtó Bizottság ülésszakának döntéseit és jelentéseit január 24-én 



kezdtük megvitatni. Ezt január 31-én fejezzük be. A vitába és az anyag tanulmá-
nyozásába a munkatársak teljes kollektíváját és a családtagjaikat is bevontuk. 
3. A nyelvtanulással a következő a helyzet. A Magyarországra történő megérkezés 
után az összes elvtárs hozzákezdett a német nyelv tanulásához (a teljes levelezést 
németül lehet folytatni, a lakosság jelentős hányada beszél németül). Az elvtársak 
egy része ezen kívül franciául vagy angolul tanul. Figyelembe kell venni, hogy a 
magyar nyelv kivételesen bonyolult és nehéz, és azoknak az elvtársaknak, akik 
mégis hozzáfognak a tanulásához, abba kellett hagyniuk az alapvető európai nyel-
vek tanulását. Kérem, közölje utasításait ebben a kérdésben. 
4. A Külügyi Népbiztosság közleménye szerint kineveztek Prágába első titkárnak, 
és egy vagy másfél hónap múlva el kell hagynom Budapestet. Kérem, közölje uta-
sításait a sztaroszta jelölésére vonatkozólag. Lehet, hogy erre a munkára a helyet-
tem ide irányítandó elvtárs lesz alkalmas. 

Földi üdvözlettel: M. Saprov 

Gépelt eredeti. 
PrACüH <D. 17. On. 36. ß. 467. JI. 15. 

2. 

M. Sz. Saprov jellemzése Ivan Vigyenkinről, 
a budapesti szovjet követség biztonsági őréről 

Budapest, 1936 január 

Vigyenkin elvtárs jellemzése. 

I. A. Vigyenkin paraszti családból származik, 1931 -tői tagja a Társaságnak. A Vö-
rös Hadseregben való szolgálatának ideje alatt lépett a Társaság soraiba. Nem vol-
tak elhajlásai a fő iránytól, ellenzéki csoportokhoz nem tartozott. Fegyelmezett, 
kitartó és szilárd tagja a Társaságnak. Politikailag még nem eléggé érett, de sokat 
dolgozik önmagán és a követségen szervezett összes szakkör munkájában részt 
vesz. Társadalmi munkát is végez, a munkatársak kollektívájának szakszervezeti 
bizalmija. A szolgálat szerint rábízott különleges őrizeti munkát jól teljesíti. Nincs 



képzettsége bonyolultabb munka elvégzésére. Nagyon komolyan hozzáfogott a 
német nyelv tanulásához. Minden adottsága megvan a fejlődéshez. 

Bekzadjan 

Magyarországi követ 

Saprov 

A Kölcsönös Segítségnyújtási Társaság sztarosztája 

Gépelt eredeti. P r A C n n O. 17. On. 36. a . 468. JI. 18. 

3. 
Ny. Ny. Kresztyinszkij szovjet külügyi népbiztos-helyettes levele M. Sz. 

Saprovnak, a budapesti szovjet követség másodtitkárának Saprov 
előléptetési igényéről 

Moszkva, 1936. február 7. 

4077. sz. 
Szigorúan titkos. 
Saprov elvtársnak. 
Csak személyesen. 

Tisztelt Mihail Szavjolovics! 

Ezt a levelet személyes jelleggel írom Önnek, az idősebb elvtárs, és szeretném azt 
gondolni, hogy a barát jogán is. Ennek a levélnek a másolatait senkinek nem kül-
döm el. De azzal az őszinteséggel fogok írni, amellyel beszéltem volna Önnel, ha 
Prágába nem egyenesen Budapestről utazott volna el, hanem moszkvai kitérővel. 
Amit mondani fogok Önnek, valószínűleg kellemetlen lesz az Ön számára, de úgy 
látszik, az Ön érdekében el kell mondanom. 

Külföldi elutazásáig, de különösen a II. Nyugati Osztályon való munkája idején 
az a benyomásom alakult ki Önről, hogy Ön egy minden tekintetben szerény elv-



társ, akinek az első helyen a munkája áll, és akinél nem játszik jelentős szerepet a 
karrier, a presztízs, és az anyagi kérdések. 

Most az a benyomásom, hogy az utóbbi másfél évben erősen megváltozott, egy-
szerűen szólva sokat képzel magáról, és hogy az anyagias, önző kérdések is nagyon 
komoly helyet foglalnak el az életében. 

Ez a benyomásom fokozatosan alakult ki négy levele alapján. Az első az, ame-
lyet nekem írt a múlt év őszén azzal a kívánsággal, hogy szeretne elutazni Buda-
pestről, a második az, amelyet Zaszlavszkij elvtársnak írt a legutóbbi szabadságom 
idején, a harmadik a Martinszon elvtársnak írt levele, és végül az utolsó az, amelyet 
anyagi ügyekben írt Zaszlavszkij elvtársnak. Különösen kellemetlen benyomást 
tett rám a második és a harmadik levele. Valójában mit is írt Zaszlavszkij elvtárs-
nak? Podolszkij elvtárs közölte Önnel, hogy Prágába szeretnénk küldeni másodtit-
kárnak. Erre Ön, büszke pózt felvéve, kijelenti, hogy Prágába semmi esetre sem 
megy el. Ha úgymond, Komarovszkij elvtárs, akinek a helyére megy, első titkár 
volt, Önnek is első titkárnak kell lennie, ha Önt is ugyanolyan dolgozónak tekint-
jük, mint Komarovszkij elvtársat. Ha — ahogy Ön írja (csak emlékezetből idézem) 
— Prágában van első titkári tisztség, engem nem lehet másodtitkári tisztségbe he-
lyezni. 

Elolvasva a levelet, mindenekelőtt megdöbbentem. Hiszen Ön nagyon jól tudja, 
hogy Prágában nem volt első titkári tisztség, hanem csak másodtitkári, amelyre 
másfél évvel ezelőtt a beleegyezésével, kineveztük Önt. Majd kiderült, hogy nem 
mehet Prágába, mert Komarovszkij elvtársat jelöltük, akit első titkári címmel ru-
háztuk fel.84 így tehát, a prágai követség státuszai közt nem volt első titkári, de 
Komarovszkij elvtársnak, figyelembe véve személyes képességeit, első titkári cí-
met adtunk. Helyesen jártunk el? Helyesen. Komarovszkij elvtárs 53 éves, és nem 
30, mint Ön. Komarovszkij elvtárs 1903 óta párttag, és nem 1927 óta, mint Ön. 
Komarovszkij elvtárs szabadon beszél négy nyelvet (német, francia, lengyel, an-
gol), míg Ön valójában nem tud nyelveket. Végül, Komarovszkij elvtárs két követ-

84 M. Sz. Saprovot 1934. október 10-én nevezte ki az OK(b)P KB Szervezési Irodája (Orgbiiró) 
a prágai követség másodtitkárának. Nemsokára azonban, október 25-én a Külügyi Népbiztos-
ság kérte az Orgbürót, hogy hatálytalanítsa ezt a döntést, s nevezze ki Saprovot másodtitkár-
nak Budapestre. Az Orgbüró jóváhagyta a Külügyi Népbiztosság kérését. Erre: Saprov kineve-
zése Prágába és Budapestre másodtitkárnak, 1934. október 10., 1934. október 25. PFACnH 
17. On. 114. fl. 571. Jl. 74. Később Kresztyinszkij azzal indokolta a prágai kinevezés megmá-
sítását, hogy a magyarországi követséget gyorsan kellett feltölteni. Kresztyinszkij levele 
Andrej Alekszandrovics Zsdanovnak, az OK(b)P KB titkárának, 1934. október 9. ABÍI P<t> <t>. 
010. On. 13. n . 81. fl. I . JI. 102. Saprovot feltehetőleg 1936 januárjában irányították át Prágá-
ba. Ld. az 1. sz. dokumentumot. 



ségünkön több évvel ezelőtt a sajtóiroda vezetője volt (Berlinben és Bécsben), 
Bécs után a Központi Végrehajtó Bizottság Tudományos Kutató Intézetének igaz-
gatója lett. Teljesen természetes, hogy Komarovszkij elvtársnak ugyanarra a mun-
kára való küldésekor magasabb rangot adhattunk, és magasabb rangot kellett neki 
adnunk, mint Önnek. 

Aztán, mi szégyellni való lett volna abban, ha Prágába ment volna másodtitkár-
nak? Stejnyin elvtárs, aki egykorú Önnel és egyidősek komszomolista múltjukat 
tekintve is, sőt, majdnem egyidősek a pártmunkában is, miért csak alkonzulként és 
attaséként dolgozhatott, és miért csak most kapott másodtitkári rangot? Fridgut 
elvtárs, aki szintén kortársa, és sokkal magasabb pártfunkcióval rendelkezik, még 
most is miért csak másodtitkárként dolgozhat? Miért van mind a mai napig 
Alekszandrov elvtárs másodtitkárként Varsóban? Hiszen neki sem kevesebb alapja 
lenne arra, hogy ultimátum-szerűen követelje tőlünk, hogy léptessük elő első tit-
kárrá. Továbbá, lehet, hogy tudja, hogy Birjukov elvtárs, aki elvégzett egy felelős 
külügyi tisztviselők képzésére irányuló tanfolyamot, és egy időben Önnel Moszk-
vában dolgozott felelős referensi tisztségben, Párizsba ment alkonzulnak, és csak 
néhány hónapja neveztük ki másodtitkárnak. Miután Antonov elvtárs Brüsszelbe 
ment, őt irányítottuk át a helyére. A követség felvetette, hogy nevezzük ki őt első 
titkárnak. Egyöntetűen elvetettük ezt a javaslatot, bár kifogástalan embernek és na-
gyon jó munkatársnak tartjuk Birjukov elvtársat. Ezt azért tettük, mert mély meg-
győződésünk szerint nem helyes, ha az elvtársakat évenként eggyel magasabb 
pozícióba helyezzük. Emellett egy fiatal külügyi munkatárs számára Párizsban 
másodtitkámak lenni egyáltalán nem olyan rossz dolog. Egyszóval, sem az idős 
külügyi munkatársakkal, sem a Komarovszkij elvtárssal való összehasonlítás nem 
jogosította fel, és nem jogosítja fel arra, hogy azt higgye, nem mehetett el Prágába 
másodtitkárnak. Ha ezt az ügyet nem a távollétem alatt intézték volna, valószínűleg 
ragaszkodtam volna ahhoz, hogy másodtitkárnak menjen. Sőt, mondok még ennél 
is többet, vagy inkább biztosabbat. Ha Zaszlavszkij elvtárs azt javasolta volna ne-
kem — anélkül, hogy beszélt volna a leveléről —, hogy küldjük Önt első titkárnak, 
vita nélkül aláírtam volna a levelet a legfelső szervnek.83 De ha én, vagy Makszim 
Makszimovics86 annak idején elolvastuk volna a levelét (neki nem mutattam meg), 
valószínűleg csak másodtitkárnak mehetett volna ki. 

85 Itt az OK(b)P KB Szervezési Irodájáról (Orgbüró)van szó, amelynek hatáskörébe tartozott a 
diplomata rangban lévő követségi alkalmazottak kinevezési joga a Külügyi Népbiztosság fel-
terjesztései alapján. 

86 Makszim Makszimovics Litvinov (1896-1951): szovjet diplomata, 1930-1939 között külügyi 
népbiztos. 



Vagy vegyük a Martinszon elvtársnak írott levelet. Tudja, hogy létezik egy 
olyan törvény, amely megtiltja előleg kiutalását. Tudja, hogy ha néha megszegjük 
ezt a törvény, azt azért tesszük, mert először is az én hozzájárulásommal történik, 
másodszor azzal a megfontolással, hogy a költségvetési év végéig a kiutalt előleg 
törlesztésre kerül, annak érdekében, hogy az éves pénzügyi beszámolónkban, 
amely a Pénzügyi Népbiztossághoz kerül, ne legyen olyan rubrika, amely elszámo-
lás-köteles előlegre utal. A felesége a Szovjetunióba szeretne utazni, de egy kopej-
kája sincs. Ellenkezőleg, több mint 100 rubellel túlköltekezett. Erre Ön levelet ír 
Martinszon elvtársnak, melyben kéri, hogy adjon a feleségének annyi pénzt, 
amennyire szüksége van a visszaútra. Ez novemberben lesz. Martinszon elvtárs 
úgy látja, hogy az Önnek kiutalt összeg a fennmaradó időre nem lesz elég, de még a 
meglévő tartozásának fedezésére sem. Teljesen természetes, hogy elutasítja új elő-
leg kiutalását. És ezután Martinszon elvtársnak, egy idős elvtársnak, aki már akkor 
is a pártban dolgozott, amikor Ön még csak 4-5 éves volt, egy igen szemtelen leve-
let ír, amelyben szemrehányást tesz neki azért, mert nem elvtársiasan viselkedett, s 
azzal fenyegeti meg, hogy ügyet fog csinálni ebből, mintha ő megsértette volna az 
Ön jogait. Az következett a leveléből, hogy ha titkos ügyeket bíznak Önre, akkor 
Martinszon elvtárs, mérlegelés nélkül köteles átadni az Ön számára szükséges 
összeget, attól függetlenül, hogy van-e valamilyen megtakarított pénze vagy nincs. 
Amikor felolvasta nekem ezt a levelet (nem Önre való panasszal, hanem mint az 
egyik okát annak, hogy le kíván mondani a tisztségéről), úgy felháborodtam, ahogy 
ritkán esik meg velem. 

A legutolsó levele, melyben egy havi fizetést igényel a fel nem használt szabad-
ságáért cserébe, szintén elszomorított. Személyesen láttam Önt Moszkvában sza-
badságának itt letöltött87 ideje alatt. Milyen letöltetlen szabadságról is van szó? 
Azon kívül, tudja, hogy külföldön tilos kifizetni külföldi valutában a nem letöltött 
szabadságot. Emellett azzal is ösztönzi az egy havi illetmény kifizetését, hogy nem 
akarja magára költeni az államkassza pénzét, követségi pénzt, vagy más pénzeket. 
Hát ez a havi illetmény nem az államkassza pénze? Vajon Önnek valamiféle követ-
ségi vagy más pénzeket adnak, amelyek elköltésétől nagylelkűen lemond? Hiszen 
más országba való utazáskor az útiköltséget, és ha nem tévedek, az új tisztsége 
alapján a havi illetményének 25%-át megtérítik. Ezt meg is fogja kapni. De hát Ön-
nek semmi olyasmi nem jár, amiről valahogy olyan nagylelkűen lemondhatna. 

Megértem, ha kellemetlen érzése lesz, amikor ezt a levelet olvassa. De meg va-
gyok győződve arról, hogy nekem még kellemetlenebb érzés volt olvasni az Ön le-
veleit, és azon törni a fejemet, hogy lehet az, hogy még az ilyen nagyszerű, odaadó 

87 Aláhúzás az eredeti szövegben. 



és lelkesedéssel teli elvtársak is, mint Ön, másfél év távollét után a Szovjetuniótól, 
ilyen könnyedén másként kezdenek viszonyulni a rang, a presztízs és az anyagi 
megbecsülés kérdéséhez. Tudom, hogy ez a hozzáállás csak felvett, Önre nem jel-
lemző dolog, s lehet, hogy csak egészségtelen állapot vagy nehéz anyagi helyzet 
váltotta ki. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy ezek a baráti figyelmeztető sza-
vak elegendőek lesznek ahhoz, hogy kritikusan felülvizsgálja a leveleit, és azokat 
az érzéseket, amelyek Önben ezeket diktálták, és aztán megszüntesse azokat. 

Ismerve Önt, meg vagyok győződve arról, hogy nem fog neheztelni rám ezért a 
levélért. 

Az Ön [aláírás nélkül] 

Gépelt másodpéldány. 
ABIT P<1> <I>. 10. On. 11. n. 68. J\. 30. JI. 13-17. 

4. 
Alekszandr Kirillovics Poljakov, a budapesti szovjet követség 

szakszervezeti bizalmijának levele Vasziljevnek, az OK(b)P KB 
Exterritoriális Pártszervezetek Szektora vezetőjének Zinovjev és 

Kamenyev perének fogadtatásáról a budapesti szovjet kolónián belül 

Budapest, 1936. április 2. előtt 

A Szakszervezeti Bizottságba Vasziljev elvtársnak. 

[2042. sz. bejövő, 1936. április 2.] 

Még aznap este, amikor megkaptuk a Zinovjev, Kamenyev és mások elleni bírósá-
gi eljárásról88 tudósító újságainkat, az egész kolónia számára gyűlést szerveztünk. 

88 Grigorij Jcvszcjcvics Zinovjev (1883-1936), Lev Boriszovies Kamenyev (1883-1936): szov-
jet politikusok. Az új gazdaságpolitikát (NEP) bíráló ún. leningrádi csoport vezetőiként az 
1920-as években szembekerültek Sztálinnal. Többször letartóztatták őket, majd végül a lenin-
grádi párttitkár, Kirov meggyilkolását követő megtorlásoknak estek áldozatul az első nagy 
koncepciós perben. 



Ott elhangzott Mirnij elvtárs közleménye ennek az aljas bandának a múltbéli és 
mostani hibáiról és ellenforradalmi tevékenységéről. Mirnij elvtárs beszámolója 
után kolóniánk összes elvtársa felszólalt, és mindenki kifejezte felháborodását az 
elítéltek aljas munkája miatt, és a legsúlyosabb büntetést, kivégzést követeltek. Az 
összes felszólalásban melegség és szeretet érződött a drága és szeretett vezér, Sztá-
lin elvtárs, és annál több harag és gyűlölet a munkásosztály átkozott ellenségei, a 
fasizmus számára magukat eladó gyilkosok kis csoportja iránt. 

Miután megkaptuk újságainkat a bírósági eljárásról szóló közleménnyel, cso-
portos felolvasásokat tartottunk, Visinszkij elvtárs89 beszédét az általános gyűlésen 
olvastuk fel. A meghozott ítéletről a rádióban hallottunk. Másnap volt az aktuális 
politikai kérdésekkel foglalkozó szakkör soros foglalkozása, amelyen a felszólaló 
elvtársak azt mondták, hogy a nép követelését az aljas gyilkosok kivégzésével kap-
csolatban a szovjet igazságszolgáltatás teljesítette. Ezen a gyűlésen a teljes kollek-
tíva levonta a mindannyinkra, szakszervezeti tagok és pártonkívüli bolsevikokra 
nézve kötelező érvényű következtetéseket az alábbiak szerint: 1. Folyamatosan ta-
nulmányozni kell a munkásosztály történetét, és ébernek kell lenni, a fold bármely 
részén is vagyunk. 2. Minden munkát ütőképesen kell elvégezni. 

A munkánkról szóló részletesebb levelet elküldtem az előző postával. 

Elvtársi üdvözlettel: Poljakov szakszervezeti bizalmi 

2 példányban: 
1 -a címzettnek 
2-a budapesti követség dossziéjába 

Gépelt másodpéldány. 
PrACIIH <D. 17.On. 36. 467. JI. 4. 

89 Andrej Januarjcvics Visinszkij (1883-1953) szovjet politikus, diplomata ós jogász. 1935-1939 
között a Szovjetunió főügyésze, ilyen minőségében több koncepciós perben ő képviselte a vádat. 



5. 
A. K. Poljakov a budapesti szovjet követség szakszervezeti bizalmijának 

jelentése Vasziljevnek az OK(b)P KB Exterritoriális Pártszervezetek 
Szektora vezetőjének a budapesti szovjet kolónia részére szervezett 

szakkörökről 

Budapest, 1936. augusztus 16. 

A Csoportbizottsághoz Vasziljev elvtársnak. 

Az utóbbi időben az egész munka a terveknek megfelelően zajlik. Szilárdan tartjuk 
magunkat a szakköri munka havi tervéhez. Három szakkörünk működik. A mun-
kásosztály történetével foglalkozó szakkör foglalkozásait háromszor tartjuk meg 
egy hónapban, a „Pártoktatói segédtankönyvben" közzétett program alapján, a 
szakkört a követ, Bekzadjan elvtárs vezeti. A szakkörre kilencen járnak, a tudás-
szintjük Mirnij elvtársén kívül (aki felkészültebb) majdnem egyforma. A követke-
ző foglalkozást az 1905. évnek fogjuk szentelni. Kevés tankönyvünk van, jelenleg 
Knorin elvtárs tankönyvéből egy van, Popovéból egy és Jaroszlavszkij elvtárséból 
is egy, ez utóbbi kettőt 3-4 ember használja. Az elvtársak többsége Knorin elvtárs 
tankönyvét használja, de mivel abból csak egy van, a foglalkozások előtt csoportos 
felolvasásokat tartunk a segédanyaggal, vagyis enciklopédiákkal, szótárakkal, de 
ezeken kívül a felolvasásokon használunk elsődleges forrásokat és szépirodalmat 
is. Ezek a csoportos felolvasások lehetőséget nyújtanak arra, hogy mindannyian 
megismerkedjenek egyik vagy másik témával. 

Felolvasást tíznaponként kétszer tartunk, a fennmaradó napokon az elvtársak az 
anyagot otthon dolgozzák fel egy összefoglaló összeállításával. Az utóbbi időben a 
foglalkozások egyre élénkebbek lettek, a hallgatók egyre többet szerepelnek, és 
egyre több kérdést tesznek fel. Ez azzal magyarázható, hogy a kollektív felolvasá-
sokon nemcsak olvasnak, hanem már bizonyos szinten magyarázzák az olvasotta-
kat. A foglalkozásvezető kérdéseket tesz fel a hallgatóknak, a foglalkozás végére 
ugyanő felel a feltett kérdésre, és összegzi az órán elhangzottakat. Az aktuális poli-
tikai kérdéseket taglaló szakkörön ugyanazok az elvtársak vesznek részt, akik a 
munkásosztály történetéről szóló szakkörre is járnak, plusz az ő családtagjaik. A 
szakkört Mirnij elvtárs vezeti, legutoljára az alkotmányt vitatták meg, amelynek 4 



foglalkozást szentelt, továbbá feldolgozták Ordzsonikidze,90 Kaganovics91 és 
Mikojan92 elvtárs beszédeit, 2 foglalkozást szenteltek a spanyolországi esemé-
nyeknek és egy foglalkozást a távol-keleti helyzetnek. A szakkörre az elvtársak az 
újságokból kigyűjtött és elolvasott anyaggal érkeznek, a foglalkozások élénken 
zajlanak. 

A Magyarországgal foglalkozó szakkört egy hónapban kétszer tartjuk meg, a 
szakkört Mirnij elvtárs vezeti. A foglalkozásokon a teljes kolónia részt vesz. Jelen-
leg a szakkörön befejezzük az 1848. évi magyar forradalom feldolgozását. A fog-
lalkozásokra Averbuh „A cári intervenció a magyar forradalom elleni küzdelem-
ben" című könyve9"1 alapján készülnek. Ezek a foglalkozások kevésbé élénkek, mi-
vel nem áll rendelkezésünkre elegendő szakirodalom ebben a kérdésben, és ebből 
származik a hallgatók elégtelen felkészülése a foglalkozásokra. A felsorolt szakkö-
rökön kívül irodalmi szakkört is szerveztünk, eddig egy foglalkozást tartottunk, 
amelyet Gorkij elvtárs műveinek szenteltünk. A következő foglalkozásokon min-
den elvtárssal megvitatjuk az olvasott műveket. Az említett szakköri foglalkozáso-
kon kívül minden elvtárs nyelvet tanul, amely a felkészülésen kívül 3-tól 9 óráig 
terjed egy héten, mivel egyes elvtársak két nyelvet is tanulnak. A szabadidőben az 
elvtársak a Lenin-sarokban gyűlnek össze, újságot olvasnak, különféle témákról 
beszélgetnek, pingpongoznak, sakkoznak, és más játékokat játszanak, rádiót, pate-
font hallgatnak. Sok elvtársnak van fényképezőgépe, ők a fotólaborban szoktak 
dolgozni, sok elvtársnak biciklije van, ők közös túrákon szoktak részt venni, gyak-
ran moziba járnak, és ritkán, de előfordul, hogy kirándulást szervezünk múzeu-
mokba vagy a város környékére. Az utóbbi időben a könyvtárban gyarapodott a 
friss szépirodalmi müvek mennyisége, óriási az igény irántuk, a jó könyveket kéz-
ről-kézre adják. A kollektíva ideológiai és politikai állapota egészséges. Az egész 
kolónia egy házban lakik, az éjszakáinkat közös sétákkal töltjük, vagy valakinek a 

90 Grigorij Konsztantyinovics Ordzsonikidze (1886-1937): szovjet politikus. 1930-1937 között 
a Legfelsőbb Népgazdasági Tanács elnöke, nehézipari népbiztos, az OK(b)P KB PB tagja. 

91 Lazar Mojszejevics Kaganovics (1893-1991): szovjet politikus. 1935-1944 között közleke-
désügyi népbiztos, 1930-1957 között az OK(b)P KB PB tagja. 

92 Anasztasz Ivanovics Mikojan (1895-1978): szovjet politikus. 1930-1937 között közellátás-
ügyi népbiztos, 1935-1952 között az OK(b)P KB PB tagja. 

93 Revekka Abramovna Averbuh szovjet történész 1935-ben publikálta könyvét Moszkvában „A 
cári intervenció a magyar forradalom elleni küzdelemben" címmel. Monográfiájában döntően 
az egykori szent-pétervári Paszkicvics-archívum iratanyagára támaszkodott. 



lakásán, senkinek nincs kapcsolata a külvilággal. A két együtt érzővel94 személye-
sen szoktam beszélgetni, s segítek nekik a szakköri foglalkozásokra való felkészü-
lésben. Kérem, közölje, milyen kérdésekre irányítaná a figyelmet a munkánkban. 

Elvtársi üdvözlettel: Poljakov szakszervezeti bizalmi 

Budapest, 1936. augusztus 16. 

Gépelt másodpéldány. 
PrACIIH O. 17. On. 36. A- 467. JI. 5-6. 

6. 
A budapesti szovjet követség szakszervezete általános ülésének 

jegyzőkönyve a magyarországi szovjet követség kolóniájának pártéletéről 

Budapest, 1938. március 22. 

A budapesti szovjet követség szakszervezeti tagsága 
általános gyűlésének jegyzőkönyve. 

1938. március 22. 

Jelen voltak: 
Plotnyikov, Vigyenkin, Poljakov, Iszakov. 
Elnök: Iszakov. 
Titkár: Vigyenkin. 

94 A közölt forrásokban azokat a magyar állampolgárokat nevezik együtt érzőnek, akik a követ-
ségen vállaltak munkát, s emellett eljártak a követségi pártsejt által szervezett tanfolyamokra. 
Egyes dokumentumokból az is kiderül, hogy ezek a magyar állampolgárok később szovjet ál-
lampolgárságot kaphattak. 



Napirend. 

1.) Poljakov elvtárs szakszervezeti bizalmi beszámolója. 
2.) Szakszervezeti bizalmi megválasztása. 

Meghallgatták: 

1.) Poljakov elvtárs beszélt a számbeli összetételről, két év alatti tevékenységéről 
és a szövetség egészséges politikai-erkölcsi állapotáról. Poljakov elvtárs megemlí-
tette továbbá a szakszervezeti tömeg-munkát is, amely alapjában véve minden 
munkatárs és néhány családtagjuk szakkörökön való részvételében összegezhető. 
A munkásosztály történetének tanulmányozására szervezett szakkörön mindig 
6 - 7 személy vett részt. A szakkört havonként háromszor tartottuk, s az utóbbi idő-
ben, amióta azt Plotnyikov elvtárs vezeti, egyre élénkebbé vált. Ezen a szakkörön 
1 -2 havonta egyszer foglalkozunk a nemzetközi politika aktuális kérdéseivel. A 
párt és a kormány összes határozatát rendszeresen megbeszéljük a Moszkvából ka-
pott napilapok alapján. 

3 -4 hónapig működött a Szovjetunió történetének tanulmányozására szervezett 
szakkör, Sesztakov professzor tankönyve alapján, amelyen a munkatársak felesé-
gei is részt vettek. A szakkört régebben a követ felesége vezette, de tekintettel arra, 
hogy elutaztak, a szakkör most nem működik. Körülbelül hat hónapig működött a 
Magyarországgal való megismerkedést szolgáló szakkör, a foglalkozások a teljes 
kurzus anyagának feldolgozásával zárultak. Plotnyikov elvtárs megérkezése 
után93 megszerveztük a politikai ismeretek elsajátítására szolgáló szakkör, ame-
lyen két portás és egy takarítónő vesznek részt, akik itt, helyben szereztek szovjet 
állampolgárságot. Korábban semmilyen munkába nem vontuk be őket, a követ uta-
sításának értelmében, mely szerint bár már a mi állampolgáraink, mégis helyben 
kapták meg az állampolgárságot, és nem a Szovjetunióból irányították ide őket. 
Azon kívül a teljes kolóniával naponta hallgatjuk rádión a Moszkvából származó 
legfrissebb híreket. Ugyancsak a teljes kolónia meghallgatta pártunk vezérének, 
Sztálin elvtársnak a beszédét, valamint a párt és a kormány vezetőinek, Molotov, 

95 Sajnos V. A. Plotnyikov ideiglenes ügyvivő Budapestre érkezésének pontos idejét nem sike-
rült megállapítanunk, de ez 1938 februárjára-márciusára tehető. Bekzadjant 1937 novemberé-
ben hazarendelték, s még ebben az évben letartóztatták. Végül 1938. augusztus 1-én a börtön-
ben halt meg. 



Vorosilov,96 Zsdanov97 elvtársak beszédeit. Néha csoportos kirándulásokat szer-
veztünk múzeumokba és Budapest környékére. Mindezeken kívül az összes mun-
katárs és családjaik tanulnak idegen nyelveket. A szakszervezeti fegyelem megsér-
tése nem fordult elő. 

Ezek után Poljakov elvtárs rámutatott, hogy a szakszervezet bizottság elégtele-
nül irányít, annak ellenére, hogy a két év során többször írt levelet, nem kapott vála-
szokat, az új választásokat előíró legutóbbi direktíva kivételével. Poljakov elvtárs 
azt mondta, hogy fasiszta országban vagyunk, ezért éberségünknek még fokozot-
tabbnak kell lennie. A vitához hozzászólt Plotnyikov és Vigyenkin elvtárs, akik rá-
mutattak a munkatársak feleségei és a technikai személyzet körében végzett mun-
ka elégtelenségére, annak szükségességére, hogy az embereket gondosan megta-
nítsuk arra, hogy önállóan tanulmányozzák Lenin és Sztálin elvtárs műveit, és 
önállóan készüljenek fel a technikai minimumot jelentő vizsga letételére. Zárás-
képpen Poljakov elvtárs elmondta, hogy az újonnan megválasztandó szakszerve-
zeti bizalminak figyelembe kell majd vennie az összes észrevételt, és likvidálnia 
kell a problémákat további munkája során. Közölte továbbá, hogy nincs részletes 
instrukció a választásról, ugyanakkor a választást titkos szavazással kell lefolytat-
ni, majd szavazatszámláló bizottság megválasztását javasolta. 

A részt vevők egyöntetű határozata szerint a szavazatszámláló bizottságba 
Plotnyikov és Iszakov elvtársat választották meg. 

2.) Jelöltekké választották: 
1. Poljakov elvtársat egyhangúlag98 [egy szavazat ellenében], 
2. Vigyenkin elvtársat egy szavazat ellenében. 
A titkos szavazás eredménye: 
Poljakovra 3, ellene 1. Vigyenkinre 1, ellene 3. A szavazatok többsége alapján 
Poljakov elvtárs lett megválasztva szakszervezeti bizalminak. 

A gyűlés elnöke: Iszakov 
Titkár: Vigyenkin 

Gépelt másodpéldány. 
PFACnH 0>. 17. On. 36. A- 468. JI. 32. 

96 K. J. Vorosilov (1881-1969): szovjet katonatiszt és politikus. 1925-1939 között hadügyi nép-
biztos. 

97 Andrej Alekszandrovics Zsdanov (1896-1948): szovjet politikus. Az OK(b)P XVII . Pártkong-
resszusa után a párt Központi Bizottságának titkára, egyúttal 1934 decemberétől a párt lenin-
grádi területi és városi bizottságának titkára. 

98 Áthúzás az eredeti szövegben. 



7. 
A. K. Poljakov, a budapesti szovjet követség szakszervezeti bizalmijának 

jelentése az OK(b)P KB Exterritoriális Pártszervek Szektorának a követség 
alkalmazottainak munkájáról 

Budapest, 1938. március 27. 

A Csoportbizottsághoz. 

Kolóniánkban már négy tagot számol a szövetség (közülük az egyik, a követ, 
Bekzadjan elvtárs 1937. november 15-én szabadságra utazott, és eddig még nem 
tért vissza, az igazolás nálunk van) két együtt érző és két fizikai munkás. A mun-
kásosztály történetének tanulmányozására egy szakkör működik, amelyen hat fő 
vesz részt, s amelyet V. A. Plotnyikov elvtárs, ideiglenes ügyvivő vezet. Ezen kívül 
egy szakkört szerveztünk a politikai ismeretek elsajátítására, amelyen két szabó és 
egy takarítónő vesz részt. A szakkört Vigyenkin elvtárs biztonsági futár vezeti. A 
szakkörök tíznaponként két órásak. 

A párt és a kormány legfontosabb döntéseit a szakkörön beszéljük meg, a forra-
dalmi ünnepeken (az októberi forradalom és a Vörös Hadsereg 20 éves évforduló-
ján) elhangzott beszédeket a moszkvai rádión hallgattuk meg, majd ezután az 
elvtársaink mondták el visszaemlékezéseiket. A kolónia többsége minden nap es-
ténként összegyűl a követségen, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, úgyhogy az 
összes hírt időben megtudjuk, például: Papanyin és hős társainak lefényképezésé-
ről" ezen a napon, 18 órakor hallottunk, s ez az örömteli hír öt perc alatt eljutott a 
kolónia minden tagjához. Az összes munkatárs előfizeti a „Pravdát" és más heti-
vagy havi lapokat. A két szakkörön kívül az összes munkatárs és családjaik idegen 
nyelveket tanulnak, hetenként három órában. Nyáron múzeumokat látogattunk 
meg, hajókirándulást és autós túrákat tettünk Budapest környékén, a történelmi he-
lyek megtekintése céljából. A politikai-morális állapot alapvetően egészséges, né-
hány, már három évet itt letöltött munkatárs hazakívánkozik, és remélem, hogy 
júniusra vagy júliusra Moszkvában lesznek. 

99 Ivan Dmitrijevics Papanyin (1894-?): szovjet sarkkutató. Az első északi-sarki orosz expedíció 
vezetője, társaival 1938 márciusában érte el az Északi-sarkot. Az eseményt megörökítő fény-
kép az egész Szovjetunióban ismertté vált. 



Nagyon kérem, ha valamilyen utasításai lesznek a munkával kapcsolatosan, a 
következő postában közölje. 

1938. március 27. 

Szakszervezeti bizalmi: Poljakov 

Gépelt eredeti. 
PfACnH <D. 17. On. 36. A- 468. JI. 24. 

8. 
V. A. Plotnyikov, a budapesti szovjet követség ideiglenes ügyvivőjének 

levele az OK(b)P KB Exterritoriális Pártszervek Szektorának a Külügyi 
Népbiztosságon tanúsított érdektelenségről Magyarország iránt 

Moszkva, 1938. szeptember 9. 

Másolat. 
A Külügyi Népbiztosság vezetéséről. 

Sürgős jelleggel érkeztem Budapestre. A Külügyi Népbiztosság osztályain nem 
tudtam eléggé beásni magam a magyar kérdésekbe, mivel az osztályokon Magyar-
országról senki semmit nem tudott. Az ismerkedés a levelezés átolvasására korlá-
tozódott. Ilyen körülmények között szerintem fokozott figyelmű, közvetlen veze-
tésre lett volna szükségem. Az viszont teljesen elégtelen volt. Felvetettem a kül-
ügyi népbiztos100 előtt azt a kérdést, hogy kívánatos lenne, ha rendszeres időközön-
ként megküldenék a diplomáciai testülettel való érintkezésre vonatkozó informá-
ciót és utasításokat. Erre olyan értelmű választ kaptam, hogy távollétem idején 
semmi új nem történt (már 4-5 hónapja Budapesten voltam), ezért feleslegesek 
számomra az utasítások. 

Miután a helyszínen megismerkedtem a helyzettel és különféle magyar körök-
kel beszéltem, rendszeresen megküldtem a politikai információt Magyarország 

íoo Ekkor: Litvinov. 



külpolitikájának és belpolitikájának elemzésével és értékelésével. Ez az informá-
ció a külügyi népbiztos és helyettese101 címére érkezik. Nagyon fontos lenne szá-
momra, hogy tudjam, milyen a munkám minősége, és időben kaphassak bármilyen 
kritikai észrevételt, de a vezetés részéről a politikai leveleimre semmilyen vissza-
jelzést nem kaptam. Különben Magyarország a fasiszta diktatúra felé halad, egyre 
szorosabbá válik kapcsolata Németországgal, fegyveres támadó erőket csoportosít 
a csehszlovák határon, Németország és Olaszország Magyarországon keresztül 
vonják az oldalukra Jugoszláviát, stb. Nekem úgy tűnt, hogy ilyen körülmények 
között a magyar ügyek iránti figyelemnek erősebbnek kell lennie. 

Mikor felvetettem annak kérdését, hogy a táviratokat adjuk át a TASZSZ-nak, 
azt válaszolták, hogy ez nem célszerű. Egyébként a Magyarországról elküldött 
igen érdekes anyag (a fasiszták demagógiája, a munkások szegénysége, az antifa-
siszta erők erősödése, stb.) nem kerül sajtóba. A jelentéseimet Patyomkin elvtárs 
csak augusztusban olvasta el, amikor beteg volt, amit ő maga közölt velem, majd 
megjegyezte, az általam elküldött anyaggal való megismerkedés után több kérdése 
is lenne. 

Egyúttal meg kell jegyeznem, hogy Magyarország ügyeiben a Külügyi Népbiz-
tosság és a Külföldi Kultúrkapcsolatok Össz-szövetségi Társasága összes osztá-
lyánjártam, három alkalommal a párt Központi Bizottságán is átbeszéltük a témát, 
de mind a mai napig nem sikerült eljutnom odáig, hogy a Külügyi Népbiztosság ve-
zetése fogadjon magyar ügyekben. 

Moszkva, 1938. szeptember 9. 

Plotnyikov 

Gépelt másolat. 
PrACnH 0>.17. On. 36. 468. JI. 8. 

íoi Vlagyimir Petrovics Patyomkin (1874-1946): szovjet diplomata. 1937-1940 között a külügyi 
népbiztos első helyettese. 



9. 
V. A. Plotnyikov, a budapesti szovjet követség ideiglenes ügyvivőjének 

feljegyzése az A. I. Jurov biztonsági őrrel történt magyarországi incidensről 

Moszkva, 1938. szeptember 9. 

Másolat. 
Jurov biztonsági futárról. 

Jurov feleségének közlése szerint, amelyet Vigyenkina komszomolista adott át ne-
kem két nappal Budapestről történt elutazásom előtt, a következő eset történt 
Jurovékkal a Románián történő átutazásuk során. 

Jurov azt javasolta a feleségének, hogy várja meg a kupéban, míg ő az étkezőko-
csi felé indult, hogy szendvicseket szerezzen. A férje hosszú távolléte (2-3 óra) mi-
att nyugtalankodó Jurova is bement az étkezőkocsiba, ahol megtalálta a férjét, aki 
egy csoport külföldi társaságában borozgatott. Jurov nagyon zavart lett a felesége 
láttán. Megígérte neki, hogy hamarosan utánamegy, s megkérte, hogy menjen 
vissza a kupéba. 

Magyarország területén Jurovékat hét órás vizsgálatnak és kérdezősködésnek 
vetették alá. Emiatt tiltakoztam a Külügyminisztériumban, és kaptam is egy bocsá-
natot kérő jegyzéket. 

A július 19-i beszélgetés során Patyomkin elvtárs azt mondta nekem, hogy 
Jurovot láthatólag behálózta a külföldi felderítés, és hogy át fogják irányítani. 

A Korzsenko elvtárssal102 történt megállapodás alapján vissza kell küldenem 
Jurovékat Moszkvába, valamilyen tapintatos kifogással. 

Plotnyikov 

Moszkva, 1938. szeptember 9. 

Gépelt másolat. 
PrACIIH <P. 17. On. 36. J\. 468. JI. 5. 

102 A Külügyi Népbiztosság személyzeti osztályának vezetője. 



10. 
A. 1. Jurov, a budapesti szovjet követség biztonsági futárának magyarázata 

a vele Magyarországon történt incidenssel kapcsolatban 

Moszkva, 1938. december 10. 

Másolat. 
A Külügyi Népbiztosság személyzeti osztályára, Korzsenko elvtársnak. 
A. I. Jurovtól. 

Magyarázat 

1938. június 9-én indultam el Moszkva városból Magyarországra, Budapestre. 
Szovjet és román területen nagyon jól utaztam. Június 13-án, éjféli egy órakor a 
magyar határon voltunk, ahol ellenőrizték a vonatunkat, és bejött a kupénkba két 
ember. Megkérdezték, honnan jöttünk és hová megyünk, van-e nálunk pénz, de azt 
nem kérdezték, hogy mennyi, a bőröndbe nem néztek be, de nagyon bűzlöttek a 
bortól. 

Az útlevelünk és a jegyeink a kalauznál voltak, és minden nagyon jól ment. A 
vonatunk továbbment. Már Magyarországon megyünk, amikor éjféli három órakor 
megállt a vonatunk, a kupéba új emberek rohannak be, és a kezeikkel mutogatják, 
hogy öltözzünk fel. Az útlevelünk és a jegyeink náluk voltak. Felöltöztünk és ki-
mentünk. A vonatunkkal szemben egy vagon és egy gőzmozdony állt. Bevittek 
ebbe a vagonba, s visszavittek bennünket. Nyolc ember volt körülöttünk, határ-
őrök. És reggel öt órakor visszavisznek minket a határra, ahol reggel hét óráig ül-
tünk. Külön sarokba ültettek bennünket, három rendőrt állítottak mellénk. Reggel 
hét órakor kérdezősködni kezdtek. 

Kérdéseket tettek fel nekünk. Ilyen kérdések voltak: kik maguk, diplomaták? 
Hová és miért utaznak? Hogy tudtak átjönni a határon? Kije ez magának, a felesé-
ge? Akkor miért nincs az ujjukon gyűrű? Hát, ilyen kérdések voltak. Az összes kér-
désre azt válaszoltam, hogy nem értem Önöket, és nem ismerem a nyelvüket, akkor 
odahozták a portást, aki egy kicsit tudott oroszul. Azt kérdezte tőlem, hogy hová 
megyünk. Azt válaszoltam, hogy a szovjet követségre vagy a konzulátusra. Akkor 
valamit mondott nekik, és azt mondja nekem, hogy milyen követségről van szó? 
Eixe azt mondom ennek az öregnek, hogy minden kérdésre, ami magukat érdekli, 
csak a követünk válaszolhat maguknak, mivel én semmit sem válaszolhatok, itt va-
gyunk nem messze Budapesttől, elmehet oda és tisztázhatja az összes kérdést, ami 



érdekli. Erre elkezdtek motozni minket, három rendőr motozta meg Nyinát és en-
gem, de semmit sem találtak, és megnyugodtak. 

Reggel kilenc órakor bejött az őrs parancsnoka, és valamit jelentenek neki, nem 
tudom, hogy mit, valamit intett nekik, ferdén rájuk nézett, az asztalához futott, ki-
nyitotta az asztalt és kivett belőle valamilyen vastag kis papírt, amire írva volt vala-
mi, mindenkinek meg is mutatta, valamit káromkodott nekik, de nem tudom, hogy 
mit. A parancsra mind megnyugodtak. 

Akkor a parancsnok odajön hozzám, megkérdezi, hogy Budapestre megyek-e, 
azt mondom neki, hogy igen. Leírja, hogy 11 óra 15 perckor, és elmutogatja, hogy 
Budapestre megyünk, most pedig menjünk sétálni, ott van az étkezde. 

És este 17 órakor már a követségen voltunk. Mindezt jelentettem az első titkár-
nak, Beljajevnek,103 ezután hallottam, hogy Plotnyikov elvtárs tiltakozást írt, ők 
pedig elnézést kértek. Ezt Beljajev elvtárs mondta el nekem. Hát, ez minden. 

Visszafelé nagyon jól utaztam, sőt, semmit se kérdeztek, Romániában pedig kü-
lönösen jól utaztam. 

Aláírás: Jurov 
1938. december 10. 

Hiteles: A. Izvekova 

Gépelt másodpéldány. 
PrACnH <D. 17. On. 36. fl. 468. Jl. 16-17. 

103 Mirnij 1937-ig volt első titkár a követségen. El távozásának pontos idejéről közelebbit nem si-
került kideríteni. 



11. 
A Külügyi Népbiztosság személyzeti osztályának vezetője, Korzsenko levele 

Brovarszkijnak, az OK(b)P KB Vezető Pártszervek osztálya 
munkatársának A. I. Jurovnak, a budapesti szovjet követség biztonsági 

őrének hazarendeléséről 

Moszkva, 1938. december 14. 

Titkos. 
Külügyi Népbiztosság Személyzeti osztálya. 
1938. december 14. 
12902/c. sz. 

Az OK(b)P KB Vezető Pártszervek osztályára, Brovarszkij elvtársnak. 

Mellékelten megküldve a budapesti szovjet követség volt futára, Jurov által adott 
magyarázatot, annak ügyében, hogy a magyar hatóságok feltartóztatták és kikér-
dezték. Szeretném közölni, hogy Jurovot visszahívtuk, és már meg is érkezett 
Moszkvába. Melléklet: az említett magyarázat két oldalon. 

A személyzeti osztály vezetője: Korzsenko 

2 példány: 
1-a címzettnek 
1-az ügyiratba 

Gépelt eredeti. 
PrACnM 0>.17. On. 36. fl. 468. JI. 15. 



12. 
A budapesti szovjet követség szakszervezeti gyűlésének jegyzőkönyve a 

követség munkatársai közti kapcsolatokról, a magyarokhoz való viszonyról 
és a pártmunka hatékonyságának növeléséről 

Budapest, 1940. április 2. 

A Szovjetunió budapesti követsége szakszervezeti csoportja 
általános gyűlésének jegyzökönyve. 

1940. április 2. 

Jelen van: 12 tag 
Elnök: M. V. Ionyin 

Napirend 

1.) A helyi bizottság beszámolója az elvégzett munkáról. 
Előadó: Sz. A. Orlov elvtárs. 

Meghallgatták: 

A helyi bizottság beszámolóját az elvégzett munkáról. Előadó: Orlov elvtárs. 

Orlov: 
Orlov elvtárs a beszámolójelentésében különös figyelmet szentelt a szakszervezeti 
munkának és hiányosságainak. Megjegyezte, hogy a termelési gyűlések az elmúlt 
évben elégtelenül zajlottak. Gyengén szervezett volt a politikai nevelőmunka a 
szövetség tagjainak körében, nem szerveztek kirándulásokat, kollektív újság-fel-
olvasásokat. A szövetség tagjai részéről elégtelen volt a családtagok körében vég-
zett munka, aminek következtében előfordultak kicsinyes civódások. Több példát 
is felhozott, például a szövetség egyes tagjai nem értik, miért vannak kollektívá-
ban, azt még inkább nem, hogy miért vannak külföldön (Szurcukov, Szokolova, 
Loginova, Muravkin). Orlov elvtárs beszélt a fegyelemről és éberségről is. Aláhúz-
ta, hogy a szövetség egyes tagjai részéről ilyen vagy olyan formában megnyilvá-
nultak a fegyelemtől való elhajlás esetei. 



Felhívta a figyelmet a követség úgy külső, mint belső őrizetének állapotára, a 
megfelelő jelzőrendszer hiányára. A bejövő és kimenő látogatókat nem tartják 
nyilván, és nem ellenőrzik, különösen a követség épületében felújítást végző mun-
kásokat. 4 órás szünet van a követség őrizetének napi ügyeletében. Szólt továbbá a 
szövetség tagjai háztartásának kérdéseiről, és ezzel kapcsolatban megjegyezte, 
hogy a követség helyiségeiben és a munkatársak lakószobáiban a berendezéseket 
ki kellene javítani. Gyakran nincs gáz vagy víz. Felhozta a fürdőszoba példáját. 

Beszámolójának zárásaképpen Orlov elvtárs az annyira gyenge szakszervezeti 
munka okait fejtegette. Rámutatott a vörös sarok, valamint az önálló kezdeménye-
zés hiányára a szakszervezeti bizalmi és a szövetség tagjai részéről. 

Vitafórum 

Muravkin: 
A munkának az a nagy hiánya, hogy a szakszervezeti bizalmi mindez idáig nem 
szervezett egy városlátogatást sem, nem tekintettük meg csoportosan a múzeumo-
kat, egy kulturális rendezvényen sem vettünk részt. Ha idáig nem volt helyiség a 
vörös sarok berendezésére, ez nem jelenti azt, hogy nem lehetett volna csoportos 
rendezvényeket, kirándulásokat, stb. szervezni. Ha rosszul folyt a munka és kony-
hai civódások voltak, ez a szakszervezeti bizalmi munkájának a hibája. A házi-
asszonyoknak minél gyakrabban beszélgetéseket és előadásokat, stb. kellene szer-
vezni, s ebben az esetben ezek a civódások természetesen nem fordulnának elő. A 
szövetség tagjai és családtagjaik közti munkát inkább szabadnapokon kellene tar-
tani. Annak érdekében, hogy az emberek ne fecsegjenek városszerte, kulturális 
programokat lehetne szervezni, például autóbuszt bérelni, és közösen beutazni a 
várost. Ezeket a pihenési formákat szakszervezeti megbízottunknak figyelembe 
kellene vennie a tervében. 
Liszin: 
Úgy tűnik, hogy szakszervezeti megbízottunk elég széleskörű beszámolójában 
megkerülte a problémákat, és nem élezte ki a meglévő hiányosságokat. Az, ami a 
harmadik emeleten folyik, nem szovjet emberhez méltó látvány. Nagyon gyakran 
szoktam hallani a konyhában kiabálásokat és káromkodást. Vagy szovjet emberek 
vagyunk, vagy konyhai nyárspolgárok. Például Szokolova elvtársnő „aljanépnek" 
nevezi Loginov elvtárs feleségét. Vajon ez méltó egy szovjet nőhöz? Nyilván nem. 
Ugyanez a Szokolova bement a boltba, és elmondta egy „orosznak" — ahogy őt itt 
nevezik —, hogy vannak készleteink. Ő104 már valószínűleg jelentette ezt ott, ahol 

104 Értsd: „az orosz". 



kellett, ezeknek az egyszerű embereknek köszönhetően, akik a legelemibb dolgo-
kat sem értik. Ez a kérdés sem lett felvetve, pedig ez egyenesen a helyi bizottság 
munkája lenne. 

Vagy például Szurcukov elvtárs felesége a sofőr feleségénél varr kendőt? Felte-
hetnénk a kérdést, hogy mi ez, komaság? És még több példát is lehetne hozni, ame-
lyeket már elfelejtettek, de halmozódnak. Beszélni kell róluk. 

Vagy például a felújítás. Már mindenkinek elege van belőle. Nem lehetett a 
munkásoknak egy bizonyos határidőt szabni? Mondja meg legyen szíves, olyan gi-
gantikus épület ez, vagy akkora munka, mint a Fergánai-csatorna építése? Moszk-
vában ekkora munka elvégzéséhez csak 10 nap kellett volna, de itt már két hónapja 
kalapálnak. Házigazdánknak siettetnie kellene ezt a dolgot. A munkások egyszer-
kétszer minden szobába benéznek egy nap, körültekintgetnek, sőt, részegen jöttek 
dolgozni. Ez egyszerűen szemtelenség. Ezt a dolgot komolyan fel kell vetni, és el 
kellene érni, hogy a felújítást minél hamarabb befejezzék. 

A klubhelyiség hiánya nem lehet kibúvó a szakszervezeti megbízott kulturális 
munkájával kapcsolatban. Mindenhol össze lehet jönni, van elég helyiség, ahol bár-
milyen előadást vagy beszélgetést meg lehet szervezni, saskit játszani, stb. Ebben 
csak a szakszervezeti megbízottunk ügyetlensége nyilvánul meg. Ha nincs vörös sa-
rok, az nem jelenti azt, hogy nem lehet gyűlést szervezni, politikai ismereteket átad-
ni, vagy az országot tanulmányozni. Úgy vélem, hogy az ilyen gyűlések vagy előadá-
sok megszervezése előtt semmilyen nehézséget nem képez a klub hiánya. A nyaraló 
kérdése komoly kérdés, s át kell gondolni elejétől a végéig. Ha nagy ház lesz, akkor 
ott természetesen lehet majd pihenni. Ezt mind figyelembe kell venni. 
Loginov: 
Mi, akik a biztonsági szolgálatot látjuk el, különféle emberekkel találkozunk. Mi 
engedjük be, és mi engedjük ki a látogatókat. Amiről itt Orlov elvtárs beszélt, meg-
ismételjük: nem tudjuk nyilvántartani, hány ember megy ki. Néha sokáig marad-
hatnak felügyelet nélkül a követség épületében, és néhány hónap múlva történhet 
valami. Belépőkártyákat kellene készítenünk. Felmerült egy javaslat, hogy a biz-
tonsági szolgálattal meg kellene beszélni, hogyan lehetne figyelni az embereket. 
Én például tudom, hogy hozzánk, a konzuli osztályra egy ember nem a rendeltetési 
céllal járt a fogadónapokon. Beszélt oroszul. Egyszer bejött, beengedtem, majd ki-
ment, s még egyszer visszajött. Megkérdeztem, hogy milyen ügyben jött a konzul-
hoz. Azt válaszolta, hogy nem a konzulhoz jött, hanem újságot olvasni. Megkér-
deztem M. V. Ionyint, s azután ezt az embert többé nem engedtem be. 

Beljajev elvtárs engedélye nélkül a követségre senkit sem engedünk be, úgy-
hogy Szurcukovékhoz a sofőr felesége nem mehetett. Előfordul, hogy Szurcukova 
elvtársnő gorombáskodik velem. Előfordult, hogy Szurcukov elvtárs az ajtón ke-



resztül megfenyegetett és kiabált, miközben a rendőr ott állt és figyelt. Ez nagyon 
nem jó, meg kellene Szurcukov elvtársat tanítani arra, hogy fogja vissza magát. Az 
ajtónkat sokáig nem tudtak megjavítani, ezért egyszer a postás figyelmeztetés nél-
kül betört az ajtón keresztül. Már kijavítottuk. A legutóbbi időkig nem volt tűzvé-
delmi raktár, most már van, csak porlasztókészülékeket kellene venni. 

Beljajev: 
Úgy vélem, hogy a szövetség munkája a három hónap alatt, ahogy itt egyes elv-

társak helyesen megjegyezték, nemcsak a vörös sarokban folyhatott volna. Itt ma-
gának a munkának a megszervezéséről van szó, van elég helyiségünk a rendezvé-
nyek lebonyolítására. A tervben meg voltak jelölve a konkrét rendezvények a szö-
vetség tagjainak és családtagjaiknak nevelésére. Itt van például az OK(b)P történe-
te tanulásának kérdése. Már rég össze kellett volna állítani a listát arról, hogy ki 
akar egyénileg tanulni, és ki szakkörökben, illetve ki kellett volna jelölni a vezető-
ket. Ezt nem tették meg, s ez a szakszervezeti megbízott nagy mulasztása. Az 
összes tanácskozást, újság-felolvasást, információs rendezvényt nemcsak a vörös 
sarokban lehetett volna megtartani, hanem az első és második emeleten is. Ehhez 
csak kezdeményezni kellett volna. 

Az éberséget illető kérdés. Kétszer is, kifejezetten ebből az okból hívtam össze 
tanácskozást. Ezeken a tanácskozásokon több tényt említettek arra, hogy előfor-
dultak esetek, amikor olyan emberek is jöttek hozzánk, akiket speciálisan ránk állí-
tottak, s más munkát is végeztek. Voltak esetek, amikor a családtagjaink beszélge-
tésbe elegyedtek idegenekkel, elmesélték, hogy ki és mivel foglalkozik, s a dolog 
odáig fajult, hogy Mickevics nemcsak azt kérdezte, hogy ki mivel foglalkozik, ha-
nem hogy tanulhatnak-e a gyerekei nálunk, a mi iskolánkban, stb. [Ugyanez a 
Mickevics elrejtette a követség részére érkező leveleket.\'<]' Létezik utasítás a biz-
tonsági szolgálat részére, amelyhez szigorúan tartania kell magát. Az ilyen dolgok-
ról rögtön beszélni kell, s nem 5-6 nappal később, mint például ez Mickevics eseté-
ben történt. 

Elmagyaráztam a háziasszonyainknak, hogy nem szabadna különösebben örül-
ni annak, hogy vannak itt olyan emberek, akik beszélnek oroszul (az üzletekről be-
szélek). Az asszonyaink beszélgetnek velük, ők pedig az asszonyoknál mindent 
kikérdeznek, és a Szovjetunió iránt érdeklődnek. Nem egyszer figyelmeztettem 
őket arra, hogy nagyon óvatosnak kell lenni. Beszélnünk kellene erről. Az emberek 
új körülmények közé érkeztek ide. Helyesen vetették fel, hogy egyáltalán nincs 
szükség arra, hogy komázzunk. Az egyszerűség leple alatt ezek az emberek külön-
leges munkát folytatnak. Észrevették már, hogy akik idejönnek, kilencig szoktak 

105 Későbbi, kéziratos betoldás a szövegben. 



itt dolgozni, amikor már senki sem figyeli őket. Most van egy olyan megállapodá-
sunk, hogy 4 óra után a követség épületébe senkit sem szabad beengedni. 

Azzal kapcsolatban, hogy magunkat fejleszteni kell. Megvannak már itt az előz-
mények ahhoz, hogy növeljük a kulturális szintet és a politikai nevelés hatékonysá-
gát. Az embereink most még nem fejlesztik magukat úgy, ahogy kellene, s nem 
tudom továbbá, hogy a férjek közösen is dolgoznak-e a feleségeikkel. Gyakran le-
hetne újság-felolvasásokat és rádióhallgatást szervezni. Ismét csak kezdeményez-
ni kellene. A teljes termelőmunkánk az idegen nyelvtudáson alapszik. Akár a biz-
tonsági szolgálatnál, akár a titkárságon dolgoznak, tudniuk kell a nyelvet. Ha vala-
ki nem akar nyelvet tanulni, akkor egyszerűen kötelezni kell rá. Moszkvában első-
sorban a nyelvtudást fogják számon kérni tőlünk, külföldön élőktől, természetesen 
a munkánk és a politikai eredmények mellett. Termelési vonalon gyakran kellene 
tanácskozásokat szervezni. Például a biztonsági őrök több értékes javaslatot tettek, 
itt csak a hiányosságainkat kellene kideríteni. 

A tűzvédelmi rendszerrel kapcsolatban csak azt lehet mondani, hogy a követség 
életének első napjától volt tűzoltó-készülék, most pedig van utasítás, ahol fel van 
tüntetve, ki felel a tűzvédelemért, és milyen intézkedéseket kell foganatosítani a 
tűzvédelemben. Épületünk nem teljesen felel meg a lakhatási feltételeknek. Ez kü-
lönösen a harmadik emeleten érződik, ahol zsúfoltság van, ezért elhangzott olyan 
javaslat, hogy a második és harmadik emeleti szobákhoz fürdőkádat kellene építe-
ni. Arról van szó, hogy a fürdőszobák felszerelésére irányuló összes munkát a házi-
gazda végzi el, a munkások direkt húzzák az időt, mivel ez az érdekük. Közben 
általában 4 után dolgoznak. Azután, ahogy felvetettük, hogy gyorsan fejezzék be a 
munkát, megígérték a felújítás felgyorsítását. 

Már keresünk új épületet. Nem szeretnénk házat venni, amelyeket eddig meg-
néztünk, nem felelnek meg, mivel nem rendelkeznek garázzsal. Van egy ház, amit 
bérbe adnának. A ház aknarendszert!, vagyis az összes helyiség ablaka a vízaknára 
néz. Ez a rendszer kényelmetlen, mivel ebben az aknában keletkezik és halmozó-
dik fel a por és a kosz. Folytatjuk az épület keresését. 
Saronov:106 

A szakszervezeti megbízott munkájával kapcsolatban meg kell jegyezni a követke-
zőket. 

1. Az idegen nyelvek tanulásának szervezése. Azt, hogy magyar nyelvórát szer-
veztünk-e, ellenőrizte a szakszervezeti megbízott? És a nyelvórák látogatottságát 

106 Nyikolaj Ivanovics Saronov (1901-?): szovjet diplomata. 1937-1939 között a Szovjetunió gö-
rögországi, majd 1939-ben rövid ideig lengyelországi követe. 1939 októberétől 1941 júniusáig 
budapesti szovjet követ. 



és sikerességét? Nem. Már egy francia nyelvóra meg lett tartva. Az első órán két 
nő, Szokolova és Vazsnova hiányoztak. Mit tett Ön? Semmit. [Hát Ön, követ elv-
társ?] A párt hozott határozatot az idegen nyelvek tanulásáról külföldön, azt telje-
síteni kell. Azt mondja Ön, hogy nincs hol megszervezni a felolvasásokat, beszél-
getéseket, stb. A felolvasások szervezéséről nem kell sokat beszélni, egyszerűen 
össze kell gyűlni, és olvasni kell. Van nálunk elég hely. 

A várossal és a múzeumokkal való ismerkedéssel kapcsolatban. Egyes elvtár-
sak meg tudták nézni a várost, a többiek számára miért nem lehetett megszervezni, 
hogy együtt menjenek el? Teljesen véletlenül hallottam, hogy a konyhában vesze-
kednek és káromkodnak. A szakszervezeti megbízott miért nem hívott össze ülést, 
ahol felvethette volna a kérdést? Apropó, valóban meg van tiltva, hogy az „orosz-
hoz" járjanak élelmiszert vásárolni. Eddig nem vetette fel az étkeztetés megszerve-
zésének kérdését. Ez jóval kényelmesebb és olcsóbb volna, majdnem az összes 
követségen van még étkezde is. 

A magyarokról. Nem lenne szabad megfeledkeznünk arról, hogy itt tanácshata-
lom volt, és ezt a magyar burzsoázia nem felejtette el. Teljesen érthető, hogy a kül-
ső őrizetnek is ébernek kell lennie, illetve a beszélgetések az üzletekben és a látoga-
tókkal megengedhetetlenek. 2-3 gyűlést kellene tartani a kolónia számára, ahol 
felolvasnánk a rendelkezésre álló brosúrákat a külföldi felderítésről. 
M. V. Ionyin: 
Helyes, hol felvetették a politikai nevelés kérdését. A központi kérdés az OK(b)P 
történetének tanulása. A legutóbbi gyűlés napjától a mai napig már több mint egy 
hónap telt el, de a szakszervezeti tagok közül még senki nem fordult hozzám, hogy 
előjegyeztesse az OK(b)P történetéről írt tankönyvet, amellett, hogy jelenleg csak 
két példány van belőle. Igaz, én állandóan próbálok előjegyezni egy kis mennyisé-
get belőle, de a Mezsdunarodnaja knyigánál azt válaszolták, hogy az összes régi 
példány elfogyott, és majd akkor küldenek, ha megjelenik az új kiadás. Ettől füg-
getlenül, el kell érnünk, hogy legyenek tankönyveink. Meg kell szervezni az 
OK(b)P történetének tanítását. Most a kollektív munka lefektetéséről beszélünk, 
de ha hazatérünk, mindenkit személyesen fognak kikérdezni. 

Teljesen helyes, hogy a klubon kívüli csoportmunkáról beszéltek. Meg kell 
mondani, hogy a kulturális szint emelésének, az országnak és fővárosának, Buda-
pestnek a tanulmányozása szemszögéből a klubon kívüli munka nagyon hasznos 
lenne. Most Budapest tanulmányozásánál csak a központra szorítkozunk, de ez ke-
vés. Nagyon érdekes lenne megismerkedni azokkal a kerületekkel, amelyek Nagy-
Budapesthez tartoznak. A tapasztalatok megmutatják, hogy ezeknek a kerületek-
nek a meglátogatása alapján behatóbb ismereteket lehet szerezni a magyar lakos-
ság életéről és szegénységéről. Persze ez nem jelenti azt, hogy ki kell zárnunk, és 



számításon kívül kell hagynunk a klubmunkát. Kell, hogy legyen klubunk és dol-
goznunk is kell a klubban. Jól tudják, hogy Svernyik elvtárs a Szakszervezetek 
Össz-szövetségi Központi Tanácsa plénumán felhívta a figyelmet a klubok külö-
nös jelentőségére a csoportmunka kifejtése szempontjából. A klubtevékenységnek 
a benne rejlő módszerek miatt látogatókat kell vonzania, el kell érnie, hogy szíve-
sen járjanak oda. 

Természetesen nemcsak a kényelmes bútorokkal berendezett klubokról van 
szó, hanem legfőképpen a klubtevékenység megszervezéséről. Feltételeink mellett 
a klub rendkívül nagyjelentőségre tesz szert, össze lehet gyűlni egy kis pihenésre 
és véleménycserére, lehet saskizni, sakkozni és bármiről beszélgetni. A klubhelyi-
ség hiánya oda vezet, hogy a családtagjaink gyülekezőhelye a konyha lesz. Egye-
sek felszólaltak, és elmondták, hogy a követség a vörös sarok berendezésére szé-
keken kívül semmit sem biztosíthat. Ezzel nem érthetek egyet, és bánnit is mondott 
Ny. I. Saronov elvtárs az eszközök hiányáról, úgy vélem, hogy fel kell szerelni a 
klubot, segíteni kell a helyi bizottságnak. 

A termelőmunka. Meg kell mondani, hogy itt az alapvető kérdés a szocialista 
munkaverseny. Orlov elvtársnak emlékeznie kellene rá, hogy a szocialista munka-
verseny egy kipróbált módszer az egész termelőmunkánkban. Például, a nyelvta-
nulásban az egyik csoport hívja ki szocialista versenyre a másikat óralátogatottság, 
sikeresség, stb. tekintetében. Ez természetesen az egész munkánk színvonalát 
megemeli. Termelési vonalon is lehetne szocialista versenyt szervezni. Az egyes 
területek munkatársai szocialista versenyre hívhatják a másik részterület munka-
társait, minden hónap végén meg kellene vonni az eredményeket. Több mint biz-
tos, hogy nemcsak a szakszervezeti csoport, hanem az adminisztráció is felfigyel 
majd az élmunkásokra. 

Helyes, hogy az elvtársak arról beszéltek, hogy erősíteni kell az éberségünket. 
Nem fogom megismételni a többieket, de szeretnék rámutatni néhány kérdésre. 
Ilyen körülmények között külföldön olyan feladatok is léteznek, amelyeket külö-
nös precizitással kell teljesíteni. Egyes elvtársak a Miljukov által Párizsban orosz 
nyelven kiadott lapot107 olvassák. Meg kell mondanom, hogy ezáltal nem fogják 
kiismerni az ellenséget, hanem mindenféle mérgező szemetet ismerhetnek csak 

107 Pavel Nyikolajevics Miljukov (1859-1943): orosz politikus, törtenész. A polgári forradalom 
idején a kadét párt vezetője, az Ideiglenes Kormány külügyminisztere. A polgárháború idején 
a fehéreket támogatta, majd 1920-ban Franciaországba emigrált, ahol az orosz emigráció pol-
gári szárnyának lett a vezetője. Az általa szerkesztett „Poszlednyije novosztyi" (Legfrissebb 
hírek) című lap volt a legismertebb orosz emigrációs kiadvány. 



meg, amelyről a szovjethatalom leggonoszabb ellensége, Miljukov által szerkesz-
tett napilapban írnak. 

Az otthoni körülményekről. Májusban feleségeink és gyerekeink már elutazhat-
nak a nyaralóba. Addig egy hónap van hátra. Fel kell készülni erre az eseményre. 
Helyesen vetették fel a kérdést az étkeztetéssel kapcsolatban. Most nálunk ez a leg-
alapvetőbb kérdés. A harmadik emeleten mostanában közös étkezéseket szervez-
nek. Ezt a kezdeményezést időben ki kell használnunk. Meg kell szerveznünk az 
étkeztetést. 

A legutolsó észrevétel. Úgy vélem, hogy nekem és Orlov elvtársnak gyakrab-
ban kellene segítséghez folyamodnunk, nekem a központhoz, neki a Külkereske-
delmi Népbiztosság Szövetsége Központi Bizottságához. Biztos vagyok benne, 
hogy segítségre számíthatunk. 
Csemodanov: 
Meg kell jegyeznem, hogy több olyan feladat is van, amellyel csak asszonyainkat 
gyűjthetjük egybe. Például, olyan újságok felolvasása, amelyeket nem olvasnak, 
kifejezetten nekik szóló előadássorozatok szervezése, stb. A helyi bizottságnak 
nem lenne szabad megfeledkeznie a háziasszonyainkról. 

Zárószavak 
Orlov: 
A felszólaló elvtársaknak a helyi bizottság munkáját érintő kritikája alapjában vé-
ve helyes. A beszámolómban önkritikusan éreztettem több hiányosságot, példákat 
hoztam fel arra, amikor a szakszervezetünk tagjai hibáztak. Néhányszor már java-
soltam, hogy beszéljünk őszintén, félretéve az indulatainkat. Nem viszonyulhat-
tam közömbösen mindahhoz, ami a konyhában zajlik. Asszonyainknak el kellett 
magyarázni a legelemibb dolgokat a tulajdonnal kapcsolatban. 

Liszin elvtársnak nincs igaza, amikor a nevemhez köti a helytelen politikát, a 
csoportfoglalkozások lebonyolítását a konyhában, mivel nincs klubhelyiség. A 
szövetség minden egyes tagjának agitálnia kellene. Mit tett Ön akkor Liszin elv-
társ, amikor hallotta ezeket a beszélgetéseket és szidalmakat? Semmit. A helyes 
útra kellett volna térítenie asszonyainkat. Csak azt akarom mondani, hogy az Ön 
szerepe ebben semmivel sem kisebb, még ha van is szakszervezeti megbízott. 
Ugyanígy, ami a második emeleten folyt. Ezt meg kellett beszélni Beljajev és 
Vazsnov elvtársakkal. Vajon őkmaguk nem tagjai a szövetségnek? Miért Orlovnak 
kell megszervezni minden egyes munkatárs feleségének a munkáját? Hát hol van-
nak a férjek, akik tagjai a szakszervezeti szövetségnek? Önöknek segíteniük kelle-
ne nekem ebben. 



Beszámolómban elmondtam a dolgok mai állását, a teljes kritikát a munkater-
vemhez fogom csatolni. Én magam nem maradok le országunk politikai életéről, 
gyakran érdeklődtem Saronov elvtársnál,javasoltam Molotov elvtárs beszámoló-
jának elolvasását, és amit kellett. A vörös sarkot olyan helynek tekintem, ahol 
munkatársaink pihenni tudnak. A kirándulásokkal, stb. kapcsolatban tett észrevé-
telek helyesek voltak. A nyelvtanulás is különös figyelmet igényel. Úgy vélem to-
vábbá, hogy a mai gyűlés alapján Ionyin elvtárs is levonja a megfelelő következte-
téseket a maga számára, hiszen a szakszervezeti bizalminak gyakrabban kellene 
élénkítenie bennünket, ha kezdünk elfásulni. 

Határozat: 

Miután meghallgatták a helyi szakszervezeti bizottság elnökének beszámolóját, a 
szakszervezeti csoport általános gyűlése úgy véli, hogy az elmúlt időszakban a 
szakszervezeti dolgozók körében végzett munka elégtelen volt. A szakszervezeti 
tagok közti csoportos- és nevelőmunka hatékonyságának céljából a gyűlés úgy ha-
tározott: 

1. Fel kell hatalmazni a szakszervezeti megbízottat, Orlov elvtársat, hogy szer-
vezze meg a követség dolgozói közti szocialista versenyt, úgy a termelőmunka ki-
tűnő teljesítésére, mint az idegen nyelvek elsajátítására. 

2. A bolsevizmus elsajátítására az OK(b)P történetének tanulása érdekében a 
szövetség minden tagja számára biztosítani kell a tankönyvet, és pótlólagosan elő 
kell fizetni napilapokat és szakirodalmat. Létre kell hozni a helyi bizottság könyv-
tárát. El kell végre kezdeni Magyarország tanulmányozását. 

3. A csoportos kulturális- és politikai nevelőmunkában beszélgetéseket, előadá-
sokat, kollektív újság-felolvasásokat, filmvetítéseket, mozi-látogatásokat, Buda-
pest környéki kirándulásokat kell szervezni, különösen a háziasszonyok számára. 

4. Fel kell kérni Ny. I. Saronov követ elvtársat, hogy biztosítson helyiséget egy 
vörös sarok létrehozására. 

5. A szövetség minden tagjának fokoznia kell a politikai éberséget. Fel kell kér-
ni Ny. I. Saronov követ elvtársat, hogy állítsa fel a követség külső őrizetének egész 
napos ügyeletét, belső- és külső jelzőrendszert szereltessen fel, és szervezze meg a 
kimenő és bejövő látogatók szigorú ellenőrzését. 

6. Meg kell bízni Orlov elvtársat azzal, hogy a szakszervezeti munka javítása ér-
dekében hozzon létre aktívákat az egyes területeken. A gyűlés a szövetség minden 
tagját kötelezi, hogy aktívan vegyen részt a szakszervezeti munka javításában, sze-



mélyes aktivitást mutasson a szakszervezeti munka megbízatásainak teljesítésé-
ben. 

7. Közös étkezéseket kell szervezni a követségen (ezzel megbízni Orlov és 
Muravkin elvtársakat). 

8. A gyűlés megbízza Orlov elvtársat, hogy 1940. április 1 O-ig, a szövetség tagjai-
val folytatott személyes beszélgetések alapján tisztázza, szükség van-e egy nyaralóra 
a nyári szezonban, Muravkin elvtársat pedig megbízza a telek kiválasztásával. 

Elnök: M. V. Ionyin 
Titkár: N. A. Csemodanov 

Budapest, 1940. április 3. 

Gépelt másodpéldány. 
PrACIlH O. 17. On. 36. R. 469. Jl. 41-53. 

13. 
A budapesti szovjet követség szakszervezeti csoportja ülésének 

jegyzőkönyve a munkafegyelem növelésére vonatkozó központi rendeletek 
végrehajtásáról és a követség munkatársai által Budapesten okozott 

karambolokról 

Budapest, 1940. július 2. 

A Szovjetunió budapesti követsége szakszervezeti csoportja általános 
gyűlésének jegyzökönyve. 

1940. július 2. 

Jelen voltak: Orlov, Loginov, Beljajev, Csemodanov, Szurcukov, Ionyin, Vazsnov, 
Szokolov, Saronov, Liszin, Maszlov. 

Elnökség: Beljajev és Ionyin. 



Napirend 

1.) Az állam belső adósságainak elengedése. 
2.) A munkaidő növeléséről, a 7 napos munkahét bevezetéséről és a munkakerülés-
sel szembeni küzdelemről szóló kormányrendelettel kapcsolatos intézkedésekről. 
3.) ínformáció a Muravkin sportszervezővel történt balesettel kapcsolatban. 
4.) A kötelezettségek elhatárolása. 

1.) Meghallgatták: 

A belső államadósság elengedéséről és az előjegyzés lefolytatásával kapcsolatos 
intézkedésekről (Ionyin infonnációja). 

Határozat: 

1. Üdvözölni a harmadik ötéves terv harmadik évében keletkezett belső államadós-
ság elengedését. 
2. Meeting-et szervezni a Szovjetunió budapesti követségének tagjai között. 
3. Legkésőbb 3-ig lezárni az előjegyzést, majd ezt jelenteni Moszkvába. 

2.) Meghallgatták: 

A munkaidő növeléséről, a 7 napos munkahét bevezetéséről, valamint a munkake-
rüléssel és a munkából való önkényes eltávozással szembeni küzdelemről szóló 
kormányrendelettel kapcsolatos intézkedésekről (Ionyin információja). 

A kitörő második imperialista háború súlyos teherként nehezedett a munkás-
osztály, illetve a harcban álló és nem harcoló országok dolgozóinak vállára. A 
munkaidőt 10 órára emelték meg, több hadiüzemben 12 vagy több órára. Az idősek 
és a gyerekek is munkakötelesek. 

Az imperialista háború megmutatta, hogy a harcban álló és általában a kapitalis-
ta országok teljes figyelme harci készültségük erősítésére és fegyverkezésük növe-
lésére irányul. Az utóbbi időben a Szovjetuniót katonai támadás fenyegeti. Erről 
fényesen tanúskodnak a keleti események, a Mannerheim-vonal megépítése a Ka-
réliai-földszorosnál, a balti államok titkos hármas szövetségének létrehozása, stb. 
Ilyen körülmények között a Szakszervezetek Össsz-szövetségi Központi Tanácsa a 
dolgozókat a szovjet szocialista haza védelmére felszólítva egyenesen kijelentette, 
hogy áldozatokat kell hoznunk. [A kormány rendeleteket hozott, amelyeket mind-



annyian olvastunk.'] A munkásosztály és a Szovjetunió minden dolgozója aktívan 
támogatták a kormánynak ezt a rendeletét. A rádió minden nap olyan híreket közöl, 
hogy a bányák, céhek, üzemek minden nap túlteljesítik a tervet, és szocialista fel-
halmozást hajtanak végre. Szocialista munkaverseny van kialakulóban. 

Ebből nekünk is le kell vonni a következtetéseket. Csoportrendezvényeket kell 
szerveznünk ennek a rendeletnek a tisztázására. Ehhez feltétlenül meg kell bíznunk 
Orlov elvtársat az adminisztrációval együtt, hogy szervezzenek termelési értekez-
leteket. Emlékeztetni kell rá, hogy még a mj kollektívánkban is sokszor és sokak-
nak el kell magyarázni azt a kérdést. Néhány elvtársunk beteg — megpróbálják 
„kivonni magukat a teendők alól" —, s elégtelen a kölcsönös segítségnyújtás a 
munka terén. 

Nem nyolc órás üldögélést követelnek tőlünk, hanem a munkára szánt idő jó mi-
nőségű kihasználását, és a ránk háruló kötelességek időben történő teljesítését. Ez 
nemcsak a titkárság dolgozóira és a takarítónőkre vonatkozik, hanem azokra a dol-
gozókra is, akiknek diplomata útlevelük van. Nincsenek olyan tények, amelyek 
arra késztetnének, hogy politikailag egészségtelen hangulatról kellene beszélnem, 
de úgy vélem, hogy figyelmeztető intézkedéseket kell foganatosítani, minthogy 
később harcoljunk a lehetséges egészségtelen megnyilvánulásokkal. Ez azt jelenti, 
hogy a termelési értekezletek megtartása mellett egyesített beszélgetést kell tarta-
nunk a rendelet politikai tartalmának tisztázására. Többet kellene foglalkozni Ma-
gyarország tanulmányozásával. 

Vitafórum: 

Ny. I. Saronov: 
Kifejti, hogy szükség lenne a munkaidő hatékonyabb kihasználására. Rámutat, 
hogy a titkárságon néha összegyűlnek a diplomata munkatársak a titkársági dolgo-
zókkal (néha még Orlov szakszervezeti bizalmi is), és együtt gyümölcsevéssel és 
beszélgetéssel töltik az időt munka helyett. Előfordult az is, hogy Csemodanov elv-
társ munkaidő alatt készült a francia nyelvórára. Kollektívánknak fejlesztenie kell 
a kezdeményezőkészséget és a kölcsönös segítségnyújtást a munka terén, e nélkül 
nem megy a dolog, Orlov elvtársnak be kell járnia a titkárságra, a fegyelem ellenőr-
zésére. Folyamatosan informálni kell a követet és más felelős munkatársakat a Ma-
gyarországon belül zajló összes érdekfeszítő eseményről. így például a szeszes 
italok árusításának megtiltását nem a saját munkatársainktól tudta meg, hanem más 
követség képviselőjétől, bár erről az összes munkatársunk tudott. 



I. I. Loginov: 
Nehéz információt adnunk Magyarországról, mivel nincs tapasztalatunk. Meg-
jegyzi, hogy a titkárságon nem használják ki eléggé a munkanapot. 
Sz. A. Qrlov: 
Meg kellett volna erre a gyűlésre hívni a fizikai dolgozókat. Helyes, hogy Saronov 
elvtárs megjegyzést tett velem és a titkársággal kapcsolatban. Behatóbban meg 
kellene vizsgálni a környezetünkben lévő magyarokat, mivel sok itt a fehér emig-
ráns. Dolgozni kell még a saját családtagjaink körében is. 
Csemodanov elvtárs: 
Udvariasabban és figyelmesebben kellene viszonyulni az idegen állampolgárságú 
látogatókhoz, ez ugyanis néhány munkatársnál hiányzik. Helyes itt rámutatni a 
munkaidő kihasználására. Foglalkozni kellene a szakmai képesítés növelésével. A 
tapasztaltabb munkatársaknak segíteniük kellene a fiatalabbaknak. 
Skljarenko elvtárs: 
A titkársági munkát elsősorban a diplomata útlevéllel rendelkező munkatársaknak 
kellene rendszeresíteniük. Többet nem szabadna beszélni a követség életéről a bol-
tokban, mivel még a legutóbbi időkben is előfordultak ilyen esetek. Egyes elvtár-
sak önkényesen cselekszenek. így például Szurcukov elvtárs úgy adta be a 
„Hudson" márkájú autót javításra, hogy erről nem szólt a követnek. Az összes 
munkatársnak aktívabban részt kellene vennie a magyarországi viszonyok tanul-
mányozásában. 
Határozat: 
Miután meghallgatták a Népbiztosok Tanácsa és a Szovjetunió Legfelső Tanácsá-
nak Elnöksége által, a munkaidő nyolc órára emeléséről és a hét napos munkahét 
bevezetéséről szóló rendeletével kapcsolatos információt, a magyarországi szovjet 
követség szakszervezeti csoportja üdvözölte a kormánynak ezt a Hazánk iránti sze-
retet fokozására, a munkafegyelem és a termelőmunka növelésére, valamint a 
munkakerülés és munkahelyüket állandóan változtatókkal szembeni harcra irá-
nyuló döntését. A szakszervezeti csoport úgy véli, hogy minden egyes dolgozónak 
maximális hatékonysággal kell dolgoznia a saját területén, becsületesen és időben 
teljesítenie kell a rábízott munkát. Minden dolgozónak kezdeményezőkészségről 
kell tanúbizonyságot tenni azzal, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül megfe-
lel a követelményeknek. Nem a nyolc órás üldögélés, hanem a munkanap kihasz-
nálása, ésszerű kezdeményezések, segítség az elvtársaknak, a feladatok gyors és 
precíz teljesítése szilárdítja meg a munkafegyelmet és növeli munkánk hatékony-
ságát. [Meg kell bízni Orlov elvtársat, hogy az adminisztratív dolgozókkal karöltve 
szervezzen tanácskozásokat az egyes munkaterületek dolgozói számára.] 



3.) Meghallgatták: 

Muravkin elvtárs elmondja, hogyan történt a baleset, amikor motorjával a nyaraló-
ba ment. A baleset okait nem tudta eltitkolni, mivel megsebesült és a baleset hely-
színét nem hagyhatta el vizsgálat nélkül. Egyes elvtársak úgy gondolják, hogy a 
baleset ittasság108 [olvashatatlan betoldás] következménye volt, de ő ezt tagadja. 

Vitafórum: 

Beljajev elvtárs: 
Úgy gondolom, hogy a balesetet ittas vezetés okozta. Itt, Magyarországon különle-
ges óvatosság szükséges minden egyes út során, mivel a közlekedési szabályokat 
minden sarkon megsértik. 
Orlov elvtárs: 
Teljesen Muravkin a felelős a balesetért. Skljarenko és Ionyin elvtársaknak ugyan-
így le kell vonni a következtetéseket a maguk számára, mivel ők le akarták beszélni 
Muravkint arról, hogy elinduljon, de nem voltak elég kitartóak. Úgy vélem, hogy 
Szurcukov elvtárs a Hudsonnal vakmerőség miatt szenvedett balesetet. 
Szurcukov elvtárs: 
Kijelentette, hogy nem tartozik a vakmerők közé, amit mindenki megerősíthet, aki 
vele utazott. 
Skljarenko elvtárs: 
Megjegyzi, hogy Muravkin a baleset napján ittas volt és ez nem az első eset. 
Csemodanov elvtárs egy személyes beszélgetés során elmondta, hogy egy étterem-
ben voltak (Csemodanov és Muravkin) késő estig, ittak, nőket ajánlottak nekik. 
Muravkin hajlott is arra, hogy elfogadja ezt, majd már ittasan eltáncolt „egy orosz 
táncot". Csodálkozik, hogy Csemodanov elvtárs miért hallgat, és miért nem beszél 
erről a gyűlés résztvevőinek. 
Csemodanov elvtárs: 
Az éttermi eset [február 10-én] történt. Vacsorázni mentünk és tokajit kértünk. A 
pincérek nőket ajánlottak nekünk, de mi ellenkezőleg, visszautasítottuk ezt, s vicc-
ből azt a megjegyzést tettük, hogy „Olcsók ezek a nők, drágábbak nincsenek?". 
Muravkin sokat szokott inni, még éttermekben is. Imádja a fiatal nőket. Ekkor is az 
asztalhoz hívta a zenekarból a fiatal cigány lányt, megvendégelte, és felajánlotta 
neki, hogy autóval hazaviszi. Mindent megtettem annak érdekében, hogy kivon-

108 Áthúzás az eredeti szövegben. 



szóljam Muravkin elvtársat ebből az étteremből. Úgy gondolom, segíteni kell 
Muravkin elvtársnak az átnevelésében. [Nem voltam részeg.] 
Muravkin elvtárs: 
Felszólalása során eleinte cáfolta annak tényét, hogy eltáncolt volna egy orosz tán-
cot az étteremben, de később beismerte ezt. Kijelentette, hogy a cigánylányt nem ő 
hívta meg, hanem ő kérette oda magát, és mi udvariatlannak tartottuk, hogy eluta-
sítsuk ezt a kérést. A cigánylányt megvendégelték, mint ahogy megvendégelték az 
egész zenekart. 
Beljajev elvtárs: 
Ez elvi kérdés. Ez a tény már önmagában véve is sértő. 
Liszin elvtárs: 
Csemodanov, tudva erről a dologról, viccesen mesélte el nekem, de semmiféle kö-
vetkeztetést nem vont le belőle. Még most sem kezeli azt elvi kérdésként. Ok étte-
rembe járnak, a lányaink meg maguknak főznek. 
Orlov elvtárs: 
Sértő ez a dolog. Muravkin úgy viselkedett, mint egy régi orosz előkelő. Veszé-
lyezteti szovjet államunkat. Csemodanov is hibás. 
Ionyin elvtárs: 
Úgy véli, hogy Muravkin elvtárs balesetét ittasság okozta. Tudja, hogy Muravkin 
elvtárs jó motoros, soha nem beszéltük le arról, hogy elinduljon, de ezen a napon le-
beszéltük, és nem véletlenül, mivel ittasnak láttuk. Muravkin iszik, ezen alaposan 
változtatnia kell. Az étteremben történt dolog veszélyezteti a szovjet állampolgá-
rok becsületét, és Csemodanov és Muravkin elvtársnak le kell vonni ebből a meg-
felelő következtetéseket maguk számára. Azok az elvtársak is, akik tudtak erről a 
dologról (például Liszin elvtárs), fel kell, hogy tegyék ezt a kérdést, mivel itt, a 
gyűlésen kollektíván segítünk az elvtársaknak kijavítani az elkövetett hibákat. Úgy 
gondolja, hogy utasítást kell adni Muravkin elvtársnak, és átadni ezt az ügyet vizs-
gálatra a fizikai dolgozók csoportjának. Csemodanov elvtársat emlékeztetni kell 
arra, hogy az ilyen dolgok megengedhetetlenek. 

Határozat: 
Miután megvitatták Muravkin elvtárs balesetét, illetve Muravkin és Csemodanov 
elvtársak viselkedését az étteremben, a gyűlés résztvevői úgy vélték, hogy Muravkin 
és Csemodanov elvtársak éttermi viselkedése veszélyezteti a szovjet állampolgárok 
becsületét. 



A gyűlés úgy határozott: 

1. El kell magyarázni Muravkin elvtársnak, hogy viselkedése az étteremben és az 
ittassága megengedhetetlen, mivel ennek következtében baleset történt. Az ügyet 
át kell adni vizsgálatra a fizikai dolgozók szervezetének. 
2. Utasítást adni Csemodanov elvtársnak. 
3. Ionyin szakszervezeti bizalminak109 a jövőben jobban oda kell figyelnie minden 
egyes jelzésre, és azt időben fel kell vetnie az általános gyűlésen. 

4.) Meghallgatták: 

A kötelezettségek elhatárolása (Ionyin iformációja). 

Határozat: 

1. Kijelölni Liszin, Ionyin, és Csemodanov elvtársakat agitátoroknak. Megbízni 
őket azzal, hogy tíznaponként informáljanak minket a legfontosabb eseményekről, 
amelyek a nemzetközi életben és a Szovjetunión belül zajlanak. 
2. Kijelölni Ionyin elvtársat az OK(b)P történetének tanulmányozására propagan-
da konzulensnek. Megbízni Ionyin elvtársat azzal a feladattal, hogy rendszeresen 
szervezzen konzultációkat azok számára, akik az OK(b)P történetével foglalkoz-
nak. 

A gyűlés elnöksége: 

M. V. Ionyin 
A. D. Beljajev 

Budapest, 1940. július 2. 

Gépelt másodpéldány. 
PrACIIH 17. On. 36. ß. 469. JI. 29-32. 

109 Feltehetőleg elírás a szövegben, nyilván Orlovról van szó. 



14. 
Sz. A. Orlov és 1.1. Loginov, a budapesti szovjet követség szakszervezeti 

csoportja két tagjának magyarázata egy incidenssel kapcsolatban 

Budapest, 1940. július 9. 

A Szovjetunió magyarországi követsége szakszervezeti csoportjának. 

Sz. A. Orlov és I. I. Loginov szakszervezeti tagoktól. 

Magyarázat. 

1940. június 29-én este kilenc órakor, úgy döntöttünk, hogy sétálunk egyet a park-
ban (Orlov a családjával). A mutatványosok mellett elhaladva, én, Orlov, eltávoz-
tam, hogy elvégezzem természetes szükségletemet, mialatt, hozzám, Loginovhoz 
odalépett egy ember, és köszönt. Megkérdezte, hogy mit csinálunk, sétálunk? Miu-
tán visszajöttem, én, Orlov, óvatosan megkérdeztem Loginovot, hogy honnan is-
meri ezt az embert. Loginov azt válaszolta, hogy a konzulátuson látta a fogadóna-
pokon. Én, Orlov, megkérdeztem az idegent, hogy régóta érkezett a Szovjetunió-
ból? Azt válaszolta, hogy igen, régen, és hozzáfűzte, hogy a fiútestvérei és a felesé-
ge a Szovjetunióban élnek, és ő is szeretne elutazni. Az utóbbi időben nem kap 
leveleket tőlük. Miután elmentünk tőle, én, Orlov, azt javasoltam Loginov elvtárs-
nak, hogy igyunk meg egy korsó sört, mert már nagyon szomjas voltam. Loginov 
elvtárs azt válaszolta, hogy nincs pénze, de nálam volt pénz. 

Az idegen még mindig ugyanazon a helyen állt, s miután a büfé felé tartva át-
mentünk a mutatványos pavilonhoz, én, Orlov, azt mondtam Loginov elvtársnak, 
hogy javasolhatnánk neki is, hogy igyon meg velünk egy korsó sört. Loginov elv-
társ azt mondta, hogy miért ne jöhetne. Elmondtuk az idegennek szándékunkat, és 
javasoltuk, hogy igyon meg velünk egy korsó sört. Miután bementünk a büfébe, 
mivel tudott magyarul, megkértük, hogy rendeljen három korsó sört, és ásványvi-
zet, amit meg is tett. Senki sem volt körülöttünk. Én, Orlov, csupán udvariasságból 
megkérdeztem, hogy mivel foglalkozik, mire azt válaszolta, hogy diót hámoz, ami-
ért hetente 15 pengőt kap. Anélkül, hogy kérdeztük volna, elmondta, hogy behívták 
a rendőrségre, és megkérdezték, hogy miéit jár a konzulátusra a fogadónapokon? 
Ezen kívül közölte, hogy a követségi épülettel szemben, a rendőrség által odakül-
dött spiclik laknak. Ezzel befejeztük a beszélgetést. Körülbelül 10-15 percet ül-
tünk az asztalnál, majd elváltunk az idegenektől. 



Hazaérve, én és Loginov kötelességünknek éreztük, hogy az idegen figyelmez-
tetését, és azt a tényt, hogy megittunk egy korsó sört, elmondjuk Maszlov elvtárs-
nak. Ezután én, Orlov, elmondtam Vazsnov elvtársnak, Loginov elvtárs pedig kö-
teles volt ezt közölni a konzullal, Ionyin elvtárssal. Ezt a magyarázatot azért írtuk 
meg, hogy a kérdés tisztázva legyen a lényegét érintően, mindenfajta mellébeszé-
lés nélkül. Elítélve magunkat tettünkre úgy tekintünk, hogy olyan idegennek java-
soltunk, hogy igyon meg velünk egy korsó sört, akivel véletlenül találkoztunk, és 
korábban csak a konzuli fogadónapon láttunk. 

1940. július 9. 

Orlov 
Loginov 

Gépelt eredeti. 
PrACIIH <D. 17. On. 36. ß . 469. JI. 40. 

15. 
A budapesti szovjet követség szakszervezeti gyűlésének jegyzőkönyve 

a munkafegyelem és a nevelőmunka hatékonyságának növeléséről 

Budapest, 1940. augusztus 14. 

A Szovjetunió követsége szakszervezeti csoportja ülésének jegyzőkönyve. 

1940. augusztus 13. 
Jelen voltak: Szokolov, Szurcukov, Korotkov, Saronov, Ionyin, Orlov, Koszov, 
Liszin, Skljarenko, Beljajev, Maszlov, Grigorjev,"0 Csemodanov, Loginov. 

no Bcla Janovics Grigorjev /Geiger Bcla/ (1909-1983): magyar származású szovjet diplomata. 
Szüleivel 1922-ben érkezett a Szovjetunióba. 1938-1939-ben a moszkvai rádió magyar adása-
inak főszerkesztője. 1940-től állt külügyi szolgálatban. 1940-1941 folyamán a budapesti szov-
jet követség sajtóattaseja. 1945-1946-ban a budapesti szovjet nagykövetség első titkára. 



Napirend 

1.) Saronov elvtárs közleménye a követség munkatársainak adott instrukciók telje-
sítéséről 

Meghallgatták: 
Saronov elvtárs a külföldi felderítés módszereiről és a szükséges éberségről be-
szélt, amelyet a követség munkatársainak kell tanúsítani. A továbbiakban Saronov 
elvtárs Muravkin elvtársról beszélt, aki megfeledkezett arról, hogy nem a Szovjet-
unióban van, kocsmákba látogatott és külföldiekkel társalgott különösebb indok 
nélkül. Orlov és Loginov elvtársak a parkban sétálva meghívtak egy korsó sörre 
egy külföldi állampolgárt. Ivanova és Csemodanova elvtársnők olyan helyekre jár-
tak táncolni, ahol csak magyarok voltak. Saronov elvtárs az utcai beszélgetésekről, 
a munkatársak közti vitákról és egyéb, a követség épületén kívüli beszélgetésekről 
is szólt. Saronov elvtárs hangsúlyozta, hogy az éttermek látogatása már-már „nor-
mális" jelenséggé kezd válni. 
Grigorjev elvtárs kérdése: 
Meg van-e szabva, hogy a munkatársaknak be kell számolniuk a követ előtt min-
den egyes esetről, amikor külföldiekkel beszélgetnek? 
Saronov elvtárs: 
Igen, meg van szabva. 
Grigorjev elvtárs kérdése: 
Miért nem hozza a munkatársak tudomására, hogy melyek azok a helyek, amelye-
ket nem szabad látogatni? 
Ionyin elvtárs válasza: 
Ez eseti jelleggel előfordult [tiltva volt], mivel erre nincs szabály. 

Vitafórum 

Orlov elvtárs: 
Konstatálja saját hibáját, bár eleinte azt gondolta, hogy ez csak egy egyszerű eset. 
„Elismerem bűnömet, s mindenkit nagyobb éberségre szólítok" — mondta Orlov 
elvtárs. 
Loginov elvtárs: 
Igazolta az Orlov elvtárs által elmondottakat, és azt mondta, hogy „semmi sincs hi-
ába". 



Grigorjev elvtárs: 
Úgy vélte, hogy ideje felvetni ezt a kérdést. Észrevette, hogy túl sok az olyan szük-
ségtelen eset, amikor szabók, varrónők és más személyek látogatják a követséget. 
A konzuli fogadóidőt növelni kellene, mivel az emberek órákon át csak ülnek, s ez 
oda vezet, hogy nemkívánatos beszélgetéseket folytatnak. Be kellene vezetni azt a 
gyakorlatot, hogy csak a javasolt boltokat, éttermeket és más intézményeket láto-
gassák. 
Ionyin elvtárs: 
Orlov és Loginov elvtársak nem úgy viselkedtek, mint a szakszervezeti csoport 
tagjai, az elvtársak minden büntetésről és instrukcióról megfeledkeztek. Ionyin 
elvtárs Orlov elvtárs leváltását követelte a helyi bizottság elnöki tisztségéből. Az 
előcsarnokban általában sokat fecsegnek. Az instrukciókat még ma sem tartják be. 
Ionyin elvtárs néhány példát hozott fel az instrukciók megsértésére (Beljajev, 
Grigorjev, Szurcukov, és más elvtársak). Meg kellene már tiltani azoknak a boltok-
nak, éttermeknek és orvosoknak a látogatását, amelyek nem keltenek bizalmat. 
Beljajev elvtárs: 
Túl későn vetettük fel ezt a kérdést. Az egyes kihágásokra vonatkozó információk 
késve jutnak el, és csak harmadik személyen keresztül. Meg kell ismertetni az em-
berekkel azokat a helyeket, amelyeket nem szabad látogatni. Szabályozni kellene a 
dokumentumok őrzését a titkárságon. 
Liszin elvtárs: 
Rosszul folyik a nevelőmunka. Csak a gyűléseken folyik nevelőmunka. A nálunk 
szolgáló személyzetként dolgozó külföldi állampolgárokat ellenőrizni kellene. Nem 
folytatunk munkát a munkatársak feleségei körében. Teljesen látókörön kívülre ke-
rült a filmek kérdése. Ellenőrizni kellene a filmek megtekintését. 
Koszov elvtárs: 
A munkatársak, és családtagok nevelését nem lehet csak a gyűlésekre korlátozni. 
Ionyin elvtárs helytelenül vetette fel Orlov elvtárs leváltásának kérdését a helyi bi-
zottság elnöki tisztéből. Arra kell nevelni tagjainkat, hogy beszéljenek az összes 
olyan esetről, amikor külföldiekkel társalognak. 
Orlov elvtárs: 

Hiányzik a nevelőmunka a munkatársak feleségei körében. 

Határozat: 

1. Miután meghallgatták Saronov elvtárs közleményét arról, hogy a szovjet állam-
polgárok külföldön történő viselkedésével kapcsolatos instrukciókat a Szovjetunió 
budapesti követségének néhány munkatársa (Muravkin, Orlov, Loginov, [Ivanova, 



Csemodanova], és mások) megsértette, a szakszervezeti csoport általános gyűlése, 
még egyszer emlékeztet mindenkit arra, hogy az instrukciókat pontosan be kell tar-
tani, és idejében reagálni kell minden kihágásra. 
2. A közeljövőben össze kell hívni a szakszervezeti tagok általános gyűlését, Orlov 
elvtárs szakszervezeti bizalmi beszámolójának meghallgatására. 
3. Figyelembe véve, hogy Orlov elvtárs megsértette a felsőbb szervek többszörös 
utasításait ([Loginov elvtárssal együtt] meghívott egy sörre egy orosz emigránst), a 
szakszervezeti csoport szükségesnek véli, hogy a legközelebbi szakszervezeti ülé-
sen felvessék Orlov elvtársnak a Szovjetunió magyarországi követsége szakszer-
vezeti csoportjának elnöki posztjáról történő visszahívására vonatkozó kérdést. 

Elnökség: 

M. V. Ionyin 
M. Koszov 

Budapest, 1940. augusztus 14. 

Gépelt másodpéldány. 
PrACriH <D. 17. On. 36. R. 469. JI. 36-38. 

16. 
A budapesti szovjet követség szakszervezeti ülésének jegyzökönyve 

Magyarország belpolitikai helyzetéről 

Budapest, 1941. február 20. 

A Szovjetunió magyarországi követsége szakszervezeti csoportja 
általános gyűlésének jegyzőkönyve. 

1941. február 20. 

Jelen van: 21 tag. 
Elnökség: Ionyin, Kocsegarov, Orlov. 



Napirend: 

1. A belpolitikai helyzet Magyarországon. 

2. Usanov elvtársról. 

Az első kérdés. 

1.) Meghallgatták: Magyarország belpolitikai helyzetéről (előadó: Liszin elvtárs). 

Vitafórum: 

Grigorjev elvtárs: 
Arról beszélt, hogy a belpolitikai küzdelem még nem érte el kulminációs pontját. A 
kormánypárt a parlamenten keresztül diktálja az akaratát. A konnánypártban a ve-
zető szerep az agrár-arisztokráciának jut. Teleki azon az állásponton van, hogy fa-
sizálni kell az országot, a nézetkülönbségek közte, és a párt más vezetői között a 
fasizálódás idejében és módszereiben rejlenek. Bethlen egyik beszédében meg-
mondta, hogy jelenleg három áramlat küzdelme folyik: a kommunizmusé, a fasiz-
musé, és a burzsoá demokráciáé. Még senki sem hódította meg a tömegeket, és 
hogy ki fogja, azt nehéz megmondani. Kolozsvár munkásai üdvözlik a Szovjetuni-
ótól kapott zászlókat.111 A kormánykörök jelenleg egy sor határozat életbelépteté-
sével vannak elfoglalva: földreform, a nemzeti kisebbségekről, Kárpátalja autonó-
miájáról, és egyebekről. 

Csemodanov elvtárs: 
Az összes pártvezér az arisztokrácia és a kormányzó kezében van. Horthy azon 

az állásponton van, hogy meg kell őrizni Magyarország függetlenségét, és mivel 
nincs meggyőződve a német sikerekről, hajlandó inkább Anglia oldalára állni. Te-
leki Mihály"2 azon az állásponton van, hogy meg kell őrizni a feudalizmust. A 
földbirtokos arisztokrácia érdekeit tükröző Horthy kormányzó egyre inkább diktá-

111 A Szovjetunió 1941 márciusában visszajuttatta Magyarországnak az 1848-49. évi szabadság-
harc leverése után Oroszországba hurcolt 56 honvédzászlót. A zászlók visszaadása szovjet 
részről nem pusztán a jószomszédi viszony demonstrálása volt, hanem egy másfél évtizede 
felmerült ötlet realizálása is, amely Rákosi Mátyás és a honvédzászlók kicserélésérc irányult. 
Rákosi már 1940 októberében megérkezett a Szovjetunióba, a zászlók átadására csak fél évvel 
később, 1941. március 20-án került sor. A nemzeti ereklyének számító lobogók március 24-én 
érkeztek a Keleti pályaudvarra, ahonnan díszruhás lovasszázad kísérte fel azokat az Andrássy 
úton és a Lánchídon keresztül a Várba, a Hadtörténeti Múzeumba. 

112 Elírás a dokumentumban, nyilvánvalóan Teleki Pál miniszterelnökről van szó. 



torrá válik, megpróbálva törvényesen az utódjává tenni a fiát. Amellett, hogy Ma-
gyarország félfeudális állam, mégis imperialista állam is, emiatt sok ellentmondás 
van benne. 
Lj ahtyerev elvtárs " J : 
A munkástömegek, parasztság és az értelmiség hangulata háborúellenes. Németor-
szág és Olaszország támogatásának köszönhetően, Magyarország véghez tudta 
vinni a revíziót, és egy sor területet visszaszerzett. A magyar hadsereg és csendőr-
ség eltartása teljes egészében a munkásosztály és parasztság vállára nehezedik. 
Magyarország nem készült fel a háborúra. Németországtól kap segítséget, de 
egyúttal Magyarország független állammá válik. A katonák és a tisztikar nem akar-
ják a háborút. 
Saronov elvtárs: 
Hozzászólásában kritizálja Liszin elvtárs előadásának hátrányait. Megjegyzi, 
hogy Liszin elvtárs politikai elemzés nélkül készítette el előadását: az előadásban 
nem mutatta be a terrort megszülő okokat, bármiféle demokrácia hiányát. Nem 
szólt arról sem, hogy a háború milyen hatással van Magyarországra. Liszin elvtárs 
előadásában sokáig időzött a pártok küzdelménél. Emlékeztetni kell rá, hogy az 
összes burzsoá párt a kellő pillanatban együtt fog harcolni a munkásosztály és a pa-
rasztság ellen. Be kellett volna mutatni, hogy a háborúval kapcsolatban erősödő ki-
zsákmányolás a dolgozó tömegek életszínvonalának csökkenéséhez vezetett. 
Grigorjev elvtárs tévedett, amikor a nemzeti kérdésről szóló tervezett törvényekről 
beszélt. Ez egy külső hangoskodás és szenzáció. A továbbiakban Saronov elvtárs 
jellemezte a parlament alsó- és felsőházát, valamint azok tagjait. 
Ionyin elvtárs: 
Az autonómia megadása a kisebbségek számára a burzsoá Magyarország feltételei 
között soha sem lehet megoldható. Kárpátalja lakossága azt mondja: „ahogy meg-
halljuk, hogy Magyarországon törvényt fogadtak el az autonómiáról, az azt jelenti, 
hogy a jelenlegi Magyarország megszűnt létezni." Ehelyett egész Kárpátalján a 
magyarok féktelen terrort gyakorolnak. Több példát is említ. A továbbiakban 
lonyin elvtárs rámutat, hogy teljesen tévesek azok a számítások, amelyek a szociál-
demokrata párt létének végéről szólnak. Sok olyan rendes tagja van a pártnak, aki 
óriási munkát folytat a munkások körében és Marx és Engels, stb. müveit tanulmá-
nyozza. 

U3 Ny. G. Ljahtyerev (?-?): szovjet katonatiszt. 1940 júniusától 1941 júniusáig budapesti katonai 
attasé. 



Határozat: 

1. Az előadást tudomásul venni. 
2. Gyakorolni a Magyarország helyzetéről szóló előadások megtartását. 
3. Teljesíteni a szakszervezeti csoport határozatát arról, hogy Magyarország egyes 
problémáival foglalkozó előadás-sorozatot kell tartani. 

A második kérdés. 

2.) Meghallgatták: Usanov elvtársról. 

Vazsnov elvtárs: 
Arról tájékoztat, hogy Usanov elvtárs 25 percet késett a munkából, és ezért feddés-
ben részesült. 
Usanov elvtárs: 
Elmondja, hogy semmi oka nem volt a késésre. Ez véletlenül történt. 
Ionyin elvtárs: 
Kifejti a munkafegyelem kérdésének jelentőségét. Aláhúzza, hogy a Szovjetunió-
ban az ilyen tettek miatt bíróság elé szoktak kerülni. Javasolja, hogy Usanov elvtár-
sat helyezzék felügyelet alá. 

Határozat: 

Kérni a Szakszervezeti Bizottságot, hogy helyezzék Usanov elvtársat felügyelet 
alá, anélkül, hogy bevezetnék a személyi kártyáján a munkafegyelem megsértését. 

Elnökség: 
Ionyin 
Orlov 
Kocsegarov 

Szakszervezeti bizalmi: 
Ionyin 

Gépelt eredeti. 
PrACnH <D. 17. On. 36. 470. JI. 10-12. 



17. 
V. M. Koroljev, a budapesti szovjet kereskedelmi képviselet munkatársának 
feljegyzése budapesti tapasztalatairól és a szovjet követség munkatársainak 

internálásáról 

Moszkva, 1941. július 8. után 

Koroljev, V. M. 

Magyarországon voltam kiküldetésben, mint mérnök, a Közlekedésügyi Népbiz-
tosság számára vagontengelyek megrendelésére. A tengelyeket a MART cégnél"4 

vettem át Budapesten. A gyár körülbelül 200 méterre található a Dunától a Váci út 
95. sz. alatt. A gyár körülbelül 300x300 méter területen helyezkedik el. Van egy 
kovácsműhelye 60x 15 méter területen, s egy mechanikai műhelye 70x 18 méteres 
területen. 

A rúgókészítő műhely egy épületben van a fúróberendezéseket és kis [olvasha-
tatlan szó] gyártó műhellyel 100x24 méteres területen. A patkókat és katonai ba-
kancsokat készítő műhely 60x 18 méteres, míg a mechanikai laboratórium 18^12 
méteres. A gyár közepén található a gyár 15x15 méteres elektromos állomása. A 
gyárnak három kéménye van, két 28 méteres, a harmadik körülbelül 20 méteres 
magasságú. Az ottlétem alatt a gyár körülbelül 35-40 darab vagontengelyt gyártott 
egy nap alatt, [olvashatatlan szó] lövedékekből a műhely termelékenysége megen-
gedi a napi 2000 darab gyártását. Nagyobb tüzérségi rugókat 200 darabot, kis tü-
zérségi rugókat 1000 darabot, különféle méretben, 0,2 milliméterestől a 60 milli-
méteres spirálrugókig. Ezeket 40 gépsoron gyártják. A patkókat automata készülé-
kekkel készítik, amelyek termelékenysége 1500 darab óránként (három automata 
van), a lövedékeket acélból készítik különféle [olvashatatlan mondatrész]. 

Az egyes gépsorokon a gyár nagy mennyiségű adagoló rugót készít géppuská-
hoz (három automata 2000 darabos óránkénti termelékenységgel). A segédmun-
kások keresete 40 és 80 fillér között mozog óránként, míg a képzett munkások 1,2 
pengőt is megkereshetnek egy óra alatt. A fizetések nem heti fizetések, hanem óra-
bérben dolgoznak, így egy munkásnak ahhoz, hogy megkeressen 5-7 pengőt egy 
nap, 13-14 órát kell dolgoznia. A munkásokat nagyon érdekli a Szovjetunió, pa-
naszkodnak a szánalmas fizetésükre. Az egyik munkás elmondta nekem, hogy 45 
éves, de még nem nős, mivel a fizetése nem engedné meg, hogy ketten megéljenek 

114 Az eredeti szövegben így szereplő rövidítés, a Magyar Acélárugyár Rt-ről van szó. 



belőle. A munkások ruhája rongyos nadrág és rongyos ing, falusi csizma, részben 
olyat is lehet találni, aki teljesen mezítláb dolgozik. Sok munkás beszél oroszul 
(volt hadifoglyok) vagy a beszélgetés pillanatában kifejezik sajnálatukat, hogy el-
hagyták Oroszországot. A gyárban két olyan mérnök is van, akik nem találtak a 
végzettségüknek megfelelő munkát, és körülbelül 4 éve feketén dolgoznak. 

Amikor Németország hadat üzent, éppen a gyárban voltam a munkások közt. A 
műhelyek látogatása során különleges figyelmet szenteltek nekem, minden mun-
kás köszönni akart. Egy hozzám csatlakozó mérnök kijelentette, hogy Magyaror-
szág nem fog harcolni. Három nappal ezután, amikor Magyarország is hadat üzent, 
emlékeztettem erre, s azt mondta, hogy „nekünk nem kell a háború, Németország 
kényszerített minket a háborúba, a mieink feladják magukat, ahogy ez 1915-ben is 
volt, nincs mit keresnünk Oroszországban". Arra a kérdésre, hogy ez az ő vélemé-
nye-e vagy a budapesti értelmiség véleménye, azt felelte: „ez a katonák, és a buda-
pesti értelmiség véleménye is". 

Június 28-án internáltak bennünket. Kivittek a városból, és egy zsidóktól elkob-
zott nyaralóban helyeztek el. Csendőrök és spiclik vigyáztak ránk, mikor július 
8-án utasítást adtak az elszállításunkra. Nagyon sajnálták, hogy elmegyünk, mivel 
elvesztették a munkájukat, és el kell menniük [olvashatatlan szó]. Mikor az állo-
másról elindult a vonatunk, a sofőr és a teherautó szállítómunkásai körülbelül 40 
kilométeren keresztül kísértek bennünket (a műút a vasúti sínek mellett haladt), vö-
rös kendővel integetve. 

Bulgáriában az újságárusnak nem engedték meg, hogy újságot adjon nekünk a 
kocsiban, akkor odament az ablakhoz, és azt mondta: „üssétek agyon a gazembere-
ket!", majd elsírta magát és elment. Törökországban először formális [olvashatat-
lan szó] fogadtak minket, de miután elutaztunk Ankarából, kivételes szívélyes-
séget tanúsítottak, 3 bankettet is szerveztek átutazásunk tiszteletére. Egész Török-
országban Erzerumig jó a vasúti közlekedés, körülbelül 300 kilométeren fémből 
készült talpfák vannak. 

Koroljev 

Az OK(b)P tagja 1926 óta. 
Párttagsági igazolványszáma: 0193931. 

Kézírásos eredeti. 

PrACIIH <D. 17. On. 36. A- 202. Jl. 8. 

A dokumentumokat fordította: Seres Attila 





TÓTH ÁRPÁD 

KORMÁNYHÜSÉG? OLIGARCHIA? SZAKSZERŰSÉG? 

Városi tisztviselők Pesten a reformkortól 1849-ig 

A polgári korba való átmenet időszakában a városi tisztviselők (és nemcsak a pesti-
ek) társadalmi helyzetét különböző értelmezési keretekben elemezhetjük. Először 
is: a város közjogi állásából kiindulva, ami hatást gyakorolt a városvezetés politi-
kai nézeteire is a reformkori ellenzék és kormány konfrontációja során. Másodsor-
ban: a tisztviselőknek a város belső politikai viszonyaiban elfoglalt szerepét vizs-
gálva, vagyis formális és informális hatalmuk korlátait mérlegelve. E két megkö-
zelítésben közös, hogy a politikumhoz kötődnek; nem meglepő, hogy a kor, főleg 
pedig az 1840-es évek vitái során, az ún. városi kérdés kapcsán a két területre vo-
natkozó nézetek és akaratok össze is kapcsolódtak. Lehetséges azonban olyan né-
zőpont, mely éppen a modern értelemben vett nem-politizáló hivatalnok-réteg elő-
deit keresi a korabeli városi tisztviselőkben, akiknek a fő fegyverük hivatali szak-
értelmük. 

E három megközelítés — más és más arányban — megjelenik a szakirodalomban 
is. Az előbbi kettőre jelentenek példát Csizmadia Andor és Oszetzky Dénes müvei, 
melyek a korszak városi problémáit általában tárgyalják, és konkrét példáik között 
— különösképpen az utóbbi szerzőnél — fontos helyet tölt be Pest. A társada-
lom-történeti szemléletű harmadik megközelítés egyes elemei fellelhetők Schmall 
Lajosnak a téma szempontjából alapvető munkájában, Wildner Ödön tanulmánya-
iban és — újabban - a Budapest története-monográfia vonatkozó részében.1 Kife-
jezetten e témára irányuló alapkutatás számára viszont csak a társadalomtörténeti 
szemlélet egyetemi intézményesülésével alakult ki kedvező légkör.2 Az a tény, 
hogy dolgozatom alcímében nem „vagy-vagy" szerkezetben szerepel a három 
szempont, azt is jelzi, hogy — megítélésem szerint — csak ezek együttes vizsgála-
ta alapján alakíthatunk ki árnyalt képet a városi tisztviselőkről. 

] Csizmadia, 1941.; Oszetzky, 1935. (különösen a II. rész: A városi hatóság); Schmall, 1899.; 
Wildner, 1928; Wildner, StK 86/3.; Nagy, 1975. (különösen 428-435. p.) 

2 Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén há-
rom szakdolgozat is született 1992-93-ban e témakörben az akkori tanszékvezető, Bácskai 
Vera szakmai útmutatásával. Az anyagból több publikáció is napvilágot látott: Szívós, 1996.; 
Tóth, 1996.; Tóth, 2001. 

F O N S X. (2003) 3. sz. 431-444 . p. 431 



I. Ami a közjogi nézőpontot illeti, a szakirodalom legfontosabb ezzel kapcsolatos 
megállapítása az, hogy a szabad királyi városok erősen ki voltak szolgáltatva a kor-
mánynak, és ez meghatározta politikai állásfoglalásukat a diétán. Valóban, Pest 
esetében is élt az a gyakorlat, hogy az 50 pengőforintot meghaladó kiadásokhoz a 
Magyar Kamara engedélyét kellett kérni, és a város alkalmazottainak bérét nem 
emelhette saját hatáskörben, építkezésbe sem kezdhetett, sőt természeti csapás súj-
totta lakóit sem segélyezhette felső engedély nélkül."' A helyzetet nehezítette, hogy 
II. József reformjának visszavonása óta ismét megoszlott a városok felügyelete a 
Helytartótanács és a Kamara között, és a testületek hatásköri vitái csak lassították 
az ügymenetet. 

Az is kétségkívül igaz, hogy Pest város küldöttei, így 1843-1844-ben a városi 
törvény tervezetét tárgyaló országgyűlésen Járy György városbíró és Koller Ferenc 
tanácsnok, a reformellenzékkel szemben foglaltak állást. Amint ismeretes, e konf-
liktus gyökere abban állt, hogy az 1825-1827-es diéta óta a városi küldöttek akara-
ta — főként a nemesség nyomására — egyetlen szavazatban testesült meg az 
alsótáblán.4 Maga Járy egyébként nemcsak részt vett a kerületi üléseken kidolgo-
zott városi törvényjavaslattal szemben összeállított alternatív szöveg elkészítésé-
ben (mely változat több ponton konzervatívabb volt, mint a megyéké), hanem a 
városi követek körében a szavazati jog visszaszerzésére létrehozott szerveződés 
vezetőjének is megválasztották.3 

A szakirodalom arra is utal, hogy a forradalom alatt a városi vezetés többsége 
élenjárt a kormány bírálatában, ugyanakkor a szabadságharc leverése után kész-
séggel együttműködött a várost megszálló erőkkel.6 Ezt a képet azonban árnyalja, 
hogy a városvezetésen belül létezett egy liberális szárny, melynek vezető képvise-
lője, Rottenbiller Lipót helyettes polgármester szimbolikus gesztusokon keresztül 
kötelezte el magát a forradalom ügye mellett (például javasolta egyes közterek át-
keresztelését, így született a Szabad sajtó utca és a Március 15. tér).' Szembetűnő 
az is, hogy az egymást követő hatalomváltások során— 1848. március 15., 1849. 
január 5. (vagyis Windischgrätz bevonulása), 1849. április 24. (amikor Aulich fel-
szabadította a várost), végül Pest júliusi eleste után — noha egyre növekvő arány-
ban cserélődik le a városi vezetés a tanács, tehát a helyi döntéshozatal szintjén, e 

3 Oszetzky, 66-67. p. 
4 Csizmadia, 1941. 131-133. p. 
5 Csizmadia, 1941. 140-154. p. 
6 Spira, 1978. 52., 73. p. 
7 Wildner, 1928. 430. p. 



szint alatt, a végrehajtást teljesítő tisztviselői karban lényegesen kisebb a fluktuá-
ció, bár erre is van adat.8 Míg a várospolitikusok körében két frakció: Rottenbiller, 
Gräfl és Kacskovics köre, illetve Koller csoportja váltogatják egymást9, addig az 
iroda erősen fogyatkozó állományában továbbra is ugyanazok a — többnyire az 
1840-es években hivatalba lépett — kistisztviselők dolgoznak. A hatalomváltások 
ebben az értelemben nem jártak együtt „rendszerváltásokkal", ami a hivatalnokok 
politikai semlegességét (illetve az igazgatás folyamatos működtetéséhez nélkülöz-
hetetlen tapasztaltságukat) sejteti. 

Erre utalhat az is, hogy amikor 1848 végétől kezdve mind több tisztviselőtől érke-
zik beadvány a városi tanácshoz múltjukat igazoló bizonyítvány kiállításáért, forrá-
saink szerint egyetlen esetben sincs utalás a forradalom alatti tevékenységükre 
bármelyik fél mellett,10 ezzel szemben olyan személyek hasonló igénye esetén, akik 
nem álltak a városi igazgatás szolgálatában, többször is említést tesznek az illető 
mérsékelt, józan politikai magatartásáról.11 Különösen érdekes Damianovits György 
volt szenátor esete, aki a forradalomig a városi tanács rangidős tagja volt (35 éve vi-
selte tanácsnoki posztot), a nyári tisztújításkor viszont véglegesen visszavonult. Ő 
ugyanis a tanács 1848 őszi felhívására, hogy igazolja magát: miért nem tartózkodik 
Pesten, azzal menti ki magát, hogy súlyos szembetegsége folytán Bécsben kezelésre 
vár, de amint lehet hazatér, mert a kormányhoz való hűsége ezt követeli. Az idős 
Damianovits meglepően lelkes hangvételű levele Bécsből, különösen a schwechati 
ütközet után, azt sejteti, hogy a politikai állásfoglalás számára nem irányzathoz kötő-
déstjelentett, hanem inkább lojalitást a mindenkori magyar kormányzat iránt, a nem-
zeti ébredés korát megelőző állampatriotizmus továbbélését.12 

2. A polgári kor előtti szabad királyi városokat gyakran írják le úgy, hogy azokat az 
oligarchikus berendezkedés jellemzi. Ez abból fakad, hogy a városi vezetés zárt 
testület, amelyet a nyilvánosság nem korlátoz, s amelyet a tisztújításon sem lehet 
megbuktatni, mivel a választási eljárás a kooptálásra emlékeztető módon zajlik: 
csak a megüresedett helyeket töltik be; a szintén szűk rétegérdekeket képviselő vá-
lasztott polgárságnak a tanács által jelölt három személy közül kell választania. 
Ezért annak érdekében, nehogy néhány család akarata kormányozza a várost, a 

8 Budapest Főváros Levéltára (= BFL) IV.1303.a. 463., 483., 495.; Wildner, StK 86/3. 147. p. 
9 Spira, 75-76. p. 
10 Pl. Dulitzky Vilmos díjtalan gyakornok, Hock Károly algyámatya, Erhard Ágost mérnök. Ld. 

BFL IV. 1303.e. N.1283., 1404. és 2127.) 
11 Pl. Hild Károly építőmester, aki „magát a forrradalom alatt csendesen, békeszeretőleg, s sem-

mi zavarba nem avatkozólag viselte". (BFL IV.1303.C. N.2238). 
12 BFL IV. 1303.e. N. 815, szakmai pályafutásra ld. BFL IV.1202.g. AN. 17097 



kormány rendeletileg vezetett be összeférhetetlenségi szabályokat. Ez a rendelke-
zés valóban megtiltotta, hogy akár sógorok, akár vérrokonok egyidejűleg tölthes-
senek be posztot a tanácsban; ugyanakkor — főként a kisebb városokban — a 
kormány ezzel saját lehetőségeit is korlátozta, ugyanis gyakran nehéz volt képzett-
ségi szempontból megfelelő személyt találni a tisztviselők családjain kívül.Ij 

Kérdés azonban, hogy mennyire volt jogos a nepotizmustól való félelem a re-
formkori Pesten? Adataink szerint kevéssé. Igaz ugyan, hogy a XVIII. század kö-
zepe táján Pestet is a rokonok hivatalhoz juttatását gyakorló várospolitika jelle-
mezte, és a főjegyző vejei közti viszály miatt egyszer kormánybiztos szállt ki a vá-
rosba.14 A reformkorban azonban, ha fordultak is elő korrupciós esetek, a botrá-
nyok már nem a sógor-komaság vádjával függtek össze. Egyedül egy kisebb hord-
erejű 1841. évi eset sorolható ebbe a kategóriába, amikor az adó- és telekhivatal be-
osztottai, egymás sógorai, sikkasztottak el némi pénzt.13 Ezen kívül tudunk néhány 
olyan esetről a mintánkban szereplő 103 tisztviselő körében, amikor azonos veze-
téknevet viselnek többen; ilyenkor azonban vagy unokatestvérnél távolabbi roko-
nokról van szó (pl. a Pisztoryaknál), vagy láthatóan kínosan ügyelnek arra, hogy 
csak az egyik pályafutásának végeztével (vagyis elhunyta után) induljon meg a má-
sik karrierje (ez történik pl. Ságody tanácsnok, Madedl főjegyző vagy Tölgyessy 
polgármester fiával, Morl in tanácsnok unokaöccsével).16 Az azonos vezetékne-
vekhez képest nehezebb vizsgálni a sógorsági viszonyt, de az összegyűjtött adatok 
arról tanúskodnak, hogy igen ritka volt az efféle rokonság is a tisztviselők között.17 

Ami a leleplezett korrupciós eseteket illeti, korszakunkban, a már említetten kí-
vül, két nagyobb botrányról van tudomásunk. Az egyik 1847-ben a városi gazda 
bukásához vezetett, és már új társadalmi feltételek kibontakozását jelzi: a város 

13 Oszetzky, 1935. 70. p. 
14 Bónis, 1974. 174. p. 
15 BFL IV. 1202.g. AN.8398. 
16 Ságody István ügyvéd, városi tanácsnok (1813-től) 1824-bcn hunyt el, Sándor fia, akit 

1848-ban a konzervatívok támogatójaként alpolgármesternek választottak, 1824-től lett rendes 
gyakornok a városházán. Madedl János 1824-ben halt meg, ugyanekkor nevezték ki azonos 
keresztnevü fiát járulnokká (BFL IV.1202.cc. AN.825). Eichholtz (1843-tól Tölgyessy) János 
1844-ben hunyt el, Károly fia 1841-ben lett aljegyző. Morlin tanácsnok nem hagyott maga 
után gyermeket (BFL IV.1202.cc. AN. 1754), 1832-ban halt meg, azonos nevü unokaöccse 
1845-ban kezdte pályafutását. 

17 Tóth, 1996. 34-41. p. Valószínűsíthető, hogy Steinbach Ferenc városbíró (1819-1825) utóda, 
Makk Antal (1826-1836) unokatestvérének volt férje; rokona volt ezen kívül a karricijét az 
1830-as években Hochcckcr József (1838-tól főügyész) és Hepp Antal, akit közel két évtizednyi 
irodai, majd szakhivatal-vezetői tisztségek után 1846-ban választottak tanácsnokká. (BFL 
IV.1202.cc. AN.654) 



egy árok feltöltéséhez igénybe vette a vasúttársaság térítésmentes segítségét, a 
napszámosok részére kiutalt összeg egy részét azonban a vasút alkalmazottainak 
szánta „ajándékként".18 Ezzel szemben az 1843-as tisztújításhoz kapcsolódó eset 3 
tanácsnok és a városi számvevő bukásához vezetett, mert nem tudtak elszámolni a 
jelentős méretű pénztárhiánnyal.19 Megjegyzendő azonban, hogy az általam eddig 
behatóbban vizsgált három város közül nemcsak Pesten, hanem Pozsonyban 
(1836-1840) és Pécsett (1843-1844-ben) is volt egy-egy nagyszabású és hasonló 
forgatókönyv szerint végbement korrupciós eset, amikor a tisztújítás során kikül-
dött helytartótanácsi biztos pénztárhiányt fedezett fel.20 Az említett eseményekben 
közös, hogy a biztosnak hónapok alatt sem sikerült rendet teremtenie, ellenben ez 
idő alatt a kirendelt küldöttség jelentős többletköltséget okozott az adott városnak, 
így a városi hatalmi csoportok azon érdek mentén kötöttek békét, hogy bármi áron 
megszabaduljanak a revizoroktól. 

Tény, hogy a kooptációs rendszer lehetőséget nyújtott arra, hogy a városi veze-
tés oligarchikus módon, egy szűk klikkből válogassa ki saját utódait. (Ez egyéb-
ként szintén nem magyar jelenség, hiszen pl. a korszak legurbanizáltabb európai 
államának alighanem legelegánsabb városában — az angliai Bath fürdőhelyen, 
amelynek lakossága 1800-ra megközelítette a 35.000 főt — ugyanúgy saját magát 
egészítette ki a városi tanács, a demokratikus érzelmű helyiek nem kis bosszúságá-
ra.)21 Pest esetében a tisztviselők származása segíthet eldönteni, hogy a rekrutáció 
mennyire széles körre terjedt ki. Az 1822-ben és 1833-ban Pesten városi tisztvise-
lői alkalmazásban állt személyeket tartalmazó mintában szereplők közül a 69 pol-
gárságot szerzett személy esetében sikerült kideríteni a születési helyet. Ez az ese-
tek mintegy harmadánál nem Pest, hanem pl. a Duna mentén feljebb fekvő város 
(Vác, Esztergom), Zala vagy Arad megyei község, vagy éppen ciszlajtán területen 
fekvő város. A polgárjogú tisztviselők további egyharmada pedig csak másodge-
nerációs pesti.2- Ezek az adatok azt jelzik, hogy a városi tisztviselők nagy arányban 
újonnan bevándoroltak voltak Pesten, és nem „tősgyökeres" régi polgárfamíliák 
fiai. 

Ami a szülők társadalmi helyzetét illeti, itt különféle minták jelennek meg, me-
lyek arányát azonban számszerűsíteni nem érdemes, mivel számos esetben nem si-

18 Hübel József városgazda ügye (BFL IV.1202.C. AN.4983) 
19 BFL IV.1202.C. AN.8502, közvetlenül azt megelőzve AN. 8398 
20 Pécs: Magyar Országos Levéltár (=MOL) C 49 (=Helytartótanács, városi osztály) 1844.; Po-

zsony: Sas, 1995. 90-95. p. 
21 Corfielcl, 1982. 151-154. p. 
22 Illyefalvi, én.; vö. Tóth, 1996. 36. p. 



került adatot találni. Az egyik jellemző származási képlet az, amikor az apa jómódú 
pesti iparos, pl. molnár vagy mészáros. Ilyenkor a több esetben nemzedékek óta 
Pesten polgár címet viselő család egyik — általában legidősebb — fiát irányítja 
tisztviselői pályára, míg a többi gyerek a családban hagyományozódott ipart viszi 
tovább. Ez a mobilitási modell részben a család presztízsének emelésére szolgál-
hat, részben közvetlen haszonnal is jár, pl. jogi természetű ügyben a tisztviselő ro-
kon képviseli a családot.2j 

A városi hivatalnokok egy másik csoportja a hagyományos rendi csoportokból 
származik. Találunk köztük katonatiszt rokonokat felvonultató személyt éppúgy, 
mint a vidéki nemesség képviselőit. Utóbbiak körében jellemző, hogy az egyetem 
és a felső bíróságok vonzották őket Pestre, és itt előbb ügyvédi praxisba kezdtek, 
majd a városigazgatásban találtak alkalmazást.24 

Egy harmadik csoportot átfogóan honorácior-számiazásúnak nevezhetünk, mi-
vel az apák közt értelmiségi és hivatalnoki foglalkozásúak találhatók, a városi főse-
bésztől, a váci uradalom gazdatisztjén keresztül pesti királyi lottóhivatalnokig és a 
királyi Szépítő Biztosság jegyzőéig.2" Végül néhány tisztviselő apja kereskedő volt 
Pesten, ami elsősorban a görögkeleti felekezethez tartozókra voltjellemző.26 

Egyes esetekben viszont éppen a testvérek és sógorok különböző foglalkozási 
státusza a szembetűnő. E jelenséget figyelhetjük meg pl. Fellner Benedek polgár-
mesternél, aki talán rokona volt a hadiszállítások jutalmaként bárói rangra emelke-
dett Fellner Andrásnak, és akinek fiai és sógorai között kelmefestő mestert, katona-
tisztet, (pesti városi alkalmazásban álló) orvost, ügyvédet és háztulajdonos keres-
kedőt találunk.27 Ez a szerkezet egybevág Kövér György megfigyelésével, aki a 
cipszer eredetű Liedemann család XVIII-XIX. századi történetének prozopográ-
fiai vizsgálata során fogalmazta meg, hogy a „kereskedelmi, katonatiszti, hivatal-

23 A Pisztory-tcstvérek hagyatéki ügyét a tanácsnok fivér, Jakab intézi. (BFL IV. 1202.cc. 
AN.3618) 

24 Pl. Szilva Fercnc és Vukovich Mihály (BFL IV.1202.cc. AN.2404 és AN. 1279) 
25 A tisztviselők: Miskolczy József (a városháza egyetlen kálvinista tisztviselője) írnok, Morlin 

Imre tanácsnok, Lohr András írnok, Degen Jakab városi földmérő. (A kutatás során felhasz-
nált hagyatéki anyag: BFL IV.1202.cc. AN.520, AN.1754, AN.2596, AN.364, AN.2394.) 

26 Damianovics György tanácsnok, Milinkovics Mihály, Radoicsics Dömötör kórházi gondnok 
és tiszteletbeli tanácsnok a görögkeleti egyházhoz tartoztak. Példa a római katolikus kereske-
dő-leszármazottakra Góniczy György, aki törvényszéki főjegyzői posztig emelkedett. 

27 Bácskai, 1989. 118. p., BFL IV.1202.cc, AN.943. 



noki és lateiner pályák" közti határvonal ebben a korban talán mégsem annyira éles 
(még), mint azt többnyire feltételezik.28 

Vélhetően más és más stratégia vezette e családokat arra, hogy fiaikat a tisztvi-
selői pályára küldjék (pl. az első generáció esetén a felemelkedés, a már gyökeret 
eresztetteknél a presztízs fenntartása). A tisztviselői pálya egyébként nem jelentett 
biztos megélhetést. Ezt sugallják egy főjegyző (!) nyomorgó özvegyének kérvé-
nyei is, melyekben azt kéri, hogy legalább valami segélyben részesítse őt és kisko-
rú gyermekét a város.29 Egy másik esetben elbocsátott sokgyermekes városi hiva-
talnok „magán-segélyezéséről" értesülünk.30 A hivatalnokok hagyatékaiban az 
adósság nem ritkán meghaladta az aktívumot. Egyes tisztviselők számára azonban 
valóságos mobilitási csatornának bizonyult ez a pálya, ami a réteg nyitottságának 
újabb bizonyítéka. Példaként említhetők az utóbb királyi hivatalokba emelkedett 
Steinbach Ferenc és Havas József, vagy a nemesítés után a megyei táblabírák közé 
választott tisztviselők.31 Más szempontból érdekes a zeneszerzőként is működött 
Bartay Endre (1789-1854) esete, aki a városi iroda kiadói posztját cserélte fel a 
Nemzeti Színház bérletével és mint ilyen (pl. a Himnusz és a Szózat pályázatának 
kiírójaként) az egyik első modem értelemben vett magyar „kulturális menedzser" 
let t /2 Más tisztviselők mint „irodalmárok" vettek részt a közéletben, pl. műfordító-
ként, vagy az ekkor megjelenő városleírás-műfaj vagy népszerűsítő jogi könyvek 
szerzőjeként/1 Az egyes hagyatékokban összeírt, több tucatra rúgó, ritka esetben 
pénzértékben is számottevő könyvállomány, a dolgozószoba falán lógó, József ná-
dort, a halott Napóleont vagy Pest látképét ábrázoló festmény és a szalonban tartott 
zongora'4 tárgyi kultúrájának értelmezésekor nem lehetünk biztosak abban, hogy 

28 Kövér, 1997. 177. p. 
29 BFL IV.1202.cc. AN.825 
30 Özv. Harasztyné Grossinger Fcréz tetemes hagyatékának egy részéből Görög Istvánt, a kilenc 

gyermekes, „minden élelem kereset nélkülöző" elbocsátott városi írnokot támogatják az örö-
kösök. (BFL IV.1202.ee. AN.493) 

31 Stcinbach Ferenc városbírói tevékenysége (1819-1825) után királyi ügyész és udvari tanácsos 
lett. Havas József az egyetem jogi karának volt tanára és dékánja, mielőtt a városigazgatásba 
került, ott az alügyészi poszttól emelkedett a tanácsnoki, majd városbíró tisztségig 1824-1838 
között, utána pedig a Helytartótanács tanácsosává nevezték ki (1845-1848). Fáblabírók lettek 
a következő tisztviselők: Boráros János (Pest-Pilis-Solt megye), Korhcrr János (Fejér megye). 
Szabó Gergely (Heves megye). 

32 Brockhaus-Riemann 1. kötet 127. p. 
33 Trcttcr György és Grossinger József klasszikus verseket fordított és adott ki, Patacsich József 

pedig az első magyar nyelvű pesti városismertetés szerzője (Patacsich, 1831), melyet utóbb a 
szintén városi tisztviselő Patisz Károly lefordított németre. 

34 Pl. Seebcr Károly polgármester hagyatéka (BFL IV.1202.cc. AN.2692). 



ezeket értelmiségi életvitel tüneteiként, vagy a polgári reprezentáció kellékeiként 
interpretáljuk. 

Az átalakuló társadalmi viszonyok között a városi tisztviselők helyzete egyéb-
ként is bizonytalan volt. Többen közülük nemesi címért folyamodtak. Ugyanakkor 
latinul Dominusnak neveznek ebben a korban minden városi tisztviselőt gyakor-
noktól fölfelé, függetlenül valóságos rendi helyzetétől, a német nyelvű források 
pedig von-nal írják ugyanezek nevét.33 Másfajta rendies elem a tisztviselő réteg 
életében, hogy nem deklaráltan, ám eléggé jellegzetesen, a városi —keresztény — 
kisebbségek mintegy „képviselethez" jutottak a tanácsban: így a görögkeletiek és 
az evangélikusok is huzamosan egy-egy hellyel rendelkeztek."6 Utóbbiak körében 
pedig az is kimutatható, hogy az e felekezethez tartozó tanácsnok elhunyta utáni 
következő tisztújításon hittársai közül is választanak egyet. Erre utalhat az a tény 
is, hogy Pintér ügyvéd tanácsnok után ebben az értelemben egyik — szintén ügy-
véd — veje mintegy „örökölte" posztját, és a városi evangélikus közösség tekinté-
lyes nagykereskedői magánlevelezésükben vele tárgyaltak meg városi kérdése-
ket.37 Hasonlóan a tradícionalitást tükrözi, hogy a tanácsüléseken született dön-
téseket tartalmazó iratokat még a korszak végén is a rangidősség sorrendje szerint 
írják alá a tanácsnokok, azt a képet sugallva, hogy ennek megfelelő ülésrend szerint 
ülnek a tanácsterem asztala körül. 

3. A harmadik megközelítés a szakszerüsödést, a hivatali munka racionalizálódá-
sát vizsgálja. A pesti városigazgatás bürokratizációjának vizsgálatához érdemes 
Max Weber kategóriáihoz nyúlnunk. Az ő tipológiájában az uralmi fonnák közül a 
tradicionális jellegű uralmat a hagyományok érvényességébe vetett hit jellemzi, 
míg a racionális uralom fő ismérve, hogy a legalitáson, a tételes renden alapszik.38 

35 Eszerint a hagyományosan a nemesi jogállásúaknak kijárt „von" cím fokozatosan kiterjedt a 
hivatalnoki posztokra is, ráadásul nemcsak „belső használatra", a tisztviselők saját ügykeze-
lésében (ld. a városi alkalmazottak fizetés-jegyzékét — BFL IV. 1202.c. AN.4972), hanem a 
tisztújítások után kinyomtatott névjegyzékekben, sőt a Dorffingcr-félc címtárban is, melyet 
nem a város adott ki. (Ld. az irodalomjegyzékben közölt névjegyzékeket.) 

36 Valószínűleg a református lakosság arányának növekedésével, és — közvetve — a magyar 
nemzeti mozgalom erősödésével hozható összefüggésbe az, hogy az utolsó évtizedben egy re-
formátus személyt — Szekrényessy Endre ügyvédet — is tanácsnoknak választottak. 

37 Az evangélikus tanácsnokok: Doleviczeny József (1786-1808), Pintér György (1813-1824) és 
utóbbi veje: Szloboda Mihály (1824-1847). BFL IV.1202.cc. AN.2504; Evangélikus Országos 
Levéltár (=EOL) PL III. a.88 és b.5 

38 Weber, 1967. 72-81. p. 



A vizsgált korszakra a pesti városigazgatás hivatalszervezete már kifejlődött, 
hiszen ekkorra a tanács mellett kialakult a városi iroda a különféle hivatalnoki cso-
portokkal és a levéltárral, működtek a szakhivatalok is, melyekhez a vizsgált kor-
ban csak egy új intézmény, a letéti pénztár csatlakozott. Az intézményrendszer 
bővülését meghaladta viszont az alkalmazotti létszám növekedése, elsősorban a 
kistisztviselők szintjén. A XIX. század elején a városi közigazgatás és igazságszol-
gáltatás is különvált szervezetileg, ha személyileg nem is teljesen. A hivatalszerve-
zet kiépülésével együtt adták ki az egyes tisztségekhez kapcsolódó hivatali 
utasításokat, melyek zöme már a XVIII. század második negyedében megszületett 
Pesten.39 

Nagyrészt korszakunkban terjedt el az előléptetési rendszer gyakorlata, azaz ál-
talánossá vált, hogy a magasabb tisztség elnyerésének előfeltétele az alacsonyabb 
tisztség betöltése korábban, és hogy a legalsó fokozatról indulva is magas posztra 
lehet jutni. A mintában szereplő 103 tisztviselő közül élete során 38, tehát több 
mint egyharmad eljutott a tanácsnoki tisztségig, vagyis a döntéshozó szintre; és a 
tanácsnokok közül egy kereskedő, egy iparosmester és néhány ügyvéd kivételével 
mind töltöttek be korábban valamilyen posztot a városi igazgatásban, mielőtt meg-
választották volna őket. Fontos továbbá, hogy a szenátorok zöme megválasztása 
előtt főjegyző, főügyész vagy alkapitány volt, tehát rangban közvetlenül a tanács-
nokság alatt; illetve hogy a későbbi magisztrátus-tagok közül 15 (vagyis majdnem 
a fele) a legalsó fokról, gyakornokként indította városi igazgatásbeli pályafutását. 
Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a hivatali ranglétrán való fokozatos emelke-
dés általánossá vált, mint ahogy az a tény is, hogy a leendő szenátorok átlag 15-20 
év szolgálati év után kerültek be a tanácsba.40 

A fenti adatok egyben azt is sugallják, hogy a városi politika döntéshozói és az ap-
parátus tagjai — vagy, szintén Weber terminusait használva: a politikából és a politi-
káért élők41 — a karrierút szempontjából nem különültek el egymástól élesen. Ez a 
vonás alighanem régiónkra jellemző, egyértelműen elüt például London gyakorlatá-
tól az általam vizsgált korszakot nem sokkal megelőző időszakban. Itt a város tanács-
nokai mind a legvagyonosabb üzletemberek köréből kerültek ki, beleértve nagy-
kereskedőket, hajótulajdonosokat, cukor-finomítókat, ipari vállalkozókat és gyar-
mati ültetvényeseket; akik tehát nem a városigazgatásból indultak.42 

39 Bónis, 1974. p. 
40 Tóth, 1996. 31-32. p. 
41 Weber, 1989. 
42 Rogers, 1990. 271-273. p. 



Ebből a szempontból jelentős a szakképzettség kérdése. Már a felvilágosult ab-
szolutizmus politikai elvei között szerepel, hogy tisztviselőnek lehetőleg felsőfokú 
képesítésű személyeket alkalmazzanak,43 de törvény korszakunkban ezt nem írta 
elő. Noha a tisztviselői minősítést elrendelték, a reformkori minősítési könyvek 
nem maradtak ránk, így csak elszórt forrásokból vonhatunk le következtetéseket. 
1789-ben a városi tanácsnokok közül csak egy fő nem értett latinul, míg németül 
egy kivételével mindenki jól tudott, magyarul csak ketten nem beszéltek, többen 
pedig franciául vagy „szlávul" tudtak. Végzettségüket tekintve heten jogi, öten pe-
dig számviteli képesítéssel bírtak.44 Ez a magas arány vélhetően a későbbiek során 
is fennmaradt, sőt az 183l-es tisztújítás utáni városi igazgatás névjegyzéke azt is 
feltünteti, hogy az alacsony beosztású irodai alkalmazottak körében is volt tizenkét 
személy, akik ügyvédvizsgát tettek — és talán praxist is folytattak. Négy írnokból 
kettő, négy járulnokból egy, kilenc díjnokból hat, kilenc napidíjas gyakornokból 
három neve mellé írták oda, hogy ügyvédvizsgát tett; de e forrás közvetve arra is 
utal, hogy a magasabb posztokat betöltő tisztviselők körében még nagyobb lehetett 
az ügyvéd végzettségűek aránya.43 

Noha Weber a bürokratikus igazgatás hivatalnokának jellemzői közé sorolja 
azt, hogy fő foglalkozása a hivatali munkája, nincs nyoma annak, miszerint foglal-
kozási összeférhetetlenség akadályozta volna a városi tisztviselőket abban, hogy 
tisztségükön kívül más kereseti forrásuk is lehessen. A pesti városi tisztviselők 
rendszeres fizetést kaptak, bár ennek összegét (és értékét) nehéz megítélni, több 
okból is. Egyrészt, mert az illetményen kívüli egyéb, pl. napidíj jellegű jövedel-
mekről nem készült összesítés, másrészt azért, mert bár a budai kormányszékek al-
kalmazottai nominálisan az ő fizetésük többszörösét kapták, de a városi tisztvise-
lők bére körülbelül azonos nagyságú, mint a hasonló megyei állások betöltőinek fi-
zetése; de azért is, mert a tényleges munkaidő hosszát nem ismerjük. Tény minden-
esetre, hogy az egykorú publicisztika kevesellte a tisztviselők bérét, és nagyrészt 
ezzel magyarázta korruptságukat.46 Erre az összefüggésre világít rá más oldalról az 
a tény, hogy a számadásra kötelezett tisztviselőktől igen magas óvadékot követel-
tek meg: az árvagyámnak 1829-ben éves fizetésének ötszörösét kellett kaucióként 
letennie, míg a telekhivatali ellenőrnek, valamivel később, annak két és félszeresét. 

A biirokratizáció egyik további szempontja szerint jelentős fejlemény, hogy pénz-
ben kapott és a beosztástól és fokozattól függő nagyságú illetményük mellett egyéb 

43 II. József „pásztorlevele" az állami hivatalnokokhoz (1784.). In: Csizmadia, 1979. 113-125. p. 
44 Közli Schmall, 1899. 322-324. p. 
45 Az 183l-es tisztújítás névjegyzéke — címleírását ld. az irodalomjegyzékben. 
46 Pl. Pesti Hírlap 1845. július 13. 



anyagi természetű juttatásban is részesültek: így egyes tisztségek viselői tűzifát kap-
tak, míg — a város életében elsőként — nyugdíjintézet biztosított a koros és szolgá-
latra már alkalmatlan volt hivatalnokok — ill. özvegyük és árváik — számára némi 
megélhetést. Ugyancsak ide tartozik, hogy a városháza átépítése előtt egyes tisztsé-
gek viselői ennek épületében laktak, azután viszont „lakáspénzt" kaptak.4 ' 

Összességében tehát elmondható, hogy a racionális igazgatás formális jegyei 
alapján a pesti reformkori hivatalszervezet jelentősen előrehaladt a bürokratizáció 
útján. 

A fentiek alapján összetett kép bontakozik ki a pesti városi tisztviselőkről. Az egyre 
inkább jogi szakképzettséggel rendelkező hivatalnokok jelentős kisebbsége a vá-
ros-szintű döntéshozatalig is eljutott, esetleg társadalmi téren az országos politikai 
elitig emelkedett, míg a többség megmaradt a helyi közigazgatás szűkös perspektívát 
nyújtó posztjain. Gondolkodásmódjukra alighanem a kispolgári óvatosság lehetett 
jellemző, kevéssé a vállalkozó kedv gazdasági téren vagy kulturális intellektualiz-
mus vagy éppen liberális politikai ambíciók. A rendszer kereteihez képest nyitottnak 
mondható városi tisztviselői kar így utat jelenthetett a független közhivatalnoki réteg 
— mint a polgári társadalom jellegzetes csoportja — kialakulásához. 
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47 Patacsich, 1831. 56-57. p.; Schmall, 1899. 110-111. p.; Schmall, 1901. 66-68. p. 
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HORVÁTH ZITA 

VÁZLAT ACSÁDY IGNÁC TÖRTÉNETÍRÁSÁRÓL 

„A történetírás — úgymond— a közszellem tükre: ösztönzéseit rendesen tőle nyeri 
és azok az áramlatok és irányok, melyek a társadalomban uralkodnak, legtöbbször 
a történetíróra is ellenállhatatlan befolyást gyakorolnak ama problémák kiszeme-
lésénél, melyek megoldásának tudományát és tehetségeit szentelni kívánja. Ott, 
ahol az állam nemcsak nagy és zajos politikai akcziók, hanem a csendes mélyreha-
tó kulturtevékenység iránt is élénk érzékkel viseltetik, hol egyenlően gondviselésé-
be fogadja a társadalom minden elemét, a polgárosító munka és emberi szorgalom 
összes tényezőit, ott a történetírás sem csupán a katonai vagy a diplomácziai ese-
ményeknek, nemcsak a híres embereknek és a vezérlő elemeknek áldozza figyelmét. 
Ottfelöleli a társadalom összes elemeit, a nép minden rétegét; az ismeretlen, a név-
telen nagy tömegeket, melyek hivatása kevésbé dicsőséges, de nem kevésbé hasz-
nos, és ép oly nélkülözhetetlen, mint az uralkodóosztályoké. A hol a közszellem 
kellően méltányolja ez elemek jelentőségét a modern államban, ott a történetírás is 
készségesen foglalkozik multjokfölderítésével. Keresi-kutatja, hogyan és miben já-
rultak az állam fennmaradásához, s viszont, mit tett az állam, hogy az ő boldogulá-
sukat, anyagi és szellemi jólétöket előmozdítsa... Az idézett szöveg szerzője, 
Acsády Ignác fontos része historiográfiánknak, rövidebb-hosszabb szócikkek ere-
jéig szinte minden jelentősebb lexikonban szerepel, nemkülönben a kevés szám-
ban megjelent historiográfiai müvekben2, sőt külön kötetet is szenteltek pályájá-
nak."' Ennek ellenére müvei nem igazán része a történeti köztudatnak, még a szak-
majelentős része is figyelmen kívül hagyja és leginkább csak „A magyar jobbágy-
ság története" című műve kapcsán, mint „egykönyves" szerzőt ismerik. 

Kortársai közül akár Marczali Henriknek, akár Tagányi Károlynak vagy Márki 
Sándornak stb. nagyobb figyelmet szenteltek és szentelnek. Megítélése korszakon-
ként változott. Míg pályája elején — amit a Századokban, főként Demkó Kálmán 

1 Acsády Ignác: A magyar jobbágynépcsség száma a mohácsi vész után. Bp., 1883. 3. p. 
2 R. Várkonyi Agnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. I—II. köt. Bp., 

1973.; Lederer Emma: A magyar polgári történetírás rövid története. Bp., 1963.; Gunst Péter: 
A magyar történetírás története. Debrecen, 2000. 

3 Gunst Péter: Acsády Ignác történetírása. Bp., 1961. (A továbbiakban: Gunst, 1961.) 

FONS X. (2003) 3. sz. 445-462. p. 445 



tollából született dicsérő recenziók is mutatnak — az elismerés hangján szólnak 
róla, addig a századfordulótól kezdve 1906. évi haláláig sok esetben durva és minő-
síthetetlen hangú kritikákkal kellett lelkében megküzdenie. A két világháború kö-
zött is jórészt negatívan ítélték meg, csak az 1945 utáni korszak hozta el számára az 
elismerést. 

Jászi Oszkár „ a legbecsületesebb, s legélesebb szemű magyar történetíró "-nak 
nevezte 1912-ben megjelent munkájában.4 Az 1930-as években Hóman Bálint a 
következőt írja nem csupán róla: „A pozitivizmusban életre kelt materiális érdeklő-
dés a századfordulón kaput nyit a rideg történelmi materializmusnak is, mely szö-
ges ellentétben lévén a katolikus spiritualismussal, a történet szemlélet egyház- és 
vallásellenes irányba való fejlődésének csúcspontját jelöli. Bár nálunk a marxiz-
mus tudományban alig éreztette hatását, s a történelmi materializmus szemlélete 
csupán a radikális és szocialista tábor néhány műkedvelő historikusának — Szen-
de Pálnak, Ágoston Péternek, Szabó Ervinnek— irányműveiben jutott teljes érvé-
nyesüléshez, hatása mégis felismerhető több historikus — így különösen Acsády 
Ignác — társadalom-gazdaságtörténeti munkásságán. 

Életpályájáról szóljon Acsády Ignác 1891-ben keletkezett önéletrajza, amelyet 
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészeti Karánál üresedében 
lévő magyar történelmi tanszék rendes állására benyújtott — egyébként sikertelen 
— pályázatához írt:6 

Vidéki zsidó család ivadéka vagyok. A szüleimnek csaknem félszázadon át folyó 
becsületes munkáját isten áldása kísérte, atyám (Adler Farkas) jelenleg Hajdúszo-
boszló első és Hajdú megye X. virilistája és saját földbirtoka után évi 1700forint 
egyenes adót fizet; anyám a hajdúszoboszlói vörös kereszt-egylet elnöke. Családi 
nevemet az itt mellékelt engedély alapján 1875-ben magyarosítottam. Születtem 
1845. szeptember 9-én Szatmár megyében Nagykárolyban, hol elemi és algimnázi-
umi tanulmányaimat végeztem. Az 5. és 6. osztályt a debreceni kollégiumban, a 7. 
és 8. osztályt Budapesten végeztem, hol az érettségi vizsgálatot igen jó sikerrel tet-
tem le. 1866-ban rendes hallgatója lettem a budapesti tudományegyetem jog- és ál-
lamtudományi karának, hol 1869 közepéig, mikor végkép a hírlapírói pályára lép-
tem a legfontosabb tantárgyakat hallgattam s általában, mint mellékelt leczke-

4 Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Bp., 1912. Idézi: R. 
Várkonyi, I. köt. 230. p. 

5 Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika. Bp., 1938. 460^461. p. 
6 Acsády Ignác önéletírása. Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, XIX. (regi jelzet: 2595/1934.) 



könyvem bejegyzéseiből kitűnik, szorgalmam és előmenetelem igen jó bizonyítékát 
adtam. Gyakran és sikerrel coüoquáltam, minden kényszerítő ok nélkül, mert min-
dig tandíjat fizettem. Egyetemi éveim folyamán csaknem mindama kitüntetésekben 
részesültem, melyeket egyetemi hallgató egyáltalán elnyerhet. Kitüntetéssel tettem 
le a jogtörténeti államvizsgálatot, dicséretesen az egyetem kebelében rendezett 
statisztikai tanfolyam záróvizsgáját, három ízben nyertem nagyobb munkáért elis-
merő bírálat pályadíjat s egyszer a tekintetes tanári kar a Corpus Juris Civilis egy 
díszkötésű teljes példányával jutalmazta „kitűnő" szorgalmamat és előmenetele-
met. Később „cum laude" tettem le a bölcsészettudori szigorlatot, fő tárgyam eb-
ből is a magyar történet volt. Amint az egyetemen a jog- és államtudományok, 
bölcsészet, kill- és belföldi történelem tanulmányozása mellett már sokat foglal-
koztam írással, akképen később, midőn végkép hírlapíró lettem folyton igen élén-
ken érdeklődtem a tudományok iránt. Az egyetemen szerzett ismereteim szélesebb 
köréhez képest irodalmi működésem is szélesebb körre terjed ki. Szépirodalmi mű-
veimen kívül, melyeket itt mellőzök s melyekre, valamint több másra nézve a továb-
bi adatok idősb Szinnyey József „Magyar írók élete és munkái" műve ide csatolt 
első füzetében találhatók, a következő önállóan megjelent kisebb-nagyobb eredeti 
és fordított idemellékelt műveimre utalok: 
1. Az általános államjog és a politika története a tizenhatodik század óta a jelen-

korig. Irta Nagy I. C. Bluntschli. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvkiadó vállalata. I. kötet, Bp., 1875. II. kötet, Bp., 1876. 

2. Az osztrák császári czim és Magyarország 1804-7. Levéltári adatok alapján. 
Bp., 1877. 

3. Zsidó és nem zsidó magyarok az emanczipáczió után. Bp., 1883. Első és máso-
dik kiadás. 

4. Széchy Mária (M. Tört. Életrajzok I.) Bp., 1885. 
5. Magyarország Budavár visszafoglalása korában. A magyar történelmi társu-

lat által koszorúzott pályamunka. Bp., 1886. 
6. Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt. Kiadja a Magyar Tu-

dományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Bp., 1888. 
7. A magyar jobbágynépesség száma a mohácsi vész után. Székfoglaló értekezés. 

Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia . Bp., 1889. 
8. Közgazdasági állapotaink a XVI. és XVII. században. Bp., 1889. 
9. A római pápák az utolsó négy században. Irta Ranke Lipót. Harmadik kötet. 

Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Bp., 1889. 
10. Bethlen Gábor és udvara. Bp., 1890. Kiadja a Magyar Történelmi társulat. (A 

munka 1-230. oldalát Gindely írta s én csak fordítottam, a többi már a saját 
eredeti művem). 



11 .Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben. E vállalatban a „ Végigpil-
lantás az osztrák-magyar monarchia alakulása történetén " czímű részt I. Li-
póttól a jelenkorig én fordítottam. Egészen én fordítottam Alsó-Ausztria, 
Felső-Ausztria, Salzburg, Stiria, Karinthia és Krajna történetét, vagyis azon 
összes történeti dolgozatokat, melyek eddig a vállalatban megjelentek. 

12. A magyar nemesség és birtok viszonyai a mohácsi vész után. Kiadja a Magyar 
Tudományos Akadémia. Bp., 1890. 

Ezen nagyobb eredeti vagy fordított munkák írása közben igen messzemenő te-
vékenységet fejtettem ki a tudományos és irodalmi folyóiratokban s elmondhatom, 
hogy csaknem húsz év óta alig volt hazánkban ily folyóirat, mely tőlem kisebb-na-
gyobb eredeti dolgozatot vagy bírálatot nem közölt volna. Noha közöttük ívekre 
terjedő és önálló kutatáson nyugvó tanulmányok vannak (például Hadtörténelmi 
KözleményekI. évf „ Végváraink és költségeik") itt csak három kiváló folyóiratban 
megjelent kisebb dolgozataimat mellékelem, melyek mindegyike egy-egy jókora 
kötet tesz. Ezek: 
13. Budapesti Szemle 1873-1889. 
14. Századok 1876-1890. 
15. Nemzetgazdasági Szemle 1887-1890. 

Végül hírlapírói tevékenységem általános jellemzésére sok száz és száz, névalá-
írással vagy anélkül a Pesti Napló 1870-1891 évfolyamaiban megjelent tárcza-
czikkeimből egy igen kis részt, melyet épen megszerezhettem, állítottam össze. Eze-
ket tartalmazza azon kötet, melynek czíme: 
16. Irodalmi és Tudományos tárczák gyűjteménye. 

Igen könnyű lett volna itt mellékelt könyveim számát még tetemesen szaporítani, 
de ez is eléggé jellemzi írói tevékenységemet, mely egyetemi tanulmányaimnak meg-
felelően sokoldalú ugyan, melyből azonban határozottan kidomborodik a történettu-
dományokkal, de főleg a magyar nemzeti történelemmel való beható foglalkozás. 
Azon művek, melyeket az Akadémia, a Történelmi Társulat vagy az Osztrák-Magyar 
Monarchia czímű vállalat szerkesztősége megbízásából lefordítottam, sőt részben 
(mintpl. Gindely Bethlen Gábor s a Végigpillantás a Monarchia történetén) teteme-
sen átdolgoztam, hírneves külföldi írók művei s a tudományos tanúság mellett sokat 
okultam rajtuk a történetírói módszer, feldolgozás és irály tekintetében. Különösen 
tanúságos volt reám Bluntschli és Ranke, ámbár kivülök az összes kiváló XIX. szá-
zadbeli európai történetírókat ismerem. Más tekintetben ugyan, de fölötte tanúságos 
volt reám az egyes osztrák tartományok külön történetének lefordítása, melyek egy-
részt földrajzi fekvésük, másrészt az uralkodó-ház közössége következtében a ma-
gyar történészre is kiválóan érdekesek. Eredeti történeti munkáim és tanulmányaim 



hosszú sorában egyetlen egy sincs, mely nem feldolgozott munka lennesnem beható 
levéltári kutatásokon nyugodnék. Nyers anyag közzétételére, okmányok kiadására 
nem vállalkoztam soha, ámbár az egykorú eredeti forrásokból számtalan másolatot 
kellett vennem és sok kötetre menő jegyzetet kellett tennem. De az okmányok egysze-
rű kiadásának dicsőségét másoknak engedtem át. Kétségkívül az is hasznos munka, 
de én hasznosabbnak, lényegesebbnek tartottam az egykorú okmányok tartalmát a 
kinyomtatott irodalom lehető felhasználásával rendszeresen, lehetőleg vonzó alak-
ban feldolgozni, így a kutatás eredményét nemcsak a szakembernek, hanem minden 
művelt olvasónak hozzáférhetővé tenni. Különösen a múlt olyan mozzanatait válasz-
tottam kutatásaim tárgyává, melyekkel előbb nálunk senki sem foglalkozott. A politi-
kai és katonai történet mellett a nemzeti polgárosodás számos főfontosságú problé-
máját igyekeztem megoldani. Vizsgáltam a szocziális szervezetet, melyből az állam 
erejét meríti, a rendi tagozást, a közintézmények gyakorlati tevékenységét és a nem-
zetminden rétegének állapotait; foglalkoztam a régi népesség számának kiderítésé-
vel, a pénzügyi viszonyokkal és szervezettel, a régi ipar, kereskedelem, földmüvelés, 
a nemesi, városi és vidéki lakosság viszonyaival, s azt hiszem, hogy művem mind-
egyikében tanúság nyílik nemcsak arra nézve, hogy a régi emberöltők hogyan védték 
meg, hanem arra is, hogyan polgárosították hazánkat s minő erőt merítettek a polgá-
rosodásból az ország megoltalmazására. Mindezen működésemben nagy hasznom-
ra voltak még az egyetemen szerzett s azóta folyton gyarapítottjogi, államtudományi 
és nemzetgazdasági ismereteim, melyek nélkül ma már valóban sikeres történetírói 
tevékenység nem képzelhető. Egyik szakmunkámat a Történelmi Társulat még 
1885-ben pályadíjjal jutalmazta, egész történetírói működésemet pedig a Magyar 
Tudományos Akadémia azzal tüntette ki, hogy a második osztály levelező tagjává vá-
lasztott. Székemet ott még azon évben elfoglaltam s több felolvasást tartottam. 
Ugyanezt tettem már előbb a történeti társulatban s másutt is. Levéltári kutatásokat 
évek óta folytatok a fővárosban az Országos Levéltár, a Nemzeti Múzeum, a Tudo-
mányos Akadémia és a Történelmi Bizottság, az Egyetemi Könyvtár gazdag gyűjte-
ményeiben. Huzamosabban dolgoztam Bécsben a Császári és Királyi Állami és 
Udvari (Staatsarchiv) a Császári és Királyi Közös Hadügyi (Kriegsarchiv) és a Csá-
szári és Királyi Közös Pénzügyi (Kameralarchiv) Levéltárakban. Számos vidéki le-
véltárban is kutattam vagy az ott lévő anyagot felhasználtam, így pl. az egy „ Széchy 
Mária" czímű munkában valami harmincz különböző gyűjteményből van az anyag 
összehordva. Részint e czélból, részint általános ismereteim gyarapítása végett be-
utaztam hazánk minden vidékét néhány éjszakkeleti megye kivételével, az összes 
osztrák tartományokat, éjszaki és déli Németországot, Franczia- és Olaszország 
nagy részét. Néhol heteken át időztem ismereteimet és tapasztalataimat gyarapítani s 
más nemzetek viszonyaival megismerkedni iparkodva. 



Ez idő szerint napi teendőim mellett apróbb történelmi tanulmányokon kívül egy 
nagy munkán dolgozom, melynek czíme: Magyarország három részre oszlása, s 
melynek elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia múlt évi naggyűlésén a Tör-
ténelmi Bizottság kezdeményezésére s a második osztály ajánlatára bízta reám. E 
munkával, mely a Bükk László-féle 1000 Ft-os jutalommal fog díjaztatni, 1892. 
szeptember 30-án kell elkészülnöm, s minthogy a kinyomtatott irodalom átkutatá-
sát épen mostanában végeztem be, jelenleg az idevonatkozó levéltári anyagot kez-
dem áttanulmányozni. 

Máskülönben életpályám eddig egész szabályosan, minden rendkívüli esemény 
nélkül folyt le. Nőtlen vagyok. Becsületesen, buzgón és lelkiismeretesen működtem 
a hírlapírás terén mely szerény, de tisztességes megélhetést biztosított számomra és 
szoros kapcsolatba hozott a kor összes nemzeti törekvéseivel, gyakorlatilag megis-
mertetett az állami és politikai élet menetével, minek kiváló hasznát vettem törté-
netírói munkásságomban. Ebben is sokat köszönök a hírlapírói foglalkozásnak, 
melyre hálával gondolnék vissza akkor is, ha alkalmam nyíléka tanári pályán to-
vább szolgálni azon nagy nemzeti és tudományos érdekeket, melyeket eddig a napi 
sajtóban lelkesedéssel szolgáltam. 

Budapest, 1891. január 12. 
Dr. Acsády Ignác 

Mint ahogy az önéletrajzából is kiderül nem történésznek készült, a jogi egyete-
men egyebek mellett olyan neves tanárok tanították, mint Wenzel Gusztáv, Kerék-
gyártó Áipád, Toldy Ferenc és Horváth Cyrill.7 Nyilván az említett tudósoknak is 
része volt abban, hogy figyelme egyre inkább a történelem felé fordult. Talán válto-
zó érdeklődése, a politika iránti fogékonysága is közrejátszott abban, hogy az ügy-
védi pálya helyett az újságírást választotta, amely mellett, élete végéig, már törté-
nészként is kitartott. 1869-ben a Századunk hírlapírója lett, majd amikor a Száza-
dunk egyesült a Pesti Naplóval ő is a Kemény Zsigmond által szerkesztett De-
ák-párti Pesti Naplóhoz került. Haláláig belső munkatársa maradt a lapnak. Amint 
azt biográfusa, Gunst Péter is megemlíti, magánéletéről alig maradt fenn feljegy-
zésre érdemes. Bár markáns politikai világlátása volt — ami hírlapírói cikkeiből is 
kiviláglik—, aktívan nem politizált. Természetesen világnézetére, politikai hitval-
lására, szépírói tevékenységére és történészi munkásságára is hatással volt szárma-
zása. Ahogy önéletrajzában is lejegyezte, jómódú, földbirtokkal rendelkező, asszi-

7 Acsády Ignác leckekönyve. Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 79. 53. 2 



milálódott zsidó szülök gyermeke. Ebből adódik egyrészt liberalizmusa, másrészt 
az asszimilált zsidókra jellemző túlzott nacionalizmus, amellyel magyarságukat 
hangsúlyozva, mintegy zsidó származásukat kompenzálják. Deák Ferenc és Eöt-
vös József liberális politikájának híve volt, amihez értelemszerűen a kiegyezés el-
fogadása, a polgári államszervezet kiépítése is hozzátartozott. Az állam és egyház 
szétválasztása, valamint az iskolák állami felügyelet alá vonása mellett kardosko-
dott, ugyanakkor az általános választójog kiszélesítését helytelenítette: „ ...oly mó-
don akarja átalakítani [t.i. a választójogot — H.Z.] mely Magyarországot a birtok-
talan, a tudatlan tömegjátéklabdájává tenné... ",,, ...az általános választójog nem 
való Magyarországnak"*. Többek között az általános választójogi törvény miatt 
fordul szembe a Deák-párt politikájával, az 1870-es évek végétől eloszlanak a ki-
egyezéshez fűzött illúziói is: „ ...a '67-i kiegyezéshez fűződött remények ...inkább 
elhervadni, mint virulni látszottak... "9 Úgy érzi, hogy a kiegyezés sem hozta el a li-
berális reformok megvalósulását, de mint az történeti munkáiban is látszik, végle-
gesen azt nem utasította el. A gazdasági kiegyezés idején fogalmazódik meg az a 
Habsburg gazdasági gyarmatosításról szóló gondolata, melyet később, Marczali 
Henrikhez hasonlóan, történeti munkáiban is kifejt. Mindvégig megmaradt liberá-
lis gondolkodónak, de egyfajta, a korszakra jellemző korlátozott liberalizmus híve 
volt, amelyben az általános és közismert liberális elvek mellett éppen úgy belefért a 
— nem elsősorban a klasszikus liberalizmusról ismert — Apponyi Albert és Szi-
lágyi Dezső vezette egyesült ellenzék támogatása, mint a magyar hegemónia hirde-
tése a nemzetiségekkel szemben. Kívánatosnak tartotta volna, hogy a középiskolák 
felsőbb osztályaiban magyar nyelven oktassanak, ugyanis véleménye szerint a 
szláv nyelvű oktatás a pánszlávizmus veszélyét hordozza: ,, Tanítsunk minden 
nyelvet, melyre bennünket cultur érdek vagy praktikus szükséglet vezet, tanítsuk a 
tót, a szerb, román, ruthén és német nyelvet ott, ahol a helyi viszonyok vagy általá-
nos művelődési érdekek kívánják, de ne a magyar nyelv rovására tanítsuk azokat. A 
középtanodák szétárasztandó műveltségének határozottan magyarnak kell lenni, 
mert más nem is lehet, hiszen hazánkban csak magyar cultura van, szerb és tót 
culturapedig nincsen. Ezeknek középtanodákat állítani annyitjelent, mint a közép-
tanodák intézményéből minden üdvös sikert ab ovo megvonni. A tót gymnasiumok 
a tót vidékeken nem teremtettek tót műveltséget, hanem igen is egy pánszláv moz-
galmat, melynek alapja a szellemi sötétség és tudatlanság volt. Ellenben a magyar 
gymnasiumok tót vidékeken is tárczavivői lettek a modern műveltségnek, ezt a ta-

8 Alföld, 1872. 69. sz. Idézi: Gunst, 1961. 29. p. 
9 Alföld, 1871. 1. sz. Idézi: Gunst, 1961. 30. p. 



nulságot alkalmaznunk kell a középtanodák újjászervezésekor. "10 A pánszláviz-
mustól való félelme erős oroszellenességgel is párosult, amelyet persze nem lehet 
elválasztani Oroszország 1849-es szerepvállalásától. Egyszerre volt liberális és 
nacionalista, amely ellentmondás a XIX. század vége felé nem volt egyedi és csak 
Acsádyra jellemző szemlélet. Bár empátiával viseltetett az elnyomottak iránt, 
amely történeti műveiben, illetve témaválasztásában is megmutatkozott, ugyanak-
kor aggodalommal figyelte a munkásmozgalom erősödését. A nagytőke uralmá-
ban látta okát a társadalmi béke felbomlásának, a kommunizmus terjedésének. 

Természetesen újságíróként az aktuális zsidókérdésben is hallatta hangját, ige-
nelte a zsidó emancipációt és fellépett az egyre fokozódó antiszemitizmus ellen. 
Hasonlóságot látott a zsidóság és a parasztság elnyomatása között, ezért úgy gon-
dolta, hogy a régi uralkodó osztály, a konzervatív nemesség elleni küzdelemben a 
parasztság és zsidóság között érdekközösség van. Feltétlen híve volt az asszimilá-
ciónak, ebben látta a zsidó kérdés egyedüli megoldását, mely témának külön röp-
iratot is szentelt." 

Mielőtt a történészi pályát választotta hivatásul, a szépírói pályán is kipróbálta 
magát. Ezen műveiben hasonló problémákat feszeget mint újságíróként. Valószí-
nűleg önkifejezési vágyának ekkor még a szépirodalom felelt meg leginkább. Mű-
veinek helye kell, hogy legyen a magyar irodalomtörténetben, de sem a régi hat 
kötetes irodalomtörténetben („spenót"), sem más irodalomtörténeti műben nem 
szerepel. 1880-ban jelent meg Aranyországban címmel három felvonásos vígjáté-
ka, amely bár színpadra nem került, az olvasók körében sikert aratott és a kritika is jól 
fogadta. E műben a zsidó polgárság hozomány vadászatát pellengérezte ki. 1882-ben 
látott napvilágot Fridényi bankja című regénye, amelyet már 1881-ben a Pesti 
Napló folytatásban közölt. Talán három szépirodalmi műve közül ez a legjelentő-
sebb. Regénye realisztikus karriertörténet, amely azonban, valószínűleg Jókai Mór 
hatására, nem nélkülözi a romantika jegyeit sem. A regényben felvonulnak a kor 
társadalmának jellegzetes képviselői, a pénzügyi hatalmasságok, a bárók, a dzsent-
ri családok elszegényedett sarjai, képviselők, újságírók, tudósok, tudós férjüket a 
pénzvilágba hajszoló, nagyravágyó feleségek stb. Kékessy miniszterelnök szemé-
lyében felismerhető Tisza Kálmán alakja is. A regény alaphelyzete, az általa már 
újságíróként is kárhoztatott bankalapítási láz, itt konkréten a Fridényi bankház kül-
földi tőkével történő megalapítása, amelyhez sikerül megnyerni a társadalom kü-
lönböző rendű és rangú embereit, akik némelyike a pénzét, némelyike a nevét, 

10 Alföld, 1873. 161. sz. Idézi: Gunst, 1961. 262. p. 
11 Acsády Ignác: Zsidó és nem zsidó magyarok az emanczipáció után. Bp., 1883. 



némelyike — ebből van a legkevesebb — a tudását adja az ügyhöz. A főszereplő, 
Fridényi Oszkár, egy cseh Bach-hivatalnok gyermeke és felesége, Elza, egy auli-
kus magyar nemes leszármazottja, aki elutasítva megyei tisztviselő kérőjét, hozzá-
megy Fridényihez, akiben az új kor szimbólumát és reménységét látja. A létreho-
zott bank Elza szellemi terméke, aki a regény végére elfordul saját müvétől, férjé-
től, és régi családi fészkébe vonul vissza, míg férje nagyra törő szeretője oldalán és 
tanácsára egyre kétesebb ügyletekbe bonyolódik és sorsa a szükségszerű bukás. 
Acsády ezzel a végkifejlettel koráról, a tőke hatalmáról mond negatív értékítéletet, 
éles bírálatot. Hasonlóan társadalmi problémákat feszeget harmadik műve, a Pénz-
házasság című kisregény. 

A szépirodalom után fordul a történetírás felé. Stílusán is meglátszik az újság-
írói, szépírói múlt. Olvasmányosan, gördülékenyen és szépen ír. Negyvenéves, 
amikor végképp a történettudomány mellett kötelezi el magát. A történetírásban ta-
lálja meg azt a műfajt, amely mintegy a múlt példájával utat mutathat egy jobb jövő 
felé. A „História est magistra vitae" elve alapján a történelemben keresi azokat a pon-
tokat, fogódzókat, amelyek a nemzetállam kiépülését szolgálják. Számára, ahogy 
kortársai számára is, a történettudomány több egy diszciplínánál, vele hatni akar a 
társadalomra. Emellett nyilván ő maga is kereste az okokat kora problémáira és a 
választ a történelemben kívánta meglelni. Első művéből, — A z osztrák császári 
czím és Magyarország, 1804-1807. Budapest, 1877. — amely doktori disszertáci-
ója volt, egyértelműen kiviláglik viszonya a történelemhez: „Az egységes osztrák 
császárság már annyiszor fenyegette Magyarország államjogi és politikai önálló-
ságát, hogy nem lehet érdektelen annak eredetével és megalakulásával főbb moz-
zanataival megismerkedni " (18. p.) Már ebben a korai művében is megfogalma-
zódik a Habsburg uralom és a már említett gyarmatosító politika — később még 
markánsabban kifejtett — bírálata. Ezen müve után csak recenziókat ír kora törté-
neti munkáiról, főként a Pesti Naplóban. Olyan történetírókat ismertet, mint Frak-
nói Vilmos, Grünwald Béla, Szilágyi Sándor, Thaly Kálmán, Marczali Henrik, 
Pauler Gyula, Csánki Dezső stb. és számos külföldi szerző. Mielőtt kutató törté-
nésszé vált volna, ezen szerzők művein tanulta meg a szakma fortélyait. Kezdetben 
Szilágyi Sándor és Thaly Kálmán pártfogását és barátságát élvezhette. Érdeklődé-
se elsősorban a XVI-XVII. század felé fordult, első jelentősebb müve a Magyar 
Történeti Életrajzok sorozat harmadik köteteként jelent meg 1885-ben, Széchy 
Mária címmel. Ezen műve csakúgy, mint az 1886-os Magyarország Budavár 
visszafoglalása korában című monográfiája, egyenlőre kedvezőbb Habsburg-ké-
pet tár az olvasó elé, mint említett disszertációja, illetve későbbi művei. Ez termé-
szetesen a kiegyezéshez való viszonyában is keresendő. 1885-ben a Magyar Törté-



nelmi Társulat Bay Ilona úrnő által kitűzött pályadíjával jutalmazták a Magyaror-
szág belállapota 1680 körül c. munkáját. E mű folytatása és kibővítése lett a Ma-
gyarország Budavár visszafoglalása korában c. mű. Mindkettőre jellemző a már 
említett viszonylagos szimpátia a Habsburgok iránt, és annak a hangoztatása, hogy 
a török uralom alatt a katolikusok képviselték egyedül a magyarságot. Tehát a ké-
sőbbi műveiben jelentkező ellenszenv a Habsburgokkal és a katolikus egyházzal 
szemben még nem jellemzi korai műveit, sőt bírálja a protestánsokat a török iránti 
magatartásuk miatt. Ekkor számára még nem a Habsburg-ház, hanem a török az or-
szágot veszélyeztető igazi ellenség. A kuruc mozgalmak iránti Thaly Kálmán-féle 
pozitív elfogultság sem jellemzi, a Rákóczi-szabadságharcból az 171 l-es szatmári 
békét tartja igazán jelentősnek, ami érzésünk szerint tükrözi az 1867-es kiegyezés-
hez való viszonyát is. Általában nem híve a forradalmi megmozdulásoknak, ame-
lyek szerinte veszélyeztetik a társadalmi békét. 

Elég nagy teret szentel a társadalom és államszervezet leírásának, ami egyfelől 
megkülönbözteti kortársaitól, másfelől megelőlegezi gazdaság- és társadalomtör-
téneti érdeklődését. A jobbágyság helyzetének viszonylag kimerítő vizsgálata elő-
revetíti későbbi, a jobbágyság történetéről írott müvét. 

Acsády évente pár hetet külföldön töltött, végigjárta Európa országait, ismerke-
dett azok politikai és társadalmi viszonyaival. Korának nyugat-európai történetíró-
it is jól ismerte, fentebbi művein kimutatatható Macaulay Anglia történetének ha-
tása is.12 

Az 1880-as 90-es években fordult érdeklődése a gazdaság- és társadalomtörté-
net felé. Mindez nem sokkal később történt a gazdaságtörténet nyugat-európai in-
dulásánál, ami, véleményünk szerint, a mindenkori honi történetírásra is jellemző 
Nyugat-Európához viszonyított megkésettség és reflektálatlanság szempontjából 
sem lebecsülendő, különösen, ha kortársainak szinte kizárólag politikatörténeti 
orientációjára gondolunk. Ezen müvei, még ha szemléletbeli korrekcióra is szorul-
nak, a mai napig megkerülhetetlenek. Nyugat-Európában is ez idő tájt alakult ki a 
történettudományon belül önálló diszciplínaként a gazdaságtörténet, amely rész-
ben a XVIII. században kialakult művelődéstörténetből, a Wilhelm Roscher-féle 
közgazdaságtanból táplálkozott, de hatással volt rá a marxizmus politikai gazda-
ságtana is. Emellett hatott rá a pozitivizmus is, különösen Taine és Buckle érdemel 
említést, akinek művei Acsády előtt sem voltak ismeretlenek, ahogy nyilvánvalóan 
ismerte Lamprecht négy kötetes gazdaságtörténetét is. Nálunk XVIII. századi 
előzmények (Bél Mátyás, Berzeviczy Gergely) után, a reformkor idején, kétségte-
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lenül a liberalizmus hatásaként foglalkoztak a gazdaság kérdéseivel, elsősorban 
Horváth Mihály volt az, aki célul tűzte ki, hogy a történetírás vonja be érdeklődési 
körébe a néppel való foglalatosságot: „ . . . mit kell mondanunk az ipar és kereskedés 
történetéről miután az írók a trónváltozások és országszerződések, háborúk és bé-
kekötések s más nagyszerű és nem nagyszerű lármás események írásával elfoglal-
ván, figyelemre is alig méltatták a népi élet csöndes körét... "13 E szellem szülötte 
Horváthnak az 1514-es parasztfelkelésről szóló müve is. Az 1860-as években a tör-
ténetírásban ismét előtérbe kerül az egyoldalú politika centrikusság, az államköz-
pontú szemlélet, még akkor is, amikor látszólag gazdasági és társadalmi prob-
lémákat feszegetnek, ez még Horváth Mihályra is jellemző lesz. 1877-ben Inama-
Sternegg müvében jelent meg először a Wirtschaftsgeschichte szó, amit a német 
gazdaságtörténet szempontjából határkőnek tekintenek. Nálunk nem sokkal ké-
sőbb, 1879-ben jelent meg Thallóczy Lajos munkája A kamara haszna (lucrum 
camer ae) történeti kapcsolata a magyar adó és pénzügy fejlődésével címmel, ami a 
magyar gazdaságtörténet indulásának kezdőpontja. 1887-ben napvilágot lát Wen-
zel Gusztáv műve, azzal az igénnyel, hogy feldolgozza a magyar mezőgazdaság 
történetét. A művet mind a kortársak, mind az utókor jogos kritikával illeti, maga a 
szerző is tisztában volt műve gyengeségével, azt főleg folytatásra váró kezdemény-
nek tartja. A mű egyik bírálója éppen Acsády volt. Vélhetőleg e vállalkozás hiá-
nyos volta is szerepet játszott abban, hogy a kortársak belássák a gazdaságtörténet-
kutatás fontosságát. 

Tagányi Károly kezdeményezésére és szerkesztésében új folyóirat látott napvi-
lágot Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle címmel 1894-ben. A 12 éves működése 
során 13 évfolyamot megért, 1906-ban megszűnt folyóirat sokat tett a gazdaság-, 
főként a mezőgazdaságtörténet-kutatás előmozdítása érdekében, bár mindezt a po-
zitivizmus szellemében inkább puszta adat- és forrásközléssel, mint érett tanulmá-
nyokkal művelte. A közölt források át nem gondolt logika alapján, egymás mellé 
sorakoztatott, véletlenszerűen kiválasztott iratok voltak. Az érdemesebb tanulmá-
nyok írásával Tagányi Károly, Takáts Sándor és Acsády Ignác — aki a lap főmun-
katársa volt — tűnik ki. Wellmann Imre a következőképpen értékeli Acsádyt: „A 
mezőgazdaság és a parasztság történetének kutatására irányuló törekvések melyek 
Berzeviczytői s Horváth Mihálytól kiindulva pozitivista, illetőleg liberális beállított-
ságú historikusaink között mind messzebb ható s mind mozdítóbb erejű hullámokat 
keltettek, szinte egytől-egyig valamelyest visszhangra találtak Acsády Ignácnál. "14 

13 Horváth Mihály: Az ipar ós kereskedés története Magyarországon. Buda, 1840. IV. p. (reprint) 
14 Weltmann Imre: Agrártörténetünk módszerének kérdéséről. Különnyomat az Agrártörténeti 
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Acsády a Közgazdasági állapotainkXVI. és XVII. században (Bp., 1889.) című mü-
vében is rámutat a gazdaság- és társadalomtörténet szükséges voltára: „A magyar 
köznép, a parasztság, földművelésünk, nemzeti vagyonosságunk legnyomatéko-
sabb tényezője éppen nem dicsekedhetik azzal, hogy sorsa iránt a történetírás akár 
a múltban, akár a jelenben valami túlságos érdeklődést tanúsított volna. Keveset 
foglalkozott vele mindenkor, de a legkevesebbet éppen napjainkban. A régibb idők-
ből még csak van néhány munkánk, mely a jobbágyságnak legalább köz- és némely 
magánjogi viszonyát igyekezett tisztába hozni. Az utóbbi harmincz-negyven év 
alatt azonban már ezt sem tették. " (82. p.) 

Acsádyra Kautz Gyula, Roscher tanítványa is hatással lehetett, akinek az óráit 
éveken át hallgatta az egyetemen. Az 1880-as évektől kezdve a 90-es évek közepé-
ig a gazdaságtörténet iránti fogékonyságát a kora újkori magyarországi adózás tör-
ténetéről írott művei jelzik, amelyek ebben a témakörben, az említett Thallóczy 
művén kívül, teljesen úttörő vállalkozásnak bizonyultak. Ezen művek sorában az 
első: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt 1526-1564 (Bp., 
1888.), amelyet széleskörű magyar és bécsi levéltárakra kiterjedő forrásfeltárás 
előzött meg. Elsősorban a kamarai adminisztráció kiépülését dolgozta fel, de rész-
letesen szólt a különböző adófajtákról is. Vizsgálódása a királyi Magyarország te-
rületére korlátozódott. E művében is még kifejezett szimpátiával ír a Habsburgok-
ról, illetve itt konkrétan I. Ferdinándról: ,,I Ferdinánd pénzügyi politikájának con-
serváló iránya tehát a pénzrendszer terén is nyilatkozott. De még nagyobb mérték-
ben érvényesült az a pénzügyi közigazgatás újjáalakításában. Bármennyire meg-
bontotta a mohácsi vész azt is, Ferdinánd nem alkotott helyére valami idegen-
szerűt, hanem a régi alapokon építette fel s igyekezete csupán oda irányult, hogy 
czélszerűbb szervezéssel emelje hivatásinak színvonalára. " (33. p.) Monográfiája 
a maga nemében ma is alapműnek számít, amely foglalkozik a parasztsággal, mint 
adózó osztállyal is. Nyilván az, hogy gazdaságtörténeti munkáit az adózás történe-
tének vizsgálatával kezdte, szerepet játszhatott az is, hogy így kiemelten tudott a 
parasztság történelemben játszott szerepével foglalkozni.13 További müvei e tárgy-
ban: A pozsonyi és szepesi kamarák (1565-1604). Bp., 1894., A jobbágyadózás 
1564-76-ban. Bp., 1894. és A jobb ágy adózás 1577-97-ben. Bp., 1896. 

Az adózás történetének vizsgálata mellett behatóan és úttörő jelleggel foglalko-
zott a kora újkori népesség számának megállapításával, a társadalom rétegződésé-
nek jellemzőivel. E helyütt minden idevonatkozó müvével foglalkozni nem tu-
dunk, példaként a legismertebb és legtöbb kritikát kiváltó művét említenénk meg a 
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Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában címűt. {Magyar Statiszti-
kai Közlemények, Új folyam, 12. k. Bp., 1896.) A kritikák egy része valóban jogos 
mind a módszer, mind a népesség számának alábecsült megállapítása tekintetében. 
Anélkül, hogy mentegetni akarnánk, megjegyezzük, hogy semmilyen honi minta 
nem állt rendelkezésére. Ugyanakkor ő hívta fel először a figyelmet arra, hogy az 
urbáriumok, a dica- és dézsmajegyzékek, egyebek mellett, a népesség számának 
megállapításához is kiváló források. A mottóból is kicseng véleménye a történettu-
domány művelésének mikéntjéről. Feladatát — és éppen ezért fordul a gazdaság-
és társadalomtörténet, a saját korában újszerű vizsgálata felé — abban látja, hogy a 
politikai eseményeken túl a történelem egészével kell foglalkozni, ui. a politikatör-
ténet nem más, mint a politikában tevékenyen résztvevő feudális elit történelme. 
Amihez hozzátartozik a társadalom minden osztályának és rétegének vizsgálata, a 
gazdasági folyamatok összefüggéseinek megértése. Erre pedig szerinte azért van 
szükség, mert csak a múlt teljes körű vizsgálata az, amely segít megérteni a jelen-
hez vezető utat, és abból okulva talán megvalósítható egy dicsőbb jövő: „A régi vi-
lág ismerete jelöli meg a jelenkor reformjainak irányát is s mozdítja elő a további 
egészséges haladást, a közállapotok újabb javulását. Csak a történelem fáklya-
fényének világítása mellett láthatja az államférfiú az utat és annak minden fázisát, 
melyet nemzete eddig tett, az irányt, melyet ezután követnie kell s a végezélt, melyet 
kedvező körülmények közt elérn i képes. 6 Tehát ő az, aki elsők között irányítj a a fi-
gyelmet a tömegek történetének kutatására, ezzel mintegy hadat üzen a politikatör-
ténet kizárólagossága ellen. Talán éppen emiatt fordult a XVI-XVII. század kuta-
tása felé, ugyanis több helyen is kifejti, hogy akkor kezdődtek azok a folyamatok, 
amelyek a jelenkori állapotokat eredményezték. A gazdasággal való foglalatosko-
dást azért is nélkülözhetetlennek tartotta, mert a marxizmusoz hasonlóan és való-
színűleg annak hatására is, az egyes államok életében a gazdaságnak rendkívüli 
jelentőséget tulajdonít a történelem alakulása szempontjából. Ezzel összefüggés-
ben kutatja a népesség számának változását, a népesség növekedésében látja a fej-
lődést: „A népességben gyökerezik az állam ereje... " ]7 Acsádyra és Tagányira is a 
fentebb említett filozófiai áramlatok mellett, kétségkívül hatott a spenceri organi-
kus társadalomelmélet, amely kicsit leegyszerűsítve, náluk azt eredményezte, 
hogy a nép történetével azért kell foglalkozni, mert a társadalom osztályai egyenlő 
szerepet játszanak, az állam fennmaradása nem kizárólag az uralkodó osztály tevé-
kenységének eredménye.1X „Olyanfogalmakat, mint: uralkodó osztály, elnyomott 

16 Acsády Ignác: Statisztika és történetírás. ín: Nemzetgazdasági Szemle, (1889) 442. p. 
17 Acsády Ignác: Közgazdasági állapotaink a XVI. és XVII. században. Bp., 1889. 5. p. 
18 Gunst, 1961. 130. p. 



osztály, kizsákmányolás, organizáció, társadalmi szervezet, a két nemzet fogalma 
stb., őelőtte nem alkalmaztak történetírásunkban. " — állapítja meg Gunst Péter 
Acsádyról.19 

Vázolt gazdaságtörténeti munkái meghozták számára a szakmai elismerést, 
amint azt önéletrajzában is írja, 1888-ban az Akadémia levelező tagjává választot-
ták. Megválasztása, szakmai teljesítménye ellenére, nem volt egyértelmű, Thaly 
Kálmán és Szilágyi Sándor köre támogatta, de például Thallóczy Lajos ellenezte 
akadémiai tagságát. 1886 és 1888 között háromszor is napirendre került felvétele, 
míg vegre sikerült,20 1891-ben az Akadémia Történelmi Bizottságába is beválasz-
tották. 

A gazdaságtörténet mellett változatlan érdeklődéssel foglalkozott a XVI-XV11. 
századdal, melynek összefoglalását adja a Szilágyi Sándor által szerkesztett mille-
náris Magyar Nemzet Története számára írt V. és VII. kötet: Magyarország három 
részre oszlásának története, 1526-1608. (Bp., 1897.) és a Magyarország története 
I. József és I. Lipót korában. (Bp., 1898.) Korábban e korszak megírására Károlyi 
Árpádot és Thaly Kálmánt kérték fel, de mivel ők ezt visszautasították, a megbíza-
tást Acsády kapta. A két műben, bár rendkívül adatgazdagok, nyomát sem találhat-
juk az általa kifejtett célok megvalósulásának. Hagyományos politikatörténetet írt, 
amelyek nem különböztetik meg korának történetírói teljesítményétől, talán csak 
annyiban, hogy jól, szépen és olvasmányosan ír. E két műben kezd előbukkanni a 
magyar történelemről alkotott azon véleménye, amely majd A magyar birodalom 
történetében kristályosodik ki igazán. Gondolunk itt többek között a nacionaliz-
musra, és az ettől nem független Habsburg-ellenességre. Míg korábbi műveiben — 
amint már említettük — védi a Habsburg uralkodókat, főként I. Ferdinándot, addig 
a millenáris történet V. kötetében Szapolyai Jánosról, mint nemzeti királyról rajzol 
megkérdőjelezhetetlenül pozitív képet. Itt már a Habsburg-ellenes mozgalmak is 
kedvezőbb színben tűnnek fel, noha változatlanul kiegyezés-pártiként, a mozgal-
makat lezáró békéket — mint pl. a Bocskai-felkelést lezáró bécsi békét — értékeli 
leginkább. A Habsburg uralkodók védelmében legföljebb azt a toposzt hozza fel, 
hogy a rossz döntésekért a tanácsadók felelősek. Ezen művei adatgazdagságuk el-
lenére sem érik el a gazdaságtörténet terén alkotott munkáinak színvonalát, nem 
lépnek túl a hagyományos, általa is kárhoztatott politikatörténeti munkákon. Vi-
szont itt fejti ki először a két nemzet fogalmát, amely 1514 után a jobbágyság jog-
fosztásával alakult ki, amihez, bár nem lépett törvényerőre, Werbőczy Tripartituma 
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jogi hátteret is adott. Mellesleg a magyar történetírásban a jobbágyság kutatásának 
hiánya is egyfajta Werbőczyánus szemléletet takar, a jobbágyság — kicsit sarkítva 
fogalmazva —, mivel nem része a nemzet testének, foglalkozni sem kell vele. 
Acsády, félve az ez idő tájt jelentkező agrárszocialista mozgalmaktól, még inkább 
fontosnak tartotta a parasztsággal való foglalatosságot, hogy a múlt segítségével 
megoldást találjanak a kor égető problémájára. 

A századfordulótól kezdve 1906-os haláláig, néhány kisebb lélegzetű munkát 
leszámítva — pl. A magyar adózás története (Bp., 1906.) — két utolsó, reprezenta-
tív művén dolgozott. Az egyik A magyar birodalom története, a másik A magyar 
jobbágyság története. 

A magyar birodalom történetének első kötete 1903-ban, a második 1904-ben je-
lent meg. Merész vállalkozás volt egy személynek a nemzet egész történetét megír-
ni, nem véletlen, hogy csak hosszas érlelődés után, élete végén, súlyos szív- és 
vesebetegséggel küszködve szánta rá magát e nagy összegző megírására. Már ön-
magában a címválasztás is jelzi szemléletbeli változását, illetve inkább korábbi né-
zeteinek kikristályosodását. A nacionalizmus hatására kiteljesedő magyar biro-
dalmi gondolat, amely a sajtón keresztül egyre szélesebb rétegeket ért el, Acsádyra 
is hatással volt. A magyar birodalmi gondolat, a magyar történelem korai korszak-
ára vonatkozó anakronisztikus szemlélettel párosulva, különösen az első köteten 
vonul végig. A második kötet, az 1526 utáni rész a függetlenségi gondolat felidézé-
se. A magyar történelmet két részre osztja: az 1526 előtti rész a nemzeti királyok, 
míg az 1526 utáni rész az idegen, elnyomó Habsburg uralkodók korszaka. Mivel a 
függetlenségi gondolat lényege az idegen dinasztia ellenesség, ezért a katolikus 
Habsburgokat támogató magyar katolikus egyház és az arisztokrácia is negatív 
szerepet játszik Acsády történetében. A katolikus egyházat vádolja a nemzet eláru-
lásával, ami az idegen uralkodóház támogatásában ölt testet. Nacionalizmusa ma-
gában foglalja a magyar nép kultúrfölényének bizonyítását, különösen a szlávok 
ellen: „ ... mint ezer év óta, most is ő [ti. a magyarság — H.Z.)] a magyar biroda-
lomban az egyedüli tényező, mely számbeli és értelmi erejénél fogva az uralmat ke-
zelni hivatva van. "21 A két nemzet kialakulásának, korábban is idézett, gondolatát 
e műben is megismétli: „... 1514-ben tényleg kettészakították azt a nemzeti egysé-
get, mely a középkor rendi tagoltsága közepette is fennállott. 1514 óta tulajdonkép-
pen két nemzet élt Magyarországon, a magyar urak, ...az uralkodó osztály és a 
milliónyi rabszolga, a munkástömeg... A régi állam alapján úr és jobbágy közt kö-
zösség nem keletkezhetett többé... "22 Hagyományos kiegyezés-pártisága megma-

21 Acsády Ignác: A magyar birodalom története. Bp., 1903-1904. 2. köt. 74. p. 
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rad, ami nemcsak a kiegyezés dicsőítésében, hanem változatlanul a Habsburg-
ellenes felkeléseket lezáró békék pozitív értékelésében nyilvánul meg. Acsády 
hangsúlyozza azt a történetírásunkban egészen az 1960-as évekig uralkodó néze-
tet, miszerint a Habsburgok Magyarországot gazdaságilag gyarmatosították. Má-
ria Terézia és II. József valamivel kedvezőbb jellemzést kap, de felvilágosult intéz-
kedéseikben Acsády elsősorban a birodalomba történő beolvasztást és germanizá-
lást látja. Bevezetőjében célul tűzi ki a dolgozó nép történetének bemutatását, de 
ennek a megvalósulása elmarad. Müvének nacionalizmusa és hagyományos füg-
getlenségi, ha úgy tetszik kuruc szemlélete — még azzal együtt is, hogy a kiegye-
zést igenelte — a közönség egy részében kedvező fogadtatásra lelt. Ugyanakkor 
erős antiklerikalizmusa a katolikus egyház éles támadását váltotta ki, amely nem 
elválaszthatatlan zsidó származásától, az éppen ez idő tájt felerősödő antiszemita 
hangulat közepett. Ennek a támadásnak szimbóluma Dudek János katolikus teoló-
gus külön könyvben megírt bírálata.2"' Acsády és Dudek szimbolizálja a felekezeti 
elkülönülést, a protestáns—katolikus vagy kuruc—labanc szembenállást a törté-
nelem megítélését illetően. Acsádyt Dudek azzal vádolja, hogy szándékosan ferdíti 
el a katolikus egyház szerepét a magyar történelemben. Szemben Acsádyval az ő 
történetében a Habsburgok pozitív szereplők, Ferdinánd és Szapolyai párharcában 
az előbbi oldalára áll: „ Tudom, hogy ez az állítás nem felel meg történetünkben 
meghonosodott ...felfogásnak, mely Jánost mint nemzeti királyt dicsőíti, minden 
tettét menteni iparkodik s Ferdinándra hárítja a török hódoltságért a felelősséget. 
De én ... ellenkezőleg látom a tényállást s erősen gyanítom, hogy ZápolyaybólFer-
dinánd rovására a csakhamar elhatalmasodott hitújítók csináltak nemzeti hőst..., 
mivel a Zápolyay által felidézett zavar a protestantizmus malmára hajtotta a vi-
zet.24 ... Acsádynak is a kuruc vagy a protestáns maga a legtökéletesebb lény, aki-
hez makula sem fér, a királypárti vagy katholikus ellenben maga a megtestesült go-
nosz... Dudek Szapolyait hibáztatja azért, hogy nem született meg az összefogás 
a török kiűzésére, és szerinte a protestantizmus terjedése csak tetézte a bajokat. 
Acsády szemlélete mögött zsidó származását látja. Szerinte Acsády szándéka nem 
más, mint a történelmi események megítélése abból a szempontból, hogy az miként 
hatott a zsidóságra. Véleményét nem rejti véka alá, egyértelműen fogalmaz: 
„Acsádyból ismét a haragvó zsidó beszél a történetíró helyett.26 ... Aki nem hiszi, 

23 Dudek János: Kritikai tanulmányok Acsády Ignácnak A magyar birodalom törtenete című 
művéről. Nyitra, 1904. 

24 Uo. 157. p. 
25 Uo. 292. p. 
26 Uo. 74. p. 



hogy Acsády inkább izraelita, mint történetíró, az olvassa el csak ezeket a lapokat21 

...A másik fajbeli történetíró Marczali Henrik tárgyilagos abb Acsádynálr... Néz-
zen csak be Acsády Trencsénen kezdve a felsőbb megyékbe és mondja meg, nem 
ér-e fel 100 zsidó tízezer kereszténnyel? Úgy van a dolog, hogy azokból a kevés is 
sok"29 

Dudek véleményével nyilván nem volt egyedül, más zsidó származású törté-
nész is kénytelen volt tapasztalni az antiszemitizmus felerősödését, amit a követke-
ző idézet is jól szemlélet: „ Gyulai Pált jubileuma alkalmából zsidó üdvözli, zsidók 
tartják az ünnepi beszédet az egyetemi ifjúság nevében Deák, Kossuth sírjánál, 
március 15-én, október 6-án, véderői tüntetéseken.... Csemegi Károly és Fayer 
László teremtik meg a magyar büntetőjogot, Marczali Henrik, Acsády Ignác, An-
gyal Dávid, Ballagi Aladár a nemzet történetírói, Kármán Mór vezeti be a nemzeti 
szellemet a magyar közoktatásba. Alexander Bernát uralkodik a filozófiában... "3ü 

Az idézett sorok a zsidók vélt térfoglalására utalnak. 
Valószínűleg Acsádyt, aki az asszimiláció híve volt és a magyarság kultúrfÖ-

lényét hirdette a nemzetiségekkel szemben, megviselték ezek a — nem csak sze-
mélyét érő — támadások. Utolsó müvét A magyar jobbágyság történeté-i — amely 
a legismertebb munkája, és amelyet ő maga is főművének tartott — már nagybete-
gen, a halál árnyékában írta. Orvosai a pihenést javasolták neki, de ő gőzerővel dol-
gozott, hogy müve ne maradjon befejezetlen. A maga nemében mind a mai napig 
egyedülálló, megkerülhetetlen munka, ezen kívül csak Szabó István parasztságról 
írott műve lépett fel azzal az igénnyel, hogy a jobbágyság történetének egészét fel-
dolgozza.31 E müve egyben Acsády pályájának megkoronázását is jelenti. Korábbi 
munkáiban is mély empátiával szemlélte a parasztság sorsát, amely azonban e rep-
rezentatív összefoglalójában teljesedik ki igazán. Erős antifeudális szemlélet hatja 
át a mű egészét, amivel az 1945 utáni történetírás elismerését is kivívta. Itt is meg-
jelenik a forradalmak, felkelések elítélése. Mária Terézia úrbérrendezését is abból 
a szempontból tartja fontosnak, hogy általa az 1514-es jobbágyfelkeléshez hasonló 
nem tört ki. Acsády széles körű levéltári kutatásokat végzett, de ezeket nem aknáz-
ta ki, elsősorban jogi szövegeket, törvényeket vizsgált. Nem valósította meg azt az 

27 Uo. 4 0 . p. 
28 Uo. 42. p. 
29 Uo. 41. p. 
30 Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1918. Bp., 1938. 51. p. Idé-

zi: Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp., 2001. 399. p. 
31 Szabó István: A magyar parasztság története. Bp., 1940. 



éppen általa kitűzött célt, hogy a jobbágyság életét mély vizsgálat alá vegye. Ural-
kodók kronologikus sorrendjében veszi végig a parasztság történetét, vagyis nem 
szakít a hagyományos politikatörténeti szemlélettel. Elemzi a parasztság viszonyát 
az uralkodó osztályhoz, de a parasztság belső életét, rétegződését nem kutatja. 

Hibáival együtt is, különösen saját korában, egyedülálló műről van szó. A job-
bágyság története is — hasonlóan A magyar birodalom történetéhez — kiváltotta 
mind a kortársak, mind a két világháború közötti történetírás bírálatát. Az éles kriti-
kák is leginkább azt bizonyítják, hogy Acsády munkássága életében és halála után 
sem hagyható figyelmen kívül. Elgondolkodtató, hogy müvei közül azok állták ki 
leginkább az idő próbáját, amelyek a legtöbb kritikát váltották ki, ami azt is bizo-
nyítja, hogy Acsády kérdésfelvetései — ha nem is járta következetesen végig az ál-
tala kijelölt utat — helyesek voltak. Ha minden problémát megoldott volna mi 
maradna nekünk? Egyike legtermékenyebb történészeinknek. Autodidakta törté-
nész volt, de történész. Többet tudott arról, hogy mi a történettudomány feladata, 
mint sokszor az iskolázott, őt bíráló ifjabb nemzedék. És ez még akkor is igaz, ha 
művei mára már túlhaladottnak, elavultnak tűnnek. Érdemes róluk a port letörölni. 
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