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MITROPULOS ANNA DIÁNA

 
ALKALMAZOTTAI*

Bevezetés

-
tel vette körül magát.1

-

hogy udvarairól és alkalmazottairól még teljesebb képet kapjunk.
A felhasznált forráscsoportot napjainkban is a fraknói Esterházy családi le-

forrásbázist. A dokumentumok mindkét uradalmi központ, Fraknó (Forchtenstein 
— ma: Ausztria) és Kismarton (Eisenstadt — ma: Ausztria) esetében fennma-
radtak, jelen tanulmány azonban a kismartoni adminisztráció dokumentumaira 

A kismartoni gazdasági iratok RAR E ( ) jel-
-

mentumok között, mely név és összeg feltüntetésével röviden utal a számla vagy 

-
2

Mivel az adminisztráció a vizsgált iratok szerint alapos és folyamatos volt, a 

-

-

1 A fraknói uradalmi személyzet bemutatása, valamint a kettő rövid összehasonlítása:  
2014.;  2016a.
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-

-

választani az elismervényben összemosott összeget, illetve kiszámolható, hogy 
mennyibe került az adott évben egy mázsa marhahús. Kismartoni alkalmazot-

-

a tisztségek és az uradalmak között.

-
ja az volt, hogy az adott személy alkalmazásából vagy alkalmazásban eltöltött 

hogy a feldolgozott források nem tartalmaznak utalást az adott tisztség feladat- és 
-

ható egy-egy tisztség tevékenysége. Ez alól a tiszttartó és a kulcsár (pincemes-

 is.3

Uradalmi alkalmazottak és hierarchiájuk

) állt. Az uradalom 
-

-
4

3  1902b és 
4  1980. 108. p. Néhány iratban számtartónak nevezték. A kétféle megnevezés a források 
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változott, évi 100 forint volt.5 Fizetése mellett három mázsa (  vagyis 
Zentner)6 marhahús illette meg, 10 forint értékben.

-

ingadozott. Az 1687. évi 6,5 forint után, évente fél forintos csökkenéssel 1690-
ben egy mázsát már csak 5 forintos áron mértek, ami 1692-ig stagnált. 1694-
ben ismét 6,5 forint, majd 1695-ben 7,5 forint volt egy mázsa marhahús értéke. 

-

esetben 100 forintot jelölnek meg, marhahús viszont nem szerepel a járandóságai 
között.7

négy mázsa marhahússal. A Czvitkovich után alkalmazott kismartoni tiszttartók 
-
-

számtartó feladata a készpénz és természetbeni számadások vezetése, ez pedig egybeesik azzal, 

számtartóból.  1902b.

szerint alakul: 1 rajnai forint (Rheinischer Gulden) = 0,8 magyar forint.  2013. 547. p. 
Egy rajnai forint pedig 60 krajcár.

6 Egy mázsa átlagos értéke mai mértékegységben számolva 60 kg. 1 mázsa=100 font. A bécsi 

55,8 kg volt.  1987. 116. p., 
7 RAR E 1705, O. N. , RAR E 1706, Nr. 56. 

, RAR E 1707, O. N. 
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6 

sága évi 13 akó ( ) 55 icce ( )8 bor volt, emellett naponta 3 pár ( )9 

a porkoláb10 ( 11 
-

-

-

krajcár 2 dénár).12

).13 Stephanus Laurentius Kmetth vice-
-

-
 1962. 

-
 

-

  
 

 1991. 

9 A „pár” mértékegység másik elnevezése a „bokor”.  1987. 123. p.,  1991. 
475. p.

10 -

11  2015. 84. p.
12 RAR E 1700, Nr. 75.

13 RAR F 1689, Nr. 134.
 A bécsi 
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áprilisában14

ugyanis még 1731-ben is az uradalom alkalmazásában állt.
A hierarchiában az udvar élelmezésében fontos szerepet játszó tisztsé-

gek következtek.15 Az 1700-as évekig a kasznár ( ) vagy a pincemester 
( ) látta el a konyhasáfári ( ) feladatokat is. A kasznár és 

-
ságaik között. Ez azért érdekes, mert a fraknói kasznárnak és pincemesternek 3,5 
mázsa, illetve 2,5 mázsa marhahús járt. A kivételesen hosszú ideig kasznárként 

-

-
gény 
évnél tovább nem alkalmaztak. Fizetése 40 forint, a mellette dolgozó legény bére 
pedig 10 forint volt.16

-
venciós könyv szerint kasznár-konyhasáfárként 60 forint illette meg, a legényért 
pedig további 15 forint.17

A sáfár (
18 A kismartoni kastélyban — Fraknóval 

-

-

között töltötte be ezt a tisztséget. Nicolaus Reidteritsch 1701 és 1711 között szol-

14 RAR E 1706, Nr. 61.

15 A kasznár a gabonaraktárakat gondozta, a pincemester pedig a pincéket és borokat felügyelte. 

beszerzése, felügyelése és kiadása volt. 
16

17 RAR E 1710, O.N. 

1711-ben az alkalmazottak két 

18  1959. 831. p.
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-
tonban konyhasáfár volt. Az áthelyezéssel az utóbbi járt jobban. Reidteritschet 

-
repe volt. A kápláni hivatal már a középkortól ismert, az újkorban pedig szinte 

19 Es-
terházy kismartoni káplánjának ( ) mindenkori 

további 40 forintot pedig a ruházkodására (
-

se mellé ruhára is kapja a pénzt.20

járandóságát június 30-án.21

kápláni feladatokat,22 majd 1701-ben mindössze húsz hétig alkalmazták.23 Ezután 

szolgált a kismartoni udvarban.
). A kife-

jezést általánosságban a hercegi kápolna azon alkalmazottjára értették, aki tudott 
valamilyen hangszeren játszani, ám feladatai közé tartozhatott a kották beszerzé-
se és a hangszerek gondozása is.24

szeptember)25

is járt. Rabel 1687 szeptemberéig, kilenc havi szolgálatért 18 forint 45 krajcárt 

19  2008. 77. p.
20 RAR E 1683, Nr. 92. 
21 RAR E 1700, Nr. 73.

22 RAR E 1700, Nr. 74.

23 RAR E 1701, Nr. 65.
24 -

pontja: 2020. május).
25 RAR E 1680, Nr. 137.
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kapott, illetve 2,25 mázsa marhahús értékét, ami ekkor 14 forint 37 krajcár 2 dé-
nárt tett ki.26 27

több mint egy évtizeden át volt a kápolna alkalmazottja, ekkor a tisztség jöve-
delme már 40 forint és öt mázsa marhahús. Prandtner után hosszabb ideig Frantz 

basszista is volt.28

29 1713 áprilisának 
végéig alkalmazták,30

fenn dokumentum.
Esterházy birtokvásárlásaival31 nem csak az uradalmainak területe, hanem a 

velük járó adminisztrációs terhek is megnövekedtek. Az 1690-es évekre a politi-
-
-

sa, melyre 1693-ban kerülhetett sor.32

), az 
-

33 Felix Tobler kutatásaiból tudjuk, 

-

26 RAR E 1687, Nr. 84. 

27 OSzK Acta Musicalia, Nr. 380., eredeti jelzet: RAR E 1687, Nr. 86. 

28 RAR E 1706, Nr. 56. , RAR E 1707, O. N. 

29 RAR E 1706, Nr. 76. 

nevelés diszciplináris részéhez praeceptort alkalmaztak.  2012. 20. p. Tevékenységére 
esetünkben jelen forráscsoport nem tartalmaz utalást.

30 OSzK Acta Musicalia, Nr. 3940., eredeti jelzet: RAR E 1713, Nr. 89. 

31
32

András hivatali elbocsátó irata szerint 1691. december 31-ig volt lékai alkalmazott.  

33  1980. 107. p.
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34

 ) jelölik, azonban a dokumentumok egyik évben sem 

-
35 Tarnóczy bére 1699-ig 100 forint volt, ami ekkor 20 

forinttal emelkedett (ugyanekkor már nek nevezik) — ez 
36 miközben Dugoviczból 1702-

37

38 1706-ban Tarnóczy február 15-ig 

illette meg.39 Távozásának oka és tevékenysége az 1710-es évekig nem ismert.
A sopronnyéki (Neckenmarkt — ma: Ausztria) származású Stephan Joseph 

Rohrer az 1690-es években kezdte közel ötvenéves pályafutását az Esterházyak-
-

34  1995. 100. p.
35 MNL OL P 125 Nr. 10697. Felix Tobler is utal rá:  2008. 90. p.
36 RAR E 1699, Nr. 78. 

37 RAR E 1700, Nr. 78. 

38 RAR E 1701, Nr. 68. 

39 RAR E 1706, Nr. 63. 

hátralékos (négy vagy öt akó bor, négy vagy öt köböl gabona) és a másfél havi (egy csöbör és 
10 icce bor, négy fertály gabona) természetbeni javakat is felsorolja. RAR E 1706, Nr. 62.

 A köböl értékére l.: 83. jegyzet. A csöbör nagysága tájegységenként változott, 
országos egység nem volt. A soproni esik legközelebb az Esterházy-uradalmakhoz. 1 soproni 
csöbör = 1 ¼, soproni akó = 88,13 l. 
p.; -

 1987. 95. p.
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martonban.40 41 

-
pest. A magas bérezés a tisztség fontos és megbecsült volta mellett azt is alátá-
masztja, hogy nagy szakértelmet, magas fokú gazdasági és pénzügyi ismereteket 

42 Az erre utaló számla azért fontos, mert Rohrert itt neve-
-nak is, tehát ez arra enged következtetni, hogy 

43

-

Tarnóczy András kapta,44 aki még 1731-ben is az Esterházy család szolgálatában 
-

).45

40 RAR E 1706, Nr. 64. 

41 RAR E 1707, Nr. 72. 

42 Fizetése 50 forint volt, azonban 1710-ben a szolgálati idejével arányosan 18 forint 45 kraj-
cárt kapott. RAR E 1710, Nr. 61.

43

szerint a pénztáros (
készpénzbevételeinek- és kiadásainak kezelése, az uradalom hitelügyleteinek ellátása, valamint 

-
 1980. 112. p.

44 RAR E 1712, Nr. 76.

45  1995. 100. p. A Kállay István becslése szerint több mint félmillió magyar hold kiter-
-

 1995. 99. p.
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1. ábra 

Az uradalmi alkalmazottak közé tartozott még a kertész, a szénaosztó, az er-

A kertész ( -
46 -

-

mértékben járt nekik.47 A kismartoni kertészre vonatkozó források közül néhány 

46 -
ria) 20, a lajtaszentmiklósi (Leithamühl — ma: Ausztria) kertész pedig 12 forintot keresett 
évente. Marhahús nem szerepelt a járandóságaik között.  2014. 82. p.

47
természetbeni juttatásokban is részesült. (  2008. 22. p.;  2008. 133. p.;  
1996. 142. p. A XIX. század végére specializálódott a szakma.
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-
-

olyan kertész, akit néhány átvételi elismervény is ként 
vagy ként nevez meg.48 Az 1680-as évekig több kerti munka lehetett 

) is dolgozott Schiessl 
-

49

50 Ezután állandósult 

51

52 53 
-

tokat.54 55 töltötte be ezt a po-

-

48 RAR E 1682, Nr. 115.

49 RAR E 1680, Nr. 127.
 Ekkor egy mázsa marhahús értéke 3 forint 20 krajcár volt.

50 RAR E 1682, Nr. 115. l. 48. jegyzet; RAR E 1683, Nr. 101.

51 RAR E 1687, Nr. 79.
 A marhahús egyik felét 6, a másik felét 7 forintos áron számolták. 

52 RAR E 1694, Nr. 91.

53 RAR E 1706, Nr. 73.

54 RAR E 1699, Nr. 85. 

55 RAR E 1706, Nr. 74. 
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1691)56 tevékenykedett.
A kismartoni pék ( -

-

2. ábra 57 

56 RAR F 1689, Nr. 125. 
; RAR F 1690, Nr. 140. 

; RAR F 1691, 
Nr. 125. 

57 A marhahús mázsánkénti értékét 5 forinttal számoltam.
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Fizetésük alapján az alkalmazotti ranglétra alján helyezkedett el a szénaosztó, 

58 1684-ig, majd 

szénaosztó,59

60

forint, az alerdészé 18 forint volt, marhahús nekik sem járt. Rendszerint néhány 

-

61 Bienhardt Achmundt 1689-ben 
62

63 szövet (6 forint) és két 
pár csizma (3 forint) értékét vette át. Az elismervény nem ad magyarázatot a 

64

58 RAR E 1683, Nr. 115.
59 RAR E 1701, Nr. 82.

60 RAR E 1708, Nr. 74.

61
62 RAR E 1689, Nr. 88.

63
77,75 cm.   

p.
64 -

ez csak egy egyszeri eset volt. RAR E 1705, O. N. 
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-

mázsára emelték járandóságát.65 -
res,66 67

-
-

sen 17 személyt találtam az alkalmazottak között — és további hatot a mesterek 
 

-

a fraknói és a kismartoni uradalom tisztségei között. Igaz ez Stephanus Kmetthre 
-

az alkalmazásban.

65 RAR E 1705, O. N. 
66

67
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3. ábra
68

Mesterek az uradalomban

Kismartonban kevesebb mester állt állandó alkalmazásban, mint Fraknón (1. táb-
lázat). Az átvételi elismervényeket vizsgálva ács, kádár, kútmester már 1668-ban, 

kismartoni konvenciós könyvben van adat az alkalmazására.69 Ez nem jelenti azt, 

68 -

69 MNL OL P 125, Nr. 10665/d. A fraknói levéltári források között a kismartoni pince számadása 
( -



Tanulmányok

18 

-
ben is csak a négy mester szerepelt.

1. táblázat 70

Kismarton Fraknó

ács 40 forint asztalos

37 forint
kádár 25 forint lakatos

kútmester 40 forint

42 forint esztergályos

asztalos 20 forint kádár 38 forint

kovács 40 forint ács-kútmester 46 forint

lakatos 32 forint70

átvett összeg esetükben is a marhahús értékváltozásának függvénye volt. A kádár 
( ) éves bére a vizsgált évtizedekben 25 forint volt, ami mellé két mázsa 

majdnem két évtizeden át szolgálta a családot.
Az ács (

-
kalmazási ideje az egyik leghosszabb a kismartoni mesterek között. 1668-ban 

-
mervényekben vette át. Asztalosként keresete évi 20 forint és négy mázsa marha-
hús volt, továbbá 18 forintot kapott az udvari munkálatokhoz vásárolt faanyagért 
( ).71 -

70 1665. évi adat. MNL OL P 125, Nr. 10665/d. 
71 RAR E 1682, Nr. 118.
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meghaladta.
72

évtizedeken át töltötte be ezt a tisztséget, a mesterek között Nicolaus Schett mel-

-

73 1684-ben és 1687-ben egy legény ( ) dolgozott mellette, 
emiatt több készpénzt vett át.74

75

nek.76 77

marhahús, ). Az 1700-as évek elején 50 forint volt a bére,78 1704-
79

a konvenciós könyvek szerint sem alkalmaztak kútmestert, azonban 1709-ben 

72 Mathias Reder kútmester 4 akó 45 icce bort vett át a kismartoni pince számadása (
 Nr. 29.) szerint.

73 RAR E 1682, Nr. 121. 

74 RAR E 1687, Nr. 80.

30 krajcár és napi egy font marhahús volt. Egy font átlagos értéke mai mértékegységben szá-

a pozsonyi font 1854-ig 55,8 dkg volt.  1987. 115. p., 
75 RAR E 1692, Nr. 92.

76 RAR E 1694, Nr. 88. 

77 RAR E 1698, Nr. 89. 

78 RAR E 1701, Nr. 73.

79 RAR E 1704, Nr. 72. 
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80

81 A konvenciós könyvek szerint marhahús nem tartozott a já-

4. ábra 

80 RAR E 1713, Nr. 95. 

81 RAR E 1694, Nr. 98. 
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Egy konvenciós könyv tanulsága

82 Az alkal-
-
-

vülés vagy csökkenés a létszámukban.
Az 1705. évi kismartoni konvenciós könyv végén található egy összegzés, 

szerint alakult.

    2. táblázat 83

készpénz 1991 forint 21 dénár

bor 187 akó 21 icce (19 874,7 l)*

búza 105,5 köböl83 (6 439,7 kg)**

rozs 460,5 köböl (28 108,9 kg)**

zab 60 köböl (3 662,4 kg)**

vaj 10 icce (12,6 l)*

só 495 font (277,8 kg)***

gyertya 230 font (129 kg)***

tehénhús 3069 font (1722,3 kg)***

82
1710, 1711) fennmaradtak, ez összesen 12 évet jelent. Így Fraknó esetében egy két évtizedet 

83 -
tékegységgel számolva egy köböl átlagos értéke tájegységenként igen nagy eltéréseket mutat 

azonban lékai köbölre van adat. (Léka 1676-tól az Esterházyak kezében volt.) Egy lékai köböl 
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széna 6 szekér84 (76 m3)

szalma 2 szekér (25,3 m3)

fa 11 öl85 (30,8 m3)***

* kismartoni tized akóval és iccével számolva8485

** lékai köböllel számolva
*** bécsi fonttal/öllel számolva

mekkora mennyiségeket tett ki. A többi uradalom hasonló kiadásaival együtt nem 
-
-

delme, marhahús járandóságuk pedig összesen 2425 fontot tett ki, az összes ura-
dalom alkalmazottainak költsége pedig meghaladta a 8100 forintot és a kiosztott 
marhahús pedig majdnem elérte a 16.000 fontot.86 A személyzeti kiadások mellett 

jövedelem meghaladta a 200.000 forintot.87 A bevételekhez járult még többek kö-

84 3, gyakoriságban 12,67 m3. Bogdán a kilogrammra való átváltást 
3 = 5,71 kg; 1 kg = 0,175 m3 széna. (  1987. 111. p., 

85
— térfogatmértékké vált. Egy bécsi hosszú fa- vagy erdei öl = 3,4 m3, egy bécsi rövid faöl = 
2,8 m3

 1987. 58., 109. p.; 
az utóbbi értékkel számoltam.

86 MNL OL P 125, Nr. 10702.
87 MNL OL P 125, Nr. 10561/c Esterházy rengeteg kölcsönt vett fel, hogy az apja és testvérei által 

korábban felhalmozott tartozásait, a birtokvásárlásait, illetve azok fenntartását és a birtokadmi-
-

 2009. 
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csak késedelmesen kapta meg: még 1720-ban is 273.761 forinttal tartozott neki 
a kamara.88

Kitekintés

A Batthyány-uradalmak alkalmazotti összetétele sok hasonlóságot mutat.89 

90 91 
Annak ellenére, hogy az adatok néhány évtizeddel korábbiak, mégis nagyon lé-

-
-

rohonc-szalónaki92

93 ami a feladataik 

ahogy ez a Fraknó-Kismarton relációban is elmondható (3. táblázat).94

88  1991. 293., 300. p.
89
90  2012. 245–246. p.
91

kérdésben nyújtott tájékoztatását, valamint azt, hogy adatbázisát rendelkezésemre bocsátotta. 
-

92
Szalónak (Stadtschlaining — ma: Ausztria) mögött, a tiszttartó ugyanis többnyire Szalónakról 

 2012. 197. p. Ennélfogva a 3. táblázatban a szalónaki urada-
lomhoz tartozó alkalmazottakat tüntettem fel.

93

94 -
tett hely volt, itt kapott helyet a családi kincstár, könyvtár, levéltár és hadszertár is. Rohonc 
(Rechnitz — ma: Ausztria)
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-
csonyabb rangú uradalmi alkalmazottakat (pl. sáfár, kertész) is megtaláljuk. A 
prebendajegyzékek alapján a két Batthyány-uradalomban többféle mesterembert 

-

95 Másik 

-

96 Ez mintául szol-
-

rációt vezetett és követelt meg alkalmazottaitól.

-

-

 
2015. 220. p., 4. lábjegyzet; 

95 Jobbágyi Dániel jól átlátta az uradalmi gazdálkodás problémáit és rendszeresen javaslatokat tett 

között kell tartani, a robot helyett pedig béresek alkalmazását szorgalmazta. Mindemellett urát 
bevételeinek növelése érdekében marhakereskedelemre ösztönözte. Tiszttartói hatalmát saját 
jövedelmének növelésére is felhasználta, valamint az uradalom bevételeivel sem tudott elszá-

 1959.,  1989.; 
96  2002. 47. p.
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3. táblázat 97

alkalmazottak/Ft
1689 1658

Fraknó Kismarton Németújvár Szalónak

tiszttartó 120 100 150* 150

számtartó 42 16*

100 100** 120 (2) 60 (2)

viceporkoláb 45 45 28 (4) 20 (2)

mérnök-hadszertárnok /
pattantyús cajgbort 130 192

200

udvari káplán 60

40

kasznár 65 (+kony-
hasáfár) 50 20 30

pincemester/kulcsár 50 65 (+kony-
hasáfár) 40 25***

konyhasáfár 10

sáfár 25 (2) 35 32 (4) 20 (2)

kertész 40 30 30

kertész — fraknóváraljai 33

20

kertész — 
lajtaszentmiklósi 12

97

-
ték be.
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alkalmazottak/Ft
1689 1658

Fraknó Kismarton Németújvár Szalónak

kertész — bécsi 70

pék 25 30

szénaosztó 20

18 (2) 20

alerdész 18

adogató 25

16,5 8 8 (4)

asztalos 37 120

lakatos/lakatjártó 37 96

ács 46 (+kút-
mester) 40 20 25

kádár 38 25

kútmester 35

42 (2) 42 (1694- n. a.

kovács 12

tómester 30

- 45 25

 
 50 forint.
** 1690. évi adat
*** 1651. évi adat
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Összegzés

-

-

és marhahús járandósága 1692-ig emelkedett. Az uradalom gazdasági és katonai 
-

hús, alacsonyabb rangú alkalmazottaknak és mestereknek azonban igen (sáfár, 

uradalmak közötti átjárhatóság mellett a ranglétrán való emelkedés is valós karri-

-

-

-

kutatásba.

Levéltári források

MNL OL P 125 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Az Ester-
házy család hercegi ágának levéltára, Pál nádor iratai

OSzK

RAR E Esterházy Familienarchiv auf Burg Forchtenstein, 
Rentamtsrechnungen Eisenstadt

RAR F Esterházy Familienarchiv auf Burg Forchtenstein, 
Rentamtsrechnungen Forchtenstein
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Felhasznált szakirodalom

 1965 : A magyar nagybirtokos családok hitelügy-

-
rás. https://archivum2004.piarista.hu/batthyany/familia-
keret.htm

 1977 : A nyugat-dunántúli Batthyány-uradalmak bir-

 2005 : „Szakácsot olyat fogadtam”. A konyha 

 1987 : Régi magyar mértékek. Bp., 1987.

 1990 : Magyarországi hossz- és földmértékek 

 1991 -
rabmértékek 1874-ig. Bp., 1991.

 2008
2008.

1995 : Az Esterházy család hercegi ága birtoklástör-
-

 2008 : Kegyúr és káplán. Károlyi Sándor gróf és 
Kelemen Didák minorita missziója. In: Publicationes 

-
nulmányok Kelemen Didák tiszteletére. A 2008. április 

 1991 : Esterházy Pál nádor közigazgatási tevé-
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 1980 : A magyarországi nagybirtok kormányzata 

 1997
XIX. században. In: Az V. Magyar Névtudományi Kon-

-

 2013 -
rályság pénzügyei és hadi költségei a 16. század közepé-

 2002

 2012 -

 1959 -
gyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 
7.) Bp., 1959.

 1902a
Közl.: Merényi Lajos. In: Magyar Gazdaságtörténelmi 

 1902b
(1688). Közl.: Merényi Lajos. In: Magyar Gazdaságtörté-

 2014 : -

a fraknói számlák tükrében. In: Fons, 21. (2014) 1. sz. 

 2015 -
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 2016a : Esterházy Pál nádor udvari sze-
mélyzete — a fraknói és a kismartoni apparátus össze-

Konferencia tanulmányai. Sorozatszerk.: Vajnági Márta. 

 2016b -
házy Pál nádor szolgálatában. In: Fons, 23. (2016) 3. sz. 

2012

 1962 : Der Eimer. Ein Beitrag zur mittelalterlich-

 2009 : Esterházy Pál nádor és a Neoacquistica 

 1996
XVII. században. Bp., 1996.

 2008
században. Bp., 2008.

 2016 : Vár a várban. A várak népe és a me-
zei hadak a 16. század közepén. I. A várak népe. Szeged, 
2016.

 1995
Zentralverwaltung vom Ende des 17. bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts. In: Die Fürsten Esterházy. Magnaten, 

 2008 : Finanzverwaltung und Finanzen des 

116. p.



Mitropulos Anna Diána Esterházy Pál kismartoni uradalmi alkalmazottai

  31

 
2009

: Az alispánság-
tól a birodalmi hercegségig, a nemesi kúriától az ország 
legnagyobb birtokkomplexumáig. Az Esterházy család 

gazdaságtörténet. Tanulmányok Búza János 70. szüle-

 2015 : Az Esterházy család birtokpolitiká-
ja, különös tekintettel Esterházy Pálra. In: Esterházy Pál, 

-

 1959 : Jobbágy Dániel rohonc-szalónaki provisor 
-

 1989 : Tiszttartó a 17. században. Jobbágy Dániel. 

 1998 -





  33FONS XXVII. (2020) 1. sz. 33–60. p. 

MONOSTORI TIBOR

S  
 

Bevezetés

Mind több területe van a kora újkori magyar históriának, ahol az összeurópai, a 
, 

 súllyal -

eredményeznek. Így van ez egyes eseményeknél vagy egész korszakoknál a had-
történetben,1 diplomáciatörténetben,2 jogtörténetben,3 -
történetben,4 és nincs ez másként a gazdaság- és kereskedelemtörténetben sem. 
Az utóbbi területen egyre több jel utal arra, hogy a Magyar Királyság (és tágabb 

-
-

Monarchia volt.5 A sorban különleges szerepet játszott a réz, amely, mint látni 
-

A tanulmányban számos példát hozunk a Portugál Királyság 1580 és 1640 
közötti (amikor a Spanyol Monarchia része volt) ércimportjára és kereskedelmére 

ismertetése útján két kora 

1 2008. 304. p.;  2019., utóbbi bemutatja, hogy a mindenkori császári háborús 

2 Pl. 2009.
3 2020.
4 2020.

-
tást) másutt tervezzük bemutatni.
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újkori gyarmatbirodalom globális ellátási láncait, kereskedelempolitikai és általá-

Tanulmányunkban a rézkereskedelemre, az érc ibériai felhasználására, európai 

össz
 kérdésekkel, egyik célunk az eddigi ered-

mények összefoglalása. Egy másik

-6 és spanyol diplomáciai7 -
tár dokumentumain,8 a simancasi gazdasági,9 számviteli10 és államtanácsi11 irato-
kon és a sevillai Indiák Levéltárában a 
forrásain12 keresztül magunk is igyekeztük az eddigi kutatásokat reprodukálni 
és 
kérdésekre is kerestük a válaszokat: Melyek voltak a kereskedelmi útvonalak, 

-

-

éhány módszertani megjegyzéssel zárjuk. A „magyarországi 
réz” szókapcsolatot nem tartjuk pontosnak, találóbb a „Magyar Királyság-beli”, 

a leggyakrabban. egyik bizonyosan pontosabb, mint a „szlovákiai” vagy 
„szlovák” réz, amelyeket (noha tisztában vannak a korabeli jogi-politikai realitás-
sal) több kutató használta, ideértve a legátfogóbb és legfontosabb alapkutatásokat 

13 14

8 ANTT, CC, II.

10 AGS, CMC, 3ª Época.
11 AGS, Est.
12 AGI, Contratación.
13 Pl. , 1990.
14 , 1964.
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-
irodalom használ tonnát és más egységet is (pl. márka), azonban a mázsa (és ezek 

, a spanyol , az angol ) 
a legelterjedtebb. Ennek pontos értékére természetesen nem volt Európa-szerte 

és 60 
kg között mozgott.15 

Végül, tisztában vagyunk vele, hogy számos más bányavárosban termeltek 
és a Magyar Királyság 

területén is. Mi (a szakirodalom nagy részéhez hasonlóan) a kimagaslóan legfon-
, ) összpon-

helyen termeltek ki ércet; a nemzetközi kereskedelmi források általában csak a 
-

Kutatástörténet

-
tévált a besztercebányai réz összeurópai kereskedelmének és felhasználásának 

kereskedelmi kapcsolatokra is. Jelen tanulmányunk éppen ennek a különválás-
nak a hazai áthidalására, egyben megszüntetésére tett

hogy az igen szerteágazó forrásanyag globális ku-

területén dolgozó és spanyolországi (e két csoport lokális fókuszú), és 

-
ban a rézkereskedelem közép-európai vonatkozásait vizsgálták.16 A legújabb ha-

-

15 1601-ben egy besztercebányai mázsa (szemben a korabeli általánosabb magyarországi értékkel, 

, 1953. 320. p., 22. jegyzet.
16 , 1880.; , 

1933.; , 1953.; , 1964.;  1977.; , 2014.
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zéssel17 és az üzleti összefonódásokkal18

összefoglaló tanulmányt 
is.19 Egy bécsi egyetemi gazdaságtörténeti kutatócsoport20 -
jában és adatbázisában is található sok, európai rézkereskedelemmel kapcsolatos 
tétel és adat. Ezek az eredmények változó gyakorisággal, de általában (Tózsa-Rigó 

-

y a közép- és kelet-európai gazdaságnak a világgazdaságban elfoglalt 
helyének meghatározására vállalkoztak, mint Pach Zsigmond Pál21 vagy R. Vár-

22 Legutóbb mi fogalmaztuk meg, akkor még alapkutatások és mé-

és hadiipar fontos eszközévé és alapanyagává válhatott a magyarországi réz.23

-
bális szemlélet, 
közép-európai vonatkozásokra. A Fugger-család és más német bankár- és keres-

24 -

25 Szintén német történészek nevéhez -
nulmánykötet26 és egy, meghatározó részben a  vegyes magyar 
iratait kiadó forráskiadvány27 is, amelyekben részletes információk találhatóak a 

17 2012. 
18 2018.
19 , 2019. 
20 Der Donauhandel. Quellen zur 

Jahrhunderts. https://www.univie.ac.at/donauhandel/ (2020. június 18.)
21 1970. 238. p.
22 1971. 
23  2009. 1057. p.
24  1954.; 1988.; , 1990.; , 1997.; , 2013. 

406. p.
25 , 2016.
26 , Schwerpunkte.
27 Quellen und Regesten.
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Spanyol Monarchiába irányuló rézkivitellel kapcsolatban. A 

28

-
tására és a hadiellátásra helyezték a hangsúlyt.29 A réz stratégiai felhasználása a 

évtizedes toposz,30 ezt az angol-
szász kutatás is jól ismeri.31

az újvilági, spanyol anyaországi és az Európa más részein kitermelt ércek ke-

-

kereskedelem és a spanyol-holland kereskedelmi háború kapcsán a besztercebá-
nyai réz spanyolországi importjának logisztikai nehézségei.32 

-

hajóroncsokról.33 -
jóról ( , amely szintén vitt a fedélzetén magyarországi rezet, mint azt 

28 A COVID-19 járvány miatt 2021-re halasztották. Mining and its commodities as wheels of the 
Early Modern global economy: https://research.uni-leipzig.de/eniugh/congress/event/mining-
and-its-commodities-as-wheels-of-the-early-modern-global-economy/ (2020. október 5.) A 

-

29 A sevillai öntöde történetével foglalkozott , 1984. Noha a XVIII. századról 
, 2010. II. századi 

, 2015.
30 , 1960. 15., 211., 254. p.; 
31 , 2006. 110. p. 61. jegyzet.
32 , 1975. 180. p.
33 Pl. 

elemzi.
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kimutatta)34 35

-
rom a: Velence,36 illetve (a magyarországi réz szempontjából 

 
 Danzig (Gdansk), Lübeck, Bréma, valamint Lipcse és 

Amszterdam érintésével is el lehetett jutni, de Amszterdam kivételével (témánk 
szempontjából) ezek ritkán voltak végcélok (értsd: ahonnan közvetlenül az Ibé-

37 -

34 -

35
https://www.youtube.com/

. (A letöltés ideje: 2020. augusztus 24.) A szlovák producer 
-

2019. 422. p. 21. jegyzet.
36 -

-
-

37

-

korábbról Mathias Manlich kérelmében és részletes javaslataiban az Alsó-Magyarországról 
Lengyelország, -



Monostori Tibor A besztercebányai réz a spanyol Habsburg hadiipar…

  39

lönféle szárazföldi és tengeri útvonalon lehetett eljutni,38 itt most az Antwerpen, 
Amszterdam  a Spanyol Monarchia közötti kapcsolódási 
pontokat tekintjük át.

-
39 vagy 

a Portugál Királyságot, amely 1580 és 1640 között a Katolikus Monarchia része 
40 amelyek 

41 Az Újvilágba 

-
lérmester ( 42

Khevenhüller, a császár madridi követe is, aki a besztercebányai réz spanyol-
országi importjáról tárgyalt Madridban 1601-ben.43 A diplomata jelezte, hogy 
Lisszabonon keresztül is érkezhetett a spanyol anyaországba érc, és közvetlenül 

a XVI. században.

-
getre. Ezt csak néhány,

-
 

társaság, a Castell-család, vagy a Joanellik.

38 , 2002. 90. p.
39 , 1953. 290. p.
40 1621-ben pl. 500 mázsa: , 2013. 177. p.
41 Egy példa: Királyi rendelet Miguel de Ercilla

álló magyarországi rezet a portugáliai öntödének. 1625. augusztus 20. ANTT, CC, II., mç. 346, 
n. 12.

42
134. 

43 Khevenhüller levele II. Rudolfhoz, Madrid, 1601. október 19. , 2001. 193. p.
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Crailsheim (mások nyomdokain) részletesen felfejtette a Spanyol Monarchia-
44 Francisco 

 német 
üzletemberek kapták meg a spanyol koronától a bronzágyúk és -fegyverek sevil-

az a XVIII. század közepéig a családban maradt. Nekik, az -knak kellett 

-
kábban chilei vagy caracasi) réz, illetve a (bronzöntéshez nélkülözhetetlen) ang-

és tüzérségi 
) a spanyol birodalmi tüzérség felé. A 

legtöbb magyarországi réz Besztercebányából jött Sevillába, vagy az északi út-

45

egy faktor, aki a XVII. század elején a Portugália felé irányuló magyarországi 
46

cégnek pedig egy lisszaboni faktora, Jakob Fischer, 1580-ból.47

és ha igen, hogyan és milyen mértékben svédországi réz az Ibériai-félszigetre. 

értette. Alcalá-Zamora szerint holland csempészet útján a kor egy részében igen.48 

44 
45 Sevilla, 1666. január 26. AGS, CMC, 3ª Época, 2179/22 (

.), sf.
46 : 2013. 55. p. 114. jegyzet.
47  2018. 91. p. 105. jegyzet.
48 
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ezt, majd besztercebányaiként adta el.49 -
ból küldhettek svéd rezet Spanyolországba, mivel a magyarországi rézkitermelés 
és -kereskedelem a harmincéves háború miatt (is) válságba került.50

 Fü-
 tárgyalt egy 

-
ber az ajánlatában ajánlólevelet kért a császárhoz, a lengyel uralkodóhoz, Feria 

-
51 Mindez való-

útvonal érinthette a dél-itáliai területeket is.
-

-

burgosi, valladolidi, toledói és cuencai pénzverdékbe ( ) kellett 

-
 veszett el. A 

kérelmet jóváhagyták.52

európai útvonal hossza és nehézségei miatt.53 Egy szintén 1622. évi irat ezt jól 

Tridenten vagy a valtelinai hágókon kellene 

49

50 , 2018. 100. p.
51 . 

52 . Madrid, 

53 
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-
 54

A kereskedelmi és gazdasági tárgyalások természete és prioritásai

Az utóbbi dokumentum egyben kiválóan bemutatja a besztercebányai réz 
kereskedelmét meghatározó háromszöget és az érdekcsoportokat: a madridi és a 

maga is áruforgalmi és hitelügyleteket 
kötött.55

emésztett fel: egy hajó bronzlövegekkel való ellátása többe került, mint a hajó 
megép 56 Eh-
hez jött még Madrid pénzleértékelési politikája (réztartalmú pénz,  verése), 

Olivares gróf-herceg merkantilista politikája is hatással volt a tárgyalásokra.57

A császári udvar maga is több érdekcsoportból állt: a császár, a rézkereske-

58

pénzügyek és a kincstár egyik legnagyobb befolyású -
-

kenysége kulcsfontosságú volt a császár bevételei, a Spanyol Monarchia kereslete 

 sürgetésére 
reagált, amelyben réz azonnali beszerzését kérte.59 Fél évvel korábban, mivel az 
észak-németországi ellátási útvonalak a spanyol-holland 12 éves fegyverszünet 

54
55 , 2010.
56 Ld. még: , 2010.
57 A politikára ld. , 1986. A sevillai -

ták fel. Ld. még , 2009. 1037. p.
58 Erre ld. pl. , 1997.
59

leg. 2507/77, sf.)
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hajón érkezett.60 A madridi adminisztráció által kiadott iratokban mind a pénzve-
rés, mind a fegyvergyártás nehézségei egyszerre és hangsúlyosan megjelennek a 

 a 

 több okból is szorgalmazta az 
általa javasolt összesen -

-

); utóbbi tény 

-
gyalták, azt Augustin Bredimusnak
szakvéleményével együtt a Gazdasági Tanácshoz küldték további megvitatásra.61 
Bredimus évtizedeken keresztül volt a „német-ibériai” kapcsolatok fontos szerep-

és az 1620-as években részt vett az Olivares-féle merkantilista gazdaságpo-
litika kidolgozásában.62

A -
öbb másik, si-

 történt, amikor 
 II. Miksa német-római császár a  

éves besztercebányai rézkitermelést (amely ekkor 20 ezer mázsára rúgott) bér-

és I. Sebestyén portugál uralkodónak.63 -

60 Királyi rendelet 
61 , 2012. 300. p. 1082. jegy-

zet.
62 ). 

 2013., 96. p. , 2015. Ld. még: , 1990. 247. p. 

, 1975. 180. p.
63 -

löpnek Madridban, 1575. április 20-án kelt levél egyik mellékletében, egy 1574. évi doku-
mentum egy hasonló kérést foglal össze spanyol és osztrák 
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látványos megértése nyilvánvaló az iratokból. A Spanyol Monarchiába irányuló 
rézexport zavartalanságát egyenesen az egész kereszténység érdekének nevezte.64 

 cég által a Spanyolországba exportált rézen 
lefölözött minimum 20-25 százalékos haszonkulcs65 nem áll nagyon messze az 

66

1601-ben és 1602-ben a császár, kihasználva, hogy nem volt épp érvényben 

testvérághoz eljuttatni, eredménytelenül.67 
A magyarországi réz ügye többször elérte a legmagasabb fórumokat Spanyol-

-
usában a császár madridi követe Francisco de , spanyol haditanácsos-

tárgyalt 20 ezer mázsa behozataláról. Val

éves termelés  
 cég volt.68 A tárgyalásokat 

-
zsa rezet kobzott el, éppen az augsburgi cég kárára. Ekkorra már megérkezhetett 
az ügyben egy újabb sürgetés a Madridban dolgozó császári diplomácia részére: 

-
ne. Itt (is) felbukkan a magyarországi réz újvilági felhasználása. “Entendido por Su Majestad 

64 , 2018. 90. p. 102. jegyzet.
65
66
67  1953. 322. p. 
68 
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vásárló fél hiányában 
-

podást kössön a spanyol koronával.69 Értsd: legyen, aki képes jó áron és hosszú 
távon, nagy tételben vásárolni.

-
nácsának tagjaihoz is eljutott a magyarországi réz ügye. Olivares gróf-herceg bi-

-
töde a kubai réz óriási amortizációja ( ) miatt kért kárpótlást, hivatkozva a 

) sokkal kisebb 
értékvesztésére. Ruiz de Contreras próbálta kezelni az igényt, elismerve, hogy 

70 Az 

Indiák Tanácsa (a rézhiány miatt) többször is tárgyalt.

Mennyiségek és arányok

Az Európa-szerte szétszórt bánya-, kereskedelem-, pénzügy- és diplomáciatörté-

legalább 30-35 százalékának a Spanyol Monarchia területei jelentették (nem a 
állomást. Nem kizárt, hogy az (nemcsak egyes években, 

mint azt bizonyosan tudjuk, de a korszak egészében) az 50 százalékot is megha-
ladhatta. 1580-ig és 1640 után az önálló Portugália is nagy mennyiségben hasz-
nálta a magyarországi nyersanyagot.

1494 és 1648 között mintegy 146 ezer tonna rezet termeltek ki Besztercebá-
nyán, 1580 és 1600 között kb. 14.700 tonnát.71 Ez (egy mázsát átlagosan 60 kg-

-

69 Quellen und Regesten I. dok. 96. 138. p.
70

. Madrid, 1649. január 7. 

71 , 1977. 171. p.; , 1997. 286. p.
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területeket elhagyó mennyiség.
1541-ben V. Károly német-római császár a Fugger-faktor Sebastian Kurzcal 

kötött t 6 ezer
érkezett.72 Fentebb bemutattuk, hogy 1574/1575-ben a császár a teljes éves ter-

és 

évre) tárgyaltak Madridban. A császár ugyanebben az évben jelezte madridi köve-
tének, hogy a besztercebányai réz legnagyobb része Spanyolországba érkezik.73 

királyával kötött ”, tárgyalt 1500 mázsa réz behozataláról Spanyol-Né-
, Flandria).74 

-
75 

1601/1602-ben 6 ezer mázsa az akkori kitermelés felét jelentette. 1622-ben 

-
nyol Monarchia közötti kereskedelmi terméket.76 A sevillai öntöde XVII. századi 
kimutatásai szerint 1608-ban mintegy 194, 1622-ben kb. 90 mázsa magyarországi 
rezet vettek át,77 1608 és 1631 között pedig legalább 1000 mázsát.78 Ez bizonyo-
san nem fedi a teljes behozatalt, hiszen a XVII. század második felében, amikor 
mind a rézkitermelés, mind a Spanyol Monarchia nyersanyagéhsége apadt, még 
mindig kb. 9400 mázsa magyarországi réz importjáról szólnak a sevillai öntödei 

72 , 1988. 253. p.
73 A regeszta helyett itt a forráskiadvány szó szerinti ata 

und Regesten I. dok. 99. 139. p.
74

április 29. AGI, Indiferente, 1956, leg. 1. fols. 
75 , 2018. 90. p.
76 
77 , 2016. 319. p.
78 , 2010.
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források, nagyobbrészt 1650 és 1680 között.79

részletes elszámolása egy 1663-ban, ezer mázsa réz behozataláról és feldolgozá-
sáról kötött áról.80

1656-ban az Indiák Tanácsa egy tüzérségi juntai iratot tárgyalt, amelyben egy 
81 1670-ben a 

-
geit tárgyalta.82 

nem tudtuk kimutatni a magyarországi eredetet (noha másmilyent sem), de az 
1621/

-

 kötött 
a madridi kormányzat, és hogy az Újvilágból folyamatosan érkezett hasonló 
mennyis réz.

-

35 ezer font (mintegy 290 mázsa) magyarországi rezet küldött a frissen újrain-
83 1597-ben 44 mázsát adtak át Lisszabonban.84 Igen 

sok forrásban a réz beszterceb yokat 
 Néhány 

magyarországi réz felvásárlási ára
-

ben besztercebányai rezet vásároltak.

79 , 1984.
80 AGS, CMC, 3ª Época, 2179/22. (Ld. 45. j.)
81

82
található ebben a csomóban.

83 -
metalföld kormányzója kb. 1000 mázsa magyarországi rezet tervezett hasonló céllal felhasznál-
ni: , 2017. 47. p.

84

január 26. ANTT, CC, II., mç. 280. n. 147.
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-
lunk messze a valóságtól, ha a Spanyol Monarchia éves magyarországi réz-igé-

 között évi minimum 4 ezer mázsára 

Felhasználási területek, reexportálás és árukapcsolás Európában 
és az Újvilágban

A XVI. századi, tüzérségi célú rézimport nagyságáról kevés pontos adattal rendel-
kezünk. Az V. Károly császár és a Fuggerek között Regensburgban kötött  
világosan utal a tüzérségi végállomásra.85 

A XVII. századiról annál többet tudunk. A Málaga és más városok helyébe 
-

pontja, egyben a bronzlövegöntés mint szakma oktatási centruma volt, ahol né-
-

fontosságú szerepet játszott a gyártási folyamatban. Az öntödében nehéz ( ) 
, ), mo-

zsárágyúkat ( )  1608 és 1631 között összesen legalább 1197, 
-
, 

, , , ), 

felhasználás a portugál és katalán felkelések, illetve a Franciaország elleni háború 
következtében.86

-

 is. 

87 Afrikába és Amerikába is eljutott. Bizonyos, hogy a Portugál-Indiákra 

85

86 , 2010.
87 , 2018. 88. p. 93. jegyzet. 
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(és Indiába) 88 
volt besztercebányai réz: ezt a -

borsot a tüzérségi lövegek gyártásához szükséges rézért cserébe.89

Gazdaság- és kereskedelemtörténeti szempontból ezeknél az adatoknál ta-

-
-

jútermelésnek és exportnak.90 Az 1621. évi kataklizma utáni, rézimportra kötött 
madridi 
hogy milyen  tartozó hajó hozhat be rezet a spanyol anyaországba és 

91 A réz mellett a közép-eu-

amelyet az újvilági ezüst kitermeléséhez használtak óriási mennyiségben. Nicolas 

92

-
zási forrás a legkülönfélébb területeken bukkan fel. 1623-ban a császár madridi 
követe ajánlotta fel, hogy Lelio Diodati, a lotaringiai herceg kamarása és taná-

 útján 6 

-
dinánd császár és magyar király öccse) felé fennálló tartozást.93 Diodati a nem 
sokkal korábban megkötött, 12 ezer mázsa behozataláról szóló ó  for-

 réz, azt 

88
137., 168. p. Ld. még 

89 , 1986. 76. p.
90 
91 Ld. pl. Cristóbal Laso memorandumát a madridi Gazdasági Tanácsnak. Ekkor 10 ezer mázsa réz 

92 , 2005.; , 2007. 30. p.; , 2016. 319. p.
93 Többéves, és többszáz fó

593/7, sf.
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beadványában a mediterráneumi és az északi-tengeri („ 94 
 

95

Összegzés és kutatási irányok

bonyolult érdekrendszereként szükséges szemlélni, amelyben a harmadik aktor 
-

za-városok; a genovai, milánói, lotaringiai, németországi, portugál, spanyol és 
-
-

-

megalapozatlan elméleteket generál.
Valójában ugyanaz igaz a rézre is, amit a kutatás az idriai higannyal kapcso-

-
aca évtizedeken keresztül a Spanyol Monarchia volt, és a kapcsolatokat egy jól 

 részévé.96 Továbbá, annak volumeneit és 
 a mindenkori háborús helyzet és a 

felek politikai, felekezeti prioritásai is.97

Spanyol Monarchiát (az 1570-es években Németalföldön, vagy a spanyol-hol-

94
95 

96  2005.
97
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évek, 1601/1602). Egyes esetekben ezek a kiváltó okok feltorlódtak és egyszerre, 

Madrid vásárlóerejének változásai és a leállások, illetve a likviditáshelyze-
te 98 -
saságok pénzügyeit99

-
és 1630-

as években világossá teszik, hogy az állam az európai hitelpiacon változatlanul 
kiemelt szerepet játszott.

A Katolikus Király világbirodalma, az európai politikát meghatározó pénz-
ügyi, diplomáciai és katonai ereje, ideológiai vonzása megkerülhetetlen volt, 

mint a közel egy évtizeden keresztül a madridi udvarban nevelkedett II. Rudolf 
 

II. Miksa császár kö-
zötti, 1602. július-októberi iratváltásból és kereskedelmi vitákból. Az akkoriban a 

-
nyai réz esetében a császárnak és a 
volt, hogy meghatározza az export földrajzi végcélját és befolyásolja az árakat is. 

a császár szerette volna a saját kezébe venni a rézexportot, az számára óriási járu-
lékos, logisztikai és kereskedelemszervezeti költségekkel járt volna.100 A császár 

101 
A szakirodalomból gyakran olyan kép bontakozik ki, hogy a besztercebányai 

98 
99 -

2016.
100
101 über . Bécs, 1624. október 1. Quellen und Regesten 



Tanulmányok

52 

, hogy annak területei (mint például Németalföld) 

hatottak a hispán összetett állam pénzügyi viszonyai , hogy a császárnak és 

érdekeire -

-
lés legalább 30 százalékát a Spanyol Monarchia területén dolgozták fel. A hispán 

-
lamérdek mentén olcsón és hatékonyan, diplomáciai és katonai erejét a legtel-
jesebb módon latba véve igyekezett nyersanyaghoz jutni az árupiacokon, hogy 

 közép-európai ágnál még 
mindig gazdaságilag fejlettebb spanyol anyaországi, németalföldi és itáliai terü-

A dinasztia két ága közötti egymásrautaltság miatt érdemes  
 beszélni, amely más területeken (diplomácia, hadügy, 

ellenreformáció stb.) már régóta ismert és igazolásra lelt. A dinasztikus szolida-
ég jól felfogott, közös érdekei 

mentén a két ág mindent megtett annak érdekében, hogy a -

-
 

-
-

ág 
érdekeinek 

-

spanyolországi és osztrák nemesi és állami levéltárakban, ahol (az általunk bemu-
-
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Várakozásaink szerint sokkal pontosabban kimutathatóak és dokumentálható-

-
-

testáns Svédországa az 1620-as években élénken kereste a gazdasági partnerség 

-

némileg rejtélyes spanyolországi „Tüzérségi Junta” ( -

évre mintegy 100 kötetnyi, egyenként több ezer lapból álló hadügyi iratcsomó 
található, segédlet nélkül.

102 és folyama-
-

háborúk, az ezüstpénzeken alapuló pénzforgalmi rendszer réztartalmú érmék 

sevillai konzulátusok szerepe mind olyan témák, amelyek vizsgálata bizonyosan 
-

országi érctermelésnek a benne elfoglalt helyét jobban megismerhessük.

Levéltári források

Archivo General de Simancas (Simancas, Spanyolor-

AGI, Contratación Archivo General de Indias, Casa de Contratación.

AGS, Est. AGS, Estado (Alemania).

102

Quellen und Regesten I. 137. p.
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AGS, CMC, 3ª 
Época.

Época.

ANTT, CC, II. Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisszabon, Portu-
gália), Corpo Cronológico 1161/1699, Parte II 1161/1648.

Staatentabt., Sp., Var. Spanien, Varia.

Felhasznált szakirodalom

1975

, 2017

, 1965 : Guns and Sails in the Early Phase of 

2005
: Central 

-
 y 

Pietschmann. Eds.: Renate Pieper, Peer Schmidt. Cologne, 

, 2016 : The Spanish Connection. French 
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, 1996

, 2010

siglo XVIII. Madrid, 2010.

, 2012 Óscar Ruiz Fernández: Las relaciones hispano-inglesas 
entre 1603 y 1625. Diplomacia, comercio y guerra naval. 

, 1986
Las relaciones 

hispano-hanseáticas durante el reinado de Felipe II. In: 

, 2016 The Shipwreck of “Bom Jesus”, AD 1533: Fugger 
Copper in Namibia. In: Journal of African Archaeology, 

, 1997 , The Supply Crisis of the Neusohl 
Mining Industry: External and Internal Factors and the 
Role of the State. In: Bergbaureviere als Verbrauchszen-
tren im vorindustriellen Europa. Fallstudien zu Beschaf-
fung und Verbrauch von Lebensmitteln sowie Roh- und 

.: Ekkehard 

, 1986 : The Politics of International Trade 

-

, 1990 : Empires and Entrepots: Dutch, the 

1990.

, 2010  
 

Augs-
burg, 2010.
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, 1954 -

1954.

, 1988 : Relaciones comerciales entre 

Media hasta el siglo XVIII). In: Estudis: Revista de 

, 1990 : Die Fugger in Spanien und Portugal 

München, 1990. 2 Bde.

, 2012 : A magyarországi réz- és marhakeres-
kedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. 
század második felében. In: A történettudomány szolgá-
latában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tisztele-
tére. Szerk.: Baráth Magdolna, Molnár Antal. Bp., 2012. 

, 2018 : Trade through Lübeck Instead of the Sound 

Trade. In: Early Modern Shipping and Trade. Novel 

Brill, 2018.

, 2008 : V. Károly és Magyarország. Bp., 2008.

, 2019

, 2001
02) in den Berichten Johann Khevenhüllers an Kaiser Ru-

, 2010 : Kanonen für den König. Rüstung 
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, 2020 , A trónbetöltés rendje a Magyar Királyság-

192. p.

, 2015
de las piezas, su ubicación en los barcos y los centros de 

, 
2009

: Olivares gróf-herceg 
külpolitikai koncepciója és Pázmány Péter 1632. évi ró-
mai követsége. In: Történelmi Szemle 51. (2009) 2. sz. 

, 2009  Tibor: A Magyar Királyság helye az Ausztriai 
-

1062. p.

, 2019  Tibor: Egy magyar arisztokrata Spanyol-Né-

, 2020 : Az aranykori spanyol és a magyarorszá-
gi irodalom: egy új, európai paradigma. In: Irodalomtör-
téneti Közlemények (2020), megjelenés alatt.

, 1960
IV. Madrid, 1960.

, 1970 : The Role of East-Central Europe in 
International Trade (16th and 17th Centuries). In: Études 
historiques, 1970. Publiées a l’occasion du XIII. Congrés 

-
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, 1933  A középkori magyar réztermelés gaz-

-
letése nyolcvanadik fordulójának ünnepére. Bp., 1933. 

, 2007 : Redes mercantiles entre 
el Atlántico y el Mediterráneo en los inicios de la Guerra 

Eds.: Antonio Ibarra and Guillermina del Valle Pavón. 

, 2013
-

tingen, 2013.

, 1953 : Der Neusohler „Kupferkauf”. In: 

Quellen und 
Regesten

, 1971

, 2004
kaiserlichen Finanzen unter Ferdinand I. und Maximilian 

, 
1984

: La producción de la fundición 

del siglo XVII. In: Archivo hispalense: Revista histórica, 
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, 1903 : Két világkereskedelmi czikkünk a 18. 
században. In: Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 10. 

, 2006

124. p.

, 2014 : A dunai térség szerepe a kora újkori 
Közép-Európa gazdasági rendszerében. Miskolc, 2014.

, 2016 : A délnémet üzleti hálózatok megráz-
kódtatásai a 16. század második felében és a 17. század 
elején. In: Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016. 

 Szerk.: Kövér György et al. Bp., 

, 2018  társaság 

rézüzlet kapcsolata. In: Magyar Gazdaságtörténeti Év-

99. p.

, 2019
16. Jahrhunderts. lm Mittelpunkt: die (süd- und nord)west-

 p.

, 1964 -
tislava, 1964.

1977 : Die Kupfererzeugung und der 
Kupferhandel in der Slowakei vom Ende des 15. 
Jahrhunderts bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. 
In: Schwerpunkte der Kupferproduktion und des 
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 2010

Monarchie im 16. und 17. Jahrhundert. In: Akteure der 

, 2015
Representatives at the Spanish Court in the Seventeenth 
Century. In: Ambasciatori »minori« nella Spagna di età 

, 1880 : Magyarország bányászatának kritikai 
története. Bp., 1880.

, 2002 : Kupferhalbfabrikate vor dem Tor 
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SZABADOS JÁNOS

 
 

Bevezetés

-
nettudományban. Már a XIX. század folyamán is számos forráskiadás1 és feldol-
gozás2 -
mára szomorú következményekkel járó utóéletét. Az utóbbi évtizedekben szintén 

3 4 Gebei 

*

és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-4-II kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a 
-

1 Forráskiadások a témában a teljesség igénye nélkül: 
 

2 Feldolgozások: 

3 A forráskiadásokat lásd: , 2008. 

157. p.; 
4 . 1994.
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Sándor,5 Papp Sándor,6 B. Szabó János,7 Sudár Balázs8 és Kármán Gábor9 mun-
kásságára, akik mind II. Rákóczi György külpolitikájának egy-egy szegmensét 

történészek tollából.10 Legfrissebben pedig B. Szabó János foglalta össze mono-
-

nyeket.11 -
12

újabb adalékokkal szolgálni, hiszen az Annibale Gonzaga13 parancsára Köprülü 

5 , 1992.; , 2013.
6 
7 , 2006.; , 2016.
8 , 

9 , 2001; , 
2012.; 

10 A forráskiadásokat a teljesség igénye nélkül lásd: , 1996.; , 2008.; , 2015. 

igénye nélkül lásd: , 2015.; 
, 2017.; , 2019.; , 2019.

11 , 2019.
12 Korábbi feldolgozások: 

, 1978.; , 2001.; , 2006.; , 2009. 

1658-as évvel foglalkozik: , 1996.; 
1183. p.; 
foglalkozott részben vagy egészében az 1658. év történéseivel: , 
2019.; , 2019a; , 

13

Gonzaga herceg vissza nem tért a császárvárosba. Vö. , 

, 2006. 
, 2018. 22. p.; 

, 2018. 115. p.
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14 küldött 
-

Heinrich Julius Wachin (Wogin) és küldetése

-ként (tolmácstanoncként) kezdte 
15 és Simon Reniger konstantinápo-

16 mellett, egészen 1651 második feléig maradt az osz-
17

haláláig szolgált tolmácsként, több alkalommal látott el diplomáciai küldetéseket 
is.18

Ilyen küldetéseként került sor 1658 nyár végén az Annibale Gonzagától kapott 

táborába kellett mennie.19 A küldetés a pálülési csata20

14 , 2010.; , 2017.; , 2013. 944., 969., 

15 , 2016b passim; 
, 2015.; , 2016.; , 2018.

16 , 1900.; , 2014.; 
, 2018. passim.

17 , 2016a. 38. p.; Konstantinápolyból való távozására 
lásd: , 2016a. 204. p. A vonatkozó bejegyzést lásd: 

1651. Reg. fol. 190v Nr. 81.
18 
19

és a felvonuló csapatok céljáról is. Annibale Gonzga Köprülü Mehmednek, h. n. (in campo), 

példányban, német kivonattal.
20 A csatáról lásd: , 1896.; 

, 2019a passim.
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táborban történt fejedelmi kinevezése21

22 majd továb-

közölt jelentésének rövid ismertetése is,23

-

-

21 , 2009. 
, 2019.

22 

58.;

Anw. Exp. fol. 337rv Nr. 7.
23 

 
Exp. fol. 196r Nr. 17; 

344v Nr. 40.
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kölcsönös törekvést tartalmazta, de az akkor zajló konkrét ügyek — mint példá-
ul Erdély megregulázásának kérdése vagy a Velence ellen tervezett szárazföldi 

-
24 A tolmács augusztus 24-én indult vissza Temes-

várról, Belgrádból pedig 27-én indult tovább, majd szeptember 2-án hagyta el 

diplomatának — 1658-ban a török és tatár csapatok határátlépési tilalma kap-
csán, azonban nem tudni, erre végül sor került-e.25

26 is Köprülü Mehmed Gonzagának szóló levelével együtt.27

A dokumentum forrásértéke

A jelentés nem ismeretlen a korszak kutatói számára,28 és több szempontból is 
nagy forrásértékkel rendelkezik. Az egyik legfontosabb az, hogy Köprülü Meh-

24 Az okokról lásd: 
25

 

26 , 2008.; 
, 2009.; , 2019.

27
szeptember 11. MNL OL E 199 1. d. 1. cs. 4. fasc. fol. 44.; Köprülü Mehmed Annibale 

28
való utalás miatt, és az oszmán hadsereg adatai és vonulási útvonala kapcsán hivatkoztak a 
jelentésre. Vö.: 
363., 372. p.; 
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29 hiszen a 
-

belül vissza kell térnie Konstantinápolyba.30

Egy másik, korántsem elhanyagolható információ a II. Rákóczi György diplo-

-
31

-

-
32

teljesen parallel folytatta ezt a két irányú megvezetést.33

34

esetén valóban felajánlotta a megbocsátást — aminek szintén tudatában voltak 

29 A hadjáratról részletesebben lásd: , 2015. 
30 A parancsról Evlia Cselebi is tudott. Idézi: , 1991. 23. p.
31 Nikúsziosz Panajótész tolmács életére és tevékenyégére lásd: , 1994.; 

2006.; 
32

felrúgni a fennálló békét. 

33 

Exp. fol. 339v Nr. 18.
34 

1653-ban is a Moldva elleni hadjáratakor, csak akkor a budai pasa és a lengyel király irányában. 
Vö.: , 2016d. 265. p.
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-
nik, lehetséges lett volna, hogy Rákóczi bocsánatot nyerjen. Viszont a fejedelem 

35

örömmel vették tudomásul, hogy I. Lipót még nem vette vissza a két vármegyét 
(Szabolcsot és Szatmárt), amelyeket még I. Rákóczi Györgynek adtak a linzi bé-

36

mivel új fejedelem lett Erdélyben, aki nem a Rákóczi-dinasztiához tartozik, ezért 

Az újabb kutatások szerint korábban már az egri püspök is sürgette a visszavételt 
37 ke-

resztül a két vármegye visszaadását.38

merte ekkor megkockáztatni egy esetleges háború kirobbanásától félve, hiszen 
Gonzaga serege is ekkor Komárom közelében állomásozott.

-
mács39 révén juthattak birtokába az adatok. A leglényegesebbek közülük a nagy-

voltak agájukkal együtt, illetve a szpáhik egy része is, azonban gyengébben fel-
-

40

-

35 , 2013. 992. p.; 
36
37 Nádasdy Ferencre és az 1658. évben betöltött szerepére lásd: , 2012.; 

192. p.
38 , 2012. 1176., 1181. p.; , 2019. 136. p.
39 Az Alexander Fischer néven Bécsben született renegát tolmács sok szolgálatot tett mind a 

, 2016c. 

40 
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képpen Köprülü Mehmed politikai súlyát mutatja, még akkor is, ha ekkor még 
41 

-
se42

akkora veszteség az oszmánokat, mint amit a korábbi jelentés tartalmaz. A több 
-

43 és 

Mindenesetre az 1658. július 6-án lezajlott pálülési csata a legújabb kutatások 

igazság Metzger információiban, mert más források is nagy veszteséget emleget-
nek.44

45

41

42 Johann Friedrich Metzger 1658. június végén és július elején járt a budai pasa táborában. 

opiniót lásd: 
43

, 2013. 947., 984., 992. p.; 

esztergomi Musztafa bég aktuális titulusát is ismerte. Vö.: , 2019a. 301., 307. p.; 

1658. augusztus 5-én Csatalbas Musztafa pasa, 1658. augusztus 27-én pedig már Csangizáde 
Ali pasa volt a temesvári beglerbég. 

46. p.; , 2018. 258. p.
44 A csata legújabb összefoglalását lásd: 
45

2019b. 290. p. 23. 
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46

Közlési elvek

-
veket alkalmaztam.47 -

-
-

-
ként használt melléknevesült tulajdonneveket (pl. „Ragozisch”) és népneveket 

-

nicht („nicht”/„niht”), nichts („nihts”) és a noch (noch/noh) szavakat mindig az 

olasz kifejezéseket (pl. „penetriren”, „recognosciren”) magyarázó lábjegyzettel 

-

-

— lábjegyzetben jelöltem. 

***

összekeverhetett az irat ismeretlen keletkezési dátumával: 

46
47 
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Heinrich Julius Wachin/Wogin jelentése Annibale Gonzagának 
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-
digen befelch und verordnung Eurer Fürstlichen Gnade48

-
tet, wie volgt

 Erstlichen bin ich den 5. Augusti von Comorn49 sambt mir zuegegebenen 
capitain leutenandt50 von Bischerischen regiment und corrier Karl51 aufgebrochen 
und selbigen abents spath nach Gran52

welichen morgens frue mich der Omer begh53

vorbey gangene excursionen sowohl bey Neuheüsel54 55 
56

57 erindert. 

58

ihre palancka zue hindertreiben.
59 khomben und 

nach, durch den corrier Karl bey dem caymecam60

48

49
50
51 Karl Leckler császári futár. , 2016a. 195. p.
52
53
54
55
56 , 2013. 

999. p.
57 Nándorfehérvár/Belgrád/Beograd (SRB).
58
59
60
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vesir61 62

63

Eure Fürstliche Gnade durch den correspondenten alda von einem und andern, 

64, anderthalb tag herwerths 

da hin der nechste weeg in Dalmatien65 gehet.

66 residenten67 nachgefragt, 
68 allein 

residenten, alhero begehrt, allein selbiger sich entschuldiget, er ohne ordre Ihro 

zue Panzona69 70, alda sein 

61
, 

, 2011. 892. p.
62
63
64
65
66

, 1981.
67

lábjegyzet.
68

69
70 Duna.
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71 zuegeschlagen, dem Panioti aber habe ich mein 

chiausen, den anderten tag nach mittag zue mir herein khomben, beynebens mir 

welicher sich gegen mir sehr freundtlich erzaiget und alles guetts anerbotten, 
72 73 74 oder Fischer 

75

Gott lob selbige glickhlich vorbey gangen, sich auch darüber erfreuet und gern 

ankhomben und von denen herumb liegender soldatesca empfangen worden. 

caftan angezogen und denselben sambt seinen leuthen vor an umb die brückhen, 
zwei meil von Temisuar über die Morisch76

vier cardaunen,77

Morisch brückhen marchiret. 

welicher sich sehr freundlich und fröhlich erzaiget hatt, und auch alles, so ich 

71
72

73
másoló elrontotta.

74
budai renegát tolmács. Vö.: 39. lábjegyzet.

75
jelölték a problémát.

76
77 Kartaune (ostromágyú).
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weder von einem, noch andern nichts gemeldet, doch hernach, Eurer Fürstlichen 

genuegsambe versicherhait und von so viel anziehenden frembden völckhern, 

ungehorsamben und abtrinigen angesehen.
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78

 Die türckhische armada, so ich gesehen, und habe auch gewisse nachricht 

79 von 
der Porten commandiret. Die andern sieben aga von den spahi commandiren 

hat, unter weegs seindt ihnen viel pferdt umbgestanden, weliche ich zue meiner 

80 von Temisuar, 

seinen leuthen von 1.500 man starckh gangen; der bassa81 von Agria82 auch mit 
1.000 man; der Mustafa bassa83 von Gran, so aniezo bassa zu Segedin84 ist, auch 

solle und mit selbigen den 23. Augusti gegen Janoua85 86 

78
, 2002. 55. p.

79 Kundakcsizáde Musztafa aga. Vö.: , 2015. 198. p.
80 Csatalbas Musztafa pasa vagy Csengizáde Ali pasa. Vö.: 
81 , 2011. 891. p.; , 2015. 213. p.
82
83 Musztafa, egykori esztergomi bég. Vö.: , 2019b 

84
85
86
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von Srem87 88 von 
Semendra89 90 
und Bosna91 ist niemandten darbey, weillen selbige soldatesca alle in Dalmatien 
mit den Seid Ahmet bassa92, vesir in Bosna marschiret.

93 

94 nach Temisuar 

die Tartarn albereith in Sibenbürgen eingebrochen, auch Missebisch95 und Se-
bin96 mit entführung etlicher 1.000 gefangene eingenomben haben und man sagt 

87
88
89 Smederovo (SRB).
90
91
92

44. p.; , 2011. 894. p.
93

, 1973.; 
94 , 2015. 218. p.
95

Mediasch/Medwisch/Medwesch) jöhet még szóba. Vö. 
96
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Der fürst97 98 von Silistria99 seindt auch mit einen 

100 101 von Damasco102 
und Alepo103, welche, wie man sagt, auch hernach khomben solten, habe auch in 

die gersten sehr theuer, ein kile wirdt nit gar ein tirnauer mezen sein per 200 
aspern idest zwei leben taller.

verbleiben. In fahl die sachen alda, wie sie vermainen und willens seindt, eheistes 

Sibenbürgen winter quartier zue machen und alda zue verblieben.

hassechi104 105 zue ihme geschickhet 

106 
erhebt, weillen er ein alte passion auf ihme hat, in deme er ungefehr vor acht 

97 , 2015. 217. p.
98
99 Szilisztra/Silistra (BG).
100 Itt: Anatólia.
101

102
103
104
105 , 2009.
106



Szabados János Egy tolmács diplomáciai küldetése

  81

107 etlicher underthanen wegen 

108 dem Ragozi genaigt, in deme er sehr vil 

109 

110

der Chimin Janosch111, welichen die Tartarn bey sich haben, hernach der ban 
Backosch112

vorgehen solte.
 Von den Redey Firenz113

114 weliche 

107 Bár a mondat értelme alapján vonatkozhat II. Rákóczi Györgyre, de itt minden bizonnyal 

is ezt támasztják alá. Vö.: , 2010. 109. p.; , 2013. 986. p.
108 , 

109 Erdélyi rendek.
110
111
112

Barcsayról lásd: , 1906.; 

113
114
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115 wirdt ieziger zeit nichts expediret, ist auch 

 Von dem Ragozi ist selbigen tag, wie der vesir nach Temisuar gelangt, 

überschriben gebracht, ich auch bey den Paniot selbigen gesehen und er in116 

117 er vor etlich 
monaten underschiedliche bey ihme vornembe bedienten mit commission hinein 
geschickhet, aber von selbigen kheiner wider zurückh khomben, viel weniger 

Porten wider zu versönnen, destwegen ihme der Ragozi ein zimbliche summa gelt 

118

den Ragozi oder auch gegen Dalmatien gerichtet, welichen ich vor allen so vil 

119

120 guetter in Dalmatien 

115 Drinápoly/Edirne (TR).
116

117
mondat.

118
119 Száva/Save/Sava folyó.
120  1997. 276. p.
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obgemelt, weilche ich zue Touanik gesehen, verursachen doch einen argwohn.

solicher gueth gestalter gelegenheit die zwei comitat121

Ragozi nur ad dies vitae122 besitzen solle (darunter auch verstanden wirdt, so lang 

albereith die zwei comitat hette weckh genomben, weliches die Türckhen mit 

allein umb perdon zue erlangen und mit solichen demietigen wortten, weliche 

potentaten seind, die ihme zu ihrer seiths zue fallen anraizen, aber er soliches 
niemahlen zu thuen begehret, weillen seine vorfahrer gegen der Ottomanische 

möglich seye, bey den sultan vor ihme gnadt zue erhalten. Der Ragozi hat ihme 

121
béke alapján.

122  „Ad dies vitae” (Élete végéig).
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alzeit anziehen.

nach der audienz von meiner einen und andern verrichtung durch den corrier Karl 

-
ti bin ich auch von Belgradt wider alher werths zue Eurer Fürstlichen Gnade 

123

124

gewogen zue verbleiben. Kesekfalu,125 den 5. Septembris, 1658.
Eur Fürstlichen Gnade
Gehorsamber untergebener

126 127 solle 

123 , 1997. 284. p.
124
125
126 Johann Friedrich Metzger. Vö.: 42. lábjegyzet.
127
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128

129 
130 welicher bey Ihro 

131

bestanden.
Külzet:

vezier
5. Septembris 1658 

Levéltári források és felhasznált irodalom 
 

Kiadatlan források

MNL OL E 199 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Magyar 

-
chiv, Staatenabteilungen, Türkei I.

 

128

129
katonák. Vö.: , 2019. 145. p.; , 2019a 295., 307. p.

130
131 , 2008.; , 2012.
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VERES TÜNDE

*

-
szen életével, s hivatalban töltött éveivel ezidáig a magyar történettudomány csak 

-

-
-

-

-
ban. Ezek között a dokumentumok között találhatóak fogalmazvány-könyvek, 

-

-

-
vel korábban is betöltötte ezt a tisztséget, neve ugyanis az év végén, a kincstári 

1 -

forrásszövegként olvasható instrukció ezeket a feladatokat jól összegzi, annyi 
-

*

Kiválóság Programjának támogatásával készült.
1 
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-

visszaéléseire, azok formáira, s a rendtartás menetére. 
Jelen dolgozat azt járja körbe, milyen úton jutott hozzá Draheim Vilmos a 

-
köre, de hovatartozása is többször változott.

-
-
-
2 
-

el.3

-

-
4

5 rendezte az immár Szepesi 
Kamarának — 
ig zavartalan volt.

2 1990. 18. p.
3 
4  2007. 
5 Ezen új határozat rendelkezett az ügymenet szabályozásáról, a számadások módszerének 

ellátásáról. , 1990. 21. p.
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rendekkel kötött kompromisszum keretében elnökét egy ideig kincstartónak ne-
-

intézése kollegiálisan történt. A tanácstagok alá volt beosztva a titkár, a pénztá-

6 A hivatalnokok azonban csak 
-

tak helyükön. Kassa elfoglalása után Bethlen nem oszlatta fel a Kamarát, hanem a 
hét vármegye ügyeinek rendezését osztotta ki feladatául, az adminisztrációt pedig 

amely után az ismét Kassára költözött adminisztráció a Pozsonyi Kamara teljes 
függése alá került.7

annyi változással, hogy 1648-tól két tanácsos állt a Kamara élén, azonban tisztvi-
-

ket tükrözte két tanácsossal az élén.8 

9 Nem csupán a kincstári javak 

6 
7 A Pozsonyi Kamarától való függés egyben azt is jelentette, hogy a Szepesi Kamara elvesztette 

kamarai jellegét. Az igazgatást teljes egészében a Pozsonyi Kamara tanácsa vette át, s annak 
-

Magyar K

bizottságot küldött a kamarába is, amelynek feladata a lázadók birtokainak lefoglalása volt, s 

8 
9 a bécsi kormányszerveknek arra, 

hogy centralizációs törekvéseike ák, egyben pedig leszámoljanak a református 

 2011. 397. p. A birtokelkobzások 
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emberekkel töltsék fel. Így 1672-ben Otto von Volkra lett a Szepesi Kamara ad-
minisztrátora.10

Bár az intézmény élére adminisztrátort neveztek ki, egy ideig még mellette 

azt, és a titkári tisztséget is kettéosztotta német és magyar titkárra.11 Az újonnan 
létrehozott állásokat nemcsak, hogy többnyire németekkel töltötték fel, de kiala-

egynek német származásúnak kellett lennie. Miután Thököly Imre 1682-ben el-

megváltoztatott: az adminisztrátori tisztséget megszüntette, s a Kamara vezetését 

Draheim Vilmos pályájára — amennyiben annak magánéletére való hatását is 
tekintetbe vesszük — legnagyobb mértékben talán az 1682 utáni évek voltak a 
meghatározóak. 

Fabritius Mihály és Draheim Vilmos hivatali pályája

Fabritius Mihály pályájáról nem sokat lehet tudni. 1659-ben a wittenbergi egye-
-

mazott.12 13 1680-ban pedig 
14 A Thököly felkelés leverése, és az Admi-

-
-

mételten a Szepesi Kamara pénztárnoki tisztségében találjuk.15 Feleségével, Zsu-

10 1990. 86. p. 
11 
12 1930. 130. p. 
13 , 1946. 183. p. 
14 , 2002. 93. p.
15 MNL OL A 57 23. kötet, 94. p.
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majori platea e regione domus Cameralis situata.”16 -

Vilmoséhoz. 

honorando.”17 -

-

18 -

19

-
20

levéltáros (archivi conservator) volt hivatott a kamarai uradalmak számadásait 

be és személyesen vizsgálta meg az egyes uradalmak élén álló provizorok szám-
adásait.21

16 MNL OL E 156 a. Fasc. 009. No. 062.
17
18

-

volna, kire az király sok gondgyai közöt választ nem adot, mondá az supplicans: Ergo ne Rex 

19 MNL OL E 156  a. Fasc. 066. No. 037 / b.
20 1990 110. p. 
21 -

-
etantiis. MNL OL G 3 III. 8. 1683. április 16. 137. p. Továbbá, mikor 1685-ben a homonnai 

MNL OL G 4 IV. 1. 1. d. 106. p.
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rationum exactort is megjelölték.22

egy német származású személynek jelen lenni a tanácsban, Draheim Vilmost je-
lölték ki erre a feladatra. Ezen tisztséget 1682-ig töltött be. Thököly Imre viszont 

hogy Draheim nem maradhatott továbbra is tanácsos, hiába állt át Thököly olda-
-

-
23 

22 MNL OL G 3 III. 7. 1682. szeptember 29.; 1682. október 11.; 1683. április 9.; 1682. november 

-

ban kelet-
kezett ta.

23

-
mat quietaltatni” MNL OL G 3 III. 8. 1683. november 15.  Emellett további tévedés, hogy a 

vetett volna véget. Draheimet valóban börtönbe vetették, de nem 1687-ben, hanem 1685-ben, 

a homonnai jószágban hagyott gabona csépeletlensége indokával tartóztatták le, mely kár a 
kamarai becslés szerint 10.000 forintra rúgott, s amely ellenében az egykori prefektus minden 

-
, 2020/b. Bár Fallenbüchl sze-

MNL OL E 156 a. Fasc. 
066. No. 037 / b.

MNL OL E 156 a. Fasc. 090. No. 033. Ezeket a birtokokat pedig 
1681-ben I. Lipót Draheimnek és leszármazottjainak adományozta. MNL OL A 57 Libri regii 

. Ezek voltak azok a birtokok, amelyeket 1685-ben a 10 000 forint értékben 

, 2020/a. 
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-
sa, de ami fontosabb, a jövedelmek növelése. A térség egyik legnagyobb jövedel-

-
24 -

-
-

ságát és sikkasztását.25

s az 1680 februárjában munkához látott Draheim ismét egy olyan jelentést nyúj-
tott be, amelyben ugyanarra a következtetésre jutott, mint korábban: a hegyaljai 

-t. 
2. Nem csak a -

-

26 Draheim Vilmos jelentése nem 
-

24 

kaphatok ide Kassa körül való jószághoz.” MNL OL G 3 III. 8. 1683. február 24. 116.p. Március 

volt találni, pedig az a Demeczky Mihály, akinek a neve az alább közölt forrásszövegben is 
olvasható. 

25 1900. 6. p. 
26 
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27

-

nem ismerjük ebben az ügyben. Az viszont kétségtelen és egyben jól ismert, hogy 

század végén ezen területek nagy részét árendásoknak engedték át. 

-

-
-

-

-

k felküldöttük.”28 

27 t 

28 MNL OL G 3 III. 7. 1678. március 5. 
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-
mincadok, kincstári birtokok, adók kezelése és a szüntelen birtokelkobzások. Az 

század közepi számadások a harmincadbevételek túlnyomó súlyát mutatják, 1610 
29 A hegyaljai borok a 

-
telek felügyeletére. Az összeg az 1680-as években és a XVIII. század elején is 
elérte az 50 000 magyar forintot.30 A számadásokban az uradalmakból származó 

kal.31

32

volt a Kamarának arra, hogy jövedelmeit tovább növelje, mivel — ahogyan 1682. 
33 

nem egységesen, hanem egymástól távol, több darabban terültek el. Az igazi hát-

-
rolására alkalmas pince sincs.34

levél érkezett a provizortól, amelyben az uradalom gazdasági nehézségei és hi-

29 , 2017. 34. p.
30 1990. 115. p. 
31 , 2017. 34. p. 
32 

forint

33 A XVI
r, 1946 forintos bevétel mellett 

444.856,5 forintos kiadást könyveltek el. , 2008. 121. p.; , 2017. 35., 42. p.
34 

-
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-

-
35 

ellenére, hogy Draheim Jászai Andrást ajánlotta a tisztségbe36 — azonban az már 
-

37 

után járt volna számukra, s emiatt megtagadták a munkát.38 Thököly katonái is 
rengeteg kárt okoztak a kamarának. A szekereket kifosztották, a boroshordókat 

-
39

-
40 a Kamara általános pénzhiánya már Thököly hatalomátvétele 

10.
35 MNL OL G 3 III. 7. 1683. február 28. 
36 MNL OL G 3 III. 8. 1683. március 4. 121. p.
37 MNL OL G 3 III. 7. 1683. március 28. 
38 -

39 MNL OL G 3 III. 8. 1684. október 4. 186. p.
40 

inspektor számára készült, amelynek tartalma szerint 1. Menjen el Tállyára, Tokajba, Keresz-

-

még azokat kocsmákra nem adta ki, vegye azokat is a saját kezéhez, majd adja ki kocsmára, 



Veres Tünde 

  107

után szinte rögtön éreztette hatását. Draheim Vilmos 1683 februárjában fordult 

41

meg a Kamara vezetésének a fejdelem számára is káros ténykedését. Azonban 
-

tozásokhoz vezetett. „Ezeket noha csak az én confusiomra cselekszik, hogy ellöl 

Én által láttam, audio confundálni akarnak az oeconomiát, remoalván ez által 

42

ellentéteknek, fejedelmi rendelkezéssel mondta ki, hogy a kincstári javakat irá-
43 

amely Draheim Vilmos és a tanácsosok között húzódott, s amely egész 1685-ig 
-

-

-

41 MNL OL G 3 III. 8. 1683. február 28. 119. p.
42 
43 , 1983. 26. p. 
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-
ról44 -

fogalmazványai és feljegyzései — csupán csak részadatokat közölnek magáról 

állapotokról.
 

1. táblázat  
45

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály

Maradvány Január 338 6 111 15 191 8 369 8

Kiadás
Január 33 2 4 81 44 1

Február 3 2 57 2 1 2

-

hordó óbort és 10 átalag46

35 talléros értékkel kelt el.47

-

44 

45 
46

67,14 liternek felel meg. 
47 MNL OL G 3 III. 8. 1685. február 20. 206. p.
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48

49 Tehát 

tételt jelenthetett.50

-

-

menyi költség kel még.”51 

-
tak gátat, amely megmozdulások nem csak a jobbágyságban, hanem a kincstári 

tisztek visszaélései az 1680. évi felméréshez képest nem változott, amit Draheim 
1684 szeptemberében és novemberében Thökölyhez intézett feljegyzéseiben 

-
52 

-

sok szállónak darabokot az hordókban, kit az csalárd boros ember bellé vettet 

azon szalona nem használván neki, csak megroszult.”53 „Csaknem mindenestül ki 

48 u 1977. 82. p. 
49 1963. 48. p. A regéci uradalom 1695. évi számadása szerint 1,5 tallér 2,70 forintot ért. 

MNL OL E 
50 1990. 112. p. 
51 MNL OL G 3 III. 8. 1684. augusztus 24. 173. p.
52 
53 
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jószág maradván a praefecturám alatt.”54 

Összegzés

-

-

55 A hivatal 
-

a mindenkori prefektus alá volt rendelve. A kincstári javak prefektusának jogkö-

prefektúra beleegyezésével, tudtával, vagy magának a prefektusnak a határoza-
tával lehet. Az instrukció 5. pontja szolgáltatja erre a legjobb példát (lásd a Füg-

követtem, ezen okból szerepel „winorum”, „winis”, wietores” egyes helyeken. A 
-

szögletes zárójelben oldottam fel. Szintén azokban jelöltem az eredeti kézirat ol-
dalszámát. 

***

54 , 1983. 39. p. 
55 , 1990. 111. p.
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[

[

[

Instructio

[

apud se reservabit.
[

idoneos conducet qui wina omnia sibi concredita munde et plene conservabunt, 
per Dominum Inspectorem semper obsignata ne quid damni in winis obveniat, 
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[

[

[

cuiquam erogabit, alioquin erogatio, aut venditio talis improbabitur et pro nulla 
habebitur. 

[

Michaelis Demeczky quietantiam. 
[

se reservabit, vasis Fisco remanentibus. 
[

[
Celsissimi dispositione sub suam curam suscipiet annonam omnis generis, et 

clavos, ligones, cannabim, lupulum et cetera cum recognitione administrantis 
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[

[

Cassovienses sedecim, panici, hordei, per duos cubulos, duos lapides salis, 

Provisorem Michaelem Demeczky monebit. Notandum venit, quod juxta morem 
in annonariis observatum, in singulorum centenorum cubulorum decrementum 
mensurationis, duo cubuli conceduntur, ubi per integrum annum curam ejus 
frumenti gessisse constabit. 

Kiadatlan források

MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára.

A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri Regii.

E 156

E 554
és kamarai iratok.

G 3 A Thököly- és a Rákóczi Szabadságharcok levéltárai. A Thököly 
Szabadságharc Levéltára. Thököly Szepesi Kamarájának iratai.

G 4 A Thököly- és a Rákóczi Szabadságharcok levéltárai. A Thököly 
-
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is mellékelve  a képeket (jpg) és az ábrákat (pl. xls.).

2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, a lap aljára legyenek tördelve.

 

a) 
kötet száma)

a) 

b) 

kötet száma)


