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*

1 (1553–1562) ismert alakja az Észak-
Dunántúl XVI. századi történetének. Komáromy András ugyanis a múlt század 
elején közölte2 -

3 -
remvidék mindennapjaiba, valamint Hegyesd várának 1561. évi törökök általi 

-
nul értékes betekintést.4 A végvári5

valamint a tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért és tanácsaiért köszönettel tartozom 

A tanulmány az „MNL OL 1526–1570 közötti iratainak feldolgozása és online publikálása” c. 
K 128695 azonosító számú NKFIH pályázat keretében készült.

prefectus castri Symeg) írta 

ezért esetében a prefectus tisztséget várnagynak fordítom. A terminológiai kérdésre l. Kenyeres, 
2008. 105–148. p.

2 Komáromy, 1907. 130–160. p.
3 Életére l. Bilkei, 1993.

-

ezenkívül négy olyan levelét közölte, amelyek kallódnak vagy mára elpusztultak. Szalay, 1861. 
206–207., 335–336., 355–356., 364–365. p. Ismert ezenkívül egy 1558. július 3-án kelt magyar 

foglalták le, amelyekben pénze és jogbiztosító iratai mellett leveleit is tárolta. MNL OL E 185 
– b. – III. – 29. tétel – No. 39.

állomásozott benne, a tanulmányban még is végvárnak tekintem, ugyanis Veszprém 1552. évi 



Tanulmányok

-
6

valamint Takáts munkáiból indult ki, így a sümegi várnagyról kialakított egy-
7

életrajzának modern feldolgozására eddig egyedüliként a sümegi vár feltárásában 
8

-
ményei ugyanis nem épültek be a tudományos kutatásokba.9

10 alapján az életé-

-

szervitor,11 dél-dunántúli köznemes alakja bontakozik ki,12

-
-

-
-

-

Kelenik, 1991. 21–22., 25–26., 28. p., 
Koppány, 1995. 17., 22., 27. p., , 1996. 174–192. p.

6 Takáts, 1915. 144–236. p
7 Szántó, 1972. 316., 320. p., Szántó, 1986. 263–266. p., , 1989. 54–56. p., Szabó, 2000.
8 Koppány Kozák, 1969.
9 Koppány, 2014.
10

mnl-ol-1526-1570 (letöltés ideje: 2020. 09. 30.)
11 Dominkovits, 2008.
12 Varga, 2018. 73–78. p.
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gyében,13 14 

-
sének a sikeressége.15

szolgál a nagylétszámú kora újkori köznemességre nézve, amelynek a története 
16

Az Ormányi család eredetének azonosítására már több, bizonyítékokkal alaposan 

17

18 míg Koppány Tibor Sáros megyében 
kereste.19 -

20 A család tagjai a középkor folyamán 

-
21

akit apósa 1289-ben örökbe fogadott és Baranya megyei birtokai örökösévé tett. 

-
Scatha-i várnagyként 

22

13 Sz. Simon, 2014. 144–150. p.
14 Bilkei, 2011.
15 Kubinyi, 1970. 216–217. p.
16 Tevelÿ Arató
17 Lukinich, 1941. 279. p. 5. jz.
18 Gál-Mlakár, 2007. 307. p.
19 Koppány, 2014. 60. p.
20 Csánki, 1894. 556. p.
21 Faragó, 2019.
22 HO VIII. köt. 232. p.
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23

közepére azonban a család több ágra szakadt, a birtokaprózódás következtében 

középkor folyamán senki sem töltött be vármegyei tisztséget, többen is királyi, 

-

-

feküdtek. Az Ormányi család tagjai közül többen is a korban megszokott módon 
-

24

Habár az Ormányi család XV. századi leszármazásának a rekonstruálása bi-
-

-
-

25 A feljegyzés alapján26 Kölkedi István lánya 

vett feleségül.27

28

23
24 Az Ormándi család középkori történetére l. Faragó, 2020.
25

26
azzal érdemben nem foglalkozott. Schönherr, 1913. 38–39. p.

27

DL 19 346.
28



Faragó Dávid Ormányi Józsa élete és családja

29 is ismerjük, akinek egy Tamás30 és egy Miklós31

testvére volt.32 A Somogyvár környékén birtokos Karádi, Kölkedi és (Kölkedi) 
Sós család tagjairól nem sokat tudunk.33 A Karádi és Kölkedi család tagjai közül 
senki sem viselt vármegyei tisztséget. A Kölkedi Sós családból Balázs 1468–1469 

34

megye kisbirtokos nemességének soraiba tartozott.35

Az Ormányiak XVI. század közepi, Baranya megyei birtokairól kevés in-
formációnk van.36 -

37 38 és Szentjakabon39 
40 A középkori birtokok nagy része 

Az Ormányiak megmaradt falvai az 1550-es évek közepére mind a szigeti vár 
birtokai közé tartoztak, ráadásul a törökök is adóztatták azokat. A török–magyar 

41 így az Ormányiaknak 

29 További adatok nem ismertek róla.
30

várnagya volt. DL 22 443.
31 1519-ben és 1520-ban Baranya és Somogy megyei birtokügyekben járt el ügyvédként. 

DL 101 536., 1520.: DL 30 283.
32

33 Csánki
34
35

Szakály, 1997. 421. p.
36 Szigetvár birtokainak 1546., 1549., 1551., 1553., 1554. évi összeírását, valamint Baranya 

Follajtár, 1942. 
22. p., Horváth J. – Timár, 1973. 27., 39. p., Káldy-Nagy, 1960. 32., 88., 94. p., Timár, 1996. 
73., 106. p. A birtokokat l. az. 1. mellékletben.

37 Horváth J. – Timár, 1973. 95. p.
38
39
40 Ormányról nem ismertek adatok.
41 Horváth J. – Timár, 1973. 27. p.
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-
ban Ormányi Pétert,42 43

44

püspök45

1543-ban bukkan fel több forrásban is, ráadásul mint a kisebb kancellária jegy-
notarius minoris cancellariae).46

között a Nyitra megyei Holics és Szkáros birtokáért folyó perben.47

42 Azonosítása bizonytalan.
43
44

fratres mei etiam felicioribus temporibus paterna et avitica bona semper possederunt per se, 
prout in aliqua parte etiam modo possident quantum a Turcica tyrranide conceditur. Ego ante 
numquam illa possedi, nec eourundem utilitatem percepi…” MNL OL P 57 – II. – II. – No. 26. 
2–3. p.

45

MKL VII. köt. 395. p.
46

kisebb kancellária kötelékében. Bónis
47
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március 3-án kelt oklevélben említik meg.48 Bejcsi Ambrus49 július 12-én Nádas-
scriba 

in judiciis -
romló török sereg, amely Somogy megyét egészen Karádig elfoglalta, mintegy 

50

-
mélynöki tisztséget a Somogy megyei középbirtokos családból származó Várdai 

-
51

-
levélben az 1548-tól óbudai prépost Köves András Fádi Bálint deáknak és neki 
adományoz Nagykomár52

53 Az oklevél indoklása alapján Köves András 

48 Závodszky, 1922. 148. p.
49 Farkas
50

in obsidione Soklyos et in impetu amisisse quasi quinque milia Turcorum, a quattuor partibus 
ingeniis castrum rueretur. Item Simigium usque ad Karad prioris de Leweld et ipsum Karad 
Turcis esset occupatum. In Somogwar et Lak paucos dicunt esse milites et illos saltu discedere, 
colonos de Somogwar dicunt esse in insula Fonod.” Lukinich, 1941. 279. p. A Somogyvár 

által 1543-ban elfoglalt részét.
51 A Várdai családra, valamint Tamásra l. Laczlavik
52 Csánki, 1894. 666–667. p. A vár történetére l. Szvitek, 2011. 41–44. p.
53
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) írta 
alá.54 -

55

56 kinevezte a veszp-
rémi püspökség új központja, Sümeg várnagyává.57 -

felelt a püspökség megfogyatkozott birtokainak az igazgatásáért és védelméért. 

szerint megkapta továbbá a püspökség birtokain beszedett bírságokat, illetve az 
elnéptelenedett birtokokból származó jövedelmeket és a jobbágyok sümegi vár-
nak adott ajándékait is.58 -

OL P 57 – II. – II. – No. 16.
54
55 Koppány
56 Erdélyi, 1913. 53. p., Koppány, 1995. 17. p. 
57

1553. szeptember 17.
58

juramentum sub manuscripto suo praestituit, ab eodem in posterum rationem non accipiemus. 

disponere queamus, ab eodem regesta administrationis suae postulamus, quae quidem regesta 
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-
zó minden bevételt felemésztett.

-

-

-

-

növelni.59 Hiába volt azonban minden igyekezet, az elavult várat nem sikerült 

Az 1550-es években ráadásul a püspökségnek lényegében a saját megfogyatko-

vár60

61 A püspökség csekély bevétele, a 

vigore et testimonio mediante.” MNL OL P 57 – II. – II. – No. 24.
59 Koppány , 1999. 67., 103., 105. p.
60

szandzsák központja volt. Dávid, 1992.
61

katona alkotta: 109 gyalogos (105 jelen), 29 tüzér (28 jelen), 179 lovas (166 jelen). Hegyi, 2007. 
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62 A sümegi várnagy egy Ná-

63

-
-

Kötönyi Péter64 -
ramlott, egykori Somogy megyei birtokait, mégpedig Németit65 egy puszta nemes 

66 valamint a Polány67 és (Szakács)Kölked fal-
68 I. Ferdinánd ugyanezen év április 14-én az erdélyi 

69

62 Koppány, 2014. 63. p. 37. jz.
63

keresztényt a töröknek beárulja, és minden kémséggel tartja a törököt. De az én bolond ítéletem 

64 Csánki, 1894. 623., 636. p.
65
66
67
68

OL A 57 3. köt. 568. p. No. 703.
69

Trócsányi, 1980. 238., 357. p., Trócsányi, 2005. 238. p., Bogdándi, 2014. 287. p.
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megyei Mekcse,70 Molnosokor,71 Csány,72 Agtelek,73 74 és Okorág75 fal-
76

77 Sajnos 

-

adatait az 1549. évi dikális összeírásba már nem vették fel.78 A Baranya megyei 
-

küdtek, több adat áll a rendelkezésünkre.79 Agtelek puszta volt, míg Okorágot 
Mekcsei László távolléte miatt —1557-ben — nem írták össze, így összesen 

még meg is kellett osztozkodniuk. A török fenyegetés miatt a testvérek az újon-

volt a zálogbirtokosuk,80 81

70 Ma Magyarmecske Szentkirálytól délnyugatra. Csánki, 1894. 507. p.
71 Ma Mónosokor, Okorág része. Horváth J. – Timár, 1973. 112. p.
72
73
74 Csánki, 1894. 538. p.
75
76

köt. 568. p. No. 704.
77 A Somogy megyei birtokokat l. a 2. mellékletben.
78 Maksay, 1990. 633. p.
79

évi összeírását, az 1550. és 1554. évi deftereket, valamint Baranya megye 1557. évi dikális 
Káldy-Nagy, 1960. 22., 88., 103. p., Káldy-Nagy, 1966. 20–21., 31., 

34. p., Timár, 1996. 106–107., 144., 209., 212–214. p. alapján készült. Az I. Ferdinánd által az 

80 Szakály, 1987. 59–68. p.
81 Timár, 1996. 290., 298., 312. p.
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-
tosan kérték fel az új birtokokat. A somogyi birtokok esetében az igény alapja a 
Kölkediekkel fennálló oldalági rokonság volt. A baranyai birtokok pedig a családi 

Baranya megyei birtokainak az irányítását átengedte testvéreinek. Ezt bizonyítja, 

-
tették birtokosként a Szigetvár 1550–1560-as években készült összeírásaiban.82 

bizonyosan katonaként szolgált.
-
-

83 egy 
84 egy puszta, Edericsben85 négy teljes, Mindszenten86

puszta jobbágytelke volt.87 A portyázó török csapatok azonban a sümegi várnagy 

Hegyesd 1561. évi eleste után csak fokozódott.88 -
nyékén igyekezett új birtokokat szerezni, ugyanis azokat a várból könnyebben 

82 Timár, 1996. 106–107., 289–290. p., Follajtár, 1942. 28. p., Horváth J. – Timár, 1973. 27. p.
83 Ma Káld Sárvártól délkeletre. Csánki, 1894. 761. p.
84 Csánki, 1897. 120. p.
85

86
87 MNL OL P 57 – II. – II. – No. 19. 1–3. p.
88
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89 A sümegi várnagy zalai birtokainak minden-

90 
volt Enyereken.91

-
liget és Fonyód urával, a veszprémi püspökség birtokait is gyakran fosztogató 

92 -

mindennapjait.93

Boldizsár94 és Döbréte95

vármegyénél beperelte.96 Ormányival a környékbeli nemesség soraiból nem min-
-

89
gyermekei örökölték. MNL OL E 148 – a. – Fasc. 26. – No. 21.

90 „…és vissza akarnak térni, de Enyereken az én majoromnál tanácsot tartanak, és elindulnak 

1561. július 25.
91 Csánki, 1897. 50. p.
92

jobbágyi pedig készek voltak volna megesküdni, de nem akarta [Magyar] Bálint.” Szalay, 1861. 
335–336. p.

93

énrajtam, Bálint uram ez elmúlt napokba egy falura, jószágomra küldet, onnét jövedelmemet, 

október 28.
94
95 Csánki, 1894. 45. p.
96 MNL OL P 57 – II. – II. – No. 22.
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-
ban.97

-
98

99 Anna asszony pontos születési ideje megálla-

100 -
-

101 102 -

103 Édesanyja, Orsolya asszony apja 
-

97

várnagy. MNL OL P 57 – II. – II. – No. 35.
98 MNL OL P 57 – II. – II. – No. 29.
99
100 MNL OL E 148 – a. – Fasc. 648. – No. 1.
101

cunctos res eiusdem genetricis suae…” MNL OL P 57 – II. – II. – No. 26. 3. p.
102

várnagy feleségét. MNL OL P 57 – II. – II. – No. 6.
103

volt. Faragó, 2020a 153. p., MNL OL P 57 – II. – III. No. 40. A családfát l. az 5. mellékletben.
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-
rült több jómódú zalai köznemesi családdal is rokoni kapcsolatba kerülnie, ami a 
portyázó török és magyar csapatok által veszélyeztetett birtokok megszerzésénél 

-

megye egyik ismert, jómódú középbirtokos családja volt, amelynek több tagja a 
vármegye alispáni tisztséget is betöltötte.104

de a XV. század utolsó negyedében már Vas megyében birtokos családból szár-

1539. május 29-én kelt oklevelében egy bizonyos Potenciána asszony özvegye-

-

-

105

-

veszélyeztetett birtokai kezelését, valamint megvédését. Ormányi azonban a lá-

104 Faragó, 2020a 149. p.
105
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kész lett volna elfoglalni.106

konvent Ormányit beiktassa az I. Ferdinánd által nekik adományozott ukki, 
edericsi és mindszenti birtokokba.107

-

108

109

neki a várban,110 1558-ban azonban már Sümegen teljesített szolgálatot.111 Or-

-
112 Tamás nevével utoljára egy 1570-

113

-

106

én csak egy talp alja földet sem engedtem, különben csak tutoromnak…” MNL OL E 185 – a. 

107

108 Szakály, 1987. 79. p. 106. jz.
109

21.
110 Timár, 1996. 120. p.
111
112

113 MNL OL P 57 – II. – II. – No. 40.
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-
114

115

116

-
gyar bírója volt.117 -
leségül,118

119

-
lós édesapjával, Ferenccel, aki 1573-ban szintén Verancsics udvarában teljesített 
szolgálatot.120

114 MNL OL P 57 – II. – IV. – No. 8.
115

török fogságba, majd 1571-ben a lepantói csata során sikeresen megszökve 1572 márciusában 

faucibus eorum libertati…” MNL OL E 554 – Fol. Lat. 1347. 104. p.
116

augusztus fol. 105rv.
117 Gecsényi, 1984. 671., 679. p.
118 Nedeczky, 1891. 645. p.
119 Fazekas, 1992. 15. p., Nedeczky, 1891. 645. p.
120 Gál-Mlakár, 2007. 307. 327., 332. p.
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121 támoga-

122

-
123

124 A 

-
125 126 A leány 
127 felesége volt. 1589-ben ciráki kú-

128 Be-
 

129 volt a felesége.130 Körbei Katalin és 
-

121 
122 Gál-Mlakár

ugyanaz a személy voltak.
123
124 MNL OL P 57 – II. – II. No. 26. 3., 5. p. 1570-ben még mindig kiskorúak. MNL OL P 57 – II. 

– II. – No. 40.
125 Csánki, 1897. 160. p.
126

127
Nagy, 1860. 

563. p.
128 Koppány, 2014. 65. p.
129 Dominkovits, 2005.
130
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jára vonatkozó igen értékes iratok, a Bezerédi család vámoscsaládi ágának kámi 
levéltárában az utókorra maradtak. A sümegi várnagynak ismert ezenkívül két 

131

132 -
133 Ismertek még nagy-

134 
és Benedek.135

-

-
séges szolgálatukat.136 -

felemelkedésének is a bizonyítéka.

-

köt. 183. p. No. 160.
131

somogyi alispán volt. Csánki
132 MNL OL P 57 – II. – II. No. 26. 8–9. p.
133

134 Ember, 1946. 500. p.
135 Demeterrel együtt vették fel a vallomását 1551. május 24-én. Lukinich, 1942. 423–424. p.
136

sustinuit, lego unum equm a Simone Kasa emptum cum omnibus attentibus ac cum una galea, 

capetios frugum…” MNL OL P 57 – II. – II. No. 26. 9. p.
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egészített ki.137 A sümegi várnagynak a Balatontól északra sem voltak nagy kiter-
-

-

fentebb már ismertettem — nyolc lovast kellett tartania. További bevételei szár-
138 amit bizonyít, 

-
rakban maga is fogságba esett.139 A rabkereskedelembe szintén bekapcsolódott, 

140

141 -

137 MNL OL P 57 – II. – II. No. 26. 14. p.
138

139

szerint víz alá süppednek, vize megakad, de még csak valami posványba fokot víznek sarja 

mentek, mint egy lépbe csak megakadnak. Ím látja Nagyságod, Perneszi István mit ír nekem. 

Csány, 1561. december 17.
140

1558. január 29.
141

Sümeg, 1561. augusztus 15.
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142 

143 144 

-
145 

146

Ormányi zálogkölcsönöket is adott. 1561. június 19-én kelt levelében arra 

Mátyás147 -
-

148 A levélnek foganatja lett, 

142
26. 12. p.

143 Csánki, 1897. 20. p.
144

– II. No. 26. 8. p.
145

posteritatibus universis iure perpetuo et irrevocabiliter dedisset, vendedisset et perpetuasset pro 

Kanász, 2017. 139. p.
146

OL P 57 – II. – II. No. 26. 12. p.
147

birtokaiban. Szopori Nagy, 1883. 9. p., MNL OL P 57 – II. – III. – No. 39. A rokonságot l. az 5. 
mellékletben.

148 „Megjelentettem vala Te Kegyelmednek Kapornakon, mint jártam a feleségem rokonival, Ciráki 

fogva sem pénzemet nem adták meg, sem a jószágba be nem bocsájtanak. Nagy káros vagyok 
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ugyanis a nádor 1561. június 21-én kelt levélben azzal fordult Sopron vármegye 

149 A ná-

-
zsának 96 forint értékben négy jobbágytelket Cirák faluban150 és egy pusztatel-
ket Köblösfölde151

évente egy forinttal csökken152 A sümegi várnagy igyekezett birtokait vásárlás 

153

-

-
veleit tartalmazó öt ládáját tudták lefoglalni. Ormányi gondosan nyilvántartot-
ta értéktárgyait, ugyanis a lefoglalt dolgok között volt kincsei regisztruma is.154 

155

örökké való szolgálatomért szerezzen egy levelet, amint jobban tudja Kegyelmed nádorispán 

149 MNL OL P 57 – II. – II. No. 25.
150 Ma Cirák Kapuvártól délre.
151
152 MNL OL P 57 – II. – II. No. 27.
153
154 MNL OL E 185 – b. – III. – 29. tétel – No. 39.
155 MNL OL E 148 – a. – Fasc. 26. – No. 21.
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fentebb láttuk, családjának több tagja is Baranya megye gyakorlatban képzett, 
-

-
-

156 

-
galmazni és kifejezni gondolatait. Latin nyelvismerete magas szinten állt.

is jártas, latinul valamennyire tudó „tót” barátja, akivel egy iskolában lakott.157 
-
-

158 vagyis sza-

-
zelmi szempontból is, ugyanis azokat a legmagasabban képzett testvérére, a bécsi 

159 Ormányi tisztában volt a tanulás fontosságá-

156

157

12. Sümeg, 1561. június 22.
158

No. 26. 7–8. p.
159 MNL OL P 57 – II. – II. No. 26. 7. p.
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160

161

-

jól tudta kamatoztatni a nagykomári, valamint a sümegi vár birtokainak igazga-

1557-ben a Magyar Kamara például levélben szólította fel Újfalusi Ferenc palotai 

beszedésében.162

-

-

163

ketten a templomban a szentképeket is megrongálták.164 Lelke üdvösségét féltve 

160
57 – II. – II. No. 26. 11. p.

161 „…igitur praescriptas res ea conditione eidem lego ad studia pueri Casparis, fraterno amore 

162

Lukinich, 1943. 45–46. p.
163

fekszenek. Csánki, 1897. 90–91. p.
164

Bakos Andor az én uram jószágába sok gonoszságot cselekedtek vala, mert pincéket törtek 

K[egyelmedet] érte, mert sok szegényt nyomorítottak a latrok meg.” Szalay, 1861. 364. p.
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a végrendeletében a csákredneki templom165

felújítanák a templomot, ugyanis kénytelen volt a sümegi vár védelmének érde-
166

-
167 

168 -
-

169 A gyermekek és velük együtt 
-

-

170

171

165
Csánki, 1897. 40. p.

166

57 – II. – II. No. 26. 10. p.
167 MNL OL P 57 – II. – II. – No. 30.
168 MNL OL E 185 – b. – III. – 29. tétel – No. 39.
169 MNL OL P 57 – II. – II. – No. 30.
170 MNL OL E 148 – a. – Fasc. 26. – No. 21.
171 MNL OL P 57 – II. – II. – No. 26. 10–11. p.
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küldjék fel a királyi kúriába.172

-

173

-

174 -

-
toztatott.

-

-

püspökké kinevezett Köves azonnal megtette Ormányit a veszprémi püspökség 

-

172 MNL OL P 57 – II. – II. – No. 37.
173 MNL OL P 57 – II. – II. – No. 40.
174 Kubinyi, 1984. 186–188. p.
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175

-

-

-
-

-
-
-

-

-

sümegi várnagyra vonatkozó iratok egy része fennmaradt. Ezek alapján pedig Or-

175 , 1622. 

Hegyesd, 1562. április 5.
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DL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 
Diplomatikai Levéltár
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1. melléklet: Az Ormányiak birtokai az 1540–1550-es években 
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3. melléklet: 1559. április 14-i birtokadomány 
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KALM

-
róról (1754–1823).1 -

-
tó biztosként nagy szerepet játszott a 

2

3 és az 1808-ban alapított Ludovika katonai akadémia mecénása-
ként is számon tartja a közemlékezet.4

bécsi udvar besúgójaként, az 1796 és 1812 közötti diéták kormánypárti ország-
-

5

-

polgárosodásról fogalmazzon meg markáns vagy kevésbé markáns véleményt.6 

2 Gárdonyi, 1950. 570–571. p.
3 BFL XV.17.e. 306. 861. doboz. Komárik Dénes: -

mány. 38. p.
-

ajánlásának nagysága átlagos volt és a városi követek között sem volt egyedi: pl. a szomszédos 

Márkus, 1901. 396. p.
5 Életpályájára összefoglalóan: Pálmány, -

gyar nyelv bevezetése ellen elmondott beszédére: Takáts, 1932. 267. p.
6 A legfontosabb, részadataikban is értékes munkák: Tóth, 1940., Kósa, 1941.; Pukánszky, 2000. 

26–27. p. A korabeli középosztály-diskurzusról ad áttekintést: Kövér, 2006. 77–160. p.
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1796 között zajlott sikkasztási ügyének vázlatos történetét ismertetem. Ennek a 

-

-

-
ság között alakult ki vetélkedés a város vezetésében való részvételért, mint a 

7

-

ünte-
tése) úgy zajlott le,8 -

9

kötelékeknek.10 -

7 Géra, 2014. 401–424. p.
-

Kállay, 1989. 241–242. p.; Bónis, 1975. 
184–186. p.

9 Budán 1783 és 1789 között nem is volt tisztújítás, az ügyeket nagyrészt a régi tisztikar tagjai 
-

Nagy, 1963. 388. p.
10 Bónis, 1975. 175. p.
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va feltételezem,11 -

A XV. századtól kezdve az árvák gyámolítása keresztényi kötelességként a városi 
magisztrátusok feladatkörében tartozott. Budán a mai felfogással szemben a vér 
szerinti apjukat elvesztett kiskorúakat tekintették árvának és gyakoroltak felettük 

12

eljárás lefolytatására. 
Így történt ez 1789.  küldte 

ki a városi t -

általános örökösévé kiskorú lányát, Annát tette meg. 13 Az árvavagyon számbavé-

-
14 

A tekintélyes, 30.000 forintra becsült polgárvagyon két (összesen 12.000 forintra 
15 -

11 A két folyamatra a szakirodalomból: Kállay,1972. 107. p.; Špiesz, 1981. 85. p.; H. Németh, 
2007. 75. p.; H. Németh, 2009. 296–297. p.; . 177. p. A reformkori Pest város tisztvi-

Tóth, 1996. 28., 31–32. p.; Szívós, 1996. 11., 23.p.
12 Géra, 2020. 139–140. p.
13 -

– I. 1654. Buda, 1788. március 2.
14 -

benyújtott leltár. Buda, 1791.április 6.
15

Vám utca 5. alatt. 
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16 -
tot adott át készpénzben és kötelezvényekben az árvaszámtartónak — szokás sze-

17

18 
-

nyosságok miatt.19 A polgármester június 19-én jelezte egy személyes találkozón 

-

-
20 

-
tén, mivel az indított eljárásban a panaszos fél kártérítési igényei érvényesültek.21

tett névtelen feljelentés nyomán a Helytartótanács tagjainak fülébe is eljutott.22 
-

16

17
18

családjának nemesi címet. Családtörténete kiválóan példázza a „nemesedés” társadalomtörté-
-

Pálmány, 2013. 64. p.
19

-

20 -
ben kiküldött királyi bizottság iratai. (a továbbiakban: MNL PML IV.31.b.Királyi bizottság) 

21 Bónis, 1962. 165. p.; Kállay, 1996. 267. p.
22 MNL PML IV.31.b. Királyi bizottság

1791. június 21.
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-
val, az eljárás során eladott ingóságokért kapott pénzösszeg egy részének eltulaj-

összeggel károsította meg.23

24

-

ki ügyében vizsgálóbizottságot.25 A Helytartótanács, mint a közigazgatási ügyek 

vallomása nyomán a vizsgálat megindításával. Ennek lefolytatására Vay
26 

-

-
27 A bíró elleni gyanút az a meg-

-

-

23
24 Az elégedetlen szegény rokon színre lép

Katalin vallomása Vay
25 -

— kapcsolatrendszere révén — befolyá-

26
város tanácsának. 

27
június 30. 
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lomása miatt az utóbbi megmérgeztette.28

29

-
30

-
 távollétében, pozsonyi tartózkodása idején, amelyet nem 

vett észre akkor sem, amikor ennek nyugtáját adminisztrálta.31 A királyi biztos az 

beérkezett panaszok alapján, melyek újabb anyagi károkat okoztak.32 A leltárban 
-

elszámolni.33 
-

particularis ülésen, amit a 
Helytartótanács július 8-ai leiratában a tisztikarnak az ügyben való „érdekeltsége” 
miatt utólag megtiltott, és Vay
fel a tanácstagokat.34

Ignácot.35

28 -

-
jelentésekben: Takáts, 1932. 267. p.

29
1792. január 27. 

30
1791. július 5.

31
Buda, 1791. július 10.

32
33
34
35 BFL IV.1002.a. 111. kötet. 669–671.p. 1791. július 8.
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alá vonnia.36 A tanács és az electa communitas
37 A Helytartóta-

-

-
-

kori városokban általánosan elterjedt felfogás szerint „minden bíró az özvegyek és 
árvák atyja
lakosság szemében.38  Márton 
szenátort és 

39 

állítólag Bécsbe utazó bírót, aki feltételezések szerint saját felmentése érdeké-

ármánykodásainak.40

-
-
-

Balásy-rokonság kezdeményezésére 

-

-
rozatok érvényesítése érdekében. A július 14-i dátummal kiadott nyilatkozatot a 
szószólóval az élén 63 budai polgár írta alá.41

36
37
38 Géra, 2019. 163. p.
39
40 -

41 -
-
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és sokszor írástudatlan polgárok fenyegetésével és megdolgozásával, etetéssel-
itatással ment végbe.42 A bíró mellett egy kisebb, de annál szívósabb csoport tört 
csak lándzsát, a korábbi szószóló és mészárosmester, 
„szegény sorsú polgárság” és a polgárok „szabadsága” mellett érvelve.43

-
-

zolta, akit viszont az electa communitas -

tartott a kezében.44

-
gálásban is részesített.45 A tabáni rác polgárság, amelynek a bíró megválasztását 

46 most eléggé megosztott és ingadozó 

-

kezdtek bele tevékenységükbe. 
42 -

pont.
43

Géra, 2014. 314. p. 

1979. 565. p.
44 -

45
46 -

-
másai. 
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electa communitas
47

és Laszlovszky
tanácsosokat.48 Majd ismertette a Helytartótanács július 13-i rendeletét, amely 

-
-
-

49 A szabad királyi városi privilé-

szemben a királyi biztos viszont egy korábbi, 1775. évi rendeletre és az 1790. 

biztos 
50 A szenátorok ellenállására támaszkodva rendelte el 

a polgármester az electa communitas-sal való együttes ülésezést. 
-

ódtak a vitákba. A királyi biztos — a Helytartótanácstól kapott 

polgárság a királyi biztos jelenlétében, egyenként és írásban szavazatát adja le a 

intimatum tu-

András és Pavianovics Mátyás szerint a királyi biztos jelenlétében való egyen-
kénti szavazás a városi polgárság privilégiumainak megsértését jelentené, továb-

-

47 -

48 A két tanácsost a bíróval való rokoni összeköttetései miatt ugyanekkor megfosztották szavazati 
joguktól az ügy további tárgyalása során. 

49 -

50
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-
-

 támogató  
Mátyás  Mátyás).51 

verbális inzultusokat.52

így fakadt ki: „ .”53 
-
-

jenek bennünket”.54

-
tótanácsnál.55

polgármester és a tanács, illetve a választott polgárság tagjai közül többen „ad 
-

rendeleteinek való júliusi ellenszegülésük miatt. Egyúttal a Helytartótanács el-

-

51 -

52 -

tanúsítvány.
53

54

55
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tudó személyt bízzon meg a város.56 -

érdekcsoportok között ügyesebben lavírozó, 1784 óta Pest megyei alispánként 
57

-
-

58 
A per azonban ezután is úgy nyúlt tovább, mint a rétestészta: újabb tanúki-

-

-

-

Pavianovics Balásy Klárát), Balásy Ferencet,59 Locatelli Péter 

56 -
tok kelte: 1791. szeptember 13., 16.

57
58
59

-
térbe szorították, lemondatták. 1800–1828 között a város polgármestere volt. Életére: Pálmány, 
2013. 59. p.
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Antal családját,60 Magatti t.61 A bíró panasza célt ért: Szily királyi biztos 
62 

Ferenc 

keresztül a dikasztériumok saját személye iránti rokonszenvét megnyerni.63

Vay királyi biztos pártfo-

és a választott polgárságon belül akadtak nagyobb számban támogatói. A bíró 
-

bonyolult történet szálait. A városi szabadságok és a közjó védelmét középpontba 
republikanizmus” beszédmódját nem tudták kisajátítani egyik 

miatt ostorozták 
a szószólót és társait.64

60
-

61

62

63 -

64
-

zép-európai térség német népessége körében kialakult polgári öntudat — túlélve az állam a 
városok szövetébe való abszolutisztikus beavatkozásait — a XVIII–XIX. század fordulójától a 
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tegyék meg észrevételeiket a Müller-féle sikkasztási üggyel kapcsolatban. A két 

kiegészítve a bíró ezekre tett észrevételeivel:65

kocsmárossal —
borából, megrövidítve az özvegyet és az árváját. Ezzel szemben a bíró 
szerint a kocsmáros k

-
totta.

-

-
 két év után is csak 1700 forintot 

kapott összeget magánál tartotta, és ezek árát (300 forint) most rajta köve-
teli. 

-
ért, nyugták benyújtása nélkül. A bíró 

szerint az összeg valójában 50 forint volt. 

Schilling, 1988. 102., 141–143. p.; 
Schultz, 1994. 11. p., Meier, 1994. 37., 65–66. p.

65

ugyanott, 1791. november 26. és december 16.
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sógora, Deladamin
asszony sem sérelmezett.

jó kapcsolatainak.
 bíró egyetértésével 

két lóval együtt, több szekér szénát és egy arany zsebórát, melyek mind a 
66

-

-
cellistával.

-

-

-
tett.67 Az önálló özvegy gyakran vált a korabeli rosszindulatú pletykák céltáblájá-

-

66

67 -
beszélték Az asszony magánéletével kapcsolatos vádakat a bíró 1791. november 26-i levelében 

bizottság. Buda, 1791. november 26. és „Deo et utrum” ugyanott (No. 96.).
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68

-

el a megbélyegzést sem. Ezek az amúgy vagyonos asszonyok gyakran rászorultak 

mutatja.69 A bíró stratégiájának célja a korabeli özvegyekkel kapcsolatos negatív 

-
rásnak az élét elvegye.

-

-

-

-
-

-

-
70 Locatelli Péter Antal, itáliai származású keres-

68 A parázna özvegy gyakran alkalmazott toposzára: Erdélyi, 2020. 20. p.; Mihalik, 2020. 197–
225.p. 

69

Géra, 2020. 142.p. 
70 
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1776-ban.71 –szövetségese 
-

majd tanácsos, a város diétai követe. A választott polgárság soraiban is csak egy 
isme 72 

-

73 A pesti szárma-
-
-

— ez a jelek szerint már nem nyomta rá bélyegét.74 

—

MNL PML IV.31.b. 

71 Gál, 1996. 363. p.
72

1811. 95–99. p.
73 Géra, 2019. 188.
74

Buda, Pest és Sopron példáján: Bónis, 1975. 185. p.; Nagy, 1963. 383–386. p.; Házi, 1981. I. 
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is összejátszott rokona tönkretételére Margalics polgármesterrel.75

76 Az 
állandóan adósságokban úszó,77

-
kodással:78 ét, és az 

— egy lakatos segítségével — kinyitatta a bíró ládáját és 

sikkasztott el.79 A leltár fogalmazványából is egyes részeket kitöröltek és új téte-
leket toldottak be. -

80

 81 

75
-

anyakönyve, 1787–1844. 1813. március 8-i bejegyzés.
76

Ignác végrendelete. 1772. augusztus 13.
77

-

IV.1009.c 147. köt. 275. fol. Buda, 1792. február 17.
78 -

darabok beszerzésére és elküldésére: MNL PML IV.31.b. Királyi bizottság. No. 3., 11. (dátum 
nélkül).

79
-

80 -

július 17.).
81 Kempelen, 1915. 9. köt. 42. p. és MNL PML IV.31.b. 
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-

egy kötelezvényt 2000 forintról, amelyet az utólag az árvák pénzalapjából és a 
82 Az 

-

83

84 

-
-

biztosi megbízatást. -

-

 85 A Királyi Tábla 

ment, ott egy bizonyos Menas pater tár -
nyal és kötelezvényt állított ki számára 1000 forintról a bíró és neje megbízásából, 

86 

82

83
84
85
86
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-

íratott egy pappal rokona ellen,87 egy vadászaton balesetnek álcázott módon pus-
kájával megsebesítette, többször nyilvánosan a megfenyegette a leveleiben csak 

-
kabátyját.88

-

-

-
89 A korszak 

-
90

-
-
-

91

-

Károly vallomása. 
87
88

89

90 Erdélyi, 2019. 172. p.; Erdélyi, 2020. 8. p.
91 -

-
Ingendahl, 2006. 204–205., 222. p.
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-
-

92 
-
-

alkalmazó beadványokban sokkal inkább a minden eszközzel saját magát meg-

-
feleség.93 

A peres iratanyagnak — a város igazgatás- és társadalomtörténetét vizsgáló 

-

értelemben „igaz”, részleteiben esetleg szándékos vagy szándéktalan túlzásokkal, 
így összeállt életrajzot 

vallomások színes narrációja reményeim szerint önmagában is eleg

92
nélkül).

93 -

korabeli normák szerint a férjnek kellett a külvilág felé képviselni a családot: Géra, 2019. 125., 
130. p.

94 -
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95

és a polgárság 

 
augusztus 7-én keresztelték meg a budavári plébániatemplomban. Apja, Krammer-

96

-

 kádármesterként 1715-ben nyert 
polgárjogot.97

-
nács megelégedésére — 1730-ban szószóló lett.98  még 

1777-ig töltötte be.99 -

-
100

95 A fogalomra: Szijártó, 
-

96 -
niatemplom anyakönyve. 

97 BFL IV.1002.u.1. köt. Buda szabad királyi város polgárkönyvei. 57.fol. és családi viszonyaira 

végrendelete.
98 Schmall, 1899. II. 271., 310. p.
99
100 Az alkamarás feladataira: Kállay, 1972. 35. p. A korszakban a városok kauciós levelet követel-
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101

102

már a bécsi egyetemen jogot tanult, és részben képzettségének, részben a kamarai 
-

103

-
104 -

tudományokat” (vagyis a korban modernnek számító kameralisztikát) és jogot 
tanult két évig, majd 1776-ban négyévi joggyakornokoskodás (jurátus) után Pes-
ten tett ügyvédvizsgát.105

106 Valójában — mint 

volt sokáig magántitkár.107

108 
 város közéletébe 1780-ban rögtön egy vesztegetési bot-

 
nek a támogatásától. 

A tisztségre Kramm

101
-

ra költöztetése tovább növelte számarányukat. Erre: Fallenbüchl, 1986. 100. p.
102 2008. 177. p.
103 BFL IV.1002.ee. 1. nagydoboz. Buda, 1754. április 22., 1755. március 14., 1762. október 15. A 

104 Bónis, 1975. 175. p.
105 Pálmány, 
106
107 Internetes változat:  (2020. augusztus 19-i 

letöltés) 
108

-
Veres, 1968. 48–49, 105. p.
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által a város szenátorainak juttatott dukátoknak109 —, ám a 
Magya

110

-
rábban neki adott pénzét.111

elnyerése érdekében szokásban volt a városi tanácstagok megvesztegetése, ám 

112 

lküli gyakornokként 
113

árvaszámtartóként és szenátorként 114 Hivatkozott 
-
-

-

109
-

110

111

vallomása. 
112

-

Erre: Engels–Fahrmeier–Nützenadel, 2009. 4. p.
113

alkalmazott díjtalan gyakornokokra: Fallenbüchl, 1989. 40. p.
114 -

Kempelen, 1915. 9. köt. 41. p.
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115 A budai ta-
-

kívül, akik erre érdemesek. Ezen túl négy rokona is ült a tanácsban: az említett 
 sógora, Laszlovszky

-
-

116  Hogy kik 

kellett
117 Mindenesetre a 

Sebastianovics ügyész ellenjelöltsége 
ellenére — 
polgármesternek és Szlatinyi Ferenc szenátornak juttatott (pénzben és természet-
ben nyújtott) ajándékoknak.118

A korabeli polgárság önszemléletének és a felvilágosodás jegyében az álla-

, amely egyben a város-

-
-

-

115
116
117

Bónis, -

118
-
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119 -

vérrokonsággal kapcsolatos tiltás alól (1782, 1789, 1790).120

-

esetben 121

-

 122

-

-
ként, addig az utóbbi munkakörében a perek referálását a tárnokszéki üléseken, 

123 

124

 

119 Kállay, 1996. 376–377. p. és Bónis, 1975. 184–185. p.
120
121

Klaveren, 
1957. 290–292. p., Waquet, 1984. 10–11. p., kritikájára: Engels–Fahrmeier–Nützenadel, 2009. 
4. p., Plumpe, 2009. 24. p., Engels, 2016. 61–62. p.

122
-

zetési jegyzék szerint például a polgármester és bíró 600 forintot, egy szenátor 400 forintot, a 

jegyzéke.
123
124 Veres, -
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-

-
zatiság felfüggesztése idején a pesti kerületi biztos, Almássy Pál kinevezésével 

-
zsef közbenjárása révén szerzett meg.125 Tanácsosi címének véglegesítésére 1789-

-

126 -

a tanács által rábízott kiküldetések során napidíjakkal, illetékekkel és az ennek 
során elkövetetett visszaélésekkel
ügymenetben csúszópénz ellenében stb.)127 Volt olyan kiküldetése, amelynek so-

-
sett.128

 
jel  

-
-

125
Pest, 1788. június 15. 

126

Fallenbüchl, 2003. 34–35. p.
127

-

-

128 -
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Szlatinyi Ferenccel, akit most vele szemben alulmaradt a bíróválasztáson és akit 
129 

130 -
yer Ferenc,131 és 
városi tanácsból kiszorult módos polgárságot képviselték.132 A választott község, 

-
ták a posztra a királyi biztosnak.133 A bírói pozíciójába jutva rögtön precedencia-
vitába került a magisztrátuson belül: az 1790 októberében Pozsonyba áttett or-

városi közigazgatás irányítását, ami újabb visszatetszést keltett a városvezeté-
sen belül.134

-
év alatt szándékozot

az egyik szemtanú — Margalics polgármester szavait idézve — így összegzett: 
135 A 

-
-

ékszerek,136 a vidéki barokk kastélyok 

129

130
-

131

132

133
134
135

136
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mintájára 1790 körül épült, a Buda városban egyedülálló krisztinavárosi palota 
tetemes kiadást 137

138 ezért 

ki állítólag 
a pénzzel utólag nem tudott elszámolni, mint utólag kiderült ezt nemességének 

139 Ezen túl az egyes 
-

140 

-
-
 

, vagyis 

-

-
te és a lány apját

ben az újdonsült feleség a szolgálólányával kapta rajta az ifjú férjet, aki csak a 
141 Ezek után nem 

137

-

138
139

vallomása.
140
141
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-
cáros” brosúrák (Brochuren Büchel) olvasása nyújtotta.142 

-
„a férjnek 

-
szetét bizonyította.”143

is szembesülnie kellett a korrupcióval társított erkölcsi romlottság vádjaival.144 A 
-

-
an, az erkölcsi romlottság egyik jeleként ítélték meg.145

iránt érzéketlen emberként jelenítettek meg a kor nyugat-európai jogi szakírói.146 

-
-

142

Erre utal a vallomás megjegyzése. Vö.: Granasztói, 2009. 139–153. p.
143 Géra, 2019. 140. p.
144 Például a kora újkori Velencében is a korrupciókritikát kísérték a viták során a személyes alkal-

Nützendadel, 2009. 133.p.
145 Bene, 2002. 299–300. p.
146 Waquet, -
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tosi fórumról Pest–Pilis–Solt vármegye törvényszékére.147 -

kiütött, melynek eredetére a Helytartótanács által elrendelt vizsgálat sem tudott 
148 

Aztán 1795 nyarán azonban bekövetkezett egy nem várt fordulat: a törvényszék 
-

149 -

150 
-

amit a városi tanács — élén Balásy Ferenc újonnan megválasztott bíróval —, 

sor.151

-

-
152

-

(58:29 szavazati aránnyal) alul maradt a bíróválasztáson.153

-

147 –202. Buda, 1793. március 24. Helytartótanácsi rende-

148
149 Pálmány, 2019. 967–968. p.
150 Takáts, 1932. 267. p.
151
152 -

153 BFL IV.1002.a. 122. kötet. 423–425. p. 1797. április 21.; BFL IV.1002.ee. Az 1797. évi tiszt-
újítás iratai. A Magyar Kamara rendelete (Buda, 1797. április 23.) és Balásy Ferenc kérvénye 
ugyanott. 
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154

-
letve a Müller-örökösök megkárosítása miatt pénzbüntetésre ítélték, amelynek 

155 A bíró 

156 A sikkasztás révén 

157 1803-ban 
 követelte a budai 

magisztrátustól apai öröksége kiadását.158

159 
,160

-

154

említi.
155

156 -

ezt meg is kapta, a bírósági tárgyalás és ítélet nyilvános jellege miatt az ügy pecsétje továbbra 
is rajta maradt a családon: Farge, 2003. 585., 588. p.

157
ügyeinek kezelései 1788–1804. 160. nagydoboz. Pest, 1801. május 11. A korabeli pest-budai 

Várnay, 1909. 335–336. p.
158 BFL IV.1002.q. Vegyes gyámügyi iratok. Sopron, 1803.május 13. 599–600. p.
159 Schmall 1899. II. köt. 310. p. 
160 Kósa, 1941. 39. p. 
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-
161

pasquillusa

„Nem igaz már Quartus Status semper tacet,
mert  (a) illis valde bene placet,

Mert ám olykor olykor segít a factio, 

162

ben megkapta a királytól a Lipót-rendet. Ennek alkalmából a városi tanács meg-

163

-
mára, amellyel felkerült Buda város legnagyobb adósainak listájára.164

és le 165

161 -
: Fónagy, 2015. 16–17. p.; MNL PML 

július 10.
162
163

331–332. p. 
164 Bácskai, 

165

ingatlan) adásvételek nagy számára és értékére. Erre: Szívós, 1996. 13. p.
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, 1790-es évekre létrejött törésvonalak 

egy darabig mérsékelte ugyan a városi elitcsoportok korábbi évtizedekben jellem-
-

zitással robbantak a felszínre a rendi alkotmányosság 1790–1791– -

kudarca okozta társadalmi elégedetlenség az 1780-as évek végén és az 1790-es 
166

kevés ismerettel rendelkezünk.167 

1737-ben fogalmazódtak meg súlyos korrupciós vádak a városvezetéssel kapcso-

168 1791-ben nem volt ennyire egy-
-

csoportjai, illetve a városi adósságok mértéke és a gazdálkodás állapota sem volt 
olyan katasztrofális, mint a század elején. Ilyen politikai körülmények között a 

-

városi autonómia korlátozása árán is — továbbra is a Magyar Kamara a korábbi 
évtizedekben bevált módszere, a feljelentések, vagyis a denunciációk rendszere 

166
és kereskedelem bevezetése, továbbá az uralkodó zsidópártoló politikája a polgárság ellenszen-
vét is kiváltotta, amit Buda esetén ellensúlyozott viszont a központi kormányszervek városba 
költöztetése és az ezzel kapcsolatos városfejlesztést és városszépítést célzó intézkedések. Ezek-
re különösen: Mályusz, 1931. 233–234. p.; Nagy, 1963. 365–366., 394–395. p.

167

1800-ban 77 voksot kapott. 
168 Bónis, 1975. 167.p. 
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169 Ennek ellenére az oli-

mint általában a többi szabad királyi városban, amit a Magyar Kamara, mint fel-

-

170 
-

-
171

cselekedetei során.172 Viszont a (feltételezett és részletesen fel nem tárt) patrónu-
 követelt 

kizárólagosak
is (lásd a pártot vá
példáját). 

-
-

rupció általában véve nem, csak annak mértéke, illetve nagyobb nyilvánosság 

almazott korrupciókritika 
-

169 A gyakorlatra utal: H. Németh, 2018. 804–805. p.
170 Nagy, 1975. 435. p.
171 -

Nagy, 1975. 435. p.
172 Engels, 2014. 60. p. 
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173

-
és eladósodásba 

174

egy 

-
tási törekvései.175 A presztí
költs

 
célra való 

át taglalva -
-

polgáriasulásról lenne érdemes írni, mint egysz -
rébe utalni ezt a társadalomtörténeti jelenséget.176 és 
az itt felvillantott -

173 Engels, 2014. 360. p.
174 Fallenbüchl, 1989. 

65. p.; 2008. 173–174. p.
175 

-

-

-

Gál, 1971. 189., 198. p.
176 Pálmány, 2013. 55–56. p. és Borsi Kálmán, 

2002. 157–158. p.; Borsi Kálmán, 2006. 210–211., 457. p. A városi magisztrátusok a mai szak-
irodalom alapján kissé túlértékelt „elnemesedésé”- Mályusz, 1931. 229–230. p. és ennek 
kritikája: Tóth, 2015. 1102–1103.p.
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Mesekönyv és embermentés — fagylalttal és anélkül 

-

-
-

-

mit jelent az embertelenség és mit jelent megmaradni igaz, becsületes embernek. 
-
-
-

vezérelt irracionalitást minden gyermek elutasítja; és egy kisgyerek is képes kü-
lönbséget tenni a jó, az emberséges, illetve a gonosz és embertelen között. A szü-

-

-

Erre példa a Francesco Tirelli fagylaltozója, egy olasz fagylaltárus budapesti 
embermentésének története. 
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-

-

-

el Francescót. 
A mesét Tamar Meir1 Jichak 

Meir (eredeti, magyarországi nevén Mayer Péter Iván György) — menye írta, 
-

adó 2017-ben jelentette meg Izraelben Yael Albert csodás rajzaival. A kötet meg-

-
fesszor lett Izraelben. 

A zsidóüldözések közvetlen eseményeit — tudtommal — egyetlen, 10 év 
alattiaknak szóló mesében sem dolgozták fel Magyarországon, míg Nyugat-Eu-

-

-
pesti, az erzsébetvárosi és a nemzetközi nyilvánosság számára is érdekes, fon-

-

1 Tamar Meir (1976) izraeli irodalomtörténész, a Bar Ilan egyetemen végzett, témája a Talmud 
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1. kép. A magyar kiadás címlapja
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A budapesti Lövölde téri fagylaltozó2 és Francesco Tirelli neve
-
-

re Tirelli 2008-ban megkapta a „Világ Igaza” kitüntetést3 tíz, (javarészt család)
név szerint említett budapesti zsidó4 megmentéséért, de neve nem szerepel a 

5

Balassi Kiadó által6

7 bukkan fel, míg 
8 Magyarországon az olasz fagylaltos ne-

cikke tudósított9 Angiolino Catellani 2014-es írása10 alapján. Ezt átvette a zsidó 

-
szám választja el. 

searc

február 7.

utónév ismeretlen); Meiri (az utónév ismeretlen); Frankl (az utónév ismeretlen); Eisler (az utónév 
-

 

Igaza kitüntetést adományozza azoknak a nem zsidó embereknek, akik életük kockáztatásával 

-

7 
8 . (Legutóbbi elérés: 2021. február 7.)
9 A Világ Igazai között van az olasz fagylaltos, aki zsidókat mentett Budapesten a vészkorszak 

idején. Magyar Kurír. (t.zs.) 2016. április
-

utóbbi elérés: 2021. február 7.)
10 Catellani, Angiolino
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felekezeti lap, az Új Élet11

adatbázis12

-

-

városban eközben tombolt a terror, mindennaposak voltak az utcai kivégzések, a 
-
-

13

kényszermunkára a Német Birodalomba, 300 kilométeres novemberi–decemberi 
gyalogmenetben. 

-

-
nek némi eredményét közöljük az alábbiakban. 

Nagyon keveset tudunk Tirelli múltjáról. Életrajzának rövid vázlatát, családi 
14 adta közre. Eszerint 

11 Új Élet, 2016. július 1. 3. p.
12 zsidotarsadalom
13 

Budapest, 1946.
14 -

-
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-

 Campagnolából. 
-

-
15 de 

feleségét az iratok nem említik név szerint. Az olasz forrás szerint az 1930-as 
években Tirelli többször meglátogatta családját, és fotókat, újságcikkeket muta-
tott magáról. 

16 Fodor Károly17 
18 -

19 olasz vívómes-

„Siniscalco Mario olasz vívómester Budapesten. A budapesti vívómester-

letelepedni. A nápolyi mester, ki mindhárom fegyvernemben úgy jobb-, mint bal-
kézzel egyaránt kiváló, ez év tavaszáig a nápolyi fascista kör vívómestere volt. 

-

15 Pénzügyi Közlöny, 1942. 6. szám, 8. p. 95. sorszám.
16 Esti Kurír, 1926. október 22., 10. p. 
17

-

a Színiakadémián is. Az 1910-es években nyári sporttábort létesített Siófokon. Közel 70 évesen 

18 MTK: Magyar Testgyakorlók Köre, 1888. november 16-án alapították. A magyarországi zsi-

sportszervezeteknél is dolgozott. 
19 Mario Siniscalco vívómester, 1927-ben egy ideig Szolnokon dolgozott. 
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-
zést vívott már Sassoneval, Nedo Nádival és a francia Bourdon-nal és Haussy-
val, és minden alkalommal fényesen megállotta a helyét. A jelenleg folyó livornói 

20 
-

szonöt évesen 1900-ban alapította meg vívóakadémiáját Velencében. Hatásá-

-
sen.21

22

23 együtt.24 Horvát forrás szerint nem csupán egy évet töltött Horvát-

1941 között.25

-
dapesti Hírlap így tudósított:

-

20
21 -

22 -

 
(Legutóbbi elérés: 2021. február 7.)

23
 
 
 

február 7.)
24 -

gus. 
25 

11. p.



Tanulmányok

nem ismerjük el reálisnak, csak azt, hogy valóban jobban vívott Tersztyánszkynál. 

Utána a magyar vívó-mestergárda tehetséges tagja, Skaliczky Géza vivómester 

még igazán nem rendelkezik annyi tudással, hogy akár egy harmadklasszisú ma-
gyar vívóval is meccsben mérje össze az erejét. 

26

Az Est -
-

26 Budapesti Hírlap, 1927. március 4., 7. p.

2. kép.  
In: Az Est, 1928. július 19. 11. p.



Dombi Gábor Francesco Tirelli életei és halála

27

-
-

Tirelli Budapesten.
„Közismert és közkedvelt alakja a pesti vívóéletnek a kis olasz Tirelli, aki a 

de most igazolta, hogy egyéb tudománya is van. A nyári holtszezonra nem tudott 

utcában  vonult a kis Tirelli, akinek a vívók 
29

-
30 lovag, korának neves vívómestere 

Santelli31 -
lenniumi, Magyarország ezeréves fennállása tiszteletére rendezett kardversenyt 
és ajánlatot kapva a Magyar Atlétikai Club-tól (MAC), letelepedett a városban. 
Tanítványai között számos magyar olimpiai, világ- és Európa-bajnokot tartanak

27 -
ai bajnok kardcsapat tagja volt. Az Európa-bajnokságokon 1930-ban Liège-ben és 1931-ben 
Bécsben csapatbajnok volt, egyéniben 1926-ban Budapesten és 1930-ban Liège-ben második, 

-

28 -

-

29 Az Est, 1928. július 19., 11. p.
30

31 Italo Santelli 1866, Carrodano (Olaszország) – 1945. február 8., Budapest. Vívómester, több 
magyar kardvívó oktatója.
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32 

32 Közli: En garde. Vívómagazin. I. évfolyam 1. ünnepi szám 2014. január 18. Kép a Gáborján 
Rita

3. kép. 32
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33, Elek Ilonát34, Kabos Endrét35, Pósta Sándort36. 
Santelli korszakában Tirelli itt volt segédvívómester éveken át. De kellett is 

-
zést, amelyen a legjobb magyar és olasz vívók csaptak össze.

Az esemény egyúttal komoly gazdasági vállalkozás is volt. 1931. márci-

épületében, a Vigadó „összes termeiben” rendezték meg az összecsapást, amely 
egyetlen francia szó, az „igen” (oui) félreértése miatt komoly botrányba is ful-

37 -
ször 1927. március 3-án vett részt az olasz csapat tagjaként ezen a versenyen: 
„ -
tert. Tirelli epéében
fölött.”39 40 alakját: „a rendkívül kister-

41”. 
1929 márciusában Santelli segédjeként részt vett Helene Mayer42 -

vó olimpikon fogadásán a Keleti pályaudvaron. De ez év nyarán már nem kapott 

személyisége miatt. 1930 októberében a kolozsvári zsidó Haggibor Sportegye-

33

34

35 Kabos Endre (1906–1944). Háromszoros olimpiai bajnok magyar vívó, Santelli tanítványa.
36 Pósta Sándor (1888–1952). Olimpiai bajnok magyar vívó, katona, fogorvos, újságíró, Santelli 

tanítványa.
37

félreértett szó miatt az olasz zsürielnök ellen”.
38
39 Magyarország, 1927. március 5.14. p.
40 Az Est, 1927. február 26. 13. p.
41
42 Helene Mayer (1910–1953). Az 1928-as olimpiai vívószám aranyérmese és az 1936-os berlini 

olimpia ezüstérmese. 
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4. kép.  
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43 44

43 „Hagibbor Sportegyesület, vagy Haggibor SE, románul AS Haggibor kolozsvári zsidó sport-

-

sportolók nem voltak többségben, így a Hagibbort és sportolóit törölték az ágazati sportszö-

44
budapesti Santelli-iskola egyik mestere. Tirelli október elején érkezik Kolozsvárra.” Ellenzék 

5. kép.  
Italo Santelli mellett a Santelli vívóteremben 

 
Karikatúra. Nemzeti Sport, 1928. március 18., 7. p.
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-

volt (akinek nevét az újságíró Bajó-nak, Bajor-nak és Pajó-nak is írja egy cikken 
-

-

-
-

gédoktatóvá, innen a mesteri cím. Tirelli egyébként csak télen „mesterkedik“ 
Kolozsvárott, a Haggiborban. Nyáron Budapesten fagylaltot árul. Tirellinek nem 

45

-
ságnak kellett rövidesen bocsánatot kérnie. Amit Tirelli fellépése után, augusztus 
14-én meg is tett.

„Tirelli Ferenc olasz vívómester, akinek a magyar–olasz atlétikai viadalon 
-

zolta, hogy a vívómesteri címet teljes joggal használja, mert a vívómestereket 
vizsgáztató állami bizottság46 mesterlajstromában szerepel, és ismételten fejtett ki 

47

ben a magyar sajtó beszámolt egy nem mindennapi akcióról: magyarországi kard-

„Az Állami Vivómester Vizsgáztató Bizottság dr. Schwöder Ervin államtit-

45
46
47
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.” E bizottság 65 vívómesteri oklevelet adott ki — kö-

vívást az erre immár felavatottak. Négy olasz kapott mesteri és két másik segéd-
mesteri bizonyítványt48. 

-

-

kellett jelennie egy újabbnak.

-

bemutatott bizonyítékok alapján megállapítjuk, hogy Tirelli tényleg vívómester, 
49

Nem csak Tirelli volt aktív tagja a budapesti olasz fasiszták szervezetének, 
de akkoriban maga a fasiszta csoport sem tétlenkedett. 1929 januárjában iskolát 
alapítottak elemi és középiskolás tanulók számára, és megalakították az Olasz–
Magyar Kultúregyesületet is. 

-

-
naponként részt venni. Azok, akik a tanfolyamokat látogatják, Olaszországban 
nyaralhatnak, s akik jól tanulnak, jutalmakat kapnak. A tanfolyamon a tanulókat 

50 

-

48 Pesti Hírlap, 1929. szeptember 29. 13. p.
49
50 Budapesti Hírlap, 1929. január 8. 15. p.
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51 és a 
52 

-
szerrel, pizzával foglalkozott. De amikor 1929-ben megnyitotta fagylaltüzletét, 

-

1929. július 17-én kért iparigazolványt, amelyet augusztus 1-jével meg is kapott 
-

tokat nyújtott be.53 54 E 

alatt nyitott üzletet. 

-

adták fagylaltjukat. 
-

keknek különösen ízlett. „
nagyszülei kocsmája a Rákóczi tér egyik mellékutcájában volt. Mindig lopta a 

-

fagyikat, mert nekünk nem volt pénzünk.” 55 

51

52
53

54
megadták Tirellinek a Váci úti üzlet nyitási engedélyét: BFL VII. kerületi elöljáróság iratai, 

utca 45. 
55
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Egy a Friss Újságban megjelent, túlszínezett riport szerint 1929-ben vette kez-
detét az olasz fagylaltláz, éppen akkor, amikor Tirelli is beindította üzletét. A cikk 

56 Ha utánaszámolunk: 

olaszok sikerén felbuzdulva, magyar vállalkozók csaptak fel olasz cukrásznak. A 

-

tényleg felbukkan egy-egy olasz is.57

– Csak nem fogsz belépni a fasiszta pártba?

nekem, szegény pesti polgárnak, miért pont a fasisztákhoz ne lépjek be, amikor 
58

Az újságok 1929-ben csak egyetlen valódi olasz fagylaltost tudtak megszólal-
-

embert”. Mario Fumei olasz nyelven boldogan társalgott az Ellenzék riporterével, 
. -

56 Stób Zoltán: Negyedmillió tölcsér és kosárka egy kánikulai napon. Friss Újság, 1931. június 28. 
5–6. p.

57 Kaméleon nevek divatja. Az Est, 1932. május 13. 7. p. 
58
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59 Fumei nem 
-

A Budapesti Hírlap is közölt riportot60

írója mindössze negyven olasz fagylaltosról tudott, akik nyaranta fagylaltot, télen 
pedig déligyümölcsöt és tejtermékeket árultak. A cikk egy történetünk szempont-
jából érdekes információt is megoszt: az egyik gelateria (akkoriban gyakran az 

az ifjabb Santelli.61

vállalkozásában.

-

fagylaltot akartak kanalazni, beültek a cukrászdába, és ott komótosan fogyaszt-

-
tulást vizionáló cikkekben ítéltek el az „olasz inváziót”, és jelentették a magyar 

-

-
62 Memorandumot intéztek 

-

59 -
gyar írókat. Ellenzék, 1929. május 29. 6.p.

60 D. Guthi E.: Budapest— világváros. Budapesti Hírlap, 1930. április 20. 43. p.
61
62
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alacsonyan tartják a költségeiket.63 A magyar cukrászok mellé álltak a jobb- és 
baloldali lapok egyaránt. A magyar cukrásztársadalom ugyan minden politikai 

-

64 És kitették kirakatukba a plakátot: „Ma-

A magyar cukrászoknak könnyített zárórarendelettel kedvezett a kormány, 
65 és vasárnap is nyitva 

66

-
67 

-
-
-

.  apja, Olivio 

Magyarországot.68 Francesco Tirelli nem ezt válaszotta. Magyarországon maradt. 

-
tel az úgynevezett népösszeírás volt 1945 márciusában. Budapesen megszámlál-

Ferenc neve is, saját kézírásával. E dokumentum szerint a fagylaltos 1943. április 

63 Czukrászok Lapja, 1929. február10. 4.p.
64 Magyar Hírlap, 1930. május 7. 6.p.
65 „Cukrászok nyílt árusító üzleteinek esti zárórája”. Czukrászok Lapja, 1930 március 5. 9. p. 
66
67
68

1935. október 10. 3. p.



Tanulmányok

69 

keresztnévvel áll, s rajta a foglalkozás típusa: önálló. A foglalkozás elnevezése 

a ’ ’cukras’. 
-

nem
köz-

vetlenül mellette álló
is megvan a maga története. Müller Lajos terveztette 1898-ban, de a terveket még 

-

-

1934-ben újabb átalakítást élt át az épület. Ekkor a tulajdonosa már dr. Mik-
lósi Henrikné, 

-

-
az, amelyet Francesco Tirelli bérelt 1943-tól.70

-

annak dátuma: 1934. december 20.
-

fagy-
laltszalon

69

70
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6. kép. Tirelli Ferenc cukrász üzlethelyiségének lakásíve. 
 

Az 1945-ös népösszeírás adatfelvételi és feldolgozási iratai. 
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-
koládé, kávé, rumosdió, eper, málna, barack, citrom, tuttifrutti, puncs. A portál 

-

-
-

7. kép. Budapest VII. Lövölde tér 7. Fischer-ház a Király utca sarkán. 
  

 
(Fortepan 82165)
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utcában épp az üzlettel szemben állt a „községi polgári iskola”. Mellette az Odeon 

ide tér vissza Francesco Tirelli 1943. április 1-én.71

71 -

8. kép. A Rottenbiller u. 66. szám alatti ház eredeti tervrajza. 
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34-ben72

-
73

-
leg fagylaltos vállalkozásának fejlesztése foglalta el, mert neve és cége több vi-

72

utcai kései klasszicista épületszárny mára már igen rossz állapotú. Az 1874-es engedélyezési 

73

9. kép. Özv. Varga Mihályné portál-átépítési terve, 1934. december 20. 
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-
74 miközben — a versenyszezonban — Budapesten volt vívómester. Az 

egyik jövedelem kiegészítette a másikat.

74 Esztergom és Vidéke, 1935. június 29., 4. p.

10. kép. A tervrajzi fotó nagyítása

11. kép. Velence látképe a bejárat fölött
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-
-

városban, s alatta a név: Francesco Tirelli.75 

korzón, „a legmodernebb fagylaltgépekkel és olasz fagylaltossal”.76 1934 máju-
-

77

-
78

Franceskó volt nyíregyházai lakos -
tózkodik”.79

-
-

biztosításáról” és a 1939. évi IV. törvénycikket „a zsidók közéleti és gazdasá-
gi térfoglalásának korlátozásáról”. A gyorsuló ütemben szaporodó antiszemita 
törvények, rendeletek fokozatosan minimális szinte szorították a magyar zsidó-

75

76
77 Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1935. szeptember 29., 2. p.
78

4. p.
79
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„Tudomásomra jutott, hogy egyesek valótlan híreket terjesztenek rólam. Ezen 
tendenciózus híreszteléssel szemben kijelentem, hogy családom olasz és római 

adok neki. Családomról közelebbi adatokat szerezhet bárki don Ettore Tirelli ró-
mai katolikus lelkésznél Carpi Modena. 

 80

80 Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1939. június 11., 10. p. 

12. kép. Az új fagylaltos hirdetése Nyíregyházán, 1934 
Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1935. május 18., 4. p.
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81

pénzügyei már annál kevésbé. 

82 által közzétett áprilisi listába, mint aki egy má-

83 Ezt a 

-

által publikált történet szerint Francesco Tirelli felesége és gyermekei Olaszor-
84

-

Mayerék -

„Tirelli olaszul kezdett beszélni Heilbrun apjával, így a magyarok úgy vélték, 
-

dóval. Tirelli nevetni kezdett, és visszakérdezett: Mi van velünk, olaszokkal, hogy

81 Budapesti Közlöny, 75. (1941) 12. (január 16.) 5. p.
82 Pénzügyi Közlöny, 69. (1942) 6. (április 1.) 8. p.
83

-

84
 (Legutóbbi elérés: 2021. február 7.)
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mindenki azt gondolja, hogy zsidók vagyunk? Vajon úgy nézek ki, mint egy zsidó? 
85

amíg vissza nem tért Olaszországba. 

85
en&itemId=5659942&ind=0 (Legutóbbi elérés: 2021. február 7.)

13. kép. A fagylaltüzlet és rejtekhely. A vonallal körbevett terület biztosan, 
 

szolgálta 1944-ben
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-
86 A szülei nélkül bujkáló Pétert, vagyis 

-

1945 januárjára 22 zsidó bújt el az üzletben. A bolt egy utcára nyíló nagy üzlet-

E két szoba összesen — az eredeti építési tervek alapján számolva — mintegy 

-
 

-
-

pontján, a nem túl távoli Mussolini téren (a mai Oktogonon) ürítette ki. Meir úgy 

miatt lebukott, de mindig kiszabadult a németek és a nyilasok fogságából. Meir 

-

zsidó lányoknak adta tovább. 
„A háború után, Tirelli újra megnyitott két nagy fagylaltüzletet Budapesten. 

Szombatonként ellátogatott hozzánk. Tisztelte a szokásainkat, és tudta, hogy tilos 
a borunkhoz nyúlnia. Részt vett a mi örömünnepeinken és másokén is, és szívé-
lyes kapcsolatban maradt minden megmentettjével. Végül a háború után alakult 

86
-

dona. 
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Svájcban.  87

-
biller utcától nagyon messze, a budapesti XI. kerületi Bartók Béla út 6. szám 
alatt kapott vállalkozói engedélyt elektromotor és gépfelállításra.88

-

a Bartók Béla út 6. alá.89

de egy 1949 októberi irat tanúsága szerint e tevékenységet nem kezdte meg.90 A 
fagylaltját még 1949-ben is bizonyosan árulta itt, mert iktatókönyvi bejegyzések 
szerint 1949 májusában járdafoglalási engedélyt kért az üzlet elé, és a biztosíték 

91

-
koriban a XI. kerületben, nem messze a Bartók Béla úttól, a Verpeléti út 15. szám 
alatt lakott, és foglalkozása cukrász volt.92 -

ezek szerint saját tulajdonú és nem bérelt — lakásának eladását intézze.93

-

be a tervei, és börtönbe is került.94 -
95 

87
88
89
90
91 BFL IV.1480.a. 390. kötet, iktatókönyv, 7499. sz.; 393. kötet, iktatókönyv, 20783. sz.  
92
93
94

95 -
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-
-

96 De akkor sem világos, miért 

-

-

 
97

Meggyanúsították órák engedély nélküli kereskedelmével, de annak részleteit a 

koponyatörést

-

szerint — szívbeteg

-

96

97  

(Legutóbbi elérés: 2021. február 7.)
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nem egy Tirelli — öngyilkos. 

-

július 22-én megjelent kormányzati közleményt — a Tirellivel kapcsolatos má-
sodik svájci közleményt — sok lap tette közzé. Eszerint vizsgálat indult Tirelli 

-
98

kérésére a vámigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytatott le, amelyben a 

Corbaz-t bízta meg az ügy kivizsgálásával. 99

98 -
partement fédéral de justice et police ouvre une enquête contre des fonctionnaires de la direction 

2021. február 7.)
99

révélant nécessaire, le département fédéral de justice et police a décidé, sur proposition du 
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100 A megjelent közle-

-

korábbi jelentést, amely szerint Tirelli fején súlyos
-

csempészeket. 

-
101 A nem 

102

-
-

représentant permanent du procureur général de la Confédération pour la Suisse romande, de 

100

101 Corbaz levele 1954. október 12. Lausanne. Címzett: Monsieur le Professeur Werner 

102
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-

-

magyar zsidó értelmiségijeit is. Talán egyszer majd a svájciak is megírják valós 
-

103

103 Angiolino Catellani Istoreco 

14. kép. Campagnola Emilia. Francesco Tirelli édesanyjával, Emmával  
és unokatestvérével, Iride Spaggiarival 

104
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A történelem üveggömbjét kezünkben forgatva látjuk a történelem egységé-
nek szépségét, de amint a tények mélyére szállunk, egy-egy témába beleásunk: 
valami mást, egyedit, valami szokatlant kapunk. Amikor Tamar Meir megírta 

meg. Amikor Angiolino Catellani megkezdte nyomozását Francesco Tirelli után, 
-

— általuk — a Világ Igaza elismerést, és ezért született meg Tamar Meir könyve, 

104. 

104 A tanulmány megszületését Budapest VII. kerület Erzsébetváros önkormányzata támogatta. 

-
Le vite e la 

morte di Francesco Tirelli.



FONS XXVII. (2020) 4. sz. 487–500. p. 

*

-

in besten Stand wieder zu halten sey (Észrevételek. Miként alakult ki az eddigi 
-

got megtartani és a legjobb állapotba visszaállítani).1 A forrás uralkodónak szánt 

-

szerint II. -
dig 1711 februárja és 1712 november között került sor.2 A forrást közvetlenül a 

-

 társadal
-
-

ki, amelynek legaktívabb tagjai korszakunkban (mások mellett) gróf Csáky Imre 
és bátyja, Miklós 

-
vánnak ezúton is szeretném megköszönni a forrás kiadásával kapcsolatos tanácsait és segítsé-
gét.

vagy dokumentumszámozást nem tartalmaz).
2 Köpeczi Béla

Kalmár János: Szatmár, 1711. Vég, kezdet, folytonosság. In: Századok, 146. 
(2012). 4. 875–886. p.
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(1657–1732) tábornagyok voltak.3 -
-

a Német-római Birodalomból származó . 
-

 még

és családi kapcsolatai révén is jó ismeretekkel rendelkezett a Magyar Királyság 

mint egy évtizede viselt : 1700 és 1701 

püspök volt.4

-

-
gíteni. Tekintsük át röviden (kivonatolva) a szöveg mindkét tematikus egységét.

-

-
dasági termelékenysége miatti alacsony élelmiszerárak, amik a lakosság 

-
vargások.

-

Bedy Vince: 
Kollányi Fe-

rencz: Esztergomi kanonokok 1100–1900. Esztergom, 1900. 319. p.
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4. A kisnemesség túlzottan nagy szabadsága, ezen réteg tagjai közül sokan 

felkelésekre.
5. Túl sok a pusztaság és a lakatlan terület az országban, kiváltképp a Tisza 

6. A magyar várak katonákkal és élelemmel 

7. A Habsburg dinasztia túlzott kegyelme, engedékenysége, ami nagyon el-

9. A Lengyel Királysággal és az Oszmán Birodalommal való káros szom-
szédság, amely országok minden segítséget, fegyvert és biztatást megad-

-
-

tettek, kiváltképp az elszegényedett társadalmi rétegek körében.

ésére és konszolidációjára:

álása, élelmiszerárak 

alapítása. Az ország lakosságának növelésére külföldi telepeseket kell 

álló  felállítása.
2. A nemesség és az arisztokrácia becsvágyának a kielégítésére magyar 

valamint -

-
nek kijáró rangban tisztként is érvényesülni tudjanak.

-

-

4. A nemesség túlzott kiváltságain é



Forrásközlések

armalistákkal és nincstelen kisnemesekkel kell feltölteni.
-
-

taikkal érdemessé váltak rá.
-

-

(dummes Vieh
fontos a protestáns prédikátorokra is kiterjeszteni.

Hollandiában, Poroszországban, Svájcban vagy Szászországban terje-

tesznek, ezért az „eretnek országokba és köztársaságokba” való utakat 
szigorúan tiltani kell.

-
mátusok, ezért ezen területeken az ország érdekében katolikus telepeket 

katolikus lakosságából kell toborozni, akiket a kormányzatnak pénzzel 
és kiváltságokkal is támogatni kell.

12. Ezen területeket bizalmi emberek segítségével pontosan fel kell mérni, 

építeni -

14. Fontos az ország lakatlan részeinek a benépesítése, a szabad királyi 
városokban a kereskedelem és manufaktúrák támogatása, a kényszer 

 városok 

önálló

-
kus vallásúak közül kerüljön ki. A fent megnevezett bizottságnak egy-
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ügyekben is fenn

-

-

is kötelezni.

A 
-

zetértékelést tartalmazó emlékirat. A szöveg merkantilista típusú gazdaságfej-

-
-

ítést propagálja. 

5 Az ország az auktor 
véleménye szerint beteg, gyógyításra szorul, a kormányzat dolga az orvoslás 

-

az 
-

Einrichtungswerk -
nyi rendi bizottság által 1688-ban készített tervezet.6

5 : Kultúra és életforma a XVIII. századi Magyarországon (Idegen utazók 

6 Iványi Emma
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-
vek és a -

 új 
, amik megakadályozták reformterve benyújtásában. A terve-

zet sikeres célba juttatása esetén pedig nincs információnk annak fogadtatásáról: 
Originales referadae állagában, a Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv -
terjesztések sorozatában (ami a miniszteriális konferencia felterjesztéseit is tar-
talmazza) nem találtam nyomát az emlékiratnak.7

megforduló  bécsi püspök -

-
tól függetlenül a  számos olyan javaslatot tartalmaz, amit a szatmári 

-

-
alapítására 1746-ban (és magyar ösztöndíjaira)

-
 köznemesek nevelésében, katonai 

pályára való felkészítésében
-
-
-

tánsok vallásgyakorlatát és karrierépítését, gondoljunk csak 
Carolina Resolutiora, vagy Mária Terézia uralkodása alatt a külföldi protestáns 
peregrináció korlátozására.

-
-

(  Mitteleuropa. Band 39, Quellen – Band 1.)
7 MNL OL A 1; 
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ket kurzívval jelöltük.8

közlünk.

***

jelzet: MNL OL P 1901 (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 

-

 
Patriae Fily selbst diesem 

Hungaria 
Damit 

Siquidem cognitis morbis 
 

Interesse S
-

8 A szöveg átírása során igyekeztünk a Soós István által megfogalmazott forráskiadási elveket 
Soós István -

sok kiadására. In: Fons, 7. (2000) 1. 81–89. p.



Forrásközlések

1mo So ist 1mo genius Nationis et natura ad seditionem proclivis, und 

2do. Ambitio der Magnaten und andern Adels, quae non sinit potentiorum 
animos esse quietos, ut qui legitimis vys, et modis ad ea quo intendunt pervenire 

-

-
9 in parti-

entstanden.

-

perturbata se facilius consequi posse sciant.
5to.Die größe, die Villen den, und die inpopolirung des Landes denen an 

der Tayß so viell ö
-

-

-
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9no. Die böse -

10 
besonderst aber,

10mo. Ein so großer11 -
-

-
dann endtlich ab exclusione des teutschen rang 

-
net

-

-
12

appliciren -

-

10
11
12 Damit-ról javítva.
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instituiren.13

2do. Die Ambitio  der Magnaten und des Adels könte son-

-

-
-

-

fast
14

-

15

restringiret jura aviticiae relaxare

-
und zwar aber könten

13 oeconomia (gazdaság) 

14 militia -
portra utal.

15 politica problémakörre 
utal.
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-
-

recrouten

üe

-

-

16

, et regimen monarchicum

16 camerale (kamarai 
ügyek) témacsoportra utal.
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-
-
-

 können, und so dann dieselben in -

-
-
-

District
-
 

ein Fligel des Corps halten müssen,17 

-

14o.

besonders diser -
-
 

-

17
a tagmondat többi részét törölték.
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-
keines libet. Nationis und 

-
miren an Verordnete.

18

-
ren practiciren

-
num der Commitatum ad certum dicasterium angewisen werden möge. Die Vor-

 
können. die -

19

-

-

18
Fiscal in singulis Comit.”

19 politica problémakörre 
utal.
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-

-
überlegung -
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Veritas Történetkutató Intézet – Magyar Napló, Budapest, 2019. 

Trianon 100. évfordulója kapcsán számos új elemzési szempont, kérdés került 

1920. évi drámai kül- és belpolitikai jelenségek, folyamatok vizsgálatában. Ez 

gondolunk,1

máig központi és megosztó szerepet játszik, ami a kérdés magyar történetírásában 
-

en a trianoni kérdéskör történelempolitikai újraértelmezésével is együtt jár. 

-

-

történeti eseménysort a több szempontúság kritériumai alapján vizsgálja meg. 
-

az érzelmekre alapozott legendák, mítoszok, bal- és jobboldali elfogultságok de-

-
-

Giesen – Neil J. Smelser – Piotr Sztompka: Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley, 

-
terre csökkent. A lakosság száma pedig 20,8 — illetve 18,2 — millióról 7,9 millióra fogyott. 

. Budapest, Osiris, 2005. 201.



Könyvismertetés

2 
Ide tartozott a Veritas Történetkutató Intézet 2017-ben elindított tudományos pro-

változások jelentették, nem függetlenül az 1920. évi XXV. törvénycikk, vagyis a 
magyar numerus clausus törvénybe iktatásának 100. évfordulójától.3 

Ez utóbbi téma nemcsak a korabeli magyar közbeszédet, de napjaink történet-
-

-

-

lezajlott vitái.4 Ezek egyik kiindulópontját jelentette Szakálynak azon kijelenté-

-

2 Ezt igazolja például a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi In-

( -
sok, új témák, új módszerek jellemzik.

-
tócsoport kiemelt célja Trianon társadalmi, gazdasági és regionális vonatkozásainak a feltárása, 
a magyarországi és a kisebbségi magyar közösségekben egyaránt. 

Kovács M. Mária: 

Kiadó, 2012. 
: „A numerus clausust nem tartom jogfosztó törvénynek” — interjú 

 
tés: 2020. 12. 10.),  Kovács M. Mária: Tények a numerus claususról. 

maria (utolsó letöltés: 2020. 12. 10.); Szalma György

Válasz Szakály Sándor állításaira Karsai László: Tények a numerus claususról, a zsidók 
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kialakult rágalmazásokról és gyalázatos viselkedésmódról. Így véleménye szerint 

Sándornak azon kijelentését is kritika alá vonták, miszerint a numerus clausus 
-
-

vény által Magyarországon állami szintre emelt antiszemitizmusról sem szabad 
-
-

tekinti.5

-

-
-
 

-
vetése is jól érzékelteti: 

6  

Ungváry Krisztián
— Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919–1944. 

igazolja a numerus claususra. Varannai Zoltán

2018. 7. p.



Könyvismertetés

jelen írásban tárgyalt konferenciakötetet a 2018-ban -
tatás I. címmel megjelent összefoglaló folytatásaként adta ki 2019-ben a Veritas 
Történetkutató Intézet és a Magyar Napló  
címmel.7

-

-

egy-egy részkérdést kiemelve adnak számot arról a gyors átalakulásról, amely 

-
tések okai és következményei kapcsán fogalmazzák meg gondolataikat, ami jól 
mutatja az eddig inkább csak egyes részleteiben vizsgált kérdéskör átfogó elem-

-
-
-

„Mivel az 1920. június 4-én aláírt és az 1921. évi XXXIII. törvénnyel becikkelye-

vonatkozó rendelkezéseket egyáltalán nem tartalmazott, így nem a békediktátum, 
-

.8

progresszív és konzervatív szervezetek, szellemi mozgalmak szerepvállalásainak 
-

– Magyar Napló, Budapest, 2019. 
8 7. p.
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elemzésén keresztül jut el azoknak a vitáknak a kereszttüzébe, amelyek az ország 
9 

Ez után következik a Tanácsköztársaság professzorainak és a kommunista fel-
10  A gyökeres kommunista átalakítás gyors 

-
-
-

az egész társadalom gyökeres átalakítására törekedtek, „amely azt eredményezte, 
hogy a Tanácsköztársaságot igen széles körben nevezték és ítélték — kétségtelen 

”.11

a keresztény magyar értelmiség 
-

és magyarázata az volt, hogy a gazdasági és a kulturális élet kulcspozícióit a 
19. század végére, a 20. század elejére elfoglaló zsidóság immár a politikai irá-

12 A tanulmánynak Az ellenforradalom és 

le, amelyen belül megjelent a zsidóüldözés az egyetemeken. Ezzel kapcsolatban 
-
-
-

„1919 júniusában határoztak 

.13

-
goztatása ugyanakkor új szempontból világítja meg az eseményeket. A Klebels-

9 A konzervatív tudományos értelmiségi elit eltávolításával kapcsolatos vita a budapesti 

»progresszív« és 
a »konzervatív«

”.  29. p.
10 36. p.
11 43. p.
12
13
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-
14

-

is érvényes elképzelésnek, hogy részben éppen a »kultúrfölény« miatt voltak a 
magyarok a szomszédos nemzetek körében ellenszenvesek, mint ahogy a zsidókat 
is sokan hasonló okokból nem kedvelik, mindmáig”.15 

-
-

nítése kétségkívül a projekt eredményeit összefoglaló kötet egyik legfontosabb 
16

-

-

1918–20-as események következtében költözött Selmecbányáról Sopronba. A 

erre az érzületre vezeti vissza Orosz azoknak a diákoknak a fegyveres szolgálatát 
a Vörös Hadseregben, akik „igenis ébren tartották a hallgatóságban a területi in-
tegritás védelmezésének gondolatát”.17 -
gat-magyarországi népfelkelésben részt vállaló és a népszavazásban véleményt 

magatartásformáktól.18

14 „

mutatóira alapozva érvelt amellett, hogy a nemzetközi versenyben azok az államok állják meg 

kultúra és a tudomány tudatos fejlesztését.” 49. p.
15
16 51. p.
17 61. p.
18 68. p.
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-
csolatos kérdések kerülnek fókuszba.19

-
tató munka révén a zsidóságot diszkrimináló törvény nemzetközi megítélésébe 

20

-
21 A tanulmány 

-

-
sos — folyamatokon belül nemcsak Wolfnak és körének, de a magyar félnek a 
nézeteit is megjeleníti. 22

-

clausus módosítása tárgyában.  A liberálisabb és a neológ zsidó sajtó által kö-
zölt cikkek például jól szemléltetik a baloldal elégedetlenségét a kérdésben. A 
kormánypárti lapok pedig a módosítást támogató magatartásukról árulkodnak. 

A nume-
rus clausus és a zsidók címmel a Magyarság

írásában pedig kiemelte, „ -
szerzésének útjába »idegen konkurenciát« állít, az »a magyar ifjúságot akarva, 
nem akarva, forradalmasítja«”.23 Pesti Napló Ketten 

-

19
a „népfajok és nemzetiségek” kitétel. A foglalkozási kvótával felváltott módosítás azonban 

20 
békekonferencián éppúgy, mint nem sokkal utóbb a numerus clausus ügyében. Az 1919-ben már 

” 79. p.
21

80. p.
22 100. p.
23 111. p.
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nak a közoktatásügyi bizottság az 1928. március 7-i tanácskozásán a törvénymó-
dosítás tárgyában kialakult vitájáról. A kormánypárti napilap a numerus clausus 

aki szerint a törvény „csak ártalmas volt az országra”.24

„Úgy vettünk részt 
-
-

dulások kérdését elemzi. A szakirodalomban eddig kevésbé feldolgozott téma az 
1927. novemberi, illetve az 1933–34-es tanévben kibontakozott incidenseket és 

ugyanakkor sok esetben „a korszellem plasztikus lenyomatát” tárják elénk példá-
ul az érintettek szülei által megfogalmazott kegyelmi kérvények által.

-
sával foglalkozik, amit különösen szemléletessé tesznek a több oldalas függelék-

megoszlását mutatják be egy-egy intézményben.
-

tók adatbázisáról és 1914 és 1920 között teljesített katonai szolgálatairól közölt 

munkák kiegészítése, valamint korrigálása.25 Vajda a korábbi szakirodalomban 

-
tók számarányának elemzésével kapcsolatosan. Bírálja például Szegvári Katalin 
írását, aki szerinte nemcsak a numerus clausus törvényt, de annak módosítását 
is diszkriminációként értelmezte. Vajda kutatásai szerint ugyanis „

többszörösen, minden más vallási csoportnál sokkal magasabban múlták felül 
a népszámlálási arányukat”.26 Tanulmányában egyúttal kitér az izraelita vallású 

24 114. p.
25 204. p.
26 214. p.
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-

az 1919 és 1921 közötti egyetemi anyakönyvek alapján.27

kapcsolatban. Az 1919–1920-as, valamint az 1920–1921-es évek különálló vizs-

változást a vallási megoszlás mutatja.28 lényegi, 

ugrása mutatja”.29 A számarányok alakulásának okairól azonban nem esik szó a 

-
gével vizsgálja a numerus clausus és Trianon következményeit az 1910 és 1948 

-

meg az érintett hallgatók számának növekedése mind abszolút értékben, mind 
százalékos arányban.”30 -

így az építészmérnöki 
szak esetében igazolódni látszódik az a toposz, hogy a háború idején a zsidó hall-
gatók jobban ki tudták vonni magukat a frontszolgálat alól”.31 

27

Tudományegyetem jogi karának az anyakönyvi kivonatait az ELTE Egyetemi Levéltárában, 
”. 247. p.

28 255. p.
29

30 260. p.
31 261. p.
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-

nem szándékozik levonni általános következtetéseket, véleménye szerint „ -
-

vábbá, hogy milyen társadalmi csoportok megkülönböztetését tartották épp akkor 
-

”.32 

de átfogó kutatásra törekszik a témában. A kötet a numerus clausus — vagyis a 
-

-
nyekben a törvény gyakorlati alkalmazását mutatja be, kiemelve olyan részletkér-

-

izraelitái számára. 

-

Bajcsi Ildikó

32 274. p.


