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GÖNCZI KATALIN 

A KÖZÉPKORI VÁROS A JOGTÖRTÉNET SZEMSZÖGÉBŐL 

Gondolatok a középkori városi jog vizsgálatának módszertanához 

„Hye hebet sich an tlas Rechtpuech nach Ofnerrstat Rechten, Vnd mit helet in 
etlichen dingen oder stugken Maidpurgerischem rechten, Vnd ist geschriben nach 
allén ausgesprochen vrtaillen vnd nach gueterr löblicher gewonhait, Vnd allermais-
ten nach sag hantfestlicherr prieff [...]"' 

A fenti gondolat forrása a XV. század elején feljegyzett Budai Jogkönyv, mely 
Werbőczy Hármaskönyve mellett a középkori Magyarország jogéletének egyik 
legfontosabb kútfőjeként tartható számon.2 A XIV-XV. században feljegyzett vá-
rosi jogkönyvek sorába illeszkedő, korafelnémet nyelven írt forrás jogtörténeti 
elemzését számos recenzióban, cikkben hiányolták.3 A középkori városi jog né-
hány korai, főként művelődéstörténeti munkától eltekintve, mindmáig feldolgo-
zatlan kutatási terület. A Budai Jogkönyv mellett5 további városi jogkönyvek vár-
nak feldolgozásra, az egyes városjogok átfogó, a városkutatás legújabb eredmé-

1 Das Ofner Stadtrecht 1. (a továbbiakban OS). A Budai Jogkönyv szövegrészei Mollay Károly 
1959-bcn megjelent Das Ofner Stadtrecht című kritikai szövegkiadásából származnak. Pontos 
könyvészeti adata: Das Ofner Stadtrecht. Szerk.: Mollay, Kari. Bp., 1959. 

2 |A Budai Jogkönyv] „Tartalmát tekintve hazai városi jogkönyveink közül a legterjedelmesebb. 
A míg amazok többnyire hézagosak, a városi életnek csak egy-egy jelenségére terjeszkednek 
ki; addig a budai jogkönyv a legterjedelmesebb, a városi élettel jóval behatóbban foglalkozó 
s ezáltal eléggé meg nem becsülhető kútfő." Davori Relkovic Neda: Buda város jogkönyve. 
Bp., 1905. 25. p. 

3 Munzel, Dietlinde: Ofner StadtrechLsbuch. In: Ilandwörterbuch zur Deutschen 
Rechtsgeschichte. Szerk.: Erler, Adalbert et al. 3. köt. Berlin, 1984. 1184-86 hasáb. Lentze, 
Hans: Kari Mollay. Das Ofner Stadtrecht. In: Zeitschrift der Savigny Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung (a továbbiakban ZRG GA), 77. (1960) 447-
448. p. (Recenzió). Hasonló gondolatok a hazai irodalomban: Kállai B. István: A római jog 
fejlődéstörténetéhez. A római jog középkori továbbélésének lehetőségeiről a Budai Jogkönyv 
alapján. In: Bolgár Elek emlékkönyv. Szerk.: Horváth Pál et. al. Bp., 1983. 111-116. p. 

4 Király János: Pozsony város joga a középkorban. Bp., 1894.; Davori Relkovic Neda: Buda 
város jogkönyve. Bp., 1905. 

5 A Budai Jogkönyv egyes aspektusainak jogi vizsgálatára 1. Gönczi Katalin: Ungarisches 
Stadtrecht aus europáischer Sicht. StadtrechLsentwicklung im spátmittelalterlichen Ungarn am 
Beispiel von Ofen. Frankfurt/M., előreláthatólag 1996. 
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nyeire reflektáló vizsgálata, a jogkönyvek jogforrási kapcsolatainak értékelése még 
a jelenkori kutatások előtt álló feladat. 

I. A város értelmezésének tudománytörténeti és módszertani vetületei 

A középkori város mint vizsgálati tárgy méltatlanul is a jogtörténeti vizsgálatok 
perifériájára szorult, s középkori városaink jogélete ma is történelmünk egyik fehér 
foltjaként tartható számon.6 A városjog kutatásánál csekély számú feldolgozásra 
nyúlhatunk vissza, melyek nagyrészt a XIX. században, a történeti-jogi iskola égi-
sze alatt íródtak. E művek tudománytörténeti jelentősége vitathatatlan, ' vizsgálati 
módszerükre tekintettel azonban csak bizonyos fenntartásokkal használhatók. A 
középkori város jogrendjének értelmezésénél ugyanis a XIX. századi jogtudomány 
pandektajogi-magánjogi rendszerét vették alapul, s tárgyukat az egyes jogintézmé-
nyek jogdogmatikai ismertetése képezte.8 A városi jog zárt rendszerének megalko-
tására törekedtek, s ennek megfelelően jogágak szerint rendszerezték a középkori 
városi normákat. Ez a módszer a történeti-jogi iskola jogpozitivizmusra való leszű-
külésének'' pregnáns példájaként tartható számon. 

A hiányzó módszertani alapokkal is magyarázható, hogy a középkori magyar-
városi jog a jogi feljegyzések viszonylag bő forrásanyaga,10 s levéltári előtanulmá-
nyok' 1 ellenére is a mai jogtörténeti kutatások perifériájára szorult, s a középkori 

6 Zlinszky János: Werbőczy jogforrástana. In: Jogtudományi Közlöny, 48. (1993) 10. sz. 374 
376. p. 

7 Ebben a tekintetben különösen Wenzel Gusztáv munkásságát emelnénk ki: Magyarország 
városai és városjogai a múltban és jelenben. In: Értekezések a társadalomtudományok köréből. 
Szerk.: Frankói Vilmos. 4. (1878) 2. sz. Uő: A XV. századi tárnoki jog. In: Értekezések a 
társadalomtudományok köréből. Szerk.: Frankói Vilmos. 5. (1880) 3-52. p. 

8 Példaként említenénk a városjog feldolgozása szempontjából máig is egyik legfontosabb 
műnek számító munkát Király János tollából (Pozsony város joga a középkorban. Bp., 1894.), 
illetve egy átfogó városjogi művet: Steeger, Johann von: Darstellung der Rechte und 
rechtlichen Gewohnheiten der königlichen íreyen Stiidte in tJngarn. Wien, 1834. 

9 Kaufmann, Ekkehard: Rechtspositivismus. In: Handwörterbuch zur Deutschen 
Rechtsgeschichte. Szerk.: Erler, Adalbert et al. 5. köt. Berlin, 1990. 321 335. hasáb. 

10 Nyomtatásban megjelent a selmeci, körmöci, zsolnai jogkönyv Ilpo Tapani Piirainen 
kiadásában: Das Stadtreehtsbuch von Sillein. Berlin/New York, 1972; Das Stadt- und Berg-
recht von Banská Stiavnica/Schemnitz. Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der 
Slowakei. Oulu, 1986. Das Stadt- und Bergrecht von Kremnica/Kremnitz. Untersuchungen 
zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. Heidelberg, 1983. 



város ismertetése egyes jogintézmények egyoldalú kiemelésére szorítkozott. A jog-
történeti áttekintésekben,1" de egyedi tanulmányokban1 ̂  is kizárólagos szerep jutott 
például a polgárság rendi jogállásának.14 Ezenkívül a városok igazgatástörténeti 
szempontok alapján, a nemesi vármegye s a falu mellett a feudális állam helyi 
szerveként nyertek említést.1 ̂  Ez a nézet is azonban előrelépést jelentett a korábbi 
jogtörténeti felfogásokkal szemben, ahol ,,A kormányzás vidéki intézményei" cím 
alatt kizárólag a vármegye ismertetésére tértek ki.16 A középkori város ilyen jellegű 
értelmezése eredményezte a város fogalmi leszűkülését, s ezzel magyarázható, 
hogy a mai jogi közéletben a középkori várost a helyi igazgatás előzményeként 
értelmezik, s vizsgálatát többnyire az igazgatástörténet tárgyaként tartják számon. 

A város jogrendjének pandektajogi-magánjogi szemlélete, illetve egy-egy in-
tézményének egyoldalú kiemelése a jelenség történelmi környezetéből való kisza-
kítását is eredményezi. Ezáltal a középkori város elvonatkoztatott, a történelem egy 
pillanatában kivetített képét kapjuk, pedig a történeti módszer alkalmazásával cé-
lunk a jelenségek fejlődésükben való megragadása lenne. A forrásfeldolgozások 
során kívánatos lenne tehát a középkori város fejlődési dinamizmusát is szem előtt 
tartó, a város belső ismérveire koncentráló nézőpont kialakítása. A középkori város 
történeti jelentőségét kiemelő, ún. funkcióorientált vizsgálati szempont alkalma-
zásával a középkor városáról adekvátabb képet kaphatnánk.1 Mivel a jogi jelen-

í t hányi Béla: Eperjes szabad királyi város levéltára. Szeged, 1931. Vő: Bártfa város levéltára. 
Szeged, 1910. 

12 Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Bp., 1946. (a továbbiakban Eckhart, 1946.) 
71-75. p. 

13 hányi Béla: A városi polgárjog keletkezése és fejlődése figyelemmel Buda és Pest városokra. 
In: Statisztikai Közlemények, X4. (1936) 1. sz. 

14 Az érdekesség kedvéért jegyezzük meg, hogy a fent említett megközelítési mód a marxista 
történetírás újraértelmezésében továbbélt, így a középkori város egyik vizsgálati aspektusát a 
feudalizmus meghatározó osztályai mellett az „egyéb osztályok és rétegek" kategóriájába tar-
tozó városi polgárság jogállása adta. Csizmadia Andor - Kovács Kálmán Asztalos László: 
Magyar állam- és jogtörténet. 2. kiad. Bp., 1981. 97-KX). p. 

15 Uo. 129 130. p. 

16 Eckhart. 1946. 120 134. p. 

17 A funkcióorientált nézőpontra példaképpen a középkori városnak a mai európai településstruk-
túrát meghatározó szerepére utalnánk: Az ún. city beit. a mai Európa éjszakai fényeiből ki-
rajzolódó fénysáv egyben a középkori kereskedelmi útvonalak mentén keletkezett városok 
fekvését is jelzi: a flamand kereskedelem egykori központjait köti össze a lombard keres-
kedővárosokkal. 



ségek értelmezésénél a társadalmi fejlődési vonulatok figyelembevétele elenged-
hetetlen, a modern jogtörténeti vizsgálatoknál szükség van történetszociológiai 
szempontok alkalmazására, azaz a jogtörténet szociológiai megalapozottságára.18 

A középkori magyar városfejlődés jogtörténeti vizsgálata során elengedhetetlen 
továbbá egy olyan szemléletmód kialakítása, mely a hazai történelmi jelenségeket 
összeurópai fejlődési folyamatukban értelmezi.'9 A középkori történelem adekvát 
megragadása különösképp igényli ezt a fajta megközelítési módot, hiszen a jelen-
ségek nem szakíthatok ki összeurópai fejlődési ívükből, s a kutatás tárgya sem 
szorítható a nemzetállamok határai által megvont keretek közé.20 Példaként utal-
nánk a Champagne-i vásárokra, melyek csak a flamand posztókereskedelemmel 
összefüggésben vizsgálhatók, s Strassburg városának középkori fejlődését is meg-
lehetősen nehéz lenne a mai nemzetállami keretek között megragadni. A középkori 
város jogi aspektusainak értelmezése során ezenkívül összehasonlító módszerek 
alkalmazására is szükség van. 

Mivel a város elemzésére minden tudományág sajátos fogalmi apparátust, meg-
közelítési módot fejlesztett ki, a középkori város és forrásainak jogtörténeti elem-
zésénél bizonyos intercliszciplinális összhang megteremtése szükséges. 1 A jog-
történeti kutatások középpontjában a jelenségek jogi-hatalmi viszonyai állnak, míg 
más diszciplínák a középkori várost városkeletkeztető tényezők vagy a városias lét 
ismérvein keresztül igyekeztek megragadni. A város viszonylagos ismérveinek 
szintetizálásán túllépve a jogfejlődés ívének felvázolására kell a jogtörténeti vizs-
gálatok során koncentrálni. A város definíciók által való megragadása előző korok 
kísérleteként értelmezhető; ebben az értelemben utalnánk Csizmadia Andor írásá-
ra, aki a város jogtörténeti definíciójának megfogalmazására tett kísérletet.22 A vá-
rosi ismérveken alapuló megismerési folyamat egyoldalúságára Wilhelm Ebei, a 
II. világháború utáni német jogtörténet egyik meghatározó személyisége már 1958-

18 Ebben a tekintetben elsősorban Ottó Brunner munkásságát emelnénk ki. Az 1960-as években 
kezdődött megújulási folyamat következtében a „Sozialgeschichte" a mai német jogtörténet-
tudomány egyik meghatározó tényezőjévé vált. 

19 A jogtörténet európaiságára 1. legújabban Reincr Schulze és Reinhard Zimmermann munkáit. 

20 Ezekre a módszertani kérdésekre 1. Zimmermann, Reinhard: Das römisch kanonischc ius com-
mune als Grundlage europáischer Rechtseinheit. In: Juristische Zeitschrift, 47. (1992) 1. sz. 
8-20. p. 

21 A város globális megközelítésére 1. Ladányi Erzsébet: Irányzatok, kérdésfeltevések a középkor 
városának kutatásában. In: Perlekedő évszázadok. Szerk.: Horn Ildikó. Bp., 1993. 101-123. p. 

22 Csizmadia Andor: Magyar városi jog. Kolozsvár, 1941. 3-4. p. 



ban rámutatott.21 Egy településtípust olyan formai ismérvekkel, mint a népesség-
szám, területének nagysága vagy a forrásokban használt terminológia csak másod-
lagos módon jellemezhetünk. 

A város jogtörténeti vizsgálata, a fent említett kutatási feladatok megvalósítása 
tehát differenciáltabb látásmódot s a forrásanyag szélesebb körű kiaknázását biz-
tosító, árnyaltabb elméleti hátteret igényel, s mindez új kutatási módszerek alkal-
mazásával lehetséges. A kutatások új s gazdagabb eszköztárát az előző korok fogal-
mi apparátusának felhasználása mellett a modern európai történetírás legújabb 
eredményeire reflektáló összehasonlítási alap képezheti. Alábbiakban a városku-
tatás jogtörténeti-történetszociológiai eredményeinek, s modern vizsgálati szem-
pontjainak ismertetésével a forrásfeldolgozáshoz szükséges elméleti háttér árnyalá-
sára törekszünk. 

II. A középkori város a társadalmi mobilitás tükrében 

A középkori város, melynek gyökerei Nyugat-Európában a frank korra nyúlnak 
vissza, s kiteljesedett formáját a virágzó és a késői középkor határán" érte el, a 
középkori társadalmi fejlődés egyik legjelentősebb hajtóerejeként tartható számon. 
Amennyiben a jelzett korszak társadalomfejlődését, mint az az európai jogtörténeti 
irodalom egyik legújabb munkájában szerepel, a társadalmi mobilitás szűrőjén ke-
resztül vizsgáljuk, 5 akkor az alábbi megállapításokat tehetjük. Míg a korai közép-
korra az antik világ mobilitása utáni mozdulatlanság jellemző, a XI-XII. század 
Európájában általános nyugtalanság vette kezdetét. A középkor korai szakaszában 
egy-egy csapat távolsági kereskedőn kívül csak az uralkodók voltak úton kísére-
tükkel. Ennek a mobilitásnak alapjául az a tény szolgált, hogy a korai királyi ud-
varnak nem volt állandó központja, így a jövedelmek felélése céljából udvarházról 
udvarházra költözött.2* A korai középkori társadalom többi tagja viszont major-
jában, házas-telkes birtokán élt s gazdálkodott, s a világ elégedeti mozdulatlanság-
ban létezett. A XI-XII. század fordulóján ezzel szemben a társadalomban jelent-

23 Ebei, Wilhelm: Der Bürgereid a!s Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mit 
telalterlichen Stadtrechts. Weimar, 1958. (a továbbiakban Ebei, 1958.) 2 -3 . p. 

24 Mint minden periodizáció, a fenti kategóriák is vita tárgyát képezhetik; a fenti korszakoláshoz 
az európai történetírásban általában elfogadott tagolás szolgált alapul 1. Mitteis, Heinrich -
Lieberich, Heinz: Deutsche Rechtsgeschichte. 19. kiad. München, 1992. 9-10. p. 

25 Hattenhuuer, Hans: Europáische Rechtsgeschichte. Heidelberg, 1992. 208. p. 

26 Mitteis, H. - Lieberich, H.: i. m. 71. p. és 188. p. 



kező általános nyugtalanság széles körű mobilitást hívott életre: zarándokok, eret-
nekek, kereskedők, diákok, keresztes lovagok és telepesek rótták Európa útjait.27 

Erről az általános nyugtalanságról tanúskodnak a korszak kiemelkedő köztörténeti 
eseményei is: az invesztitúraharc és a keresztes háborúk. Mindez a társadalom szá-
mos területét és rétegét érintő megújuláshoz vezetett. Ebben a korban jelenik meg 
először a személy mint individuum, mint arról kiemelkedő művészeti alkotások is 
tanúskodnak, de az archaikus kultúrákra jellemző személyi kötelékek lazulása is 
ebben a korban kezdődött el. Az európai középkori város ennek a társadalmi mo-
bilitásnak intézményesült formájaként jelenik meg, s nyugat-európai kiteljesedését 
a XII. századi megújulás korára tehetjük. A társadalmi mobilitással összefüggésben 
a városok fejlődését illetően első helyen érdemel említést a kereskedelem által 
közvetített migráció is.2S Ennek következményeként a kereskedelem egy helyre 
koncentrálódása, s a kereskedők letelepedése vezetett a város kialakulása során a 
jogi-hatalmi intézmények létrejöttéhez. Funkcionalitásában tehát a város a közép-
kor társadalmi megújulása során létrejött s azáltal feltételezett közösségi formaként 
értelmezhető. 

Rövid kitérőként utalnánk a megújulás másik szervezeti formájára, a középkori 
egyetemre, míg a keresztesek s a zarándokok mobilitása nem vezetett társadalmi 
intézmények kialakulásához. Ez a két szervezeti forma egymást is feltételezte, az 
egyetemek a városokban jöttek létre, s az európai jelentőségű városok felvirág-
zásában az egyetemek alapítása is jelentős szerepet játszott.29 

III. A város a középkori hatalmi-jogi viszonyok tükrében 

A modern városelméletekben a középkori város történeti-jogszociológiai értel-
mezése Max Weber városokról vallott nézetrendszerére épül, mely a jogtörténeti 
vizsgálatoknál általános elméleti alapul s módszertani útmutatóként szolgálhat. 
Max Weber munkásságát, mely a szociológia s a nemzetgazdaságtan megalapo-
zásátjelentette, de vallásszociológiai, politikatudományi s tudományelméleti mun-
kássága is egyetemes jelentőségű, hosszú ideig kizárólag a társadalomtudományok 
elméleti diszciplínái alkalmazták. Nézetrendszerét a történettudományok képvi-

27 Hattenhauer, H.: i. m. 208. p. 

28 Migration in der Feudalgesellschaft. Szerk.: Jaritz, Gerhard - Müller, Albert. Frankfurt/New 
York, 1988. 

29 A középkori egyetemek keletkezéséhez 1. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren 
europaischen Privatrechtsgeschichte. Szerk.: Helmut Coing. I. köt. 41-49 . p. 



selői fenntartással kezelték, s a tudományág egyediesítő, ún. „idiográf' módsze-
rével összeegyeztethetetlennek tartották. Ennek értelmében a jogtörténettudomány 
is elzárkózott a Max Wcber-i mű befogadásától, annak ellenére, hogy tanulmányai 
alapján elsősorban a jogászi szakma mondhatná magáénak, s kezdeti tudományos 
munkássága méghozzá jogtörténeti irányultságú volt.30 A Max Wcber-i mű jogtör-
téneti jelentőségére először a frankfurti jogtörténész, Gerhard Dilchcr mutatott rá.1' 
Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy Dilcher Webert korai jogtörténeti írásai 
alapján ,,a történeti-jogi iskola egyik legutolsó tanítványának" tekintette. 

Max Weber városra vonatkozó tézisrendszere hatalomszociológiájának szerves 
alkotóelemét képezi, s egyetemes jelentőségű, posztumusz művének egyik fe-
jezetében jelent meg." A szerző városszociológiájában szintetizálta a XX. század 
eleji városra vonatkozó felfogásokat, s beillesztette saját társadalomképébe. A 
városok vizsgálatánál is a megismerési folyamat sajátos módszerét alkalmazta; el-
vonatkoztatva a „tények káoszától", a jelenségek általános jellemzőire épülő gon-
dolati sémákat, úgynevezett ideáltípusokat alkotott.34 A jelenségek ideáltípusokban 
való megragadásával ugyanis az egyedi összefüggések felismerése is lehetővé vált. 
Weber városszociológiájában szocioökonomikus jegyek s fejlődési kategóriák 
alapján a város három típusát különböztette meg: az arisztokratikus központú antik 
várost, az uralom szempontjából jelentős orientális várost, s a polgárság domináns 
szerepét tükröző középkori-okcidentális várost.35 A városok jellemző vonásait 
ezen várostípusok egymástól való elhatárolódásában értelmezte, így a középkori 
európai város ismertetőjegyei is a többi várostípustól való elhatárolásban nyertek 
megfogalmazást. 

30 Heitlelbergi és berlini jogi tanulmányai után 1889-ben promoveál a kereskedelmi társaság 
történetéből Levin Goldschmidtnél, a német kereskedelmi jog akkor egyik legmeghatározóbb 
személyiségénél. 1891-ben a berlini jogi fakultáson habilitál a római agrártörténet közjogi és 
magánjogi aspektusaiból. 

31 Dilcher, Gerhard: Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Aalen, 1967. 
Városelméleti cikkeinek összefoglalására 1. Dorf und Stadt, Bauer und Bürger. Köln/Graz. 
előreláthatólag 1996. 

32 Dilcher, Gerhard: Typenbildung und Strukturgeschichte. Die Bedeutung des Max We 
ber'schen Ansatzes für eine rechtshistorische Methodik. A Frankfurti Egyetemen (Graduier 
tenkolleg für Rechtsgeschichte) 1992. január 29-én tartott előadás kézirata. 

33 Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. 5. átdolg. kiad. Tübingen, 1976. 727 814. p. 

34 Az ideáltípus ismeretelméleti összefüggéseire 1. Weber, M.: i. m. 1 30. p. 

35 Uo. 727-741. p. 

36 Uo. 741-757. p. 



A középkori okcidentális várost, mely a Max Weber-i nézetrendszerben korpo-' 
ratív politikai, gazdasági és társadalmi egységként értelmezhető, más korok és más 
földrészek városától elsősorban a városi szabadság különbözteti meg. A város tár-
sadalmi fejlődésben játszott kiemelkedő szerepét abban jelölte meg Weber, hogy 
a város intézményes keretet biztosított a szolgai állapotból való felemelkedéshez s 
a szabad státusz eléréséhez a társadalom széles rétegei számára.37 

A középkori város elsődleges ismérve továbbá a városi közösség, a kommuna, 
melynek formálódása a városurasággal szembeni harcban jól nyomon követhető. 
Erre a tényre vezethető vissza, hogy a földesúri városok lakóinak alapvető érdeke 
fűződött a beköltözés szabadságának kiszélesítéséhez, mert a város ura alattvalói 
felett gyakorolt jogát egy vegyes jogállású városlakói réteg körében egyre nehezeb-
ben tudta érvényesíteni. A szabad jogállású kereskedők, kézművesek beköltözése 
az egykori alattvalói településeken belül a hatalmi viszonyok differenciálódását 
eredményezte, s a város urától a városlakók idővel megszerezhették az alattvalók 
felett gyakorolt hatalmi jogosítványokat. A megváltott—megharcolt városi szabad-
ság, az ily módon kovácsolódott városi közösség, az együttélést átható közösségi 
szellem, valamint az ennek következtében kialakult önálló bírói fórum és a részben 
autonóm jog különbözteti meg a középkori várost a városok antik és orientális 
típusától. 

A középkori város ideáltípusának absztrahált jellemzői a további városszocioló-
giai kutatások meghatározó elemeit képezték, s a mai napig kiemelkedő jelentőség-
gel bírnak. Max Weber középkori városának ideáltípusa a városlakók s a polgárság 
aktivitására irányította a tudományos publikum figyelmét, ebben az értelemben a 
városi jogosultságok tartalmát s terjedelmét a városi szabadság, valamint a pol-
gárság politikai aktivitásának függvényében értelmezhetjük. Ezzel kapcsolatban 
merül fel a kérdés, hogy az uralkodó által biztosított szabadságok hogyan befolyá-
solták a polgárközösség alakulását. Tekinthetők-e a fentiek ismeretében a „felül-
ről" garantált telepesszabadságok, melyek különösen a közép-kelet-európai város-
fejlődésben bírtak meghatározó jelentőséggel, megharcolt városi szabadságnak? A 
magyar földesúri városok belső hatalmi viszonyainak vizsgálatát is újabb árnyalat-
tal egészíthetjük ki. 

A Max Wcber-i szintetizáló-absztraháló tézisek azonban nem szakíthatok ki a 
XX. század eleji tudományos nézetrendszerből, s az akkori társadalomfelfogások 
tükrében értelmezhetők.39 Az ideáltípus modellje a korabeli történeti módszerekre 

37 Uo. 742. p. 

38 Uo. 



adott válaszként kezelendő. A Max Weber-i elmélet kritikájaként fogalmazta meg 
például Berman, amerikai jogszociológus, hogy a város fejlődése ideáltípusokon 
keresztül nem ragadható meg, a város pedig politikai, gazdasági, társadalmi in-
tézmények organikus fejlődéseként értelmezendő. 

A középkori város képe a Max Weber-i ismérvekre alapozva társadalomtör-
téneti, jogszociológiai-jogtörténeti tényezők kiemelésével tovább finomítható. A 
középkori város történeti jelentőségét vizsgálhatjuk az egyén és a közösség relá-
ciójában, valamint a középkori hatalmi viszonyok tükrében. Történetszociológiai 
vizsgálati szempontok alapján a következő kérdéskomplexumot fogalmazhatjuk 
meg: Hogyan értelmezhető a város belső szervezete az egyetemes hatalmi struk-
túrák tükrében? Hogyan fejlődött a városi közösség, mint a középkor hierarchikus 
társadalmának atipikus együttélési formája? Milyen szerepet játszott a középkori 
város a modern társadalmak kialakulásában? 

A városi közösség értelmezésénél kiindulópontul Ottó v. Gierke, századfordu-
lón élt jogtudós41 a jogtudományt, a jogpolitikát s a jogtörténetet máig jelentős 
mértékben meghatározó nézeteit választottuk. Tézisei a jogtörténet germanista 
irányzatának hatása s a történeti-jogi iskola égisze alatt nyertek megfogalmazást, 
s ennek megfelelően a német társadalomfejlődést állították a vizsgálat középpont-
jába.42 A társadalomfejlődés íveire vonatkozó megállapításai azonban egyetemes 
érvénnyel bírnak, így az európai város belső szervezeti sajátosságainak elemzé-
séhez is hasznos háttéranyagot szolgáltatnak. 

Gierke nézetrendszerében a társadalmi fejlődés két szervezőelv kölcsönhatá-
sával jellemezhető:41 a közösségi szövetkezés és a hierarchikus uralom elvének 
megfelelő összhangjaként. A társadalomszerveződésnek ez a két domináns elve az 

39 Vö. Sombart, Werner: Der moderne Kapitalisraus. 5. kiad. München/Leipzig, 1922. Különös 
tekintettel 1. köt. 9. fej.: Zur Theorie der Stádtebildung és 10. fej.: Die Entstehung der mit-
telalterlichen Stadt. 

40 Berman, Harold J.: Law and Revolution. The Formation of the Western t^gal Tradition. 
Cambridge, Massachusetts / London, England, 1983. 399-403. p. 

41 Munkásságának rövid áttekintését 1. Kleinheyer, Gerd Schröder, Jan: Deutsche Juristen aus 
fünf Jahrhunderten. 3. átdolg. és bőv. kiad. Heidelberg, 1989. 96-101. p. ill. Dilcher, Gerhard: 
Ottó v. Gierke. In: Juristen. Szerk.: Stolleis, Michael. München. 1995. 232 234. p. 

42 Gierke, Ottó v.: Das deutsche Genossenschaftsrecht. 4. köt. Berlin, 1913. (Utánnyomás: Graz, 
1954). 

43 Blickle, Peter. Ottó Gierke als Reíerenz? Rechtswissenschaft und Geschichtswissenschaft auf 
der Suche nach dem Altén Európa. In: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 1995. 245 
263. p. 



együttélés legkisebb sejtjeiben, a családi kapcsolatokon belül is megfigyelhető, de 
a társadalom nagyobb szervezeti egységeinek hatalmi struktúráját is ez a két elv 
határozza meg. Ennek megfelelően a városi közösség, az egyház, valamint az állam 
is a szövetkezés és az uralom elvének dialektikus kölcsönhatására épül. A fenti 
elvek dualizmusa jelenik meg az egyén és a közösség egyéb relációiban is, így a 
történelem különböző szakaszaiban a társadalmi alapintézményeket gierkei érte-
lemben ennek a két elvnek arányos együtt- és kölcsönhatásában értelmezhetjük. 
Ezzel a módszerrel arra a következtetésre juthatunk, hogy a törzsi-nemzetségi vi-
szonyok felbomlásával az együttélés közösségi-szövetségi elve megszűnt domi-
náns szervező elv lenni, s a középkor korai szakaszában elvétve, csak egyes intéz-
ményekben jutott kifejezésre. Példaként említhetnénk a faluközösségi földhasz-
nálati viszonyokat.44 Az együttélés közösségi jellege a középkor társadalmában 
nagyrészt háttérbe szorult, s újból a modern polgári társadalmak megjelenése során 
nyert teret. Az archaikus hatalmi struktúrák után az együttélés közösségi elve egy 
új alapokon szerveződő társadalom együttélési viszonyaiban fogalmazódott ismé-
telten meg, s ez a folyamat az európai középkori városok szervezetén belül ment 
végbe. A középkori város új típusú, a városlakók szövetkezésén alapuló szerve-
zetével kiemelkedett a középkori társadalom hierarchikus uralmi viszonyaiból. 

A városi közösség esetében azonban szövetkezésről inkább szimbolikus érte-
lemben beszélhetünk, s a városi közösségi forma létrejötténél elsősorban az egy-
másrautaltságot kell kiemelnünk. Ilyenfajta szövetkezésen alapuló közösségi létre 
utalnak a magyar városfejlődés korai szakaszát visszatükröző hospesprivilégiu-
mok,4 melyek fordulatai, mint az inter eos megjelölés is, a mellérendelt szervező-
dési elvet vetíti elénk.4'' A korai városprivilégiumokban rögzítést nyert normák és 
kiváltságok címzettje a hospesek, illetve a városlakók közössége volt. A várossá 
szerveződés közösségi elve tételesen is nyomon követhető a privilégiumi rendelke-
zésekben; vegyük például IV. Béla 1244-ben a pesti hospesek számára kibocsátott 
kiváltságlevelét.4' A privilégium rendelkezései több vonatkozásban is közös csc-

44 Horváth Hál: A középkori falusi földközösség jogtörténeti vonatkozásai. Bp., 1960. 

45 Átfogó ismertetésüket 1. Fügedi Erik: Középkori magyar városprivilégiumok. In: Tanulmányok 
Budapest Múltjából, 14. (1961) 58 73. p. 

46 A magyar városi privilégiumok rendelkezésein túl ez a formula liurópa szerte nyomon 
követhető, utalásként a prágai németek jogállását rögzítő kiváltságlevél egy szakasza: ,,Qui 
pacem inter eos fregerit, x talenta principi solvat, t|ui reus est." In: Deutsche Rechtsdenkmáler 
aus Böhmen und Máhren. Szerk: RöBler, Emil I ranz. Prag, 1845 (Utánnyomás: Aalen, 1963). 

47 Monumenta Diplomatica Civitatis Budapestiensis. Budapest történetének okleveles emlékei. 
Szerk.: C sánky Dezső et. al. (a továbbiakban Mon. Bp.) I köt. (1148 1301). Bp., 1936. 



lekvési területet vázolnak fel. A privilégiumban biztosított előjogok egy részének 
címzettje a közösség egésze, s mivel e jogosítványok közösségi életformát felté-
teleztek, kizárólag közösségben voltak gyakorolhatók. A hospesek közösségére 
mint személyösszességre vonatkozott például a közösség vezetőjének,4S illetve lel-
készének49 választását célzó szabadság vagy az ország nagyjainak beszállásolása 
(descensus) alóli mentesség.50 A közösségi lét a privilégiumi rendelkezésekben az 
egyesekre vonatkozó szabályokban is kifejezésre jutott, utalnánk itt a városi ingat-
lanok forgalmára vagy a városi terhek közös viselésére vonatkozó rendelkezé-
sekre.51 

A forráselemzés során a gierkei fogalomrendszerrel a középkori város hatalmi 
viszonyai mellett a város fejlődésének, az együttélés közösségi formájának számos 
további aspektusát emelhetjük ki. Ebben az értelemben a városlakók közösségét az 
együttélés zárt formájával jellemezhetjük. Ez a zártság a fallal körülvett város (civi-
tas muratá) esetében konkrét jelentéstartalommal bír: területi elhatárolódást jelen-
tett.'2 Az erődített város területét a környező vidék településeitől az eredetileg vé-
delmi jelleggel épített városfal különítette el. A városi közösség zárt jellege azon-
ban a középkor hierarchikus hatalmi viszonyaitól való elhatárolódásként is értel-
mezhető, mivel a városlakók közösségi léte a középkori társadalmat elsődlegesen 
meghatározó földesúr-jobbágy viszonytól jelentősen különbözött. A zárt közös-
séget eredményező szimbolikus jellegű szövetkezés a városfejlődés későbbi szaka-
szaiban is megfigyelhető: a városlakók közössége elkülönült jogi státuszuk megőr-
zése érdekében a környező, nemesi-paraszti világgal szemben befelé fordult, s 
ennek eredményeként az akaratképzés sajátos intézményrendszere alakult ki. 

A városlakók közösségi léte a polgárság városfalakon belüli politikai viszo-
nyaiban az egyenlőséget alapozta meg, mely gazdasági erőviszonyoktól függetle-

41 42. p. 

48 Mon. líp. I. kot. 42. p.: „Itcm ipsi maiorem ville cligant qucm volent cl nobis elcctum pre-
sentent. qui omnes causas eorum mundanas dcbcat iudicare." 

49 IJo.: „Itcm habeant liberam eleclionem plebani, cum eorum ecclesia vacaverit, ( . . , f . 

50 Uo.: 41 p.: „Itcm nullus principum nostrorum violentum descensum tacere possit super eos, 
nec aliquid contra eorum recipere voluntatem, sed descendens justo pretio sibi necessaria 
debcat comparare." 

51 Uo.: „Item nullus hospes ex ipsis possessioncs suas vei domos vendere valeat alicui extraneo, 
nisi in eadem villa volenti a modo habitare." 

52 Werbőczy a fallal való körülkerítést a város lényegi elemeként fogalmazta meg. Werbőczy, 
Tripartitum, III. rész 8. cím I §: „fist autem civitas: domorum & vicorum pluritas, maeniis 
& praesidiis circumcincta necessariis, ad bene honesteque vivendum privilegiata." 



nül érvényesült. A középkori város belső hatalmi struktúrájában a modern társadal-
mak egyik alapvető jellemzője figyelhető meg: a polgári jogegyenlőség egyes vetü-
letei jelennek meg a városlakók közötti hatalmi viszonyokban. 1 A polgárközösség 
tehát városi létre szövetkezett egyének összességeként értelmezhető, akik a pol-
gárságba való felvétellel, illetve betelepedéssel polgártársaik jogaiban részesednek 
és osztják az együttéléssel járó kötelességeiket.54 

Jogosultságok és kötelességek tekintetében a középkori város polgárainak vá-
rosfalakon belüli mellérendeltségi viszonya és a polgári társadalmakra jellemző, 
liberális alapokon nyugvó jogi-politikai egyenlőség közé azonban nem tehető 
egyenlőségjel. A középkori város társadalmi struktúráját, így például a céhek belső 
tagozódását vagy a városi igazgatás belső viszonyait vizsgálva nem hagyhatók fi-
gyelmen kívül a hierarchikus-uralmi tényezők. A városi társadalom hierarchikus 
tagozódásánál példaképpen utalnék a középkori város igazgatására specializálódott 
patríciuscsaládok elkülönülésére, melyet Max Weber nyomán honoráciorrétegnek 
nevezhetünk. A városi honoráciorréteg a polgárságon belül zárt csoportot alkotott 
s elkülönülése a hivatalviselők szabad választásának jogára vezethető vissza. A 
választott városi hivatalokat ugyanis idővel egyes városi patríciusnemzetségek gaz-
dasági függetlenségükből eredő hatalmuk birtokában monopolizálták, s ez egy el-
különült társadalmi csoport létrejöttéhez vezetett. Ennek a folyamatnak az ered-
ménye, hogy a városi belső hatalmi struktúrában a mellérendeltségi viszonyok mel-
lett hierarchikus vonások jelentek meg s a városi hivatalok betöltése a hatalmi-
uralmi viszonyok érvényrejutásának kedvezett. A magyar városfejlődésben a pol-
gárságon belül ez a fajta elkülönülés Kubinyi Andrásnak a budai tanácstagi he-
lyeket betöltő, vezető patríciuscsaládokra vonatkozó kutatásai alapján jól nyomon 
követhető.55 

Összességében véve azonban a középkori város közösségén belül már meg-
figyelhetők az együttélés modern értelemben vett demokratikus jegyei. Mindezt a 

53 Ennen, Edith: Die europáische Stadt des Mittelalters. 4. jav. kiad. Göttingen, 1987. 15-30. p. 

54 A városi terhek közös viselésére példaképpen 1. OS 13: „Ein yetzlicherr, der mit in wonen 
wil, der soll auch mit in leiden vbel Vnd guet, Auch so! err mit In peZallen helffen alle steurr 
vnd losung." 

55 Weber, M. : i. m. 743. p. 
Kubinyi András: A budai német patríciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tük-
rében a XIII. századtól a XV. század második feléig. In: Levéltári Közlemények, 42. (1971) 
2. sz. 203-265. p. Uő: Soziale Stellung und Familienverbindungen des deutschen Patriziats 
von Ofen in der ersten Hálíte des 14. Jahrhunderts. In: Archív für Sippenforschung, 36. (1970) 
446-451. p. 



városlakók zárt formák közötti közösségi léte hívta életre, melyet Gierke tézisei 
alapján szövetkezésen alapuló szerveződési formával jellemezhetünk. 

IV. A középkori város a modern társadalmak 
alkotmányos fejlődésének tükrében 

A város belső hatalmi viszonyaiban egy társadalmi-politikai egység megha-
tározott alkotmányos rendje vetül elő, melyet a közösség vezetőinek választása, a 
városi hivatalok betöltésének a rendje juttat elsősorban kifejezésre. A fenti gondo-
latsorhoz kapcsolódva merül fel a kérdés, hogy hogyan értelmezhető a középkori 
város hatalmi struktúrája, alkotmányos rendje a modern alkotmányos berendez-
kedések tükrében. 

Wilhelm Ebei a városnak a modern társadalmak létrejöttében játszott szerepét 
az alábbi immár klasszikussá vált gondolattal érzékeltette: A középkori város a 
XIX. századi alkotmányos felfogások tükrében miniatűr államként jellemezhető, 
azaz a város ,,a modern értelemben vett államiság melegháza", mely kis méretek-
ben a modern jogállamot vetíti elő.56 A város belső szervezetében megtalálhatók a 
modern államra jellemző funkciók és hatáskörök; a városok belső hatalmi struk-
túrájának vizsgálatánál ebben az értelemben beszélhetünk bírói szervezetről, a jog-
alkotás meghatározott rendjéről, jogilag megalapozott igazgatásról és rendészetről, 
az életviszonyok minden területét szabályozó objektív statutárius normarendszer-
ről s a városlakók, illetve a polgárok városi normákból eredő szubjektív jogairól és 
kötelezettségeiről. Ez az intézményrendszer képezi alapjában véve a modern ál-
lamszervezet magját. A városok eltérő fejlődéséből következően viszont ezek az 
intézmények kifejlett formában csak a XV-XVI. századi európai nagyvárosok te-
kintetében figyelhetők meg, kialakulásuk folyamata azonban a városiasodás ko-
rábbi szakaszában is nyomon követhető. Ennek a fejlődésnek az eredményeként 
tartható számon, hogy az archaikus társadalmakra jellemző eljárási formák és in-
tézmények visszaszorultak, s helyükbe modern értelemben vett együttélési formák 
léptek. A városfejlődés különböző stádiumaiban tehát a modern társadalmak al-
kotmányos intézményeinek fokozatos kialakulása figyelhető meg. 

Példaképpen utalnánk a közösségi akarat hordozóit érintő normarendszerre, 
mely a városjogok szabályai között elsőként fogalmazódott meg, azonban a városi 
jog fejlődésének további szakaszaiban is meghatározó jelentőséggel bírt. Ilyen sza-

56 Ebei, 1958. 1. p. 



bályként értelmezhetjük a középkori magyar városok legkorábbi forrásaiban a vá-
rosi bíró tisztségére vonatkozó rendelkezéseket,57 illetve a bíróválasztás további 
királyi megerősítését.58 Ezek az „alkotmányos" szabályok a városjogok feljegyzése 
során különösen cizellált formában rögzültek,59 s a normák jellegük s a városi jog-
ban betöltött szerepük alapján egy demokratikus jogrend alapvető szabályaiként is 
értelmezhetők. A bíró választása, hivatali működése s hivataláról való lcköszö-
nése, mint arról a Budai Jogkönyvből meggyőződhetünk, a város alkotmányos 
rendjének alapvető jogintézményeit képezték. A budai jogban a bíróválasztás eset-
leges „többfordulós" eljárási szabályai egy demokratikus választási törvény tük-
rében is értelmezhetővé válnak/10 Nemcsak a Jogkönyv egyes cikkelyei, de a forrás 
felépítése is a későbbi alkotmányos alaptörvények szerkezetét vetíti elénk: A város 
igazgatásának szervezeti modellje alkotja a tudatosan megkomponált jogkönyv vá-
rosi normákat tartalmazó első nagy egységét.'11 A modern alkotmányos berendezke-
dés normatív ismérveinek a középkori város hatalmi struktúrájában való előreve-
tülését ezenkívül számos más intézmény vizsgálata során is megállapíthatjuk; pél-
daképpen említenénk a városlakók jogállását, a polgári státusszal járó jogok és 
kötelezettségek katalógusát, illetve a kereskedők iparűzésének normatív feltételeit. 

V. A középkori város jogtörténeti vizsgálatának modern ismérvei 

A középkori város jogtörténeti elemzésénél alkalmazható legújabb módszertani 
aspektusokra Gerhard Dilchcr mutatott rá egy konkrét várostörténeti jelenség értel-
mezése során. A lombard városok függetlenségi törekvéscinek vizsgálata kap-
csán/2 visszanyúlva a Max Weber-i városszociológiai koncepcióra alkotta meg a 

57 Fügedi E.\ i. m. 58-73. p. 

58 Példaként utalnánk IV. László 1276-os privilégiumára, melyben megerősítette a budaiak 
bíróválasztási jogát. Mon. Bp. I. köt. 158. p.: „|...J ut non cogantur recipere aliquem judicem 
per nos dátum, sed ex electione sua libera assumant in villicum, quem volunt." 

59 Példaként 1. OS 32. 

60 OS 32: ob das geschech, do got vor sey, das sy auf den seibigen tag nicht aintrechtigkait 
machen wurden, alsó das ain tail wurd stummen auf ainen man, der ander tail auf ain anderen 
man, der zwair sol kainer richter werden, sunder man sol dy erwellung schieben vnd verziehen 
vntz auf den anderen tag, ob sy ainmuetigklich der zwair ain habén wolten, sunst sulién sy 
den dritten aintréchtigklich zu einem Richterr kiesen 

61 OS 20-64. 

62 Dilcher, Gerhard: Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Aalen, 1967. 



középkori város jogtörténeti elemzésénél általában alkalmazható, a város komp-
lexitását s belső lényegi ismérveit szem előtt tartó új vizsgálati módszert/11 

A dilcheri vizsgálati szempontok elsősorban két tudománytörténeti forrásra ve-
zethetők vissza, szociológiailag és jogtörténetileg megalapozottak. Szociológiai 
elemeit a Max Weber-i nézetrendszerből eredően a középkori-okcidcntális város 
típusjegyei alkotják.64 A városkoncepció másik pillérét az az új jogtörténeti szem-
léletmód adja, mely elsősorban Wilhelm Ebei nevével fémjelezhető.65 A középkori 
város elemzéséhez, a város sajátos jogrendjének és alkotmányos életének megra-
gadásához Dilcher az alábbi négy ismertetőjegyet emelte ki: városi béke, városi 
szabadság, városjog s a polgárság közösségi életvitelén alapuló alkotmányos rend. 
Ezek az alábbiakban ismertetésre kerülő ismérvek a városnak eddig kevésbé vizs-
gált jellemzőire irányítják a figyelmet. 

A város a középkori társadalomban az első és egyedüli zárt, magánharcoktól 
mentes egység, így a városi béke, a középkori városi élet alapvető kategóriája a 
városnak egyik lényegi elemét állítja a vizsgálat középpontjába. A város ugyanis 
kívül állt a különböző mcgtorlási nemek, a vérbosszú és az erőszakos önhatalom 
körén, s békéje a város urának védelme alatt állt. Ez a békeállapot a korabeli for-
rásokban is megfogalmazást nyert, mint arra a XII. századi városi jogforrásokban 
előforduló pax urbana kifejezés is utal.6'1 

Ez a békeállapot a Német Római Birodalom városaira vonatkoztatva a városok 
és a tartományok viszonyában is összehasonlítási alapot jelenthet, mert, míg a váro-
si béke helytől, időtől, tárgyi és személyi körét tekintve függetlenül érvényesült, a 
tartományokban a magánharc tilalma a hatalom megtestesítőjének személyéhez 
kötődött, s nem terjedt ki a nemesi különjogokra, illetve a privilégiumokra/' Az 

63 Dilcher, Gerhard: Rechtshistorische Aspekte des Stadtbegritfs. In: Vor- und Frühtormen der 
europáischen Stadt im MiKclaller. Szerk.: Jankuhn, Herbert Schlesinger, Walter - Steuer, 
Heiko. Göttingen, 1973. (a továbbiakban Dilcher, 1973.) 12-32. p. 

64 Weber, M.: i. m. 727-814. p. 

65 Ebei, 1958. Uő: Die Willkür. Eine Studie zu den Denkíormen des álteren deutschen Reehts. 
Göttingen, 1953. Uő: Über die Rechtsschöpterische Leistung des mittelalterliehen deutschen 
Bürgertums. In: Vortráge und Forschungen, 11. köt.: Untersuchungen zur gesellschattlichen 
Struktur der mittelalterliehen Stiidte in Eiuropa. Szerk.: Mayer, Theodor. Stuttgart, 1966. (a 
továbbiakban Ebei, 1966.) 241-258. p. 

66 Keutgen, Friedrich: Urkunden zur stádtischen Verfassungsgeschichte. Berlin 1901. 
(Utánnyomás: Aalen, 1965) 93. p. 

67 Angelmeier, Heinz: Königtum und Landtriede im deutschen Spátmittelalter. München, 1966. 
11-26. p. 



előbbiekben idézett Wilhelm Ebel-i gondolathoz kapcsolódva megállapíthatjuk, 
hogy a városi béke intézménye magában hordozta a modern társadalmak államközi 
békéjének egyes vonásait. 

A béke tartós megőrzése az együttélés új intézményeit hívta életre, s ezzel együtt 
közös feladatok keletkeztek a településen belül. A magyar fejlődésben a városi béke 
különösen ebben a tekintetben vizsgálható, hiszen a magánharc s annak korlátozása 
a magyar városok árpádkon fejlődésében a nemesség különleges státuszából ere-
dően kevésbé volt meghatározó. Az együttélésből adódó közös feladatoknak kell 
tehát a magyar városfejlődést illetően kiemelt figyelmet szentelnünk. A városok 
kezdeti fejlődését döntő módon befolyásoló közös feladatként értelmezhetjük a 
városok fallal való körülvételét, mely ténylegesen is a városnak és környékének 
zavartalanságát, békéjének megőrzését szolgálta. Egyéb védelmi feladatok mellett 
a települési egységen belüli együttélés megszervezése is közösen megoldandó 
feladatok elé állította a város formálódó közösségét. A magyar várostörténetben a 
fenti ismérv alapján értelmezhetjük továbbá a tatárjárás utáni városfejlődés megé-
lénkülését s az erődített városok kiemelkedő szerepét: a városfal építése és fenn-
tartása közösséget formáló tényezőként jelentkezett. 

A dilcheri koncepció második ismérve, a városi szabadság két vonatkozásban 
is jelentőséggel bír. A városi szabadság egyik értelmében a szerző a város és pol-
gárainak jogállására utalt, melyből a középkori jogrend értelmében városonként 
különböző alkotmányos státuszra következtethetünk. Másrészt a városi szabadság 
a polgárok jelentős részének szolgai állapotból felemelkedett, szabad státuszát is 
jelenti, s ebben a kontextusban bír különös jelentőséggel a „városi levegő szabaddá 
tesz" (Stadtluft macht frei) mondat. Ez alatt azt az eltérő hosszúságú, de relatív 
rövid idő alatt lezajló státuszbeli változást értjük, melynek következtében a földesúr 
elvesztette szolgája, illetve jobbágya feletti jogát, s a felszabadult egyént nem vet-
hette ismét erőszakkal hatalma alá. 

A városi szabadság azonban nem azonos értelmű a modern szabadságfogalom-
mal, mivel a városlakók jogállásuk szerint különböztek. A polgárság differenciált 
jogállása Frankfurt városának igazgatásában pontosan nyomon követhető: a tanács 
három elkülönült padjában helyet foglaló tanácstagok a polgárság három külön-
böző rétegéből kerültek ki, mely egyben a városi társadalom tagolódását is tük-
r ö z t e . A városi szabadság mint kritérium ezenkívül a városlakók jogállásának 
mércéjeként is alkalmazható. Ennek kapcsán utalnánk a budai halászok különleges 

68 Dilcher, Gcrhurci. Zum Bürgerbegriií im spateren Mittelalter. Versuch ciner Typologie am 
Beispiel von Frankfurt am Main. In: Über Bürger, Stadt und stadtische Literatur im Spiitmit-
telalter. Szerk.: Fleckstein, Josef Stackmann, Kari. Göttingen, 1970. 59 105. p. 
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jogállására, akik ugyan városlakók voltak, dc foglalkozásukból kifolyólag a király 
szolgálatában álltak, királyi kondicionáriusok voltak.' Ez a problémakör veti tel 
továbbá a városban házzal bíró nemesek státuszának kérdését is. 

A városi szabadság értelmezése kapcsán azonban megállapítható, hogy a közép-
kori európai nagyvárosok polgársága összességében véve a XII. századtól kezdve 
tulajdonviszonyaik, öröklési jogviszonyaik, szolgáltatásaik s jogállásuk alapján 
egy sajátos társadalmi rendet alkotott, mely az alárendeltségi viszonyon nyugvó 
szolgai státusztól jelentősen különbözött. A polgárság kialakulásában meghatározó 
szerepet játszottak a szabad jogállású kereskedők. A formálódó városokba való 
beköltözésük és politikai aktivitásuk jelentős mértékben hozzájárult egy egyen-
rangú, polgári réteg kialakulásához. 

A kereskedői rétegen kívül a középkor társadalmi palettáján más különleges, 
nem szolgai jogállású csoportokkal is találkozhatunk, akiknek jelenléte a telepü-
lésekjogi értelemben vett felemelkedését, a polgárság szabad jogállását eredmé-
nyezte. Az Alpok déli fennsíkjain élő állattenyésztő csoportok és az erdőirtások 
által keletkezett települések szabadsága, valamint a közép-kelet-európai régióban 
a hospesszabadságok is a polgári jogállás csíráit hordozták magukban. Ezen szabad 
jogállású csoportok új színfoltot jelentettek a hatalmi viszonyok differenciálódásá-
nak folyamatában. 

A középkori város fejlődése egy sajátos jogrendszer keletkezését eredményezte, 
melynek normarendszerét a város saját keretein belül, önmaga hozta létre. Ebben 
az értelemben nevesítette Dilcher a középkori város értelmezésének harmadik lé-
nyegi kategóriájaként a városjogot. Míg azonban a korábbi irodalomban a városjog 
jogágak szerinti zárt, statikus rendszerének megalkotására törekedtek, a városjog 
modern tipizálására s értelmezésére a mai jogtörténet új megközelítési módot al-
kalmazott. A dilcheri koncepcióban a városjogot a város alkotmányos rendjét fel-
ölelő, illetve a polgárság együttélésére vonatkozó belső szabályok alkotják. A vá-
rosjog tehát jogi struktúrák összessége, mely elsősorban a modern magánjog és 
büntetőjog, illetve azok eljárásjogi normáinak felel meg. 

A város fejlődése során a normák differenciálódása a jogszabályok normacso-
portonkénti elkülönüléséhez vezetett. Míg a városi jog korai szakaszában a külön-
böző természetű szabály ok egymástól elválaszthatatlanok, s szorosan összekapcso-
lódnak, a későközépkor végén egymástól jól elkülöníthető normacsoportok meg-
jelenése figyelhető meg a nyugati városok történetében. Ennek eredményeként ma-

69 Kubinyi András: Die Anfange des stiidtischen Handwerks in Ungarn. In: La íormation et le 
développement des métiers au Moyen Age (VIC XIV1 siécles). Szerk.: Gerevics László el al. 
Bp„ 1977. 143. p. 



gánjogi és büntetőjogi, anyagi és alaki normák mellett az igazgatásrendészeti jog, 
az igazgatási jog s attól elkülönülő belső és külső alkotmányos szabályok megje-
lenése figyelhető meg. A normák differenciálódása a jogi feljegyzéseken belül is 
jól nyomon követhető; a Budai Jogkönyv normarendszere, de a Jogkönyv felépítése 
is ennek a differenciálódási folyamatnak egy köztes fázisát tükrözi. A Jogkönyvben 
jól megkülönböztethető módon elkülönültek egyes normacsoportok, így az em-
berölésre, rablásra, lopásra s egyéb büntetendő cselekményekre vonatkozó szaka-
szok egy helyen nyertek rögzítést. Ezzel szemben vegyesen találunk magánjogi 
s igazgatásrendészeti normákat az ún. dogmatikai részen belül. 

A szűkített értelemben vett városjog anyaga azonban nem fogja át a városi jog-
források teljes normarendszerét, a városjog ebben az értelemben tehát nem azonos 
a források jogi vonatkozású szabályaival. A szűkebb értelemben vett városjogi 
normákat el kell határolni a források városi hivatalokra vonatkozó, adminisztratív 
szabályaitól, a privilégiumok városi szabadságra vonatkozó rendelkezéseitől, vala-
mint a magisztrátus városi béke megőrzésére kiadott rendeleteitől. A városjog tehát 
az önigazgatás, a bíráskodás folytán érvényesített klasszikus jogi normák összessé-
geként értelmezhető. 

A középkori város modelljét Dilcher nyomán egy sajátos alkotmányos renddel 
is jellemezhetjük, mely a városlakók közösségi életvitelét jelenti, s a városfalakon 
belül szolidaritás alapján nyugvó együttélési formában jelenik meg. A városi kö-
zösség helyhez kötött együttélési forma, ez különbözteti meg a városi polgárok 
közösségét a szintén közösségi alapon szerveződő kereskcdőgildáktól. A városi 
közösségi lét korporatív elemeken alapuló, sajátos intézményrendszert hozott létre, 
ez az intézményesedés jelenik meg az összetartozás kultuszában is. Ebben a vonat-
kozásban értelmezhetjük a városi védőszentek kultuszát, mely a Rajna menti keres-
kedővárosokban különös jelentőséggel bírt. Példaként utalnánk Köln városában az 
Ursula-kultuszra. 

A középkori jogkönyvek elemzése céljából a továbbiakban a dilcheri városkon-
cepció ismérveiből a városi jogot emeljük ki, s a jogtörténettudomány elméleti 
eredményeinek ismertetésével a városi jogforrások adekvát megragadásához szük-
séges elméleti hátteret igyekszünk bővíteni. 

70 OS 255 -278. 



VI. A városi jog eredete és érvényesülési köre 

A német jogtörténetben a városi jog értelmezésére eltérő nézetrendszerek láttak 
napvilágot, a különböző megközelítési módok kiindulópontja azonban azonos: a 
városi jog lényegi megragadásánál annak eredetére s érvényesülésének okaira ke-
resték a választ. Ennek megfelelően az alábbiakban ismertetésre kerülő, a modern 
német jogtörténettudományban a városi jog kutatását elméletileg megalapozó tézi-
sek a városi jog értelmezésének egy közös irányát alkotják. 

A középkori városi jogot elsősorban a kereskedők szokásjogából kifejlődött 
joganyagként értelmezte Hans Planitz, a kölni majd a bécsi egyelem jogtörténeti 
intézetének professzora utolsó pályaszakaszán a 40-cs évek végén, az 50-es évek 
elején. 1 Városjogi elméletében különös hangsúlyt kapott a vásári jog, s ennek meg-
felelően a városi jog alakításában a kereskedők szerepe, melyet a középkori város 
keletkezéstörténetével és alkotmányos szervezetének klasszikus elméletével indo-
kolt. Tézisei általános alkotmánytörténeti, jogtörténeti, társadalomtörténeti, gazda-
ságtörténeti és várostopográfiai kutatások metszőpontjaként értelmezhetők. A 
Planitz-i nézetek alapján a Rajna menti városok középkori jogát, de e városok alkot-
mányos életének alakulását is kereskcdőtelcpekrc (vicus, wik) vezethetjük vissza.72 

A wik a Karoling-kor utazó távolsági kereskedőinek telepeként tartható számon, 
mely több szempontból is a középkori város előzményének tekinthető. 

A kereskedők meghatározó szerepét az alkotmányos fejlődés tekintetében 
Planitz a polgárközösség létrejötténél emelte ki, mivel a középkori város a nyugati 
püspöki városok esetében a kereskedők és a kezdetben szolgai státuszú kézműve-
sek szövetségéből (coniuratio) jött létre. A városi autonómia ebben az értelemben 
a tartomány úri (püspöki) hatalom kiterjesztése ellen szövetkezett polgárság meg-
harcolt, közös jogállásaként értelmezhető. A wik meghatározó jellegét település-
tudományi érveken kívül szervezetszociológiailag Planitz azzal indokolta, hogy a 
kereskedőgilda a polgárközösség szervezetének előzményeként értelmezhető.73 A 
gildán belüli béke, az önálló bíráskodás s a kereskedői jog városi viszonyok közötti 
megfelelője a városi béke, a városi autonóm igazságszolgáltatás és a városi jog. 

A Karoling-kori privilégiumok által megalapozott kereskedői jogot (ius merca-
torum) tarthatjuk Planitz-i értelemben a középkori városi jog előzményének. A 
kiváltságlevelekben az uralkodó különleges jogállást biztosított a kereskedőknek. 

71 Planitz, Hans: Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunttkampíen. 
5. kiad. Graz/Köln, 1980. (a továbbiakban Planitz, 1980.) 332-336. p. 

72 Uo. 35-81. p. 

73 Planitz, Hans: Die deutsche Stadtgemeinde. In: ZRG GA. 64. (1944) 1 -85. p. 



A kereskedők az uralkodó védelme alatt álltak, élvezték a szabad kereskedés kivált-
ságát, vámmentességgel rendelkeztek s katonáskodásra sem voltak kötelezhetők. 
A privilégiumok rögzítették az ügyleteknél használatos fizetőeszköz nemét. Az 
uralkodók ezzel a rendelkezéssel, valamint a súly- és mértékrendszer egységesíté-
sével is a jogbiztonság szavatolására törekedtek. Mindezért a kereskedők rendsze-
res szolgáltatásokkal tartoztak, az uralkodó hatalma alatt álltak, így hagyatékuk is 
a királyra szállt. 

A kereskedői kiváltságok városi jogot meghatározó szerepe különösen két síkon 
figyelhető meg: a tulajdon- és birtokviszonyok, illetve a peres eljárás viszony-
latában. A kereskedői birtokviszonyokat illetően megállapítható, hogy a kereske-
dők rendszerint királyi birtokokon telepedtek le, s ingatlanuk felett szabadon ren-
delkezhettek. A városi ingatlanok szabad forgalmának elővetülése figyelhető meg 
ebben a kereskedői szabadságban, mely a városfejlődés korai szakaszában mái-
rögzítést nyert. Példaként Planitz Köln, Freiburg és Soest kereskedővárosokra, 
azok korai jogforrásaira utalt. 4 A peres eljárást illetően a bizonyítási eljárásban 
megfigyelhető egyszerűsödés is a kereskedői privilégiumokra vezethető vissza; az 
utazó kereskedők mentesültek ugyanis az istenítélet, illetve a bajvívás kötelezett-
ségétől, mivel eskütársakat ismeretlen vidéken csak nehézséggel tudtak volna ál-
lítani. Ez a szabadság is szerves részét képezte a XII-XIII. századi városi jognak. 

A városi jog keletkezésének Planitz-i magyarázata vita tárgyát képezheti, a 
magyar városjogok kialakulásának vizsgálatánál egyes aspektusai viszont igen jól 
alkalmazhatók. A kereskedelem a magyar városfejlődés korai szakaszában nem bírt 
meghatározó jelentőséggel, a korai kereskedőtelepek, utalnánk itt a muzulmán ke-
reskedők lerakataira,7'' nem gyakoroltak befolyást a városok jogéletére. A magyar 
fejlődést illetően tehát a kereskedői jogszokások hatása a városi jognak egy későbbi 
szakaszában vizsgálható. 

A magyar városok esetében viszont a telepesek a nyugati városok kereskedőihez 
hasonló jogállással bírtak, az uralkodó védelme alatt állottak, s különleges jogállá-
sukat, így a kezdetektől fogva gyakorolt bíróválasztás, vámmentesség jogát privilé-
giumlevél garantálta. 7 Ezek a telepesszabadságok tekinthetők a magyar városi jog 

74 Planitz, 1980. 333-334. 

75 Steinbach, Franz: Hans Planitz. Die deutsche Stadt im Mittclalter. In: ZRG GA, 72. (1955) 
294-299. p. (Recenzió); Kroeschell, Kari: Rdith Ennen. Die Frühgeschichte der europáischen 
Stadt. In: ZRG GA, 72. (1955) 305-312. p. (Recenzió). 

76 Ralic, Smail: Der Islam im mittelalterliehen Ungarn. In: Siidost Forschungen. Szerk.: Bernath, 
Mathias 23. (1964) 19-35. p. 



előzményének; 8 a magyar városi jogok kialakulásának értelmezésére a Planit/.-i 
magyarázat tehát ezzel az áttétellel alkalmazható. 

A kereskedői jog szerepe a városi jog kialakulásában Planitz után is a német 
jogtörténeti kutatások középpontjában állt. A kereskedők egyrészt a városi jog ér-
vényesülésében játszottak meghatározó szerepet, másrészt a városi jog újszerű vo-
násai is a kereskedői mentalitásra vezethetők vissza, állapította meg Wilhelm Ebei 
kiemelkedő jelentőségű jogtörténeti írásaiban. ' A kereskedők vezetésével jött létre 
a coniuratio, az esküvel megpecsételt polgárszövetség, s ez alapozta meg a jogi 
normák érvényesülését. A coniuratio megalakulásánál ugyanis tagjai esküvel pe-
csételték meg az összetartozást, s később a közösségi szabályokra tett fogadalom-
mal újították meg esküjüket, mely egyben a jogrend megújítását is eredményezte 
(conjuratio-elmélet).80 

Wilhelm Ebei városi jogra vonatkozó téziseinek másik vezérfonalát a városi jog 
újszerűsége adja. Ezen a ponton a kereskedők a városi jog radikálisan új norma-
rendszerének kialakításában játszott jogalkotó szerepét, valamint a nemzetközi lex 
mercatoriát kell kiemelnünk. Ebei a városi jogot olyan sajátos jognak tartotta, mely 
a szokásból és a közösség megegyezéséből fejlődött ki, s lényegét tekintve a ra-
cionalitás, a mobilitás és a gazdaságosság elvével jellemezhető.81 Ebei továbbá az 
archaikus jogi gondolkodásból egy racionális jogfclfogásba való áttöréssel jelle-
mezte a városi jogot, s indoklásában a társadalmi mobilitást vette alapul. A nemzet-
közi kereskedelem megkövetelte mobilitás ugyanis hagyományok kötelékétől 
mentes, új jogi gondolkodást hív életre, mely a középkori jogrendben mobil jog 
keletkezését eredményezi. Ez a fajta mobilitás motiválta a városi jog normarend-
szerének alakulása során például azokat a törekvéseket, hogy a kereskedők adás-
vételi, pénztartozási jogvitáit ne a magánbosszú (Fehde) vagy a bírósági párbaj 
döntse el. 

A városi jog újszerűsége, mint a fenti példa is mutatja, elsősorban a városi keres-
kedelem jogában figyelhető meg, s a középkori jog megújulása is erre a jogterületre 
vezethető vissza. A kereskedelem jogából eredő radikálisan új vonásként tarthatjuk 
számon az egyenlőség elvét, vagy az ügyletek megkötésénél, a fizetések teljesí-

77 Fügedi £ . : i. m. 17 107. p. 

78 Petrovics István: A korai magyar városfejlődés és az idegen jog. In: Régi és új peregrináció. 
Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. 1. köt. Bp.-Szeged, 1993. 265 266. p. 

79 L. 65. jegyzetet. 

80 A coniuratio jogforrási jelentőségét 1. alább a statútumoknál. 

81 Ebei, 1966. 241-258. p. 



tésénél érvényre jutó gyorsaság elvét. A városi jog erre a fajta racionalizálódásra 
élethelyzeteket tükröző normákkal reagált, mivel az archaikus jogi gondolkodás 
nem fért meg az árucsere jogával. A jog képződésének mobilitásával, s a jognak a 
felmerülő élethelyzetekre történő gyors reakcióival is a középkori jogrendben elő-
ször a városi jog terűién találkozunk. Ebben a tekintetben a tulajdonátruházásnál, 
az örökbefogadásnál, de elsősorban az eljárásjogi viszonyokban figyelhető meg a 
városi jogon belül a jogtechnikai racionalizálódás és az ökonomikus jogi gondolko-
dás. A kereskedői jogvitáknál az eljárás gyors elintézése ugyanis alapvető követel-
mény volt. Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy enyhült az eljárási forma-
kényszer, a szimbolikus, kultikus jellegű cselekmények jelentősége csökkent, s ú j 
bizonyítási eszközök jelentek meg. Az ügyleti tanúk bizonyítóereje nőtt, s az ok-
levelek kiállítására rendszeresített kereskedelmi könyvnek is idővel bizonyító erőt 
tulajdonítottak.8" 

A kereskedők jogfejlesztése nemcsak a meglevő jogintézményeket töltötte meg 
új tartalommal, de új jogintézményeket, önálló ügyleteket is életre hívott. Ilyen új 
jogintézményként nevesíthetjük a vásári vételt. A vásári vételnél rendszerint is-
meretlen volt az eladó személye, s felelősségét az eladott áruért lehetetlen volt 
érvényesíteni. Ebben az esetben a lopott dolog vevője tisztító esküvel mentesül-
hetett a lopás gyanúja alól, s ez az eskü annyira erős védelmet jelentett, hogy a 
dolog tulajdonosa is csak a vételár megfizetése ellenében juthatott a dolog bir-
tokába. 

VII. A városi jog és a tartományi/országos jog problematikája 

A városi jog eredetének vizsgálatánál felmerül a kérdés, hogy milyen kapcsolat 
állt fenn a város normarendszere s a városi jog érvényesülési körén kívül, a jogéletet 
meghatározó közönséges, tartományi/országos jog között. Közismert, hogy a város 
nem határolható el egyértelműen társadalmi, gazdasági környezetétől, s ettől izolál-
tan a városi jog sem értelmezhető. 

A történeti-jogi iskola által inspirált nézetekben erre a kérdésre azt a választ 
találjuk, hogy a városi jog nem más, mint az azt körülvevő közönséges jog tovább-
fejlesztett változata (fortentwickeltes Landrecht).81 Ezzel a nézettel találkozunk a 

82 A budai jogban 1. OS 376: „Man sehol der kauff leüt pucher, so sy klagen nach gelt schult, 
dy sy habén geschriben, nit hoer glauben, Dan auf eyn marék, I5s het denn der antworter mith 
seyner aigen hant In des clager puch geschriben, So ist eL\ ezu glauben, EK sey vmmb vil 
ader wenig." 



korabeli német jogtörténet egyik meghatározó jelentőségű tankönyvében is.S4 Hans 
Planitz bár ezt a nézetet elutasította, indokolásában azonban nem ment túl termi-
nológiai kérdéseken.85 Wilhelm Ebei a városi jogot a közönséges jog továbbfej-
lesztett változataként kezelte, de az eredeti tézis az ebeli megfogalmazásban már 
más színezetet nyert: a városi jog a közönséges, tartományi jog oldalhajtásaként 
értelmezhető (Seitentrieb der landrechtlichcn Wclt) — vélte Ebcl.KÍ> A városi jog, 
mint a közép-európai jogi kultúra más intézményei is a közönséges jogból nőttek 
ki, s tézisét a szász tükör magdcburgi jogot s további jogi feljegyzéseket meghatáro-
zó jelentőségével indokolta.87 

Az ebeli tézisre válaszolva fejtette ki Gerhard Dilcher erre vonatkozó nézeteit 
a német jogtörténeti kongresszuson 1988-ban, mely a Savigny Zeitschriftban az. 
alábbi allegorikus címmel jelent meg: ,,Hell, verstándig, für die Gegenwart sor-
gend, die Zukunft bedenkend" („Világos, érthető, gondoskodván a jelenről, gon-
dolván a jövőre"). Dilcher szerint a városi jog teljesen más alapokon nyugszik, 
mint a közönséges tartományi jog, a városi jog mintegy kiemelkedik közönséges 
jogi környezetéből. A városi jog normáira, azok újszerűségére nem találunk példát 
a korábbi közönséges jogi jogforrásokban. Ezzel összefüggésben értelmezhető az 
új jogterületek megjelenése, melyek először szintén városi viszonyok között nyer-
tek teret, s a városi jogra vezethetők vissza. Ilyen területként nevesítette például a 
kereskedelmi jogot. A közönséges jogtól való radikális különbözőséget jelzi az a 
városi viszonyok között végbemenő folyamat is, mely a magánjogi és a közjogi 
jogviszonyok elválását eredményezte. Ezzel szemben a Landrechtben meghatározó 
jelentőséggel bírtak a jogsértések, s a jogsértésekre válaszoló közösségi reakció-
nak, a bosszúfajtáknak a szabályai, melyben a magánjog és a közjog egységét fi-
gyelhetjük meg. 

83 E nczetck átfogó kritikájára 1. Dilcher, Gerhard: „Hell, verstándig, für die Gegenwart sorgend, 
die Zukunft bedenkend". Zur Stellung und Rolle der mittelalterlichen deutschen Stadtrechte 
in einer europáischen Rechtsgeschichte. In: ZRG GA, 106. (1989) (a továbbiakban Dilcher, 
1989.) 12-17. p. 

84 Schröder, Richárd - Künfiberg, Eberhard v.: Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 7. 
kiad. Berlin/Leipzig, 1932. 741. p. 

85 Planitz, 1980. 332. p. 

86 Ebei, 1966. 242. p. és Ebei, 1958. 1. p. 

87 Ennek a nézetnek a kritikájára 1. Dilcher, 1973. 12-32. p. IJŐ, 1989. 12 45. p. 

88 Dilcher, 1989. 12-15. p. 



A városi jog-közönséges jog viszonylatában értelmezhető továbbá az a kü-
lönbség, mely a hierarchikus-feudális tulajdonviszony s a polgári jogrend között 
húzódik: Az egyik oldalon a hierarchikus struktúrára s személyes jogviszonyokra 
épülő hűbéri jogi birtokviszonyok állnak, s a normákat a személyek jogi státuszát 
tükröző hatalmi viszonyok hatják át. A városi tulajdonviszonyokban viszont már 
mutatkoznak ú hatalmi viszonyoktól független, modern tulajdoni formák első je-
lei.S) Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni, hogy a forgalomképes tulajdon 
megjelenése is a városi joghoz kötődik. A fenti megközelítési mód a magyar jogtör-
téneti irodalomban a városi jog—országos jog kapcsolataként értelmezhető, s arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a városi jogkönyvek anyaga nem vizsgálható önma-
gában, elszakítva az országos jog kialakulásától. 

A városi jog-közönséges jog problematikája kapcsán röviden utalnánk a városi 
jogi intézményrendszer kettős funkciójára, melyet Dilcher szemléletes módon egy 
Janus-fejhez hasonlított.90 A városi jogintézmények, s ez képezi a Janus-fej egyik 
oldalát, a nemesi jog által meghatározott külső jogrendtől való elhatárolódást teste-
sítik meg, másik oldalukat viszont a város belső jogrendjének a szabályozása ké-
pezi. így a városi jogkönyvek klasszikus városjogi normái is ennek a kettős jelleg-
nek a tükrében értelmezendők. 

VIII. A városi jogforrások értelmezéséhez 

A városi jog tradicionális rendként értelmezhető, melynek megjelenése a telepü-
lésfejlődés meghatározott fokához kötődik. A városi jog vizsgálatának központi 
kérdését, mint arra a bevezetőben utaltunk, a jelenség fejlődési ívének a jogfejlődés 
társadalmi hátterében való felvázolása képezi. A forráselemzés tehát nem szorít-
kozhat az egyes jelenségek történelmi környezetükből való kiragadására, s törté-
neti-dogmatikai módszerek kizárólagos alkalmazására, hiszen a városi jog feljegy-
zése is a városfejlődés egy adott szakaszának jelenségeként értelmezhető. 

A városi jogok forrásainak vizsgálatánál kiindulópontként érdemes átgondolni, 
hogy milyen szerepet játszott a jog az adott város életében. Mivel a jogi normák a 
felmerülő problémákra adott válaszként ragadhatok meg, a forráselemzéssel a jog-
fejlődés tükrében a városi együttélési viszonyoknak azt a területét ismerhetjük meg, 
melyek feltétlenül normatív parancsokat igényeltek. A városi jog mint normarend-
szer értelmezésénél felmerül továbbá a kérdés, hogy mely szabályok nyertek írás-

89 Uo. 26 29. p. 

90 Uo. 22. p. 



bcli rögzítést, s hogy az írásban rögzített normákról honnan lehet ismeretet szerez-
ni. 

A városi jog a hagyomány által megalapozott sajátos jogrendként is értelmez-
hető, melynek normái kezdetben szóbeli átörökítés útján határozták meg a város-
lakókéletét. A szóbeli jogi tradíciókról az írásbeliségre való áttérés" folyamatában, 
melynek kezdeteként az európai fejlődés tükrében a XII. századot jelölhetjük meg. 
különös jelentőséggel bírt a városi normák feljegyzése. A városi normák egy része 
idővel privilégiumban, városi statútumban, másik város számára közölt ..jogi 
iránymutatásokban", illetve szerződéshez hasonló megállapodásokban nyert írás-
beli, rögzített formát; összességében véve azonban a városi jog első évszázadait a 
szóbeli átörökítés határozta meg. A városi jog átfogó feljegyzése a magyar jogtör-
ténetben a XIV-XV. századra tehető, s a jogkönyvek sorában a XV. század elején 
feljegyzett Budai Jogkönyvön kívül kiemelhetjük Zsolna város jogkönyvét 1378-
ból, a XV. század elején feljegyzett Pozsonyi Jogkönyvet, Selmecbánya 1466-ból 
való s Körmöcbánya 1492-as városi jogkönyveit. A városi jogi feljegyzések időben 
megelőzték a közönséges jog átfogó rögzítését.92 Jogi vonatkozásban is értelmez-
hető tehát a lentiekben ismertetett hattenhaueri tézis, miszerint a város a középkori 
fejlődés egyik hajtóerejét jelentette. 

A városi jog forrásainak, különösen a városi jogkönyvek feldolgozása során a 
joganyag kialakulására s forrásbeli kapcsolataira érdemes különös figyelmet fordí-
tani, ajogi rendelkezések tartalma vagy a joganyag jogágak szerinti dogmatörténeti 
megismerése a kiindulási alapot jelentheti a fent jelzett kutatási feladatok elvég-
zésében. Ez a megközelítési mód azért is fontos, mert a városjogok egyedi normái 
városonként eltérőek voltak, s tartalmuk az adott város jogállásától függött. Az 
egyedi szabályok dogmatikai elemzése során statikus képet kapnánk az adott város-
ról, mely kevés ismeretanyaggal rendelkezik, ezért szerencsésebb a városi jog-
könyvek feldolgozásánál a városi jog rétegződésének kérdését a kutatás középpont-
jába állítani. 

A városi jog forrásainak, rétegeinek nevesítése a korabeli városi jogi irodalom-
ban is nyomon követhető, a bevezetőben idézett gondolat ennek pregnáns példája. 

91 A magyar jogfejlődésre vonatkozóan röviden utalnánk az oklevélkiállítás hiteleshelyi gyakor 
latára 1. Eckhart Ferenc: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mitteialter. In: Mitteilungen 
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 9. (kiegészítő köt.) (1915) 395 555. p 

92 Rónis György. Középkori jogunk elemei. Bp., 1972. 141 233. p. 

93 Hattenhauer, H : i. m. 208. p. 

94 Kidding, Sándor P.: Is townlaw law? In: Wuppertal Law Review, 6. (1995) 17. sz. 7 8. p. 



A Budai Jogkönyv szerzője művének kezdetén a középkori jogkönyvek hagyomá-
nyainak megfelelően nevesítette a Jogkönyv forrásait. Legfontosabb forrásként je-
lölte meg a szerző az ún. Handfesteket, azaz a királyi privilégiumokat, s utalt a 
szabadságlevelek város jogállását meghatározó szerepére. A városi jog legko-
rábbi rétegének számító királyi privilégiumlevelek rendelkezései a városi jog külső 
keretét alkotják. A városi jog fejlődése során a szokásjogi jogrend ugyanis a privi-
légiumi rendelkezések keretén belül hozta létre sajátos normáit. További rétegként 
nevesítette a szerző a városi bírói fórum ítéleteit és a városi jogszokásokat. Ezen-
kívül utalt a bevezetőben a magdeburgi joggal való összefüggésre, ami azonban 
egy egészen más problémakört vetít e l é n k . A z említett forrásokon kívül azonban 
a városi jognak további rétegeit is nevesíthetjük. 

Elsőként említenénk a hospes-szokásokat, melyek a királyi privilégiumokon 
keresztül, közvetlen módon befolyásolták a városi jog alakulását, s a városjogok 
legkorábbi forrásaként tarthatók számon. A királyi kiváltságlevelekben nem rög-
zített telepesszokások a városi jogban szóbeli hagyományozás útján éltek tovább. 
A telepesszabadságoknak ez a meghatározó szerepe adja a közép-kelet-európai 
városi jog fejlődésének egyik specifikumát. A városi jog az országos jog környe-
zetében, abból kiemelkedve létezett és azzal kölcsönhatásban fejlődött. Különösen 
a városi jogkönyvek feljegyzése során kell számolnunk a királyi törvényhozás hatá-
sával, mivel a dekrétumok rendelkezései a városi szokásjog közvetítésén keresztül, 
de közvetlenül is alakították a városi jogot. A budai jog feljegyzése szempontjából 
különös jelentőséggel bírt Zsigmond városi törvénye. " 

A városi jog fejlődésében a törvényi rendelkezések mellett viszonylag késői 
rétegként jelennek meg a városi jogalkotás termékei, a statútumok (Satzung, 
Einung). Ezek a városi testületek által alkotott szabályok hoztak mobilitást a sta-
tikus középkori jogrendbe, s eredményezték a városi jog megújulását. Érvénye-
sülési alapjukat a polgárság megegyezése adta, mivel a közösség tagjai az össze-
tartozás megerősítésével a normák megtartására is fogadalmat tettek.98 A fogada-

95 OS I: ,,[...| Vnd ist geschriben nach allén ausgesprochen vrtaillen vnd nach gueterr löblicher 
gewohnhait, Vnd allermaisten nach sag hantfestlicherr prieff, Daniit dy selbe Ofenstat gestifft, 
geíreyet vnd pegabet wardenn ist von manigen künigen vnd íursten des lands zu Vngeren." 

96 A Budai Jogkönyv forrásbeli kapcsolataira 1. Gönczi Katalin'. Ungarisches Stadtrecht aus eurt>-
paischer Sicht. Stadtrechtsentwicklung im spatmittelalterlichen Ungarn am Beispiel von Oten. 
Megjelenés alatt. (Frankturt/M.) 

97 Zsigmond király rendezte először törvényi szinten a városok jogállását 1405. évi I. dekrétumá-
ban. 

98 Ebei 1958. 



lomtétel történhetett esküvel; a polgárságba való tel vételt eredményező polgáreskii 
is ilyen gyökerekre vezethető vissza. A jogrend megtartására tett fogadalom idővel 
azonban eskühöz hasonló szimbolikus akaratnyilatkozatokban öltött testet, ebben 
az értelemben a budai bíró és a tanács hivatali évének leköszönése után a polgár-
közösség ,,köszönetnyilvánítása" is az alkotmányos rend megerősítését s/ol-
galta. 

A városok belső igazságszolgáltatása következtében ezek az érvényesülésüket, 
forrásukat tekintve különböző rétegek azonos szintre kerültek, s a városi bírói ló-
rum ítélkezési gyakorlata folytán egymással vegyültek. A városi jogkönyvben ezen 
rétegek ebben az elegyített formában nyertek rögzítést, s másodlagos joganyaggal 
egészültek ki. Ilyen járulékos joganyagként nevesíthetjük a szerző képzettségére 
visszavezethető római jogi, illetve kánonjogi normákat, a német jogkönyvek kom 
piláció útján bekerült szövegrészeit vagy a dunai kereskedelem közvetítette bécsi 
jogszokásokat. 

A középkori magyar jogfejlődés kiemelkedő jelentőségű forrásait s azoknak a/ 
európai jogtörténet tükrében való értelmezését igyekeztünk ezzel a/ elméleti alap-
vetéssel a tudományos érdeklődés reflektorfényébe állítani. A városjogi források 
feldolgozása nemcsak a várostörténet szempontjából bír jelentőséggel, hanem a 
magyar jogi kultúra európai gyökereit tekintve is kiemelkedő fontosságú. 

99 OS 64: „| . . . | sulién zu sam treten dy ganz gmainder Stat, deütsch vml \ngerr vor dem Kathaus 
vnd süllen erwellen cinen kündigen man, der sol den obgeschriben herreii dangken in den 
warten: Lieben heren, wir dangken euch dyemüetigklich der grossen miié \nd gueten tleiss. 
dy ir dy vergangne zeit mit vns gehabt habét vnd w ir pitten. ir \ n s wellel euch d\ si.il lassen 
peuolhen sein vnd wellel vns pewaren, als ir vns dy vergangen zeit pis<. herr habi gethan. 
Viul wellel vns raten vnd hellten pedengken, wye wir dy stat hin liirr nuigen pewaren nach 
anweisung alterr löblicherr gewonhail." 



Katalin Gönczi: Die mittelalterliche Stadt aus rechtshistorischer Sicht. 

Methodische Überlegungen zur Analyse des Stadtrechts 

Das ungarische mittelalterliche Stadtrecht gehört, abgesehen von Arbeiten unter 
dem Einfluß der historischen Rechtsschule, zu den unerforschten Gebieten der un-
garischen Rechtsgeschichte. Damit seine Quellen mehr wissenschaftliche Auf-
merksamkeit auf sich ziehen, werden einige methodische Überlegungen zur 
rechtshistorischen Analyse mittelalterlicher Stadtrechte vorgestellt. 

Nach einem kurzen Überblick zum Forschungsstand wird eine Methodik erar-
beitet, mit der sich Funktionen, Entwicklung und europäische Zusammenhänge der 
mittelalterlichen Stadt berücksichtigen lassen. Anhand der Erörterung der wichtig-
sten Grundlagen und Ergebnisse der modernen Stadtrechtsforschung werden die 
für die ungarische Stadtrechtsgeschichte anwendbaren Forschungsfragen 
aufgezeigt. Dargestellt werden u. a. die methodischen Ansätze von Max Weber 
(Idealtyp der mittelalterlichen okzidentalen Stadt), die Genossenschaftslehre von 
Otto v. Gierke, die rechtshistorischen Ansätze von Hans Planitz und Wilhelm Ebel 
und insbesondere die rechtshistorischen Aspekte des Stadtbegriffs nach Gerhard 
Dilcher. Auf die Frage der Wechselwirkung zwischen Stadl- und Landrecht wird 
ebenfalls eingegangen. Schließlich wird ein Modell speziell zur Analyse der un-
garischen Stadtrechtsentwicklung vorgeschlagen, welches durch die Erfassung des 
Stadtrechts nach seinen Quellen und Schichten eine Alternative zur bisherigen 
Dogmengeschichte bietet. 

Auf diesen methodischen Ansätzen beruhende Quellenanalyscn sind nicht nur 
für die Stadtforschung, sondern im Hinblick auf die europäischen Wurzeln der 
ungarischen Rcchtskultur auch allgemein von besonderer Bedeutung. 



MISKEI ANTAL 

RÁCKEVE KÖZÉPKORI PECSÉTJE ÉS CÍMERE 

I. 

A címer leírása 

Az 1802. augusztus 6-án tartott tanácsülésen a város elöljárósága meglepődve 
tapasztalta, hogy az általuk használt pecsétnyomó — amelynek készítési idejét a 
nyelére vésett évszám (1520) mutatta — ezüstbevonata letöredezett. Ráckeve ún. 
Régi Protocollumának adata szerint a városi vezetés még a XIX. század elején is a 
középkorban készített pecsétnyomóját használta. 

A XIX. század második felétől kezdve több cikk is foglalkozott a város pecsét-
képével, amelyet a városi önkormányzat 1989-ben Ráckeve címerévé nyilvánított. 
A címer legszakszerűbb leírását Horváth Lajos végezte el:,, A címerpecsét körirata: 
VITA MIHICHRISTUS RERVM CONCORDIA FISCUS R. K. A vonalkeret és 
körirat által határolt kerek mezőben középen hasított reneszánsz tárcsapajzs látható, 
melynek jobb mezőjében hegyével lefelé fordított, egyenes, kétélű kard lebeg, ke-
resztvasa egyik oldalt fel, másik oldalt lefelé hajlik, bal mezője kilencszer vágott, 
vagy másként vörös—ezüst sávozatú. A pajzs karéjaiban az R és K (Ráckeve) be-
tűk."2 

Mielőtt a címer érdemleges tárgyalásához kezdenénk, elöljáróban feltétlenül 
meg kell jegyeznünk, hogy nem törekedtünk a téma teljes lezárására, hanem gon-
dolatainkkal a további kutatást kívánjuk elősegíteni. 

1 Pest megyei I^evéltár (= PmL) V. 180/A a. Ráckeve mezőváros levéltára. Feudális kor 
Tanácsi iratok, jegyzőkönyvek. 3. köt. (1800 1806) 201. p. 

2 Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei 1381 1876. Bp., 1982. (Pest 
Megyei Levéltári Füzetek 4.) 158. p. (a továbbiakban Horváth, 1982.); Uő.: Ráckeve és 
Skaricza Máté históriás verse. In: Tanulmányok Ráckeve múltjából. Ráckeve Szentendre, 
1986. (Ráckevei Füzetek 10.) 33. p. (a továbbiakban Hoixáth, 1986.) Ráckeve legkorábbi 
pecsétjének átmérője: 28 30 mm. A címert I. a címlapon. 

FONS III. (1996) 1. sz. 31-49 p. 31 



A városi pecsét és címer 

A fent említett pecsét legkorábbi előfordulása —jelenlegi ismereteink szerint 
— egy 1586. május 12-én kelt okiraton található, amikor Ráckeve Vác, Cegléd, 
Tolna, Nagykőrös és Nagymaros mezővárosokkal egyetemben kezességet vállalt 
Ali koppányi bég váltságdíja ügyében.' A mezőváros tehát azzal a pecséttel fejezte 
ki az ügyben való érdekeltségét, amelyen a település címere szerepelt. Ez a hivatali 
gyakorlat mégsem keltheti azt a benyomást, hogy minden pecsétszimbólum egyút-
tal címer is. 

Címerjog és pecsétjog közölt már a középkorban is különbséget tettek. Ismeretes 
olyan álláspont, hogy címerviselésre,inkább a szabad királyi városok kaptak en-
gedélyt, a mezővárosoknak és a falvaknak csak pecséthasználati jog járt.4 Ez az 
elméleti különbségtétel a gyakorlatban nem mindig érvényesült. Tolna —jóllehet 
mezővárosnak számított a középkorban — mégis címert kapott V. László királytól, 
és az ezzel járó előnyöket és kiváltságokat a szabad királyi városok módjára hasz-
nálhatta.5 A XIV. század folyamán már nemcsak városok, hanem mezővárosok, sőt 
falvak is viselhettek címert.'1 

Heraldikusaink általában úgy vélekednek, hogy a pecséten alkalmazott kép csak 
abban az esetben tekinthető címernek, ha címeipajzson jelenik meg.7 Ilyenfajta 
ábrázolások zömében csak a középkor későbbi századaiból maradtak ránk. A XV. 
századtól kezdve pedig már címernek tekintették azt a pecsétképet is, amelyet ere-
detileg nem foglaltak címerpajzsba.8 

3 Magyar Országos Levéltár (= MOL) E 213 Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara 
Archívuma. Városi és községi pecséttel ellátott iratok, 8. doboz Pest megye. Ali koppányi 
bégről: Szakály Ferenc: Ali koppányi bég sarca. (Adalékok a hódoltsági magyar kereskedelem 
problematikájához) Fólia Historica (A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve), 2. (1973) 35-
56. p. 

4 Holub József- Pécs város pecsétjei. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1958. Szerk.: 
Dombay János. Pécs, 1959. (a továbbiakban Holub, 1959.) 138. p. 
A címerjog szót azért tettük idézőjelbe, mert a heraldikai szakirodalom — ellentétben egy-két 
történeti munkával nem tartja indokoltnak a szó használatát: Bertényi Iván: Új magyar 
címertan. Bp., 1993. (a továbbiakban Bertényi, 1993.) 16. p. 

5 Holub, 1959. 138. p. 

6 Bertényi, 1993. 97. p. 

7 Bertényi, 1993. I I. p.; Laszlovszky József: A magyar címer története. Bp., 1990. 5. p.; Püspöki 
Nagy Péter: Zseliz város címere. Bratislava, 1976. 18. p. (a továbbiakban Püspöki, 1976.) 

8 Kubinyi András: Székesfehérvár középkori oklevéladása és pecsétei. In: Székesfehérvár 
Évszázadai 2. Középkor. Szerk.: Kralovánszky Alán. Székesfehérvár, 1972. (a továbbiakban 



A hazai szfragisztikai irodalom többnyire a pecsét jogi természetét vizsgálta. 
Középkori oklevelek hitelesítésének fontos eszköze volt a pecsét. Azok a szemé-
lyek vagy testületek, amelyek pecséttel rendelkeztek, pecsétjükkel hitelesítették és 
erősítették meg okleveleiket, így fejezték ki hozzájárulásukat az iratban foglaltak-
hoz.9 Az irat jogi hitelesítő ereje tehát a pecséthez kapcsolódott, nem pedig a pecsé-
ten alkalmazott szimbólumhoz, amely éppúgy lehetett a címer, mint bármely más, 
tetszőlegesen választott ábra.10 

A címer viszont olyan szimbólum, amely tulajdonosának társadalmi helyzetét 
fejezi ki. Testületekesetében lényeges a jelkép közismertsége, hisz ez is a közösségi 
összetartozás tudatát erősítette. A városi címer tehát a város szimbólumának, a 
városi közösség reprezentatív eszközének számított." 

A városi címerhasználat kezdeteit a történetírás már tisztázta. A városi autonó-
mia kialakulásával a jogi személlyé váló városnak hitelesítési eszközt kellett hasz-
nálnia. A középkor korai századaiban az írásbeliség még alacsony fokon állt, ezért 
a fellendülő városi ügyintézés mindenki által felismerhető és össze nem téveszthető 
ábrát tartalmazó pecsétjével hitelesítette kiadványaifEnnek ismeretében nem meg-
lepő, hogy a pecsétkép és a címerkép összefüggött egymással.12 A városi pecséte-
ken megjelenő ábrákat nem minden esetben ábrázolták pajzsba foglalva, ezért ne-
héz eldönteni, hogy a pecsétképek eredetileg is címernek számítottak-e vagy sem. 

Mindezek a pecsét hitelesítő erejét jogi értelemben nem befolyásolták, hisz tud-
juk, hogy városaink a XIII. század második felétől, mezővárosaink a XIV. szá-
zadtól hiteles, korabeli szóhasználattal autentikus pecséttel rendelkeztek. 4 A XV. 

Kubinyi, 1972.) 163. p.; Uő: Az államcímer elemei középkori városaink címereiben, (a továb-
biakban Kubinyi, 1989.) In: lvánfi Ede: Magyarország címerei. Bp., 1989. (a továbbiakban 
Ivánfi, 1989.) 137. p; Danasy Mihály: Középkori városaink címereinek eredete és fejlődése. 
Bp., 1942. (Palaestra Calasanctiana 39.) (a továbbiakban Danasy, 1942.) 40. p. 

9 Kumorovitz Lajos Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban. In: A Jászóvári 
Premontrei Kanonokrend Gödöllői Szent Norbert Gimnáziumának és Szent Norbert Nevelőin-
tézetének Évkönyve az 1943^44. évi iskolai évről. Szerk.: Szopek Lóránd. Gödöllő, 1944. (a 
továbbiakban Kumorovitz, 1944.) 283. p.; Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Bp., 1930. 
(A magyar történettudomány kézikönyve II. 3.) 14. p. 

10 Püspöki, 1976. 16. p. 

11 Vajay Szabolcs: Városi címerek korszerű megújítása. In: Levéltári Közlemények (= LK.), 43. 
(1972) 1. sz. 97., 110. p. (a továbbiakban Vajay, 1972.); Püspöki, 1976. 16., 20-21. p. 

12 Kubinyi András: Buda város pecséthasználatának kialakulása. In: Tanulmányok Budapest 
Múltjából (= TBM) 14. (1961) (a továbbiakban Kubinyi. 1961.) 109. p.; Kubinyi, 1989. 137. p. 

13 Püspöki. 1976 16.. 18. p. (A szerző Jozef Novákot idézi.); Kubinyi. 1989. 137. p. 



században pedig az ilyen pecséteken megjelent ábrákat — függetlenül attól, hogy 
eredetileg címerpajzsba foglalták-e vagy sem — címernek tekinte t ték .A városi 
és mezővárosi pecsétek autentikus jellegét a XVI. század első felében Werbőczy 
István Hármaskönyve is elismerte.16 

A fent elmondottakból következik, hogy Ráckeve a XVI. század végén saját, 
autentikus pecséttel rendelkezett, a mezővárosi kancellária ezzel a pecséttel hitele-
sítette a városi iratokat, és ugyanezen a pecséten szerepelt a mezőváros címere is. 

Sajnálatos módon Ráckeve középkori címereslevele' nem maradt fenn, ezért a 
továbbiakban a címer ábráit vesszük vizsgálat alá, szem előtt tartva a település írott 
és tárgyi forrásait. 

A címer ábrái 

Ráckeve címerének bal mezejében szereplő vörös-ezüst sávozat a XIII. század 
folyamán bukkan fel a királyi pecséteken.IS Sem a XIII. században, sem a későbbi 

14 Kumorovitz Lajos Bernát: Az authentikus pecsét. In: Turul, 50. (1936) 3-4. sz. 45 69. p.; 
Kumorovitz, 1944. 336. p. 

15 Kubinyi, 1972. 163. p.; Kubinyi, 1989. 137. p.; Püspöki, 1976. 17-IS. p. 

16 Hármaskönyv, II. rész XIII. cím 4§: „Habent praeterea etiam civitates et oppida sigilla authen-
tica, per reges et principes ipsis concessa, quae in factis et rebus coram eis in medio eorum 
vertentibus ac emergendis, robur sortiuntur firmitatis." In: Werbőczy István: Tripartitum. A 
dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve. Bp., 1990. (Tudománytár) 304. p, 

17 A legrégebben fennmaradt városi armális Kassáé (1369. május 7.) : Darvasy, 1942. 37., 54. p. 
Áldásy Antal: Címertan. Bp., 1923. (A magyar történettudomány kézikönyve II. 6.) (a továb-
biakban Áldásy, 1923.) 47. p. 

18 A vörös-ezüst sávozat már megjelenhetett a XII. század végén, amelyet a Képes Krónika is 
bár a jelenlegi kutatások szerint anakronisztikusai! — ábrázolt. A címer mindig a zászló 

függvénye, ezért a jelvény előbb jelenik meg a zászló lobogóján, mint a címerpajzson. Ku-
morovitz Lajos Bernát: A magyar zászló és nemzeti színeink múltja (I. közlemény). In: 
Hadtörténelmi Közlemények. Uj évfolyam 1. (1954) 3-4. sz. (a továbbiakban Kumorovitz, 
1954.) 26. p.; Ivánfi, 1989. melléklet, 5. ábra. 
Az éremtani (numizmatikai) kutatások szintén nem zárják ki, hogy a sávok már a XII. század 
végén szerepelhettek a pénzeken. A XII XIII. század folyamán uralkodóink évente bocsátottak 
ki új pénzeket, így mindenfajta változtatás vagy újítás szükségszerűen előbb jelent meg az 
érméken, mint a jogi természetüknél fogva konzervatívabb pecséteken: Hóman Bálint: A ma-
gyar czimer történetéhez. In: Turul, 36. (1918-1921) (a továbbiakban Hóman, 1918 1921.) 
5-6 . p.; Vajay Szabolcs: Az Árpád-kor uralmi szimbolikája. In: Középkori kútfőink kritikus 
kérdései. Szerk.: Horváth János és Székely György. Bp., 1974. (Memória Saeculorum Hun 



időkben nem szokatlan jelenség, hogy az államcímer valamelyik eleme megjelenik 
a városi címereken." Legkorábban a sávozott hcroldalak, később a kettős kereszt.20 

A kilencszer vágott pólyás címer uralkodóink közül Imre király 1202. évi arany-
és II. Endre király 1213-tól használt kcttőspecsétjével, városaink közül Esztergom 
címerábrájával rokonítható.21 Mégsem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy a ki-
lencszer vágott vörös-ezüst sávozat Imre és II. Endre királyok uralkodása alatt 
jeleni meg, hiszen a XIII. század második felében is — pl. V. István király pénzein 
— találkozunk vágásos címerpajzsokkal. " A vágások száma azért sem lehet pontos 
korjelző, mert a sávok száma a XIII. század folyamán még ingadozott, hogy aztán 
a XIV. század közepétől a hétszer vágott heroldalak terjedjen cl.21 

A vágott címerpajzsot felvett városok elsősorban az Árpádokkal való szoros 
kapcsolatukat emelték ki. Az európai heraldikában is gyakran megtörtént, hogy a 
városok felvették tulajdonosuk címerét vagy annak egy elemét. De az Árpád-kor-
ban a vágások nemcsak a király tulajdonjogát fejezték ki, hanem a király védelmét 
is hangsúlyozták. Aki a várost vagy annak címerét megsértette, a kor gondolkodása 
szerint azt is megsértette, akinek a címere (vagy annak egy-egy eleme) a város 

gariae 1.) (a továbbiakban Vajay, 1974.) 372. p. 

19 Darvasy, 1942. 21 25. p.; Kubinyi, 1989. 137-141. p. 

20 Esztergom és Buda vágásos címeréről: F. Wattai Erzsébet: Az esztergomi latinok kettőspecsét-
je. In: Archeológiai Értesítő, 90. (1963) (a továbbiakban F. Wattai, 1963.) 39 45. p.; Kubinyi, 
1961. 109-144. p. Zólyom város kettőskeresztjéről: Szendrei János: Zólyom város pecsétje. 
In.: Turul, 9. (1891) 2. fiiz. 92 94. p. 
Az országcímerben viszont a kettős kereszt a korábbi címerkép. III. Béla korában már pén-
zeken, IV. Béla idejében pedig az uralkodó felségpecsétjén szerepel: Kumorovitz Lajos Bernát: 
A magyar közép- és nagycímer kialakulása. In: LK, 36. (1965) 2. sz. 211. p.; Kumorovitz 
Lajos Bernát: A magyar címer kettőskeresztje. In: Turul, 55. (1941) (a továbbiakban Ku-
morovitz, 1941) 54-56. p.; Bertényi, 1993. 64. p. 

21 Bertényi Iván: A vörös-ezüst sávozat funkciója néhány városunk címerében. In: Eszmetörté-
neti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk.: Székely György. Bp., 1984. (Memória Saecu 
lórum Hungáriáé 4.) (a továbbiakban Bertényi, 1984.) 428. p.; F. Wattai Erzsébet Esztergom 
kilencszer vágott címerpajzsának keletkezését 1202 és 1255 közé helyezte: F. Wattai, 196.3. 
44. p. 

22 Bertényi, 1993. 67., 91. p.; Kubinyi, 1961. 114. p. 

23 Bárczay Oszkár: Magyarország címere. In: Turul, 15. (1897) (a továbbiakban Bárczay, 1897.) 
160-162. p.; Bertényi, 1993. 91. p. Ugy tűnik, hogy nem a vágások pontos számán, hanem 
a többször vágott pajzsmezőn volt a hangsúly: Bertényi, 1984. 428. p. Az is elképelhető, hogy 
a sávozott heroldalakot IV. Béla uralkodása után is fel lehetett venni a címerbe (Uo. 428 
430. p.) 



címerén található. Másrészt az uralkodó címerének felvétele kötelezettséget is rótt 
a városra, mert a király magánföldesúri hatalma alatt álló városok katonái — főleg 
a XIII. század közepe táján — a magánföldesuraságot kifejező vágásos zászlók 
alatt harcoltak.24 

A külföldi heraldikai szakirodalom már régen bebizonyította, hogy az uralkodói 
jelvények jelentéstartalma évszázadonként, esetleg még gyorsabban is változott.2 

Nálunk ez az időszak épp akkor (XIV. század) következett be, amikor a sávok 
száma kezdett állandósulni. Az új dinasztia (Anjouk) családi címerének liliomait 
egyesítette az Árpád-ház családi címerével, a vágásos heroldalakkal, mégpedig 
úgy, hogy a liliomok a bal, a vágások a jobb oldali mezőbe kerültek. A városok 
pedig egyre gyakrabban vették fel járulékos elemként az országcímert, illetve an-
nak egyes elemeit. 

Az Anjouk idején nemcsak ábrázolását, hanem jelentését tekintve is módosultak 
a sávok. A korábbi időszak gyakorlatának megfelelően a vágásokat ebben a század-
ban is csak uralkodói engedéllyel lehetett használni, továbbra is az uralkodóhoz 
váló tartozást, azaz a királyi városok jogállását fejezték ki, de most már nemcsak 
a király, hanem például a királyné személyére is utalhattak. A XIV. század utolsó 
negyedére kialakult az országcímer fogalma, vagyis az uralkodói jelvény ország-
címerré bővülése azt jelentette, hogy a vágásokat címerükben használó városok az 
ország címerének (vagy annak egy részének) birtokosává váltak. A XV. századtól 
kezdve az országcímerrel való azonosság, a királysághoz való tartozás gondolata 
került előtérbe, amit aztán a XVI. század elején a négy ezüst sávnak a négy folyóval 
való azonosítása tetőzött be. Nem véletlen, hogy az ún. szabad királyi városok — 
és főképp ezek — éppen a XV. századtól kezdve tulajdonítottak nagy jelentőséget 
a vágásos pajzsnak. A felsorolt tények bizonyítják azt is, hogy a vágásos címer 
jelentésváltozásait nem lehet csupán a magyar heraldika alakulásának szempont-
jából vizsgálni, hanem a városok gazdasági, társadalmi, politikai és jogi helyzetét 

24 Kumorovitz, 1954. 26-27. p.; Kubinyi, 1961. 114. p.; Kubinyi, 1989. 137. p.; Vajay, 1974. 
367. p.; Bertényi, 1984. 425. p. 

25 Ezeket ismerteti: Bertényi, 1984. 426. p. 
A XIII. század másik hatalmi szimbóluma a kettős kereszt, amely a királyi hatalmat jelképezte. 
A király mint uralkodó — azaz közjogi személyiségében használta a kettőskeresztet, amely 
így a korona jogát fejezte ki. Ez a közhatalmi jelvény a közjogi, s nem a személyi kapcsolatra 
utalt. Vajay Szabolcs a kettőskeresztet ellentétben a vágásos címerrel keleti eredetűnek 
tartja. Vajay, 1974. 372-374. p.; Kumorovitz, 1941. 57. p.; Bertényi, 1984. 441. p. Ismeretes 
olyan .üláspont is, hogy a vágásos címer régibb és tekintélyesebb a kettőskeresztnél (Búrczay, 
1897. 155. p.), de ennek ellenkezőjét s ez az Árpád-korra is vonatkozik már Kumorovitz 
Lajos Bernát bebizonyította: Kumorovitz, 1941. 5. p. 



is figyelembe kell venni.26 Mindezek alapján nagy valószínűséggel állíthatjuk, 
hogy a vágásos heroldalak jelenléte Ráckeve címerében a település Árpád-kori 
kapcsolataira utal. 

A vörös-ezüst sávozat tehát az uralkodóval hozható összefüggésbe. Attól a pil-
lanattól, amikortól a város mint önálló jogi személy, azaz testület szerepelt, ez a 
sávozott címerpajzs ábrázolása kevésnek bizonyult. Kellett egy másik ábra is, 
amelynek kiválasztásában és kialakításában a város sokkal nagyobb önállósággal 
rendelkezett, mint a sávok esetében. Ezt szimbolizálta Ráckeve címerének jobb 
mezejében található kétélű kard, amelynek használatát szintén uralkodóink enge-
délyezték." 

A kétélű kardok hazánkban a X. század végétől jelentek meg.28 A vágásos cí-
merpajzs vizsgálatánál láttuk, hogy a címer katonai funkciót is jelölt. A heraldikai 
szakirodalomból pedig megtudhatjuk, hogy a címer latin neve (arma, armorum, 
insignia) szintén a hadi élettel hozható összefüggésbe.29 Városi címerek esetében 
is bizonyítható, hogy a politikai és közigazgatási fontosságú városok katonai érde-
meikért címeradományban részesültek.10 

26 Darvasy, 1942. 21. p.; F. Wattai, 1963. 41. p.; Holub, 1959. 138. p.; Bertényi, 1984. 440-
445. p.; Kubinyi, 1989. 140-141. p. Bertényi Iván bebizonyította azt is, hogy már a XIII. 
században nem általában, hanem a város által konkrétan alkalmazni kívánt pecsét használatát 
kellett a királynak engedélyeznie, hisz ez utalt az uralkodói engedélyre, másrészt a királyi 
címer ismertsége tovább erősítette a városi pecsét hitelét (Bertényi, 1984. 436-438. p.). Az 
már más kérdés, hogy a címeradományok általában csak leírták, de még nem ábrázolták az 
adományt. Talán ez is közrejátszhatott abban, hogy a XIII. században a városok vágásos 
sávozatát illetően nem találunk egységes ábrázolási rendszert. Ezekről: Vajay Szabolcs: Te-
mesvár Anjou-kori címere. In: EK, 46. (1975) 2. sz. (a továbbiakban Vajay, 1975.) 231. p. 
A XV. század közepén az országcímer másik elemének, a kettőskeresztnek is megszilárdult 
a helyzete: 1445-ben országgyűlési törvények a magyar állam címerévé nyilvánították. (Ku-
morovitz, 1941. 58. p.). 

27 Bertényi, 1984. 435-436. p. Eredetileg tehát az uralkodói címer helyettesítette a városi címert, 
később járulékos elemmé változott. Ez a jelenség párhuzamosan zajlott le azzal a folyamattal, 
amikor a város polgárok közösségéből testületté vált. A jelenség jól nyomon követhető a korai 
pecsétfeliratok változásain is: A „Sigillum civium" felirattípus helyett a „Sigillum civitatis" 
jelmondat terjedt el: Kubinyi, 1972. 154. p.; Kubinyi, 1989. 141. p. 

28 Lííszló Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Bp., 1988. 122. p. A kétélű kardok elterjedését 
Bakay Kornél vizsgálta: Bakay Kornél: Régészeti tanulmányok a magyar államalapítás 
kérdéséhez. In: Dunántúli Dolgozatok. A pécsi Janus Pannonius Múzeum kiadványai 1. Szerk.: 
Dankó Imre. Pécs, 1965. különösen: 19-20. p. 

29 Az arma szó másik jelentése: fegyver(zet): Áldásy, 1923. 7. p. 

30 Vajay, 1975. 229-230. p. 



Mégis, már a múlt században elhangzottak olyan vélemények, hogy a pallos a 
város vérbíráskodási jogát jelenti, és ez azelmélet napjainkban is követőkre talált.11 

Ezen a ponton már a pallos bírói funkciója kerül előtérbe, illetve ennek jogi meg-
nyilvánulása, a pallosjog (szabadispánság). 

A középkor évszázadaiban a pallosjog (ius gladii) tulajdonosának lehetővé tette, 
hogy birtokán az elfogott gonosztevők felett ítéletet hozhasson, és azt végre is 
hajthassa. A szabad királyi városok esetében — királyi adomány alapján — a város-
bíró és a tizenkét esküdt gyakorolta a szabadispánság jogát. A pallosjog birtokosai 
— kiváltságuk jeleként — birtokukon akasztófát állíthattak fel.32 Ráckeve esetében 
problémát jelenthet, hogy kiváltságai közölt nem szerepel a pallosjog, csak a szabad 
bíróválasztás joga/ 1 A XIV. századtól kezdve királyaink nemcsak a szabad királyi 
városoknak, hanem a királyi mezővárosoknak is adományoztak pallosjogot.34 XV-
XVI. századi fonásainkban Ráckeve szintén királyi (illetve a Csepel-sziget nász-
ajándékba kerülésekor királynéi) mezővárosként szerepelt. A pallosjogot biztosító 
királyi adománylevél hiánya — véleményünk szerint — más okokra is visszave-
zethető. A gyakori tűzvészek és a települést ért egyéb természeti csapások köny-
nyen elpusztíthatták a város okiratait. Ezért nem zárható ki annak a lehetősége, 
hogy Ráckeve tényleg rendelkezett a szabadispánság jogával, annál is inkább, mert 
Skarica Máté 158 l-es históriás versében leírja, hogy a város egyik utcáját Akasz-

31 Hor\'áth, 1986. 34. p. Horváth Lajos is elfogadta ezt az elméletet, de nem bizonyította. 

32 Csizmadia Andor - Kovács Kálmán - Asztalos László: Magyar állani- és jogtörténet. Bp., 
1990. 135-136. p.; Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Bp., 1946. 31. p., 174. 

33 Állami Árpád Múzeum, Ráckeve (= ÁÁMR) Dokumentációs Gyűjtemény (= Dok.) 69. 3. -
Az oklevél 1779-es és 1790-es átiratokban maradt ránk. Szövegét kiadta: Magdics István: 
Diplomatarium Ráczkeviense. Ráczkevei Okmánytár. Székesfehérvár, 1888. (a továbbiakban 
Magdics, 1888.) 4 -9 . p. (Zsigmond király adománya), 19-21. p. (Albert király átirata). 
Már Horváth Lajos felhívta a figyelmet a pallosjog hiányára, de létezését elfogadta. (Horváth, 
1986. 34. p.). Amikor Mária Krisztina főhercegnő megkapta a ráckevei uradalmat (1780), a 
birtokbaiktató okirat kimondta, hogy az uradalomhoz tartozik többek között a kegyúri jog és 
a pallosjog: Magdics, 1888. 197. p. Mivel a hely történetírás az uradalom feltárását még nem 
végezte el, nem állíthatjuk a pallosjog uradalmi eredetét. 

34 Ladányi Erszébet: Libera villa, civitas, oppidum. Terminológiai kérdések a magyar városfej-
lődésben. In: Történelmi Szemle (= TSz), 23. (1980) 3. sz. 468-469. p. (a továbbiakban 
Ladányi, 1980.) 

35 Mátyás király 1489. augusztus 15-én kelt oklevelében említi Ráckeve leégését: Teleki József: 
Hunyadiak kora Magyarországon. XII. kötet. Pest, 1862. (a továbbiakban Teleki, 1862.) 460-
461. p. 



tófa utcának nevezik/' ' Ha az ebből levonható következtetésnek hitelt adunk, Rác-
keve esetében joggal gyanítható a pallosjog megléte. 

A címer színei és körirata 

Városi címerek tárgyalásakor nem elégedhetünk meg a címer egyes elemeinek 
mechanikus módon történő leírásával és értelmezésével. Napjainkban egyre több 
település él a címerviselés jogával, anélkül, hogy annak szimbólumait és színeit 
ismerné. Pedig a városi heraldika lényege éppen közismertségében és közelloga-
dottságában áll, ehhez viszont a címer színeivel is tisztában kell lenni/ 

Ráckeve címerének bal mezejében a páros számú pólyák ezüst (fehér), a párat-
lanok vörös színűek. Amikor városaink címerükbe felvették az államcímer valame-
lyik elemét, nagy részük vele együtt a színeket is átvette. x Tudjuk azt is, hogy 
uralkodóink pecsétjein a kidomborodó páros számú pólyák az ezüst színűek/ ' és 
mivel Ráckeve 1586-os okiratán szereplő pecsétjén is ugyanezt tapasztaljuk, úgy 
gondoljuk, hogy a város címerében vörös alapon ezüst pólyák szerepeltek. 

A címer jobb mezejének színezése már problematikusabb, amit bizonyít a jelen-
legi városi vezetés azon határozata, amely szerint a vörös alapon lévő kard pengéje 
fehér, a nyele pedig fekete színű. A színezésnek ez a formája ellentétben áll azzal 
a heraldikai alapelvvel, hogy színre szín nem alkalmazható, hisz a fekete éppúgy 
alapszínnek számít, mint a vörös!40 

36 Skorica Málé: Kevi Várossárról való szép História. Kézirat. Ráckeve. 1581. In: Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattára. Fol. Hung. 2904. (a továbbiakban Skarica, 1581.) tol. 5., 7 3 
strófa. 

37 Vajay, 1972. 97-98. p. 

38 Kivétel pl. Besztercebánya címere, amelynek sávozott pajzsa - színezését tekintve eltér 
az Árpádok sávozott címerpajzsától. Ennek az okát a heraldika még nem tisztázta. (Bertényi, 
1984 . 429. p.; Darvasy. 1942. 22-23. p.) 

39 Döry Ferencz: Magyarország czímerének kialakulása. In: Turul, 35. (1917) 18. p. 

40 A négy alapszín: vörös, fekete, kék, zöld. A két fém: arany (színe: sárga) és az ezüst (színe: 
fehér): Bertényi, 1993. 22.; Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve. Bp., 1897. 56 57. p. 
Korábban felmerült annak a lehetősége, hogy a jobb mező háttere kék színű, és a Dunát 
jelképezi. A heraldikai szakirodalom már régen kimutatta, hogy a folyókat hullámos pólyákkal, 
illetve természetes alakban ábrázolták, a színük pedig főleg arany és ezüst. (Alclásy. 1923. 
21. p.) Fővárosunk jelenlegi címere is hullámos ezüst pólyával jelképezi a Dunát. (Bertényi, 
1993. 38. p.) 



Közismert, hogy a címer színezésekor mindig a legegyszerűbb megoldásra kell 
törekedni! Az 1586-os levél pecsétlenyomatán a pallos egységesen emelkedik ki a 
háttérből, tehát a mező legegyszerűbb színezése: vörös alapon lebegő ezüst kard.41 

A középkori Ráckeve lakóinak életszemléletét fejezi ki a címer felirata (devise) 
is: VITA MIHI CHRISTUS RERUM CONCORDIA FISCUS. A Ráckevei Újság 
hasábjain megjelenő magyar nyelvű fordítás — Krisztus az én életem, békesség a 
kincs nekem — nem újkeletű. Jelenlegi ismereteink szerint ez a fajta értelmezés a 
XIX. század végén született meg.42 A fordítás ösztönzőleg hatott a későbbi ku-
tatásokra, de nem hozott érdemleges változást, és a múlt századi történetírók nevére 
említés sem történt.43 

Észrevételeink következő sarkalatos pontját a jelmondat második felének értel-
mezése váltotta ki. A középkori latinságban a „fiscus" királyi kincstárat jelent, és 
az esetek többségében a középkori államkincstárra vonatkozik.44 A „rerum" a ,,res" 
(dolog) szó többes szám birtokos esete, és az antikvitás óta „vagyon, birtok" jelen-
tésben szerepelt.45 A felirat második felének értelme szerint a városi polgárok va-
gyona és az államkincstár között mindig összhangnak (concordia) kell lenni, mert 
ez biztosítja a város jólétét és anyagi biztonságát. A címerpajzs ötvösei tehát egy 
kereskedőváros jelmondatát vésték fel a címerre. 

A tartalmi jellegzetességek mellett figyelmet érdemel, hogy a felirat nem a szok-
ványos módon — Sigillum (S) szóval és a pecséttulajdonos nevével birtokos eset-
ben — kezdődik.4' Ilyen típusú jelmondat található Buda 1292. évi pecsétjének a 
hátlapján is. Mindkét (a budai és a ráckevei) felirat olyan hexameter, amely a cezú-
ránál rímel (ún. leoninus hexameter). A leoninus hexameter Európa-szerte több 

41 Ismeretes olyan álláspont is, hogy a vörös szín a katonai bátorságot jelöli, és így kézenfekvő 
lenne a vörös színt és a pallos katonai funkcióját összekapcsolni: Deák Farkas: Az első magyar 
címertan. In: Turul, I. (1883) 1. köt. I 10. p. Más vélemény szerint a vörös a király, a hatalom 
színének számított. (Bertényi, 1993. 51. p.) Mindezekből látható, hogy csak a színekből roppant 
kockázatos dolog messzemenő következtetéseket levonni! 

42 Károly János: Ráckeve. In: Vasárnapi Újság, 44. (1897) 39. sz. 64.3. p. 

43 Horváth Lajos háromféle megoldást is javasol, de a három fordítás között nincs lényeges 
tartalmi különbség: Hor\áth, 1986. 24. p. 

44 Du Cant>e: Glossarium mediae et infimae Latinitatis. II. Bánd. Tomus Tertius. 1954. 511. p. 

45 Finály Henrik: A latin nyelv szótára. Bp., 1884. 702. hasáb. 

46 Kubinyi, 1961. 111. p.; Kubinyi, 1972. 154. p.; Holub, 1959. 137. p.; F. Wattai, 1963. 39. p.; 
Vajay, 1975. 227. p. A felsorolást lehetne még folytatni, de ide kívánkozik egy paleográfiai 
szempontból fontos megjegyzés, miszerint a felirat betűformáinál egyfajta tudatos archaizálás 
figyelhető meg: Vajay, 1975. 229. p. 



városi pecséten felbukkan, de csak az itáliai és a rajnai városok pecsétjei olyan 
egyszerű pecsétek, mint a ráckevei. Az 1520-ban készített ráckevei pecsét felirata 
nem a budai kettőspecséttel mutat rokonságot, hanem az itáliai és a német területek 
felé irányítja a figyelmet. Nem tartjuk valószínűnek, hogy a város olyan feliratot 
vésetett volna fel címerébe, amelyiknek jelentésével ne lett volna tisztában, ame-
lyik ne a városi akarat egyik legszemélyesebb megnyilvánulása lenne! Bizonyít-
ható-e, hogy Ráckeve a középkor századaiban kiterjedt kereskedelmi kapcsola-
tokkal rendelkezett az itáliai (vagy itáliai érdekeltségű) illetve a rajnai területek 
irányában? A város történetéből kiragadott néhány példa segít a kérdés megvála-
szolásában. 

I. Ulászló király 1440. október 10-én kelt oklevelében engedélyt adott arra, hogy 
az al-dunai Keve vár és város török elől menekülő lakosai a Csepel-szigeten letele-
pedje :rf ,48 Az 1990. március 1 -je óta városi jogállást élvező Ráckeve gyökerei az 
al-dunai Keve történetéhez nyúlnak vissza. 

II. 

A település múltja 

Az al-dunai Keve 
A XI-XV. századi oklevelek és elbeszélő források gyakran említik az al-dunai 

Keve várát. Anonymus tudósítása szerint Gálád bolgár vezér Szovárd, Kadocsa és 
Vajta seregének közeledésekor Keve várába menekült.49 A régészeti leletek is alátá-
masztják Anonymus híradását. Keve kővára a római korban épült, és attól kezdve 
az egyik legfontosabb al-dunai átkelőhely védelmét látta el. Árpád-kori leletek a 
XI. század második felében jelennek meg. 0 Okleveles forrásaink a XIII. századtól 
kezdve a királyi vár stratégiai jelentőségét hangsúlyozzák, s ehhez a funkcióhoz 
soha nem voltak kedvezőbb feltételek, mint a XIV-XV. század folyamán. 1 A ked-

47 A leoninus pecsétfeliratok európai elterjedéséről és magyarországi hatásairól: Kubinyi, 1961. 
109., 111., 118. p. 

48 ÁÁMR Dok. 69. 9. Az oklevél szövege: Magdics, 1888. 23-24. p. 

49 Anonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. 
Fordította: Pais Dezső. Bp., 1977. 118. p. 

50 Bóna István: Az Árpádok korai várairól. Debrecen, 1995. 23-24. p. 

51 Sebestyén Béla: A magyar királyok tartózkodási helyei. Bp., 1930. (a továbbiakban Sebestyén, 



vező földrajzi fekvés más lehetőségek előtt is megnyitotta a kibontakozás útját. A 
déli irányba tartó nemzetközi áruforgalomba történő bekapcsolódás segítette a vá-
ros gazdasági fejlődését. A kereskedelmi utak révén Bizánccal, Velencével és az 
adriai partvidék városaival alakult ki szoros gazdasági és kulturális kapcsolat.52 A 
korai városfejlődés fokmérőjeként értékelendő, hogy a tatárjárás korára a környék 
ipari centrumává nőtte ki magát Keve városa.M 

Kereskedelmi életében a XIV. századtól figyelhető meg minőségi változás. A 
város etnikai összetételének módosulását jól mutatja, hogy a szerbek mellett egyre 
nagyobb teret nyertek a raguzaiak is. I. Lajos király 1362. január 14-én értesítette 
László kevei ispánt, hogy a kevei alvárnagy, Benedek fia István három raguzai 
kereskedőt megkárosított, elvett tőlük 160 mázsa ólmot és két lovat. Az ügy kivizs-
gálására a király Jovan Slovint (Johannes Slavust) küldte ki királyi biztosként, és 
felszólította az ispánt, hogy raguzai alattvalóinak kereskedését többé ne akadályoz-
zák.4 Raguza leggazdagabb polgárai tranzitkcreskedelemmcl foglalkoztak, keres-
kedelmi összeköttetéseik Nándorfehérváron keresztül Erdélyig, illetve az ország 
közepéig terjedtek ki.55 Jelentősebb kereskedelmi empóriumaikban konzulokat tar-
tottak fenn, akik teljes bírói hatalmuk birtokában jártak el polgáraik ügyében.56 A 
XIV. század második felében már Kévén is választott konzulok ítélkeztek a keres-
kedelmi és üzleti ügyekben.5 

1930.) 17., 28., 57. p.; lvánfi Ede: Keve vármegye emléke. In: Századok, 6, (1872) (a továb-
biakban Ivánfi, 1872.) 154-164. p.; Pesty Frigyes: Az eltűnt régi vármegyék. I. köt. Bp., 
1880. (a továbbiakban Pesty, 1880.) 371 373. p.; Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása 
Magyarországon. Bp., 1988. 161., 465. p. (Nemzet és emlékezet); Thallóczy Lajos - Aldásy 
Antal: Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1 198-1526. Bp., 1907. 22., 
31., 33., 90-91., 204. p. 

52 Teke Zsuzsa: Velencei-magyar kereskedelmi kapcsolatok a XU-XV. században. Bp., 1979. 
17., 25. p. (Értekezések a történeti tudományok köréből 86.) 

53 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III. köt. Bp., 1987. 318. p. 

54 MOL Mohács előtti gyűjtemény (a továbbiakban Dl.) 49715. Az oklevelet említi: Mályusz 
Elemér: A négy Tallóci fivér. In: TSz, 23. (1980) 4. sz. (a továbbiakban Mályusz, 1980.) 
542. p. 51. jegyzet; Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán 1395. Bp., 1905. 114. p. 
(Értekezések a történeti tudományok köréből. XX/4.) 

55 Fekete Nagy Antal: A magyar-dalmát kereskedelem. Bp., 1926. (Eötvös-füzetek VII.) (a továb-
biakban Fekete Nagy, 1926.) 70. p. 

56 Mályusz, 1980. 538-539. p. 

57 Dinic— Kne'zevic, Dusanka: Dubrovaőki arhiv kao izvor za pronőavanje podruöja danaSnje Voj 
vodine u srednjem veku. In: Zbornik za istoriju, 19. Matica Srpska odeljcnje za druStvene 
rauke. Novi Sad, 1979. 153. p. (a továbbiakban Dinic-Knezevic, 1979.) 



Mindezek hátterében tudatos királyi politika húzódott meg. Zsigmond király 
lehetővé tette, hogy a raguzai kereskedők kiváltságos helyzetüket a Szerémségben, 
Szerbiában és Boszniában is fenntarthassák.58 A kereskedelmi tranz.akciókkal pár-
huzamosan ezeket a területeket is elérte az. itáliai kultúrhatás. Raguza legelőkelőbb 
kereskedő polgárai itáliaiak voltak, miként a konzuli intézményt is itáliai városál-
lamoktól vették át.59 

Ebbe a folyamatba illeszkedett bele az al-dunai Keve politikai és gazdasági 
fellendülése. Zsigmond király 1392-ben — ekkor nevezték először az oklevelek 
Kévét ,,civitas"-nak, azaz szabad királyi városnak — a város polgárait felmentette 
a vám- és a harmincad fizetése alól.6" írásos források említik, hogy itt 1397-ben 
királyi sókamara működött/'1 A XV. század első felében királyi adománylevelek 
biztosították a többi fontos kereskedelmi kiváltságot. Az 1405. április 25-én Budán 
kelt oklevél az országos vásártartás jogát engedélyezte.62 1428-tól a város polgárai 
hetivásárt is tarthattak,61 majd 1435-ben az árumegállító jogot nyerték el.64 Nem 
lehetetlen, hogy Zsigmond Kévét akarta megtenni a Délvidék egyik kereskedelmi 
centrumának/5 Ebben az esetben szoros kapcsolat tételezhető fel a király politikai 
döntésével, amely Nándorfehérvárt — a déli végvárrendszer új központját — Keve 
megyével kapcsolta össze.66 Mindenesetre a királyi intézkedések hatására Keve 

Hrabak, Bogumil: Dubrovőani u Ugarskoj i njihove veze sa Bcogradon i Srbijom (1300-1541). 
In: GodiSnjak Grada Beograda, knj. 27. Beograd, 1980. (a továbbiakban Hrabak. 1980.) 60. p. 
A raguzai dalmátok 1330-tól mutathatók ki Kévén: Cirkovic, Sima: PriloSci za istoriju Kovina 
u srednjem veku. In: Zbornik za istoriju, I. Novi Sad, 1972. 83. p. 

58 Pleidell Ambrus: A nyugatra irányuló magyar külkereskedelem a középkorban. Bp., 1925. 
73. p.; Dinic-Knezevic, 1979. 155. p. Hrabak, 1980. 60-62. p. 

59 Huszti Dénes: Olasz-magyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban. Bp., 1941. 76. p. (A 
Római Magyar Történeti Intézet Kiadványai 3.); Mályusz, 1980. 536. p. 

60 Csúnki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II. köt. Bp., 1894. 
116. p.; Pesty, 1880. I. köt. 380. p. 

61 MOL Dl. 8861. 17. és 20. sor. Az oklevél szövege kiadva: Wenzel Gusztáv: Magyarország 
bányászatának kritikai története. Bp., 1880. 436^t39 . p. 

62 ÁÁMR Dok. 69. 1. kiadva: Magdics, 1888. 1-2. p. 

63 Magdics, 1888. 4-9. p. 

64 ÁÁMR Dok. 69. 6.; Magdics, 1888. 11 15. p. Az adománylevelek kimondják, hogy a kivált-
ságok fejében 2 mázsa viaszt kell beszolgáltatni a királyi udvarba, s a városnak őriznie kell 
a királyi kikötőt. 

65 Fekete Nagy, 1926. 82. p. 

66 Mályusz, 1980. 541. p. 



vára és városa mind katonapolitikai, mind gazdasági értelemben virágkorát élte a 
X1V-XV. században. Úgy tűnik, az al-dunai Keve városának története önmagában 
választ ad arra a kérdésre, hogy hol is alakult ki a (rác)kevei címer. A XV. század 
közepén a Csepel-szigeten királyi engedéllyel megtelepedett szerbek — a jogfoly-
tonosság biztosítása érdekében — régi pecsétjüket is használták. Persze joggal me-
rül fel a kérdés, hogy a megváltozott viszonyok közepette volt-e értelme a régi 
címert használni, más szóval: a régi címer mondanivalója érvényes volt-e az új 
településre? 

A Csepel-szigeti Keve 

I. Ulászló király egy másik, de szintén 1440. október 10-én kelt oklevelében a 
menekülő keveiek számára révjogot adományozott.' Az új telepesek tehát igye-
keztek régi életmódjukat folytatni, bár Csepel-szigeti megtelepedésüket ideiglenes 
eseménynek tekintették.'8 A kikötő virágzását mutatja, hogy Mátyás király egyik 
naszádos alközpontja a Csepel-szigeti Kévén működött,h amely a török időkben 
sem veszítette el fontosságát. A török kincstár 1549-ben a ráckevei kereskedők 
kiselejtezett hajóit vette meg hajóhíd építése céljából, sőt a hászvárosban a török 
hatóságok még 1565-ben is szedtek hídvámot.70 

A XV-XVI. századi oklevelek azt mutatják, hogy a szerbek által alapított Rác-
keve gyorsan beilleszkedett a magyaroszági városfejlődés menetébe. A történetírás 
eljövendő feladatai közé tartozik, hogy e folyamat összetevőit tisztázza. Kétség-
telen, hogy Buda királyi székhely közelsége és a Csepel-sziget királyi (királynéi) 
uradalmi jellege jelentősen befolyásolta Ráckeve fejlődését. Ehhez még hozzá-
járult az is, hogy a település a középkori Magyarország legfontosabb kereskedelmi 
útja, a Duna mellett feküdt. Ezek a helyi és helyzeti energiák lehetővé, a jövevények 
szellemi és anyagi tőkéje szükségszerűvé tették a kereskedelem folytatását. 
Királyaink a város polgárai számára — annak etnikai összetételétől függetlenül — 
az al-dunai Keve kiváltságait nemcsak 1526 előtt, hanem az után is megerősítet-

67 ÁÁMR Dok. 69. 9.; Magdics, 1888. 24-25. p. Régi térképek vizsgálatakor kiderült, hogy a 
rév közvetlenül a település északi határában állt, de ezt egy másik dolgozatban kívánjuk be-
mutatni. 

68 ÁÁMR Dok. 69. 14. ; és 69. 18.; Magdics, 1888. 32-34. és 40-41. p. 

69 Szentkláray Jenő: A dunai hajóhadak története. Bp., 1885. 65. p. 

70 Velics Antal-Kammerer Ernő'. Magyarországi török kincstári defterek. II. köt. Bp., 1890. (a 
továbbiakban Velics-Kammerer, 1890) 57-58., 330-331. p. 



lék. 1 A helytörténelírás nem vette figyelembe, liogy Zsigmond a határszéli, míg 
Mátyás az ország központi fekvésű településeit támogatta.72 Ennek ismeretében 
nem lehet véletlen, hogy Ráckeve Mátyás uralkodása alatt igen sokszor szerepel 
írott forrásainkban. 

A XV. század második felében lezajlott váradi vámperben a szabad polgár-
városok sorában egyedül Ráckeve szerepelt mint királynéi oppidum. Az ország 
egyik legnagyobb vámpere 1476-1478 között zajlott, majd Mátyás halála után 
ismét kiújult. Mátyás igen jól ismerhette Ráckeve anyagi helyzetét, hisz a város 
kiváltságait több esetben megerősítette. A település polgárai ilyenkor sem érkeztek 
üres kézzel, mint ahogy akkor sem, amikor a Csepel-szigetet királynéink násza-
jándékba kapták. 

Ráckeve kereskedői az ország legkülönfélébb vidékeit járták be. Macskási Tár-
nok János, a váradi püspökség udvarbírája és két Bihar megyei alispán 1481. 
augusztus l-jén kelt bizonyságlcvele szerintTordai András, a Váradtól nem messze 
fekvő Bölcs vámhely birtokosa és a ráckevei rác Nikola megegyeztek, hogy a ke-
veiek n m szállíthatnak idegen árut, csak a sajátjukat, ami után nem kellett vámot 
fizetniük. Az 1470-es években is kereskedtek a ráckeveiek Erdélyben. Dengclegi 

71 Kiadatlan oklevél 1533-ból: PmL Ráckeve mezőváros iratai. Feudális kori iratok. Elöljárósági 
iratok (1405 1848). 8. köt. Processus urbarialis. 10-11. p. 

72 Kubinyi András: Változások a középkor végi Magyarországon. Bp., 1993. 19. p. (História 
Könyvtár) 

73 MOL Dl. 24438. Az oklevél szövege: Teleki, 1862. XII. köt. 15-16. p.; A váradi vámper 
legkorszerűbb feldolgozása: Kubinyi András: A városi rend kialakulásának gazdasági teltételei 
és a főváros kereskedelme a XV. század végén. In: IBM, 15. (1963) 189, 191, 193. p.; Festy 

helytelenül — úgy vélekedett, hogy a vámperben az al-dunai Keve szerepelt: Pesty, 1880. 
I. köt. 385. p. Mátyás 1478. február 17-én visszavonta a tilalmát: MOL Dl. 36974. Az oklevél 
szövege: Teleki, 1862. XII. köt. 53 55. p. 

74 Teleki, 1865. XI. köt. 3. p. Egy későbbi adat bizonyítja, hogy ilyenkor a ráckevei bírák 
szőnyeggel tisztelték meg a királyi párt. Amikor Szapolyai 1539. január 20-án Segesváron 
tartózkodott, a ráckevei bíró szőnyeget vitt neki ajándékba. Szapolyai csak ezután érkezett a 
Csepel-szigetre, és itl várta Izabellát. Kemény Lajos: János király számadása. In: Történelmi 
Tár (= TT), 1889. 190-191. p.; Veress Endre: Izabella királyné 1519-1559. Bp., 1901. 42-
43. p. (Magyar Történeti Életrajzok) 
A nászajándékba kapott szigetet királynéink officiálisaik segítségével igazgatták. MOL Dl. 
86418. Beatrix különösen kedvelhette a szigetet, ahol cigányzenészek is játszottak neki. B. 
Nyáry Albert: A Modenái Hyppolit-codexek. In: Századok, 8. (1874) 2. sz. 81. p. 

75 MOL Dl. 26643. Az oklevelet említi: Kubinyi András: A középkori Magyarország középkeleti 
része városfejlődésének kérdéséhez. In: Borsodi Levéltári Évkönyv. V. köt. Szerk.: Csorba 
Csaba. Miskolc, 1985. 53. p. (A továbbiakban. Kubinyi, 1985.) 



Pongrác János erdélyi vajda 1472. október 30-i okleveléből megtudható, hogy az 
elhunyt Losonczi István fiai visszakapták Régen mezővárosát, amelyet még a király 
vett el tőlük a ráckevei „királyi jobbágyok" miatt. 76 1474-ben Drágffy Bertalannal 
is megegyeztek, miután a kevei szerb kereskedők elleni erőszakoskodások tisztá-
zódtak.7 A keveiek kereskedelmi kapcsolatai Budán keresztül nyugati irányba is 
kiterjedtek. Mátyás király 1464. július 15-én megparancsolta a budai polgároknak, 
hogy a Keve mezővárosból való János (Jovan) rác kereskedő jogtalanul elvett áru-
ját, amelyet ott akart megméretni, adják vissza. A felsorolt néhány adat jól ér-
zékelteti a város kereskedői által leginkább használt útvonalak jelentőségét.79 

A kolozsmonostori konvent 1481. augusztus 26-i bizonyságlevele arra is rávilá-
gít, hogy kik vettek részt a bonyolult kereskedelmi tranzakciókban. A ráckevei 
Keresztes rác és a görög (Graecus) Nicolaus 1481. augusztus 13-án beszélgetett 
egymással Kolozsvárott. A beszélgetés során a kevei szerb kereskedő elmondta, 
hogy kapcsolatban áll a szebeni Olasz Tamással és a budai német polgárral, Hal-
lerrel. A havasalföldi görög üzletfél jelenléte azt sejteti, hogy a keveiek keleti és 
déli irányú kereskedelmét az ortodox vallás is elősegítette.80 Az olasz (raguzai) 
jelenléte pedig azt, hogy a szerbek raguzai kapcsolatai a későbbiek folyamán is 
fennmaradtak. 

Raguza áruforgalma a XVI. század folyamán élte virágkorát.81 1543 és 1546 
között a dunai vámokat bérelték a török hatóságoktól.82 Fonásainkban latin, illetve 
olasz névvel szerepelnek, és különösen az ország déli, délkeletei területén éltek 
jelentősebb számban.81 Ráckeve 1546-os tahrir-defterében két Olasz vezetéknevű 

76 MOL Dl. 97345. Az oklevél regesztája: Iványi Béla. A Tomaj nemzetségbeli Losonczi Bánííy 
család története. II. köt. 1458-1526. Bp., 1928. 159. p.; Kubinyi, 1985. 53. p. 

77 MOL Dl. 88549. 

78 MOL Dl. 16034. Idézi: Kubinyi, 1985. 53. p. 

79 A délnyugati áruforgalom bizonyítéka, hogy a szekerekkel, lovakkal, ökrökkel és juhokkal 
kereskedő keveiek 1482-1483-ban Muraszombat vámhelyén haladtak át: MOL Dl. I(X)989. 
Említi: Kubinyi, 1985. 53. p. 

80 MOL Dl. 36398. Az oklevél szövege kiadva: Magyar-zsidó Oklevéltár V. köt. I. rész. 1096 
1700. Szerk.: Grünwald Fülöp és Scheiber Sándor. Bp., 1959. 73-74. p. Az ortodox vallás 
kereskedelmi szerepéről: Kubinyi, 1985. 54. p. 

81 Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Bp., 1995. 31-32. p. (História könyvtár) 

82 Vass Előd: A hódoltsági terület nyugati áruforgalma a XVI. században váci török vámnaplók 
és magyar kamarai iratok tükröződésében. Bp., 1976. 51. p. In: Egyetemi Könyvtár Kézirattára. 
Kd. 4103. 

83 Fekete Lajos: Latinok a XVI. századi Budán. In: Magyar Nyelv, 57. (1961) 1. sz. 20 -25. p. 



személy szerepel: Olasz Ferenc és Olasz Petri. Az 1583. augusztus 6-án Ráckevén 
járt Woll" Andreas Stcinach feljegyezte, hogy a mezővárost szerbek és raguzaiak 
lakják.85 

A vámnaplók szintén tükrözik a ráckevei raguzaiak forgalmát. 1565. február 
elseje és április 30-a között az a Nóvák István fizetett 8000 ív papír után vámot,v 

akinek származását az 1570. június 12-cn Raguzában lezajlott kereskedelmi per 
tisztázta. Ebből kiderül, hogy két raguzai üzletember, Mattheo és Marino, akik 
egyben üzlettársak is voltak, 24 scudót, azaz magyar aranyforintot vettek fel hitelbe 
a raguzai „Sliepan Novacovich de Covin"-tól (Stjepan Novakovictól, a kovinitól), 
melyről egy hitellevél-bizonylatot állítottak ki ." A XVI. század végén Szerafim 
Zamanja szarajevói raguzai kalmár társa, a Nándorfehérváron elhunyt Marin Lukin 
Buca hagyatéka ügyében érkezett Budára. Zamanja az eljárás során kapcsolatba 
lépett ráckevei raguzaiakkal is, sőt Andjelija asszony miatt még börtönbe is került. 
A temérdek megvesztegetéssel járó hitelügyleteknek az ún. „hosszú háború" vetett 

. 88 veget. 
A helytörténet írás már régen bebizonyította, hogy a XVI. századi Ráckevén 

három templom állt,89 de sajnálatos módon még fel sem vetette annak a lehetőségét, 
hogy az egyik templom a katolikus raguzaiaké lett volna. Pedig a raguzaiak minden 
olyan településen, ahol kolóniájuk volt, kápolnát tartottak fenn. 

Főbb raguzai empóriumok: Temesvár, Lippa, Beszterce, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Brassó. 
Goldenberg, Samuit Italiani §i raguzani in viata economicá a Transilvaniei in secolul al XVI 
lea. In: Studii Revista de istorie, 1963. XVI. Anul, 3. Nr. 592., 607. p. 

84 Káldy-Nagy Gyula: Kanurti devri Budin tahrir defteri /1546-1562/. Ankara, 1971. 85 95. p. 
(Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Yayinlari: 177.) 

85 Tardy Lajos: Régi hírünk a világban. Bp., 1979. 127. p. 

86 Velics-Kammerer, II. 1890. 330. p. 

87 Tadic, Jorjo: Dubrovaőka arhivska gradja o Beogradu 1. 1521 1571. Beograd, 1950. 152 
154. p. (Gradja za istoriju Beograda) 

88 Vinaver, Vuk: Jedna dubrovaCka trgovaíka likvidacija u Budimu. In: Isiiniski Casopis. knj. 4., 
1952-1953. Beograd, 1954. 83-94. p. 

89 Mészáros {Fenyvesi) László: A középkori ráckevei templomok története (XII XVI. század). 
In: A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Diákköreinek Kiadványai 1974. Szerk.: 
Kóbor Jenő, Nagy István, Sipos József. Szeged, 1974. 74-75. p. Itt szeretnék köszönetet 
mondani Dr. Fenyvesi Lászlónak a balkáni szakirodalom feltárásában nyújtott segítségéért. 

90 Molnár Antal: Pietro Massarecchi antivari érsek és szendrői apostoli adminisztrátor egy 
házlátogatási jelentése a hódolt Dél-Magyarországról. In: Fons, 2. (1995) 2. sz. 183. p. 



III. 

Összegzés 

Dolgozatunk végén nem maradt más hátra, mint az elmondottak rövid össze-
foglalása. Ráckeve jelenleg ismert legrégebbi pecsétnyomója 1520-ban készült.91 

Eitc az időre a pecséten megjelent ábrát már címernek tekintették, szimbólumai a 
város mindenkori lényegét fejezték ki.92 A királyi címer vörös-ezüst sávozatú 
heroldalakja arra mutat, hogy a város eredeti címere a királyi címer volt, és gyökerei 
a XIII. századig nyúlnak vissza.93 A címerkép másik eleme, a pallos később kerül-
hetett a sávok mellé. Feltűnő, hogy ez a megkülönböztető ábra nem a hagyományos, 
ún. topografikus várábrázolás, mint az a legkorábbi városok és várispánsági szék-
helyekesetében megfigyelhető.94 Az al-dunai Keve is várispánsági székhely volt,95 

de csak az 1879-ben használatba vett címerén jelenik meg a kéttornyos sziklaka-
pu.96 Mindez azt sejteti, hogy a település később kapta meg a címerkép másik ele-
mét, a pallost. Véleményünk szerint az al-dunai Keve Zsigmond király adomá-
nyábóljutott ehhez az ábrához. Zsigmond többször megfordult az al-dunai Kévén,97 

kereskedelmi és katonapolitikája a déli országrész városainak kedvezett.98 Keve 
városa tehát épp akkor jutóit a címer másik eleméhez, amikor a királyi zászlón ismét 

91 Az 1520-as évszám azért sem lehet korjelző, mert az arab számok használata csak a XV. 
század második leiétől jelenik meg a pecséteken. Erről: Majláth Béla: Püspöki és Nagy -Sarló 
község pecsétje. In: Turul, 2. (1884) 168. p. 

92 Vajay, 1972. 110. p. Utalni kell arra is, hogy a pecsét nemcsak személyi, hanem hivatali 
szimbólum is, ezért a városi kancellária meglétére is következtethetünk: Kumorovitz Lajos 
Bernát: A pecséttan eredményeinek értékesítése a történetkutatásban. In: A Jászóvári Premon 
trei Kanonokrend Gödöllői Szent Norbert Gimnáziuma 1939-40-i évkönyvéből. Gödöllő, 
1940. 11. p. 

93 Kubinyi, 1989. 139. p. 

94 A várábrák talán a korabeli pénzek hatására jelentek meg a városi pecséteken, és 
népszerűségüket a XV. század folyamán is megőrizték. Darvasy, 1942. 17-21. p.; Holub, 
1959. 137-138. p.; Püspöki, 1976. 17. p.; Kubinyi, 1972. 153., 166. p.; Kubinyi, 1989. 137. p. 

95 Ivánfi, 1872. 152-155. p.; Pesty, 1880. I. köt. 372. p. 

96 Pesty, 1880. I. köt. 390. p. Ugyanakkor az al-dunai Kévén is előkerült a jelenlegi címert őrző 
pecsétnyomó: Kubini leletek. In: Történelmi és Régészeti Értesítő. A Délmagyarországi 
Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye. Szerk.: Pontelly István. Temesvár, 9. (1883) 
188. p. 

97 Sebestyén, 1930. 57. p. 

98 Temesvár címere is azt mutatja, hogy a déli országrész városai katonai érdemeik fejében 
címeradományban részesültek: Vajay, 1975. 32. p. 



a vágásos címer kerüli előtérbe.)9 Ebben az időben jutottak fontos szerephez a ra-
guzaiak, akiknek hatása a címerfeliratban tükröződik. 

1440-től a Csepel-szigeti Keve méltó utódja lett a kereskedő al-dunai Keve váro-
sának. Jóllehet forrásainkban legtöbbször oppidumként szerepel, a hagyományos 
kereskedelmi csatornák továbbra is működtek, és II. Ulászló jövedelemjegyzéké-
ben egyedül Ráckeve szerepel oppidumként a szabad, királyi városok között.100 A 
település gazdasági virágzása a XVI. században sem szűnt meg, és ebben tevékeny 
szerepet játszottak többek között az itt élő raguzaiak is. 

99 Kumorovitz, 1954. 32. p. 

100 Fejéqiataky László: II. Ulászló jövedelmeinek jegyzéke. In: TT, 1880. 168. />, 
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WENZEL GUSZTÁV 

KOVÁCHICH MÁRTON GYÖRGY, HORVÁT ISTVÁN ÉS FEJÉR 

GYÖRGY MINT MAGYAR TÖRTÉNETMÍVELŐK 

(közli: SOÓS ISTVÁN) 

Bevezetés 

A Magyai- Tudományos Akadémia „Philosophiai, törvénytudományi és törté-
nelmi osztályá"-nak 1859. június 27-én rendezett ülésszakának keretében tartotta 
meg akadémiai rendes tagsági székfoglalóját a XIX. századi magyar történetírás és 
jogtudomány egyik jeles képviselője, Wenzel Gusztáv1, akit az Akadémia Csen-
gery Antallal együtt az előző év december 18-án fogadott rendes tagjainak sorába." 
Wenzel ekkor már országszerte ismert és elismert történetíró és jogtudós volt,1 és 
a magyar történettudomány ama nemzedékéhez tartozott, amely a magyar tudo-
mányos élet felvirágoztatásán, illetve ennek az európai tudományossághoz és szel-
lemiséghez történő felzárkóztatásán munkálkodott. Azoknak a történetíróknak a 
soraiban foglalt helyet, akik, mint pl. Horváth Mihály, Szalay László, Csengery 
Antal, Hunfalvy Pál, Szontagh Gusztáv slb., a ,,józan, a tudományokról egységben 
gondolkodó, realista, a tudományokat gyakorlati eredményeik alapján értékelő fel-
fogást"4 vallották s egyszersmind „nemzeti és hazafiúi kötelességüknek érezték az 
új igényű" és szemléletű történetírást.' 

1 L. erről: Budapesti Szemle, 1859. (VI. köt.) XVIII-XIX. füz., 227-229. p. (Csengery Antal 
beszámolója | 

2 R. Vúrkonyi Agnes\ A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. II. A pozitivizmus 
gyökerei és kibontakozása Magyarországon. 1830-1860. Bp., 1973. 258. p. (Tudomány-
történeti Tanulmányok 6.) 

3 Wenzel nemcsak tudományos monográfiáival és értekezéseivel vívott ki magának hírnevet, 
de oktatói munkásságával is. 1850 óta a pesti egyetem jogi tanszékének tanáraként a magyar 
és európai törvény- és jogtörténetet tanított, de egyidejűleg a közép- és koraújkori magyar 
történelem témaköréből is előadásokat tartott. L. erről R. Várkonyi A.: i. m. II. 257. p. 

4 Uo. 181. p. 

5 Uo. 49. p. 

FONS III. (1996) 1. sz. 51-71 p. 51 



Ezeket a célokat Wenzel nemcsak a magyar történelem, továbbá a hazai és az 
európai jogtörténet magas színvonalú művelésével, a történeti források kritikai ki-
adásával kívánta szolgálni, illetve megvalósítani, hanem a magyar historiográfia 
múltjának és jelenének, az egykorú európai történettudománnyal való összehason-
lító tudományos elemzésével is. Nem véletlenül választotta tehát székfoglaló elő-
adásának témájául a XVIII. század utolsó harmada és a XIX. század első fele törté-
netírásának történetét illetve, az említett időszak három prominens képviselője: 
Kovachich Márton, Horvát István és Fejér György történetszemléletének a vizs-
gálatát. 

Ezt megelőzően már több tanulmányt szentelt a historiográfia témakörének a 
magyar történetírás programjának keretében/1 különös tekintettel a magyar őstör-
ténetírás módszertani és szemléletbeli vizsgálatának kérdéseire. Elsők között is-
merte fel — ahogy arra már a szakirodalom rámutatott —, hogy hazánk és Kelet-
Európa történelmét nem szabad a nyugat-európai polgárosodás és tudományos fej-
lődés szemszögéből teljességgel megítélni.8 Értekezésében nemcsak a magyar tör-
ténettudomány hanyatlásának okait igyekezett feltárni, így többek között a német 
történetírás „káros" nézeteit a magyar nép történelmi múltjáról, illetve jelenéről, 
de megfogalmazta a kibontakozás módjait, programot is nyújtva egyúttal (a kútfők 
kritikai alapon történő vizsgálata, a külföldi történeti irodalom eredményeinek 
hasznosítása, a kútfőileg tisztázott történeti adatok felhasználása, a történeti is-
mereteknek más tudományok fejlődése és különféle „életcélok" érdekében történő 
alkalmazása). 

Az említett programba illeszkedett szervesen Wenzel akadémiai székfogalója, 
mely befejezetlenül, fogalmazványban maradt fenn kéziratai között.9 Ebben a há-

6 Uo. 452. p. 

7 Eszmetöredékek a magyarok eredetéről. In: Új Magyar Muzeum, 1850. (I. köt.) VIII. fiiz., 
431-457. p.; Históriai tanulmányok. Olvastatott az academiának mart. 20. 1854. In: Magyar 
Akadémiai Értesítő, 15. (1855) I. szám, 1-15. p.; Akadémiai jelentés G. J. úr emlék- iratáról 
őseink maradékai s ázsiai egyéb atyánkfiainak fölkeresése tekintetéből szervezendő tudomán-
yos expedíció ügyében. In: Magyar Akadémiai Értesítő, 18. (1858) V. szám, 272-275. p. 

8 Históriai tanulmányok, i. m. 7. p. •— A tanulmányról részletesen 1. R. Várkonyi A.: i. m. II. 
451-452. p. 

9 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (a továbbiakban: OSZK Kt.) Wenzel Gusztáv kéz-
iratai. Quart. Hung. 1490. — A fogalmazvány összesen 30 fólió terjedelmű. A kéziratot a 27. 
fólió után megszakítják Wenzel különböző tárgyú (historiográfia, középkori magyar történe-
lem, jogtörténet stb.) jegyzései. Az fogalmazvány csak a 48. fólión folytatódik és az 50. fólión 
megszakad. 
A kéziratra utal hibásan — Vécsey Tamás: Emlékbeszéd Wenzel Gusztáv rendes tagról. 



rom magyar történetíró jellemzésén, a magyar történettudományban általa „átmc-
neti"-nek nevezett korszakában betöltött tudományos szerepük felvázolásán túl-
menően Wenzel megismertette hallgatóit a hazai történetírás XVIII. század végi 
állapotával, valamint saját kora magyar történettudományának helyzetével is. 
Amellett, hogy elismerte a hazai történettudomány eredményeit, felhívta egyszer-
smind kortársai figyelmét a magyar történelem művelői előtt álló feladatokra, me-
lyek egy tudományosan magasabb színvonalú történetírás megteremtését célozták. 

A három történetíró közül Kovachichnak és Fejér Györgynek viszonylag kevés 
figyelmet szentelt. Kovachichot egyrészt Pray és Katona munkásságának folyta-
tójaként, másrészt megújítójaként mutatta be, akinek számottevő érdemei voltak a 
hazai műtörténet előkészítésében.10 Fejért, igen sokoldalú filológiai tevékenysége 
ellenére, már nem ítélte meg ilyen pozitívan. Különösen oklevélgyűjteményét, a 
„Codex diplomaticus"-t bírálta, melyet a kortársak, köztük Horvát István, elma-
rasztaló kritikáihoz hasonlóan rosszul szerkesztett, igen sok hibával tarkított for-
ráskiadványnak tartott. 

Wenzel Kovachich és Fejér közt jelölte ki egykori professzorának, Horvát 
Istvánnak a helyét a magyar történetírásban. Horvát személyét, egyéniségét, egész 
tudós pályafutását — jóllehet az ,,utolsó ázsiai magyar" nyelvészeti-etimológiai 
és őstörténeti elméleti és módszertani vizsgálati elveivel nem értett egyet — a körü-
lötte kibontakozó széleskörű polémiába bekapcsolódva nyíltan védelmezte annak 
„tudományos becsületét".1" 

Bp., 1894. 3. p. (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 
VIII. köt. 5. szám); 1. még említését R. Várkonyi Ágnes: i. m. II. 503. p. A székfoglaló 
rövid ismertetését 1. Csengerynek az 1. sz. jegyzetben említett beszámolójában. 

10 Vö. erről Csengery megjegyzéseit: i. h. 227. p. 

11 Ugyanerről 1. Csengery észrevételeit: i. h. 229. p. 

12 L. erre pl.: Eszmetöredék... i. h. 4 3 3 ^ 3 9 . p.; Akadémia jelentés... i. h. 275. p. Wenzelnek 
Horváttal kapcsolatos álláspontjáról 1. bővebben R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történet-
szemlélet a magyar történetírásban. I. A pozitivista történetszemlélet Európában és hazai 
értékelése. 1830-1945. Bp., 1973. 199. p. és II. 48., 403-404. p. — Csengery beszámolójában 
Horvát István történetírói munkásságának megítélésében — minden, Horvát iránt érzett tiszte-
lete elllenére, különös tekintettel a tudós őstörténeti munkásságára — óvatosabban nyilatkozott 
meg és Wenzellel ellentétes felfogást vallott. Negatívan ítélte meg elsősorban Horvát „kalan-
dorságát a tudományos kutatások mezején". Hangsúlyozta továbbá: Wenzelnek, mint a 
tanítványok egyikének, kötelessége lett volna ,,mester véka alá rejtett irataiból a rectifikált 
nézeteket napfényre hozni". L. i. h. 228-229. p. 



Kováchich Márton György, Horvát István és Fejér György mint magyar 
történetmívelők. Rövid visszapillantás a magyar történet irodalmának 

legközelebb lejárt stadiumára1 

Ha a XIX. század tudományosságának azon kívánalmát kellő tekintetbe vesz-
szük, mely szerint tudományos vizsgálatokban és fejtegetésekben nem ösztönsze-
rűleg, hanem eszmélve kell eljárnunk, úgyhogy nem csak azoknak célpontjai és fő 
iránylatai iránt tisztában leszünk magunkkal, hanem valamint az egyes részletek-
ből, úgy a combinatiók egészéből is, mennyire csak lehetséges, az objectív eseti-
legesség és a subjectív önkény hatását kizárván minden és minden tekintetben 
egyedül biztos praemissáknak alapján öntudatosan és a logicai következetesség 
útmutatását szem előtt tartva haladni igyekezzünk; ha továbbá ehez képest a ma-
gyartörténelem hivatását is felfogjuk: idején és helyén valónak tartom, törtenetünk 
irodalmának legközelebb lejárt stadiumára rövid visszapillantást vetni. Igaz ugyan, 
hogy minden történeti vizsgálatnak és fejtegetésnek elvégre a történelem forrá-
saiban kell megállapodnia; s hogy mindaz, ami ezeken túl megy vagy kívül esik, 
csak hypothesis érvényével birhat, minek folytán a historicus leginkább ezen kút-
főkre fordítsa figyelmét. De másrészről nem kevésbé igaz az is, hogy valamint 
minden más tudomány, úgy a történelem mivelésének kedvező eredménye csak a 
munkaerő kellő szervezése mellett várható. S ezen oknál fogva nem csak az kívána-
tos, hogy minél többen erejöket és igyekezetöket a hazai történet mívelésére fordít-
sák; hanem különösen az is, hogy munkásságukat helyeseknek és bizonyos iga-
zoknak elismert célpontokhoz képest egyesítsék és általában úgy járjanak el, misze-
rint az egyesek működése és igyekezetei harmonicus egészet képezzenek, mely 
magosabb szempont alatt irodalmi organismussá alakuljon. 

Korunk tudományosságának tehát a magyar történet minden mivelőihez intézett 
egyik intő szava, hogy hivatott munkatársaik működése iránt kellő figyelemmel 
lévén, evvel összhangzólag a közös czélt előmozdítani igyekezzenek; minek foly-

1 Wenzel kéziratát az eredeti fogalmazványnak megfelelően szó szerint, illetve betűhíven adjuk 
közre. A szövegben olvasható, de Wenzel által kihúzott, túlnyomórészt stilisztikai jellegű 
változtatásokat, melyek a témában kifejtett gondolatok tartalmi vonatkozásait nem érintették, 
nem vettük figyelembe. Wenzel gyakran használt rövidítéseit, mint pl. tt (történet), tti 
(történeti), n (nem), t. (tisztelt) stb. és a három történetíró család- és keresztnevének rövidített 
változatait mindenütt feloldottuk. A kézirat lapszéli jegyzéseit a jegyzetekben feltüntettük. A 
Wenzel által aláhúzással kiemelt szövegrészegeket, mondatokat, szavakat kurzívval jelöltük. 



tán a magyar törlcnct irodalmának tudományos fontossága ís kétség alá többé nem 
eshetik; s ennek egész menetét és egyes mozgalmait folyton folyva szemmel tartani 
és éber figyelemmel kísérni mindenkinek hivatása, ki sikercel erejét és igyekezetét 
a magyar történet mivelésének szentelni akarja. 

Ennek értelmében mondám, hogy szándokam a magyar történet irodalmának 
legközelebb lejárt stadiumára rövid visszapillantást vetni. Különösen pedig, hogy 
annak három fő képviselőjét Kováchich Márton Györgyöt, Horvát Istvánt és Fejér 
Györgyét jellemzését [sic!] kísérni akarom. Kiindulási pontul veszem a magyar 
történet azon irodalmi állapotát, melyre azt a XVIII században hazánk akkor jeles 
történetírói emelték. Végét ezen irodalmi korszaknak találom a magyar törté-
netírás újabb emelkedésére vezető első nevezetesebb mívekben. Igaz ugyan, hogy 
az így kijelöli irodalmi stádiumok idő szerint bizonyos kezdő és végző évek által 
szoroson meghatározni nem lehet. Ugy az irodalomban, mint az életben, az átme-
neteknél ugrást nem igen tapasztalunk, s az egyes kifejlődési stádiumok többnyire 
csak lassankint és alig érezhetőleg állnak be. De a magyar történet minden szakis-
merője fog érzeni, ha egyrészről a magyar történet azon tökélyére, melyet XVIII. 
századi jeles historicusaink azt biztos kritikai alapra fektetvén s az élet és a tudo-
mány kívánalmaihoz képest mivclni igyekezvén egyesített erővel előidéztek, s 
mely annak nem csak a hazában hanem külfölden is akkor méltó elismerést és nem 
csekély tekintélyt szerzett; másrészről, pedig g[ró]f Teleky Josef [sic!], Jászay Pál, 
Horvát [sic!] Mihály, Szalay László, Csengery Antal és mások történeti míveire 
hivatkozom. Mi ezek közt fekszik és körülbelől történetünk irodalmának 50 évét 
foglalja magában, fejtegetésemnek tárgya. 

Ha Magyarország történeti irodalmának ezen így közelebb meghatározott fél-
százados mozgalmain végig tekintünk, számos férfiakra találunk ugyan, kik példás 
buzgósággal és nem csekély áldozatkészséggel hazánk múltját tanulmányozni cs 
felvilágosítani igyekeztek. Dce tekintetben mostoha társadalmi és literatúrai viszo-
nyainknak folytán ezeknek munkássága organicus egészszé nem alakulhatott; s 
tudományos folyóirataink daczára is (Tudományos gyűjtemény, Felső Magyar-
országi Minerva, Tudománytár, Athenaeum,) kutatásaik és irodalmi tevékenysé-
gök többnyire elszigetelve maradtak. Azonkívül csaknem kivétel nélkül hiányzott 
bennök a tudományos önállóság azon mértéke, mely nevezetes irodalmi eredmé-
nyek előteremtésére okvetlenül megkívántatik; s midőn ennek következtében tör-
téneti irodalmunk a gyakorlati élet kelletinél nagyobb befolyása alatt állt; a tudó-
saink közti viták éppen az említett okoknál fogva nélkülözték többnyire a valóságos 
tudományos polémia méltóságát s nem ritkán személyes szivakodásokká [sic!| fa-
jultak cl. Kiknek ezekbe ereszkedni nem volt kedvök vagy természetes hajlamok, 
a közönségnek csaknem minden részvététől megfosztva látták magokat; s munkai-



kat érdemszerint méltányolni az utókornak maradi feladata. Csak néhány kevés 
tudósainknak sikerült az által, hogy vagy a gyakorlati élet fontosabb korkérdése-
inek megfejtésére a szükséges történeti adatokat nyújtott; vagy rendkívüli szellemi 
erejének nyilatkozata által másoknak imponala, vagy óriási szorgalmat kifejtett, a 
mindennapiság színvonalánál magasbra emelkedni és a közönség nagyobb elis-
merésében részesülni. De ezek is egyedül mint magokban álló nagyságok tűnnek 
fel. 

Úgy látszik, mikép ez által eléggé indokolva van, hogy hazánknak itt szóba 
hozott történetirodalmi korszakát leginkább Kovachich Marton György, Horvát 
István és Fejér György történettudományi munkásságának méltánylása által jelle-
mezni kisérthetem. Nem mintha kívülök a magyar történet más nevezetes és érde-
mes mivelőinek hiányában lett volna. Ezeknek munkásságáról és igyekezeteiről is 
fogok alább szóllani. De a külső hatást tekintve, főkép az emiitett 3 férfi mutatkozik 
mint történelmi iránylataink képviselője. Ezek közül csoportosulnak, mint magyar 
lörténetmivelők a többiek, habár nagyobbrészt belső összefüggés nélkül. Csak Hor-
vát Istvánnak, ki egyszersmind jeles tanár volt és mint író rendkívüli szellemi erőt 
tanúsított, sikerült némileg történeti iskolát alapítani; mennyiben volt idő, melyben 
zászlója alatt sok magyar tudós írt; valamint jelenleg is még sokan nem csekély 
pietással ragaszkodnak emlékéhez; Szabadjon nekem is, egyik háladatos tanítvá-
nyának vallani magamot." Ami minden tudományos iskolák szükségképi attribú-
tuma, számos ellenei itt szintén hiányozzák. 

És most már Kováchich Márton Györgyről, Horvát Istvánról és Fejér Györgyről 
részletesen szóllani fogok. 

Kováchich Márton György (született Nagysenquitzen [sic!] Poson Megyé-ben 
1743"\ f Xber l-jén 1821.), kezdetben papságra készült, később azonban jogi 
pályára lépett által, s a nagyszombati egyetemnél a jogtudományt és 2 évig az épen 
akkor ujonan behozott politikai, és kamaralis tudományt tanulta. Létezik kéziratai 

2 Wenzel az 1830/31. egyetemi tanévben hallgatta Horvátot, melyről többek között a 
történetírónak a történeti segédtudományi előadásairól készített jegyzetei is tanúskodnak. A 
kéziratot 1. az OSZK Kézirattárában: Quart. Lat. 2370. Diplomatica eum peculiari respectu 
ad Hungáriám juxta Praelectiones Spectabilis ac cl. Domini Stephani Horváth | s ic! | AA. LL. 
et Philosophiae Doctoris, in Regia Sicentiarum Universitate Hungarica Diplomaticae, Chro-
nologicae, Genealogiae, et Heraldicae item Literaturae Hungaricae Professoris conscripta per 
Gustavum Wenczel [sic!] Juris lum in annum Auditorem, Pesthini, 1830/31. tol. 92 Vécsey 
téved, amikor ezeket úgy tekinti, mint amelyeket Wenzel Horvát előadásai nyomán önállóan 
dolgozott ki. (i. m. 2. 1. sz. jegyzet) 

3 Wenzel tévesen adja meg Kovachich születési dátumát. Helyesen: 1744. nov. 9. 



közt a nagyszombati városi tanácsnak 1772 scpt. 23-én számára kiadott bizonysága, 
mely őtet 12 évig ott folytatott tanulmányainak folytán különös dicsérettel ajánlja.' 
S ezen évtől körülbelől számithaljuk gyakorlati életpályáját, mely a a hivatalnoki 
és tudományos hivatást egyaránt foglalta magában. Első tekintetben ugyan különös 
sikert nem ért cl. Kezdetben a magyar egyetem könyvtáránál kezdett szolgálni , de 
ezt csakhamar előbb a helytartótanács, azután a magyar udvari kamara levéltári 
szolgálatával cserélte fel, hol őtet eleinte indicans, később lajstromozó minőségben 
találjuk.'' Mi bokrossá tették hivatalos állását ellenségei és irigylői, kik közt külö-
nösen a kamarai levéltárnak akkori igazgatója, Lcndvay Márton tűnik fel, arról 
hátra hagyott kéziratai több sajnos adatot nyújtanak. 1793[-ban] g[róf] Balassa 
Ferencz pártfogását keresni kényszerítve, egy ahoz ezen évi május 23-a alatt be-
adott emlékiratában magát méltatlan gyanúsítások ellen védi. S midőn 1800[-ban| 
számára a kamarai lcvéllár aligazgatói hivatalbani helyettesítésre remény nyílt, 
feladás történt ellene, hogy ő levéltári hivatalának esküjét megszegte. Ezen fela-
dást, mely abban állt, hogy Kováchich a Kamarai levéltárnak lajstromából egy 
adatot nyomtatásban közzé tette, s hogy Lakicsot, ki egyébiránt felső engedelem 
mellett a kamarai levéltárban tudományos buvárlatokat tenni jogosítva volt, I 
Ulászló Király 1444-ki decretumára figyelmeztette volna, alaptalannak bebizonyí-
tani nem volt ugyan nehéz7; de Kováchichnak további hivatalos pályája azóta el 
volt zárva, minda mellett hogy igénytelen tudományos láradozasai neki József fő-
herceg nádor és az ország minden előkelő főurainak kegyességét, és az összes haza 
méltányló tiszlelésél szereztek. Ennek bizonyságául szolgál, hogy a fenséges ná-

4 Wenzel ezt a dokumentumot, amint azt egy lapszéli jegyzete is bizonyítja (tol. 8.) 
Kováchich kéziratait átvizsgálva az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában (a továb-
biakban: OSZK Kt ) az „Acta et opuscula" című és Fol. Lat. 86. jelzetű kéziratcsomóban 
fedezte lel. A forrás ebben a kéziratkötegben ma már nincs meg. — F lapszéli jegyzéséhez 
még hozzáfűzte: |Kovaehich| „2 évig hallgatta a politikai tudományokat." 

5 1774. októberétől 1784-ig. 

6 1784-től. 

7 L. az ügy részleteiről a 3. sz. jegyzetben idézett kéziratot: „Acta denunciationis per Martinum 
Lendvay consiliarium cameralem et Archivi directorem ... contra M G. Kováchich ejusdem 
Archivi regestrantem ex invidia nominis et hypocrisi religiosa, politica et officiosa anno 1800. 
factae. fol. 1 10. — A kérdésről I. részletesen; V. Windisch Éva: Kováchich Márton György, 
a forrásgyűjtő. Kandidátusi értekezés. Bp., 1968. 45-46., 49. p. (Az értekezést ld. OSZK 
Kt.-ban és az MTA Könyvtára Kézirattárában) 

8 Wenzel ezzel kapcsolatban lapszéli jegyzetben, mintegy emlékeztetőül a következőket jegyezte 
tel: 1802 Pesten; 1810 Zemplén; 1815 Varasdi táblabíró; Borsod, Zala stb. táblabirái. 



dor igen fontos országos ügyekben többször tanácsával élt; hogy magasabb meg-
bízásnak folytán közjogi és történeti kérdések felvilágosítása végett gyakrabban 
Írásbéli véleményt nyújtott be; hogy névszerint a Magyarországi bandériumokra 
vonatkozó kutatások végett különös kiküldés mellett 1810[-ben] Magyarországot 
és Erdélyt utazta be9; hogy érdemeinek elismeréséül többször nagyobb kisebb aján-
dékokkal volt egyes lelkes hazafiaktól megtisztelve; hogy az atya iránti kegyesség-
nek folytán, szép reményű fia, Miklós József is, ki a későbbi években neki munka-
társa volt; kit tehát így szintén kiemelnem szükséges, Magyarország legelőkelőbb 
férfiainak pártfogásában részesült; úgyhogy 18041-ben] g[ró]f Cziráky Antal ennek 
gyámságát elvállani késznek nyilatkozott, egyszersmind már saját érdemeinek 
alapján is a nádor által a nemzeti museumhoz könyvtári segédnek neveztetett ki; 
1819 ápr. 22-én Verhovácz Miksa zágrábi püspök által a Berkovics család kihalta 
által meg ürült egyik Neuzina falubani praediummal adományoztatott meg stb.'° 

Ily kitüntetések mellett tehát csakugyan csodálkoznunk lehet, hogy Kováchich 
Márton György levéltári lajstromozói állásával soha magasabb hivatalt nem nyer-
hetett; hogy midőn 1803 óta ismételve Magyarország historiografusának állomását 
keresvén soha czélt nem érhetett; hogy midőn ő 1806[-ban] cameralis és az or-
szágos levéltáraknak kutatásai érdekébeni használására felső engedelmet bizonyos 
korlátok közt és már csaknem meg is nyert vala, ellenségei ennek foganatbavételét 
is meghiusitani képesek voltak stb. Csak mikor már aggasztyán [sic! ] volt, fára-
dozásainak némi gyümölcsezését kezdte érezni. Saját szülőmcgyejében t.i. Poson 
megyében csak 1819[-ben] 76 éves korában, akkor ugyan már fiával együtt lett 
táblabíró." 

Végül említsük meg, hogy Nicolai Frigyessel, Müller Jánossal, Kriebel János-
sal, Perez Henrikkel és más külső tudósokkal szoros barátságos összefüggésben 
[sic!] élt.12 

9 Kováchich 1810. június 10-től 1815. december 15-ig a nádor és az országgyűlési bizottság 
megbízásából fiával együtt irodalmi utazásokat tett azzal a céllal, hogy az ország történelmi 
múltjára és irodalmára vonatkozó forrásokat, kútfőket kutasson fel. 

10 Wenzel ehhez még jegyzetben hozzáfűzte: „1818 Maj[us| l9[-én| nyugalmazva l(XX) 
f[orin]ttal[.] A lapszélre pedig az alábbiakat írta: „Tud. gyűjt. 1819. V p. 108 statualtatott. 
9-12Xer 1819." 

11 Vö. erről az egykori híradást a Tudományos Gyűjteményben: 1819. VI. köt. 117 118. p. 

12 Wenzel ehhez még hozzáfűzte: „1820 Frankfurter Gesellschaft für Deutschlands alte 
Geschichte 23 9ber." — Azaz Kovachichot ekkor vették fel a német történetkutató társaság 
tiszteletbeli tagjai közé. (Egy lapszéli jegyzetben a következő olvasható: Peter Orlay 13 9ber 
1821) Az itt felsorolt személyek, akikkel Kováchich többek között levelezésben állt: Christoph 



Kováchich tudományos munkái és a magyar történetírás előbbi, leginkább Pray 
és Katona által képviselt irodalma közt, még igen szoros összefüggés léte/ik. A/ 
ettőli különbség leginkább csak abban áll, hogy Kováchich speciális tárgyakat emel 
ki az ország eseményeinek összes menetéből, s hogy ő ezeknek fejtegetésében nem 
annyira az előbbi história Rcgum utmutatásál követte, mintsem az akkori gyakorlati 
közélet irányadó befolyása alatt állt. Ezen fejtegetések leginkább a magyar közjog 
és törvényhozás történetéből vannak véve; s bátrán állíthatjuk, hogy az általa részint 
fia által kiadott Vestigia Comitiorum11, Supplementa ad Vestigia Comitiorum' 
Monumenta Veleris legisilationis apud Hungaros , Sylloge decr. Comit ", Noti-
tiac praeliminaries ad Syllogen1 ', Astrae18 stb. de számos apró értekezései is egy 
magyar valóságos jogtörténet megírását csak tették lehetségessé. Felette sajnos, 
hogy a magyar törvénytár szövegeinek általa oly különös előszeretettel munkába 
vett javítása és kiegészítése, melyben szintén fia folytatta fáradozását, akadályok 
miatt meg nem történhetett. Mindamellett nem bírt Kováchich nagy szorgalmának 

Friedrich Nictilai (1733 IS I I ) német könyvkereskedő és író, Johanncs von Miiller (1732 
1X09) német történetíró és publicista, Georg Heinrich Pert/. (1793 1X76) német történetíró, a 
Monumenta Germaniae Historica c. német forráskiadvány-sorozat egyik tő szervezője és 
elindítója, valamint Kriebel János kormányszéki tanácsos, történetíró. Leveleikel 1. az OSZK 
Kt. Kovachich hagyatékában: Commercium Litteratum Georgii Martini Kovachich Anni 1770 
1X21. Volumina 29 Fol. Quart. Lat. 43. 

13 Vcstigia comitiorum apud hungaros ab exordio regni eorum in Pannónia, usque ad hodiernum 
diem celebratorum. (...) E probatis scriptoribus, ac potissimum diplomatibus erűit, ordine chro-
nologico disposuit, opportunis reflexionibus illustravit, et auspiciis ... Josephi e comitibus de 
Battyán ... edidit ... Pestini, 1790. 

14 Helyesen: Supplcmentum ad vestigia comitiorum apud hungaros ab exordio eorum in Pan 
nonia, usque ad hodiernum diern celebratorum. Volumina 1 III Budae, 179X 1X01. 

15 Helyesen: Monumenta veteris legislationis hungaricae, quae nunc primum detecta, ex origi 
nalibus authenticis desumsit et vulgavit ... Claudiopoli, 1X15. és Monumenta veteris legisla-
tionis hungaricae hactenus inediti partém ex originalibus, partém etiam ex transumtis 
authenticis, partém etiam ex credibilibus copiis coaevis desumsit, et primum edidit...Zagrabiae, 
IXIS. (Kovachich József Miklós munkái) 

16 Sylloge decretorum comitialium inclyti regni Hungáriáé, quae in vulgato corpore juris hun-
garici, hactenus aut pcnitus desiderabantur, aut aliqua sui parte, manca referebantur, et 
oblivioni postliminio, recenter erepta sunt. (...) Zagrabiae, 1X1X. (Kovachich József Miklós 
műve) 

17 Notitiae praeliminares ad syllogen decretorum comitialium. (...) Zagrabiae, 1X20. (Kovachich 
József Miklós munkája) 

18 Helyesen: Astraea, complectens subsidia literaria ad históriám legislationis, et jurisprudentiam 
hungaricam. Zagrabiae, 1823. (Kovachich József Miklós forrásgyűjteménye) 



megtelelő azon szellemi és emelkedettséggel melyet satusférfi hivatására nélkülöz-
hetetlen kelléke [sic!]; minek okát legalább részben nem egészen kedvező külső 
életviszonyaikban kell keresnünk. Nem szenved kétséget, hogy alárendelt hivatalos 
állása rosszakarói és irigyloi folytonos ellenségeskedései c tetintetben súlyosan 
nehezültek rajta. Így alkalmasint lön, hogy csak ritkán volt képes az önállóság azon 
pontjára emelkedni, mely országos és közjogi kérdéseknek történeti fejtegetésénél 
is igen kívánatos. 

Horvát István (szül. Székesfehérváron 1784[-ben] Pesten f 1846. jan. 13.19) 
mind életviszonyairól, mind külső irodalmi szerepléséről már sokán szóltak. Mint 
egyetemi tanár és mint író egyaránt nevezetes volt[.] 

Azonban már saját vizsgálataim alapján mondhatom, hogy Horvát István tudo-
mányos érdemeiről egyedül nyomtatásban megjelent munkái után igazságosan ítél-
ni nem lehet/ Munkásságában ugyan azon hibát vettem észre, mely általában oly 
tudósoknál gyakran találtatik, kik belső geniusukot követve, hogy a minden emberi 
tudományban mint egy szükségképi hézagokat és hiányokat kiegészítsék, midőn 
vizsgálataikban ilyeneket tapasztalnak, saját szellemi erejőket érezvén, csak ha-
ladni igyekszenek, s megfelejtkeznek azon régi igazságról; hogy ,,ars longa, vita 
brevis." Otet is a kérlelhetetlen halál akkor ragadta ki körünkből, midőn azon mun-
kát, melyet ő élete feladatának tekintett, korán még be nem fejezte, sőt alig azon 
pontig vezette volt, hogy mások azt csak némileg érthették. Valamint előtte is gyak-
ran történt (p.o. Hevenesy, Kaprinay stb.), úgy ő is magát és másokat évről évre 
biztatta, hogy legközelebb czélhoz érni fog. Azonban munka közben uj meg uj 
teendők mutatkoztak, melyeket előbb végezni hivatásának tartott, s így lőn, hogy 
midőn ő meghalt, munkája befejezetlen maradt hátra. Világos tehát, hogy ha Horvát 
Istvánról és tudományos működéséről igazságosan Ítélni akarunk, soha ezen körül-
ményt szem elől ne tévesszük. Ki Horvát István kéziratait tanulmányozzák, me-
lyeknek a nemzeti muzeum számára történt megszerzését még halhatatlan emlékű 
József főherceg nádornak köszönjük, azonnal meggyőződik arról, hogy ő mun-
kásságát oly nagyszerű tervnek alapján kezdte, miszerint azt tökéletesen befejezni 

19 Wenzel hibásan adja meg Horvát halálának dátumát: ugyanis nem 1846. január, hanem június 
13-án hunyt el. A lapszélre, talán emlékeztetőül részben Kovachich-csal, részben Horváttal 
kapcsolatban a következő neveket jegyezte tel: Virág Benedek, Trenka Mihály, Lendvay 
Márton. L. a kéziratban a II. íol-t. 

20 Vö. ezzel Toldy Ferenc hasonló megállapítását: ,,Ki Horvát István hatását és érdemeit csak 
munkái után ítéli meg, egy nevezetes vonást felejtett ki a képből: személyességét." In: 
Toldy Ferenc. Irodalmi arcképek. Válogatta, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és 
a jegyzeteket írta Lőkös István. Bp., 1985. 89. p. |Horvát István) (Magyar Ritkaságok) 



a leghosszabb életű ember legnagyobb szorgalma mellett is alig lett volna képes. 
Nem tagadom, hogy ezt szerencsétlenségnek tekintem, s hogy Horvát István jobban 
tette volna, ha feladatát szűköbb határok közt szabta volna ki. De van-e köztünk 
valaki, ki csak magáról is e tekintetben jót állhatna s ki ezt épen csak neki vétkül 
róhatná fel? Midnyájan emberek vagyunk; azok pedig, kik mindamellett, hogy 
láthatták, miképp Horvát István nyomtatott munkái csak töredékek, még is azokban 
talált egyes állításait szóval és írásban megtámadni, sőt nevetségesekké tenni, de 
azonkívül személyéi és hírét, nevét is gúnnyal és élczekkcl illetni, elég méltány-
talanok voltak már 9 esztendővel ez előtt figyelmeztettem arra, miszerint ezen 
úton nem vagyunk képesek meghatározni Horvát István munkaiban mi a salak és 
mi a tiszta nemes fcm." Azóta kéziratainak tanulmányozásával foglalkodtam: 
azonban csakhamar meggyőződtem arról, hogy ezek bármi becsesek is, nagyobb 
részt még be nem fejezett tanulmányok és dolgozatok; hogy sokra nézve, mit a 
közönség Horvát István nyomtatott munkái után még ma is véleményének tekint, 
ő maga később megváltoztatta nézetét; s hogy azon barátai és tanítványai, kik nem 
szellemének magas röpületét követni igyekeztek, hanem csak munkáiból kís/.a-
kított egyes passusokat, úton útfélen ismételgettek, mesterök irányában nagyot ve-
tettek. Ki Horvát Istvánról ítélni akar, legalább is kéziratait is tanulmányozza. Sokat 
tanulhat kiki azokból anyagi tekintetben. Ámbár alaki tekintetben egyetlen egy 
kész munka sem létezik azok közt, miért is formállánságuknál fogva az anyagi 
pracmissakból vont consequcnliakban is csak bajosan lehet bármit a szerző rová-
sára hibáztatni. Mert ki ál! nekem jót, hogy Horvát vizsgálatainak tel jes befejezése 
után az illető állításnál vagy nézetnél meg maradt volna-e ? Pedig csak ezen anyagi 
irányban volt többnyire eddig Horvát István megbírált. 

Szabadjon ennek folytán Horvát Istvánra nézve az eddigi bírálói felfogást egye-
nest megfordítani. Úgy hiszem vizsgálnunk kell inkább formaszerű modorát, mi-
ként néhány értekezésében kifejtve találtatik, melyet azután mértékül többi dol-
gozataira általában alkalmaztatni s ezeket azután úgy megbírálni lehet. Ne is mond 
ja senki, hogy munkáiban 2 osztályt megkülönböztetni lehet, melyeknek egyike a 
történeti tudomány különös tökélyét mutatná, másika ellenben egészen elhibázott 
irányának folytán szintén legfeljebb csak nagyszerű aberratiónak tekinthető volna. 
Ezen osztályozás is magában véve egyedül anyagi tekintetben alapszik, és íg\ a 

21 Vü. ezekre pl. Bajza József kritikáját: Emlékeztető Horvát Istv án s/ámára. In: Kritikai I apuk. 
1836. V. tűz., ! 18 137. p. 

22 L.: Eszmetöredékek a magyarok eredetéről. Vö.: 7. jegy/ . , 433. p. 



fenebbi indokolásnál fogva általom itt mellőztetik. Horvát István ugyanazon egy 
szelleme lengi által minden munkáit|.) 

Első nevezetes fellépése Horvát Istvánt éles kritikusnak tűntette fel23; s bármit 
tartunk egyébkint Schwartncr diplomalicájáról a Tud[ományos] gyűjt[emény]ben 
írt bírálatáról"4, már ezen alkalommal tanúsított rendkívüli szellemi tehetségén kí-
vül félreismerhetetlen abban a/ roppant olvasottság és b/ a legtisztább hazafiúi ér-
zelem, mely egyszersmind gyakrolatilag is érvényre jutni igyekszik. E mellett 
említhetjük, hogy midőn Horvát István később a Tud[ományos] gyűjtemény] szer-
keztője [sic!] volt"5, több nemzetiségünk szempontjából egészen közönös tárgyról 
is írt, hogy tehát ezen dolgozataiban szellemi tehetségeit más oldalról is megismer-
jük. Úgy hiszem, hogy Horvát Istvánnak ezen hármas irányban nyilvánított mo-
dorát kell bírálati alapul vennénk ha nagyobb történeti dolgozatairól is szó van. 
Járul ehez, hogy ő a magyar nyelv ismérésében valóságos mester volt; hogy azon-
ban ezen és a deák és német nyelven kívül más nyelveket legalább alaposon nem 
igen ismert s ez iránti adatait közönségesen csak fordításokból tehát 2-ik kézből 
vette. Magyar nyelvfejtegetésekből főkép mi nyelvünk külsőségeit illeti, gyakran 
különeznek mutatkozik, amit azonban neki hibául felrónni nem lehet.2'1 Midőn más 
nyelvekről szólt, nem tagadom, hogy gyakran hibázott.27 S ezek azon alapelemek, 
melyek minden dolgozataiban, kisekben s nagyokban egyaránt találtatnak. 

Kisebb történeti dolgozatai közül próbáljuk csak a gyökeres nemzetségeket s. 
Nagy Lajos és Mátyás királyaink védelmezését" és a portugaliai grófot párhu-

23 Néhány okok, mellyek a' nem régente kiadatott MCCCXXIX. esztendei magyar levélnek 
valóságos eredetiségét kétségessé teszik. Pest, 1804. 

24 L.: 1819. VII. köt. 70-108. p.; IX. köt. 65-89. p„ X. köt. 72 -99. p„ XI. köt. 83 106. p„ XII. 
köt. 89-100. p. 

25 1833-1836 között. 

26 Wenzel itt zárójelben megemlíti Jákob Grimm német nyelvész és irodalomtörténetíró nevét. 
Valószínűleg a nyelvtörténeti szemléletet hirdető és érvényesítő tudós nyelvészeti kutatásait 
röviden össze kívánta vetni Horvát hasonló nyelvtörténeti munkásságával. 

27 Lrre példák: Az „Atya" és „Anya" szovak más nyelvekben. In: Hasznos Mulatságok, 1828. 
I. Félesztendő. 31 36. sz.; Magyar Szovakhoz hasonlító Török Szovak. In: Tudományos 
Gyűjtemény, 1833. VI. köt. 51-65. p. és VII. köt. 11-39. p. 

28 Magyar Ország gyökeres régi nemzetségeiről. Figyelem gerjesztésül értekezik ... Pesten, 1820. 

29 Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a' nemzeti nyelv 
ügyében. Tekéntetes, tudós Schwartncr Márton úr vádjai, és költeményei ellen Pesten, 1815. 

30 Henrik portugalliai Grófról, mint magyar királyfiról. In: Tudományos Gyűjtemény, 1828. 
III. köt. 3-70. p. 



zamba tenni. Mind a 3 becses munka; de az elsőnek nagyobb jelentőséget tulajdoni-
tok, a másik kettőben már mutatkozik némi egyoldalúság, mely azonban itt még 
bizonyos határokat át nem lép. Ezen 3 értekezéséhez hasonló számos más dol-
gozatai is léteznek még részint nyomtatva, részint kéziratai közt, s ezen utóbbiak 
hol csak megkezdve, hol egészen vagy csak részben kidolgozva. P.o. különösen 
sajnálnunk kel, hogy a Werbőczy emlékéről írt munkája I-ső kötetének csak néhány 
töredékei találtatnak kéziratai közt.11 A magyarok eredete illető nagyszerű fejte-
getéseire bírták őtet Spittler és Schlözer hibás nézetei, melyeket helyre igazítani 
ezen vizsgálatnak volt eredeti feladata. Később ezek nagyobb dimensiokat nyertek. 
Kriebel János munkája" csak alkalmat adott azokra, s egyéb befolyással nem birt. '3 

Ezen igyekezetnek gyümölcsét kéziratai közt a csomók hosszú sorozatában ta-
láljuk; melyek mindazonáltal, fájdalom, nem befejezett munkák, hanem csak ki-
vonatokat és tanulmányokat tartalmaznak. A rajzolatok, melyeket ő 1824-ben fi-
gyelem gerjesztés végett kiadott34, s a bessenyőkre vonatkozó ivek'5, valamint szá-
mos más kisebb értekezései30; Piringer nyelvtanát illető bírálatát37 is ideszámítva, 

31 Werbőczy István emlékezete. — OSZK Kt. Fol. Ilung. 754. A töredékes kéziratos műnek 
ismertetését és elemzését Id.: Soós István: Diplomatika és politika. (Horvát István kiadatlan 
Werbőczy-köny vének története.)— In: Levéltári Közlemények, 59. (1988) I. sz. 81-110. p. 

32 Prospectus operis sub titulo História Hungáriáé. II. n., 1815. 

33 Wenzel itt egy mondatot félbehagyott: ,,A Nyomtatásban megjelent rajzolatokban..." L. a 
kézirat 15. t'ol.-t. 

34 Rajzolatok a magyar nemzet legrégiebb történeteiből. Figyelem gerjesztésül kiadta ... Pesten 
1825. — (Nem 1824-ben, ahogy Wenzel írja!) 

35 A pacinákokról. (A Vas nemzetről.) Pest, 1839. |Befejezetlen| 

36 Pl.: A scótiai régi magyarok. In: Hasznos Mulatságok, 1828. I. Félesztendő. 40. sz. 313 -
315. p.; Jazygesek, az az Jászok Angoly országban. Ajándékul a ' ditső Jász Nemzetnek. In: 
uo. 1828. I. Félesztendő 45. sz. 353 358. p.; A régi Hunnusok igazi néven Kunok voltak. 
Ajándékul a' ditső Kun Nemzetnek. In: uo. 1828. II. Félesztendő 2 6. sz.; A Magyarokról 
mint Agarenusokról. In: Tudományos Gyűjtemény, 1828. XII. köt. 3-27. p.; Jászok. I. értek-
ezés. A jászokról, mint magyar nyelvű népről és nyilazókról. In: uo. 1829. VII IX. köt.; II. 
Értekezés. A jászokról, mint Toxotákról, Jónokról, Pannonokról, Pelasgusokról, Paeonokról 
és Hellenekről. In: uo. 1830. VILIX. köt.; A DeuLschok Mózestől Tacitusig. In: uo. 1831. 
VI. köt. 24-102. p. 

37 Die Magyaren-Sprache, in ihren Grundzügen beleuchtet von P. Wien, 1833. — Magyarul: A 
magyar nyelvnek fényre bocsátott ágozati; németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, 
1833. — Horvát egy nagy terjedelmű tanulmánnyal felérő recenzióban cáfolta meg Piringer 
tévedésektől hemzsegő, dilettáns munkáját. Bírálatában nyelvészeti és őstörténeti ismereteinek 
egész tárházát felvonultatta. L. Tudományos Gyűjtemény, 1833. VI-XII. köt. és 1834. I -



ezen tanulmányoknak csak egyes töredékei; melyekhez Horvát alkalmilag, még 
néhány felvilágosító szót irt. 

Nem fogja a tisztelt academia tőlem kívánni, hogy én ezen óriási, de inkább csak 
tervezésben, mint teljes kivitelben meglévő munkáról részletesen nyilatkozzam. 
Horvát tanulmányai közt sok van, mi tapogatódzásnál, sok, mi puszta hypothesisnél 
nem egyéb. Határozott végeredményekre ritkán találunk; egyes nézeteket pedig a 
szerző többször módosított, sőt meg is változtatott. Csak kiindulási pontja az, mihez 
ragaszkodhatunk; a vizsgálatok részletes menete kritikai megbírálás tárgya nem 
lehet. S minden esetre igen feltűnő, hogy míg köztünk Horvát Istvánt kigúnyolták, 
mivel állította, hogy a magyar (ős)történet Abraham előtt egynéhány századdal 
kezdődik, s hogy létezésöknek első korában Egyiptomban is tartózkodtak; legújabb 
időben ezen állításai külföldi vizsgálatok által legalább indirect megerősítést nyer-
nek. Már az 1853 martius 14.ki gyűlésben, midőn a tisztelt académia figyelmét 
Rawlinson seythiai vizsgálataira kitértem, cmlitém, mi meglepő azon találkozás, 
mely Rawlinson és Horvát István vizsgálódásaik eredményei közt észrevehető ; 
azóta pedig újabb vizsgálatok, melyeket minap Csengeri [sic!] ezen helyen megis-
mertetett, ezen találkozás philológiai alapján is kezdik már feltüntetni. A régi 
Egyiptom és Assur közti ősi összefüggésre nézve Bunscn munkája igen neveze-
tes40; ennek nyilatkozatai, habár Horvát nézeteit directe nem erősítik is meg, még 
is sokat tartalmaznak, mi ezeknek támogatására szolgál. Egyéb iránt nekem sem 
szándékom itt, a rajzolatok minden tekintetbeni védője gyanánt fellépni. Jól is-
merem én leginkább etymológiai combinatióiknak gyöngeségét, s a tisztelt acade-
mia is tudja, hogy én a magyar őstörténet felvilágosítására egészen más utat köve-
tek.41 De feledkezzünk meg arról, hogy az őstörténet mezején a vizsgáló minden 

XII. köt. 

38 L.: Magyar Akadémiai Értesítő 1853-ról. Pest, 1853. 42. p. — Csengery beszámolójában (i. 
h. 229. p.) korántsem volt ilyen derűlátó Horvát őstörténeti kutatásainak igazolását illetően és 
nem fogadta Wenzel véleményét: ,,... azon állításban sem osztozhatom, hogy Rawlinson, Op-
pert és Bunsen ujabb vizsgálatai igazolják Horváth |sic! | István őstörténeti nézeteit. Horváth 
a sémi nevekben (Káin stb.), sémi népekben (filisztim) kereste a magyart . Rawlinson, Oppert 
és Bunsen a sémi népek addig nem ismert hát terében tüntetik föl a magya r t ? nem, hanem 
csak a magyarral rokon tu rán i nyelvet és népeket." |A fettel szedett szavak Csengery kie-
melései. | 

39 A seythák nemzetisége. In: Budapesti Szemle, 1859. (VI. köt.) XX. füzet, 243 263. p. 

40 Christian Kari Josias Freiherr von Bunsen: Ágyptens Stelle in der Weltgeschichte. Band 
I III. Hamburg, 1844-1845. és Band IV-V. C.otha, 1856-1857. 

41 Wenzelnek a magyar őstörténet kérdéseiben elfoglalt álláspontjára 1. A magyar történet le-



felől mintegy bolygó tüzek által van körülvéve, melyek őt könyen az igaz úttól 
félrevezethetik; hogy midőn Horvát István ezen tanulmányait megkezdte, a 
nyelvtudomány még koránsem volt még annyira kifejtve mint ma; hogy tehát 
módszerét helyreigazíthatjuk ugyan, de ha azt méltánylattal megbírálni akarjuk, 
egyedül az akkori tudományos állapotokat szabad szem előtt tartanunk. 

Azon kívül ne ignoráljuk Horvát István más érdemeit sem; ne fogjuk fel összes 
irodalmi működését is azoknak szempontja szerint, kik ázt úgy tekintik, mintha ő 
a rajzolatokon kivül semmi egyebet nem írt volna. Az Árpád ótai magyar történetre 
nézve is léteznek számos vizsgálatai, s e tekintetben érdemei a magyar diplomatika, 
a jogtörténet stb. körében annál többet nyomnak, minthogy ő mindenben önálló 
felfogást tanusított|.| 

Fejér György (szül. Keszthelyen 1766f-ban] t Pesten 1851. júl. 2-en. [sic!]) 
Azon férfiaknak egyike, kik nem csak számos kiadott munkái által (mondják, hogy 
ő ifjúságában fogadást tett, miképp minden esztendőben bizonyos számú munkákat 
kiadni fog, s már 18351-ben] ő 122 munkáját felhozta, melyeknek száma azóta még 
nevezetesen emelkedett'"), hanem tudományos munkásságok sokoldalúságánál 
fogva nagy hirt szereztek magoknak. Thcologiai, bölcsészeti, költészeti stb. munkai 
itt tekinteten kívül maradnak; s mi őt egyedül mint történetmivelőt jellemezni szán-
dékozzuk. 

Alig van része a magyar történeti tudománynak, melyen Fejér nagyobb-kisebb 
számú munkák által felvilágosítani nem igyekezett volna. Kezdve a magyarok ős-
történetétől, melyet ő clejinte a régi parthusokig vissza vezetni igyekezett41, egé-
szen 1848 és 1849-ig hazai történetünk különböző szakait (köz-, egyházi, irodalmi 
stb. történetet.44) nagyobb kisebb sikerrel mívelte; hol önálló vizsgálatokat köz-
zétévén, hol polémiái vitákba ereszkedvén, hol mások vizsgálatait foglalván egybe. 

Fejér munkásságán az újabb idők befolyása már nagyon eszrevehetőf.] Sokban 
Kovachichhal még ugyanazon ponton áll; de Horvát Istvánnal, kivel kezdetben 

grégibb idejétől 1561-ig. Wien, 1856. c. művét és a bevezető 12. számú jegyzetében feltüntetett 
értekezéseket. 

42 Vö. erről Sziltisy János: Fejér György életrajza. In: l ' j Magyar Múzeum, 1853. I félév (II. 
éví.) VI. füzet, 269-309. p. Szilasy összesen 182 művet sorol fel az általa összeállított bib 
liográfiában, melyek Fejér életművét képezték. 

43 L. erre: A magyarok régi lakhelyeiről. In: Tudományos Gyűjtemény, 1825. VII. köt. 3 56. p.; 
De avitis Magyarorum ac Chunorum, Iasonumque Hungáriáé accolarum sedibus et minis 
Budae, 1830.; 

44 Hzeknek a műveknek bibliográfiai részletezését Szilasy cikkén kívül 1. még: Szinnyci József: 
Magyar írók élete és munkái. III. köt. Bp., 1894. 255-265. p. 



szoros barátsgában élt, később erősen veszet össze.45 Alapérzelmére nézve ő is volt 
a magyar haza hű fia. De az idegen tudományosság iránt is nagy tisztelettel volt, s 
ennek s így a németeknek, nem csekély befolyást engedett munkáira. S minthogy 
mindent, mit kidolgozott, azonnal sajtó alá adta, írói jellemének meghatározására 
nem is szükséges kéziratait átvizsgálni."' 

Egyébiránt az eddig elmondottakból kitetszik, hogy objectiv értelemben Ková-
chich Márton György, Horvát István és Fejér György a magyar történetírásróli 
érdemeit külön külön kimerítőleg nem méltányolhatjuk. Hogy inkább a három tu-
dós férfi irodalmi munkásságát egybefoglalnunk, sőt a magyar történetírás álta-
lános kifejlődésével összefüggőleg szemügyre vennünk kell. S úgy látszik, hogy e 
tekintetben helyesen kettős szempontot különböztethetjük meg, mennyiben t.i. 
vagy egyedül csak a magyarországi vagy egyszersmind az általános európai törté-
netírásnak is fejleményeire fordítjuk figyelmünket. 

Iső tekintetben, midőn egyrészről az emiitett 3 férfi érdemeit Magyarország 
történetéről kiemeltük, nem szabad másrészről megfelejtkeznünk azokról sem, kik 
ezeken kívül még a hazai történet mezején, habár nem is hasonló eredménynyel 
fáradoztak. Jankovich Miklós, g[ró]f Kemény József és Samu, és Jancsó Imre, mint 
magyar erdélyi régiségekés történeti kincsek gyűjtői és jeles fentartói; Körösi Csó-
rna [sic!] Sándor és Rcguly Antal mint a magyar őstörténetnek érdekében véghez 
vitt utazásaik után európai hírű nyelvbuvárok és ethnográphok; b[áró] Mednyán-
szky Alajos, Gyurikovics György, Czéch János, ugyan g[ró]f Kemény Josef [sic!], 
Nagy Ajtai Kovács István, Kovacsóczy Mihály, Rumy Károly, Schuller Károly és 
mások. (Engel is a Monumenta Ungricanak47 folytán még idetartozik) mint okmá-

45 L. erről az 1820-as évek második telében és az 1830-as években folytatott vitáikat: Tudomá-
nyos Gyűjtemény, 1828. IV. köt. 46-56. p„ VIII. köt. 3 - % . p„ IX. köt. 46-59. p.; 1836. VI. 
köt. 94. p.; Hasznos Mulatságok, 1836. II. Félesztendő 13. sz. 96-100. p. stb. 

46 Wenzel kéziratában nem tér ki Fejér „Codex diplomaticus"-ának az elemzésére, illetve a 
benne felfedezhető tévedések kimutatására. Csupán az alábbi vázlattal szolgál: „Codex dipl. 
(Hevenesy, Kaprinay stb. gyűjtés. 
1, Kritikátlan 
2, Hibás idézések 
3, Rossz olvasás, számos ismétlések" 

— Csengery beszámolója szerint azonban ezeket részletesen kifejtette (i. h. 229. p.) Később 
is kritizálta Fejér forráspublikációját, illetve kiegészítette azt. L.: Diplomata et Literae saeculi 
XII XIV. quae in Codice diplomatico Fejér non continentur. Monumenta Diplomatica, 
Tomus VI. 1860. fol. 385-105. - Említi ezt Vécsey i. m. 30. p. —Wenzel OSZK Kt-beli 
hagyatékában nem bukkantunk rá a Vécsey által idézett kéziratra. 

47 Engel János Keresztély magyar elbeszélő forrásgyűjteménye 1809-ben jelent meg Bécsben. 



nyok szorgalmatos gyűjtői és kiadói; s nemi részben feldolgozói. Walther László 
mint az okmányi kritikai pontosságnak szigorú védője; Virág Benedek, Budai 
Ezsaias, Péczely, Spányik Glycér, Fessler, Engcl, g[ró]f Majláth János és több má-
sok, mint a magyar történet részint szorgalmatos búvárai, részint kedves elbeszélői 
eléggé ismeretesek mindnyájunk előtt. Jcrney Jánost, Erdy Jánost, Podhraczky 
Joscfet és Kiss Ferenczet csak azért nem cmlitettem ezek közt, mert munkásságuk 
legújabb történeti irodalmunkba terjed által. 

Ilii már hazai történetünk azon irodalmi képét vizsgáljuk, mely ezen férfiak 
működésének egybe foglaltatván feltűnik előttünk; félreismerhetetlen ugyan mind 
anyagi, mind alaki tekintetben a haladás, melyet azok összes történettudományi 
irodalmunkban sok tekintetben előidéztek!.] Mennyiben mindazonáltal ezen hatás 
belsőleg csak aránytalan dimensiokat mutatott, külsőleg pedig egyáltalában nem 
volt képes a közönség szellemi láthatárát áthatni, s a nemzet öntudatában mély 
gyökerei verni, úgy hiszem, hogy nem hibázom, ha ezen hazai történetünknek iro-
dalmi stádiumát általában átmeneti stadiumnak jellemezem. 

Ez különösen is mutatkozik ha meggondoljuk: 
1, hogy nagyobbszerű történeti konceptiora nem találunk (História Regum. Vál-

tozás;!)] de az ország politikai életének folytonosságát oly kévéssé bírják tisztán 
felfogni, mint a magyar történet fordulati pontjáit. 

2, Uj módszert és stílust nem igen birt előteremteni. 
3, Gyönge kritika. 
4, Egyoldalúság egyes kérdéseknél. Leginkább az őstörténetben (Horvát 

István); de az ország történetét mint egy egészet felfogni nem igen bírják. 
5, Bizonyos kérdések elhanyagolása. A nemzet belső élete. Az ország statusának 

állása is (provinciák, Engel, Pray, Wagner). 
11 Még kedvezőtlenebb színben mutatkoznak a Magyarország történetét illető 

viszonyok, ha az európai történetírás általános kifejlődésének újabb jelenségeinél 
azokat egybe vetjük.48 

Ámbár nem lehet itt feladatom az európai külső nemzetek történeti buvárlata és 
történetírása irodaimának részletes átvizsgálásába ereszkedni; szükséges még is, 
hogy azon álláspontra emelkedni igyekezzem, melyen az jelenleg létezik. Mert 
csak ezen álláspontból méltányolhatjuk kellőleg mennyiben mérkőzhetik meg ha-
zai történelmünk az idegennel, s mennyiben látszik ebben érdekesnek a magyar 
történettudomány iránt. 

48 Wenzel itt egy közel mástél oldalnyi szöveget kihúzott előadása fogalmazványából. Ez tar 
talmilag lényegében megegyezik a következő két bekezdésben foglaltakkal 



Korunkat kiválólag történelmi kornak nevezik; mert alig volt még idő, melyben 
a történet, általán véve és egyes részeiben, elméletileg oly nagyszerű tudományos 
apparatussal és a közönség oly nagy részvéte mellett; gyakorlatilag pedig oly sok-
oldalú és mély hatással mivelve lett volna, mint ma. S épen azért nem közönös, mi 
módon van képviselve s mi elismerésre talál valamely nemzet vagy status története 
a történettudomány általános irodalmában. 

S itt fájdalommal kell megvallanunk, hogy a magyar történet s a történettudo-
mány mai általános irodalmában jelenleg se nem bír még jelentőségének megfelelő 
elismeréssel, se nincs annyira ismerve, mint eddigi kimivelésének folytán lehetne, 
sőt lennie kellene. 

Talán az angol történeti irodalmat kivéve, valamint hazánkban úgy európai nem-
zeteknél is meg volt a XVIIIf.] és XIX[.| századok fordulati pontján a történet-
tudomány és történetírásra nézve átmeneti korszak. Angolországot óvta ettől a tör-
ténelem folytonos összefüggése a gyakorlati status- és irodalmi élettel. A többi 
európai nemzetek közül minket itt leginkább a németek a francziák és az oroszok 
érdeklik [sic!]. Tudjuk mindnyáján a német irodalomból, hogy ezen század kez-
detén míg Kant philosophiájának kizárólagos uralma tartott a történeti felfogás 
önállósága csaknem egészen eltűnt vala. Az újabb német történet regeneratioját 
azon felfogásnak köszöni, melyben előbb Fichte s azután Hegel philosophiája ré-
szesítette az emberiség történetét; s ámbár ennek folytán a kútfői kutatások is nem 
sokára nyerték az őket illető elismerést, leginkább pedig Ranke és iskolája ezen 
irányt már nagyszerűleg kifejtették, az összes német történeti irodalmon még is 
ezen újjáalakulás jelei most is még íclreismeretlenek. Francziaországban 
1815[-ben] az u.n. restauratio alatt azon ellentétnek folytán, melyben akkor ott az 
élet és a literatúra a XVIII. századfi] philosophia és az előbbi forradalmi theóriák 
ellenében újjáalakultak, a történelem is felvirágzott és szép gyümölcseket hajtott. 
Fauriel, Guizot, Sismondi, a Thieiry testvérek, Barante és mások történeti mívei a 
legszorgalmatosabb kútfői nyomozásokon alapulnak; Thierrynek a Napóleonis-
mus és Mignetnek eredetileg a bourgeoisie érdekébeni irány történetírásának da-
czára is maradt ez mai napiglan így. Az orosz történetírás kezdetét Schlözer isko-
lájában találjuk; ujabb kifejlődése azonban a modern slavismus és leginkább bi-
zanczi és hazai kútfők komoly tanulmányozásának, némileg a franczia irodalom-
nak is befolyása mellett történt. 

Látjuk ebből, hogy azon traditionalis belső összefüggés, mely még a XVIII[.) 
században a magyar és a külső történelem közt létezett, újabb időben csak nem 
egészen eltűnt; azon elfogult s egyoldalú felfogás ellen pedig, melyet a magyar 
történet több újabb német históriai munkákban tapasztalt, méltó kifogásunk lehet. 
Mert ámbár a német nemzeti történet ott örvendetes alapossággal miveltetik; a 



magyar történetre nézve mégis mindeddig meg maradt az előbbi philosophiai szint 
mutató abstract okoskodással párosított egyoldalúság, mely a históriai kútfőkön is 
magának uralmat tulajdonítani igyekszik. A magyar történi tüzetes elleneiről p.o. 
Dümlerről, Büdingerről49 nem is akarok szólani. De a német történetírás azon kettős 
vezérnézete, mely szerint a históriai eseményekben mindenütt eszmék nyilatkoza-
tát akar látni, s a történetben szerepelt népeknek 2 osztályát, l.i. culturai és mívclt-
ségileg passív népeket megkülönböztet, úgy részben oka annak, hogy a magyar 
történet a német újabb históriai irodalomban még mindig nagyobb részben nélkü-
lözi kellő elismerését. Úgy látszik mindazáltal, hogy legújabban, leginkább mióta 
az u.n. keleti kérdés történeti fejtegetések tárgyává tétetett, a magyar történt alapo-
sabb tanulmányozása a németek közt is szükségesnek éreztetett ismét''. 

A franczia történetírás általán véve csak igen ritkán fordít különös figyelmet a 
magyar történetre. Mindamellett hivatkozhatunk egyes munkákra p.o. L. Dusieux, 
Essai Historique sur les Invasions des Hongrois cn Europe et Specialement cn 
Francé (Paris, 1839), különösen pedig Thierry Attilája melyek által hazai törté-
neti irodalmunk is sokat nyert. 

Mi végre az orosz történelmet illeti, különös figyelmet ez a magyarok és Ma-
gyarország történetére csak legújabb időben fordítani kezdett. Előbb az orosz törté-
netírók a magyar történetet vagy csak mellékesen vették tekintetbe, vagy kizárólag 
a nagy slavismus felfogása szerint szóltak róla. Egyébiránt mit orosz tudósok eddig 
közzétettek, önálló felfogással még általán nem dicsekedhetik; ámbár vannak részei 
a magyar történetnek, melyeket felvilágosítani geographiai momentumoknak foly-
tán különösen orosz tudósok látszanak lenni. Az eddigi ide tartozó orosz történelmi 
dolgozatok közül csak kettőt említek például. Kunik, a türk bessenyők és palóezok 
magyar források után, a fekete tenger melléki türk népek Etelétől Dsingis kánig 
terjedő történetére vonatkozó legújabb kutatások iránti tudósítással: (O torkszkich 

49 Max Büdinger (1828 1902) és Ernst Ludwig Dümmler (1830 1902) német osztrák történet 
írók, akik a magyarság honfoglalás előtti és honfoglaláskon történelmét kizárólag német szem 
szögből ítélték meg. Büdingernek a koraközépkori Ausztria történetéről írott, a magyar 
történelemről számos tévedést, igen részrehajló nézeteket tartalmazó munkáját már Wenzel 
kortársa. Szabó Károly erős bírálattal illette. I.. ezt: Budapesti Szemle, 1858 (II. kot.) VI 
lüzet, 398 407. p. Legújabban erről a kérdésről: Tringli István: ..Bécs és a magyarok együtt 
léptek be a történelembe." In: Magyar Tudomány, 40. (1995) 12. sz. 1434 1436. p. 

50 Wenzel itt minden valószínűség szerint Johann Wilhelm Zinkeisen nagy összefoglaló művére 
utal: Geschichte des osmanischen Reiches in Európa. T. 1 7. Hamburg, 1840 1863. 

51 Mistoire d'Attila et des successeurs. Tome I II. Paris, 1864. Magyarul. Attila történelme. A 
harmadik javított és bővített kiadás szerint. Fordította Szabó Károly. Pest, 1865. 



pecsenegach i polovczach po magyarszkim isztocsnikam) a szent pétervári acade-
mia Ill-ik osztályának orosz naplójának 1855-ki III kötetében52; és Ielagin, a ma-
gyarok helyzete az európai népek közt (Mieszto Vjengrow szredi narodov Evropü) 
Ruszkaja beszjeda 1858 I-ső kötetében \ Mindkettő szerzőjében bizonyos hajlam 
félreismeretlen, miszerint a magyar történetet tisztán felfogják; de mindkettőben 
bizonyos Schlözer történeti iskolájában gyökerező traditionalis hibák még birnak 
tűi nyomósággal. 

Egyébiránt mindazon kedvezőtlen irodalmi jelenségeknek daczára is nincs ok, 
miért elcsüggedjen a magyar történetmi velő, vagy munkásságának eredménye iránt 
kétségbe essék; főkép miután csakugyan félreismerhetetlen, hogy legújabb időben 
köztünk a munkaerőnek az előbbihez képest czélszerübb rendezése és eljárása s a 
közönségnek nagyobb részvétének folytán csak ugyan a hazai történet irodalma 
nem csekély lendületet sőt bizonyos értelemben uj életet is nyert már; s hogy ennek 
alapján már biztoson remélhetjük, mikép talán rövid idő alatt hazánk története és 
a XIX[.] század tudományosságának kívánalmához képest miveltetni s a történet-
tudomány általános irodalmában is jelentőségének megfelelő elimerésre találni fog 
ismét. Mert senki nem kételkedik, hogy az egyes nemzetek és országok története 
miveléséről gondoskodni leginkább azoknak tudósai vannak hivatva, s nincs példa 
az irodalomban, hogy ha ezek hivatásuknak szorgalmatosan és lelkiismeretesen 
eleget tenni igyekeztek, ezen igyekezet siker nélkül maradt volna. Vegyük tehát 
leginkább mi szívünkre mélyen tisztelt elnökünknek azon szép szavát, mellyel a 
tisztelt academia tagjait a magyar nemzet legmagasabb szellemi érdekei őrkatonái-
nak nevezte. Minden nemzet legbecsesb szellemi birtokához és érdekeihez tartozik 
különösen is. 

Ha minden jelek nem csalnak, bizton hogy irodalmunk körében a komoly tudo-
mányos irány mindinkább kezd elismerésre találni a nagyobb közönségnél is, s 
hogy napról napra jobban terjed cl köztünk a meggyőződés, miszerint, ha a közbi-
rodalomban54 és Európa előtt szellemi életünk jövőjét biztosítani akarjuk, irodal-
munk terén nem csak a költészet és a képződés míveit, hanem a mélyebb tudomány 

52 Kunyik, Ariszt Arisztovics (1814 1899) porosz származású orosz történetíró; egyik propagá-
lója volt annak az elméletnek, mely az orosz állam alapítását a normannokhoz kapcsolta. A 
Wenzel által itt idézett tanulmány címe helyesen: O tjurszkih pecsenyegah i polovcah po 
magyarszkim isztocsnyikam. 

53 Az itt idézett orosz történész, Jelagin pontos nevére és a folyóiratra, melyben az értekezés 
napvilágot látott, a rendelkezésre álló kézikönyvek alapján nem bukkantunk rá. Tanulmányá-
nak címe mai helyes átírásban: Meszto vengrov szregyi narodov Jevropü. 

54 Azaz a Habsburg Birodalomban. 



munkásságát is kell tisztelnünk. Legfőbb ideje, hogy a többi európai mivelt nem-
zetek példájára mi is nemzeti irodalmunkban a tudományos momentumokat min-
den irányban és minél hatályosabban kifejtsük és mivcljük, s hogy összes szellemi 
munkásságunkat reális alapra fektetni igyekezzünk. Nem elég az, hogy pusztán 
anyagi érdekeinket, és ezeket is csupán csak anyagi eszközökkel előmozdítani töre-
kedjünk. Valamint az egyes ember nem egyedül kenyérből él; úgy még inkább itt, 
hol valamelly országnak vagy nemzetnek életkérdései fenlorognak, az erkölcsi és 
szellemi érdekeknek elhanyagolása nem csak vétek, hanem - mi ezen térren többet 
jelent — hiba is. 

E szempontból tekintem itt hazánk történelmét. 
Úgy hiszem, senki nem fogja kétségbe vonni, hogy Magyarország története az 

Összes haza és minden honlakosoknak egyik legbecsesb közös vagyona, mellynek 
mívelését eszközölni |sic!] és előmozdítani nem csak a tulajdonképeni tudósoknak, 
hanem a magyar haza minden lakosainak, mennyiben nekik eziránt módjuk van, 
feladata. Szent creklyeképen hagyták azt reánk apáink; mi pedig, ha őseink méltó 
ivadéka lenni akarunk, ezen ereklyét becsülni, őrizni s elméletileg minél alaposab-
ban és többoldalúkig megismerni, gyakorlatilag pedig a haza és annak minden fiai 
javára hasznosítani tarozunk. 

Nem akarom itt megvizsgálni, mennyiben felelt meg eddig e fontos czéljának 
történetünk mívelése. Tagadhatatlan, hogy történeti irodalmunk a szó magasabb 
értelmében nem csak van, hanem, más mivelt nemzetek irányában is, a magyar 
névnek becsületére válik. Mindamellett még a kútfők isméretét és felhasználását 
sem állítottuk még olly biztos alapra, hogy e tekintetben sok tennivalónk már nem 
volna. Előkorunk bármelly szakát, országos és népéletünk bármelly irányát tekint-
jük, az irodalmilag meglévő anyag nem olly teljes; se criticailag annyira még kifejt-
ve nincsen, hogy az annak kiegészítésére szolgálható eszközökről minden további 
gondoskodással felhagyhatnánk. Főkép miután tudjuk, hogy a hazában még sok 
történeti kincs elrejtve hever; sok, magában véve gyakran csekély fontosságúnak 
látszó levéltári közlemény által történelmünk még nevezetes nyereményre szert 
tehetne. S ezt szemügyre véve világos, hogy történelmünkmivelése mindenki által, 
kinek valamelly...55 

55 itt a kézirat megszakad. 



A FONS ALAPÍTVÁNY 

A napról-napra nehezedő kiadási feltételek (papír- és nyomdaköltség növeke-
dése) és a fokozatosan dráguló postai szolgáltatások arra ösztönözték a Fons köré 
csoportosuló egyetemistákat és friss diplomás történészeket, hogy anyagi lehetősé-
geikhez mérten támogassák a folyóiratot. Létrehozták a FONS Alapítványt, mely-
nek célja a Fons kiadási költségeinek biztos alapokra helyezése, hosszú távon pedig 
a lappal azonos célokat valló Fons Könyvek megjelentetéséhez szükséges pénz-
összeg biztosítása. Az Alapítvány 90 000 forint kezdőtőkével jött létre, az ügyeket 
intéző Kuratórium elnökévé Pálffy Gézát, titkárává Petrik Ivánt választották az 
alapítók. Az Alapítvány nyitott, azt minden természetes és jogi személy támogat-
hatja. 

A Fons eddig megjelent füzeteit több alapítvány és egyesület (különösen a Nem-
zeti Kulturális Alap Levéltári Szakkolégiuma, illetve a Pro Renovanda Cultura 
Hungáriáé Alapítvány, az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának Közművelő-
dési Kuratóriuma és a Magyar Levéltáros Egyesület) nagylelkű támogatásának kö-
szönhetően ingyenesen juttattuk el a címzettekhez. Az Alapítványnak és a Szer-
kesztőségnek továbbra is célja, hogy amíg lehetőség van rá, ezt a gyakorlatot fenn-
tartsa. 

Ahhoz azonban, hogy a Fons hosszú távon meggyökerezhessen a történettudo-
mányi szakfolyóiratok sorában, és hogy ne a pénzforrások hiánya vezessen eset-
leges szüneteltetéséhez vagy megszűnéséhez, az eddigi — sokszor bizonytalan esé-
lyű — pályázati támogatás-igénylések mellett szívesen veszünk mindenfajta más 
segítséget. 

A Fons Alapítvány (számlaszám: 11705008-20440776) és azon belül a Fons 
Szerkesztőség (számlaszám: 11705008-20440800) várja mindazon intézmények 
és magánszemélyek anyagi támogatását, akik a kiadványt megismerve célkitűzé-
seit hasznosnak, tartalmát színvonalasnak tartják, és a folyóirat további megjele-
nését hozzájárulásukkal segíteni tudják. 



SOÓS ISTVÁN 

HORVÁT ISTVÁN ÉS A TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 

Kandidátusi értekezés tézisei. Bp., 1995.* 

I. Kutatási téma és feladat 

Az értekezés a magyar romantika és a reformkor történetírójának, nyelvtudósá-
nak és irodalomszervezőjének, egyetemi tanárának, Horvát Istvánnak (1784-1846) 
a történeti segédtudományok terén kifejtett tevékenységével foglalkozik, illetve azt 
vizsgálja: a segédtudományok, nevezetesen a diplomatika, a szfragisztika, a gene-
alógia, a heraldika és a kronológia milyen szerepet játszottak történeti gondolko-
dásának alakulásában. Továbbá azt, Horvát mennyiben járult hozzá ezeknek a tudo-
mányoknak a művelésével a magyar történetírásban az oklevéltan, a pecséttan, a 
nemzetségtan stb. szaktudományos alapjainak megteremtéséhez, önálló diszciplí-
nává válásához. Horvát tudománytörténeti emlékezetünkben és a köztudatban 
egyaránt még napjainkban is jobbára olyan ,,bizarr" figuraként él, akinek egyetlen 
„érdemeként" többnyire azt szokás felemlegetni, hogy a magyar nemzet és dicső 
múltja iránt érzett határtalan szeretetétől vezettetve, fanatikus megszállottsággal 
mindenütt a széles földkerekségen a magyarság, a magyar kultúra emlékeit kutatta 
és fedezte fel. Ennek az igen általánosító, meglehetősen egyoldalú és leegysze-
rűsített szemléletnek az eredményeként gyakran csak tévedéseit, a történelem út-
vesztőiben való tévelygéseit, semmint tudományos érdemeit idézték fel. Sőt, 
már-már elfeledkeztek arról, hogy az ábrándokat kergető őstörténész és nyelvész 
Horvát Istvánban a felvilágosult gondolkodású, a magyar irodalmi élet megúju-
lásáért harcoló irodalomszervező, a tudományoknak magyar nyelven történő mű-
veléséért síkra szálló, a hazai könyvtárügy megteremtésén fáradozó, valamint a 

A Fons többek között arra vállalkozik, hogy a történeti segédtudományokról, azok művelőiről 
(nagy elődeinkről) szóló tudományos dolgozatokat jelentessen meg. A célkitűzésnek megfele-
lően ezúttal Soós István 1995. december 15-én sikerrel megvédett dolgozatának téziseit, az 
opponensi és elnöki véleményeket, valamint az azokra adott választ tesszük közzé, abban a 
reményben, hogy a hosszú ideig nem vagy negatívan értékelt Horvát István tevékenységének 
ismertetésével felhívjuk a figyelmet munkásságának erényeire és fogyatékosságaira, egyúttal 
pótolva a korábbi évtizedek mulasztásait is. 
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magyar nyelvű, magyarországi forrásbázison alapuló diplomatika és egyéb tör-
téneti segédtudományok művelője és egyetemi professzora is tisztelhető. 

A magyar történetírás mindeddig kevés figyelmet szentelt Horvát segédtudo-
mányi munkásságának. Az oklevéltan, a pecséttan, a nemzetségtan vagy a címertan 
stb. témakörében napvilágot látott tanulmányairól, értekezéseiről, kritikáiról több-
nyire csak általánosságokban szóltak. Csupán az utóbbi időben történtek kísérletek 
segédtudományi műveinek, valamint kéziratokban fennmaradt egyetemi előadá-
sainak ismertetésére, illetve elemzésére. Ennek a csekély érdeklődésnek az oka 
egyrészt a történetírásunkban Horvátról kialakult negatív értékítéletekben kere-
sendő, másrészt pedig abban, hogy Horvát, aki tudományos felkészültsége és is-
meretei alapján nagy elődei, Pray György, Cornides Dániel és Schwartner Márton 
segédtudományi munkásságának méltó folytatója lehetett volna, nem alkotott új 
rendszert, nem teremtett iskolát a történeti segédtudományok egyik területén sem. 
Mégis érdemes behatóbban megvizsgálni Horvát segédtudományi tevékenységét, 
mivel Pray György után ő volt az, aki ráirányította a figyelmet a segédtudományok, 
különösen az oklevéltan, a pecséttan és a nemzetségtan gyakorlati fontosságára, és 
megteremtette az alapokat ezeknek magyar nyelven történő műveléséhez. 

Vizsgálódásainkat Horvát történeti-őstörténeti és nyelvészeti-etimológiai, iro-
dalomtörténeti, kultúrtörténeti tevékenységével szoros összefüggésben, illetve 
ezek tükrében végeztük, nem hagyva figyelmen kívül azokat a korabeli eszmetör-
téneti hatásokat, tudós kapcsolatokat, olvasmányélményeket, egykorú tudományos 
polémiákat sem, melyek Horvát történetszemléletét, nyelvészeti, nyelv-összeha-
sonlító kutatásait, ezek irányát jelentős mértékben meghatározták. 

II. Kutatási szempontok, források 

Horvát hatalmas, igen szerteágazó, különös tekintettel kéziratban maradt, több 
száz kötetre rugó életművének feldolgozására ez idáig nem került sor. Múlt századi 
életrajzírói, Vass Bertalan és Zsilinszky Mihály, hivatalos és magánlevelezését le-
számítva, csupán nyomtatásban megjelent munkáinak bemutatására, illetve ismer-
tetésére vállalkoztak, és meg sem kísérelték, hogy történeti és nyelvészeti tárgyú 
kéziratait, melyek tanulmányozására már Horvát tanítványai, illetve kortársai (így 
pl. Wenzel Gusztáv és Toldy Ferenc) is felhívták a figyelmet, feldolgozzák. Horvát 
kéziratos műveinek vizsgálatát — fiatalkori naplóját leszámítva — a magyar törté-
netírás, a nyelv- és irodalomtudomány még nem végezte el. 

Kutatásaink során ezért Horvát nyomtatásban kiadott művein kívül igyekeztünk 
minden olyan, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött hagyaté-



kában található kéziratos értekezést, jegyzetet feltárni és elemezni, amelyek törté-
neti, nyelvészeti és történeti segédtudományi munkásságához kapcsolhatók, és me-
lyek egyszersmind híven tükrözik nyelvészeti és irodalmi törekvéseit, történeti 
szemléletmódját, nyelvi és irodalmi törekvéseit is. A feldolgozott források között 
kiemelendőnek tartjuk Horvát segédtudományokról és a magyar irodalom törté-
netéről tartott egyetemi előadásaihoz összeállított kéziratait és az előadásairól, ta-
nítványai lejegyzésében készült, különböző egyetemi tanévekből származó jegy-
zeteket. Ezek tárgyunk szempontjából igen nagy jelentőségűek, mivel Horvát a 
történeti segédtudományok egyik ágában sem jelentetett meg összefoglaló jellegű 
munkát, és kizárólag belőlük kaphatunk átfogó képet e történeti diszciplínákról 
vallott általános és speciális nézeteiről. 

A felhasznált források között fontos helyet foglal el Horvát rendkívül kiterjedt 
levelezése, melyet nagyobbrészt az OSzK, kisebb részben pedig az Egyetemi 
Könyvtár és az MTA Könyvtárának Kézirattárában tártuk fel. Nem kerülték el 
figyelmünket Horvát kortársainak, így elsősorban Kazinczy Ferencnek, Vörös-
marty Mihálynak, Virág Benedeknek, Bajza Józsefnek, Toldy Ferencnek stb. több-
nyire már publikált levelei sem, különös tekintettel Horvát személyének, tudomá-
nyos munkásságának és kapcsolatainak megítélésére. 

III. A kutatási eredmények összefoglalása 

Horvát segédtudományi munkásságában a központi helyet az oklevéltan műve-
lése foglalta el. A diplomatika iránti érdeklődése egyrészt a pesti egyetemen folyta-
tott oklevéltani, történelmi, jogi, magyar nyelvi és irodalmi stúdiumaiban, másrészt 
ezekkel szoros összefüggésben tudós és baráti kapcsolataiban gyökereztek. A ma-
gyar történelmi múlt és lelkes tanulmányozása, a régi magyar nyelvemlékek felku-
tatása és beható vizsgálata során a már megszerzett diplomatikai alapismereteit 
folyamatosan bővítette. A történeti feldolgozások mellett nagy figyelmet szentelt 
a hazai forráskiadványok, elsősorban Palma Károly, Pray György, Koller József, 
Wagner Károly és Katona István kútfő-publikációinak és az oklevéltani kéziköny-
veknek. Az egyetem könyvtárában pedig alkalma nyílott arra, hogy elmélyüljön 
Hevenesi és Kaprinai igen gazdag kéziratos oklevélgyűjteményeiben. Gróf Teleki 
László tékájában a „széles tudományú Cornides Dániel számtalan kincseit", el-
sősorban a tudós által összegyűjtött eredeti és másolatban megőrzött hazai okleve-
leket, diplomatikai előadásainak kéziratait és Prayjal folytatott levelezését tanul-
mányozhatta. Ezekből a levelekből számos diplomatikai és a magyar nyelv közép-



kori oklevéltani emlékeivel kapcsolatos tudománytörténeti kérdésről, polémiáról 
szerezhetett újabb információkat. 

Az itjú Horvát történetírói, nyelvészeti és diplomatikai gondolkodásmódja a 
nyelvtudós Révai Miklós, a költő és történetíró Virág Benedek, a pesti egyetem 
esztétikatanára, Schedius Lajos, a diplomatikát és statisztikát oktató Schwartncr 
Márton, továbbá a történetíró Kováchich Márton György, a régiségbúvár és mű-
gyűjtő Jankovich Miklós vonzásában és társaságában, alkotó életük közelségében 
formálódott, változott. Közülük is a példaképéül választott Révai gyakorolta rá a 
legnagyobb hatást, akinek összehasonlító nyelvtörténeti módszerei is döntő mér-
tékben meghatározták a magyar nyelv művelése, kutatása terén kifejtett tudomá-
nyos tevékenységét. A magyarság jövőjét Révaival teljes egyetértésben Horvát is 
a magyar nyelv felemelésével, felemelkedésével összhangban tudta elképzelni, 
hangsúlyozva, hogy ,,öszve vagyon a' Nemzetnek virágzása a nyelv boldogulásá-
val". Ennek a gondolatnak a jegyében munkálkodott az anyanyelv középkori és 
koraújkori forrásainak feltárásán és elemzésén, és Révai ellenfelével, Verseghy vei 
szemben a régi történeti és nyelvi kútfők tanulmányozását, a nyelvtörténeti és eti-
mológiai módszerek következetes alkalmazását helyezte előtérbe. A magyar nyelv 
történetének kutatásában nagy szerepet szánt az oklevelek elemzésének, különös 
tekintette] a középkori magyar nyelv ortográfiájának vizsgálatára. 

Révai mellett Schedius formálta Horvát történeti és oklevéltani érdeklődését és 
irányította első lépéseit az oklevéltani kutatásokban, egyrészt azzal, hogy megis-
mertette a német és francia diplomatikai szakirodalom legjelentősebb alkotásaival, 
másrészt be kívánta vonni őt egy „tökéletes nemzeti história" készítésébe. Tervez-
ték egyrészt az addig kiadott honi okleveles kútfők jegyzékének összeállítását, más-
részt a különböző magángyűjteményekben fellelhető hazai oklevelek kiadását. Bár 
-ez a terv, Kovachichéhoz hasonlóan, aki Horvát segítségével a régi magyar törté-
netírók publikálását tűzte ki célul, nem valósult meg, de ráirányította Horvát 
figyelmét a hazai okleveles forráskiadványok olvasati, értelmezési hibáira, továbbá 
a honi históriai és nyelvi kútfők behatóbb kritikai vizsgálatára. Ezekben a törek-
véseiben hathatósan támogatta őt Jankovich, akinek könyv- és kéziratgyűjtemé-
nyeiben XV-XVI. századi magyar nyelvemlékeket, ismeretlen okleveleket fedez-
hetett fel. 

Mindezek a személyes és tudós kapcsolatok termékenyítőleg és ösztönzőleg 
hatottak Horvátra, és történetíró-elődeinek és kortársainak példáját követve maga 
is széles körű kutató- és gyűjtőmunkába fogott. Elsősorban a honi történelemre és 
nyelvre nézve egyaránt fontos okleveleket jegyzetelte, másolta, osztályozta. A ha-
zai és a külföldi oklevelek olvasásában és rendszerezésében Horvát néhány év alatt 
olyan jártasságra és gyakorlatra tett szert, hogy őt szűk baráti köre máris valóságos 



diplomatikai szaktekintélynek tartotta, de maga Horvát is nem kis önérzettel beszélt 
,,diplomatikai geniusá"-ról. I lorvát munkálkodása a diplomatika területén azonban 
nem merült ki az oklevelek puszta gyűjtésében vagy másolásában, valamint néhány 
oklevéltani kérdés felvetésében és megvitatásában. Oklevéltani ismereteinek gaz-
dag tárházát egyrészt c diszciplína magasabb tudományos színvonalra emelésének 
szolgálatába kívánta állítani, másrészt fel szerette volna hívni a magyar tudomá-
nyos élet képviselőinek, főleg a történetíróknak a figyelmét a diplomatika és az 
okleveles források behatóbb tanulmányozására, illetve kutatására, kritikai haszná-
latára. 

Horvát ,,diplomatizálásá"-nak első termékei, mint pl. az 1339. évi osztáslevél 
eredetiségének cáfolása, a Balaton földrajzi név diplomatikai-etimológiai vizsgá-
lata, a középkori magyar hely- és tájnevek, tulajdonnevek elemzései elválaszthatat-
lanok voltak nyelvészeti kutatásaitól. Ezekben az értekezéseiben az oklevéltani 
cáfolatok mellett hangsúlyozott szerepet juttatott a grammatikai érvek felsorakoz-
tatásának, mindenekelőtt annak bizonyítására, hogy az „ősi" magyar települések, 
városok nevei nem szláv vagy latin eredetűek. Célja, hogy a nyelvészet és a dip-
lomatika rendszabásainak segítségével a nyelvünk ellen vétőket „megpirongassa" 
és egyúttal „megtisztítsa" a magyar nyelvet azoktól a rágalmaktól, amelyekkel azt 
a ,-,tótosság" hívei megpróbálták „beszennyezni". Argumentumai azonban a leg-
több esetben kevésbé meggyőzőek, többnyire puszta szóhasonlításokra, egyszerű 
hangzásbeli egyezésekre épültek. A dicső hazai nyelv védelme hatotta át ezeket a 
diplomatikai „igyekezeteit". Azaz az oklevéltan elsősorban nyelvészeti vizsgáló-
dásainak ,,ancilla"-jaként a magyar nyelvi emlékek felkutatását szolgálta, nem pe-
dig önálló tudományággá történő fejlesztését. Ennek köszönhetően Horvát mun-
kásságának kezdeti szakaszában nem jutott tovább az oklevelek gyűjtésénél és né-
hány inkább oklevéltani jellegű, mintsem kifejezetten diplomatikai tanulmány, 
jegyzet vagy kisebb mű kidolgozásánál. Ez utóbbiak közé tartozott Pest város régi 
Olen nevéről írott „diplomatikai igyekezete", melyben nagyobbrészt az oklevéltan 
eszközeivel, de az etimológiát sem mellőzve, szintén azok ellen a „viszketeges 
tudósaink" ellen hadakozott, akik „minden magyar szóban Tótosságra akadni sze-
retnek". 

A nyelvészet és a diplomatika terén kifejtett ifjúkori munkásságával Horvát 
jelentős népszerűséget és hírnevet vívott ki magának, és különösen „diplomatikai 
igyekezetének" pozitív visszhangja szinte feljogosította arra. hogy önmagáról mint 
,,Diplomaticus"-ról beszéljen. Erre a magabiztos kijelentésre a magyar és külföldi 
okleveles anyagban és magában az oklevéltan tudományában szerzett alapos jár-
tassága, tájékozottsága és gyakorlata indította. A diplomatikát azonban életművé-
nek következő szakaszában, az 1810-es években sem tekintette önálló ludomány-



nak, hanem inkább olyan eszköznek, amelyet kitűnően tudott felhasználni, illetve 
az e tudományágban szerzett ismereteit jól tudta kamatoztatni a magyarnyelv ügyé-
ért, a magyar nyelvű tudományos élet megteremtéséért síkra szálló nemzeti kultúr-
politika egyik vezéregyéniségeként folytatott polémiáiban, melyek túlnyomórészt 
egykori tanára, Schwartner Márton ellen irányultak. 

A magyar nemzetet sértő, dicső múltját „lekicsinylő", nyelvét elmarasztaló né-
zetek elleni vitairataiban Horvát ugyan elismerte Schwartner szerepét a magyar-
országi tudományos életben, és általában dicsérettel szólt oklevéltanáról és sta-
tisztikájáról, de az „uralkodó nemzet", azaz a magyarság nemzeti érdekeit szem 
előtt tartva éles kritikával lépett fel ellene. Ennek a bírálatának adott hangot kisebb 
nyelvészeti tárgyú jegyzeteiben, de különösen az 1815. évi, a középkori magyar 
nyelv védelmében írott munkájában. Mindezek a polemizáló, a „Nemzeti Érzés 
indúlata" motiválta írások mintegy előkészületül szolgáltak részben diplomatikai 
tárgyú, a Tudományos Gyűjteményben közzétett vitairataihoz (IV. Károly német-
római császár Aranybullájáról, a magyar aranyszabadság „talpkövéről", azaz az 
Aranybulláról, a nemesi alkotmányról és bandériumokról stb.). Ezekben az érteke-
zésekben a jogi és történeti vizsgálati módszerek mellett érveinek bizonyításában 
jelentős szerepet juttatott a diplomatikaiaknak. Werbőczy életéről és Tripartitu-
máról készített, befejezetlen művében felvetett gondolatok pedig egyértelműen je-
lezték Horvátnak azt a törekvését, hogy a hazai diplomatikai és genealógiai ku-
tatások eredményeit felhasználva az oklevéltan és a nemzetségtan iránti érdek-
lődést ébren tartsa és ezzel együtt e tudományágak művelését hazánkban népszerű-
sítse és előmozdítsa, továbbá megteremtse egy olyan magyar diplomatika alapjait, 
melyek kizárólag magyarországi okleveles anyagon nyugodnának. Ennek a gon-
dolatnak a jegyében adta közre a Werbőczy-családdal és a Hunt-Pázmán nemzet-
séggel kapcsolatos okleveleket tartalmazó diplomatáriumát. Ebben felszólította ol-
vasóit arra, hogy ne engedjék az oklevéltant és a genealógiát elsorvadni, hanem 
művelésükkel, tanulmányozásukkal segítsék e diszciplínák hazai fejlődését. Pél-
dával maga járt elöl, amikor a Tudományos Gyűjteményben folytatásokban pub-
likálta Schwartner diplomatikájának bírálatát. 

Schwartner diplomatikájának részletes, szakszerű bírálatára Horvát kritikája 
előtt nem került sor. A maga korában sikerkönyvnek kikiáltott és korábban Horvát 
által is dicsérő szavakkal emlegetett magyar diplomatika nagy tekintélyt és meg-
becsülést hozott szerzőjének. A mű megjelenése óta a történeti, irodalmi és nyel-
vészeti kutatások eredményei, a középkori okleveles magyar történeti anyag fel-
tárásának, feldolgozásának módszerei azonban megkérdőjelezték Schwartner ma-
gyar diplomatikájának korszerűségét és különösen a magyar jogi gyakorlatban tör-
ténő alkalmazását, használatát. A közkézen forgó kézikönyvek főleg elméleti jelle-



gűek voltak, és elsősorban a német segédtudományi gyakorlat szempontjából vol-
tak használhatók, a magyar állapotokra kevésbé. Szükség volt tehát arra, hogy 
Schwartner oklevéltanának hiányosságait feltárva, valaki elkészítsen egy valóban 
magyar diplomatikát. 

Horvát kritikájával a magyar diplomatika alapvetéseinek tisztázását, a magyar 
jogi gyakorlatban való alkalmassá tételét tűzte ki célul. A kortársak körében igen 
pozitív visszhangot kiváltott, befejezetlen recenziójában Horvát a teoretikus szem-
léletű oklevéltannal szemben a praktikus célokat szolgáló diplomatika híveként 
lépett fel, a fő hangsúlyt az oklevelek jogi értékére helyezve. Egyúttal felismerte, 
hogy a diplomáknak igen nagy szerepük van a hazai genealógia alapjainak megte-
remtésében is. Olyan diplomatikai rendszabások és alapvetések kidolgozását tar-
totta szem előtt, amelyek elsősorban a magyarországi történeti irodalom és kútfők 
felhasználásával készülnének cl. Ezekre számos példát hozott fel ,,Magyar Diplo-
mat iká jában , mellyel egyúttal hozzájárult a magyarországi oklevéltannak mint 
tudománynak a továbbfejlődéséhez, amennyiben számos új adattal egészítette ki, 
illetve gazdagította az addigi magyar diplomatikai kutatásokat. A praktikus diplo-
matika szorgalmazásával továbbá nem egy szűk tudós réteg számára szeretett volna 
hasznos kézikönyvvel szolgálni, hanem főleg azoknak (mint pl. bíróknak, ügyé-
szeknek. ügyvédeknekjegyzőknek), akik mindennapi munkájuk során (pl. birtok-
peres ügyekben) találkoztak olyan problémákkal, melyeknek megoldása megfelelő 
oklevéltani ismeretek hiányában nagy nehézségekbe ütközött. Elsőként szorgal-
mazta, hogy a diplomatikát tudományos alapokra kell helyezni Magyarországon. 

Horvát tudós felkészültsége, diplomatikai polémiái, oklevélközlései és mint az 
egyetem diplomatika és más segédtudományok tanára joggal ébresztettek olyan 
reményeket, hogy valóban lerakja egy magyar oklevéltan alapjait. Erre azonban 
életének következő negyedszázadában nem került sor. A korábbiakhoz hasonlóan 
csupán részeredményeket produkált, és a történeti segédtudományok iránt érdek-
lődőknek be kellett érniük Schwartner művének Horvát kritikáját is hasznosító 
magyar nyelvű fordításával, illetve kibővítésével. Horvát tollából nemcsak hogy 
új magyar nyelvű diplomatikai összefoglalás vagy kézikönyv nem került ki, de egy, 
a hazai középkori okleveles kútfőket tartalmazó ,,Codex Diplomaticus" kiadására 
sem vállalkozott. Pedig ez utóbbi elvégzésére óriási eredeti és másolatban lévő 
oklevélgyűjteménye egyenesen őt predesztinálta. Sőt a ,,Monumenta Germaniae 
Historica" munkálataiba történt bekapcsolódásával lehetősége lett volna arra, hogy 
tudós hírnevét külföldön is megalapozza és egyúttal a magyarországi középkori 
kútfőket a német történetírókkal is megismertesse. 

Mindezek elmaradása elsősorban azzal magyarázható, hogy Horvátot az 1820-
as évek első felében már további munkásságát alapvetően meghatározó magyar 



őstörténeti vizsgálódásai kötötték le. A diplomatika, néhány polemikus nyelvészeti 
és történeti tárgyú írásaitól, valamint oklevéltani előadásaitól eltekintve, őstörténeti 
ábrándjainak, nyelv- és szótörténeti etimologizálásainak segédeszközévé degra-
dálódott. Az oklevelek ezekben a vizsgálódásaiban a magyarságnak az emberiség 
őstörténetében betöltött vezető szerepének és jelentőségének igazolásához nyújtot-
tak Horvát számára nélkülözhetetlen adalékokat. Hogy őstörténeti-nyelvészeti 
elemzéseit és az ezekből levont következtetéseit megfelelő okleveles érvekkel is 
megalapozza, még nagyobb szorgalommal folytatta ezekben az években azt az 
oklevélgyűjtő munkát, amelyet már az 1810-cs években részben hivatali tevékeny-
sége és egyéb megbízatásai, de a Schwartnerrel folytatott polémiákhoz szükséges 
dokumentumok feltárása érdekében is végzett. Ennek az oklevélgyűjtő és másoló 
tevékenységének eredményeként született meg mintegy 30 kötetből álló diplorna-
táriuma, amelyet a következő évtizedekben állandóan bővített. 

Ennek a gyűjteménynek a birtokában, továbbá a hazai okleveles forrásokban 
való körültekintő tájékozottság révén fölényes biztonsággal utasította vissza az őt 
ért kritikákat, és folytatott történeti, diplomatikai polémiákat elsősorban Fejér 
Györggyel, az Egyetemi Könyvtár akkori igazgatójával. Bírálatai Fejér ,,Codex 
Diplomatieus"-a, illetve az abban felfedezett hibás oklevélolvasatok elleni heves 
támadásokban csúcsosodtak ki, melyekben nem kis szerepet játszottak a személyes 
indulatok és az irigység, hogy ti. nem ő, a kor legnagyobb magyar oklevéltani 
szaktekintélye, hanem Fejér vállalkozott az első magyar codex diplomaticus össze-
állítására. 

A különböző hazai oklevélkiadásokban és Fejér diplomatáriumában Horvát ál-
tal felfedezett és kritizált hibák, helytelen értelmezések, egyáltalában az oklevéltan 
felületes ismerete is arra indította Horvátot, hogy a Tudományos Gyűjtemény szer-
kesztőjeként 1833-1836 között 32 db XI-XV1. századi magyarországi oklevelet 
adjon ki, melyek publikálásával közvetlen célja az volt, hogy a középkori diplomák 
helyes olvasására és értelmezésére ráirányítsa a figyelmet. Ezeket az okleveleket 
szöveghűen, több esetben rézbe metszett lenyomatukban is átnyújtotta olvasóinak. 
Oklevélpublikációi között megtalálható a pannonhalmi bencés apátság és a veszp-
rémvölgyi apácák részére adományozott alapítólevél, melyeket saját olvasatában 
nemcsak egyszerűen kiadott, hanem a hitelességük körül folyatott vitákba is bekap-
csolódott. Oklevélközlései és vitái mellett figyelmet érdemel még az a magyar 
nyelv emlékeit magában foglaló sorozata, melyet a „nemzeti becsület" érdekeit, de 
ugyanakkor a hitelesség elveit is szem előtt tartva jelentetett meg, józan kritikával 
zárva ki XIV-XV. századi magyar nyelvemlékek közül a nem eredetieket. 

Diplomatikai nézeteit Schwartner halála után, 1823-tól 1846-ban bekövetkezett 
haláláig mint a történeti segédtudományok helyettes oktatója is közismertté tehette. 



Az előadott témában való nagy jártassága és ezzel párosuló lángoló honszeretete 
nagy hatást gyakorolt az óráit látogatókra, akik Horvátban a nemzeti szellem éb-
resztőjét, illetve táplálóját látták. Előadásain, melyeket előzetesen nem vetett papír-
ra, Horvát világosan és érthetően beszélt, megkönnyítve tanítványainak a jegy-
zetelést. A diplomatikából tartott latin nyelvű praclectióira, melyek hallgatóinak 
jegyzeteiben maradtak fenn, igen lelkiismeretesen készült. Erre bizonyítékok azok 
a kéziratai, melyekben egyrészt különböző oklevéltani jegyzések olvashatók a ha-
zai és a külföldi diplomatika tárgyköréből, másrészt a magyar diplomatika tör-
ténetének rövid összefoglalását tartalmazzák. Előadásai, melyekben fő céljául a 
diplomatika alapfogalmainak és tételeinek, főbb tudományos eredményeinek meg-
ismertetését tűzte ki, mindenekelőtt a hazai okleveles források alapján, lényegében 
ezekre a jegyzetekre, továbbá Schwartner művét bíráló recenziójára és egyéb ok-
levéltani értekezéseire, oklevél közléseire épültek. Prayt (és a német C. T. G. Schö-
nemannt, a göttingai egyetem professzorát) követve, a schwartncri-gattereri el-
méleti jellegű diplomatikával szemben az oklevéltannak a jogi életben történő prak-
tikus alkalmazására és hasznára kívánt rávilágítani, hangsúlyozva egyszersmind: a 
diplomatika hazánkban elválaszthatatlan a magyar jogtól, a jogi és törvénykezési 
szokásoktól, a mindennapi jogi gyakorlattól. Az oklevéltant előadásaiban, melyek-
ben — szélesebb magyarországi okleveles bázison — volt tanára munkájának és 
más diplomatikai kézikönyveknek a felépítését követte, nem tartotta önálló diszcip-
línának, hanem a történelem „szolgálóleányáénak, illetve kiegészítő tudományá-
nak. Alapvetően új rendszer — elődei és kortársai oklevéltanához képest — azon-
ban nem fedezhető fel a hallgatóinak előadott anyagban, melynek egyes részeibe 
őstörténeti és nyelvészeti elméleteit is beépítette. 

Horvátnak a többi történeti segédtudomány területén kifejtett munkásságát érté-
kelve megállapítható, hogy az — a diplomatikával összehasonlítva — nem mond-
ható jelentősnek. A pecséttant nem tekintette önálló, az oklevéltantól független 
tudományágnak és szfragisztikai értekezéseit az oklevéltan kereteibe ágyazva tár-
gyalta. A pecséttan tanulmányozására és egyidejűleg a hazai oklevélpecsétek gyűj-
tésére Pray szfragisztikai kutatásainak eredményei ösztönözték. Az e tárgykörben 
készített tanulmányai sajnálatos módon jobbára félkész, befejezetlen munkák vol-
tak, és egy-egy részletkérdés kidolgozását célozták (pl. a csanádi és az aradi káp-
talan pecsétjeiről vagy két XII. századi királyi pecsétről és pecsétnyomóról) és 
inkább csak a problémafelvetésig jutottak el. A pecséttant a diplomatika második 
részében, a semiotica-ban adta elő, elsősorban Pray Syntagma historicum de sigillis 
regum et reginarum Hungáriáé pluribusque aliis. (...) Budae, 1805. c. műve és 
Schwartner (Introductio in rem diplomaticam, praecipue Hungaricam. Pestini, 



1802.), illetve Perger János diplomatikájának (Bevezetés a diplomatikába vagyis 
az oklevélismeret tudományába... Pest, 1821.) alapján. 

Horvát a genealógia vagy a „nemzetségtan" terén mindössze egyetlen munkát 
alkotott. A gyakorlati diplomatikához hasonlóan olyan, kizárólag magyarországi 
okleveles forrásbázisra épülő „genealógia practica Hungarica"-t akart kidolgozni, 
amely útmutatóul szolgálhatott volna a hazai nemesség számára ősi nemzetségeik, 
családjaik történetének felkutatásához, „nemzetségtani" családfáik meghatározá-
sához. Elsődleges célja művével azonban az volt, hogy bebizonyítsa: a középkori 
magyar történelem első századaiban élt magyar nemzetségek leszármazási táblái a 
rendelkezésre álló kútfők segítségével összeállíthatók, illetve meghatározhatók. 
Diplomatikai, genealógiai és jogtörténeti kutatásainak eredményeként — különö-
sen Kézai Simon krónikájára támaszkodva — úgy vélte, hogy sikerült megtalálnia 
mindegyik (108) „hazabéli" és „jövevény" magyar gyökeres nemzetséget, egyúttal 
bizonyítani ősi alkotmányukban lefektetett eredeti jussaikat. A magyar genealógia 
tudományos „rendszabásait", illetve alapvetéseit Horvát azonban nem dolgozta ki. 
„Nemzetségtani" egyetemi előadásaiban is, néhány kritikai észrevételtől eltekint-
ve, jobbára a külföldi (főleg Gatterer) genealógiai szakmunkák eredményeit és a 
magyar gyökeres nemzetségekről alkotott nézeteit foglalta össze. 

Horvátnak a heraldika, a kronológia, a numizmatika és az archeológia területén 
kifejtett tudományos tevékenysége igencsak szerénynek mondható. Mindössze 
egy-egy kisebb résztanulmány és e segédtudományokról kötelező jelleggel tartott 
egyetemi előadásai jelzik az ezekben a segédtudományokban kifejtett munkássá-
gát. Az egy-egy problémát érintő értekezései jobbára a hazai és a külföldi kutatások 
eredményeinek megerősítését tartalmazták. Címertani és kronológiai egyetemi 
praelectiói is túlnyomórészt a német címertani, kortani munkákra épültek fel, me-
lyeket egy-egy magyar példával tett színesebbé és érdekesebbé. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a történeti segédtudományok művelése je-
lentős helyet foglaltak el Horvát életművében mind a magyar történelmi múlt, mind 
pedig a magyar nyelv és kultúra emlékeinek feltárását, továbbá a magyar nemzet 
ősi történelmi jogainak, hajdani dicsőségének igazolását és védelmét, végül pedig 
őstörténeti-etimológiai „oknyomozásai"-t illetően. Azt a célkitűzését azonban, 
hogy egy önálló, kizárólag magyar forrásbázison alapuló magyar diplomatika alap-
jait kidolgozza, illetve megteremtse, nem sikerült megvalósítania. Ez részben azzal 
magyarázható, hogy munkásságában az oklevéltan hol a történelem (őstörténelem), 
hol a nyelvészet „ancillá"-ja volt, és azt nem önálló diszciplínaként művelte, rész-
ben pedig'azzal, hogy e tárgyban készített értekezései, kritikái többnyire puszta 
„figyelemgerjesztések" voltak, melyekben legfeljebb az alapelvek és a célkitűzé-
sek megfogalmazásáig jutott el, és ennélfogva részeredményeket, sem mint össze-



foglaló szintéziseket produkált. Tehetsége, kiterjedt hazai és külföldi szaktudomá-
nyos ismeretei, hatalmas oklevélgyűjteménye mind-mind arra predesztinálták, 
hogy korának legjelesebb történetírója és oklevéltani szaktekintélye legyen, és ki-
dolgozva a magyar oklevéltan „kritikai rendszabásai"-t, megalkossa az első „dip-
lomatica Hungarica"-t. Egyetemi előadásaiban még lehetősége lett volna c „mu-
lasztásokat" pótolnia, de óráin többnyire már a történeti és diplomatikai polé-
miáiban megfogalmazott gondolatokat ismételgette, legfeljebb néhány újabb ku-
tatási eredménnyel kiegészítve azokat. 

Amennyire nem sikerült lerakni a magyar diplomatika alapjait, még kevésbé 
sikerülhetett ez neki a többi történeti segédtudomány terén. A genealógia a magyar 
nemzet, azaz a magyar nemesség ősi jussainak, évszázados történelmi jogainak 
védelmére, illetve igazolására degradálódott. A pecséttan, a kronológia, a címertan 
stb., melyek művelését fontos kívánalomként állította kortársai elé, jórészt egy-egy 
kisebb jelentőségű résztanulmány és a kötelezően előadandó tantárgyak szintjén 
követhető nyomon életművében. Nem véletlen tehát, hogy a halála óta eltelt csak-
nem másfél évszázadban a szaktudomány alig tulajdonított komolyabb érdeklődést 
segédtudományi tevékenységének, és ha igen, akkor is inkább hibáit, semmint 
erényeit emlegették. 

Soós Istvánnak az értekezés témaköréből készített publikációi: Romantikus őstörténet. (Horvát 
István) In: História, 6. (1984) 4. sz. 32-36. p.; Diplomatika és politika. (Horvát István kiadatlan 
Werbőczy-könyvének története.) In: levéltári Közlemények, 59. (1988) 1. sz. 81-110. p.; 
Horvát István és Ferenczy János levelezése. Bp., 1990. 309 p. (Magyarországi Tudósok Le-
velezése — Commercia Litteraria Eruditorum Hungaricorum II.): „Slavica" Horvát István 
könyvtárában. In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. 
születésnapjára. Szerk.: Glatz Ferenc. Bp., 1993. 171-179. p.; Kísérlet a magyar nyelvű diplo-
matika megteremtésére. (Horvát István és Schwartner Márton.) In: Aetas, (1993) 4. sz. 44 
91. p. 



Kállay István egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora opponensi 
véleménye: 

Ha Horvát István életművét osztályokr a próbáljuk bontani, az első helyre kétség 
kívül a magyar nyelv kerül. Minden megnyilvánulását, tudományos munkásságát 
ennek rendelte alá, ennek a szempontjából vizsgálta. A második helyre jogi nézetei 
kerülnek, elsősorban a köz- és a magánjog területén, a nemesi birtoklástörténet 
szemszögéből. A Soós István által témául választott történeti segédtudományok a 
harmadik helyet foglalják el az életműben. 

Mielőtt ez utóbbiakra rátérnék, röviden foglalkoznom kell az első kettővel, mint 
amelyek Horvát István történeti segédtudományi ténykedését alapvetően megha-
tározták, annak megértését előmozdítják. 

Horvát István a magyarság jövőjét kizárólag a magyar nyelv felemelkedésével 
tudta elképzelni, mindenkit aszerint ítélt meg, hogy a régi magyar nevekkel kap-
csolatban hogyan foglalt állást. Aki ebben nem értett vele egyet, azt ellenfelének 
tekintette és véget nem érő vitákba bonyolódott velük (pl. Schwartncr Márton, 
Kelemen Imre stb.). Mindez túláradó magyarságszeretettel, a nem magyarul beszé-
lő népekkel szembeni intoleranciával párosult. Talán pozitívumként állapíthatjuk 
meg, hogy mindezt nem a finn-ugor irányban tette. 

A tudományos eredményeket felhasználva igyekezett az érdeklődést ébren tar-
tani nézetei iránt, ezért mozdította elő egyes történeti segédtudományi ágak műve-
lését. Őstörténeti vizsgálódásai azonban egyre jelentősebb szerepet kaptak, ame-
lyek kevésbé kapcsolódtak a segédtudományokhoz. E nyomon szélsőséges megál-
lapításokhoz is eljutott. Pl. sértőnek tartotta, hogy a külföldi szerzetesek ismertették 
meg az írást a magyarokkal. Vagy azt hangoztatta, hogy a tihanyi alapítólevélhez 
hasonló diplomatikai forrással Európában kevés nemzet büszkélkedhet. Érdekes, 
hogy ugyanakkor a kronológiában inkább objektív, mint szubjektív álláspontot 
képviselt, amikor az időről megállapította: tudatunktól függetlenül létezik, amely-
ben az események folynak. 

Egész működését meghatározták jogi nézetei: jellemző módon a diplomatikát 
is csak ebből a szempontból nézte. Igen helyesen hangoztatta, amit a jelölt is kiemel, 
hogy a magyar királyok nem változtatták meg elődeik törvényeit, ezért nem volt 
szükséges a törvények írásban történő rögzítése. így minden törvény hatályban 
maradt: Horvát István korában vádlevélben, keresetben és ítéletben lehetett pl. Kál-
mán törvényeire is hivatkozni. Horváth ezért tulajdonított jelentőséget a szokás-
jognak és akart könyvet írni Werbőczyről. Ezzel a köznemesség érdeklődését is ki 
akarta váltani, és Werbőczyt megvédeni kortársaival, még tanítómesterével szem-
ben is. A törvényszéki döntéseket és határozatokat annyira fontosnak tartotta, hogy 



fel akarta venni azokat a diplomatikai kézikönyvbe. A történeti jogi iskola képvi-
selőjeként tagadta, hogy Magyarországon feudum valaha is létezett volna, mivel a 
magyar nemzetségek mindig rendelkeztek ősi jószággal. 

Ezen nézetei, valamint a korszellem, talán a generációs ellentét hozta magával 
állandó vitáit, amelyekről bőven olvashatunk Soós István munkájában. Horvát 
szembefordult elődeivel, tanítómesterével, de nem reagált Fejér György megnyil-
vánulására, aki fantasztikumba hajló, merész és képtelen szófejtegetéseit bírálta. 
Talán Fejér stílusa miatt nem érdemesítette őt válaszra, habár ez nem volt annyira 
szélsőséges, mint pl. Kövi Sándoré, aki Kelemen Imre művét obseurus-nak ne-
vezte. Egy azonban kétségtelen: utódját úgy választotta ki Horvát István, hogy az 
őt sohasem bírálta. 

A jelölt igen helyesen állapítja meg, hogy Horvát István segédtudományi rend-
szerében az első helyen a diplomatika áll. Még nem ismerhette Fejérpataky László 
megállapítását, miszerint minden segédtudomány a diplomatikából nőtt ki, de lé-
nyegében ugyanezt az elvet követte. Horvát szerint minden segédtudomány a diplo-
matika része, talán éppen ezért foglalkozott velük kevesebbet. A diplomatikában 
jogi és nem filológiai szempontok vezették. Az oklevelet jogbiztosító iratnak tekin-
tette, amit azzal is alátámasztva látott, hogy a jogászok előbb tanulták az oklevéltani 
mint bizonyító eszközt, mint a bölcsészek. Ehhez még hozzátehetjük, hogy Horvát 
István maga is pereskedett. A latin nyelv szerepét —érdekes módon — pozitívan 
értékelte: nem egyedülálló magyar jelenségnek tekintette. Talán, holt nyelvről 
lévén szó, nem látta benne az anyanyelv háttérbeszorítását. 

A diplomatika meghatározásánál eltért a különben mindenben követett Gatte-
rertől, aki szerint az oklevéltan arra tanít, hogyan kell olvasni az okleveleket. 
Horvát szerint a diplomatika lényege az oklevelek megítélése: igazak-e, törvénye-
sek-c és hitclcsek-c. Horvátot kettős cél vezette: 1. felkutatni az okleveleket a bir-
tokviszonyok feltárása céljából. 2. népszerűsíteni az oklevéltant. Szerinte nálunk 
fontosabb a diplomatika, mivel ez a birtok talpköve. Hasznosítását a magánjog, a 
kánonjog, az egyháztörténet, a köztörténet, a genealógia és a geográfia terén látta. 
Mindezen kiváló gondolatok ellenérc sem sikerült Horvátnak a Diplomatica Hun-
garica kidolgozása, talán mivel e tudományág nála a szótörténeti etimologizálás 
segédeszközévé degradálódott. 

A segédtudományok közül második helyen a genealógiát művelte. Teljesen 
Gatterer felé fordult, habár észrevételezte, hogy az ő műve csak elméleti és mód-
szertani alapvetést tartalmaz. Horvál nagy érdeme, amit Soós István is kiemel, hogy 
megpróbálta a maga útját járni. Egy Genealógia practica Hungarica-t akart írni. 
Mentségére meg kell állapítanunk, hogy ez a mai napig nem jött létre, ma is a német 
szakirodalmat használjuk. 



Horvát meghatározásában a genealógia olyan tudomány, amely a szükséges bi-
zonyító eljárásokkal és eszközökkel alátámasztja, illetve megerősíti a vérségi elá-
gazásokat, meghatározza az apai és anyai ági leszármazásokat, továbbá ezek is-
meretében összeállítja a családok és nemzetségek genealógiai tábláit és családfáit. 
Erről meg lehetne állapítani, hogy szűken értelmezi a genealógiát, mivel csak a 
vérségi elágazásokról, az apai és anyai leszármazásokról és a genealógiai tábláza-
tokról beszélt. Középpontba a nemzetségeket, mondhatnám a gyökeres nemzet-
ségeket állította, ezért nevezte a genealógiát nemzetség tannak. A genealógiát is a 
diplomatikához kapcsolta, így beszélt genealógiai diplomatikáról. 

Dicséretére legyen mondva, hogy az uralkodóház iránti lojalitása sem akadá-
lyozta meg abban, hogy hibának nevezze az Esterházy család Noétól való szár-
maztatását. Nem beszél ugyan róla, de a Habsburgok családfája is hasonlóképpen 
volt összeállítva. 

Horvátnak a tanterv szerint kellett oktatnia más segédtudományokat is, de le-
hetetlen lett volna mindet egyformán művelni. Többek közül a címertant emeli ki 
Soós István, még pedig olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek napjainkig hat-
nak. Egyik ilyen az államcímerben levő vágásoknak a négy folyóval való azonosí-
tása. Ennek elvetése annál inkább meglepő, mivel ez összhangban lett volna Horvát 
szófejtéseivel. O azonban szembefordult Schwartnerrel, Prayval és főleg Wer-
bőczy vei /Tripartitum I. 11:3./és szakított a négy folyó elmélettel. Új magyarázatot 
nem adott, de vajon kell-e egyáltalán magyarázat? 

Napjainkig ható téma az államcímeren 1202-1222 között található oroszlánok. 
Ehhez még hozzá tenném a jogaron lévő oroszlánokat is. Horvát szerint a hét orosz-
lán a hét magyar nép, a szívek pedig a magyar hadi vitézség jelképei. Szerinte az 
oroszlánok az Árpádok jelképei lehettek. A kérdést ma sem tudjuk megnyugtatóan 
megválaszolni. 

Ezeket a kérdéseket Soós István értekezése helyesen tükrözi, illetve foglalja 
össze. Értékét nem csökkenti néhány észrevétel, amely az opponens kötelessége. 
Az 1. lapon megemlíti, hogy az oklevéltan a XVIII. század második felére olyan 
megbecsülést szerzett, hogy a Nagyszombatból Budára költöző egyetemen 1777-
től speciális, azaz rendkívüli tantárgyként oktatták. Meg lehetett volna említeni, 
hogy a Ratio Educationis rendelte el ezt. 

Elősegítené Horvát István jogi nézeteinek jobb megértését, ha hallottunk volna 
valamit másik tanítómesteréről, a történeti jogi iskola kiváló képviselőjéről, Kele-
men Imréről. Ez annál inkább indokolt, mivel Kelemen Imre előadásainak jegyzetei 
éppen Horvát Istvántól maradtak fenn. Kelemen nem értett egyel a szófejtésekkel, 
ezért Horvát vele is szembefordult. Itt jegyzem meg, hogy a Tízkötetes méltatlanul 
bánt Kelemen Imrével, amikor az egyik legnagyobb tudóst retrográdnak nevezte, 



nyilván Kövy Sándorral folytatott vitája miatt. Kossuth tanárával szemben ugyanis 
a Tízkötetesben nem lehet igaza Kelemennek. Hasonlóképpen szívesen hallottunk 
volna többet, a főszövegben is, Podhradszky Józsefről, a kiváló tudósról, aki né-
mileg más oldalról vizsgálta ugyanazokat a kérdéseket. 

Érdemes lenne tovább foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy miért hatott I Iorvátra 
ilyen erősen a Gatterer-iskola cs miért nem a korábbi Hederichl Ez annál is inkább 
érdekes, mivel a mai felfogás (A. Brandt) Hederichhez tért vissza. 

A 217. lapon szereplő haereditas szót ebben az összefüggésben nem örökséggel, 
hanem örökösséggel fordítanám, a nélkül, hogy nyelvújítással akarnék foglalkozni. 
Ez örökös birtokot és nem az öröklés tárgyát jelenti. A latinban mindkettőt egyfor-
mán nevezik. 

A 222 lapon beszél arról, hogy a segédtudományi munkák nem elemzik I lorvát 
Gyökeres nemzetségek című munkáját. Szeretném önkritikusan megállapítani, 
hogy az általam kiadott segédtudományi kézikönyv sem fordít kellő figyelmet rá. 
De azt is meg kell mondanom, hogy cédulákon szerepel a kiegészítés és egy újabb 
kiadásban benne lesz. Már csak azért is, mert ez az első magyar nyelvű genealógia. 

Köszönetet mondok a szerzőnek, hogy a történeti segédtudományokat nem tette 
idézőjelbe, vagy nem tette eléjük az ún. jelzőt. Csak egész szerényen arra szeretnék 
utalni, hogy volt olyan időszak, amikor a honfoglalást is ún.-nek titulálták. 

Úgy gondolom, hogy meg nagyon sokat lehetne beszélni Soós István kandidátu-
si értekezéséről, hiszen igen széles skálában oldotta meg feladatát, nagy jegyzet-
anyagra támaszkodva. Talán a jelölt Horvát István-értékelése egy kissé negatívra 
sikerült. Átveszi az elődök megállapításait, miszerint Horvát István nem alkotott 
jelentőset, a diplomatikában is csak részeredményeket ért el. a pecséttanban nem 
tudott lényegesen újat felmutatni, a címertanban és a kronológiában sem alkotott 
maradandót és a régiségtan művelése is jelentéktelen. Ezzel szemben áll, hogy a 
saját útját járta és tanítványai, akik közül a magyar történelem kiválóságai kerültek 
ki, lelkesedtek érte. „Egynéhányszor meghallám zajdulni a hallgatókat, a kime-
netelkor Éljent kiáltottak" — írta Toldy Bajzának 1823-ban. Tanítványai között ott 
látjuk a következő történész generáció kimagasló képviselőit: Szalay Lászlót, 
Szalay Ágostont, Wenzel Gusztávot, Horvát Áipádot, Pauler Tivadart és Vasvári 
Pált, valamint a közélet későbbi nagyjait: Eötvös Józsefet, Teleki Lászlót, Lónyay 
Menyhértet, Zichy Ferencet és Melczer Istvánt. Tanítványa volt Reguly Antal, 
Madách Imre, Vörösmarty Mihály, Szontagh Pál, Toldy (Schedel) Ferenc és 
Tanárky Gedeon. Ez imponáló névsor, amely méltó lett volna arra, hogy ne csak 
lábjegyzetben, hanem a főszövegben, az érté-kelésben szerepeljen. Mert ugyan 
Horvát István nem mindenben alkotott nagyot a történeti segédtudományokban, 



viszont kiváló nemzedéket nevelt a hazának, és ezért sok mindent meg kell neki 
bocsátanunk. 

Az értekezést jelentős tudományos eredménynek tartom és javaslom, hogy en-
nek alapján ítéljék oda Soós Istvánnak a történelemtudomány kandidátusa fokoza-
tot. 

Bak Borbála egyetemi adjunktus, a történelemtudomány kandidátusa opponensi 
véleménye: 

A történeti segédtudományok magyarországi képviselőiről, az egyes segédtu-
dományok áttekintő historiográfiájáról néhány rövidebb, összefoglaló jellegű ta-
nulmány jóvoltából már eddig is, szinte napjainkig terjedően tájékozódást nyer-
hetnek az érdeklődők. Elég csupán Gárdonyi Albertnek „A Magyar Történettudo-
mány Kézikönyve" sorozatban megjelent, a „történelmi segédtudományok" törté-
netét a kezdetektől a XX. század elejéig bemutató összefoglalására, illetve az első-
sorban a külföldi kutatóknak szánt, Kumorovitz Lajos Bernát, Gerics József, Ku-
binyi András és Mezey László német nyelvű, a Mittcilungen des Instituts für Öster-
reichische Geschichtsforschung-ban megjelent beszámolójára gondolni. Ez utóbbi 
áttekintés korszakhatárait — 1945-1964 — részben fedi az a tanulmány, amelyet 
a Turul 66. és 67. kötetében „A történeti segédtudományok fejlődése Magyar-
országon 1951-1991 között" címmel jelentetett meg 1993/94-ben Bertényi Iván. 

A felsoroltakhoz témája alapján szorosan kapcsolódik, de a feldolgozás jellegét 
tekintve azoktól természetszerűen alapvetően különbözik Soós István kandidátusi 
értekezése. A disszertáció ugyanis nem egyszerűen a történeti segédtudományok-
kal, mégpedig a XIX. század elején, illetve a század első felében az e tárgykörbe 
sorolt stúdiumokkal foglalkozik. A feldolgozás módszere, a kérdés megközelítése 
a korábban említett tanulmányokhoz képest alapvetően új. Az értekezés szerzője 
egy a XIX. század első felében élt, rendkívül sokoldalú, több szaktudományt is 
művelő történészt, gondolkodót, irodalom-, könyvtár- és tudományszervezőt, 
egyetemi tanárt, Horvát Istvánt állította vizsgálódása középpontjába. 

Soós István — igen egyértelműen — már munkája bevezetőjében leszögezi, 
hogy terjedelmi okok miatt nem vállalkozhatott Horvát István szerteágazó munkás-
sága teljes bemutatására, de még történeti gondolkodása egészének vizsgálata sem 
volt az értekezés keretei közé szorítható. A forrásoknak, az egykorú és a későbbi 
szakirodalomnak az az alapos és széleskörű, filológiai igénnyel végzett elemzése, 
módszere, amelyet a szerző a disszertáció egésze során, mindvégig következetesen 
alkalmazott, szétfeszítette volna munkája kereteit. így Soós István témáját a Horvát 



István által művelt történeti segédtudományokra szűkítette és Horvátnak az e szak-
területeken elért eredményeit állította disszertációja középpontjába. 

Bár Horvát István munkássága rendkívül összetett és sokrétű volt, a köztudat-
ban, és különösen napjaink köztudatában személye, tevékenysége igen kevéssé 
ismert, és alig értékelt. Míg Szinnyei József a „Magyar írók élete és munkái" című 
életrajzi lexikonában Horvát életrajzának, műveinek és a róla szóló irodalomnak 
tíz hasábot szentelt, az Akadémiai Kiadó,,Magyar életrajzi lexikoná"-ban már csak 
fél hasábnyi terjedelem jutott személyének. Gárdonyi Albert is csupán szűkre sza-
bottan emlékezett meg munkásságáról. 

Horvát István tudományos pályájának és ezen belül — miként erre Soós István 
is rámutat — különösen a történeti segédtudományokkal kapcsolatos tevékeny-
ségének már említett szegényes feldolgozottsága mindenképpen indokolttá és meg-
alapozottá teszik a disszertáció szerzőjének témaválasztását. 

Különösen szükségesnek és jogosnak tűnik ez a témaválasztás, ha a feldolgo-
zottság, sőt inkább az eddigi feldolgozatlanság mellett még Horvát István tudomá-
nyos teljesítményének megítélését, értékelését is figyelembe vesszük. Miként az 
értekezés írója a bevezetésben is jelzi, az utókor köztudatában Horvát István úgy 
él, mint akinek egyetlen „érdeme" az volt, hogy a magyar nemzet iránti „határtalan 
szeretetétől vezettetve" fanatikusan, mindenütt „a magyarság, a magyar kultúra 
emlékeit kutatta és fedezte fel". 

Az életműre vonatkozó források feldolgozatlansága miatt a leegyszerűsítő meg-
ítélés egyoldalú szemléletet eredményezett. Horvátról szólva általában csak téve-
déseit említették. A Soós István által idézett példák mellett is talán említésre érde-
mes, hogy például Lederer Emma a magyar polgári történetírás bemutatása során 
Horvát István munkásságát jellemezve két alkalommal minősíti azt, és tevékeny-
ségével kapcsolatban csupán a „naiv" jelzőt használja. Soós István a korabeli tor-
rások segítségével azonban egyértelműen bizonyítja, hogy kortársai Horvátot ennél 
jóval többre értékelték. Különösen világos ez, ha a Nemzeti Könyvtár ügyében 
kifejtett tevékenységéről, szépirodalmi, szerkesztői tevékenységéről szóltak. 

Horvát István munkásságának értékelése még kérdésesebb akkor, amikor kizá-
rólag segédtudományi tevékenysége megítélését kell megfogalmazni. Miként erre 
az értekezés szerzője külön is felhívja a figyelmet, az utókor eddig e tudomány-
területen Horvát István eredményeit mindig Pray György, Cornides Dániel mun-
kásságához, illetve a Schwartnerrel folytatott vitáival kapcsolatban említette, és az 
ennek eredményeként kialakított kép egyértelműen negatív volt. A kortársak e te-
kintetben is a későbbitől eltérő álláspontot képviseltek, és Horvátot mint a magyar 
diplomatika legnagyobb alakját, sőt a köznemesi értelmiség és barátai egyenesen 
,,a magyar nemzet egyedüli diplomatikusadként tartották számon. Éppen az cl-



lentmondások feloldása érdekében tűzte ki munkája céljául — igen helyesen -— 
Soós István, hogy új források bevonásával, valamint új módszerek alkalmazásával 
megvizsgálja, majd pedig értékelje Horvát Istvánnak a történeti segédtudományok 
terén kifejtett tudományos működését. 

Az értekezés megírásához a szerző Horvát István nyomtatásban is megjelent 
munkái mellett felhasználta azokat a mennyiségileg több száz kötetet jelentő kéz-
iratos értekezéseit jegyzeteit , levelezését, amelyek eddig vagy csak utalás szintjén, 
vagy egyáltalán nem voltak feldolgozottak. A disszertáció megírása érdekében 
Soós István a kézirattárak anyagának feltárása során rendkívül alapos és a legtelje-
sebb elismerésre méltó munkát végezett. Az egyes, latinul, németül és a ma már 
nem mindig egyszerűen értelmezhető magyar nyelven írt források kritikai filológiai 
igénnyel való megközelítése terén olyan egyedülálló elemzést végzett, amely a 
reformkori, rendkívül gazdag, mennyiségileg igen jelentős anyag esetében pél-
daértékűnek és követendőnek mondható. Soós István a kéziratos források feldol-
gozásával nem egy esethen eddigi téves datálásokat (például Horvát István egye-
temi tanári működésének kezdete), hibás megállapításokat és következtetéseket 
helyesbített, kéziratok szerzőségét állapította meg és egyben módszertani példát is 
adott az általa feldolgozott forrástípusok igényes elemzésének lehetőségeire. A 
szerző a források, a szakirodalom alapján kialakítandó kép eléréséhez olyan utat 
választott, amely csak elismerésre méltó lehet. Horvát István történeti segédtudo-
mányokkal kapcsolatos tevékenységét ugyanis soha nem elszigetelten, hanem min-
dig az egyéb, elsősorban az őstörténeti és a magyar nyelvészeti munkásságával 
összefüggésben vizsgálja. Emellett utal a korszak eszmetörténeti hatásaira, Horvát 
István tanulmányaira, tudóstársaival kialakított kapcsolataira, vitáira, olvasmá-
nyaira. A viták ismertetése során például, amikor az egykori tanár, Schwartner 
Márton és a tanítvány, Horvát István diplomatikáról vallott nézeteit ütközteti, az 
ellentétes véleményeket nem csupán egyszerűen historiográfiai szempontból mu-
tatja be, hanem sokkal inkább a tudománytörténet, a politikaelmélet elemzésének 
módszereit érvényesíti. A felvilágosult, kritikai szellemű, a Hungarus állampatri-
otizmust képviselő Schwartner és a „túláradó magyarságában" a magyarországi 
nem magyar népekkel szemben intoleráns Horvát álláspontját párhuzamba állítva 
mutatja be a szembenálló felfogásokat. 

A Soós István által alkalmazott módszer következtében a szorosan vett histo-
riográfiai feldolgozáson túlmenően képet alkothatunk például a reformkori magyar 
tudós pályáját befolyásoló és meghatározó külső körülményekről, a kor tudomány-
történetéről. A történeti segédtudományi munkásság bemutatása mellett számtalan 
olyan adattal is szolgál a szerző, amelyek révén betekintést kaphatunk a XIX. szá-
zad első felének sajtó-, jog- és könyvtártörténetébe. Az értekezés olvasása során 



világossá válhatnak azok a nehézségek, amelyek a korban a tudományos munkát 
végző tudós szakirodalomhoz jutását jellemezték, azok a küzdelmek, amelyek a 
történeti fonásokat tették elérhetővé a kutató számára. Betekintést nyerhetünk a 
XIX. században is még nélkülözhetetlen, a tudományos munkát lehetővé tevő me-
cenatúra formáiba, jelentőségébe. Az értekezés szerzője mindezt rendkívül jól kö-
vethető módon, olyan természetességgel vázolja, amely csak akkor lehetséges, ha 
a korszakban, annak mindennapjaiban teljes tájékozottsággal rendelkezik. Ez utób-
bit Soós Istvánról jelen disszertációja alapján egyértelműen elmondhatjuk. 

A kandidátusi értekezés szerzője Horvát Istvánnak a történeti segédtudományok 
terén végzett munkásságát a diplomatika, a pecséttan, a genealógia és az „egyéb 
történeti segédtudományok" címmel jelzett heraldika, kronológia, numizmatika és 
archeológia területén vizsgálja. 

1 jgterjedelmesebb, a közel kétszáz oldalnyi fejezet a diplomatikával foglalko-
zik, amelyet a korban még mintegy „gyűjtő segédtudománynak" tekinthetünk \ 
diplomatikával kapcsolatban ugyanis nemcsak az oklevéltan és az egyéb tudomá-
nyok (pl.: teológia, nyelvészet, jogtudomány, jogtörténet) egymáshoz való viszo-
nya, Horvát kiterjedt, diplomatikára vonatkozó vitái, az oklevél-publikációk kérdé-
se válik az olvasó számára ismertté. Mindezek mellett a még nem önálló segéd-
tudományként szereplő paleográfia és ezen belül külön a magyar írás jellegzetes-
ségeinek ismertetése is ennek a résznek mintegy ,,alfejezete"-ként szerepel az érte-
kezésben. A diplomatikával ellentétben a heraldika (amelyet egyébként Horvát 
ugyancsak a diplomatika szerves részének tekintetett) például öt, a numizmatika 
és az archeológia együttes tárgyalásának terjedelme két és fél oldal. Az arányok 
ilyen alakulása nemcsak az egyes történeti segédtudományok XIX. század első 
felére kialakult differenciálódásából, részletesebb vagy kevésbé feldolgozott szint-
jéből fakadnak, hanem döntő módon határozza meg ezt a disszertáció középpont-
jába állított, ezekkel a segédtudományokkal foglalkozó Horvát István kutatásainak, 
érdeklődésének mélysége is. 

És bár az egyes fejezetek arányai a vizsgált személy munkássága következtében 
a jelzett módon igen eltérően alakulnak, a disszertáció szerzőjének feltétlen érde-
meként kell említeni, hogy a fejezetek belső rendjét — a terjedelemtől függetlenül 
— mindenütt azonos, rendkívül logikus és következetes módon alakította ki. A 
szerkesztés gyakran igen nehéz feladatát Soós István mintaszerű fegyelemmel és 
logikával oldotta meg. Az egyes segédtudományok tárgyalását mindig Horvátnak, 
az adott szakterületen végzett tudományos kutatásaival kezdi, beleértve ebbe pub-
likációs tevékenységét éppen úgy, mint a szakterület külföldi szakirodalmában való 
jártasságának, a tudós kapcsolatoknak és a tudományos vitáknak a bemutatását is. 
Ezt követően minden fejezet Horvát István egyetemi munkáját jellemzi, ismertetve 



a tárgyalt segédtudomány oktatását, az oktatás módszereit, hatását. Végül kitér az 
adott fejezetben tárgyalt és a Horvát István által tanulmányozott, illetve oktatott 
segédtudomány terén elért tudományos eredményekre és értékeli Horvát teljesít-
ményét. 

Soós István a rendkívül gazdag forrásanyaggal dokumentált és a szakirodalom-
ban való jártasságát egyértelműen bizonyító kandidátusi értekezése utolsó, „Befe-
jezés" címet viselő fejezetében Horvát Istvánnak nemcsak az egyes történeti segéd-
tudományok terén elért eredményeit, hanem összefoglalóan egész munkásságát is 
értékeli. Ez az értékelés a bevezetésben felvetetett megítéléshez viszonyítottan bár 
kétségtelenül árnyaltabb és feltétlenül konkrét tényeken alapuló, forrásokkal is iga-
zolt, a lényeget tekintve azonban mégsem sokkal pozitívabb kicsengésű. 

A szerző nemcsak az egyes segédtudományok vizsgálata során, hanem össze-
foglalóan is megállapítja, hogy Horvát István munkásságában ,,a történeti segéd-
tudományokjelentős részét képezték életművének mind a magyar történelmi múlt 
kutatásában, mind a magyar nyelv és kultúra emlékeinek feltárásában, de a magyar 
nemzet történelmi jogainak, hajdani dicsőségének igazolásában illetve védelmé-
ben, valamint őstörténeti-nyelvészeti-etimológiai 'oknyomozásaiban' is. Azt a vá-
gyát, történetírásának azt a célkitűzését, hogy kidolgozza a kizárólag magyar forrá-
sokra épülő és magyar nyelvű diplomatikát, nem sikerült megvalósítania." 

A célkitűzés megvalósításának elmaradását Soós István több okkal is magyaráz-
za. Utal arra, hogy Horvát az oklevéltant mint az életművében szereplő legjelen-
tősebb történeti segédtudományt a történetírás, az őstörténetírás, a magyar nyel-
vészet „szolgálólányának" tekintette és nem önálló tudományként művelte. Tanul-
mányaival kortársai figyelmét hívta fel egy-egy forrásra, kutatási feladatra, a vitás 
kérdések továbbgondolására. Bírálta tanára, a göttingeni Gatterer nyomán dolgozó 
Schwartner Márton diplomatikai munkásságát, Fejér György oklevélkiadását, de 
ő maga a problémák megoldására nem vállalkozott. „Jobbára részeredményeket 
produkált, összefoglaló vagy szintézis jellegű munkákat nem készített", jóllehet 
tehetséges, a diplomatikában rendkívül jártas, igen kiterjedt külföldi és hazai tudo-
mányos ismeretekkel, gazdag oklevélgyűjteménnyel rendelkező tudósa volt korá-
nak. Soós István Horvát István munkásságának megítélésekor a tudományos ered-
mények összefoglalásának elmaradását, a történeti segédtudományok terén be nem 
váltott reményeket nagy veszteségként értékeli. A disszertáció lezárásaként, az 
előzmények ismeretében pedig úgy ítéli, „nem véletlen, hogy ... a szaktudomány 
alig-alig tulajdonított komolyabb érdeklődést [Horvát István] ez irányú tevékeny-
ségének, és ha igen, akkor is inkább csak hibáit, és nem erényeit emlegették". 

Engedje meg a szerző, hogy értekezésének ezt a záró gondolatát túl pesszimis-
tának ítéljem és éppen disszertációja áttanulmányozása nyomán, némiképpen vi-



tatkozva is a megállapítással, három olyan, a források segítségével alátámasztott 
körülményre hívjam fel röviden a figyelmét, amelyet éppen forráskutatásai tesznek 
számomra világosabbá, egyértelműbbé. 

Az első a magyar diplomatikai összefoglalás, a nagy szintézis elmaradásának és 
az emiatt érzett csalódásnak a kérdése. 

Megítélésem szerint Horvát István olyan korszakban élő tudós volt, amelyben 
a tudományos kutatás és a tudományos élet előmozdítására tervek sokasága, a nem-
zeti múlt feltárására számtalan elképzelés született. Ahogy Soós István is jelzi érte-
kezésében, ezek egy része, mint például Schedius Lajos oklevél-kiadási tervei, kéz-
iratban maradt tudóslexikonja, Kovachich Márton György vagy a Horvát Istvánt 
is bevonni szándékozó Engcl János Kercsztély forráskiadással kapcsolatos elkép-
zelései miiid megvalósítatlanok maradtak. 

Úgy tűnik, nem kedvezett a kor a felvetett tervek, a megkezdett kiadványok 
befejezésének, és így Horvát számtalan önálló terve realizálásának sem. Eredeti 
formájában nem valósult meg Horvát Istvánnak például az az elképzelése, amely-
nek értelmében az oklevelek — e korban nem kis nehézséggel járó, nem egyszer 
befolyásos támogatókat, akár a nádor segítségét is igénylő — összegyűjtése, máso-
lása, majd az oklevéltani problémák felvetése és megvitatása révén a diplomatika 
tudományos színvonalát emelte volna. Mindez terv maradt, mert — miként Soós 
István kimutatja — Horvát István érdeklődése a diplomatika helyett inkább a nem-
zeti érzéseket erősítő magyar nyelvészet, az ebben a korban a nemzeti műveltség 
alapjának tekintett nemzeti nyelv felé fordult. Ugyancsak befejezetlen a harmadik 
kötetet csak tervekben ismertetett, a Werbőczy-családra vonatkozó diplomatári-
uma is. Pedig a megjelent oklevélgyűjtemény számos első, teljes szövegű, pontos 
másolattal könnyítette meg nemcsak a történészek, hanem a diplomatikával, a ge-
nealógiával és a joggal foglalkozók munkáját is. 

Számtalan adattal igazolja Soós István, hogy bár Horvát foglalkozott például 
Anonymus Gestája földrajzi neveivel, és szorgalmazta Magyarország múltbeli 
földrajzi képének megismerését, de mindebből nem lett történeti földrajz, hanem 
csupán a földrajzi nevek gyakran téves, de a nemzeti gondolat térhódításának korá-
ban a nemzeti öntudatot erősítő, sőt olykor a köznemesi ellenzék politizálásának 
céljait is szolgáló névetimologizálás. Nem fejezte be Horvát István Schwartner 
német eredményeket feldolgozó diplomatikájának bírálatát sem, bár a recenzió 
megkezdésekor „a magyar diplomatika alapjainak tisztázása" volt a célja. Vélemé-
nye szerint ugyanis ez mint előfeltétel volt szükséges a gyakorlati jellegű, a magyar 
joggyakorlatban is használható oklevéltan megírásához. 

Horvát István történeti segédtudományi munkássága azt látszik bizonyítani, 
hogy az I 800-as évek elején még mindig a gyűjtés, a sokirányú részkérdések meg-



válaszolása és a Horvát számára elsődleges nemzeti tudat, a nemzeti nyelv és iro-
dalom ápolása, erősítése volt a fontosabb, mint egy nagyívű diplomatikai össze-
foglalás elkészítése. 

A XIX. század első felében megkezdett és a be nem fejezett munkák nem csupán 
Horvát Istvánra jellemző sora mellett a negatív megítélést árnyaló második meg-
fontolásra ugyancsak Soós István disszertációjának számtalan forrásadata késztet. 
Horvát működésében értékesnek és megint csak a kor magyarországi sajátossá-
gaiból fakadónak és részben ezzel is magyarázhatónak tartom azokat a fáradozásait, 
amelyekkel a történeti segédtudományokat az elméletibb jellegű német felfogással 
ellentétben gyakorlati szempontból gondolta megközelíteni. 

A XIX. század első felében Magyarországon — éppen úgy, miként a középkor-
ban a diplomatikának — még „élő tudomány" jellege is volt, és kellő ismerete a 
jogászok, az ügyvédek, az államigazgatási tisztviselők, de még a saját örökösödési, 
peres ügyeikben eljáró birtokos nemesek számára is nélkülözhetetlen volt, lett vol-
na. Magyarországon a diplomatika nem csupán a nemzeti történelem forrásainak 
kritikáját, hanem a jog védelmét, mint Horvát István fogalmazta, ennek révén csalá-
dok „boldogságát" is biztosította. Éppen a főként elméleti, a Gattercr-féle felfogást 
érvényesítő szempont miatt is támadta Horvát Schwartner Márton diplomatikai 
munkáját. 

A magánjog mellett a vitás közjogi, politikai kérdések tisztázására is szükséges-
nek bizonyult a diplomatika kellő ismerete. Miként az értekezés szerzője is utal rá, 
az oklevéltannal kapcsolatos publikációinak sorát 1836-ban befejező, de kétségte-
len szaktekintélynek örvendő Horvát Istvánt kérte fel például az 1843-1844. évi 
országgyűlés, hogy oklevelekkel igazolja, miszerint Horvátországot egykor ma-
gyar királyi hódítás kapcsolta Magyarországhoz. 

A diplomatika mellett — ugyancsak Gatterer felfogásával ellentétben — a ge-
nealógiában is annak gyakorlati jellegét kívánta erősíteni Horvát István. Ezzel 
segítséget, útmutatást akart adni egyrészt a magyar nemességnek ahhoz, hogy saját 
családja leszármazását megfelelő módon, oklevelek adatai alapján össze tudja állí-
tani, másrészt a vármegyei tisztviselőknek, hogy a birtokvitákban kellően el tud-
janak igazodni. Soós István Horvátnak a „Gyökeres Nemzetségek" című művéről 
szólva azonban jelzi azt a szinte tragikusnak mondható körülményt, hogy a bonyo-
lult magyar birtok- és öröklési jog kellő ismeretében a vármegyéknél a kézikönyv-
nek szánt munkát használni nem tudták, sőt meg sem értették. 

Horvát István történeti segédtudományi munkásságának megítélésekor a har-
madik szempont, amely a személyére vonatkozó negatívumokkal kapcsolatban 
meggondolásra késztet — véleményem szerint — egyetemi tanári működésében 
ragadható meg. Soós István maga is felveti a kérdést, hogy vajon Horvát tanítványai 



történészi munkájukban mit tudtak hasznosítani a professzoruktól tanultakból, de 
a válasz megfogalmazását olvasóira bízza. 

Bár az egyetemi oktatáshoz Horvát tankönyvet nem készített, a diákjaitól fenn-
maradt kéziratos órai jegyzetek rekonstruálhatóvá teszik előadásait. Ezekkel kap-
csolatban ismét csak a lcgelismcrőbben lehet és kell szólni az értekezés szerzőjének 
kutatási módszereiről. Nemcsak azért, mert a már korábbi szakirodalomban érintett 
hallgatói jegyzetekkel kapcsolatos megállapításokat pontosította, több félreértést 
is tisztázott, hanem azért is, mivel a tanítványok feljegyzéseit mindig szembesítette 
Horvát egyéb, nyomtatásban megjelent munkáival, a levelezésében vallott néze-
teivel. így válik teljes egységgé a tudós kortársakkal kapcsolatot tartó, vitatkozó, 
a Tu • nányos Gyűjteményben tanulmányokat, forrásközléseket közreadó és önál-
ló műveket megjelentető szerző, valamint a nagy tekintélyű, közszeretetnek örven-
dő egyetemi tanár alakja. A kéziratos feljegyzések és a nyomtatott anyag gond. 
filológiai elemzése, összevetése jóvoltából egészen pontos képet alakít ki az érte-
kezés szerzője Horvát történeti segédtudományi működésének egészéről. 

Soós István gondos elemző munkája eredményeként minden egyes történeti 
segédtudománynál megjegyzi, hogy Horvát e téren ,,újat nem hozott". E megál-
lapítása, ha csak az elmélet területén működő tudóst szemléljük, valóban szinte 
tragikus negatívum. Úgy gondolom azonban, hogy ha tanárként és saját kora taná-
raként szemléljük, mindez valamivel pozitívabban ítélhető meg. A magyarországi 
segédtudományokra nagy hatást gyakorolt német egyetemek korabeli tanári karát 
szemlélve sem igen mondható cl, hogy néhány, kétségtelenül nagyhatású, újat hozó 
személyiség mellett a számos német felsőoktatási intézményben sokkal jobb lett 
volna a helyzet. Elég az egykori egyetemi tanrendeket, programokat áttekinteni, 
amelyekben igen gyakran a meghirdetett stúdiumot előadó professzor nyomtatás-
ban közli, kinek, mely jelentős munkáját fogja óráin ismertetni illetve felolvasni. 
Ezekkel szemben Horvát István — miként erre Soós István többször is utal — igaz, 
hogy a nemzeti dicsőség érdekében, de legalább a magyar okleveles gyakorlatból 
hozta az önmaga-válogatta példákat. 

Soós István említése szerint Horvát igen jól követhető, logikusan felépített, lel-
kiismeretes felkészültséggel tartott diplomatikai óráit 300-nál is többen hallgatták, 
és mint az egyik legnépszerűbb egyetemi tanárt „lángoló hazaszeretet"-e miatt 
tanítványai példaképüknek is tekintették. A történészek mellett — éppen talán fel-
fogásának gyakorlatias jellege miatt — a joghallgatók is rendszeresen részt vettek 
óráin. Úgy gondolom, személyiségének e széles körű vonzása, az a mód, ahogyan 
a nemzeti érzést terjesztette tanítványai körében, már önmagában is elismerésre 
méltó. És ha Soós István felsorolása alapján végignézzük a hallgatók névsorából 
csak a legkiválóbbakat (Szalay László, Wenzel Gusztáv, Szontagh Pál, Horvát Ar-



pád, Pauler Tivadar, Vasvári Pál, Eötvös József, Teleki László, Reguly Antal, 
Madách Imre, Vörösmarty Mihály), akkor hatását szemlélve, talán inkább csak 
sajnálkozhatunk az elmaradt magyar diplomatikai összefoglalásra gondolva, de 
emberi, nevelői teljesítményét is tekintve, egész munkásságát feltétlenül pozití-
vabban ítélhetjük meg. Úgy tűnik, hogy a Horvát Istvánnál félbemaradt munkák, 
kutatások majd az őt követő generáció tevékenységében teljesedtek ki. 

Soós István kandidátusi értekezése opponenseként munkáját mindvégig nagy 
érdeklődéssel és figyelemmel olvastam. Megkönnyítette feladatomat rendkívül ol-
vasmányos, olykor a XIX. század első felét idéző, de nem túlzásba vitt stílusa, 
amelynek jóvoltából életszerűen jelent, jelenik meg az olvasó előtt a címben jelzett 
téma egésze. A szerző külön érdeme, hogy olyan széles, eddig nem értékelt, kéz-
iratos forrásanyagot, egykorú, nemzetközi folyóiratanyagot használ, amely megál-
lapításait rendkívül megalapozottá, tényszerűvé teszi. A Horvát István tevékeny-
ségének értékelésével kapcsolatos megjegyzéseim pedig — azt gondolom — egy-
értelműen jelzik a szerző azon megoldását, hogy értekezésével a kérdést nem kíván-
ja véglegesen lezártnak tekinteni, hanem az olvasói, az opponenst továbbgondolko-
dásra is készteti. Végezetül Horvát István megállapítását idézve, miszerint ,,a di-
cséretek révén a tudomány nem haladhat előre" szeretnék még néhány apróbb, 
észrevételt tenni. 

Horvátnak a diplomatika témaköréből tartott egyetemi előadásai részletes is-
mertetése során nem teljesen egyértelmű, hogy a sokat vitatott Gatterer-féle ok-
levéltanból mit tekintett elfogadhatónak Horvát István. Szerencsés lenne talán még 
részletesebben kitérni a kérdésre, mert míg a diplomatika fogalmával kapcsolatban 
azt írja a szerző, hogy ,,A mabilloni és gattereri meghatározások közül az utóbbit 
fogadta el", az „ars diplomaticáról" szólva azonban Gatterer véleményének elu-
tasításáról olvashatunk. Néhány áthidaló mondattal az idézett részeken túlmenően 
a tartalmi különbségek — megítélésem szerint — könnyen egyértelművé tehetők. 

A diplomatikai előadásokról készített hallgatói jegyzetekről szólva öt diák meg-
maradt feljegyzéseiről olvashatunk. A név szerinti felsorolásban ezzel szemben hat 
hallgató szerepel, igaz, hogy a névtelen feljegyzést esetlegesen a már korábban 
említett Vasvári Pálnak tulajdonítva. Mivel azonban a kéziratok esetében a szerző 
a korábbi szakirodalom hiányosságait is kiegészíti, szerencsés lenne felfogására 
néhány szóval részletesebben is kitérni. 

Ugyancsak apróságnak tűnhet, de mivel Soós István rendkívül pontos és nem 
egyszer teljesen új, igen lényeges információt is tartalmazó jegyzeteit érinti a követ-
kező észrevétel, nem érzem teljesen hiábavalónak egy formai kérdésre is kitérni. 
Nem találtam teljesen szerencsésnek — bár hangsúlyozom, hogy tartalmilag telje-
sen korrekt megoldásról van szó! —, hogy egy mondaton belül több, olykor két, 



három hivatkozás is megtöri a mondanivaló ívét. Bár tudom, hogy az utalások az 
egyébként is terjedelmes, de igen sok információt tartalmazó és ezért cl nem ha-
nyagolható jegyzetek terjedelmét csak tovább növelnék akkor, ha a szerző csupán 
a mondat vagy a bekezdés végén hivatkozna forrásaira és a jegyzet szövegébe 
betoldott rövid megjegyzéssel igazítana pontosabban a vonatkozó helyhez. Ter-
mészetesen tisztában vagyok vele, hogy Soós István mintaszerű jegyzetei esetében 
mindez csupán apró, formai kérdés, azonban úgy gondolom, hogy ezzel a vál-
toztatással nemcsak az olvasó „kényelmét" szolgálná, hanem mondandóját is még 
gördülékenyebbé tehetné. 

Soós István kandidátusi értekezését mind jelenlegi tartalmában, mind jelenlegi 
formájá ír elfogadom és nyilvános vitára bocsátását feltétlenül javasolom. 

R.Várkonyi Ágnes egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora (a védés el-
nöke) véleménye: 

Soós István disszertációja témaválasztását, módszerét és eredményeit tekintve 
messzemenően megfelel a kandidátusi disszertációkkal szemben támasztott köve-
telményeknek. 

A Horvát István-jelenség a hazai tudománytörténet máig megoldatlan kérdése. 
Sajnálom, hogy nem a Horvát-monográfia készült el, hiszen Soós felkészültsége, 
vasszorgalma, kritikai készsége, munkakörülményei lehetővé tették volna ennek 
elkészítését is. Örülnünk kell azonban, hogy Horvát segédtudományi munkásságát 
rekonstruálta, mert ezzel nagymértékben hozzájárult egy majdani monográfia meg-
alkotásához. 

A disszertáció a hazai korszerű historiográfiai gyakorlat módszertani követel-
ményeit követi, vizsgálatai körébe a tudós levelezéseket és a kézirattári, sokszor 
nagy paleográfiai felkészültséget kívánó anyagait is bevonta. Gondosan számba-
vette Horvát értékeit is, de a mérleg végső soron negatív. Nem hiszem, hogy bárki 
is vitatná a végeredményt. Azért viszont nem lehet egyénileg Horvátot hibáztatni, 
hogy nem alkotta meg a Diplomatica Hungarica-t, nem rakta le, ,a magyar diploma-
tika alapjait", és a többi segédtudományét sem. A XIX. század első felében már az 
a nemzetközi gyakorlat, hogy ilyen jellegű munkákra intézmények, tudós társasá-
gok, Akadémiák fogják össze több szakágazat kutatóit. A műhely és a szakképzés 
igényeit Erdélyben és a Királyságban többen is megfogalmazták. Horvát felké-
szültsége, életvitele sem kedvezett ilyen valóban úttörő alapvető munkának. Na-
gyon lényeges a reformkor légköre is, amit újabban Gunst Péter hangsúlyoz árnyalt 
Horvát István-portréjában. Szemére vetni, hogy miért nem tette le a tudomány asz-



talára a magyar középkori oklevelek filológiailag hibátlan, kritikailag feldolgozott 
köteteit, miért nem rakta le a heraldika, kronológia, numizmatika, genealógia, 
archeológia alapjait, körülbelül annyi, mintha majd az utókor egy természetrajz 
tanáron kérné számon, hogy miért nem épített atomreaktort. 

A disszertáció megállapítja, hogy Horvát segédtudományi munkásságát az utó-
kor elhanyagolta. Ez így általános és keveset mond. Valójában: a szellemtörténet 
rekesztette ki Horvát Istvánt a magyar történetírásból, úgy hogy még a nevét sem 
említette meg. Ugyanakkor a hazai historiográfia Horvát István habitusáról, törté-
netírásáról, és — ez nagyon lényeges — utóéletéről nagyon sok lényegbevágót 
feltárt. Például az itjú Horvát természettudományos érdeklődését és társadalmi kri-
tikai szellemét, a klasszikus felvilágosodáson túlmutató történetfelfogását. („Int az 
idő, hogy Constitutionknak szennyeit nálunk is lemossa az emberiség...") Vagy azt 
a tényt, hogy az első magyar historikus, aki egy új, akkor Európa-szerte feltűnő 
történetírói habitust testesít meg: közvetlenül akar hatni a társadalomra és a poli-
tikára. Horvát nagy népszerűsége egyben tragédiája is. Halála után, amikor javait 
elárverezték, tettlegességig ment a küzdelem, hogy ki nyerje el a tollát. 

Helyesen állapítja meg a disszertáció, hogy Horvát István romantikus, érzelmi 
elfogultságokkal áthatott szemlélete erősen rányomta a bélyegét diplomatikai mun-
kásságára is. Nagyfokú leegyszerűsítés viszont, hogy „a korabeli kritika már éle-
tében kirekesztette a magyar történettudományból". Ez így nem állja meg a helyét. 
Nincs általában ,, korabeli kritika". Vannak szemléletek, irányzatok, csoportok. 
Ténykérdés, hogy Bajza József az akkor születőben lévő professzionális korszerű 
magyar történettudomány igényeit érvényesítve jelentette ki (1834), Horvát István 
munkáiban van sok hasznos részlet, de egészében, éppen szemléletével nem üti 
meg a tudomány új követelményeinek mértékét, „a hazaszeretet már nem elég a 
múlt feltárásához, a tudomány világában hidegebb megfontolás és ítélet kezdenek 
országlani", Horvát „levegői képek után kapkod, bizonytalan világok felfedezésére 
indul... szörnyű históriai misztikumokat helyez a magyar múltba". Ezek után az 
1850-es években, amikor Horvát István történetírása körül is óriási vita bontakozott 
ki és több történetíró, így Ipolyi Arnold, Rómer Flóris, Eötvös József, Szalay 
László, Nagy Iván, Salamon, majd Tagányi újra meg újra fel kellett, hogy tegyék 
a kérdést, amit például Szontagh Gusztáv így fogalmazott meg: „Szabad c a haza-
fiságot, nemzeti érzést, lelkesedést valótlanságra, tehát ámításra és mystificatióra 
alapítani? és lehet ennek üdvös következése?" (1850-1851) Ezzel szemben többen 
védelmükbe vették Horvát István történetírásának szellemét. Pl. Toldy Ferenc: 
„minden nagy népnél annak rcgés őstörténete oly szent, hogy végül vallásával 
azonosul: abból meríte mindennik több erőt és lelket, mint a legcsalhatatlanabb 
pecsétes oklevelekkel bebizonyított történetből." A vita kifutása ismeretes. A szak-



mai igényesség szenvedte kárát, és nem akarom elsorolni az ezen az oldalon kire-
kesztett neves történetírókat. Sajnálom, hogy a historiográfiai munkák idevágó vé-
leményeit Soós István kritikailag nem dolgozta fel és nem építette be munkájába. 

Összességében Soós Istvánt korosztálya talán legfelkészültebb, rendkívül tehet-
séges kutatójának tartom. Javaslataimat figyelmébe ajánlom és fontosnak tartom, 
hogy disszertációja az opponensi vélemények javaslatai szerint átjavítva, mielőbb 
jelenjék meg. 

* * * 

Elnök Asszony! 
Tisztelt Bíráló Bizottság! 
Tisztelt Kollégák! Kedves megjelentek! 

Horvát István a magyar történetírás igen ellentmondásos egyénisége volt, akit 
és akinek széles ismeretekre épült, de rendkívül düledékeny rendszerű életművét 
már életében több bírálattal mint dicsérettel illették. Történetírásunkban az elsők 
között volt, aki a kritikai irány kezdeményezőjeként lépett fel, aki múltunk be-
hatóbb megismerésének és feltárásának az érdekében a kútfők következetes tanul-
mányozását sürgette, de ugyanakkor kritikátlanul, erős nemzeti elfogultsággal, 
gyakran a tiszta logika elveit mellőzve, az általa felkutatott adatokat és forrásokat 
merész képzete alkotta fikciók szolgálatába állította. O volt az, aki szenvedélyes 
hazaszeretetétől vezettetve apostoli buzgalommal kívánta túlzásoktól és tévedések-
től sem mentes történetírásával naggyá tenni nemzetét, emelni a magyarság hajdani 
dicsőségét. O volt az, aki egyúttal egész életét a honi műveltség, irodalom és nyelv 
felemelésének és ápolásának szentelte. De ő volt az is, akit minden érdeme ellenére 
— ahogy arra már a szakirodalom is rámutatott — a korabeli kritika már életében 
kirekesztett a magyar történettudományból, őt és munkásságát a feledés és az is-
meretlenség világába utasítva. Csupán neve és szuggesztív tanári egyénisége élt 
tovább tanítványainak emlékezetében, életművének értékelése jórészt őstörténeti 
ábrándozásainak, képtelen szófejtegetéseinck felemlegetésében merült ki. Csak az 
ifjúkori, a korabeli polgári eszményekért, külföldi tudós példaképekért is lelkesedő, 
a nyugati történetírás, nyelvészet, irodalom és más diszciplínák előremutató tudo-
mányos eredményeit kortársaival megismertető és könyvtárszervező Horvát István 
kapott pozitív elismerést. 

A mellőzöttség vagy a negatív megközelítés jellemezte a történeti segédtudomá-
nyok területén kifejtett historiográfiai munkásságának „értékelését" is. A szakiro-



dalom ugyanis segédtudományi műveinek, tanulmányainak felidézése alkalmával 
többnyire megelégedett azzal, hogy inkább ezek egy-egy megállapításával foglal-
kozzon vagy csupán címére hivatkozzon, anélkül hogy Horvát nézeteit az adott 
diplomatikai, genealógiai, kronológiai stb. tárgykörben elemezte volna, vagy ép-
penséggel e segédtudományoknak a történetíró munkásságában játszott szerepét 
meghatározta volna. 

Disszertációmban Horvát életművének a magyar történettudomány számára 
,,terra incognita"-nak számító részét próbáltam meg eddig feltáratlan kéziratok tük-
rében is bemutatni. Hogy milyen eredménnyel, azt már tisztelt opponenseim alapos 
és rendkívül lelkiismeretes bírálataikban megmutatták. Mielőtt véleményükre vá-
laszt adnék, engedjék meg opponenseim, hogy hálás köszönetemet fejezzem ki 
azért a fáradságos és figyelmes munkáért, amellyel „száraz tudományokat" vizs-
gáló disszertációmat kísérték és kritikai észrevételeikkel, tanácsaikkal és problé-
mafelvetéseikkel nemcsak hibáimat mutatták ki, de több vonatkozásban újabb ku-
tatásokra, bizonyos kérdések újra, illetve továbbgondolására is ösztönöznek. 

Hálásan köszönöm mindenekelőtt, hogy néhány további szakirodalmi mű tanul-
mányozására és eredményeik hasznosítására felhívták a figyelmemet. 

Megköszönöm Kállay professzornak azt a bíráló megjegyzését, melyben fel-
hívta figyelmemet a Ratio Educationis 109. paragrafusában foglalt utasításra. Eb-
ben az egyetemen speciális, illetve „kiegészíthető" tantárgyként rendelték el a tör-
téneti segédtudományok oktatását. Az erre történő hivatkozást — önkritikusan — 
már csak azért is igen lényegesnek tartom, mivel ez egyértelműen megfogalmazta 
azokat az elveket, melyek értelmében a segédtudományokat, mindenekelőtt az ok-
levéltant és a pecséttant, tanítani kellett. Az utasítás, mely az oklevelek és pecsétek 
gyakorlati hasznát hangsúlyozta a történeti és jogi tudományokban, kiemelte, hogy 
ezek azok a „korabeli tanúk", melyek nemcsak az egykori eseményekről, körülmé-
nyeikről és időpontjaikról nyújtanak felvilágosítást, de „segítségükkel megtalál-
ható az idők mostohasága miatt elveszett örökség". Ezek a kútfők egyúttal arra is 
alkalmasak, hogy a „jogi támadások" kivédhetők legyenek, és hozzájárulhatnak a 
már elveszettnek látszó perek megnyeréséhez. Hogy pedig az oklevelek és a pe-
csétek tanulmányozásában a hallgatók kellő jártasságot és gyakorlatot szerezhes-
senek, nagy gondot kell fordítani a tanárnak a diplomák olvastatására. 

Disszertációmban Horvát diplomatikai és szfragisztikai munkáinak és előadá-
sainak ismertetése, illetve elemzése során többször is rámutattam: milyen nagy 
jelentőséget tulajdonított Horvát a két tudományág gyakorlati fontosságának és 
hasznának a honi birtokperes eljárásokban, az örökségi ügyekben, a diplomák és a 
pecsétek mint bizonyító és cáfoló források következetes felhasználásának. Utaltam 
továbbá azokra a kr itikáira is, melyekben az oklevelek helyes és pontos értelmezé-



sére, olvasására figyelmeztetett. Azaz egyrészt a Ratio utasításának szellemét kö-
vette, másrészt a korabeli magyar állapotokat szem előtt tartva igyekezett a diplo-
matikát és a szfragisztikát, továbbá a többi történeti segédtudományt hallgatóival, 
tudós kollégáival, és nem utolsósorban a szélesebb olvasóközönséggel megismer-
tetni. 

Teljességgel egyetértek opponensemnek azzal a kívánságával: érdemes lett vol-
na Schwartner Márton (és hozzátenném, Révai Miklós) mellett Kelemen Imréről 
is megemlékeznem, mégpedig abból a szempontból: mennyiben befolyásolták 
Kelemen magyar magánjogi előadásai és e tárgykörben publikált nagyhatású mun-
kái Horvát jogi, történeti és genealógiai szemléletmódját? 

Horvát történeti koncepcióinak vizsgálata során részletesen foglalkoztam jog-
tudós tanáraihoz (Kelemenen kívül Markovics Mátyáshoz) és életművükhöz való 
viszonyával. A disszertáció készítése közben azonban úgy éreztem, hogy Horvát 
történetszemlélete jogi aspektusainak elemzése szétfeszítené a dolgozat kereteit. 
Engedje meg ezért opponensem, hogy felvetésére itt csak jelzésszerűen válaszol-
hassak. 

Horvát 1802-1805 között volt Kelemen tanítványa, akinél a római jog és a ma-
gyar magánjog történetét hallgatta. Az utóbbi tárgyban előadottakat Horvát gon-
dosan lejegyezte és 1805-ben — ahogy arra opponensem is utal — egy kéziratkö-
tclben összeállította. (Megjegyezném, hogy az OSzK Kézirattárában őrzött ma-
nuseriptum szövege szinte szóról szóra megegyezik Kelemen egy másik tanítvá-
nyának, Jeszenszky Miklós Pest megyei esküdtnek a kiadásában 1820-ban magyar 
nyelven publikált,, A magyar törvény históriája" című műben foglaltakkal.) Horvát 
a magyar törvénykezés és a magánjog, valamint a „papi törvény" (kánonjog) törté-
netéből 1805-ben tett vizsgákat Kelemennél, kitűnő eredménnyel. 

Mint arra disszertációmban is utaltam, Horvát Kelemennek a középkori magyar 
nevekről kifejtett nézeteit hevesen bírálta, járatlannak tartva tanítóját a hazai nyelv 
„igazi történeteiben". Később szintén neheztelt rá: ugyanis Kelemen és Dugonics 
András „agyarkodásainak", alattomos mesterkedéseinek tulajdonította, hogy 
1808-ban nem ő került Révai Miklós magyar nyelvi tanítói székébe. De pozitívan 
ítélte meg Kelemen jogtudósi munkásságát. Bizonyítják ezt levelei és naplójegy-
zetei, melyekben egykori professzoráról, mint „öreg érdemes tanítójáról" emléke-
zett meg. Örömmel szólt azokról az órákról, amikor Kelemen, „római törvényről" 
szóló előadásait hallgatta. Sőt, „beleszeretve" Kelemen „előadás módába", előbb 
tanára „magyarázata után a Magyar Törvénynek viszontagságairól" készített egy 
kisebb munkát, majd a római jogról írt összefoglalást. 

Kérdés most már, mennyiben hasznosította a magyar magánjogi előadásokon 
hallottakat, és Kelemen jogtörténeti műveiben, elsősorban a több kiadásban is meg-



je lent ,,Institutiones Juris Hungarici privati" c. munkában kifejtett nézeteit 
Horvát? Mennyiben fogadta el Kelemennek azt az álláspontját, melynek értelmé-
ben a jogtudós Werbőczy Hármaskönyvét valóságos törvénynek tartotta és azt a 
véleményét, miszerint a Hármaskönyv hiányzó szentesítését, a későbbi törvény-
hozás pótolta? Értekezéseiben és előadásaiban mennyiben vette figyelembe, illetve 
építette be saját koncepciójába Kelemennek a pecsétekről szóló, ugyancsak Wer-
bőczy Tripartituma alapján kidolgozott tanításait? Továbbá: miképpen használta 
fel a hiteles pecsétekkel bíró káptalanokról és konventekről összeállított jegyzékét, 
az „oklevelek hitéről", a különböző oklevéltípusokra vonatkozó megjegyzéseit? 

Amint arról disszertációmban bővebben szóltam, Horvát az 1810-es évek máso-
dik felében, a Tudományos Gyűjteményben közreadott, „a nemzeti becsület védel-
mét tárgyazó" vitairataiban, elsősorban azokban, melyekben a középkori magyar 
törvényekről, ezek eredetéről, a „századokig boldoggá tevő" magyar nemesi alkot-
mányról, a magyarországi aranyszabadságról értekezett, felfedezhetők Kelemen 
magánjogára vonatkozó utalások. Elsősorban olyanok, melyekben Horvát azt igye-
kezett bizonyítani, hogy a középkori királyaink Szent Istvántól kezdve írásba fog-
lalták a nemzet törvényeit. Részben Kelemen jogi felfogásához kapcsolódott abban 
is, hogy befejezetlen, Werbőczynek és Hármaskönyvének, a magyar nemzet év-
százados „palladiumának" emléket állítani kívánó munkájában a Tripartitumot 
nemcsak valóságos törvénynek ismerte el, de annak bizonyítására is kísérletet tett, 
hogy a Hármaskönyvet az 1517. évi bácsi országgyűlés törvénybe iktatta. 

Horvát nemzetségtanában azonban — érdekes módon — nem fedezhető fel 
olyan utalás, melyben Kelemen népszerű magánjogi munkájára, pl. a nemesi örök-
ség vagy a nemesi birtok kérdéseinek tárgyalása kapcsán hivatkozás történne. Fő 
forrásai történetiekés diplomatikaiak, a jogtudományi művek közül csupán a német 
J. G. Heinecciust említi meg. 

Horvát a diplomatikában és a pecséttanban sem érdemesítette Kelement arra, 
hogy akár csak egy gondolat vagy jegyzet erejéig megemlékezzen tanítója magán-
jogról szóló tanításairól. Feltehetően azonban nem kerülte el figyelmét volt pro-
fesszorának oklevél és oklevéltan meghatározása, valamint az oklevél fajtákról ki-
fejtett véleménye, mely egészében Schwartner felfogásán alapult. Hasonlóképpen 
a különböző történeti segédtudományokról mint a magyar jogtörténet tárgyalá-
sához igen fontos tudományágakról vallott nézeteit is ismerhette, továbbá a pe-
csétekre, a káptalanokra és a konventekre vonatkozó fejtegetéseit. 

Tisztelt opponensem hiányolja, hogy Kelemenhez hasonlóan szűkszavúan szól-
tam a kiváló történettudósról, a Magyar Királyi Kamara egykori számvevőtiszt-
jéről, Podhradczky Józsefről, akit hasonló magyar történeti problémák foglalkoz-
tattak, mint Horvátot, igaz, más aspektusokból. Gondolok itt Buda és Pest szabad 



királyi városok históriáját, Magyarország címerének történetét feldolgozó műveire, 
továbbá oklevélelemzéseire, a középkori diplomák hitelessége és nyelve tárgyában 
folytatott vizsgálódásaira, és számos XVI-XVII. századi történeti témát felfoldozó 
értekezésére, és krónika-kiadásaira. Természetesen nem lehet feladatunk, hogy vá-
laszunkban Podhradczky életművét elemezzük, ezt historiográfiánknak kell majd 
a jövőben elvégeznie. Itt csupán arra szorítkozhatunk, hogy felvillantsuk Horvát 
és Podhradczky tudós és személyes kapcsolatának egy-egy kulcsmozzanatát. 

Podhradczky állásának is köszönhetően, ahogy ezt kéziratai is igazolják, óriási 
forrásanyagot gyűjtött össze oklevelekből és krónikákból, de a példaképének tartott 
Horvát >1 eltérően nem egyszerűen felhalmozta őket, hanem valóban kutatásai 
alapforrásainak és kritikai érvei, cáfolatai fő bázisának tekintette azokat, azaz a 
múlt feltárásában és megismerésében fontos, de nem kizárólagos eszközöknek. Bár 
felismerte Horvát tévedéseit, és nem értett egyet a magyarság származását, őstör-
ténetét tárgyaló műveiben kifejtett koncepcióival, bírálta egy-egy megállapítását 
pl. Buda és Pest históriájának feldolgozása kapcsán, mégis egyedül Horvátot érde-
mesítette arra, mint ,,a Nemzeti Régiségeinkben legjártosabb derék" férfiút, hogy 
„Történeteinknek Leírását" elvégezze. Podhradczky, aki folyamatos levelezésben 
állt Horváttal, többször fordult hozzá oklevelekért, oklevélmásolatokért. Ezeket a 
kéréseit Horvát mindig készséggel teljesítette. 
. A két tudós között idővel egymás tiszteletén alapuló jó viszony alakult ki, mely-
nek fenntartását elsősorban Podhradczky szorgalmazta. Mint a Horvát szerkesz-
tette Tudományos Gyűjtemény állandó munkatársa, 1836-ban megpróbálta — 
hasztalan — Horvátot meggyőzni: vigye tovább a folyóirat redakcióját. Horvát 
készséggel viszonozta Podhradczky irányában tanúsított jóindulatát. 

Figyelemre méltó Kállay professzor úrnak az az észrevétele, hogy a haereditas 
fogalmat nem örökségnek, hanem inkább örökösségnek kellene fordítani, mivel ez 
jogi értelemben „örökös birtokot, és nem az öröklés tárgyát" jelenti. Amellett, hogy 
megköszönöm érvelését, csupán annyit szeretnék megjegyezni, hogy én a Horvát 
által is használt örökség fordítással éltem, és nem akartam ennek jogi értelmezésébe 
belebonyolódni. 

Újabb kutatásra késztet tisztelt opponensem következő problémafelvetése: 
miért éppen a Gatterer-féle iskola gyakorolt oly erős hatást Horvátra, és miért nem 
éppen a német történetíró, Benjámin Hederich (1675-1748)? A kérdés annál is 
indokoltabb, mivel Hederich volt az első, aki a történeti segédtudományokat, el-
sősorban a geográfiát, a kronológiát, a genealógiát és a heraldikát először nevezte 
olyan történeti tudományoknak, melyek az ún. „philosophia reális" legnagyobb 
részét alkotják. Amint arra opponensem is utal, a szakirodalom, nevezetesen Abas-
ver von Brandt ,,Werkz.eug des Historikers. Eine Einführung in die historischen 



Hilfswissenschaften. Stuttgart, 1958. " c. munkájában Hederichet tartja a történeti 
segédtudományok letéteményesének, mint akinek döntő szerepe volt e tudomány-
ágak ,,kánon"-ának kialakításában. Ennek a kánonnak a beépítését a történettudo-
mány keretei közé majd az ún. ,,göttingai iskola", azaz a göttingai egyetem legjele-
sebb történettudósai, Gatterer, Schönemann végezték el. Brandtnak ezt az állás-
pontját azonban sem a XVIII. század végi, XIX. század eleji, sem pedig a későbbi 
segédtudományi, elsősorban genealógiai és heraldikai, valamint kronológiai kézi-
könyvek nem támasztják alá. 

A történeti segédtudományok elméleti és gyakorlati alapjainak német megte-
remtői, nevezetesen Gatterer, Hübner, Gebhardi, Schwab, Gruber, Pilgram, Helwig 
és Schöncmann stb. egyáltalában nem hivatkoztak rá. Hasonlóképpen nem buk-
kanunk nevére és tanításaira a századforduló nagyobb genealógiai, heraldikai 
összefoglalásaiban sem (0. Forst-Battaglia, E. Heydcnreich, H. Siebmacher). Ez 
persze nem jelenti azt, hogy az említett szerzők nem ismerték Hederich munkáját 
és a híres Zedler-féle egyetemes lexikon számára készített segédtudományi cikkeit, 
de feltehetően már a kortársak is túlhaladottnak és hiányosnak, és az újabb kutatási 
eredmények fényében kevésbé használhatónak tartották. Bizonyíték erre többek 
között egy 1802-ben megjelent, a történeti segédtudományokról készült összefog-
lalás: ,, Grundrifi der historischen Hilfswissenschaften." Szerzője Ch. Fessmaier, 
aki Gatterer segédtudományi munkásságát szem előtt tartva, elméleti és gyakorlati 
tudományos alapvetéseit követve adta közre kézikönyvét, Hederich munkáját nem 
tartotta jelentős alkotásnak. Különösen elmarasztalta genealógiáját, mely szerinte 
kizárólag nemzetségtani táblázatokat foglalt magában, és tudományos tételeket 
nem tartalmazott. Hederich diplomatikája, de művének a geográfiával és az egyete-
mes történelemmel foglalkozó részei is az újabb, azaz a XVIII. század második 
léiének történeti és történeti segédtudományi kutatásai tükrében csak fenntartások-
kal voltak elfogadhatók, nem is beszélve a kronológiáról és a heraldikáról, melyek 
csupán elméleti fejtegetéseket nyújtottak. Talán ez a kritika is közrejátszhatott He-
derich későbbi mellőzésében. 

Vele ellentétben Gatterer egyetemi tankönyvekként és tudományos kéziköny-
vekként használt elméleti és gyakorlati munkái, jóllehet idővel meg is haladták 
őket, hosszú évtizedeken át zsinórmértékül szolgáltak a diplomatika, a genealógia 
és a többi történeti segédtudományok művelői számára. A Gatterer előadásait hall-
gató magyar történetírók, Cornides és Schwartner is, az ő művei alapján ismertették 
meg a hazai közönséggel e tudományágakat, és dolgozták ki a magyarországi ok-
levéltant, nemzetségtant stb. A Schwartner-tanítvány Horvát általános elméleti se-
gédtudományi ismereteit volt tanára közvetítésével és irányításával, szintén min-
denekelőtt Gatterer műveiből szerezte meg, és bár néhány kérdésben elutasította a 



német történetíró felfogását, különös tekintettel a diplomatika és a diploma fogal-
mának meghatározását illetően, de segédtudományi egyetemi előadásait alapjában 
véve Gatterer teoretikai rendszerét követve építette fel. 

Hálás köszönetemet fejezem ki Bak Borbála tanárnőnek, aki éles szemmel fe-
dezte fel disszertációmban azt az ellentmondást, amelyet Horvátnak a Gatterer-féle 
oklevéltannal kapcsolatos kritikájáról kifejtettem. Önkritikusan bevallom, hogy fi-
gyelmetlenségemnek tulajdonítható a 179. oldalon említett és opponensem által is 
idézett mondat megfogalmazása. Dolgozatomból ugyanis egyértelműen kiderül, 
hogy Horvát elutasította a gattereri diplomatika-meghatározást és inkább a mabil-
loni-t fogadta el (L. J. Mabillon: De re diplomatica. Lutaetiae-Parisiorum, 1709. 
5. L). A félreértésre az adott okot, hogy a két szót az opponensem által is idézett 
mondatban felcseréltem és így később ellentmondásba kerültem korábbi megál-
lapításommal. 

Ugyancsak köszönettel tartozom tisztelt opponensemnek azért a jogos észrevé-
teléért is — mintegy dicsérő szavait is cáfolandó —, melyet a Horvát előadásairól 
készített jegyzetek, különös tekintettel az általam Vasvári Pálnak tulajdonított kézi-
rat kapcsán tett. Vasvári OSzK-ban található kézirata már csak azért sem készül-
hetett az 1841/42. tanévben, mivel ő 1843 őszén került a pesti egyetemre és csak 
1846-tól vehetett részt, mint joghallgató. Horvát diplomatikai előadásain. Hason-
lóképpen korrigálnom kell véleményemet az Akadémiai Kézirattárban fellelhető 
töredékes manuscriptummal kapcsolatban is, annak szerzője és keletkezési idő-
pontja vonatkozásában. A kézirat szerzője, a fentiekből is következően, nem le-
hetett Vasvári. Ezeket a kéziratba beírt időpontok is alátámasztják, melyek Horvát 
előadásainak napjaira utalnak. Ezekből kiderül, hogy a Horvát előadásairól írott 
jegyzetek 1842. október 4. és 17., illetve 1842. november 9. és 1843. január 23. 
között kerültek lejegyzésre, egyik, a kézirat alapján meg nem állapítható tanítványa 
tollából. A 30 fólió oldalból álló manuseriptum egyébként a többi, Horvát elő-
adásairól készített jegyzetektől eltérően meglehetősen kivonatos formában közöl 
információkat a történetíró diplomatikájáról. Egy-egy előadást mindössze 10-20 
sorban foglal össze. Megállapítható, hogy a korábbi jegyzetektől eltérően az ok-
levéltani bevezetésre és írástanra vonatkozó lejegyzések nem tartalmaznak sem-
mitéle „újdonságot", és a legkevésbé használhatók Horvát diplomatikai ismere-
teinek illusztrálására. 

Megköszönöm opponensemnek a disszertáció jegyzetelésével kapcsolatos for-
mai kifogását is. Egyetértek azzal, hogy néhány esetben egy mondat keretében igen 
sok információt próbáltam belezsúfolni és ez nehézkessé teszi a dolgozat gondo-
latmenetének követését, a szöveg gördülékeny olvasását. Célom ezzel az volt, hogy 
elkerüljem — terjedelmi okok miatt is — a disszertációban kifejtett problémák 



aprólékos részletezését. A jövőben igyekezni íogok ezeket a segítő tanácsokat hasz-
nosítani. 

Teljes mértékben osztom tisztelt opponensemnek gondolkodásra késztető és 
igen figyelemreméltó fejtegetéseit, melyekben azokra az okokra, illetve hátterükre 
kíván rávilágítani, hogy ti. Horvát miért nem valósította meg nagyszabású tudo-
mányos terveit, miért maradt félbe több munkája vagy éppen többnyire miért csak 
részletkérdések megoldásáig jutott el. Ezekre a problémafelvetésekre illetve gon-
dolatokra — úgy vélem — csak egy hosszabb válasz keretében tudnék megfelelő 
feleletet adni. Megköszönve tisztelt opponensem hasznos okfejtéseit, ígéretet te-
szek arra, hogy mind e munkám átdolgozásakor, mind pedig egy esetleges Horvát-
monográfia elkészítésekor, a kérdéseket legjobb tudásom szerint újragondolom és 
álláspontomat átértékelem. 

Tisztelt opponenseim szóvá teszik, hogy ,,Horvát-értékelésem" egy kissé ne-
gatívra sikeredett. Azaz a történetírás Horvátra nézve elmarasztaló megállapításait 
veszem át. Megvallom őszintén, igyekeztem szabadulni kutatásaim során a szaki-
rodalom többnyire egyoldalú, Horvát életművében kizárólag negatívumokat kere-
ső — és meg is találó — vélemények hatása alól, és disszertációm bevezetésében 
magam is utaltam azokra az anomáliákra, melyek Horvát munkásságát egysíkúan, 
elsősorban ábrándos őstörténeti kutatásainak szemszögéből vizsgálva ítélték meg. 
Horvát segédtudományi tevékenységét elemezve azonban, és ennek eredményeit 
a korabeli hazai és nemzetközi diplomatikai, genealógiai és egyéb segédtudomá-
nyok eredményeivel összehasonlítva, meg kellett állapítanom, hogy Horvát a te-
hetségében, tudásában rejlő lehetőségekkel nem élve, nem tudott a történeti segéd-
tudományok területén jelentőset alkotni, és a következő történésznemzedék számá-
ra új magyar oklevéltant, nemzetségtant nyújtani, illetve ezek alapvetéseit kidol-
gozni. 

Ugyanakkor teljes mértékben egyetértek opponenseimmel abban, hogy egyé-
niségével, nemzeti elkötelezettségével, erős magyarságtudatával, a ,,Nemzeti Tu-
datlanság" leküzdését célzó történeti, nyelvészeti és irodalmi munkásságával, a 
hazai tudományok felemelését szolgáló kutatásaival, és nem utolsósorban egyetemi 
oktatásával óriási hatást gyakorolt nemcsak az egyetemi ifjúságra, a jövő politikus-
tudós nemzedékére. Ez az ifjúság 1846. január 3-án szeretett tanárát aranytollal 
lepvén meg, kifejezte azt a reményét, hogy a „kései maradék ott fogja látni Horvát 
Istvánt a magyar nemzetiség és irodalom teremtőinek elsői közt, ott fogja látni őt 
küzdeni elcsüggedetlenül és szilárdul a nemzetiségért, a tudományért (...), nézze 
azon fényes gyöngyeit az irodalomnak, mikkel ő ajándékozá meg a nemzetet és a 
tudományos világot, hallja ajkairól lezengeni az arany igazságokat és felfedezni az 
óvilág rejtélyes titkait, (...) mi hiszszükés valljuk, — hangoztatta az egykori szónok 



diáktársai nevében — hogyjőni fog egy kor, amikor a magyar büszke leend Horvát 
Istvánra és őt nélkülözhetetlennek fogja érezni..." Néhány hónappal később bekö-
vetkezett halála után, a sírja fölött elmondott beszédében Vasvári Pál pedig azon 
óhajának adott hangot, hogy a nemzet majdan szobrot emeljen Horvátnak. 

Nemcsak ez nem történt meg, de az egyetemi ifjúság reményei sem váltak való-
ra. Ha az utókor nem is feledte cl teljesen Horvát Istvánt, nem is értékelte meg-
felelően igen sokszínű életművét. Én ennek az életműnek csak egy szeletét próbál-
tam feltárni, és ha az egykori tanítványok reménycinek nem is tudtam megfelelni, 
de munkámmal talán egy kevéssé hozzájárulhattam ahhoz, hogy Horvát nevét és 
emlékét a magyar történetírásban fenntartsuk, munkásságát a jelen nemzedék szá-
mán1 közelebb hozzuk és megértessük. 

Vaidszomat befejezve szeretnék még egyszer köszönetet mondani opponense-
imnek segítő szándékú és jóindulatú bírálataikért. Egyúttal szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy hálás köszönetemet fejezzem ki munkahelyemnek, a Történet-
tudományi Intézetnek, vezetőségének, továbbá mindazoknak a tanáraimnak, mun-
katársaimnak, kollégáimnak, barátaimnak, akik munkám során oly sok támogatás-
ban részesítettek, bíztattak, hittek bennem és kitartottak mellettem. 
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SUNKÓ ATTILA 

„A VÁR". REXA DEZSŐ UTCANÉVTÖRTÉNETI KÉZIRATA 

A Pest Megyei Levéltár iratai között található a levéltár egykori munkatársa, az 
irodalomtörténészként és várostörténészként is ismert Rexa Dezső közel két irat-
folyóméternyi hagyatéka.1 Rexa hivatalos és személyes levelezése, művelődés-, 
ezen belül főként színháztörténeti cikkgyűjteménye és más irányú kutatási ered-
ményei mellett az anyagban fennmaradtak várostörténeti kutatásainak cédulaanya-
ga és kéziratai is. Az irategyüttesben mindenekelőtt „A Vár" című dolgozat tűnik 
figyelemreméltónak.2 Meggyőződve arról, hogy kiadatlan, a maga nemében egye-
dülálló művel állunk szemben, célszerűnek látszott annak teljes terjedelmében való 
közlése.3 

Rexa Dezső munkásságának (különös tekintettel annak utcanévtörténeti vonat-
kozásaira) kevéssé ismert fejezetéről lévén szó, szükségesnek látszik — a források 
engedte mértékben — mind személyét, mind a kézirat keletkezését röviden bemu-
tatni. 

I. Rexa Dezső (1872-1964). Életrajzi vázlat 

Rexa Dezső tevékenységéről, életéről részletes feldolgozás ezidáig nem látott 
napvilágot.4 Éppen ezért fontos, hogy az itt-ott szétszórt adatokat egy rövid vázlat 
keretében megpróbáljuk rendszerezni.5 

1 Pest Megyei Levéltár (= PML) IV. 475-f. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye (= PPSK vm.) 
Levéltára. Rexa Dezső főlevéltárnok hátrahagyott iratai. 1890-1964. (a továbbiakban Rexa 
Dezső iratai). 

2 PML IV. 475-f PPSK vm. Levéltára. Rexa Dezső iratai. Utcanevek A-Z. 7-9. d., Topográfia 
A-Z . 9-10. d., „ A Vár". 11. d. 

3 1991 nyarán barátommal, Reisz T. Csabával levéltári szakmai gyakorlaton vettünk részt a 
Pest Megyei Levéltárban. Ekkor hívta fel a figyelmünket a Rexa-hagyatékra a levéltár munka-
társa, Rádyné dr. Rácz Katalin, segítségét ezúton is köszönjük. 

4 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Cédulaanyag. MTA Könyvtára. Kézirattár (a továb-
biakban Gulyás P.: Magyar írók). Az adatgyűjtés csak 1949 júliusáig tekinthető rendszeresnek, 
a későbbi adatok esetlegesek. A munka félbeszakadását, illetve színvonalának csökkenését a 
szerző, Gulyás Pál munkahelyéről, a Magyar Tudományos Akadémiáról való eltávolítása ma-
gyarázza. Dr. Viczián János szíves szóbeli közlése. 

FONS III. (1996) 2. sz. 111-180 p. 111 



Rexa Dezső (nemeskűti) levéltáros, művelődéstörténész, író, a Magyar Pen 
Club tagja. 1872. február 28-án született Pesten, Nyitra megyei eredetű evangélikus 
nemes család sarja (a család 1696. december 24-én kapott címeres nemeslevelet). 
Apja, Rexa Pál (1834. Csejte - 1898. december 29. Pest) jogi doktor, 35 évig 
tekintélyes ügyvéd volt a fővárosban és tagja az ügyvédvizsgáló bizottságnak is.6 

A család a Deák téri iskolaépület első emeletén lakott, a szülők meghitt barátságban 
voltak Győry Vilmos Deák téri lelkésszel, de baráti viszonyt tartottak fenn Schranz 
és Doleschall német lelkészekkel is.7 Rexa Dezső középiskolai tanulmányait a 
Deák téri gimnáziumban végezte, később jogot tanult és kereskedelmi akadémiát 
végzett Budapesten.8 Közszolgálatát 1902-ben kezdte meg mint Árva vármegye 
levéltárnoka és az árvaváraljai Csaplovics-könyvtár könyvtárnoka Alsókubinban, 
ahol meleg barátság fűzte az egyik legnagyobb szlovák költőhöz, Hviezdoslavhoz.9 

Életpályájának következő állomása Székesfehérvár: itt 1910 szeptemberétől Fejér 
megye főlevéltárnokaként működött. Végül 1919. november l-jétől 1937. szep-
tember 30-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főlevéltárnoka.10 Az ő nevéhez 
fűződik az 1920-as évek végén lefolytatott nagy levéltárrendezés, amelyről annak 
idején a szakirodalom is megemlékezett.11 

Kilencvenedik születésnapja alkalmából a Magyar Pen Club estet rendezett, 
ahol Sőtér István köszöntötte az írót, „aki koccintott Jókaival, élceket mondott 
Mikszáthnak, hallgatta Gyulai Pál zsörtölődéseit".12 Halálakor utolsó munkahelye, 

5 Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerk.: Kenyeres Ágnes. 2. köt. Bp., 1969. (= MÉL) 516. p.; 
Magyar Színházművészeti Lexikon. Főszerk.: Székely György. Bp., 1994. 650. p.; Szalatnai 
Rezső: Rexa Dezső kilencven éves. In: Élet és Irodalom, 6. (1962) 9. sz. március 3. 11. p.; 
Szinnyei József: Magyar írók Élete és Munkái. XI. köt. Bp., 1906. 915-916. p.; Sinkó Ferenc: 
Beszélgetés a 90 éves Rexa Dezsővel. In: Új Ember, 18. (1962) 12. sz. (március 25.) 2. p.; 
Rexa Dezső: Deák téri élet. In: Evangélikus Élet, 29. (1964) 19. sz. (március 10.) 2. p.; H. 
Gaudy László: Rexa Dezső. In: Evangélikus Élet, 29. (1964) december 6.; Lakatos-Ernő: 
Rexa Dezső. In: Levéltári Közlemények (= LK), 36. (1965) 1. sz. 191. p.; Magyar Tudományos 
Akadémia tagajánlások. Bp., 1908. 9. p.; A Vármegyei Tisztviselők Irodalmi és Művészeti 
Gyöngyösi István Társaságának almanachja. Bp., 1938. 205. p. 

6 Szinnyei J.: i. m. 915-916. p. 

7 Gaudy L.: i. m. 

8 MÉL 516. p. 

9 Szalatnai D.: i. m. 

10 Lakatos E.: i. m. 

11 Főglein Antal: A pest megyei levéltár. In: LK, 8. (1930) 281-282. p. 

12 Szalatnai D.: i. m. 



a Pest Megyei Levéltár főigazgatója, Lakatos Ernő, valamint az evangélikus egyház 
nevében Gaudy László búcsúztatta.13 

II. Rexa Dezső munkássága 

Rexa Dezső működését két nagy — ám egymástól el nem választható — terület-
re oszthatjuk: szépirodalom és történettudomány. Szerteágazó szépirodalmi tevé-
kenysége során írt verseket, elbeszéléseket, regényt, színdarabot.14 Világirodalmat, 
főként francia írókat fordított magyarra,15 kiemelkedő íróink kevésbé ismert műveit 
rendezte sajtó alá.16 Irodalom-, döntően színháztörténeti tanulmányai főként a XIX. 

13 Lakatos E.: i. m. és Gaudy L.: i. m. 

14 Katalin - Káti - Katinka - Katchen. Elbeszélés. Bp., 1895.; Az első máglya. Elbeszélés a 
magyar reformáció előidejéből. Bp., 1898. (Klny. az Evangélikus Családi Lapból); „Az élet-
regény". Regény. Bp., 1898.; Első és utolsó verskötet. Bp., 1899.; Mézes órák. Verses vígjáték. 
A „Fővárosi Lapok" húsvéti melléklete. Bp., 1899.; Tüzek. Elbeszélések. Bp., 1908.; Egy 
nemes család története. Regény. Bp., [ 1901 ]; A pokrivácsi kis diákok. Székesfehérvár, 1911.; 
Gvadányi József generális utolsó huszárjai. Elbeszélés. Székesfehérvár, 1912.; A kisbírótól a 
viceispánig és vissza. Miegymás a nemes vármegye portájáról. Gyűjtögeti, nagy részben írta: 
Rexa Dezső. Cegléd, 1936. (A Vármegyei Tisztviselők Irodalmi és Művészeti Gyöngyösi 
István Társaságának kiadványa 5.) 

15 Kean. Színmű 5 felvonásban. Id. Dumas Sándor után ford.: Rexa Dezső. Bp., 1899. (Olcsó 
Könyvtár 1102-1103.); Shakespeare Itáliában. Irodalmi előadás. Bp., 1901. (A Fővárosi Lapok 
melléklete); Maupassant, Guy de: Olajfa-mező. (Le champ d'oliviers). Ford.: Szentesi Lajos. 
Theuriet, André: Az erdész úr fia. Elbeszélés. Ford.: Rexa Dezső. Bp., 1893. (Révai-féle 
salon-könyvtár), ugyanez 189?-ből, Theuriet munkája ismételten megjelent 1900 körül (Világ 
regénytár) és Újpesten 1930-ban (Színes Regénytár 63.); Diderot, Denis: Mikor a néma ajkak 
megszólaltak (Les bijoux indiscrets). Ford.: Rexa Dezső. Bp., 1894.; Suedermann: A halotti 
ének. Elbeszélés. Ford.: Rexa Dezső. Bp., 1894.; Secundus, Joannes: Csókok könyve. Ford., 
utószót írta: Rexa Dezső. Bp., 1909.; Tizenkét illusztráció Fausthoz. Rajzolta: Zichy Mihály. 
Magyarázta: Rexa Dezső. Bp., 1913.; A modern ember. Bohózat. + A vallomás. Víg párjelenet. 
Ford.: Dezső József Bp., [1922.]; A modern ember. Bohózat. Bp., 1923.; Diderot, Denis: A 
drágalátos fecsegők (Les bijoux indiscrets). Ford.: Rexa Dezső. Bp., 1942. 

16 Lonc' versei. Petőfi első, sajtó alá készített, de soha meg nem jelent versgyűjteményéről. Bp., 
1922.; Valkai András: Históriás ének az nagy úr Bank Banrol. Debrecenibe. Nyomtattatot 
Komlos András által. Anno 1574. Kiadta: Rexa Dezső. Bp., 1922. Facsimile.; Lapok Petőfi 
Sándor naplójából. Pest, 1848. Bev., s. a. r. Rexa Dezső. Bp., 1924.; Kazinczy Ferenc: Árnyék-
rajzolatok. Összeáll.: Rexa Dezső. Bp., 1928.; Kazinczy Ferenc: Pestre. Töredék. Kazinczy 
Ferenc pesti útleírásából írta 1828-ban. S. a. r. Rexa Dezső. Bp., 1939.; Kazinczy [Ferenc:] 
Napoleon és Mária Lujza menyegzőjére. Gyoma, 1932. 



század magyar kultúrája, a nemzeti színjátszás kezdetei iránti érdeklődését tük-
rözik.17 

Történettudományi munkásságát erőteljesen meghatározta hosszú közgyűjte-
ményi, könyvtári, levéltári tevékenysége. Az Alsókubinban, Székesfehérvárott, 
Pesten eltöltött évek alatt születtek a történeti kutatást segítő, az adott intézmény 
történetére, anyagának rendezésére, feldolgozására épülő művei. Közülük nem egy 
— mindenekelőtt,, A törvényhatósági levéltárak címeres levelei" — ma is fontos 
kutatási segédlet.18 Szorosan kapcsolódik ehhez a hely- és művelődéstörténeti, 
adat- és forrásközlő tematikához Rexa Dezső szerkesztői munkássága.19 

Számos folyóiratban, napilapban jelentek meg rövid, zömmel történeti kuriózu-
mokat ismertető írásai.20 Legkedvesebb foglalatossága azonban a régi Pest törté-

17 Petőfi Sándor és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Emlékalbum a költő születésének évszá-
zados fordulójára. A Nemzeti Színház megnyitásának története. Bp., 1927. (Pest vármegye és 
a nemzeti játékszín 1.); Kossuth Lajos azt üzente. 48-49 a népköltészetünkben. Bp., 1948.; 
Egy ismeretlen Kazinczy-kép. In: Elet és Irodalom, 8. (1964) 15. sz. 3. p. 

18 Pestvármegye 1841. évi levéltári szabályzata. In: LK, 14. (1936) 253-260. p.; A budapesti 
Nemzeti Színház könyv- és levéltára. Bp., 1908. (Klny. Múzeumi és Könyvtári Értesítő); 
Jelentés az árvamegyei Csaplovics könyvtár 1905. évi ügymenetéről és állapotáról. Alsókubin, 
1905.; A törvényhatósági levéltárak címeres levelei (Litterae armales) Összegyűjtötte: Rexa 
Dezső. Kassa, 1909. 1 -5 f.; Névmutató Fejér vármegyei levéltárak nemesi anyagához. Index 
nobilitarius Archivi comitatus Albensis. Összeáll.: Rexa Dezső. Székesfehérvár, 1914.; Fáy 
András: Gr. Széchenyi István pest megyei működése. Utószó: Rexa Dezső. Bp., 1925.; Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegyei közigazgatási lexikon. Szerk.: Rexa Dezső. Bp., 1926.; Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegye emlékei. Összegyűjtötte: Rexa Dezső. Bp., 1931. 

19 Kecskemét törvényhatósági jogú város általános ismertetője és címtára. Szerk.: Szathmáry 
István, Rexa Dezső. Újpest, 1930.; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és 
címtára. Szerk.: Szathmáry István, Rexa Dezső. Bp., 1930.; Vasvármegye és Szombathely 
megyei város általános ismertetője és címtára az 1931-1932. évre 1-2. Szerk.: Gyulay Sándor, 
Rexa Dezső, Szathmáry István. Bp., 1931.; Somogy vármegye és Kaposvár megyei jogú város 
általános ismertetője és címtára. Bp., 1932.; A Dunántúl. Székesfehérvári Újság. Székesfe-
hérvár, 1913-1915. Három évf. Politikai napilap. 1914-ben volt szerk.: Rexa; Közlemények 
Dunántúl Történetéhez. Székesfehérvár 1911. I. évf. 1. sz. Megjelenik negyedévente. Szerk., 
kiad.: Rexa Dezső.; História. A magyar múlt emlékeivel és eseményeivel foglalkozó folyóirat. 
Szerk.: Aggházy Kamill, Gárdonyi Albert, Lukinich Imre, Szőnyi Ottó, Rexa Dezső. Felelős 
szerk.: Horváth Károly.; Bilkei Gorzó János: Vecsés nagyközség története. Monor, 1938. 
Előszó: Rexa Dezső. 

20 Többek között az alábbi lapokban jelentek meg cikkei: Gyöngyösi Diákszövetségi Lapok, 
1932.; Hazánk, 1894-97.; 1901-1902.; Sport világ, 1894.; Magyarország, 1895-96., 1901-13., 
1918.; Magyar Hírlap, 1895-96., 1907.; Alkony, 1913.; Fővárosi Lapok, 1897-1902.; Magyar 
Géniusz, 1897.; Új Fővárosi Lapok, 1897.; Sopron, 1900.; Új idők, 1900, 1904.; A Polgár, 



netének búvárlata volt. Irodalomtörténeti tanulmányai mellett legjelentősebbek a 
Budapest múltjával foglalkozó kiadványai.21 Rexa Dezső várostörténeti munkás-
ságának célját, módszereit világítja meg az általa szerkesztett és jelentős részben 
írt Pestbudai Muzeum első számának Bevezetése.22 Eszerint az évkönyvek soro-
zata az addig ismeretlen források kiadásán kívül közli ,,a régi forrásanyagban ne-
hezen hozzáférhető fontos maradványokat, s azokat a segédeszközöket is, amelye-
ket különösen a nagy nyilvános könyvtáraktól távol dolgozó írótársaink mindun-
talan nagyon nélkülöznek." Fő célkitűzésként, mintegy alkotói hitvallásként fogal-
mazta meg: a kiadvány,,... a három város történetét és történeti apróságait gyűjtené 
össze ama majdan elkövetkezendő történetírók és történetkutatók számára, kik a 
már oly régen várvavárt nagy történeti művet [Budapest történetét — S. A.] egyszer 
majd meg fogják írni." Rexa Dezső a jó értelemben vett történeti ismeretterjesztés 
kiváló tollú írójává vált. Bár érdeklődési köre többnyire csak a múlt érdekesebb 
eseményei felé irányult, nem a levéltáros vagy a történész, hanem inkább a szépíró 
szemével nézte a múltat.23 

III. Rexa Dezső „A Vár" című művének keletkezése 

A Pest Megyei Levéltár őrizetében található úgynevezett Rexa-hagyaték három, 
egymással tartalmilag összefüggő utca- és helynévtörténeti anyagot őriz. Tartalmi 
és mennyiségi szempontból is legjelentősebb az „Utcanevek A - Z " című.24 Az 1949 
előtti Budapest kerületeinek utcaneveire vonatkozó anyagot betűrendben, betűn-

1908.; Világ, 1946.; Vő.: Gulyás P.: Magyar írók. 

21 Százesztendős pest-budai képeskönyvecske. Bp., 1910.; Rexa Dezső-Somogyi Aladár: Tabán. 
Emlékezés egy eltűnt városrészről. Bp., 1934.; Kazinczy Ferenc: Pestre. Töredék. Kazinczy 
Eerenc pesti útleírásából írta 1828-ban. S. a. r. Rexa Dezső. Bp., 1939.; Margitsziget. Bp., 
1940.; Margareten-Insel-Ile Sainte Marguerite. Bp., 1940.; Zwölf Monate in Pest mit zwölf 
schönen íarbigen Bildern. Bp., 1940.; Bp. első művésznője [Sabina Aelia). In: Muzsika, 9. 
(1961); A székesfehérvári nemzeti színjátszók Pesten és Budán 1819-1828. Bp., 1941. (Klny. 
Tanulmányok Budapest Múltjából I - TBM/ 9.) Margareten-Insel-Ile Sainte Marguerite. Bp., 
1942.; Képeskönyv képek nélkül a régi Pestről. Bp., 1947.; 101 kép a régi Pest-Budáról. 
Összeáll., kísérő szövegeket írta: Rexa Dezső. K. m. Lett Miklós. Bp., 1959. 

22 Pestbudai Muzeum. Várostörténeti évkönyv. Fel. szerk.: Rexa Dezső. Bp., 1947. 1. sz. 1-4. 
hasáb. 

23 Lakatos E.: i. m. 191. p. 

24 PML IV. 475-f PPSK vm. Levéltára. Rexa Dezső iratai. Utcanevek A - Z . 7-9. d. Kéziratos 
cédulákon is megvan: A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, U, V, W, Z, Y. 



ként külön csomagocskákba kötve, gépelt formában találjuk itt. A cédulák egységes 
szerkezeti kialakítást tükröznek. Példaként álljon itt a Bécsi kapu térre vonatkozó 
adatlap: 

„Bécsi kapu tér. I. Vár. 
Verbőczy-Fortuna és Nándor utcák között. 
Házsz.: 1-9. 
Az 1696-i Zaigerben német neve Wiener Plázel. Wiener Platz. 
Középkor: Szombathely, Szombatpiac, Szombati vásárhely (az ott szombaton tartott 
vásárról). 
Török: Bécsi kapu tér (A városkapu-Bécsi kapuszi-ról). Visszahódíttatván Bécsi tér 
lesz, ismét a Bécsi kapu-ról. 
Zsidó-tér? a török idő emléke, az akkori Verbőczy-utcai zsidónegyedről. Német neve 
a németség utolsó éveiben Wienerthorplatz. 
A F. K. Tanácsa 1879-ben meghagyja régi jó nevét." 

Elsőként az utca, tér neve, majd a kerület és a városrész szerepel, ahol az adott 
utca, tér található. Ezt követi a német, majd a középkori, végül a török megnevezés. 
Mindegyik változat után — amennyiben ismeretes — az utcanév eredete, tömör 
megfogalmazásban. A sort a kézirat keletkezésekor az aktuális, a Fővárosi Köz-
munkák Tanácsa által jóváhagyott vagy adományozott elnevezésre vonatkozó ha-
tározat száma zárja. 

Szembetűnő hasonlóságot mutat ezzel az anyaggal a „Topográfia A-Z" gyűjte-
mény. Itt a korabeli Budapest földrajzi neveit (patakok, dűlők, árkok, hegyek, ta-
vak, mocsarak stb.) találjuk, gépelt cédulákon, betűrendben.25 Az adatok itt is ha-
sonló rendben állnak, mint az utcanevek esetén, természetesen a hivatalos elne-
vezéseknek itt kevesebb szerep jut.2fi Nyilvánvaló, hogy két, egymást kiegészítő 
sorozatról beszélhetünk. 

25 Kéziratos cédulákon is meglévő betűk: M, N, I, J, H, P. 

26 Példaként álljon itt a „Lágymányos"-ra vonatkozó adat: „Lágymányos. Egy XVII. század 
végi rajzolt térképen (Főv.Lt.) Promontor határa és a Tabán közötti terület LEUTMANOSCH 
névvel van jelezve. Nyilvánvaló, hogy ez a mai Lágymányos akar lenni. A térképen e névvel 
a Promontori határ, a Duna, a Gellért-hegy, a Sas-hegy, a Polgárhegy és az itt Feldhutschnak 
nevezett Péterhegy közötti terület mondatik. A Lágymányos szó újabb korúnak látszik, pedig 
a lágy, lágyság, lágyul a codexek idejében is használatos volt, sőt még lágymatag szó is 
előfordul régi nyelvünkben. De a lágymányos, mely valószínűleg a heggyel, a hegy szilárd-
ságával ellentétet akarja jelenteni: a hegy alatti sík földet, a kőtől megkülönböztetett földet. 
A lágymányosan több út vonult át délnek és nyugatnak. 1903-ban a Közmunkatanács (:1143) 
903. sz. I a Széchenyi által tervezett, de akkor oly csúfosan elbukott téli kikötőt ide tervezte. 



A harmadik, e dolgozat tulajdonképpeni tárgyát képező levéltári egység „A 
Vár" című kézirat. Azt, hogy szerzője a könyv formában történő kiadás határozott 
szándékával készítette, maga az első oldalon álló rövid bevezetés árulja el. „Ezek 
kész cikkei a készülő könyvnek — de lehet, hogy nem befejezettek még. Nagyon 
hihető, hogy tovább foglalkozva a messzeágazó kérdéssel, minduntalan fog újabb 
és újabb adat horogra kerülni. Ezeket aztán — természetesen — be kell iktatni a 
maga helyére."27 Szerkezetileg az „Utcanevek A-Z" sorozat betűrendes rendszerét 
követi, az adatok színes, elbeszélő stílusban történő előadásával.28 

Az összevetésből az is kiviláglik, hogy „A Vár" című kézirat nem más, mint az 
„Utcanevek A-Z" sorozat megfelelő részének (I. kerület, Vár) kibővített változata. 

Keletkezésük időpontjáról, módjáról maga Rexa Dezső tudósít „Utcanévvál-
toztatásaink kérdéséhez" című, kéziratban maradt cikkének jegyzetében:29 

„A közleményben olvasható utcanévtörténeti adatokat egy kéziratban levő munkámból, 
vagy annak jegyzeteiből merítettem. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1941-ben Budapest 
székesfőváros utcanév jegyzőkönyvének könyvalakban leendő kiadásához szükséges mun-
kálatok elvégzésével bízott meg. E munka célja volt Buda, Pest és Óbuda minden utcájának 
eddig volt nevét összegyűjteni, kideríteni, hogy ki volt eshetőleg az, akiről a nevet nyerte, 
jelezni az időpontot, amikor a névadás történt és azon hivatali számot, melyen a határozat 
kiadatott. 

E munka során 1943-ban a Székesfőváros polgármestere határozatával Budapest székes-
főváros utai, utcái, terei neveinek története megírásával kapcsolatban végzett kutató munká-
mat a székesfőváros közigazgatását közvetlenül érintő adatok összegyűjtésével kiegészíteni 
kívánta. A nagy munkát azután 1943 nyarára befejeztem és a Közmunkatanácsnak átadtam. 

A bekövetkezett ostrom, és talán az azzal együttjárt szörnyű zűrzavar és felfordulás itt 
is áldozatot követelt. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa által öt példányban készített írógép 
másolat[oknak] csaknem a fele elpusztult vagy talán orzó kezére jutott. A mi a legnagyobb 

AKözmunkatanács régi jegyzőkönyveiben következetesen és kivétel nélkül lagymanyosnak 
(nem Lágy...) írva." 

27 PML IV. 475-f PPSK vm. Levéltára. Rexa Dezső iratai. „ A Vár". 11. d. 

28 Vö. pl. a Bécsi kapu tér két változatát! 

29 PML IV. 475-f PPSK vm. Levéltára. Rexa Dezső iratai. „Utcané változtatásaink kérdéséhez". 
10. d. A kézirat létrejöttének történetét a korabeli hivatalos szervek, a Fővárosi Közmunkák 
Tanácsa és a Budapest Székesfőváros Főpolgármesteri Hivatala iratanyagának felhasználásával 
kívántam összeállítani, sajnos azonban a II. világháború idején ezek jelentős része megsem-
misült. A kutatást azonban nagyban segítették a Rexa-hagyatékban fennmaradt, hozzá érkezett 
(vagy általa írt) hivatalos levelek (fogalmazványai), ezek alapján az ügymenet rekonstruálható. 



kár és veszteség: elpusztult a tanácsi levéltár is, mely ezeket a fontos és rendkívül érdekes 
adatokat tartalmazta; s ugyancsak elpusztult a székesfőváros polgármesteri hivatalának III. 
ügyosztálya által vezetett rendkívül becses és rengeteg történelmi adatot magában foglaló, 
úgy nevezett Házszámkönyvek teljes sorozata is, amelyekben minden adatot feljegyezve 
találhat a kutató. 

Ilyen szerencsétlen viszonyok között még egy a szerencse: az, hogy a reám bízott munká-
ra vonatkozó összes jegyzeteim hiánytalanul megmaradtak és így a viszonyok némi javulása 
idején előterjesztést tettem a Fővárosi Közmunkák Tanácsa kiváló elnökének a hiányok 
pótlására. Erre a megbízás akta szerint meg is történt, de a bekövetkezett súlyos pénzügyi 
helyzet miatt a megbízás természetesen kiadható máig sem volt." 

Szerencsére rendelkezésünkre áll a fentieket jobban megvilágító, az „Utcane-
vek A-Z", valamint „A Vár" létrejötte és kiadása körüli bonyodalmakat részlete-
sebben bemutató levéltári forrásanyag, Rexa Dezső hivatalos és magánlevelezése.10 

A tervezett mű könyvészeti jellemzőit furcsa módon egy sikertelen kiadási kí-
sérlet kapcsán ismerhetjük meg. A kor egyik legjelentősebb, patinás kiadója, a 
Rózsavölgyi és Társa 1941. március 6-án kelt igen őszinte és kemény hangú leve-
lében közölte Rexa Dezsővel, hogy „három kötet, ez elképesztő valami, úgyannyi-
ra, hogy sürgősen arra kérem, miszerint Budapest utcái és terei nevének történetéről 
részünkre egyetlenegy betűt ne méltóztassék írni. Jó uram ó, egy ilyen munka 
kiadására cégünk most nem tud vállalkozni. A múlt alkalommal méltóságos uram 
20 ívet emlegetett. Az is megfagyasztotta bennem a vért. Jelen soraiban 25 ívről 
beszélt. Hát ez teljesen ki van zárva. Egy ilyen terjedelmes munkának piaca nincs. 
[Kiemelés tőlem — S. A.] Azt is mondottam, hogy nem készül e mű kútfőnek, 
inkább kuriózumnak. Tehát lezárni az egész ügyet, félretenni jobb napokra."31 

A gyakorlott könyvpiaci szakember tanácsát mellőzve Rexa Dezső részletes 
kiadványtervezettel fordult a Fővárosi Közmunkák Tanácsához. Az egyelőre még 
cím nélküli, három kötetes műben „az utcák és terek kerületenként [a főváros akko-
ri 14 kerülete — S. A.] abc sorrendben, a mai néven követik egymást", a megszűnt 
utcákat külön tüntetné fel, közölné az elnevezések, magyarázatát, az emléktáblák 
szövegét. A használhatóságot és a mű tudományos értékét meghatározó elgondolás, 
miszerint: „Nem tudományos, u.n. forrásmunka lévén nem történik közlés arról, 

30 PML IV. 475-f PPSK vm. Levéltára. Rexa Dezső iratai. Levelezés. Hivatalos. 18. d. A továb-
biakban idézett levelek is itt találhatók. 

31 1941. március 6. Rózsavölgyi és Társa levele Rexa Dezsőnek, Pest vármegye ny. főlevéltár-
nokának. 



hogy az adatok hol találhatók fel"! A 22x15 cm-es méretű, 15x10 cm szedéstükrű, 
félvászon, illetve karton kötésű kötetet „az Officina nyomdai vállalat kft. (hatósági-
lag igazolt keresztény vállalat) állítaná elő". A kiadási költségeket tizenkétezer 
pengőre teszi, amennyiben a művet a Fővárosi Közmunkák Tanácsa — „éppúgy, 
mint a Siklóssy Tanács történetét32 — saját kiadásában jelentetné meg."33 

Az elképzelés megnyerte a Fővárosi Közmunkák Tanácsa tetszését, ennek34 

eredményeképpen 1941. október 13-án — az 1941. október 8-án Rexa Dezső által 
benyújtott adatlap alapján — megbízta Rexa Dezsőt a munka 1941. november 1 -
1942. október 31. közötti(!) elvégzésével, majd — a Tanács könyv formában szán-
dékozott kiadni az anyagot — sajtó alá rendezésével is.35 

A szerződés igen szigorú feltételeket támasztott a szerzővel szemben: Az adatlap 
„tartalmazza: a.) Budapest székesfőváros közterületeinek a feldolgozás időpont-
jában meglévő elnevezéseit b.) Névváltozásokat c.) a megszűnt elnevezéseket d.) 
a közterület kezdő és végpontjait, a határoló közterület házszámával és elneve-
zésével e.) az elnevezés, történelmi jelentőség rövid ismertetése f.) az elnevezés, 
azok változása, megszűnése esetén meg kell említeni a Fővárosi Közmunkák Taná-
csa határozat keltét, számát". A szerző „munkálatainak eredményét kézirat for-
májában havonta bocsátja a Tanács elnöki osztályának rendelkezésére", mely a 
Tanács kizárólagos tulajdonába jut, aki az anyagot „belátása szerint felhasznál-
hatja", tetszőlegesen módosíthatja, erre a szerzőt felkérheti. Fizetés: havonta 500 
pengő előleg, a munka befejezése után 4000 pengő „írói tiszteletdíj", és az összes 
dologi költségek megtérítése. 

A sikeren felbuzdulva látott neki Rexa Dezső az előfizetők beszervezésének, 
kevés sikerrel. Budapest Székesfőváros Polgármesterének XI. (Városgazdasági, 
idegenforgalmi és közművelődési) osztálya 1942. február 5-én közölte a szerzővel, 
hogy meg nem jelent munkát a főváros számára előre megrendelni nem lehet. Meg-
jelenés után 500 pengő értékű megrendelésre számíthat. 

A fenti igen szoros határidejű szerződés törvényszerű következményeként Rexa 
Dezső a Fővárosi Közmunkák Tanácsa sürgető figyelmeztetésére36 1942. február 

32 Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? (1870-1930). A Fővárosi Közmunkák Tanácsa törté-
nete. Előszó: Rakovszky Iván. Bp., 1931. 

33 1941. március 18. Rexa Dezső javaslata a Fővárosi Közmunkák Tanácsának. 

34 Továbbá Rexa Dezső 1941. június 15-i beadványa alapján. 

35 1941. október 13. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa Rexa Dezsőhöz. 

36 1942. február 9-én a Fővárosi Közmunkák Tanácsa figyelmeztette Rexa Dezsőt, hogy a kijelölt 
határidőre (1942. október 31.) a munkát fejezze be. 



15-én közölte, hogy a vállalt munkát teljesíteni nem képes. Oka: a tanácsi jegyző-
könyvek „első és történelmi szempontból kétségtelenül értékesebb része alig nyújt 
számomra anyagot, mert legtöbbször csak ez foglaltatik benne: a bizottságnak az 
utcanevek változtatására vonatkozó előterjesztése... elfogadtatik." Ezért kénytelen 
Budapest Székesfőváros Házszámozási Főkönyveit is feldolgozni.37 A 2436 névből 
naponta, 10-12 órai munkával, legfeljebb 30 utcanévvel tud végezni, további lassító 
tényező, hogy ,,a régi utcaneveket a leggondosabban kell ellenőrizni, hogy a Lexi-
con, ha már egyszer megjelenik — emberileg — tévedésmentes legyen!" A szerző 
igen komoly célkitűzését érezte veszélyben, a feszített munkavégzés nem alkalmas 
arra hogy „megteremtsük azt a művet, mely alapvető legyen, maradjon minden 
időkre." 

Tetézte a bajt, hogy az amúgy is igen sok adat felvételét követelő munkaszer-
ződést a Fővárosi Közmunkák Tanácsa elnöke a polgármester kívánságára 1942. 
február 27-én módosította.38 Eszerint az adatlap tartalmazza a tanácsi és mérnöki 
hivatali számokat, az adott terület dűlőinek, hegyeinek, egyéb területrészeinek 
megnevezését, a nevek történetét, ehhez járul még „Cédula kartotékrendszer" ké-
szítése a polgármester utasítása szerint. A többletmunka díjazásáról a polgármester 
feladata volt gondoskodni. 

A megbízó a munkavégzés ütemét lassúnak, Rexa Dezső érveit megalapozat-
lannak vélhette, ezért a helyzet tisztázására 1942. május 21-én helyszíni vizsgálatot 
végzett a ny. főlevéltárnok lakásán.39 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint Rexa Dezső az I., II., III., IV., V. kerület anya-
gával lehetőség szerint elkészült. A késedelem indoklásául a korábbiakban (1942. 
február 15.) már említett nehézségekre hivatkozott. Az indoklást elfogadva a Fővá-
rosi Közmunkák Tanácsa a Rexa Dezsővel kötött szerződést még az év folyamán 
módosította, az új határidőt 1943. április 30-ban jelölte meg, havi 500 pengő fize-
tése mellett, az írói tiszteletdíjat 5000 pengőre emelte. Amennyiben a szerződésben 
foglaltakat Rexa nem teljesíti, további rendszeres díjazásra nem jogosult. Végső 
határidőként 1943. június 30-át jelölték meg, ha a szerző addig elkészül, jár a tiszte-
letdíj, ha nem, köteles az anyagot minden további kártalanítás nélkül a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsának átadni. Bírálatra a Magyar Nemzeti Múzeumnak adják át 

37 Ezek azonban csak elvétve utalnak a Fővárosi Közmunkák Tanácsa jelzetre, így újra fel kell 
dolgozni a vonatkozó Fővárosi Közmunkák Tanácsa anyagát is. 

38 1942. február 27. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa Rexa Dezsőnek. 

39 1942. május 21. Rexa Dezső lakásán (IV. ker. Reáltanoda u. 19.) felvett jegyzőkönyv. 



az elkészült művet, s a tiszteletdíj összegének másik felét csak a bírálat és az eset-
leges javítások elvégzése után fizetik ki.40 

A munka jól haladhatott, hiszen a határidő letelte előtt egy nappal (1943. április 
29.) az Officina nyomda és kiadóvállalat kft. megállapodott Rexa Dezsővel a „Bu-
dapesti utcanevek" című, 10-11 ív terjedelemű, 1 színű fedlapú könyv elkészí-
téséről 500 példányban. Fedezetül a szerzőnek előzetes rendeléseket kell átnyúj-
tani, összesen 1800 pengő értékben,41 ennek hiányában a megállapodás tárgytalan. 
Az 1600 pengő feletti megrendelési összeg Rexa Dezsőt illeti. 

Egy keltezetlen levelében Rexa Dezső a Fővárosi Közmunkák Tanácsának be-
jelentette, hogy műve, melynek „célja lévén a főváros lakóinak lehetőséget nyúj-
tani arra, hogy városunk történeti múltjának epizód-részleteivel is megismerked-
jen, mi által a genius loci szolgálatára legyen", első kötete az év (1943) őszén 
jelenik meg. Fodor Sándor ny. osztályfőnök úr javaslataival,42 miszerint az utcák, 
terek ne abc rendben, hanem a valóságos elhelyezkedésük szerint szerepeljenek, 
valamint, hogy az első kötet tárgya ne az egész I. kerület, hanem csak a Vár legyen, 
nem ért egyet. Az útvonal szerinti sorrend a könyvnek bédekker jelleget adna, és 
használatát megnehezítené. A tárgynak a Vár területére történő korlátozása az I. 
kerület területének növekedése és az újabb részekjelentősége miatt lenne helytelen. 
Fodor Sándor felvetette, hogy nem lesz-e ellenvetése a Fővárosi Közmunkák Taná-
csának az eredetileg nem erre a célra készült utcanévgyűjtés csaknem azonos meg-
jelentetése ellen? Rexa Dezső szerint az Fővárosi Közmunkák Tanácsa által meg-
rendelt mű „lexicon, mely Budapest székesfőváros utcáinak és tereinek névvál-
tozásaival foglalkozik és így egészen más, mint ez a könyv", hiszen ,,... emezt — 
mondhatnám a novellista-történetíró adja a fővárosi közönség értelmesebb törté-
netkedvelő rétegének kezébe, s itt a névtörténeti adatokon kívül minden önállóan 
szerepel, addig az utcatörténeti lexicon a székesfőváros összes utcáit és tereit annak 
kerületenkénti tagolásával szemben — egységesen adja alphabeticus rendben." A 
fentiek alapján kérte, hogy a 10-12 íves művet, melynek bolti ára 7.80 pengő, a 
Fővárosi Közmunkák Tanácsa 150 példányban rendelje meg. 

Nyilvánvaló tehát, hogy Rexa Dezső az eredetileg a Fővárosi Közmunkák Taná-
csa számára készített anyagot saját kiadványként, a népszerűsítés céljából a száraz 

40 1942. november 11. Fővárosi Közmunkák Tanácsa Rexa Dezsőnek. 

41 Budapest székesfőváros XI., XIV. ügyosztály 100-100 példány 5(X)-500 pengő, Fővárosi Köz-
munkák Tanácsa 100 példány 800 pengő. 

42 1943. április 26. Fővárosi Közmunkák Tanácsa felkéri Rexa Dezsőt, hogy elkészült munkáját 
Fodor Sándor ny. osztályfőnök úrnak adja át bírálat céljából. 



adathalmazt mintegy felhígítva szándékozott kiadni. A téma úgy látszik vonzó le-
hetett, hiszen új szerző jelentkezett, igaz elég sajátos szakmai, etikai megközelí-
téssel. 

1943. november 9-én a Fővárosi Közmunkák Tanácsa elnökének megbízásából 
dr. Abaffy Miklós miniszteri tanácsos felkérte Rexa Dezsőt, hogy Kolozs Jenő: 
Akikről Budapest utcáit elnevezték című könyve előszavának utolsó bekezdésében 
írtakra — ,,e helyen mondok köszönetet Rexa Dezső vármegyei főlevéltárnok úr-
nak és a Fővárosi Közmunkák Tanácsa elnöki osztályának azért a hathatós támo-
gatásért, amelybe kutató munkásságomat részesítették"43 — reagáljon. Rexa Dezső 
1943. november 9-én kelt válaszában kijelentette, hogy Kolozs Jenő, dr. Abaffy 
Milósra hivatkozva, betekintést kért és kapott Rexa Dezső gyűjtésébe. Az adatokat 
azonban ,,az ismeretlenség homályából most hirtelen felmerült szerző a könnyel-
műség, nembánomság és tudatlanság jegyében lekontrolálta ... és tetszésétől téve 
függővé, ha elfogadta vagy elvetette megállapításaimat, s ha elvetette úgy mást tett 
azok helyébe. Ez a más pedig érthetetlenül oktalan." A két mű színvonala közti 
hatalmas különbség miatt Kolozs Jenő „összetákolt" könyve a Fővárosi Közmun-
kák Tanácsa által kiadni készült mű értékesítési lehetőségeit nem befolyásolja. 

A megjelenésre az újabb szerződésmódosítás44 ellenére a háború befejezése előtt 
nem adódott lehetőség. A háború befejezése után néhány hónappal, 1945. szeptem-
ber 21-én Rexa Dezső felajánlotta a polgármesteri hivatalnak, hogy a háborúban 
elpusztult úgynevezett Házszámkönyvek adatait saját gyűjtéséből pótolja. 

1945. október 7-én Rexa azzal folyamodott a Fővárosi Közmunkák Tanácsához, 
hogy mivel az általa 1943 tavaszára elkészített, a Fővárosi Közmunkák Tanácsánál 
5 példányban legépeltetett és őrzött munka G, I, L, M, N, NY, O, P, S, SZ, T, U, 
W, a topográfiai rész V, W, Z, ZS betűi a háborúban elpusztultak, vállalkozna 
azokat saját jegyzeteiből kiegészíteni. Ezt a kérését 1947. február 12-én és novem-
ber 28-án megismételte. 

1947. május 15-én, hivatkozva a mű gyakorlati hasznára is (,,... igazolási eljá-
rások alkalmával számtalanszor a hatóság teszi a felek kötelességévé, hogy iga-
zoljanak régi utcaneveket"), felajánlotta a Budapest Irodalmi, Művészeti és Tudo-
mányos Intézet igazgatóságának kiadásra. 

43 Kolozs Jenő: Akikről Budapest utcáit elnevezték. Bp., 1943. 10. p. 

44 1944. január 19. A polgármester 1943. július l-jétől számított 5 hónapon át havi 500 pengőt, 
majd ennek letelte után további 2500 pengő írói tiszteletdíjat fizetett, az egyhavi többlet-
munkáért ezenfelül újabb 500 pengő kifizetését rendelte el. 



Felismerve a munka nagy gyakorlati jelentőségét, 1948. július 5-én Budapest 
Polgármesteri Hivatala megbízta Rexa Dezsőt az utca-házszám nyilvántartási 
törzskönyvek történeti részének pótlásával, a meglévő adatok átdolgozásával, 3200 
forint részletekben fizetendő tiszteletdíj ellenében. 

Rexa Dezső évtizedes, műve elfogadtatásáért és kiadásáért folytatott küzdelme 
döntő pontjához érkezett, mikor kétségkívül szakavatott testület, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Állandó Művészettörténeti Bizottsága bírálta „Budapest hely-
rajzi lexikona" című művét, a bemutatott részletek alapján. Az eredményről 1951. 
október 9-én Zádor Anna levélben értesítette Rexa Dezsőt. A mű erényeként említi 
a „színes és fordulatos szöveget", amely a művet a laikus számára is élvezhetővé 
teszi. Hiányosságául rója fel a következőket: 

1. Nem törekszik teljességre, ez különösen a középkori okleveles anyag eseté-
ben tűnik ki. 

2. A pontos levéltári, könyvészeti hivatkozások elmaradása a használhatóságot 
teszi kérdésessé. 

3. A latin és német utcanevek eredeti írásmódjának használata következetlen. 
4. A térképmagyarázatok (pl. sertéstelep) és a helynevek nem elkülönített értel-

mezése. 
5. Konkrét tárgyi tévedések. (Téves azonosítás, névmagyarázat) 

A fent említett hiányosságok kiküszöbölésére a következőket javasolja. 
1. Időben és térben leszűkített tárgy. 
2. Az összes eredeti írású helynév közlése, a tükörfordítások kivételével. 
3. A szerző sajtó alá rendezés előtt „gondosan bírálja felül" művét, esetleg más 

szakértők bevonásával. 
Mindezek alapján a bizottság a készülő művet „hasznos és folytatandó munká-

nak minősíti." 
Valószínűleg az addigi meghiúsult remények hatására Rexa Dezső az eredeti 

terv töredékét képező utcanévmulató elkészítését ajánlotta fel a Fővárosi Tanács-
nak, önmaga ezirányú munkásságát jellemezve: „évtizedek óta foglalkozok a buda-
pesti utcák múltjával és meg is írtam a főváros utcaneveinek történetét, ami azonban 
a ránkzúdult második világháború miatt nem jelenhetvén meg, kéziratban maradt." 

Nyilvánvaló tehát, hogy a Rexa-hagyatékban ma is megtalálható anyag (Ut-
canevek A-Z, Topográfia A-Z) a Fővárosi Közmunkatanács megbízásából készült 
háromkötetes mű cédulaanyaga, „A Vár" című kézirat pedig ezen anyag vonatkozó 
részének önálló könyvvé fejlesztése. 



IV. Rexa Dezső által „A Vár" című művéhez használt források 

Indokoltnak tűnik, hogy megkíséreljük rekonstruálni azokat a szinte kizárólago-
san könyvészeti forrásokat,45 amelyek adatait Rexa Dezső műve készítésekor fel-
használta. A lehetőségeket erőteljesen beszűkítette az a tény, hogy a szerző, mivel 
könyvét főként a nagyközönségnek szánta, híven művének ezen célkitűzéséhez, 
hivatkozásokat egyáltalán nem46 vagy csak a főszövegben a fonás utalásszerű em-
lítésével,47 a szerző nevének48 és/vagy az idézett mű teljesebb49 vagy részleges50 

megemlítésével alkalmazott. Mindazonáltal az idézett művek alapvető volta le-
hetővé tette egy részük azonosítását. 

Mindenekelőtt a valószínűleg leggyakrabban használt forrást, illetve forrástí-
pust, a telekkönyveket (Zaigereket), valamint az előző fejezetben többször említett 
úgynevezett Házszámkönyvek sorozatot nevezhetjük meg, amelyek Rexa Dezső 
utcanévtörténeti „alapművének", a már többször említett „Utcanevek A - Z " soro-
zatnak is kindulópontjául szolgáltak.51 A telekkönyvek közül kettőt részletesebben 
is említ.52 

A könyvészeti anyag jelentős része XIX. századi német és magyar nyelvű össze-
foglalás, például Schams Ferenc, Haeufler József Vince munkái.53 Magyar szépi-

45 A levéltári forrásokról lásd az előző fejezetet. 

46 Például a Báli basa tere esetében. 

47 „De mi már láttuk valahol, hogy magyar szövegben ezt az utcácskát Hölgy utcának mondot-
ták" (Anna utca). 

48 „Salamon Ferenc, Budapest egyik kiváló történetírója azonban úgy tudja, hogy ..." (Fortuna 
utca). 

49 „Vass Klára, aki egy derék munkában nyomozza Budavár és Újlak német utcaneveit (1929)" 
(Fortuna köz) 

50 ,, 1802-ben Gaal György tudós palóca" (Fortuna utca) 

51 A Vár című művében például az 1695-ben készült Zaigerre utal a következő esetekben: Balta 
köz, Börtönház utca, Diák utca, A fejérvári kapu melletti tér, Harang utca, Iskola mögötti 
utca, Nőegylet utca, Szentháromság tér, Színház utca. A telekkönyvekről mint történeti for-
rásokról mindenekelőtt: Nagy Lajos: Pest város XVII. század végi topográfiájának forrásai. 
In: TBM XIV. köt. 161-212. p. 

52 Zaiger Über die Wasserstadt anno 1695. Beschreibung Deren in der Ofnerischen Wasserstatt 
Innbegriffenen Hausstellen und Gebeuen bewerckhstelliget durch Matthias Greischer. Buda-
pest Főváros Levéltára (= BFL). Buda szabad királyi város levéltára. A budai kamarai ad-
minisztrációtól átvett telekkönyvek. IV. 1009. b. 5. köt. Zaiger über die Vöstung und 
Wasserstadt anno 1696. Ofen, 1696. BFL IV. 1009. b. 6. köt. 

53 Schams Ferenc: Vollstándige Beschreibung der königl[ichen] freyen Haupt Stadt Ofen in 



rodalmi mű Gaal György „tudós palóca", klasszikus elbeszélő forrás Evlia Cselebi 
utazásai.54 Forrásai között mai értelemben vett, elmélyült levéltári kutatásokra épü-
lő monográfia mindössze három található. Ezek közül az egyik Salamon Ferenc 
háromkötetes összefoglaló várostörténete, míg kifejezetten utcanevek történetével 
foglalkozik Schmall Lajos és Vass Klára műve.55 Schmall tárgyát az egész korabeli 
Budapestben jelölte meg, Vass Klára mind területi, mind nyelvi értelemben szű-
kebb témakört, a Vár és Újlak német utcaneveit vizsgálta, műve azonban a felsorol-
tak közül a legalaposabbnak tekinthető. Az időszaki kiadványok közül mindössze 
a Helmeczy Mihály szerkesztette Társalkodót említhetjük.56 A segédkönyv, illetve 
adattár kategóriát Pest Műszaki Útmutatója képviseli.57 

A Rexa Dezső által végzett munka ismertségét, az az iránti társadalmi igényt 
jelzi, hogy egy műkedvelő történész, D. Ello Antal lapszerkesztő segítség gyanánt 
felajánlotta saját készülő kétnyelvű (német-magyar), utcaneveket magyarázó 
könyvének adatait.58 Egyértelműen nem bizonyítható, hogy Rexa Dezső munká-

Ungern. Ofen, 1822. Haeufler József Vince: Buda-Pest. Historisch-topographische Skizzen 
von Ofen und Pest und deren Umgebungen. Pest, 1854. 

54 Gaal György: A tudós palótz avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor-urához írtt 
levelei. 1-6 köt. Buda, 1803-1804., Evlia Cselebi: Evlia Cselebi magyarországi utazásai. (Kéz-
iratból) ford., jegyz.: Karácson Imre. Bp., 1904-1908. (Török-magyarkori történelmi emlékek. 
2. oszt. Török történetírók. 3-4.) 

55 Salamon Ferenc: Buda-Pest története. 1-3. köt. Bp., 1878., Schmall Lajos: Buda-Pest utczái 
és terei. Adatok a buda-pesti utczák elnevezéséhez és történetéhez. Bp., 1906., Vass Klára: 
Buda német utcanevei. A Vár és Újlak utcanevei. 1696-1872. Bp., 1929. (Német philologiai 
dolgozatok. 39.) 

56 Társalkodó. (A Jelenkor melléklapja) Tudományos, művészeti, s mesterségi tekintetben. 
Szerk.: Helmeczy Mihály. 1. (1832) 

57 Pest Műszaki Útmutatója. Szerk.: Edvi Illés Aladár. Bp., 1896. 

58 PML IV. 475-f 18. d. PPSK vm. Levéltára. Rexa Dezső iratai. Magánlevelezés. D. Ello Antal 
író, lapszerkesztő levele méltóságos Rexa Dezső vármegyei főlevéltárnok úrnak, az Officina 
kiadóvállalat címén. Év és hely nélkül. „Baráti körben értesültem, hogy főlevéltárnok Uram 
jelenleg egy műven dolgozik, mely Budapest Székesfőváros összes utcái, terei stb. történetével 
foglalkozik! Bátor volnék értesíteni, hogy én néhány év óta egy speciális információs könyven 
dolgozom, melynek eredeti címe Az idegen Bpesten volt és mely magyar és német nyelven 
iparkodik a főváros minden utca-nevét egészen röviden, tömörülten 1-2 sorban megmagya-
rázni." — „Technikailag úgy volna megoldható a dolog, hogy Méltóságod ott vegye igénybe 
a már általam feldolgozott anyagot, ahol alkalom adódik reá, visszont oly utczanevek stb., 
melyik nem fordulnak elő az én gyűjteményemben, főlevéltárnok Uram saját anyagából 
kiegészíthetné!" 



jában a felajánlott anyagot felhasználta-e vagy sem. Tény, hogy hagyatékában en-
nek semmilyen nyoma nincs. 

A fentiek alapján indokoltnak tűnt, hogy,, A Vár" című kézirat jegyzetapparátus 
nélkül történő közlése mellett döntsünk. 

Rexa Dezső utcanévtörténeti munkájának utóélete 

Miután Rexa Dezső utcanévtörténeti kutatásainak munkafolyamatát — legalább 
vázlatosan — megismertük, adódott a kérdés: mennyiben vált ismertté és felhasz-
nálttá a történeti kutatás, illetve a mindennapos adatszolgáltató munka számára. 

Célszerűnek látszott, márcsak a Rexát megbízó szerv, a főváros „személye" 
miatt is a kutatást a Budapest Főváros Levéltárában kezdeni. Elsőként az úgyne-
vezett Levéltári Utcajegyzéket59 vetettem össze a Rexa-féle „Utcanevek A-Z" so-
rozatával/0 Az anyagot szerkezetileg némiképp eltérőnek, ám adataiban igencsak 
egyezőnek találtam.61 A legfontosabb különbség az, hogy a Levéltári Utcajegyzék 
közli a vonatkozó térképszelvények hivatkozási számait is. Azt, hogy a jegyzék 
készítői ismerték, felhasználták Rexa Dezső gyűjtését, leginkább az „Anna utca" 
címszó esetében láthatjuk világosan. Az utcanév történetére vonatkozó „Feljegy-
zések" rovathoz a következő kiegészítő lábjegyzetet rendelték: „Rexa Dezső véle-
ménye szerint a Dama-Daumen /hüvelykujj/-nak a korcsa."! Nyilvánvaló, hogy itt 

59 BFL Tervtár. XV. 271. Utcanév nyilvántartás. 1-40. köt. A kötetek az utcanevek szoros betű-
rendjében. 

60 PML IV. 475-f PPSK vm. Levéltára. Rexa Dezső iratai. Utcanevek A-Z. 7 -9 . d. 

61 Az egyes utcanevek feldolgozásánál a következő rovatokat találjuk (példaként álljon itt az 
Anna utca adatlapja): 

Anna utca 
Vár 

I. ker. 
Kezdődik: Tárnok u. 16-18. 
Végződik: Úri u. 13-15. 
1:1440, ill. 1:720 szelvény száma: 152/IV:170/ II. 
1:5000 szelvény száma: 33 

Feljegyzések 
Neve a középkorban Tej utca. Az 1696. évi Zaigerben német neve Damagasse. A hódoltság 
után Hölgy utca, máshol Őz utca, Dámbak utca. (a Damagiissl kérdéses fordítása). Volt idő, 
amikor Gyógytár köznek is mondták, mert a Tárnok utcai sarkon volt az 1699-ben megnyitott 
Városi gyógyszetár. A F. K. T. 1879. XII. 19-én 1.237 sz. alatt nevezte el. Mérn. hiv. sz. 
102/80 Pm. sz. 1880. I. 18-án kelt 54.196/1879. III. 



Rexa Dezső gyűjtésének némiképp kiegészített változatával állunk szemben. Ezen 
vélekedést tovább erősíti az a tény, hogy a Budapest Főváros Levéltárában őrzött 
„Utcanév nyilvántartás" című egységben található két doboznyi cédulaanyagról, 
az előbbiekben ismertetett összehasonlítás alapján kijelenthető: mind formai, mind 
tartalmi szempontból teljesen megegyezik a Rexa Dezső hagyatékában fennmaradt 
„Utcanevek A-Z" sorozatával.62 Ezek után már nem meglepő, hogy a Budapest 
Főváros Levéltárában őrzött „Földrajzi és egyéb nevek" állag tökéletes egyezést 
mutat a Rexa Dezső által „Topográfia A-Z" címen elkészített gyűjtés reánk maradt 
részével.63 A fentiek alapján megállapítható, hogy a ma is széles körben ismert és 
használt „Levéltári Utcajegyzék" nem más, mint Rexa Dezső munkájának részben 
kibővített változata. 

Annak megállapítása, hogy melyek voltak a Budapest Főváros Levéltárában 
őrzött utcajegyzék létrejöttének további állomásai, csak hosszadalmas kutatás ered-
ményeként lenne lehetséges, és messze túlmutatna jelen dolgozat célkitűzésein. 

A kiadás elvei 

A kézirat közzétételekor az alábbi elveket követtük: 
1. A kéziratban előforduló, fon ásokból származó vagy kevésbé ismert tulajdon-

nevek a szerző által megadott, régies alakban szerepelnek, a nyilvánvaló he-
lyesírási, gépelési hibák javításával. 

2. A szöveget — az 1. pontban meghatározott kivétellel — a mai helyesírási 
szabályoknak megfelelően adjuk közre. 

3. A kézirat szerkezetét, beosztását lehetőség szerint megtartottuk, de az alfa-
betikus sorrend esetleges hibáit javítottuk. 

62 BFL Tervtár. XV. 271. Utcanév nyilvántartás. 1-2. d. A cédulák az utcanevek betűrendjében. 
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REXA DEZSŐ 

A VÁR 

Ezek kész cikkei a készülő könyvnek — de lehet, hogy nem befejezettek még. 
Nagyon hihető, hogy tovább foglalkozva a messzeágazó kérdéssel, minduntalan 
fog újabb és újabb adat horogra kerülni. Ezeket aztán — természetesen — be kell 
iktatni a maga helyére. 

ANNA UTCA 

Ennek a Tárnok utcát az Úri utcával összekötő szűk utcácskának középkori 
nevét ismerjük. Ez az akkori írásformában ez volt: Theyutcza. Ma úgy írjuk: Tej 
utca. Aki a tej szó azonosságában kételkedne, ám lássa a Peer-codex eme helyét: 
„bodog zyz Marianak theyenek myatta..." Talán nem kétséges, hogy ezt ma úgy 
írnók le: boldog szűz Mária tejének miatta... 

Hogy volt ilyen nevű utca a Budai Várban, azt egy kétségtelen hitelességű ok-
mányból tudjuk, mely a tizenhatodik század elejéről való. Ebben egy Mikófalvi 
Deák nemes úr az akkori Olasz utcában (ma Úri utca) a várbeli Mária Magdolna 
egyháztól házat bérel, mely sarokház kellett, hogy legyen, mert az okirat kiköti, 
hogy amennyiben a nemes úr a háznak They utcára nyíló, mindeddig kővel befala-
zott kapuját megnyitná, úgy a városnak is tartozik illetéket fizetni. 

Ez a They utca nem lehet más, mint a mai Anna utca. 
Hogy a Tej utca a várbeli tejesekről kapta volna nevét, azon vitatkozni céltalan 

dolog. De későbben ennek az utcának nyomát semmi néven sem találjuk egészen 
addig a szomorú időig, amíg a törököt nem kevésbé, mint a magyart pusztító császá-
ri hadinép (inkább Allah, mint Werda!) és közigazgatás azt a nevet nem adta neki, 
hogy: Dama gássl. 

Mi ez a Dama? Egy egészen bizonyos, hogy semmi esetre sem jelenti a dámát, 
a hölgyet! Német filológusok szerint ez a bajor-osztrák telepesek szójárásának 
megfelelő Daumen (hüvelykujj) szónak formaváltozata. De mi már láttuk valahol, 
hogy magyar szövegben ezt az utcácskát Hölgy utcának mondották. 

Van egy utcanév magyarázó, aki azt mondja róla: talán Őz vagy Dámbak utczá-
nak lehetne mondanunk, és a nevet az utca valószínűleg egy az utcában levő ha-
sonló cégérű üzlet után kapta. Ez aztán egészen elfogadhatatlan. A Dama név elő-
ször egy rendkívüli becsű lajstromban szerepel, melyet a Székesfővárosi Levéltár 
őriz: Zaiger über die Vöstung und Wasserstadt 1696. A rommálőtt Buda utcaneveit 



sorolja fel, és mi sem bizonyosabb, mint hogy 1696-ban még ebben a szűk kis 
utcácskában nem lehetett cégéres üzlet, ami nevet adjon az utcájának. 

Igen lehetséges, hogy a rövid s elég széles utca az ehhez hasonló ujjról kaphatta 
volna a Hüvelykujj utca nevet. 

1875 óta Anna utca a neve. 

ARZENÁL TÉR 

A török időkben a királyi várat a várbeli várostól egy széles és mély árok válasz-
totta el, mely ott volt, ahol most a várőrség és a palota közötti mély nyíltság van. 
Az árkon innen, ahol most a várplébánia épülete áll s ahol annak előtte az 1901-ben 
lebontott Zeughaus, fegyvertár-épület állott, tér volt, amit a törökök nyelvén To-
phane mejdáni-nak mondottak, magyarul: Agyúraktár tér. 

A Tophane fontos pontja volt Budinnak, mely állandóan számolhatott azzal, 
hogy ostromlók támadják meg, és biztos lehetett abban, hogy a keresztény Európa 
nem nyugszik meg abban, hogy a muzulmán hatalom ennyire befészkelte magát a 
kontinens közepén és hogy alig várja az alkalmat, hogy a félhold hatalmát vissza-
szorítsa a maga határai közé. Állandóan készülhetett hát a törökség legészakibb 
városa a legkíméletlenebb ostromra, amiért szüksége volt arra, hogy állandóan 
fegyverkezzék arra az eljövendő élethalálharcra. Ágyúöntője is volt benn a várban 
a pasa szeme előtt, ez az ágyúöntő műhely is itt volt a Tophane mejdánin. 

Mikor az a rettegett ostrom diadalmat hozott a keresztény egyesült hadakra és 
a város a keresztény fegyverek előtt megtört, s az elfoglaló császári hadsereg a várat 
a császár számára hatalmába vette és ott berendezkedett, ezt a szabad teret szintén 
az arzenál, a fegyvertár céljára szánta, s 1725-ben oda is építette a nagy katonai 
szertárt. 

BÁLI BASA TERE 

A Budai vár polgárságlakta részét a királyi vártól széles árok választotta el, 
védelmül ostrom esetére. Az árok napnyugati végében volt a belső vár kapuja, mely 
a báli basa terére nyílt, amit törökül Báli basa mejdáni-nak mondtak. Ezzel a kapu-
val szemben állott a sok nyomorúságot és szenvedést látott gonosz emlékezetű 
Csonkatorony, a keresztény magyar rabok börtöne, és napkelet felé volt a palota 
kapuja, a tér szélén Pest felé meredt égnek a lőporraktár, mely a végső ostrom alatt 
1686. július 22-én légberepült, szörnyű áldozatokat követelve. 

Báli basa, vagy más néven Hamza bég beli Buda egyik basája volt, aki 1542-ben 
lett Budin kormányzója. 



Ennek a térnek ma nagyon kis része beépítetlen. Területén áll a Szent Zsigmond-
ról nevezett várplébánia templom. 

BALTA KÖZ 

E rövidke kis köz, mely a mai Tárnok utcából átmegy az Úri utcába, nevében is 
egy kis történelmi emléket őriz. Való-e az esemény, mely a nevéhez fűződik vagy 
sem? — nem bizonyítható, de a köztudatban a Balta köz neve a két ellenséges 
család: a Hunyadiak és a Cilleiek egyenetlenségéhez fűződik. A hagyomány szerint 
amikor a két Hunyadi testvér és Ciliéi Henrik békefogadalmat tettek, s a két ifjú 
Hunyadit a cselszövő Ulrik gróf meghívta a családi békének fehér asztal melletti 
megörökítésére, s a Hunyadiak élve a gyanúperrel, azon töprengtek, hogy szokott 
fegyveres kíséretük lándzsásan jöjjön-e velük vagy a könyebben kezelhető kis csa-
tabárdokkal? Aztán átgondolva az esélyeket, mégis úgy határoztak, hogy — mivel 
a várbeli szűk utcákon a hosszúnyelű lándzsák használása nehézkes — j o b b lesz, 
ha a rövidnyelű harci baltákkal felfegyverkezve kísérik uraikat. A védekezés igen 
helyes volt, mert a minden ármányra kész Cilleiek emberei a békésen közeledő 
Hunyadi testvérekre ebben a tizenkét láb keskeny átjáróközben rátámadtak, ahol 
aztán a Hunyadiak vitézei a harci szekercékkel a támadók dolgát elintézték. A véres 
összecsapásban szereplő baltákról lenne ez a kis átjáró névennevezve. Régi időben, 
a XVII. század végétől körülbelül harminc-negyven évig nincsen is neve, attól 
kezdve csak úgy emlékeznek meg felőle, mint Kurta utcácska. 

Utóbb, hogy az elmondott történelmi esemény feledésbe merült, az lett közhitté, 
hogy a kis köz nevét arról a régi korcsmáról nyerte volna, mely a mai Tárnok utca 
sarkán még napjainkban is létezik, s melynek cégére a balta. 

Az 1696. évi Zaiger megemlíti, hogy a budavári 80-as számú ház az Úri utcában 
van és annak emeleti boltozata hajlik át e kis köz felett. Ugyanitt az is olvasható, 
hogy a törököktől visszahódított vár épületeinek átvizsgálásakor ezt a házat elég 
jó falakkal találták, s boltozatai is megvannak, nem különben pincéi is. Ez a ház a 
mai Úri utca 19. számú: a XV. században a neves Ozorai Pipó lakóháza, kétségte-
lenül az itt leírt házzal azonos. Földszinti szobái ma is boltozottak, pincéi évszá-
zados építmények és a Balta köz fölött ma is megvan az említett emeleti boltozata. 

Ez a régi ház volt különben a töröktől visszahódított Pest vármegyének első 
megyeháza, s e házban született báró Eötvös József, aki „dalt érdemel, mert költő 
volt és könnyet, mert szeretett". 



BÁN FI UTCA 

Ez az utcácska a törökdúlás előtt a mai Szent György térről nyúlt át a főhercegi 
kert bástyafaláig. Ott vágott át a főhercegi palota udvarán, a pompás vaskapu he-
lyén. 

Lindvai Bánfi Miklósnak 1486. május 10-én VIII. Ince pápához intézett kérel-
méből tudjuk, hogy a királyi palotával szemben álló, Szent Zsigmondról elnevezett 
egyház mellett Mária mennybemeneteléről elnevezett kápolnát alapított, s annak 
kegyuraságát a budavárosi tanácsra ruházta. A kápolna mellett temető, úgynevezett 
cinterem volt, ami mutatja, hogy a kápolna tekintélyesebb építmény lehetett, amit 
igazol még az is, hogy e kápolna több papjának nevét ismerjük. 

Bánfi Miklós ez ájtatos bőkezűsége és áldozatkészsége méltóvá tette arra, hogy 
a város tanácsa nevéről utcát nevezzen el. Bánfi, mint pontosan tudjuk, házát ott 
bírta a „Szent Zsigmond templom körül". 1514-ben egy okmány hirdeti, hogy 
akkor ott lakott Lindvai Bánfi János, valószínűleg Miklós úrnak leszármazottja. 

Úgy sejtjük, hogy ez a ház a főherceg-tábornagyi palota telken állt, s így a kis 
Bánfi utca déli oldala a Bánfi-ház fala volt. 

Az utcácska aztán, hogy a török félhold leáldozott, már nem kapta vissza régi 
szép nevét, a Bánfi név, mint a Mária kápolna emléke, mint annyi sok más magyar 
név a feledésbe merült. A császári közigazgatás gondoskodott arról, hogy a magyar 
múltnak minden emléke kipusztuljon a német Budán, azért ennek az utcának az 
ostrom némi emlékeül a Sánc utca nevet adta, s e név megmaradt mindaddig, míg 
József főherceg, a magyar honvédség főparancsnoka annak idején a volt gróf Tele-
ki-palotát megszerezve, azt a maga számára utóbb átépítette. Akkor a Sánc utcát 
és az utcán túli két-három kisebb házat is megváltotta ez által az egykori Vár utca, 
(ma Szent György utca) nyugati házsorát a palota udvarául felhasználta. 

Az 1896. esztendőben a Magyar Mérnök és Építész Egylet által kiadott és Edvi 
Illés Aladár által szerkesztett Pest Útmutatója című kiváló könyv melléklete között 
a III. táblán a főváros térképét találja a kutató. 

Ezen az itt tárgyalt kis utca még rajta van, de neve nem Sánc utca — amint annak 
idején nevezték —, hanem Bánffy (így) utca. 

Ennek a kétségtelenül nem tévedésből idekerült utcanévnek az lehet csak a ma-
gyarázata, hogy a mű megjelenése idején Magyarország miniszterelnöke Losonci 
báró Bánffy Dezső volt... Hódolat a hatalomnak! 



A BÁSTYA 

A várat övező bástyafal, mely a régmúltban a város biztonságát jelentette, ma a 
mellette elhúzódó fás, árnyas terével a közönség örömét, az alatta elterülő gyepes, 
virágos sétányával kedves sétahelyét, a pompás panoráma által még világviszony-
latban is legelső rendű üdülőjét bírja benne. 

A védelmet nyújtó falakon belül valamikor szabad tér volt. 
Az öblös lőrések előtt ágyúk ásítoztak, és gúlába halmozott kő-, utóbb rozs-

damarta vasgolyók hevertek. Aztán a kezdetben simára faragott széles tér üresen 
állott, szabadon, hogy a fegyveresek: nyilasok, majd a kovásfegyveresek settenked-
jenek a lőrések körül és fürge pattantyúsok, akik minden lövés után a hátraguruló 
ágyúkat lefogták... 

Most már elvesztette minden harciasságát a békésen terjengő bástyatér; 1836 
óta szép lombos fák vetik rá árnyékukat, barátságosan hívogató, zöldre mázolt 
padok sorakoznak ott kétoldalt, és a sétaúton kívül a játékos gyermekek hada futkos 
nagy lármával. 

Alt Rudolf, a nagy városmegörökítő íéstő (1812-1905) két képet is rajzolt kőre 
a negyvenes évek bástyájáról és az azokról látható elragadó panorámáról, mindkét 
kép már egy igen lej lett városi élet kedves színhelyét mutatja. De míg idejutott a 
bástyasétány, nehéz és bizony sokszor tragikus sorson ment át. 

A török korban jóval hosszabb volt a bástyafal, mint ma. A fejlődés, különösen 
pedig az, hogy az újkorban a várost már mitől sem védi meg a még oly erős kőfal, 
sok helyen eltüntette. A királyi várpalota napnyugati nagy épületének helyén volt 
az új várnegyed bástyája, amit a török Jeni mahallebedenleri dir-nek nevezett. A 
Pest felé néző épület pedig arra a helyre épült, amelyen a volt ágyúraktárt, a to-
phanét védő bástya állott. Az egykori karmelita templom és rendház, a mai Várszín-
ház mögött az Ezüst bástya, Gömüs tabie, melyet a végső ostromban Sziavus aga 
védelmezett a vadászzászlóaljhoz tartozó katonáival. Az alagúttól Pest felől a várba 
felvezető meredek lombos út felső torkolata helyén, a mai Külügyminisztérium 
épületével szemben állott az Arany bástya, az Altun tabia, amit az előbb nevezett 
Sziavus aga építtetett. 

A sok védőtorony közötti bástyarészeknek vagy nem volt külön-külön neve, 
vagy nem maradt fenn. De tudjuk, hogy a mai Magyar Asszonyok bástyája helyén 
volt egy Buro tábia nevű bástya. A Halászbástya névtelen volt, csak az északi végén 
kiugró körbástya neve maradt meg az utókorra, tudjuk, hogy annak Híradás bás-
tyája, Haber kuleszi volt az akkori neve. Az utolsó ostrom idején a Pestről felhozott 
csapatokra volt bízva az egész bástyavonal védelme. 



Az északi oldalon volt a diadal után Brandenburgiak bástyájának nevezett Mu-
rád basa bástyája, meg a Mahmud basa bástyája, és ott volt az Erdélyi bástya, 
törökül: Erdei kuleszi. 

A Horthy Miklós bástya akkori neve volt a Musztafa basa bástyája. A prímás 
bástyánál volt a Bölme kuleszi, amiből azt lehet hinnünk, hogy itt volt egy erődítés-
szakasz, melynek tornyát ily néven emlegették. Egy török leírás azt is mondja, hogy 
erre volt a Sziavus pasa tornya és hogy azt a szerémi lovasság (Szerem szipahilári) 
őrizte, csak azt találjuk némileg érthetetlennek, mint őrizte azt a tornyot ott fent a 
várban lovasság az ostromlók ellen? 

A körbástya, amelyen Görgey fővezér lovasszobra áll, volt az Esztergomi ron-
della, vagy másként a Földtorony, és a Hadimúzeum előtti út, mely felkanyarodik 
a Kapisztrán térre, volt a Földtorony útja, a Toprak kuleszi joli. 

A Gróf Bethlen István bástyán, amit hosszúfalnak neveztek, több torony nevét 
ismerjük: itt volt a Veli bég meg a Savanyú étel tornya, és itt volt a Csárdák kolkha-
neszi, ami azt jelenti nyelvünkön: Csárdák őrház, és mivelhogy ebből a csárdákból 
keletkezett az a jó magyar szó: csárda, tehát itt valami buffet volt az ostrom idején 
a megéhezett, megszomjazott védők számára. 

A királyi várpalota déli homlokzata helyén egy egykorú olasz röplap szerint volt 
a Frenk kulasi, amit aztán úgy magyaráz, hogy „Itália bástya az Itália kapu köze-
lében". Ez valószínűleg nem a törökkori elnevezés. Igaz, hogy akkor volt Olasz 
utca Budán és volt Zsidó kapu is, de nem olvastuk sehol, hogy az olaszokkal is 
építtettek volna a törökök városkaput, amint tették azt a zsidókkal. 

Inkább ismerjük a XVII. századvégi nevét néhány bástyarésznek. A mai főher-
cegi palota mögött volt a Tüzérbástya, innen a Hadimúzeum épületéig röviden 
Bástya volt a neve; a Nádor laktanyán túl volt a Császárrés tájéka. Még ismerjük a 
Szent József bástyáját, mely a keleti védfalon Pesttel szemben, ahol a bástyaöv déli 
irányt vesz, állott. 

A mi időnkben a délnyugati végétől a Dísz térről a Múzeumig nyúlik el a Gróf 
Bethlen István bástya, innen a Bécsi kapuig a Prímás bástya nevet viseli. 

Csernoch János Esztergom bíboros hercegérseke tiszteletére adták neki ezt a 
nevet, amit a bástya két végén hirdet egy-egy emléktábla; ennek szövege a követ-
kező: 

PRÍMÁS BÁSTYA 
Dr. C S E R N O C H J Á N O S , 

Magyarország bíboros hercegprímásának 
Aranymiséje alkalmából létesítette 

az állam és a főváros. 
1 9 2 4 



A most újra felépített Bécsi kaputól a Halászbástyáig, majd innen a Siklónak 
nevezett hegyipályáig még egészen új része a pompásan kifejlesztett bástyának, és 
Kormányzó urunk nevét viseli: Horthy Miklós bástyasétány a neve. Ezt megtöri a 
Nagyboldogasszony templom gótikus stílusához hangolt remek Halász bástya, 
mely a koronázó nagytemplom helyreállítása után épült. 

Még van egy bástyája Budának: A Magyar Asszonyok bástyája. Ez az alacsony 
kőpárkány védte kis tisztás a Clark Ádám tér s az Alagút dunai bejárata felett van. 

Valamikor a hatvanas években a legkedvesebb társasági találkozóhelye volt a 
budaiaknak az Alagút-kioszk, mely itt volt, de aztán, mint mindent a világon, úgy 
ezt is elunták „szépeink", és a csodaszép kilátást nyújtó hűs terecske gyermekját-
szótérré lett. 

Amikor nagyobb ünnepélyes bevonulások voltak a budai királyi otthonba: kirá-
lyi párunk megérkezésekor, souveridegen [sic!] uralkodók vendégjárása alkalmá-
val, a minket szerető trónörököspár első látogatása örömünnepén, a millenniumkor 
a legelőkelőbb társaság innen gyönyörködött a varázslatosan szép képben. És innen 
volt legszebben látható, mikor a magyar Honvédség fővezére, későbbi kormányzó 
urunk először vonult fel a királyi várba. 

Ezt a nagyemlékű és feledhetetlenül nagyszerű ünnepi eseményt azzal örökítette 
meg a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, hogy ezt a kedves múltú kis teret 
lombos fák ültetésével árnyas, kellemes és hangulatos üdülőhellyé tette. 

Ez időtől kezdve a neve: Magyar Asszonyok bástyája. 

BÉCSI KAPU TÉR 

Nagy fontossággal bírtak a régi várakban a várkapuk előtti terek. Az ostromok 
idején a védelemnek szüksége volt arra, hogy itt seregét felfejlődtesse, nagyobb 
erőt fejthessen ki, mint a többé-kevésbé szűk kapunyíláson beözönlő támadók. 

Béke idejében itt volt a vásártér. Célszerű volt, ha közelében van az útnak, mely 
a vidéki vásáros népnek legközelebbi útjába esik. A Víziváros, Óbuda és Újlak 
népe az északi kapun jutott a városba, a városi sokadalomba. Azért is hívták a kaput 
Szombathelynek, mivelhogy a vásárok rendes napja a szombat volt. 

1320-ból maradt fenn okmány, mely a vár e fontos és nagy kiterjedésű terét, 
hiszen akkor a várhegyet teljes szélességében foglalta el, a bástyafaltól a bástya-
falig, Szombat piacnak nevezi, de akad feljegyzés, amely Szombati vásár helyének 
jelzi. 

A tér gyakran változtatta alakját, de mindig tágas volt, sőt volt idő, amikor a 
legnagyobb tere volt Budának. Aztán, hogy a vásárok vesztettek jelentőségükben, 
mert a kereskedelem szélesebb alapokra került, akkor a tér megszűnt a régi Szombat 



nevet viselni, de maga a Szombatkapu sem volt többé Szombatkapu, de mivelhogy 
a Bécs felé indulók rajta át hagyták el a várost, a kapuból Bécsi kapu lett, és ezt a 
nevet a törökök is átvették. Félelmes égitáj volt előttük az, amelyre a német-római 
hatalmas császár fényes portája volt. Arról felől volt Végzetük eljövendő. A Bécsi 
kapuszi — amint ők hívták — erős nyitja volt a várnak s a védelemre nagyon 
rászorult, s hatalmuk végén ha nem is a Bécsi kapun, de nagyon annak közelében 
tört be hozzájuk, a mindenha rettegett Végzetük. 

Hogy egészen elfogyott a félhold Buda fölött, és a német katonai közigazgatás 
vette át Buda sorsának intézését, a Bécsből még az üdvözülést is váró „városújra-
építők" ennek a térnek azt a nevet adták: Bécsi tér. Jó sokáig ez maradt a neve, csak 
egy 1854-ből származó igen megbízható városleírás a teret Zsidó térnek mondja. 
Ezen a néven csak a török időkben lehetett ismert, amikor a török védelmét élvező 
s a kereskedelmet űző zsidóság a tér egyik betorkoló utcájában, a Zsidó utcában 
(ma Werbőczy utca) telepedett meg. A középkori neve nem lehetett ez, mert akkor 
a város zsidó lakossága a délkeleti részen élt. 

Az osztrák katonai közigazgatásnak 1720 táján vége lett, s ezután a még mindig 
német érzésű, lelkű és nyelvű budaiak mint „magyar" közigazgatás már nem lelke-
sedtek annyira a császárvárosért, és a teret nem Bécsről, de a Bécsi kapuról nevezte 
el Bécsi kapu térnek, s ez a neve még ma is. 

BÖRTÖNHÁZ UTCÁCSKA 

Sietek annak kijelentésével élni, hogy e címül írt utcanév eredetileg: Zwinger 
Gássel fordítása akar lenni. Nem tudom, mi más magyar nevet lehetne e német név 
helyébe tenni? Rákóczi Ferenc egyik levelében mondja a várbeli erős börtönt bör-
tönháznak; ez talán egy lehet a Zwinger-rel. (Könyöki értékes munkája a várépí-
tészetről ezt a szót nem magyarázza.) 

1696-ban a Zaiger ezt a kis utcácskát megemlíti. Ott kellett lennie valahol a régi 
Zsidó utca (ma Werbőczy utca) és az északkeleti bástya között. A Zsidó utcai két 
sarokház érdekes embereket uralt akkor: az északi oldalon Lábatlani Nedetzky Sán-
dor, Esztergom megyei alispán, a délinek a gazdája Wilzel Mátyás volt. Ez azért 
érdekes, mert művészettörténeti adalék is lehet, mert a Zaiger szerint ez a háztulaj-
donos festő volt. Ha nem szobát pingált, úgy igen érdekes adat. 

Kérdés, hogy miért hívták így ezt a bizonyára szűk kis átjárót, ahogy hívták, 
mikor errefelé egyáltalán nem volt börtön, csak jóval későbben vagy másfélszáz 
év múlva lesz a tájékán a Kossuth börtöne. Nem lehetetlen, hogy úgy igaz, amit 
egy elmés hölgy magyarázója mond, hátha azért, mert olyan szűk, mint egy börtön-
cella... 



A Zsidó utca keleti házsorának házai akkor is, mint minap lenyúltak a bástyáig, 
nem is volt hát e kis utcában házszám, és nem is sok és sokáig esik róla szó, hama-
rosan lemarad róla az értelmetlen és magyarázhatatlan név és új nevet kap. 

Még a, , nagy század" el sem múlik, és már az érthetőbb Bástya utca csak a neve. 
Hanem 1854-ben lesz egy Bástya utca a várban — mikor a Kéményseprő utca nevét 
átváltják erre a névre — de hol van már akkor a Bástya utcácska? 

Régen beépítették. 
Igen ám! de a Zwinger a várvédelemben mást is jelent, nem csak dutyit! Zwin-

gernek nevezték a bástya, a várfal aljában a váron kívül húzódó mintegy tíz-tizenöt 
méter szélességű területet, száraz árkot, melyet az ellenséggel szemben az úgyne-
vezett mellvéd fedezett. (A mellvéd ismét mélyen ereszkedik le a Zwingeren kívül, 
és akkor következik a már sokkal ismertebb nevű védelmi tér: a várárok.) 

Bizonyos tehát, hogy a keleti bástyafal alatt elhúzódó Zwinger adta a kis utcának 
a nevet. 

Maradt egy 1687-ben valamely ismeretlen szakértő francia készítette térkép Bu-
da várának erődítéséről, ezen kétségtelenül látható, hogy az itt tárgyalt utcácska 
egyenesen a keleti bástyának tart s e bástya alatt ott van a — Zwinger! 

CASINO UTCA 

Ez a kis összekötő utcácska olyan kicsi, hogy mindössze három ház van benne. 
A Dísz tér északi végén átjáró a Gróf Bethlen István bástyára. 

Mi volt a neve a török előtt és a török alatt, nem tudjuk, de az a becses utca-
lajstrom, mely a rommá lőtt Budáról fennmaradt, az persze megnevezi: Kémény-
seprő utca. Azt is megmondja, hogy miért? Egyszerűen azért, mert benne lakott 
Peter Paul Franzin, akinek a mestersége volt polgári füstfaragó, róla kapta a nevét, 
mely ugyan nem soká tapadt rajta, és helyzeténél fogva, mivelhogy oly nagyonis 
közelében van a bástyának, elnevezik: Bástya utcának. Ez marad a neve egészen 
1879-ig, mert akkor — lévén Pesten már egy történelmi emlékű Bástya utca és 
Budapest nem tűrhet meg két azonos nevű utcát — ebből csináltak Casino utcát. 

Nem minden ok nélkül lett belőle Casino utca. Az igen előkelő, régi Budai 
Casino hosszú évtizedeken át a hozzá méltó szép, stílusos Marczibányi palotában 
bírta otthonát. Az egy emeletes, rendkívül finom ízléssel épült palota északon elzár-
ta a Dísz teret, tehát egy vonalban volt a bástyára kirúgó kis átjáróval, a Bástya, 
illetve Casino utcával. Mikor pedig ,,az majdnem Isten elleni vétek-számba vehető 
gondolat" megszülemlett valaki agyában, hogy a Dísz tér képét, hangulatát, esz-
thetikáját azzal a sok emeletes monstrummal, ami ma a finom palota helyén áll, 
agyonüti — akkor a kaszinónak persze új otthonról kellett gondoskodnia, és mind-



járt a szomszédban e kis utcácskának egyik házában szerzett helyet magának. Itt 
virágzott sokáig tovább, aztán élt, éldegélt, míg végül aztán egy gyönyörű múltra 
visszatekintve csendesen, zajtalanul megszűnt létezni. 

Akkor keletkezett, amikor a társadalmi élet a csendes kis Budán megkívánta, 
hogy „eszmeváltó díszes körbe gyűlhessen", hogy „tenni, szépre, jóra egyesül-
hessön", és évtizedek során át megvolt a budaiak kedvelt kaszinója; aztán elég 
sokára ugyan, de változott a világ. Buda utcáinak csendje, magánya mintha a bu-
daiak lelkére ült volna. Először a színház nem kellett a budaiaknak, várbelieknek. 
Hiába volt a főváros legkedvesebb, legintimebb múzsahajléka, a Várszínház az 
övék, ahol egy időben Blaháné énekelt sőt direktorkodott, a budaiak közönye a 
„nemzet csalogányát" is cserbenhagyta. 

így lett aztán a kaszinóval is. Egy ideig a várbeli urak néhánya sok rábeszéléssel 
és nem kevés anyagi áldozattal még fenntartotta valahogy, de hiába... mert mikor 
kitört a nagy világégés, a világháború, annyira elnéptelenedtek termei, hogy egy 
reggelen már ki sem nyitották azokat. A Budai Casino örökre megszűnt, 

így most már a budai várban casino nincsen, csak Casino utca. 

DÁRDA UTCA 

Egyike a vén Buda legrégibb utcáinak. 
A tatárjárás idejében már megvolt, és akkor Wilwing vagy Ulwing utcának ne-

vezték. VI. Kelemen pápához 1344. október 4-én a visegrádi bencés apát folyamod-
ványt nyújtott be, melyben a panaszos kérdés a budavári plébániatemplom melletti 
temetőben állott, a Wilwingh ispán által szent Imre tiszteletére alapított kápolna 
körül forgott. A kápolnát a bőkezű alapító minden javakkal úgy ellátta, hogy benne 
négy káplán számára volt javadalom. Innen tudjuk, hogy az ősrégi Wilwing utca 
kiről nyerte nevét. 

Hogy azok alatt a hosszú századévek alatt, ami a tatárjárástól a törökdúlásig 
lefolyt, mi néven nevezték, annak híre nem maradt fenn és csak azt tudjuk, hogy 
ennek az utcácskának a neve a vár visszaszerzése után Klastrom vagy Kolostor utca 
lett. E névadás nem úgy állott elő, amint természetes lenne. Sem az utcában, sem 
a négy sarkán klastrom nem volt, csak az északi háztömb végén volt először a 
ferencrendieknek, azután a klarisszáknak kolostorépítésre adott telkük, s így ez az 
elég távoli szomszédság juttatta az utcát a nevéhez. Az is hozzájárult ahhoz, hogy 
ezt a nevet kapja, hogy nem messze tőle volt a Ferencesek tere és utcája. 

II. József uralkodásával a szabadelvűség jutott uralomra és a klastroinok császári 
parancsra kiürültek, és úgy a ferencesek, mint a klarisszák szerteszéledtek, az ut-
canévnek sem volt többé értelme, s talán inkább csak a romantikusok maradtak 



meg a régi név mellett, mígnem aztán az utcanevek rendezésekor a három város 
Budapestté egyesülése alkalmával kapta a mostani nevét: Dárda utca. 

DIÁK UTCÁCSKA 

E kis utcát, mely akkorában a Sütő (Fortuna) utcából átvitt addig a telekig, 
amelyről a Zaiger azt mondja: „az üres ház hely az iskolák számára", nevezték 
akkor Iskola utcácskának is, de gyakoribb neve volt a Diák utcácska, akkori bu-
daiul: Schuller gassl. 

Az iskola — ott volt a jezsuita páterek otthona közelében, először és pedig igen 
korán, már hatodik évre a visszavétel után — a tanácsház egyik utcára nyíló helyi-
ségében kezdett foglalkozni a fiatalsággal. Néhány évtized múltán épült csak fel 
az iskola, s mire az meglett, a kis Diák vagy Iskola utcácskát beépítették. A romok-
ban heverő város bőkezűen osztogatta a telkeket és az iskolások kényelmére is adott 
valamit, s így nyitotta azok számára ezt a két nevű kis utcát, de félszázad sem múlt 
még cl, és nagy kelete lett a várbeli telkeknek, és házhelyek lettek a Diák utcács-
kából. 

DÍSZ TÉR 

A budai vár terei között a legnagyobb volt és mindig főtere a várnak. 
A mohácsi vész előtt Szent György tér volt a neve. 
Tudjuk miért? A tér északi végében, ahol ma a Budavárát elfoglaló negyven-

nyolcas hősök emlékszobra áll, állott a XIV. században királyi ájtatosság emelte 
hatalmas, méreteiben a Nagyboldogasszony templománál is nagyobb szentegyház, 
mely Szent Györgynek szenteltetett. Ott állt a pompás templom feltűnően karcsú 
tornyával — mely későgót vonalaival megkapó hatású volt. 

A török uralom alatt a Solejman khán dsámia nevet viselte, egykor oly díszes 
templom művészi díszeiből ma is bírunk egy rendkívül értékes darabot. A Halász-
bástya kő-múzeumában áll egy fehérmárvány dombormű, a korai renaissance re-
meke. A szoborkép azt a jelenetet ábrázolja, amikor Szent György lovag lóhátról 
ledöfi a sárkányt. Ez a ma is alakjaiban csorbulatlan remekmű csaknem bizonyos-
sággal állítható, hogy a Szent György templom maradványa. 

Evlia Cselebi török utazó 1660 és 1666 között járt Magyarországon, s Budán 
járván e nagyszerű templomi ékességről a következőket írja: 

A Solejman khán dsámijának két kapuja van. A keleti oldal fölé, fehér már-
ványra a szobrászmester egy szárnyas sárkányalakot készített, mely mintha élő 
volna. Száját kinyitja, ajkait előrenyújtva a farkát összekunkorítva áll. E sárkány 



előtt hasonlíthatatlanul Szent György alakja lovon ülve van és a kezében levő dár-
dával a sárkányra egy szúrást mér s a sárkányt lábai alávevén összetiporni készül. 
Az ostrom idején Ebu-Szuud mondá: E szobor szent, tehát nem összetörni való. 
Sulejman khán gázi megkegyelmezvén mondá: ,,E szobrot senki meg ne nézze, a 
musulmánok ne lássák" és a nyakán levő kasmíri sálat leoldván, ez alakokat lefödte 
vele s az összetördeléstől megmentette. 

A mohamedán mély vallásosság megmentette számunkra e rendkívüli kincset, 
a középkori Buda egyetlen hibátlan műemlékét. 

A Szent György templomot az Anjou királyok bőkezűsége teremtette meg és 
gazdagította, s a török hódoltság idejében még állott, de a visszavívás borzalmaiban 
földig rommá lett, és mikor Werlein János, a nagyhatalmú és nagyzsebelő kamarai 
kormányzó a visszahódított ikerváros legszebb helyén a két legszebb és legnagyobb 
telket kanyarította ki — a mai Dísz téren — a maga számára, akkor e nagyszerű 
templom kőhalmazából hordatta az anyagot ahhoz, hogy ott házat építsen úrmaga 
számára. (A Werlein ház helyén van ma a pompás Batthyány-palota.) 

A török világban az egész tér be volt építve. De a középkori városélet még ott 
a téren élte ki magát. Minden, ami ünnep, ami látványosság, gyász és öröm, itt lett 
közössé Budavár lakosai számára. A magyar sors és átok és a kárhozat, hogy az 
utóbbi félezredéven át nem voltak nemzeti királyaink, hanem, hogy koronás uraink 
mindig gyűlölték magyar alattvalóikat, ezért lett oly gyakran a Szent György tér 
gyászhelye a magyarságnak. Petőfi a Hunyadi László című versében mondja: 

„Szép vitéz Hunyadit 
Föl Szent György terére 
Hurcolták a latrok... 
...kifolyt vére..." 
A később beépített tér nevével úgy is találkozunk: Szent György utca, vagy úgy, 

hogy Széles utca, s egy okmányban, mely az elvesző magyar világ legutolsó ide-
jében kelt Budán úgy is találjuk: „Bwda pyaca." 

A muzulmán hatalom a szentegyházat is a magáévá tette, a Szent György név 
eltűnt, és a pompás fehér márvány templom a Középső mecsetté — Orta dsámi — 
lett, egykorú feljegyzések szerint a török Budin leglátogatottabb dsámija. És akkor 
a tér neve volt Bazár a mi nyelvünkön, a török nyelvén Csársu dir. Ez a város piaca 
vagy az a széles utcája, ahol az üzleti élet folyik. E jegyzések szerint a főtéren, a 
mai Tárnok utcában és a Szentháromság utcában volt a Csársu dir. 

De a város főhelye mégis csak ez a nagy tér volt. Itt állott a keleti oldalon a pasa 
palotája, a Pasa szerajligi dir. Kezdetben kicsi, szűk épület, éppen nem méltó egy 
ilyen hatalmas nagy úrhoz, aki büszkén nevezhette magát a „Győzhetetlen császár 
helytartójának". Csak később, a félhold uralmának a vége felé 1650-ben, amikor 



Murád basa lett kormányzó Budában, ő bővítette ki és tette, ha rövid időre is, fényes 
otthonná. 

Visszavívatván a magyarok fővárosa, majd a nehéz kérdés is ötletesen megoldó-
dott, miként hordják ki a várból azt a rengeteg kő, tégla, szenesedett gerenda, zsin-
dely és cserép halmot és törmeléket, ami beterítette a rommá lett város utcáit, tereit 
és házhelyeit. Nagyon találóan úgy határozott a cs. katonai intézőség, hogy nem 
enged ki a várból olyan szekeret, mely nem visz ki egy kocsiderék törmeléket. így 
aztán hamarosan megtisztult a város, és kezdett valamilyen formát kapni. A Fő tér 
élénken élt még az emlékezetekben, és a romhalmazzá lett szentegyház és a házro-
mok tömbje eltűnt a város közepéről és ismét megnyílt a régi nagy tér, a Fő térnek 
vagy csak Térnek nevezett. 

A Fő tér név egyelőre átnyúlt a mai Tárnok utcába is, de ez hamarosan önállósul 
és elismerik róla, hogy utca, és lesz a rész belőle Fő utca... 

Aztán, hogy visszatért a rendes városi élet Buda falai közé, és a jámbor pol-
gárnép megszokta, hogy minden ünneplés, díszfelvonulás, cifra esemény, katonai 
parádé itt a téren játszódik le, ezekről aztán elnevezte a teret Parádé térnek, és 
annyira a magáévá tette ezt a nevet, hogy aztán más névvel egy jó hosszú ideig nem 
is találkozunk. 

A Parádé tér — mert ez a név nem teljesen azonértelmű a magyar Dísz térrel — 
nem volt többé az, ami a régmúlt századokban, nem volt gyásztér, vagy Gyászpiac, 
amint a költő Kont és harminc nemes hazafitársának megéneklésekor nevezi a 
Szent György teret. Még olykor előfordul — mint például 1736 áprilisában —, 
hogy egy-egy kivégzést lát a Parádé tér. Akkor nyolc kivégzést látott egyszerre. 
Szegedinács Péter (Péró) a bécsi kormány által, az utolsó kurucok kipusztítására 
küldött rác határőrségi kapitány utóbb bizonyos vallási kérdés miatt szakított Bécs-
csel, és már nemcsak a kurucokat ölte, de még a labanc magyart is, ezért aztán Pérót 
és híveit elfogták és nyolcadmagával lefejezték és felnégyelték a Parade Platzon... 

De ezzel úgy látszik el is vesztette a tér véres hírességét, és most már a csendes 
nyárspolgárok ártatlan örömeinek, ünnepléseknek, felvonulásoknak, szemléknek 
a helye lett. Valódi Parade Platz! 

A magyar világ végül szakított úgy a Fő, mint a Parádé titulusokkal, és lett belőle 
az, ami máiglan is: Dísz tér. 

A FEJÉRVÁRI KAPU MELLETTI TÉR 

Ez nem közigazgatáscsinálta helymeghatározás. A lakosság könnyen megszok-
ja a kényelemszülte neveket. Ilyen ez is. Neki egyszerűbb az, a mindenki által 



ismert Fejérvári kaput emlegetni, annak a környékén már aztán könnyen rá lehet 
találni a keresett házra. 

A Fejérv ári kapu melletti tér (megjegyezzük, hogy az új magyar helyesírás előtti 
időkben mindenha Székes-fehérvár nevét úgy írták: Fejérvár, s így e kapuét is!) hát 
nem hivatalos elnevezés, az 1695. évi Zaiger nem is tud róla; csak egy 1696. évi 
hivatalos jegyzőkönyvben jelenik meg először, mint már a közszájon forgó tér 
megnevezés, és előfordul aztán — ha nem is rendszeresen — de jó soká. 

A helye ott volt, ahol a várfalon belül a lejárat volt a kapuhoz, a Vár vagy Palota 
utca, ma Szent György utca és a Dísz tér érintkezésétől lefelé nyugatnak. A régi 
lajstrom szerint ezen az úttesten házszám nem is volt, így hát valószínűleg a Dísz 
téri és Várpalota utcai és talán a Rondella utcai eltűnt házak ablakai nyílhattak ide, 
és csak valami ott lejátszódott esemény, utcai skandál helyének megjelölésére hasz-
nálták. 

Ma persze, mint a Fejérvári kapunak, úgy ennek a tér nevű úttestnek sincsen 
nyoma. Most itt kezdődik a Gróf Bethlen István bástyasétány és ezen a helyen ér 
fel a várba a várhegy oldalán kígyózó Palota út. 

A FERENCESEK TERECSKÉJE 

A német a maga természetes modorában a kisebbítőragot úgy használja, hogy 
az valamiképpen jellemzésre is szolgál. A Gássl szó csak azt jelenti, amit minálunk 
az utcáról mondott közjelentés, mivelhogy e rövid szavunknak egyéb értelme is 
van, sokkal alkalmasabbnak találjuk, ha a kisebbítőragot, mely ha nálunk kissé 
szokatlan is, használjuk. 

Buda visszavívása után a katholizáló császári seregekkel csaknem egyidőben 
jöttek be a várba a szerzetesrendek, s ezek között ama kolduló szerzetesrend, melyet 
assisi Szent Ferenc alapított. A ferencesek 1690-ben kaptak telket, hogy azon ha-
jlékot teremtsenek maguknak. Ezt a telket a középkorban emelt Mária Magdolna 
templomnak déli fala alatt szabták ki számukra, mivelhogy a rommálőtt templomot 
is az ő templomukul jelölték ki. A rendházat csak huszonöt év múltán tudták felépí-
teni és abban ötvennél nem hosszabb ideig éltek. 

A ferencesek rendháza előtti úttest, amely ma az Országház utca nevet viseli, 
volt a visszahódítás után a Ferencesek terecskéje, a Franciskancr Plázl, ahogy a jó 
ofner purgerek mondták. 

Csak a szűk látókör okozhatja, hogy Budán térnek nevezték az utcák egy-egy 
darabját, rendesen azt a darabot, mely valamely nagyobb térbe futott. így az akkori 
Sütő utcának északi végét, ami a Vér utcától a későbbi Ferdinánd térre vitt, a délnek 
eső Ferencesek utcácskájáig ért, a Ferencesek terccskéjének nevezték, egészen a 



múlt század első esztendejéig, ez idő tájt komolyabbra változik a neve és Ference-
sek tere lesz. 

A budaiak elég állhatatlanok az utcanevek dolgában. Valószínűleg nem a cir-
cumspectus városi tanács keresztelte időnként másra és ismét másra az utcákat, 
tereket, de a lakosság ajkán a gyakorlat. Van idő, amikor József térnek nevezik ezt 
a kis utcarészt, lehet, hogy a közelében épült talán József főherceg nádor iránti 
megérdemelt hódolatból Nádor kaszárnyának elnevezett laktanyáról, de lehet, 
hogy a közelben levő József bástya után, vagy az Ég tudja, miért? 

Van eset, hogy a neve Ferdinánd tér; ez V. Ferdinánd császár és király iránti 
alattvalói reverentiából esett, ismét találjuk mint Kút teret, aminek magyarázata, 
hogy az utcában, ha tetszik e téren kút volt. Nagy szükség is volt ott kútra. Két 
kolostor is állott ottan egymás mellett, mert délre a ferencesektől a klarisszák 
zárdája volt, mindkettő népes szerzetesotthon. És a környék lakossága is szük-
ségelte a kutat, így hát kellett ott ez a rendkívül fontos vízmerítő hely, ezért lett 
belőle Kút tér. 

Idők folytán a budaiak is belátták, hogy más a tér és más az utca, és amikor a 
múlt század ötvenes éveiben már úgy a ferencesek, mint a tér ilyetén fogalma már 
régen a múlté lett, és az utcában állott a Pozsonyból szinte Budára helyezett tör-
vényhozás palotája, mely 1784 óta, mint Landhaus volt közismert, lett ez az utca 
Országház utca, mely nevet ma is viseli. 

A FERENCESEK UTCÁCSKÁJA 

Hogy miért kapta a Ferencesek terecskéjére nyíló szűk kis sikátor ezt a nevet — 
nem kell magyaráznunk, újra elmondanunk. Nyilvánvaló az. 

Ez az utca csak átjáró volt két forgalmas utca között, utóbb aztán a ferencesek 
és klarisszák zárdáját választotta el egymástól. A mai Úri utca és Országház utca 
közötti összekötő kis utca idők folyamán többször is megváltoztatta formáját. Kez-
detben az Úri utcánál levő vége jóval szélesebb volt, mint az Országház utcai torko-
lat, de utóbb kiegyenesedett, de közben volt szegletbe menő is, úgyhogy a nyugati 
vége sokkal közelebb esett a Magdolna tempóiomhoz, mint a nyugati [sic!] és 
közben majdnem derékszögbe ment. Ennek oka az volt, hogy a két rendházat min-
dig elhalmozta valaki bőkezűen, és akkor a barátok vagy apácák siettek építkezni, 
de volt eset, amikor az esztergomi érsek nem szívelte a klarisszákat és akkor a 
szegény jó apácák mindig elvesztettek egy kis darabot a telkükből. Ezt az utcácska 
mindig megérezte, ilyenkor nyert valamit s így lett a végén a girbegurba, hol szűk, 
hol szélesebb sikátor rendes vonalú, szép kis utca. 



Jött aztán az a szomorú esztendő, mikor a két zárda a szabadon gondolkozó 
császár rendeletére kiürült, és a Kláraszüzek csendes otthonát a legfelsőbb ítélő-
bíróság, a Királyi Kúria és a törvényhozó testület számára rendelték, a ferencesek 
rendházát négy esztendővel későbben a Királyi Kúria felügyelete alatt állandó or-
szágos telekkönyvi hivatal — míg a templomot az Országos Levéltár — részére 
tették úgy ahogy használhatóvá. 

Mikor a kiegyezés után a Helytartótanács megszűnt és az alkotmányos kormány 
lépett helyébe, erre a helyre került a Belügyminisztérium épülete. A hetvenes évek-
ben az utcácska régi nevét az elmúlt hosszú, hol derűs, hol zivataros idők emlékéül 
megtartotta, de akkor beépítették, és a Ferencesek utcácskája örök időre eltűnt. 

A klarisszák kolostorának sorsáról egykori épületük falának Úri utcai részén 
vörösmárvány tábla emlékezik meg. Az 1868-ban beillesztett emléktábla szövege 
szószerint ez: 

,,Itt állott 1448-ban a beginák, vagy klarisszák kolostora és szentegyháza, kik a 
török elől Pozsonyba menekültek. Onnan e szerzet 1714-ben visszakerült régi haj-
iokába, a honnan egy része 1723-ban a pesti új kolostorba (mely most zálogházul 
szolgál) költözött. Eltöröltetvén a szerzet 1784-ben, a Királyi ítélőtáblát, ennek 
pedig Pestre történt átszállítása után Pozsonyból a Királyi Helytartótanácsot fogad-
ta be az átidomított templom és kolostorba. Ezen épület újabb szabású szárnya 
1824-ben emeltetett a néhai minorita kolostor telkén." 

FORTUNA KÖZ 

A Fortuna utcából az Országház utcába közvetlenül a Pénzügyminisztérium mö-
gött egy kis utca húzódik. Középkori nevéről mit sem tudunk, s azt sem tudjuk, 
vajon a török alatt volt-e ennek az akkor jóval szűkebb utcácskának valami neve. 

Legrégibb nevét a visszahódítás utáni időkből bírjuk. Az akkor intézkedő ható-
ság, a császári katonaság lévén, amely szigorúan betartotta a bizonyára felülről, sőt 
tán legfelülről kapott parancsot, hogy Budát — éppúgy, mint Pestet is — teljesen 
németté kell tenni, az utcáknak és tereknek német nevet adott. Ennek köszönheti 
ez a kis utcácska a neméppen hízelgő Hader Gássl nevet. 

A germán filológia e szó vizsgálatánál kénytelen beismerni, hogy bizony maga 
sem tudja, mit jelent e név? Vass Klára, aki egy derék munkában nyomozza Buda-
vár és Újlak német utcaneveit (1929) csak valószínűségekről tud szólani. 

Valószínű — írja —, hogy az utcában szemetet vagy kőtörmeléket gyűjtöttek 
össze... Megtehették ezt annál is inkább, mert ház nem nyílt az utcában. 

További nyelvészeti kutatása szerint ez származhat a ,,die Haid" szóból, ami 
megfelel a szemét, törmelék, hulladék szónak. A legkézzelfoghatóbb magyarázat 



lenne a „der Hader" szó, ami rongyot jelent, de — fűzi tovább gondolatát — ez 
azért nem lehetséges, mert ebben az utcában ház nem lévén, nem lakhatott benne 
rongyszedő. 

Mi ezt a véleményt nem mérnők teljesen magunkévá tenni, mert az előkelő 
környezetben levő kis utcának — minden rongyszedő nélkül is — lehetett ilyen 
lekicsinylő nevet adni, s azért mi hajlandók vagyunk e kis utca nevében a Rongy 
köz nevet látni. 

Az utca persze semmi szerepet nem játszott a városban, és csak amikor a Szent-
háromság téren felépült a Pénzügyminisztérium archaizált pompás palotája — ak-
kor csináltak abból a szűk kis utcából igen szép, elég széles közt. 

Hogy aztán kapott-e más nevet a város megmagyarosodása előtt, azt forrás 
hiányában nem tudom. A múlt századvégi térképeken már mindenhol azt a nevet 
találom, amelyet ma is visel. Nem is járná, hogy ilyen lekicsinylő neve legyen. Ma 
van már kapu, amely erre a közre nyílik, van egy, amelyik kicsi és van, amelyik 
nagy; ez a nagy kapu a M. Kir. Pénzügyminisztériumé... 

A becsmérlő név lemaradt az utcatáblájáról, és a régi kedves emlékű Fortuna 
beszállóval kapcsolódik az újult neve. 

Fortuna köz. 

FORTUNA UTCA 

Ez a ma is gyönyörű és hangulatos utca a középkorban Középső utca nevet 
viselte. A vár északi részén középütt volt a Mindszent (Országház) és Szent Miklós 
(Werbőczy) utcák között. 

Aztán Zsigmond király idejében egy igen szereplő ember lakott az utcában, akit 
a korszerű névformában Bernátfia Ferencnek hívtak. (Egy latin nyelvű okmányban 
Francisco Bernardo Gallico a neve.) E szerint az okmány szerint Ferenc mester 
kitűnő aranymíves volt és francia származású, de még olyan neves valakiként tisz-
telték várorszerte, hogy altárnokmesterré is lett, és az utcát, ahol lakott, elkeresz-
telték Francia utcának. 

Ámde van a dologban egy kis bökkenő. Tudniillik egy másik, nem királyi, de 
Buda-tanácsi okmányban ugyanerről a Ferenc mesterről mondatik, hogy firenzei 
származású... Itt valaki gixert csinált, valamelyik nótárius talán a Florencia nevet 
— ami, ugyebár Firenze latin neve — összekonfundálta volna a franciával?... Ez 
ma éppenséggel sem lenne baj, de nekem azért fontos kérdés, mert így nem tudom 
okát adni, miért volt Francia utca a Francia utca. 

Ez a homályos kérdés hamar megszűnik előttem kérdésnek lenni, mert biztos 
tudomásunk van arról, hogy az előbb nevezett és nagyratermett Bernátfia Ferenc 



akár francia, akár olasz mester, majd elveszti Zsigmond király kegyét, börtön szal-
májára került, és a nagy bohém Zsigmond, akinek semmi pénz soha nem volt elég, 
a mester nagy vagyonát elkobozza. Természetes, hogy az ilyen sorsra jutottról utcát 
nem lehet elnevezni, s így a Francia utca neve Szent Pál utcára változott. 

Salamon Ferenc, Budapest egyik kiváló történetírója azonban úgy tudja, hogy 
1396 tájt voltak Budán francia lovagok, és hárijánosi hősködésüket — hiszen a 
pogány fölötti majd elkövetkezendő győzedelmöknek örök emlékéül már eleve 
felfüggesztették lovagi címereiket a Dominikánusok templomának falán — a jám-
bor budaiak készpénzül vették, s nagyon büszkék voltak a leendő francia hősökre, 
de e büszkeségük nem tarthatott soká, mert a nikápolyi katasztrofális vereség be-
bizonyította, hogy a nagyszájú hősök mit sem értek. Salamon szerint lehető, hogy 
ezekről a francia hős-akarnokokról kapta volna az utca azt a nevet, mely oly rövid 
ideig élt a budaiak ajkán. 

Még egy változatát ismerjük annak, miért lett a középső utcából Francia utca? 
Bertrandon de la Broccuiére XV. századbeli francia utazó 1453-ban Budán járt, és 
útleírásában megemlékezik arról, hogy a magyarok fővárosában talált Francia-
országból idetelepedett zsidókra. Zsigmond idejében minden lehetséges volt, s így 
a pénzes zsidókról is könnyen nevezhettek el utcát. 

Ki tudja, hogy ennyi versióból melyik az igaz? 
A Szent Pál utcában volt az örményesi pálosoknak egy háza. Első, a Nagynak 

nevezett Lajos királyunk ezt a magyar szerzetesrendet igen becsülte és elhalmozta 
jótéteményeivel. Több házat adott nekik a budai várban, többek között egy akkor 
„nagy ház"-nak nevezettet adományozott a buda-szentlőrinci pálos klastromnak 
ugyancsak ebben az utcában. De mégsem ez a ház adta az utcának a nevét, de a 
nagy király, mikor a velencésekkel szerződést kötött, ebbe belefoglalta, hogy azok 
kötelesek Remete Szent Pál áldott testét kiadni. így hozzájutván ehhez az erek-
lyéhez, azt Budán a pálosokra bízta, akik a „nagy ház"-ban helyezték el örök tiszte-
letül. Innen a Szent Pál utca neve. 

A török hódoltság másfél százada alatt bizonyára több neve lehetett, ezek közül 
csak egyetlenegynek emléke maradt meg. Egy feljegyzésből tudjuk, hogy ez volt 
a Janicseri agaszi joli dir, ami a mi nyelvünkre fordítva annyit tesz: Janicsár aga 
utcája. 

Visszahódíttatván a félhold hatalmából Buda vára, az utcaelnevezések alkal-
mával, mivelhogy ez az utca abba a térbe torkolt, amelynek szélén állott az akkor 
Bécsi kapu nevet nyert városkapu, a császári katonaság azt a nevet adta neki: Bécsi 
utca. A bécsi név soká megmaradt. A császárhű, német ajkú és szívű budai pol-
gárság több mint egy évszázadon át megtartotta; de akkor ezt a nevet elejteni csak-
nem erimen laesae majestatis — felségsértés — bűnének számított volna... 



De a XIX. század elején, mikor a magyarság felszabadulásának előszelei suhan-
tak át a magyar világon, akkor még a nagy német városainak polgársága is meré-
szebb lett, és érezve a magyarsághoz való tartozásukat, már nem lelkesítette többé 
őket annyira a császári fényben pompázó Bécs, mint amennyire a zamatos sashegyi 
vagy a habzó árpáié... 

Akkor a vár első és mindenha egyetlen szállodája — vulgo beszállója — (mert 
a vendégek akkor leginkább a maguk kocsiján, néha még négy lóval is (Jöttek] és 
így a kocsiról, lovakról is kellett gondoskodni) a Fortuna volt. A Fortuna itt volt, 
s így kapta az utca arról a Fortuna utca nevet. 

Buda a magyar főhivatalok székvárosa lett; idegenforgalma hirtelen fellendült, 
és célszerű volt, ha az ügyes-bajos vidéki uraságok számára a hivatalok közelében 
otthont teremtenek. Ezért maga Buda Királyi Szabad Város Nemes Tanácsa nyitott 
szállóházat, vendégfogadót a vidéki vendégeknek és kávéházat leginkább a városi 
éjszakázó uraknak. 

A Bécsi utca 127. számú házában nyitotta meg az 1787. esztendőben, cégére a 
két-szárnyas nehéz nagy kapu fölött díszelgett: egy hanyagul heverő, ijjas, nyilas 
delnő, ki a mithológiából látszik származottnak, csak az nem bizonyos, hogy Dia-
na-é, vagy Pszühé? Csak egy egészen bizonyos, hogy nem Fortuna (Tyché), a 
véletlen, a változékony sors, az esélyek istennője... De az mindegy! ha százötven-
négy esztendeig jó volt Fortunának, jó lesz ezentúl is... 

A csendes nyárspolgári vár, melynek akkortájt huszonháromezer-hatszáznegy-
venhárom lakója volt, három kávéházat tartott el. Ezek között a legfaínabb a For-
tuna volt. A cégér és az, hogy ott sok pénzes vidéki megfordult, jó ajánló volt a 
szerencsejátékosoknak, de folyt is itt a pörgettyűvel játszott biribics, az ostábla, a 
kockajáték és a festett papiros: a kártya. 

1802-ben Gaal György tudós palóca is megemlékezik róla. 
,,A Fortuna Kávéházban még erősen foltattyák a Kotzkajátékot s azért még 

kitetczik, hogy Budán pénzes emberek találkoznak noha sokan nyomorult időkrül, 
nagy drágaságokrul és a rossz állapottyukrul panaszolkodnak..." 

1803-ban már megváltozik a passzió és a kotzkajáték helyett a biliárd járja; ez 
is nagyon csábítja ide a közönséget. 

Mint vendégfogadó is szívesen látogatott a Fortuna; 1822-ben Schams Ferenc, 
egy Csehországból Budára származott patikáros testes kötetben leírta Budát. Ebben 
a Fortunáról azt mondja, hogy:,,a Várban van, a Magas főhivatalokban ügyes bajos 
dolgaikat elintéző utasok látogatják. Szobáinak bútora szép, istállói is igen jók..." 

De végre semmi sem tarthat örökké, és a jó beszállónak is befellegzett, s amikor 
a város felhagyott vele — a királyi Törvényszék vonult belé s ott nem egy országos 



szenzáció végakkordjai hangzottak el Őfelsége a Király nevében... 
A Fortuna utca neve megmaradt. 

HAJADON UTCA 

Ez a szűk, kurta utca az Úri utcából füttyent át a Tárnok utcába. Egyike azoknak 
a kis utcáknak, amikről alig tudunk valamit. A taxisofőröknek is mindig meg kell 
magyarázni, hol keressék. Középkori nevét sem ismerjük. A törökkori neve sem 
maradt fenn, ha ugyan volt neki, szegénykének. 

A német világban Szűk utcácska nevet adtak neki — hiszen hogy is lett volna 
érdemes egyébre? Sőt aztán olyan jelentéktelennek találták, hogy nagyon hosszú 
ideig semmi neve sem volt. Végre, amikor a három város: Buda, Óbuda és Pest 
Budapestté egyesült, a tanácsnak megesett a jó szíve rajta és akart neki adni valami 
nagyon szép és kedves nevet. Adott is neki! Csak egy a hiba ennél a szép névnél, 
az, hogy bizony hozzá ez az utca már nagyon öreg. A neve Hajadon utca. 

HAL TÉR 

A Nagyboldogasszony temploma és a bástyafal közötti kis tér, mely a törökkor-
ban a Híradás bástyája (oszmánul Haber kuleszinek mondták) és az egykori Kis 
kapu (a Kafeszi kücsük vagy Ogrun kapuszu nekik), a mai jezsuita lépcső lejárata 
között volt a kis vásártér, ahol a halárusok tanyáztak. Eszerint lett is a terecske neve: 
Hal tér. 

A név nem akkor került hozzá, amikor a visszahódított, romjaiból megújuló 
Buda utcáinak, tereinek a neveket osztogatták, és nem is találni említést róla sok 
helyt; Schams Ferencnek 1822-ben megjelent Buda-város leírásában mondja, hogy 
ezt a kis piacot a plébánia templom mögött kell keresni. Más helyeken szerepel a 
név abban a formában már: Halpiac. Hogy ezek közül egyet megnevezzek, itt van 
a kitűnő Blaschnek-féle térkép 1830-ból, azon nyilvánvalóan rajta áll a Fisch-
markt... De már a Haeufler-féle 1854-ben kiadott könyv térképén a Fischer bastei 
áll. 

Az most már egészen kétségtelen, hogy a halpiac nevéből formálódott ki a hely 
mai neve, a Halászbástya. 

A pompásan kiépített bástyáról a Hunyadi János út kanyarodójához leereszkedő 
széles lépcső neve Schulek Frigyes lépcső. 

A Boldogasszony temploma, amit régente Mátyás templomnak nevezett min-
denki, és ma Koronázó Főtemplomnak hívnak hivatalosan, több mint félezredév 
alatt — és milyen vészes századokból állott az az ötszáznál több esztendő! — sokat 



veszített régi tökélyéből, szépségéből és pompájából, úgyhogy 1874-ben stylsze-
rűen át kellett építeni; utánna a hátteréről is kellett gondoskodni, a hely és a környék 
ízlésében rendbe kellett állítni, hozni. E nagy és szép művészi feladatot Schulek 
Frigyes építész és műegyetemi tanár (1841-1919) a legszerencsésebben oldotta 
meg. Ő építette a hatalmas lépcsőzetet is, és az ő nevét adta annak a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsa, és így lett a nagyszerű feljáró Schulek Frigyes lépcső, amint 
az a Hunyadi János úti végén álló ívezet fölött aranybetűkkel olvasható. 

HARANG UTCA 

Budán — érthető, ha nem is megengedhető okokból — sokáig nem volt a pro-
testánsoknak temploma. Csak amikor a nagy emlékezetű József főherceg-nádor 
harmadik neje, Dorottya Mária würtenbergi hercegnő — aki nem csekélyebb haj-
lammal bírt az őt szerető magyarság iránt, mint protestáns hite iránt — kieszközölte, 
hogy a Carmelita utcában (ma Színház utca) egy alacsony tornyú egyszerű templo-
mot építsenek az ágostai vallású evangélikusok számára, akkor kapta Buda első 
evangélikus templomát. 

A kicsi, minden fényűzéstől ment egyház a katonai őrház mögötti ócska ház 
helyére került. Az őrház a Dísz tér déli oldalát zárta le, ott állt az, a jámbor szív-
vellélekkel császárhű budai nyárspolgárok megfélemlítésére, hogy valahogy 
eszükbe ne jusson forradalmat csinálni a jó császár ellen! 

A megvett teleknek a színház felé eső oldalára épült a templom, míg a Szent 
György utcai oldalra került a paplak és az iskola. 

A templom nem támaszkodott egy oldalával sem más építményre, magában állt. 
Északnak, a várőrség kis háza mögött és a templom oldalán kis utca ment át a 
Carmeliták utcájából a Fejérvári kapuhoz vezető utcába. Ennek a nevét rég nem 
ismerjük. A Zaiger említi ugyan, de nem nevezi néven. Ma Harang utca a neve. 

Ma nyoma sincsen. A Honvédelmi minisztérium 1895-ben a templom, a paplak 
és az iskola telkéért cserébe adta az evangélikus egyháznak a Bécsi kapu téren azt 
a telket, melyen ma az egyház épületei állanak. 

A Harang utca helyén ma a minisztérium palotája áll. 

ISKOLA TÉR 
INCE PÁPA TERE 

Ezt a nagyon kedves és művészi hatású teret a középkoriak nem becsülték tér-
nek; igaz, hogy akkor távolról sem volt akkora, mint manap. Sokáig ezt is csak 
utcának minősítették, s mivelhogy rajt állott a híres és igen pompás és igen gazdag 



Szent Miklós székesegyház, elnevezték Szent Miklós utcának, sőt nevezték, mivel-
hogy a templom a domonkosok rendháza tövében állt, azt a nevet is adták e térnek: 
Szent Miklós kolostor utcája. 

A Szent Miklós szentegyház tornya fennmaradt. Itt áll, sötét falában Mátyás, az 
igazságos fehér márvány emléktáblájával, mely a Spree parti szász város, Bautzen 
egykorú emlékének másolata. 

Az emlékmű mellett márványba vésett emléksorok örökítik meg a hely nagy 
múltját. 

Az emléktábla szövege ez: 
„Itt állott a Szent Domonkos rendi szerzetesek Szent Miklósról elnevezett kö-

zépkori egyháza és kolostora, melyben a Mátyás király alapította egyetem virág-
zott. A hatalmas, egészen a bástyafalig terjedő templomnak a török hódoltság és a 
felszabadító ostrom után egyetlen maradványa ez a felső részében hiányos, stílusa 
szerint XV. századbeli torony, melyet a Műemlékek Országos Bizottsága restaurál-
tatott 1926-ban." 

A torony földszinti falán elhelyezett emlékmű kőbefaragott másolata annak a 
Mátyás király élethű képmását tartalmazó emléktáblának, melyet Bautzen városa 
állíttatott 1486-ban Mátyás király iránt való hódolata jeléül, s amely a nevezett 
város kaputornyán ma is hirdeti a nagy király messzeterjedő birodalmának emlékét. 

Az emlékműnek a Mátyás által meghódított tartományok címereivel és a Hunya-
di címerrel díszített két szárnyát egy 1715. évből származó rézmetszet alapján Dr. 
Lux Kálmán építész tervei szerint állították helyre. 

Mátyás királynak, Budavár felvirágoztatójának dicsőséges emlékezetére állí-
totta. 

Budapest Székesfőváros közönsége 1930. 
A tér idők folytán többször változtatta alakját. Hosszú ideig a Szentháromság 

tértől a torony falán is túl keskeny utca volt és csak innen szélesedett terecskévé. 
A XV. században Ötvös utca volt a neve a tanácsi kiadmányok szerint. Maradtak 

fenn írott bizonyítékok arról, hogy a mondott időben, de még a rákövetkező évszá-
zad elején is több, de különösen két neves ezüstműves lakott benn: Imre mester és 
István mester. Művészek lehettek a maguk iparában, s hírnevük annyira közismert 
volt, hogy az utcájukat róluk nevezték el. 

A török világban Szent Miklós utca néven történik róla említés, de hogy a várost-
rom alatt kőhalom lett a Szent Miklós templomából, ez az utcanév elveszett, s 
valószínű, hogy a várban egyedül csak ezen a kis téren volt zöldellő fa. 1695-ben 
a német szójárásban az lett a neve: Beym grünen Baum, ami magyarul úgy lenne 
mondható: a zöld fa táján... s lett belőle Zöldfa tér is. 



A visszahódítás után a Budára visszatért jezsuiták itt nyitották meg iskolájukat 
a felnőttebb fiatalság számára, s ezzel mindjárt új nevet is adtak a kis utcának, mely 
a két tér: a Szentháromság és a Zöldfa tér között volt, s lett belőle: Collégium utca. 

A jezsuiták aztán közismert okokból távozván a várból, egy ideig üresen állott 
a collégium épülete, aztán előbb hat világi tanár, majd 1832-től a kegyes tanítórend 
oktatta benne az ifjúságot. 

1840 körül a Mátyás templomhoz szorosan hozzáépített négy emeletes nagy 
átjáróház — mely utat nyitott a várbelieknek a ma is forgalmas jezsuita lépcsőhöz 
és mely valamikor a Széchenyi-féle prímási seminárium otthona volt — az udvari 
kamara hivatalnak székháza lett, s akkor a kamarai tanács adott nevet az utcács-
kának, s mint Tanács utcát ismerték városszerte. 

De az idő meg nem áll — egyre múlik, s a magyarországi k. k. hivataloknak is 
befagyott, s egyszerre a Tanács utcának sem lett semmi értelme többé. Akkor a 
városi tanács a szomszédos előkelő tér nevét ráhúzta erre az utcára is, és lett belőle 
Szentháromság tér, hogy aztán 1879-ben egy rövid időre Pázmány utca legyen. 

A budaiak nem felejtették el a Jézus Társaság-beli atyák buzgóságát még akkor 
sem, amikor már régen elhagyták falaikat; s amikor a Collégium lelkes vezéreire 
gondoltak, nem feledték el a magyar szellemiségnek azt a nagy alakját, aki a 
jezsuiták legnagyobbja volt Magyarországon: Pázmány Pétert, Esztergom bíboros 
érsekét (1570-1637), és a jezsuiták iránti hálájukat kifejezendő nevezték el róla a 
collégium utcáját. 

Ez a tájék, úgy mint ma is, mindig az iskoláké volt, s hogy a várban sem lett 
ritkaság a lomb, a kis tér ismét új névhez jutott és lett most Iskola tér, majd 1855-
ben, amikor a magyarságot erőszakolták mindenben — lévén kétfejű sasos abszolu-
tizmus az országban — az Iskola tér nem volt elég magyar név, csináltak belőle 
Tanoda tért. 

A Szentháromság téren úgy szabták ki a m. kir. Pénzügyminisztérium számára 
a telket, hogy az a nagy tér és a kis Tanoda tér közötti utcácska eltűnt, s a két tér 
egyesült, a neve Budavár visszafoglalásának kétszázötvenedik évfordulójáig ismét 
a kevésbé magyaroskodó, de inkább magyar Iskola térre változott vissza. 

A diadalmas ostromnak ez az örömünnepe a hála ünnepe volt. Nem csak a hosz-
szú küzdelemben hősi halált halt harcosok emlékezetét ünnepelték a lelkes ünnep-
lők, de mély hálával emlékeztek meg XI. Ince pápáról is, aki buzdító tevékeny-
kedésén kívül anyagi segítséget is nyújtott arra a nagy feladatra, hogy a keresztény 
Magyarország megszabaduljon a pogány hatalmától. 

Az ő segítségét is meg akarta hálálni a nemzet és az Iskola téren szobrot emelt 
emlékezetére. A bronzszobor márványtalapzatán a következő felirat olvasható: 



X I I N C Z E P Á P A 
Magyarország megmentője 

emlékének 
a hálás nemzet 

1686-1936 
A talapzat hátsó oldalán pedig: 

UDAM IRGINIS 
ABIT UXILIUM 

XI. Ince pápa. 
És e játékos jelmondat fölött egy Budavár visszavívása alkalmából vert em-

lékérem életnagyságú méretű mása van a pápa, I. Lipót császár és király, Sobieski 
János lengyel király és Marco Antonio Giustiniani velencei dogé arcképével. 

Ennek az emlékszobornak a helyén annak előtte csaknem egy negyed évszá-
zadon át egy rendkívül finom vasból öntött kétkagylós díszkút állott. A vörös-
márvány talapzaton egy Hebe alak állt. Az előtte a Kapisztrán tér dísze volt, de az 
odahelyezett emlékszobor miatt onnan idehozták, hogy aztán a szegény finom, 
karcsú Hebet egy ide szánt szobor ismét elüldözze... 

ISKOLA MÖGÖTTI UTCÁCSKA 

Ez a szokatlan utcanév persze hevenyészett fordítás, de leírjuk németül is úgy, 
ahogy a Zaigerben írva áll: 

„gássl hinter denen schullen." 
A térképek szerint az egy majdnem derékszögű utca, mely a mai Szentháromság 

térről átment a mai Ince pápa térre és a régi Collégium melletti utcával három 
oldalról körülfogta ,,az iskola céljára alkalmatos" telket. 

E névről senki és semmi nem tud többet, mint amit a Zaiger elárul. Házszám 
sincsen benne, és utóbb már értelme sem volt, hogy legyen, hát beépítették. 

A JEZSUITA LÉPCSŐ 

Lépcsőlejáró a török utáni időben több is volt Budán. A magasan fekvő vár és 
az alsó városok, meg a Duna — élénk volt a közlekedés ezek között — könnyű 
elérhetést tettek szükségessé. A keleti oldalon a legjártabb — hiszen a Duna és a 
Pest felé az átkelés erre volt — a Nagyboldogasszony templom déli oldaláról a mai 
Hunyadi János útig érő Jezsuita lépcső. 

A visszahódítás után hamarosan megjelentek a már egykor Budán élt és munkál-
kodott jezsuiták is, bár azok főleg és először Pesten akartak rendházat szerezni, és 



Kollonich érsek hathatós pártfogásával sikerük is lett, de rövid ideig tartott e sike-
rük; nyolc év múltán a város őket szépszerével távozásra kényszerítette, s akkor 
jöttek helyükbe a kegyes tanítórendi atyák és a jezsuiták ezután céljaik elérésére a 
budai várat találták a legalkalmasabb helynek, s az ott maradt kis telepüket kiépítet-
ték. Széchenyi György prímás nagy támogatásával a mai koronázó templom két 
oldalán nagy rendházat és éppen olyan nagy iskolaépületet emeltek, s áldásos mű-
ködést fejtettek ki az akkor csupa katolikusból álló városi lakosság körében. De 
XIV. Kelemen pápa kilenc évvel II. Józsefelőtt eltörölvén a rendet, tagjai innen is 
szétszóródtak és épületeik világi célokra rendeltettek. (1773) 

Az 1763-ban Jezsuita térré lett mai Szentháromság tér a rendház széles kaputlan 
átjáróján át leért egészen az akkori Hal térig, illetve a keleti bástyáig, amit ma 
Halászbástyának nevezünk. Ennek déli kanyarodójánál volt és van ma is a lejárata 
a lépcsőnek. 

Állítólag — nyomát nem találom, hogy mikor és miért nevezték így — volt a 
neve Jakab lépcső is... Alsó kijáratának boltozata felett egy fekvő oroszlán dom-
borművű képe van, amiről egy időben a budaiak Oroszlán-lépcsőnek is nevezték. 

A fedett lépcső valamikor igen elhanyagolt, sötét lejárat volt, olyannyira, hogy 
egy 1837-ből maradt leírás úgy emlékezik meg róla: „sötét barátságtalanságával 
ijesztő lejáró". 

Ez az állapot persze ma már megszűnt. A széles, ölnyi, szűk nyílásokkal meg-
szaggatott falsorát a Halászbástya mesteri felépítésével egyidejűleg jobbára finom 
karcsú oszlopsorral cserélték fel, és ma már igazán megszűnt ijesztőnek lenni. 

Haeufler kiváló könyvének Pest-Budát ábrázoló térképén a jezsuita rendház he-
lyén az a szó olvasható: Bank, 1830-ban pedig ezt úgy találom: Kis Bank. Meg kell 
vallanom, hogy hiába kutattam utána, nem sikerült megtudnom, mit is jelentenek 
ezek a megjelölések. 

KAPISZTRÁN TÉR 

A vár északnyugati végében elterülő tekintélyes nagy térnek változatos múltja 
van. 

Középkori emlékeink nagyobb számban nincsenek felőle. Olvasom egy a múlt 
század közepén megjelent komoly számba vehető leírásban (Haeufler), hogy a tér-
nek akkorában vagy Magdolna, vagy Olasz tér volt a neve. Mind a két név okadatolt 
lenne. 

A mi mai Kapisztrán templomunk, melynek a k. k. időkben Helyőrségi templom 
vagy még inkább Garnison Kirche volt az ismert neve, még Árpádkori építmény. 
Már 1390-ben állott, Szent Mária Magdolna tisztelete gyűjtötte itt össze a vár ájta-



tos keresztényeit — s így a tér, amelyen a szépségekben gazdag templom állt, 
jogosan kaphatta a Magdolna tér nevet. 

Az is tudvalevő dolog, hogy az Úri utcának századoknak előtte Olasz utca volt 
a neve, s így az utca vége, térbe öblösödvén, érthető, ha Olasz térré lesz. 

Egyebet a Kapisztrán tér Mohács előtti világából nem tudunk. 
A török időben az említett Mária Magdolna templom is Allahot szolgálta. Ez 

volt a Győzelmi mecset. Törökül: Fethia dsámi. 
Van azonban olyan látkép a törökkori Budáról, ahol külön, a templomtól kissé 

távolabb egy magában álló minarét látható. Tudnunk kell, hogy a Győzelmi me-
csetről ügy is emlékeznek a régi kútfők, hogy annak a neve Óra mecset (Sahat 
dsámi) volt. Akkor volt rajta toronyóra, ami ma már nincsen. 

Evlia Cselebi, a török utazó, akijeirt annak idején Budán, útleírásában mondja, 
hogy a városi hivatalos ütőóra, mely szerint a város összes óráit igazítani kellett — 
a Fethia mecset minaretjén volt. 

Egy más leíró azonban szintén úgy emlékezik — a leíró a császárnak a szultán-
hoz küldött követével járta meg Budát —, hogy a keresztények számára megha-
gyott templom mellett, ahol éppen akkor a református lelkész végezte az Isten-
szolgálatot hívei számára, külön állott egy magános torony — és nem mecset! —, 
s annak falában volt az időtjelentő óra. Melyiknek higgyünk? 

A győzelmi mecset lehetősége megvolna: a más istenhívők országát meghódító 
pogány a leigázottak egyik legelőkelőbb régi templomát foglalja le arra, hogy a 
győzelemért ott adjon hálát a maga istenének — aki csak egy: Allah! 

A Magdolna templom sorsa akkor szerencsés volt. Elég mecsete lévén a várban 
a töröknek, ezt a templomot visszaadta a keresztény lakosságnak, úgy hogy abban 
felekezeti különbség nélkül imádkozzanak Istenükhöz. 

Azt nem tudjuk, volt-e akkor a térnek valamely helyi jelentőségű neve. De a 
török hódoltság utáni idők sokszor változtatták meg ennek is a nevét. 

A töröktől visszavett Buda érthető, büszke örömében a visszavétel nagy mo-
mentumát megörökítette abban, hogy a helyet, ahol az ostromló csapatok legelső 
betörési pontja volt, olyan névvel jelölte, ami mindenkit emlékeztessen arra az 
élet-halál megvető hősi tettre, melyet a csapatok a kereszténységért, a császárért, a 
zsoldért és a szabad zsákmánylás csábító reménységével — természetesen az ott 
küzdő magyarok lelkében a haza szent felszabadulásának hő kötelességérzetével 
— 1686. év szeptemberének második napján a várfalakon véghezvittek. 

így kapta ez a tér a Császárrés nevet. Benne van a névben a „nagy" császár iránti 
hódolat és az elemi erővel megnyitott bástyafalszakadék emléke. 

Amikor a felosztás és osztozkodás alkalmával a Ferencesek megkapták a Mária 
Magdolna templomot, és a rend klastromát a templom déli falához tapasztva épí-



tette fel, a tér legnagyobb része akkor az ő zöldségeskertjük lett. De mikor a rend 
távozni kényszerült, a tér ismét tisztássá lett, s akkor azonban vége volt a nagy 
németimádásnak is, és a rés emléke már nem volt többé a budaiak szent áhítatának 
legfőbbje, és így újra csak tér lett a tér. A budai kényelmes polgárság nem törte 
rajta a fejét, mire keresztelje. A templom mögötti, tehát a kelet felé eső végében 
azt az Úri utcai részt, mely a tértől az akkori Vér utcának nevezett mai Kard utcáig 
ért, már a visszahódítás első évtizede óta Ferencesek terének nevezték; ez a név jó 
volt most arra, hogy ráhúzzák az egész nagy térre, amely méghozzá valóban térnek 
is nevezhető, úgyhogy ettől kezdve a Császárrés az Úri utca folytatásának számított. 

De aztán, hogy a ferencesek elhagyták otthonukat, a tér nevének is elfogyott az 
értelme. Akkor a budaiak a József tér nevet adták neki. Miért? Lehet, hogy az akkori 
császár iránti lelkes rajongásból, mert hogy a különben derék Józsefért, a kalapos 
királyért, rajongtak, az még érthető is. Alkotmányos kifogásaik nem igen voltak 
amiatt, hogy ő volt a kalapos és nem a koronás... Bánták is ők azt! De nagy hálára 
kötelezte őket az uralkodó azzal, hogy az eddig Bécsben és Pozsonyban székelt 
magyar főhivatalokat átrendelte Budára, és így szabad királyi városukból igazi 
fővárost csinált. 

De lehet, hogy nem is a kalapos királynak szólt a megtiszteltetés. A József tér 
elnevezés indoka lehetett az is, hogy közelében volt a József bástya és a József 
kaszárnya... Rövid ideig őrizte a mindenesetre jóindulatú, de szerencsétlen császár 
emlékét nevében a tér, mert amikor odaépítették azt a nagy kaszárnyát, mely manap 
is ott áll, s azt Ferdinánd kaszárnyának keresztelték el, akkor a tér is Ferdinánd térre 
változott, s mivel az helyőrségi laktanya volt, aztán meg az ősi Mária Magdolna 
templom is helyőrségi templom lett — a tér neve is ezek szerint változott He-
lyőrségi térre, a városbeliek nyelvén: Garnisons Platz. A budai németek nem akar-
ták egykönnyen tudomásul venni, hogy a világ az ő körülbástyázott világukban is 
megváltozott, és Magyarország fővárosa már nem lehet többé német. Hiába lett a 
tér egyesek szerint Nándor térré, ők bizony még mindig csak Garnisons Platznak 
mondották. 

Altalános magyar nevet csak akkor kapott, amikor a katonai és hadi emlékű tér 
Kapisztrán János, Szent Ferenc rendi szerzetesről, hazai történelmünknek erről a 
kimagasló alakjáról nyert új nevet és lett Kapisztrán tér. A török elleni keresztes 
háború létrehozásában s a szónoklatára köréje gyűlt keresztesekkel nagy érdemeket 
szerzett, s életével is rászolgált arra, hogy a római egyház a szentek közé emelje 
(1386-1456). 

1922-ben a téren a nemzet hálája jeléül felállították mint a magyar Nemzeti 
Hadsereg védőszentjének, Kapisztrán Jánosnak a szobrát. A bronz szobor Damkó 
József szobrászművész kiváló alkotása. 



KARD UTCA 

A mohácsi vész előtti időben az Olasz utcából Szombathelyre egyenes úton 
lehetett eljutni. (Az Olasz utca alatt tessék az Úri utcának az északi télét, a Szom-
bathely alatt pedig a Bécsi kapu tért érteni). A Szombathely déli végén nyílt egy 
rövid utca nyugat felé, és nekiment a Midszent utcában — azaz a mai Országház 
utcában — éppen a franciskánusok klastroma sarkának. Ezzel az utcácskával szem-
ben volt akkor egy kis szeglet bemenő utca, a Franciskánusok utcácskája, amely 
az Olasz utcában ért véget. 

Ma már csak azt a kurta utcát járjuk, amelyik most a Belügyminisztériummal 
szemben van és kimegy a térre. Ma Kard utcának nevezik. 

A töröktől visszahódított Buda népe ezt a kis utcát a maga nyelvén Bueben 
Gássl-nek hívta. Már hogy mit akartak ez alatt érteni, az nem világos. Ha ez az 
akkori furcsa helyesírással azt akarja mondani, hogy: Bűben — vagyis fickók, fiatal 
legények —, akkor ennek az utcának magyar neve az lenne, hogy Legények utcács-
kája. Ha nem igaz ez a feltevés, úgy akkor persze aligha fogjuk megtudni, hogy mi 
is volt a régi neve? 

Három öl széles volt, körülbelül annyi lehet ma is (egy öl - 1.89 m), elég széles 
volt hát arra, hogy ott a budai legények korzózzanak. Duhajkodásra nem lett volna 
elég, de hát ki hiszi el azt, hogy valaha egy budai duhajkodott? Senki! 

A múlt század közepe táján elvesztette azt a homályos értelmű nevét, és ahelyett 
a Kút utca nevet kapta, mert az utca Országház utcai torkolatánál az a kút álott, 
amelyről már itt — rnikor a Ferencesek terecskéjéről — szóltunk. 

Ezt a nevet aztán végleg elcserélte a mai nevével. 

KASZÁRNYA UTCÁCSKA 

A Dorottya Mária főhercegasszony, József főherceg-nádor hitvesének hathatós 
támogatásával épült kis várbeli evangélikus templom északi oldalánál egy kis ut-
cácska húzódott meg, amelynek kezdetben még nevet sem adtak. 

Ez az utca a Carmeliták utcájából (ma Színház utca) nyugatnak ment a Szent 
György utcáig. Ennek helyén a benyomult császáriak egy régi templom maradvá-
nyaira találtak, de 1696-ban a Zaiger összeírása idején a kiszabott utca nyugati két 
sarka már Putanitz János főtisztelendő atyánk birtokába került, de az utcának akkor 
még neve nem volt. Csak 1737-ben találkozunk először a nevével. Minthogy ez az 
utca közlekedési vonal volt a Fejérvári kapu környéki kaszárnya és a karmelita 
templom között, magától értetődött, hogy a név, amelyet neki adtak, Kaszárnya 
utcácska (köznyelven: Casarn gássl) lett. 



A XIX. század harmincas éveiben a Szent György tér északi oldalát lezáró házat 
lebontották — amint ez az egykorú térképekről megállapítható —, és így a tér 
kibővült s akkor ez az utca építkezés folytán eltűnt. De aztán, amikor az ágostaiak 
kis templomát felépítették, újra nyitottak utcát annak a déli falánál. Ezt tudjuk (az 
akkori térképolvasaton kívül) Újházi Ferenc festő (1827-1921) olajfestményéről, 
mely a Székesfővárosi Múzeum tulajdona, s azon a cs. kir. várőrség épülete, mely 
a Dísz tért délen lezárta, és az evangélikus templom homlokzata, a két oldalán levő 
utca két, az északi a Harang, a déli a Kaszárnya utca látszik. 

A Kaszárnya utcát aztán a múlt század utolsó évnegyedének nagy fellendülése 
örökre eltüntette a föld színéről. Az 1879. évi IX. tc. alapján a Szent György tér, 
Szent György utca és a Színház utca határolta telekre épített Honvédelmi Mi-
nisztérium palotája van a helyén. 

LANT UTCA 

Az Úri utca és a Gróf Bethlen István bástya között a Belügyminisztérium háta 
mögött van ez a kis utca. Nem ősi utcája Budavárának. 

A török világ utáni Zaigerek nem is tudnak felőle, de az 1835. évi térképen már 
rajta találjuk. 

Ez a régen eltűnt Ferencesek utcácskájával szemben lett volna, és akkor érthe-
tőnek mondotta volna mindenki, hogy legyen itt is egyenes út a Bécsi kapu térről 
a bástyára. De hogy az a ferencesek kis utcája már nem volt meg, igazán nem tudjuk 
megérteni, mi vezette a circumspectus tanácsot, mikor ezt a kis átjárót — alig pár 
lépésnyire a Kapisztrán térnek a bástyára vezető leszűkülő részétől — itt megnyis-
sa. Lehet, sőt majdnem biztosnak hisszük, hogy a két Úri utcai háztulajdonos (ma 
egyike az ország bíboros hercegérseke) több utcai szobát akart, és ők járták ki, hogy 
ott utca legyen. 

És most ott van a Lant utca... Hogy volt-e előbb más neve, bizony nem tudjuk... 

LOVARDA UTCA 

A régibb időkből csak azt a nevét ismerjük, amit a császári közigazgatás 1696-
ban adott neki. A katonák, akik az ádáz ostromra emlékeztek, ennek a kurta, a 
bástyára menő utcácskának azt a nevet adták: Agyútelep utca, az ő nyelvükön: 
Batterie Gasse. 

Az ágyútelep szót használjuk, mert több mint bizonyos, hogy ha elvétve valami 
magyar ember beszélt enől az utcáról, ő is csak úgy emlegette, hogy bátri ucca... 



az ágyútelcp szó pedig mégis csak magyar, s már Helmeczy 1832-ben a battériát 
ennek írta. 

Még a XVIII. század derekán is voltak itt beépített helyek az ütegek számára, 
így hát az elnevezés maradandó volt. 

Néhai Schmall Lajos, a főváros egyik munkás és buzgó levéltárnoka azt írja, 
hogy 1848 körül ezt az utcácskát Tetves-rétnek (Lauswiese) nevezték volna. Érthe-
tetlen, sőt lehetetlen, hogy az akkor a mainál jóval keskenyebb utcácskát rétnek 
nézték volna. A tetvest előbb elhisszük, a rét hihetetlen. De bizonyos, hogy tévedés 
van a dologban. Derék munkájának más helyén, öt lappal az előbbi adat után ezen 
a néven nevezi a mai Marcibányi tért. Hisszük, hogy ez a helyes. 

A kis utca a királyi istállók és a gróf Teleki palota között húzódott le a nyugati 
belső városfalig. 

A gróf Teleki palota a visszavett török város két házhelyén épült; egykori ura 
volt gróf Teleki József, Erdély volt kormányzója, a Magyar Tudós Társaság egyik 
megalapítója és első nagynevű elölülője, a kiváló történetíró. Palotáját a XIX. szá-
zad első éveiben építtette. Róla vagy inkább palotájáról nevezték el az utcácskát 
Teleki utcának. A palota az ötvenes években Albrecht főherceg, Magyarországnak 
nem a nemzet által választott kormányzója udvari irodáinak elhelyezésére szolgált. 

A királyi vár felépítése és a Szent György tér rendezése idején a Teleki-palota 
József királyi herceg, a nagy palatínus fiának tulajdonában volt, s akkor az ósdi, 
úgynevezett copfstílusban épült kétemeletes épületből a magyar főherceg remek 
palotát építtetett át. 

A főváros egyesülésekor, amikor már régen megszűnt a vár véderőd jellege — 
a régi istállók helyére az új királyi palota lovardája épült —, a Teleki utca helyett 
Lovarda utca lett. Ma jóval hosszabb, mint Teleki utca korában, mert folytatása is 
van a hosszú lépcsőben, mely az Alagút krisztinavárosi bejáratánál ér véget. 

NÁNDOR UTCA 

A Szent Kapisztrán Jánosról, a nemzeti hősről nevezett templom környéke a 
várnak legészakibb része, sok formaváltozáson esett át, mígnem a mai állapotába 
jutott. 

Tudjuk, hogy a legrégibb időben a mai Bécsi kapu tér a keleti bástyafaltól a 
nyugati bástyaiáiig terjedt, aztán hol itt, hol ott építettek belé valamit, úgyhogy 
előállott az, hogy a nagy piacból két tér lett, majd a nyugatra eső teret beépítették, 
meg kertnek használták fel, aztán a templom körül is beépítették, s a két tér között 
képződött egy kis utca, mely már a török időben is megvolt, mert van forrásunk, 
mely hirdeti, hogy a mai Fortuna utca, melynek török neve Janicsár aga útja volt, 



nem ért véget az utca tengelyével szemben álló házsornál, hanem felkanyarodott 
nyugatnak egészen a térig, amelyet középen a büszke nevű Győzelmi — vagy a 
gyakorlati nevű Óra mecset ékített, s amelynek mai neve: Kapisztrán tér. 

Tehát az utcácska, mely az Országos Levéltár épületének balszárnya előtt vonul 
el, jóval formátlanabbul, de megvolt és tartott az Országház utcáig, amit akkor 
Hamam joli-nak (Fürdő út) neveztek a törökök. 

A kis utca az utolsó törökkel való leszámolás napjaiban szörnyű küzdelmek 
színtere lehetett. Úgy kell hinnünk, hogy amikor elült a harc és az ott heverő hősi 
tetemeket és az elhullott állati testeket onnan elhordták, az egész utca merő vér 
lehetett. 

A város utcanév osztói ugyanis ennek az utcának azt a nevet adták, hogy Vér 
utca, Blueth Gasse formájában. Ez a név nem ötlött volna az eszükbe, ha nem 
kapnak ott egy olyan képet, vagy nem kapják meg a kép olyan színét, mely arra 
vezette őket, hogy ezt a borzalmat keltő és borzalmakra emlékeztető, a közelmúlt 
történetének egy borzalmas küzdelmére vonatkozó ilyen nevet adjanak neki. Az 
ostrom hű leírása is ezt indolkolja. 

A Vér utca nevet aztán egy sokkal jámborabb név váltja fel. Olvassuk egy latin 
leírásban, hogy a Bécsi kapu közelében van a János utca (Vicus Johanneus). Ezt a 
nevet a Ferenc szent fiai Ev. Szent Jánosnak tiszteletére emelt közeli templomától 
nyerte és hihető, hogy az utca lakói siettek az új név gyakori emlegetésével elfe-
ledtetni az előbbi borzalmas nevet. 

A múlt század közepe táján a Franciskánusok terére építették a Ferdinánd, ma 
Nádor laktanyát, s ez alkalmat adott arra, hogy az immár idestova háromnegyed 
százada magyarázatát vesztett régi nevét, mely a Ferencesekkel kapcsolta össze, 
megváltoztassák. így kapta a szegény elmaradt de jóindulatú V. Ferdinánd király-
ról új nevét, amikor Ferdinánd tér lett. A keletről idevezető kis utca pedig János 
utcából Ferdinánd utca lett. 

Aztán, hogy a magyarság teljesen kiszorította a németséget, jobban mondva a 
németség magyarsággá lett, és bár a jámbor királyunkat soha sem neveztük V. 
Nándornak, ezt az utcanevet — bárha a Nándor bástya és a Nándor tér nevek el is 
tűntek —, ezt az utcanevet előbb lefordítottuk Nándor utcára és a név a mai napig 
is megmaradt. 

NŐEGYLET UTCA 

Az Úri utcából, csaknem szemben a Mindszentek templomának megmaradt kes-
keny faldarabjával, a Gróf Bethlen István bástyasétányra megy ki az a kis utca, 



mely ma ezt a nevet viseli. A romjaiból feléledő város katonai hatósága Heussaler 
utcácskára, a maga nyelvén: Heüssler Gassl keresztelte. 

Ha a Zaigert végigolvassuk, csodálkoznunk kell, hogy miért nem nevezték 
inkább Ricciardi utcácskának, mikor az utca közelében gróf Ricciardi Péter négy 
házzal bírt (29-32 számig) míg ez a Haidershaimbi gróf Heissler Donát tábornok 
csak egyetleneggyel (33. szám). Ricciardi gróf valami horvátokból toborzott ezred 
ezreskapitánya volt, s a visszavívás nagy küzdelmében ugyan alig esik róla szó, de 
az ostrom után bizonyára jobban bírta könyökkel, mint Heissler tábornok. 

A csatapáston bizony Heissler volt a buzgóbb. Igaz, neki voltak a Magyarföld-
höz és a magyarokhoz némi kapcsolatai. Amikor ugyanis a bécsi politikai körök a 
pogányellenes propaganda, de különösen a maga hatalmi és anyagi érdekének nyo-
mása alatt elhatározták, hogy visszaszerzik a török meghódította magyar földet, 
erre pénzt kellett előteremteni. E pénzszerzés egyik módja volt, ha a magyar fis-
cus-uradalmakat eladják lehetőleg és főképp osztrák gazdag főuraknak. így történt, 
hogy a nagy emlékezetű kékkői Balassák Trencsén megyei Vágbesztercén és mesz-
sze körülötte elterjedő gyönyörű uradalmát báró Heissler akkor harmadmagával 
megvette kilencvenezer forintokon, ami akkor rengeteg sok pénz volt, nem mon-
dom, ma is sok... 

A magyarokhoz való kapcsolatai ennél sokkal szebbek. Gróf Heissler tábornok 
tudnillik, az osztrák grófok és tábornokok között ama roppant kevesek közé tarto-
zott, aki valóban szíve szerint becsülte a magyart hősi erényeiért, aminek szép 
férfias példáját adta, amikor Szarvast védelmezte a török ellen. A magyar pedig 
érezve ezt, szeretettel ragaszkodott a derék katona és jó vezér Heissler tábornokhoz. 
(A császáriak nem ezért becsülték!) 

Báró Heissler Donát sok szép győzelmet aratott a török felett, és a hódoltsági 
terület nagy részének visszahódítása az nevéhez is fűződik — habár a felszabadítás 
valóságban a magyarság éspedig a volt Thököly párti kurucok halhatatlan érdeme. 

Kelet-Magyarországot báró Heissler a szadista Caraffa Antal altábornaggyal, az 
eperjesi hiénával hódította vissza. Buda ostromának első idején Szolnok és Eger 
között védte a keletről támadni készülő pogány hadaktól a keresztény már harcban 
álló hadakat, és csak az ostrom utolsó napján jött le Buda alá s akkor sok érdemes 
haditénnyel tette nevét emlékezetessé. 

Ezeket az érdemeket óhajtotta talán a kamerális hatalom jutalmazni, mikor a 
tábornoknak a vár egyik legrégibb főutcájában egy telket juttatott, telket, melyen 
a ház — amint az egykorú lajstrom mondja — „elég jó falakkal, a szobák boltozat-
tal és pincével" bírt. 

Ez a 33. számú ház (persze akkor még nem utcák szerint számozták a házakat) 
az Úri utca napnyugati házsorában állott, de nem soká volt a magyarbarát tábor-



noké, mert 1696-ban — tehát tíz esztendővel a diadalmas ostrom után — a ház már 
Schweidle Antal császári hadibiztos tulajdonába ment át. 

Hogy aztán idők múltával vége szakadt a tábornok budai háziuraságának, s a 
hála és emlékezés is elpárolgott a budai keblekből, megmaradt-e továbbra is ez 
utcanévül, vagy másra változott, az úgynevezett „Wegweiserek" hiányában nem 
tudom megmondani. 

1870-ben azonban már Nőegylet utcának hívják. Az Úri utca déli sarokháza (ma 
a 32. szám) a Budai Jótékony Nőegyesületé, s annak áldásos működése ott folyik 
le. Természetes, hogy az utca nevét így kapta... 

ORSZÁGHÁZ UTCA 

I. vagy Nagy Lajos, az Anjou származású királyunk különösen kegyelte a Re-
mete Szent Pál szerzetesrendet. Amint anyja az óbudai Klarisszákat elhalmozta 
adományokkal, úgy koronás fia a paulinusoknak a János és Hárshegy közti nyereg 
oldalában építtetett kolostort. Szerencsés hadviselései során a velencésektől el-
hozta a rend alapítójának a fejét, és ezt a szent ereklyét itt a vadregényes helyen 
álló kolostorban őrizték, amíg a király a budai vár egyik főutcájában a rendnek egy 
szép nagy házat ajándékozott, s akkor az ereklyét, hogy az ájtatos városi hívek 
gyakrabban járulhassanak hozzá és könyöröghessenek oltalmáért, a rend áthozta 
ide és itt őrizte, s azóta annak az utcának, amelyben a pálosok háza volt, Szent Pál 
utca lett a neve. 

A vár középkori helyrajza szerint volt idő, amikor ennek az utcának és a vele 
szemben álló mai Tárnok utcának Posztómentő utca vagy Nyírő utca volt a neve. 
Bizonyára az adta neki az azonos értelmű neveket, hogy akkor ilyen ipart űző lakói 
voltak. 

De hogy 1403-ban itt épült fel a Mindszentekről nevezett kápolna, melynek 
bejárása az Olasz utcából (a mai Úri utca) is volt, elnevezték Mindszent utcának 
is, és találjuk úgy említve: „Mindszent másként Posztómentő utca". 

A török világban az a két szemközti utca, melyet a mai Szentháromság tér választ 
el egymástól: a mai Országház és Tárnok utca, a Fürdő utca nevet viselte. Törökül: 
Hamam joli. 

Leáldozván a félhold Buda egén, a császári katonai közigazgatás Pék utcának 
nevezte el. A Zaiger szerint: Böckhen gassen. Latinul ezt a nevet vicus Pistorum 
formában találjuk, ami szó szerint kenyérsütő utcát jelent. 

Nevét úgy nyerte, hogy az utcában körülbelül a Belügyminisztérium díszterme 
kapujával szemben volt a háza és bizonyára sütőműhelye Spiegel Bernát polgári 
sütőmesternek. 



Az utca ezen a néven a nagytemplom terétől az északi végében álló Ferencesek 
klastromáig terjedt; itt az utca megszűkült egy darabon, hogy aztán ismét széle-
sebbé legyen, mint azelőtt volt. Ezt a szélesedést a jó budaiak már térnek tekintették, 
és a Mária Magdolna templommal összeépített rendházról Ferencesek terecskéjé-
nek nevezték. Ámde ez a név ugyanabban az időben nem volt egyetlen neve, nevez-
ték József térnek is a közelben levő József kaszárnyáról, vagy a nem messze lévő 
József bástyáról. 

Majd Kút tér néven emlegették, mert a környék lakóit és az itt levő két zárda 
szerzeteseit és apácáit ivóvízzel ellátó kút itt volt. 

1829-ben rendezték a vár északi részét, és akkor megszűnik még annyira is 
térnek lenni, mint amennyire az volt eddig, bár van olyan kiváló kutatója Buda 
helyrajzának (Schmall), aki azt vallja, hogy a rendezés után egyes telektulajdo-
nosok nem kerítették be telküket, s így a régi tér jóformán meg is maradt térnek, 
úgy aztán, mivelhogy a II. Lipót által 1790-ben Budára összehívott országgyűlés 
és az 1792-ben Budán megtartott koronázó országgyűlés számára itt építettek házat, 
ennek a térnek, illetve utcarésznek Országház tér lett a neve, míg a többi része le a 
Szentháromság térig Országház utca lett a neve. 

Ma is az a neve; bár aztán, hogy az országgyűlés ismét visszakerült a Béccsel 
szomszédos Pozsonyba, az országház elvesztette nagy nemzeti jelentőségét és az 
országgyűlés terme Carneval tanyája lett, a budai dámák és arszlánok benne tán-
colták végig a farsangokat egészen a kiegyezés idejéig. 

PERÉNYI UTCA 

A Nagyboldogasszony vagy más néven a Koronázó Főtemplom a helyreállítás 
előtt két oldalt egy-egy úgynevezett jezsuita stílusú épület közé volt szorosan 
beékelve. Mindkettő valamikor a Jézus Társaság-beli barátok rendháza volt, illetve 
a Széchenyi prímás seminárium épülete, amit a bőkezű prímás azok vezetésérc 
bízott. 

Ez az utóbbi az alkotmányos kormány idején annak pénzügyminisztériuma lett. 
Ez az átjáróház a Hal térre, illetve a Halászbástyára és a Jezsuita lépcsőhöz nyitott 
utat. 

A két épület az ősi templom korhű átépítésével le kellett, hogy bontassék, s így 
a tér a Halászbástya felé most teljesen megnyílt. 

Az Edvi Illés Aladár szerkesztette és a M. Mérnök és Építés Egyesület által 
1896-ban kiadott Budapest Műszaki útmutatója egyik térképén (III. tábla) a 
főtemplom déli oldalán jelzi a Perényi utcát, és a Budapest utcáinak és tereinek 



nevével foglalkozó első monográfia azt mondja, hogy az 1874 után elkeresztelt 
várbeli Perényi utca 1902-ben beolvadt a Szentháromság térbe. 

így hát ott, ahol ma a Szent István szobor áll, mely Stróbl Alajos alkotása, s 
melynek talapzatát a Halászbástya tervezője, Schulek Friegyes rajzolta meg — ott 
volt a Perényi utca. 

A Perényi család egyike hazánk legrégibb és kiválóbb családainak. Az e család-
ból származó Imre már Mátyás király idejében nádor, horvát bán volt és római szent 
birodalmi hercegi rangot nyert. A főrangú család máig sok érdemes férfiút adott a 
hazának, érdemeseket arra, hogy róluk az ország szívében utca neveztessék. 

RONDELLA UTCA 

Egy olyan erősség-város, mint Buda, ahol életbevágó volt a régi világ viszonyai 
szerint a bástya meg a bástyatorony, anélkül nem volt vár, anélkül nem volt bizton-
sága benne sem élőnek, sem nem élőnek. 

Budán is volt elég sok faltorony körül a bástyákon. Összeszámoltam: tizenhat 
volt. A legnagyobbak voltak a vár északnyugati csücskén az Esztergomi sarki ron-
della, nagy körbástya, a déli végén a belső vár déli nagy rondellája és a nyugaton 
a Fejérvári rondella. De felettébb fontosak voltak azok az utcák, melyek ezekhez 
vezettek. Védelemkor égetően szükséges volt, hogy a tágabb terekről egyenes és 
minél rövidebb úton jusson oda a védő nép — hordhassa a védelemhez szükséges 
hadianyagot, puskaport, golyót, eshetőleg fonó vizet, szurkot. Innen van az a sok 
kis utca, ami a bástyákra vezet, így volt a Bécsi kapu és a Ferencesek teréről az 
északi sarokrondellára, a Földbástyára, a Földbástya utca és a déli úgynevezett 
Fejérvári rondellára a Szent György térről egy utca, melynek a Rondella utca nevet 
adták. 

Ezen a néven nevezték egynéhány évtizeden át, így találjuk különböző időkben 
készült összeírásokban és valószínűleg így élt az utca neve a budaiak ajkán. A 
XVIII. század első negyedében tudjuk, hogy így volt, de aztán mi lett a neve, nem 
tudjuk, csak később, úgy száz évvel azután, mikor az első utcanévosztás volt a 
visszahódított várban, amikor a protestáns nádorné lelkevágyából a budai hittest-
vérei a Színház utcában azt a kis templomot kapták, amelynek volt egy kis harangja 
is, akkor kapta ez a templommal szomszédos utcácska a Harang utca nevet. 

De ez a szép név nem elégedett meg azzal a rövid templom menti utcácskával, 
ezt a nevet kiterjesztette a városi tanács az utca folytatására is, mely akkor a Szent 
György utcából a Tüzérbástyára vezetett. 

Aztán a József főherceg és a Honvédelmi minisztérium palotájának felépülé-
sével ez az utca is eltűnt. 



SZENT GYÖRGY TÉR 

Régentén nem ez a mostani volt Budán a Szent György tér. 
A Dísz tér volt az, és a mait a középkori okmányokban Szent Zsigmond térnek 

írják. 
Zsigmond, a király, a császár, aki sok és sokféle pénzszerzési módja között azt 

is gyakorolta, hogy az egyházi javadalmakat és javakat elszedte és pénzzé tette, 
amivel persze magáravonta az egyház méltó és súlyos rosszallását; kiengesztelésül 
aztán a királyi palota közelében általa építeni kezdett ún. friss palotát, a minisz-
térium épületének homlokzata előtti talajon fényes templomot emelt védszentje, 
Szent Zsigmond tiszteletére (bár ezt a templomot egynémely helyen Boldogasz-
szony kápolnája néven is találjuk). 

Kezdetben névtelennek ismerjük, de aztán a Szent Zsigmond tér mellett még 
nevezték Palota térnek is, meg egészen polgári gondolkozás szerint egyszerűen 
Vásártérnek. Palota térnek persze azért, mert hiszen ott állt a híres királyi otthon, 
melyről egy 1514-ben kelt latinnyelvű okmányban ilyen mondat emlékezik: „do-
mus regie fris palotha vocate" (magyarul: a fris palotha nevű királyi ház), a Vásártér 
pedig annak köszönheti nevét, hogy a vár déli részén lakók számára olykor itt 
sokadalom lehetett, vagy rendesen volt. 

A középkori Buda ezt a tért ismerte Szent György tér néven, és mint ilyen, 
gyakran volt gyászhelye a magyarságnak. Petőfi Hunyadi Lászlóról írt versében 
mondja: 

„Szép vitéz Hunyadit 
Föl Szent György terére 
Hurcolták a latrok... 
...kifolyt vére..." 

(A király esküje) 
A tér közepén a királyi Buda fénykorában egy hatalmas szobor állt, úgy mond-

ják, egy óriási Herkules alak, dísze annak a térnek, mely a királyi palotához vezetett. 
Mikor a kereszt eltűnt a város tornyainak a csúcsáról és azok helyét a csillagos 

félhold foglalta el, akkor ez a tér inkább a várvédelem szolgálatára volt, mint a 
kormányzó otthonául. Akkor a térnek azt a részét, melyet a sikló, a miniszterelnöki 
(egykori gróf Sándor) palota, a minisztérium és a főhercegi palota szeg be, Arzenál 
térnek (Tophane mejdani) nevezték; azt délen egy a belső vár védelmére akkor, 
képzelhető, mily nagy munkával vésett sziklaárok határolta. Ez a védelmi mélység 
két és lel öl, tehát csaknem öt méter mély volt, s ezen túl már a belső várban 
következett a Báli basa tere, melynek helyén ma a budavári királyi kápolna és a 
királyi várpalota udvara terül el és nyugati széle összeesett a tér mai szélével. 



A törökök az Arzenál téne hatalmas kaszárnyát és fegyvertárt (arzenált) építet-
tek; erről és a mai Színház utcában állott kaszárnyáról a hódító császáriak a térnek 
hivatalosan azt a körülírást adták névül, hogy: bei denen Casarmen, amit mi úgy 
mondunk: a Kaszárnyáknál. Ezen a néven nem is nagyon emlegették a budaiak, de 
nevezték inkább Vár utcának, de még inkább visszaemlékezve azokra a fényes nagy 
időkre, amikor Buda valójában magyar főváros volt s amikor ezt a teret Szent 
György térnek is hívták, most sokkal határozottabban és egyszerűbben csak 
György tér néven nevezték (Georgi Platz), akik pedig nem a múltat nézték, de a 
jelenük szerint szóltak, azok az 1686 és 1896 között e tér délkeleti részén épült 
császári katonai szertár (vulgo: Zeughaus) után Zeughaus Platznak nevezgették. 

Szabadságharcunk szerencsétlen vége után itt állították fel Hentzi osztrák tábor-
nok — a Buda ostrománál elesett — emlékét, azért a budaiak közül azok, akikjónak 
láttak gutgesinnteknek lenni, Hentzi Platznak is hívták. 

A múlt század harmincas éveiben, sőt még az ötvenesekben is néhol Vár utca, 
máshol Vár tér, de a nagy fegyvertár és a királyi istállók közötti résznek — tehát 
az istállók északi sarkától a várudvar — neve György tér. 

1875 óta Szent György tér a neve. 

SZENT GYÖRGY UTCA 

A Dísz térről két utcán át lehet a királyi vár elé jutni — a keleti a Színház utca, 
a nyugati pedig a Szent György utca. Az utóbbit a középkori Budára vonatkozó 
okmányokban Zsidó utcának mondják és tudjuk, hogy akkor a városi zsidó lakos-
ság lakott itt, és a rövid utca északi végében állott a városkapu, melyet az egész 
középkoron át Zsidó kapunak hívtak és a török időben a Fehérvári nagy síkság kapu 
(Ova kapuszu) nevet kapott, és a fehérvári név rajta maradt mindaddig, míg csak 
le nem bontották. 

A XVI. század elején itt, a Zsidó utcában épült fel a templom, melyet Szent 
Zsigmond templomnak tiszteltek, de nevezték Boldogasszony kisebb egyházának 
is. Ez a gazdag, szép templom aztán megváltoztatta az utca nevét. Egy monumen-
tális épület mégis inkább jelzi az utcát, mint az, hogy milyen hitű vagy fajú népek 
lakják; ezért az utca neve Boldogasszony utcája is volt. 

A Zsigmond király építette, akkor „friss palotá"-nak nevezeti királyi lakkal 
szemben, a mai honvédelmi minisztérium palotájának homlokzata előtt állott, be-
járó kapujával erre a kis utcára; és érdekes, hogy még a pápai bullák is hol így, hol 
úgy nevezik, néha Boldogasszony, néha meg Szent Zsigmond templom a neve. 



Meg kell jegyeznünk, hogy a Zsidó utca nem gettó volt. Nem az ő számukra 
fenntartott utca, mert benne lakott Ákos bán is, és a zágrábi püspöknek és az eszter-
gomi káptalannak a háza is ebben az utcában volt. 

1605-ben a törökök a zsidób a rótták. 
A mohácsi vész utáni időkben a zsidóság már nem itt élt; leköltöztek a Vízi-

városba és onnan jártak fel, elébb csak üzletszerzés végett, s akkor egyik-másik itt 
ragadt lakóul is, s mikor már nagyobb tömegben voltak, elfoglalták azt az utcát a 
város északkeleti végén, mely majd a török város Zsidó utcája lesz és ma Verbőczy 
utca a neve. 

Ebben az időben a régi Szent György utca a Vár utca nevet nyeri, annál is inkább, 
mert a Vár térben ér véget. Ez az új utcanév sem egységes rajta, mert az egyébként 
is igen kurta utcának a felső része a köznyelvben úgy szerepel, mint: a Fejérvári 
kapu felé.... 

A Vár utca név rajta marad aztán a visszavétel után is. A Zaiger meg is indokolja, 
hogy miért, azt mondja: „be nyúlik a várba". Német neve: Schloss Gasse, amiből 
a budai német polgárok nem gondolva azzal, hogy markos értelmi tévedésbe esnek, 
csinálták a Schlosser Gasse nevet, ami tudvalevőleg Lakatos utcát jelent. Senki 
nem akarta minden ok és értelem nélkül megváltoztatni az utca helyes és indokolt 
nevét, csak úgy, amint a Schul Gasseból (Iskola utca) csináltak Schuller Gasset, 
ami, ha nem is egészen íráshibátlanul, de Diák utcát jelent a mi nyelvünkön, éppen 
úgy lett ebből a Vár utcából Lakatos utca. 

A múlt század hetvenes éveinek elején, amikor Buda utcaneveit rendezni kezdte 
Budaváros circumspectus tanácsa, jónak látta, ha itt megszünteti a Vár utca nevet, 
és a Fejérvári kapu utca nevet adja neki. Ennek, ha az utcanév jóval hosszabb is 
lett, mint Vár utca korában volt, de magyarázata szintén megvolt. 

Akkor a királyi palota udvarán át ment le az út a Ferdinánd kapuhoz és tovább 
le Tabánba, s így ez az út jobban rászolgált arra, hogy Vár utca legyen. — Ez lett 
tehát a Vár utca, a Burg Gasse. A Burg és Schloss szavak különböző értelme a 
németben a magyarban kifejezhetetlen két különböző szóval. Van azonban annak 
is nyoma, hogy ezt az utcát Palota utcának nevezték. Ez a Palota utca elnevezés 
emléke annak az időnek, amikor a bécsi udvar szigorú szabályai megtagadták még, 
hogy Magyarország apostoli királyának budai székhelye székesfőváros lehessen, 
és az a vár, amely a magyar király rezidenciája, Vár legyen. Az akkor csak kastélya 
volt az osztrák császárnak, nem különb, mint akárhány kastélya, mint például a 
holicsi... Csak a száz esztendős osztrák császárság uralkodójának dukált akkor a 
vár, az ezer éves apostoli királynak csak a palota. 

1879 óta ez az utca a Szent György utca nevet kapta, mivelhogy a Szent György 
térre vezet. 



SZENTHÁROMSÁG TÉR 

Volt idő, amikor Budán zavarok voltak az utca és tér fogalma körül. Sokszor 
utcát neveztek térnek és sokszor tér volt az utca. 

Itt van mindjárt a városnak az a helye, ami a Nagyboldogasszony templomának 
főhomlokzatától leért a nyugati bástyafalig, ez a kisebb részében széles, nagyobb 
részében keskeny, hosszúkás úttest volt néha tér is meg volt utca is. 

Ma, mikor fődolog a helyes megállapítás, ezt a darab Buda-földjét kettévágták 
és a szélesebbje lett a tér, a keskenyebbje utca lett: a Szentháromság utca és a 
Szentháromság tér. 

A mai Szentháromság tér díszhelye nemcsak Budapest fővárosnak, de Magyar-
országnak is, a középkorban a hétköznapi élet színtere, mint akkor a városi főterek 
általában. A vásárosok, kenyérsütők, húsmérők, gyümölcsárusok, lacikonyhások 
lebzseltek ott sátoraikban és a város népe sürgött körülöttük. Mi neve volt ekkor 
— úgy látszik nem maradt fenn. Budának csaknem minden utcájáról emlékezik 
egy-egy régi okmány, pápai irat, hivatalos vagy magánszerződés, városi tanács-
kiadmány, csak erről a térről nem beszél semmi, és ahol szó van róla, ott csak azt 
mondják, hogy itt a templom körül temető, úgy nevezett cinterem volt. 

A középkori írott emlékek szerint csak annyi látszik bizonyosnak, hogy Mind-
szent utca névvel illették a mai Fortuna utcát és a Tárnok utcát, úgyhogy ez a két 
utca kötötte össze a mai Dísz tért a mai Kapisztrán térrel, de arról sehol sem esik 
szó, hogy mi volt akkor a közbeeső térrel? Annak is az volt a neve vagy más neve 
volt? De akkor mi? 

A török időben nemzetünk nagy kincse az annyi sorsváltozás miatt sokat szen-
vedett Nagytemplom, Nagy mecset lett (Bőjük dsámi), de nevezték Óriás mecset-
nek is (Eski dsámi), sőt a kitűnő Marsigli hosszabb török néven ismerte, mert ő 
Buiuk dsámi Mustafa basa Ciarsusin de dsámi néven jegyezte fel. Ez utóbbi alapján 
a tér, mely előtte elterült, Musztafa basa tér nevet viselt. 

A német világ aztán első kötelességének tudta, hogy hálaáldozatot hozzon e 
téren a Mindenhatónak, amiért az 1692-ben a városban dühöngött pestisjárvány 
rengeteg áldozatot követelve bár, de mégis szerencsésen megszűnt. E hálától vezé-
reltetve itt Szentháromság szobrot állítottak fel, mely azonban csak rövid ideig 
állott a helyén. 1710-ben újra kitört a szörnyű vész, és hogy az ismét megszűnjön, 
a városi tanács fogadalmat tett, hogy e helyre a már fennálló helyett egy még szebb 
és nagyobb Szentháromság szobrot fog Isten dicsőségére felállítani. 1715-ben vég-
re megszűnt a pestis, a régebbi szobrot elszállították Óbudára, s annak helyére egy 
gazdagabban díszítettet állítottak. Ez az emlék alul széles, felül keskenyedő oszlop, 
annak magasában az Atya, Fiú és a Szentlélek alakjaival, akkor sokkal gazdagabb 



volt, mint manap, mert talapzatából kiugró sarkokon még több szentnek szobor-
alakja állott, de szükség lévén a téren szabad helyre, ezeket lebontották és így az 
oszlopos szobor leegyszerűsödött. Csak IV. Károly király koronázása alkalmából 
nyerte azt a gazdag formát, amelyben az ma is ott áll. 

Ez a Szentháromság oszlop adott aztán nevet a térnek, mert ,,az oszlopnál" 
kifejezéssel éltek, ha róla szóltak, (bey der Saulén — mondja a Zaiger). Még a 
XVIII. század első felében is e körül a név körül járnak, ha emlegetik, többször 
találjuk ilyes formán: A Szentháromság oszlopa körül, vagy körüli téren... 

De elmúlik vagy három évtized, és a tér neve Jezsuita tér lesz. 
Ennek oka és magyarázata, hogy a tér napkeleti oldalán, az ősi templom mellett 

jobbról és balról a jezsuiták két háromemeletes háza feküdt. A Jézus társaságbeli 
atyák buzgón munkáltak a nagy nehézségek között élő városi lakosság lelki ügyei-
ben, sőt az életrekelő város kultúrájának kérdésében is fáradoztak, és a város azok 
iránt hálát érzett s ezt óhajtotta a névadással kifejezni. 

A főtér, melyen a városi élet dandára zajlott, nem lehetett meg kút nélkül. 1718-
ban középen kutat fúrtak, melybe az akkor távoleső Svábhegy kitűnő forrásvizét 
vezették be, hogy a közönség, melyet hosszú évek óta a szörnyű kór tizedelt, tiszta 
friss vízhez jusson. A kút felépítményén Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend 
alapítójának szoboralakja díszlett, éspedig annak emlékezetére, hogy e szent név-
ünnepének előestéjén buggyant ki a kútnyíláson az üdítő forrásvíz. 

1783-ban Buda város tanácsa érthető elragadtatásában s hálájától vezérelve el-
határozta, hogy felállítja a nemesen gondolkozó, közvetlensége és leereszkedése 
folytán őszintén szeretett II. József császár szobrát. A tanács deputációt küldött 
Bécsbe, hogy erre engedélyt kérjen az uralkodótól — akinek bár elve volt, hogy 
élő embernek ne állítsanak szobrot —, rögtön beleegyezett, sőt mindjárt ki is jelölte 
a helyet, hova kerüljön az ő szobra: oda a Szent Ignác helyére... 

Boldogok voltak a jó purgerek, és nagy lelkesedésükben elhatározták, hogy 
lovasszobrot kap a császár, de hát arra a városnak éppen ez a tere szűk. Hosszú 
fejtörés után a Parádé térre szökkentek ki vele és meg is rendelték a vörös márvány 
talapzatot és reá a kor divatja szerint a rómainak öltöztetett caesar paripán ülő 
alakját. 

Persze hogy a császár füléhez jutott a tervezgetés híre, mire egy igen komoly és 
szigorú levélben (a levél 1784. június 23-án kelt) megírta a helytartótanács el-
nökének, hogy ha minden terve valóra válik, „akkor aztán reá szolgálok az emlék-
oszlopra, de nem most, midőn az által, hogy könnyebb áttekintés végett oda helye-
zém a főbb hivatalokat, Buda városa több borát mérheti ki és magasabb házbéreket 
vághat zsebre a lakóktól..." 



Persze erre az egész terv megsemmisült. A nagy jezsuita szobra pedig örökre 
eltűnt a kút csücskéről, de a budaiak nem gyönyörködhettek a kalapos király és 
barátsarus császár lovasszobrában sem. 

A II. József szerzeteseket eltörlő rendeletével egyidőben száműzte a főtérről a 
jezsuita rend, alpítójának szobrát is, s az nem került soha oda vissza. A kút azonban 
így nagyon üres volt, a jó budaiak szépérzékét, hogy ne sértse az üresség, Carlo 
Adami comoi származású szobrásszal a városvédő Athéné szobrát faragtatták ki és 
azt helyezték az Ignác helyére. De később a kutat lebontották s az Athéné szép ülő 
szobra elkallódott és nem is olyan régen került csak elő; magántulajdonból jutott 
vissza a régi helyére, most az első kerületi elöljáróság épületének, az egykori város-
házának szentháromságtéri sarkán áll. 

A XIX. század elején már eloszlott a várbeli jezsuiták emléke is, s már nem volt 
többé értelme annak, hogy a tér Jezsuita térnek neveztessék. Akkor többféle nevet 
is kapott: nevezték Fő térnek, hiszen a plébánia templom tere volt, ahol a nagy 
egyházi, sőt nemzeti ünnepélyek a legnagyobb fénnyel s a városi tanács jelen-
létében folytak le. De hívták Városház térnek is, mert a városház oda sarkalt. No 
de voltak, akik visszatértek a régi névhez, mely a fogadalmi emlékről ismét Szent-
háromság tér lett. És mivel a vásár napjain itt is volt sokadalom: kirakók sátra, árus, 
énekes koldus, meg miegysmás, hát lett a nép nyelvén Piac tér. De a sokfele nem 
hivatalos nevet eltünteti egyszerre a szép név, melyet ma is visel. 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 

Minden városnak a főtere a városháza előtt van. Ez a város legtekintélyesebb 
pontja, ahol közvetlenül szerezhet hírt mindenki arról, ami a városban, a várossal 
történik, amit a tanács határozott, a rendeletekről is ugyanitt nyerhet tudomást, a 
hirdetéseket itt látja legelébb. 

A budai városháza ott volt a főtemplom közelében. Minden utcából könnyen 
elérhető hely. 

A mohácsi vész előtt, mikor még Buda nem volt a győzelmes császár kegyel-
méből német, ezt az utcát Német utcának nevezték. De aztán, hogy az élet egyre 
városiasodott, meg a kereskedelem is helyhez kötöttebb lett, akkor itt voltak a kü-
lönböző vásárosok, árusok. A városházában meg a szemközti házsor házaiban vol-
tak utcára nyíló bolthelyiségek és pincemélyek, ahol árusok szolgálták ki a közön-
séget. Ezért lett aztán a neve Kalmár utca. De meg azt a kalmárt, aki mindent árult, 
gyógyfüveket, kenőcsöket, olajakat, csőre-szerszámot, a tanács határozata szerint 
csak olyan árut nem, amit rőffel kelletett mérni, ezeket hívták akkor patikárosok-
nak, s így lett ez az utca az Apothekáriusok utcája. 



Hogy azonban mi neve volt akkor, amikor a kontyos törököt uralta a város, 
egészen biztosan meg nem állapítható, de sejthető, hogy az ott tanyázó iparosnép 
után kapta a Rézművesek utcája nevet. Ez csak abból a rendkívül értékes és fontos 
lajstromból vehető, melyet 1686-ban egy Marsigli nevű olasz mérnök készített a 
keresztény kézre került egykori magyar királyi városról. 

Ennek a zseniális sokoldalú olasz tudós mérnöknek rendkívüli érdemei vannak 
Buda törökkori emlékei körül. Gróf Marsigli Lajos Ferdinánd (1654-1717) volt, 
akit a keresztény hit iránti mély rajongás és a muzulmán-gyűlölet már kora ifjúsá-
gában idevezérelt, hogy részese legyen a nagyszerű munkának, mellyel ki fogják 
szorítani a pogányt a keresztény Európából. Sok küzdelem, még több nehézhad-
technikai tanulmány, kísérleti munka, sokszori sebbeesés után bevonul a diadalit-
tas, zsákmányéhes zsoldos hadinéppel a rommá lett, visszahódított Budavárba, és 
a szabad prédálás második napján Mátyás király palotájának romjai között felkutat 
egynehány Corvina roncsot, aztán a török főiskola könyvtárából egy zsák régi kele-
ti kéziratot visz sátrába. Ezek most szülővárosa, Bologna könyvtárának kincsei. 

O készíti el Buda térrajzát mesteri finoman és tökéletes pontossággal, többször 
is, hol a császár, hol a pápa számára. És ő írja össze a volt török város, Budin jelentős 
épületeit 1686 szeptember havában, tehát közvetlenül a visszavétel után. 

Ebben a lajstromban a városon belül nyolc templomot sorol fel, ezek között van 
— olasz írásforma szerint leírva annak török nevét — a Seich Giamisi Cosangilar 
Socaghinde nevű, nem éppen nagyméretű templom, melyről mondja, hogy az a 
Rézművesek utcájában állott, de erről egyetlen más leírás vagy térkép nem em-
lékezik. 

Marsigli ezt a nevet csak a budai megmaradt lakosok ajkáról jegyezhette le; a 
német időkre nem is ment át a Rézművesek utcája név, mert akkor, hogy itt voltak 
az élelmiszerárusok meg a húsmérő székek az úttesten, a szabadban, a nép meg-
szokta, hogy ezt a helyet csak úgy nevezze, hogy a Mészárszékeknél, az ő nyelvü-
kön: bey denen Fleischbánkcn, és így is maradt elég soká. 

1809-ből maradt egyetlen német kalendáriom mondja, hogy a mészárszékek a 
városház pincehelyiségében voltak. Utóvégre ez is lehetséges... 

Ekkor még a mai Szentháromság utca két részből áll: az a szűkebb kis utcadarab, 
mely az Úri utcától a bástyasétányig szerénykedik, volt Svábok utcácskája (néme-
tül: Scbwaben gássl). Persze, ez a régi Német utca névjogutódja lesz. 

De a kis Svábok utcácskája már jelentéktelenségénél fogva névtelenné lesz, 
vagy lehet, hogy csak emlegetetlenné, mert semmit sem tudunk későbbi nevéről. 

A XVIII. század közepén a városház előtti utcarész komoly nevet kap: Városház 
utca lesz belőle, amely néha Városház tér néven is szerepel, sőt akkorában e néven 
a mai Szentháromság terét is értik. 



A felsőrészen lakó várbeliek piaca a múlt század derekán itt volt, ezért ezt a 
helyet Vásár térnek is mondták az enefelé lakók. A városi gazdasszonyok itt vásá-
roltak és itt elégedetlenkedtek egymás között, mondván, hogy már nem lehet élni, 
mert minden olyan drága, hogy megfizethetetlen! Egy font borjúhúsért elkér az a 
cudar húsáros nyolc krajcárt... van annak lelke...? 

1875-től kezdve az az úttest, mely a Nagyboldogasszony temploma előtti nagy 
tért összeköti a Bástyasétánnyal, s az arról levezető gránit lépcsőn által a Vérmező 
vidékével, a Szentháromság utca nevet viseli. Ezt megmagyarázza a Szenthárom-
ság oszlop, mely az utca tengelyében áll a Szentháromság téren. 

SZENT PÉTER MÁRTÍR UTCÁJA 

En ől az utcáról csak azt tudjuk, hogy a váron kívül volt valahol. Ezt kétségtelen 
hitelű okmányok hirdetik. Egy 1547-ből fennmaradt írott emlék azt mondja, hogy 
ez időben a várban Nagy Péter volt a bíró, míg a Szent Péter mártír utcájában egy 
valamely Pál viselte a bírói tisztséget. 

Ennek az utcának a nevét egy alkalommal úgy is találjuk feljegyezve: Kül-
sővárosi Szent Pál utca, lévén fenn a várban is egy Szent Pál utca. 

Ennek a Külvárosi Szent Pál utcának is lehetett valamelyik házsorában temp-
lom, melynek Szent Pál valamelyik volt a védőszentje; egyelőre nem ismerjük ezt 
a templomot. 

SZÍNHÁZ UTCA 

Ez a régebbi időkben hol szűk, hol széles utca a Zsigmond teret kötötte össze a 
keleti oldalon az egykori Szent György ténel. Mondhatnám olyformán is, hogy a 
régi Szent György teret a mai Szent György térrel, mert hiszen a mai Dísz tért régen 
éppen így nevezték. 

Bármilyen kurta kis utca is, de szép történelmi múltja van. A középkorban Szent 
János utca néven emlegették, mivelhogy benne állt a Ferencrendiek kolostora és 
azok Szent János egyháza. Nevezték azért Keresztelő Szent János utcájának is. 

Északi részén nyílása éppen szemben volt a Szent János kapuval, amely bástya-
kapu volt, és a török korban ez lesz majd a Vízi kapu (törökül: Szu kapuszu), mert 
erre jártak le a Dunához és fel a Dunáról a vízhordók, erre ment le a bástyafal, mely 
ezeket arabszolgákat az ostromlók veszedelmeitől védelmezték. Majd jóval későb-
ben itt állott az 1858-ban újraépített és a Vár rendezésekor végleg lebontott Ferenc 
József kapu. 



Az utcácska délen a nagy térre torkolt, mely innen egyenesen a királyi várig, 
vagy annak az udvara mélyébe nyúlt le. 

Mikor Buda megszűnt magyarnak lenni és a hitetlen lett benne az úr, a Szent 
János utcája Bizánc utca, vagy Bizánc kapu utca lett, és a minoriták Szent János 
egyházából lett a Pasa mecset, a Pasa dsámi, és minthogy közelében volt a királyi 
palota, nevezték azt Palota mecsetnek is, az ő nyelvükön: Szeráj dsámi. 

Véget érvén a másfélszáz év, míg a félhold ragyogott a Vár minaretjei csúcsán, 
ennek a dsáminak is el kellett pusztulnia. A Ferencesek máshol kapván telket, régi 
telküket itt a Karmelitáknak osztották, s e rend templomát 1734 júliusában szen-
telték fel. Nem nagy, de igen finom hangulatú templom volt ez. Tornyából három 
széphangú ércöböl hirdette az igaz isten dicsőségét. Ez a rendház és templom adott 
akkor nevet ennek az utcának: Carmeliták utcája, a Zaiger szerint: Carmeliter gas-
sen. 

1784-ben II. József a nemzeti elégedetlenséget kifejező költő verse szerint: 
„Mért gyermekségedben nem tudtuk felőled, 
Hogy kalapos király fog lenni belőled?" 

(Ányos Pál) 
A „kalapos király" őszinte, jóakaratú igyekezetében, hogy a magyarok országát 

is kiemelje maradi állapotából, többek között azt is elrendelte, hogy a legfőbb ható-
ságok Budán székeljenek, s ekkor elrendelte, hogy a Carmeliták épülete részben 
külföldi áruk raktárává, részben a várban lakni köteles tisztviselők számára laká-
sokká építendők át, e lakók a bért a vallásalapnak fizetendik. Erre nézve a tervet és 
a költségvetést maga elé terjesztetni kívánta. A templomból aztán színház lett; 
átépítésével Kempelen Farkas kancelláriai tanácsost, a zseniális mechanikust bízta 
meg. 1787. év október 17-én kezdte el itt a német színészet elődásait. De a magyar 
nemzeti gondolat új életre kelése magával hozta a legközvetlenebb művelődési 
eszköznek, a játékszínnek megteremtését is, és az első magyar színielőadás ugyan-
csak ebben az Isten templomából múzsa templomává lett Várszínházban zajlott le. 

Az első magyar színielőadás emlékét a Székesfőváros közönsége emléktáblával 
örökítette meg a színház homlokzatán. A márványtáblán a fáklyát vivő magyar 
Thália vezeti a nehéz útra az első magyar színigazgatót: Kelemen Lászlót. A dom-
bormű két oldalán ez a felirat hirdeti az épület múltjának ezt a nagy eseményét: 

„A Várszínház falai között hangzott el az első magyar színielőadás, melyet az 
úttörő Kelemen László magyar játszószín-társasága tartott. Az innen virágba szök-
kenő magyar színművészet másfélszáz éven át nyelvünknek gondos őrizője, a nem-
zeti szellem áldozatos hű munkatársa volt." 

Középen a dombormű alatt az első előadás napjának időpontja: 1790. octo-
ber 25. 



Az emléktábla Boldogfai Farkas Sándor műve. 
Művelődéstörténeti jelentőségű eseményt örökít meg a színház falába helyezett 

másik emléktábla. 1800. május 7-én itt hangversenyezett a nagy Beethoven; halálá-
nak százados évfordulója alkalmából a Székesfőváros közönsége Sidló Ferenc 
domborművével ékített márványtáblába vésette a nagy művészi esemény emlékét. 

Ez a színház 1837-ig volt a magyar színészet hajléka. A „komor Buda" — 
ahogyan Déryné nevezi a Várbelieket — annyira otthon ülő lakóival több kísérletet 
buktatott el, s a Várszínház nem kerülhette el végzetét: ma üresen áll. 

Az utca neve, mikor a színház megnyílik, Színház utca lesz, és ma is még ezt a 
nevet viseli. 

TÁRNOK UTCA 

Budavárnak ezt a forgalmas utcáját, mely a város főteréről a főtemplom terére 
közvetlenül vezetett és vezet, a középkorban Szent György utcának nevezték. 

Az elnevezés természetes. A főtér északi végén az utca nyugati házsorának vo-
nalában állott a méltán Nagynak nevezett I. Lajos király építette Szent György 
egyház, amely akkor a főtérnek is nevet adott. Mi sem volt természetesebb tehát, 
hogy az idevezető utca is e templomról kapja nevét. 

Ez a név megmarad még a török időkben is. A török nem egy utcát illet egy 
névvel, de azt a házcsoportot, melyet az életforma, a gyakorlat összefog, ezt aztán 
mahallé-nak nevezi; így volt a mai Tárnok utcában vagy helyesebben utca körül 
egy mahalle, melyet a templom után Szent György utca mahallé-nak neveztek. 

Az a másfél század, míg a törököt uralta a város, sok változást is hozott elő 
benne, persze úgy változtak a nevei is időnként. Találunk írott emléket, mely szerint 
ez lehetett a Fürdő utca akkorában, és valószínűleg azért, mert itt lehetett a várbeli 
muzulmánok Mohamed rendelte fürdője; aztán, amint a város kereskedelmi élete 
és a forgalom lebonyolítása megkívánta, hogy bazárok legyenek, így kellett az 
Budinban is. A helyet, ahol ezek voltak, általánosan Bazárnak nevezték, így a mai 
Tárnok utca és a Dísz tér együtt viselték ezt a nevet. Törökül Csársu dir volt. 

Evlia Cselebi nagyemlékű utazó, akinek mi is sokat köszönhetünk, hiszen írásai-
ból ismerjük igazán a törökkori Budát, írja, hogy ez volt az a hely, ahol különösen 
a szövetekkel kereskedők rakták ki holmijukat, s ezért Bedesztán, vagy Bzesztán 
volt még a török neve. 

A hódoltságból visszanyert város romhalmazából aztán lassanként újraszületett 
ez az utca is. A törmelékben és romtömegben nem volt talán annyira kivehető, hogy 
az az útvonal, mely a borzalmasan halomba lőtt királyi vár és a szintén romokban 



heverő Bécsi kapu között a várterületet átszelte, kissé kanyargós, és a császáriak 
egynek vették, s így az egész kapta a Fő utca nevet (Haupt Gasse). 

De a Fő utcának az a része, mely ma a Dísz tér és a Tárnok utca neveket viseli, 
ugyanakkor Fő térnek is mondatott, s ez így sűrűbben olvasható úgy a hivatalos, 
mint a magán iratokban. 

A múlt század ötvenes éveiben a Buda városi magisztrátus úgy látszik észre-
vette, hogy a hosszan elnyúló és nem is széles úttest nem jöhet térszámba, s az 
utcának önálló nevet adott, és mint ahogy a török idő előtt nevét a déli szomszédos 
tértől nyerte, úgy most az északi szomszédja, a Szentháromság tér után Szenthá-
romság utca lett. Állítólag lett volna idő, amikor az északkeleti végén álló város-
házról Városház utcának is nevezték. 1879 óta Tárnok utca a neve. 

A tárnok régi magyar szó, ebben a formában 1235 óta ismerjük, a legrégibb 
magyar méltóságok egyikét jelenti. A latin tavernicus-ból formálódott így magyar-
rá. Jelentette a kincstartót, kincstárnokot. Mátyás király úgy rendelkezett, hogy a 
tárnokmester Budán éljen s törvényt ne a királyi várban üljön, hanem a város vala-
mely alkalmas épületében — és ez az alkalmas épület, a tárnok városbeli háza 
egyszer valamikor a mi Tárnok utcánk városbeli házában lehetett és így ragadt rá 
az utcára e név. Akkor is a legelőkelőbb utcája volt a városnak, s ebben az ut-
canévben emléket állítottak a régi magyar királyi életnek. 

ÚRI UTCA 

Neve is elárulja, hogy ez úri utca volt Budán. Széles, talán a legszélesebb vala-
mennyi között, a főtértől egyenesen megy a városházához, meg tovább az ősi Mária 
Magdolna templomhoz. A középkorban Olasz utcának nevezték... A latin okmá-
nyokban vicus vagy piatea Italicorum néven nevezik, de van latinnyelvű okmány, 
amelyben úgy említik, hogy: Olazwczya. Már 1403-ban e néven említik, de tud-
nunk kell, hogy a középkori nyelvhasználat szerint olasz alatt a latinust értették, és 
a XIII. század a flandriaiakat is e névvel illette. Ezek pedig azok a mindenre vál-
lalkozó, merész, bárhol hazát találó kereskedő népség, mely már az ország külön-
böző vidékein megtelepedett. (Ezt igazolja az a sok régi helységnév az országban, 
mely nevében az Olaszt és Olaszit máig viseli.) Az Olasz utca nevét ezek szerint 
az olt lakó idegen kereskedőktől nyerhette. De az sem tartozik a lehetetlenségek 
közé, hogy az Anjoukkal és a trónkövetelőként Budán megjelent nápolyi királlyal, 
Kis Károllyal sok olasz vetődött ide és a Kis Károly által kiűzött zsidók helyét, 
mint tudjuk, olaszok foglalták el, és a jó magyar már akkor is olyan volt, hogy az 
idegen előtt hódolattól eltelt, és megadta magát neki, és sietett róluk utcát elnevezni. 



Az utca akkor tényleg előkelő lehetett, az előkelőségek, jómódúak lakták. Az 
itt állott építmények közül még néhány pompás csúcsíves kapualja, pár ház gyö-
nyörű boltíve, földszinti szobája drága emlék a régmúltból, és az az égnek meredő 
keskeny falmaradvány, melyről a hely rajztudomány még nem tud biztosat mon-
dani. Mondják, hogy az a Mindszentek templomának hírmondó fala-é, mert lehet, 
hogy ez a Szent Pál templom maradványa, sőt van tudós, aki a Gara nádor házáról 
beszél, ha ezt kutatja. 

A török világban kissé zuhant az utca előkelő urasága, mert alsó részét: a város-
házától a Szent György térig (Dísz tér) a Csizmadiák utcája nevet kapta, míg felső 
részét Földbástya utcára keresztelték, lévén a Földbástya az a körbástya, mely a 
Görgey szobor környékét övezi, ha kanyargósan is, de oda vezetett. 

A diadalmas császári kormányzat, mely a visszahódított Budát közigazgatta, 
adta neki azt a nevet, melyet ma is visel; immár két századnál is jóval több ideje 
Úri utca. A Zaiger szerint: Herren gasse. 

A szabadságharc utolsó idejében kis időre más nevet kapott. A minden tiszteletre 
és hódolatra méltó mártír miniszterelnök nevéről nevezték el Batthyány utcának, 
de a bevonuló Windischgratz megjelenésével e szép név hamar eltűnt a falakról és 
ismét Úri... nem, Herren Gasse lett. 

*** 



UTALÁSOK 

Ágyúraktár tér — Arzenál tér 
Arany bástya — Bástya 
Bánffy utca — Bánfi utca 
Bástya utca — Casino utca 
Bástya utcácska — Börtönház utca 
Bazár — Dísz tér 
Bécsi kapu utca — Werbőczy utca, Bécsi tér 
Bécsi tér — Bécsi kapu tér 
Bécsi utca — Fortuna utca 
Buegen Gássl — Kard utca 
Collégium utca — Ince pápa tér 
Csárdák őrház — Bástya 
Csonkatorony — Báli basa tere 
Dama Gássl — Anna utca 
Dámbak utca — Anna utca 
Erdélyi bástya — Bástya 
Ezüst bástya — Bástya 
Ferdinánd tér — Ferencesek terccskéje 
Ferencesek tere — Ferencesek terecskéje 
Földtorony útja — Bástya főtér — Dísz tér 
Fő tér — Dísz tér 
Fő utca — Dísz tér 
Francia utca — Fortuna utca 
Gássl hinter denen Schulen — Iskola mögötti utcácska 
Gróf Bethlen István bástya — Bástya 
Halászbástya — Bástya 
Halottak utcája — Werbőczy utca 
Halpiac — Hal tér 
Hinter denen Schulen — Iskola mögötti utcácska 
Híradás bástyája — Bástya 
Horthy Miklós bástyasétány — Bástya 
Hölgy utca — Anna utca 
Hüvelykujj utca — Anna utca 
Iskola tér — Ince pápa tér 
Iskola utcácska — Diák utcácska 
Itália bástya — Bástya 



Janicsár aga utcája — Fortuna utca 
Jezsuita lépcső — Hal tér 
József tér — Ferencesek terecskéje 
József utca — Werbőczy utca 
Kaszinó utca — Casino utca 
Kéményseprő utca — Casino utca 
Klastrom utca — Dárda utca 
Kolostor utca — Dárda utca 
Kossuth utca — Werbőczy utca 
Középső utca — Fortuna utca 
Kurta utca — Balta köz 
Kút tér — Ferencesek terecskéje 
Kút utca — Kard utca 
Külsővárosi Szent Pál utca — Szent Péter mártír utcája 
Legények utcácskája — Kard utca 
Magyar Asszonyok bástyája — Bástya 
Musztafa basa bástyája — Bástya 
Ötvös utca — Ince pápa tér 
Őzbak utca — Anna utca 
Parádé tér — Dísz tér 
Pázmány utca — Ince pápa tér 
Prímás bástya — Bástya 
Régi zsidó utca — Werbőczy utca 
Rongy köz — Fortuna köz 
Savanyúétel tornya — Bástya 
Schulek Frigyes lépcső — Hal tér 
Szent György utca — Dísz tér 
Szent György tér — Dísz tér 
Szent József bástya — Bástya 
Szent Miklós kolostor utcája — Imre pápa tér 
Szent Miklós utca — Ince pápa tér 
Szent Pál utca — Fortuna utca 
Szombathely — Bécsi kapu tér 
Szombati vásár helye — Bécsi kapu tér 
Szombat piac — Bécsi kapu tér 
Szűk utcácska — Hajadon utca 
Tanács utca — Ince pápa tér 
Tanoda tér — Ince pápa tér 



Tej utca — Anna utca 
Tér — Dísz tér 
Tüzérbástya — Bástya 
Újnegyed bástyája — Bástya 
Ulwing (Wilwing) utca — Dárda utca 
Veli bég tornya — Bástya 
Wilwing (Ulwing) utca — Dárda utca 
Zöldfa tér — Ince pápa tér 
Zwinger Gássl — Börtönház utca 
Zsidó tér — Bécsi kapu utca 







Attila Sunkó: „Die Burg". 
Manuskript der Straßennamensgeschichte von Dezső Rexa 

Dezső Rexa von Nemeskút (1872-1964), der Archivar, Kulturhistoriker, 
Schriftsteller und Mitglied des Ungarischen Pen Club ist am 28. Februar 1872 in 
Pest, in einer von Neutraer Komitat herkommenen evangelischen adeligen Familie 
geboren. Er hat seine Studien im Gymnasium am Dcákplatz gemacht, später hat er 
Jura studiert und an der Handelsakademie in Budapest absolviert. Er hat seinen 
öffentlichen Dienst im Jahre 1902 als Archivar des Arwaer Komitats und Bib-
liothekar der Csaplovics-Bibliothek begonnen, von 1910 war er der Hauptarchivar 
des Stuhlweißenburger Komitats und endlich von 1919 derselbe im Pest-Pilis-Solt-
Kiskuner Komitat. Neben seiner literarischen Tätigkeit (eigene Werke und 
Übersetzungen) und seiner Beiträge von Kultur-, besonders Theatergeschichte sind 
seine Ausgaben über die Historie von Budapest am bedeutendesten. 

Das Archiv des Pester Komitats besitzt den größten Teil des sogenannten Rexa-
Nachlasses, den Stoff der „Straßennamen A-Z" und die „Topographie A—Z", die 
auf die Straßen- und geographischen Namen der Bezirken der Stadt Budapest vor 
dem Jahre 1949 beziehenden historischen Daten alphabetisch enthalten. Die 
Zusammenstellung bedeutet den vom Auftrag Öffent l icher Arbeitsrat der 
Hauptstadt zwischen den Jahren 1941—1943 gesammelten Zettelstoff der 3 Bän-
dern „Straßennamenprotokoll der Haupt- und Residenzstadt Budapest", die der 
Verfasser später mit dem Titel „Topographisches Lexikon von Budapest" heraus-
geben wollte. Der dritte Teil, des Manuskript „Die Burg" war die zum Buch 
entwickelte Variante des beziehenden Teils (I. Bezirk, Die Burg) dieses Werkes. 

Das auch noch heute in weiten Kreisen bekannte und in der historischen For-
schung und alltäglicher Datenlieferungsarbeit benutzte und im Archiv der 
Hauptstadt Budapest bewahrte Archivarischen Straßenverzeichnis ist nicht an-
deres, als eine erweitete Variante der Arbeit von Dezső Rexa. Der Wert des Werkes 
von Rexa wird dadurch wesentlich erhöht, daß der größte Teil seiner Archivsquel-
len in der zweiten Weltkr ieg vernichtet worden sind. 

Die einleitende Studie versucht die archivarischen und bibliographischen Quel-
len des Manuskripts Die Burg von Dezső Rexa möglicherweise zu enthüllen. 



NÉMETH ILDIKÓ 

A SOPRONI LAEHNE-FÉLE NEVELŐINTÉZET 

1853-1918 

A XIX. század folyamán Sopronban működő, elsősorban elemi oktatással, 
leányneveléssel vagy zene- és nyelvtanítással foglalkozó, magánkézben lévő isko-
lák közül kiemelkedett Laehne Frigyes fiúk számára alapított elemi és középfokú 
tanintézete. 

A Laehne család nevelőintézete 1853-ban nyílt meg és 1918-ig állt fenn, 9-18 
éves fiúk számára, a Bécsi domb egyik hatalmas kerttel ellátott, városszéli, kétszin-
tes házában. Az iskola épületének a második világháborús bombázások után meg-
maradt része ma lakóház a Bécsi úton. 

Az akkoriban modernnek számító nevelési elveket valló — ma úgy mondanánk, 
kísérleti — intézmény több évtizeden keresztül érdekes színfoltja volt Sopronnak. 
Az intézetet külföldi példák nyomán szervezte meg alapítója. Célja az volt, hogy 
egy olyan nevelési formál honosítson meg — a nyilvános iskolák és a házitanítás 
pozitívumait ötvözve —, amely a növendékeket megfelelően előkészíti későbbi, 
felsőbb szintű tanulmányaikra, ugyanakkor többet ad az átlagos középiskolánál. 
Többet annyiban, hogy nemcsak a szellemi, hanem a testi és erkölcsi nevelésre is 
odafigyelnek a pedagógusok, és minden diák számára biztosítják az egyéniségének 
megfelelő képzést és bánásmódot. Megfelelő anyagi háttérrel, jól felkészült peda-
gógusokkal valóban jelentős eredményeket ért el az iskola, méltán alapozva meg 
hírnevét. 

Az iskola történetére vonatkozó források legnagyobb részét az intézeti értesítők 
teszik ki. Az 1859/60., 1866/67., 1868/69., és 1869/70. évi értesítők német, az 
1883/84., 1884/85., 1886/87., 1887/88. éviek magyar és német, az 1890/91., 
1892/93., 1893/94., 1896/97., 1897/98., 1898/99., 1899/1900., 1900/01., 1901/02., 
1902/03., 1903/04., 1904/05., 1905/06., 1906/07., 1907/08., 1908/09., 1909/10., 
1910/11., 1911/12., 1912/13., 1913/14., 1914/15., 1915/16., 1916/17. éviek ma-
gyar nyelven jelentek meg. Emellett a Soproni Városi Levéltár egyesületi anya-
gában egy 1892-től 1900-ig terjedő önképzőköri jegyzőkönyv, illetve Sopron Vá-
ros Iskola-Bizottságának egyes iratai szolgálnak még adatokkal a Laehne-intézet 
történetéről. 1879-ig bezárólag az Országos Evangélikus Levéltár őrzi a Dunántúli 
Evangélikus Egyházkerülethez írt felügyelői jelentéseket. 

FONS III. (1996) 2. sz. 181-210. p. 181 



Az alapító és a Laehne-dinasztia 

Az alapító: Laehne Frigyes1 

Laehne Frigyes 1822. március 18-án született a poroszországi Osterfeldben.2 

Hatéves korától húszéves koráig a szászországi Weissenfels szemináriumának nö-
vendéke volt. 1842-től hat féléven keresztül a berlini egyetem filozófiai és ter-
mészettudományi kurzusait hallgatta, emellett tanárjelöltként tanított Ottó Schulz 
kisgimnáziumában. Szabadidejében rendszeresen látogatta az eiselensi torna- és 
vívótermet is.'1 

Tanulmányai befejeztével 1845-ben Felsőlövőre (Oberschützen) került tanár-
nak. Úgy érezte, ha nem akar idegen maradni Magyarországon, minél előbb meg 
kell tanulnia magyarul, ezért alig egy év múlva, 1846-ban Debrecenbe ment, hogy 
ott a kollégiumot hospitánsként látogatva elsajátítsa a nyelvet. Egyre inkább kör-
vonalazódott az az elképzelése, hogy bentlakással egybekötött egységes középis-
kolát alapítson Magyarországon, ahol minden gyerekkel az egyéniségének leg-
inkább megfelelő módon foglalkoznak. Időközben, hogy tanulmányai költségét 
fedezni tudja, Degenfeld Imre gróf családjánál házitanítóskodott.4 

Az 1848-as szabadságharcban honvédnek állt, tüzérként szolgált Guyon Ri-
chárd parancsnoksága alatt. Még ugyanezen év késő őszén tífuszt kapott Komá-
romnál, de eljutott Győrig, ahol súlyos betegen feküdt az osztrák csapatok bevo-
nulásakor. A szabadságharc leverése után külföldre ment, először olasz földön, 
majd Svájcban nevelősködött. Amikor 1852-ben újra Felsőlövőre hívták, már meg-
lehetősen jól beszélte az olasz és a francia nyelvet is.5 

Másfél évig tanított Felsőlövőn, majd 1853-ban elfogadta a soproni evangélikus 
alreáliskola vezetésére szóló meghívást. Előző állomáshelyéről magával hozott két 

1 A névírás módja változó: Laehne vagy Láhne egyaránt szerepelhet. Az intézeti értesítőkben 
az 1850-es és 1860-as években a Lahne, később a Laehne alak szerepel. Laehne Frigyes neve 
mindkét alakban előfordul, Láhne Miksa következetesen Umlauttal írta a nevét, Laehne Vilmos 
neve mindkét változatban szerepel. Dolgozatomban az egyszerűség kedvéért a gyako-
ribb Laehne névalakot használom, kivéve Lahne Miksa esetében. 

2 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 7. köt. Bp., 19(X). 934. p. 

3 Laehne, Friedrich: Laehne 's Erziehungschule in Oedenburg für Zöglinge im Altér von 6 bis 
16 Jahren. Oedenburg, 1874. (a továbbiakban Laehne, 1874) 2. p. 

4 Laehne, 1874. 3. p. 

5 Szinnyei J.: i. m. 935. p. 



tanítványa, valamint két környékbeli diák számára megnyitotta internátusát, melyet 
az évek során fokozatosan továbbfejlesztett, és amelynek tanítványai hét esztendőn 
át az általa vezetett reáliskolát látogatták. Az ő igazgatósága alatt szerveződött át 
az evangélikus alreáliskola teljes négyosztályúvá. Hét eredményes év elteltével 
olyannyira felfejlődött az általa alapított internátus, hogy be kellett látnia: egyszerre 
két intézmény vezetésével nem tud megbirkózni. Amikor tan- és nevelőintézete 
megkapta az önállóságot biztosító nyilvánossági jogot, lemondott reáliskolai igaz-
gatói posztjáról, és minden erejét intézete felvirágoztatásának szentelte. 1881. de-
cember 9-én, 60 éves korában halt meg Sopronban.6 

Lahne Miksa 

Láhne Miksa 1856. június 18-án született Sopronban. Elemi iskoláit és a gim-
názium első négy osztályát apja intézetében végezte. A felsőbb három osztályt a 
türingiai Eisenach gimnáziumában, a nyolcadikat a pozsonyi Evangélikus Líceum-
ban járta ki, ahol 1877. szeptember 24-én tett érettségi vizsgát.7 

Ezt követően Párizsba ment tanulni, majd 1879 decemberében beiratkozott a 
bécsi egyetem bölcsészkarára. Filozófiai tanulmányait 1881-ben fejezte be, abban 
az évben, amikor apja halála miatt át kellett vennie az intézet vezetését. Az igaz-
gatói teendők ellátása mellett tanított is: földrajzot, németet, franciát.8 

1885 végén megvált az intézettől, Budapestre került, ahol a Ludovika Akadé-
mián francia nyelvet oktatott. A m. kir. tartalékos hadnagyot 1887-ben főhadnagy-
gyá, 1892-ben II. osztályú századossá nevezték ki. 1910-ben már őrnagy, 1913-ban 
alezredes. Aktívan részt vett az első világháborúban, 1914-ben a 15. honvéd gya-
logezred parancsnoka, 1916-ban dandárparancsnokká léptették elő. Szolgálataiért 
harmadosztályú Vas kereszttel, valamint Lipót-renddel tüntették ki. 1918-ban halt 
meg, a pontos dátum nem ismert.9 

6 Sopron, 1881. december 10. 3. p. Gyászjelentés. A december 14-i lap tudósított a temetésről. 
(3. p.) 

7 Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára ( - SL) XIV/20. Lahne Miksa iratai. 

8 A Soproni Laehne-féle nyilvánossági joggal bíró gymnasium értesítője az 1883/84. tanévről. 
Sopron, 1884. 1. p. (Az értesítő a továbbiakban Értesítő tanév) 

9 SL XIV/20. Lahne Miksa iratai. 



Laehne Vilmos 

Laehne Vilmos 1862. február 24-én született Sopronban. Elemi iskoláit apja 
intézetében, a gimnázium nyolc osztályát Eisenachban végezte. Ezt követően még 
egy évig járt a pozsonyi Evangélikus Líceumba, hogy megtanuljon magyarul. Az 
érettségit már magyar nyelven tette le 1881-ben, majd önkéntesként egy évre a 19. 
vadászzászlóaljhoz vonult be. 

1882-től két éven keresztül a budapesti, egy évig a berlini, majd a negyedik 
évben ismét a budapesti egyetem bölcsészkarának hallgatója volt. 1886-ban az 
egyetem gyakorló főgimnáziumában kezdett tanítani, 1888-ban a szolnoki állami 
főgimnáziumhoz került helyettes tanárként. 

1891-ben, amikor az intézetet 1885-től igazgató Odörfer Kristóf, Laehne 
Frigyes veje a pozsonyi állami főreál iskolához kapott kinevezést, Laehne Vilmos 
átvette az intézet vezetését, és megkezdte az átépítést, újjászervezést.10 Igazgatói 
teendőinek ellátása mellett tanított is: filozófiát, latint, németet, görögöt, sőt igaz-
gatóságának első évében a tornatanári képesítést is megszerezte. Tanított még latint 
a városi főreáliskola hetedik és nyolcadik osztályában is. 

1918-ig, haláláig állt az intézet élén, mely legdinamikusabban az ő vezetése alatt 
fejlődött. 1894/95-ben megnyitotta a hetedik, egy évre rá a nyolcadik gimnáziumi 
osztályt, 1896/97-ben érettségi vizsgálat tartására is jogot nyert az iskola. A főépü-
let bővítése és a park teljes kiépítése is az ő nevéhez fűződik.11 

Laehne Vilmos a közéletben is aktívan tevékenykedett. 1893-ban beválasztották 
a városi képviselőtestületbe, 1905-től a Városi Párt titkára, 1911-től a Városi Gaz-
dasági Párt elnöke, tagja a városi Közigazgatási Bizottságnak. A különféle egye-
sületek is szívesen látták soraikban. Pedagógus mivolta is közrejátszott abban, hogy 
figyelme elsősorban a közoktatásügy felé irányult. Tagja volt a Soproni Paeda-
gógiai Társulatnak, elnöke a városi Kisdedóvók Felügyelő Bizottságának, tagja a 
Siketnéma Intézet Felügyelő Bizottságának és az Evangélikus Iskola-Bizottságnak. 
Emellett dolgozott a soproni szőlőhegyek megmentésére alakult Filoxéra Bizott-
ságban, 1898-ban elnöke volt a Borellenőrző Bizottságnak. Mindezek mellett evan-
gélikus presbiter és az Evangélikus Konvent tiszteletbeli jegyzője is volt. 

1913. október 24-én királyi tanácsosi címet kapott. Öt évvel később, 1918-ban 
hunyt el.12 

10 Értesítő 1892/93. 9. p. 

11 Értesítő 1911/12. 5. p. 

12 Értesítő 1913/14. 4. p. 



Az iskola épülete 

Az 1853-ban alapított internátus 1856-ban 11 tanulóval költözött a Bécsi utca 
21-be, a mai Bécsi út 53. alá.13 Az intézetről szóló ismertetők mindannyiszor kie-
melik a Bécsi-dombon fekvő épületből a városra és az Alpok közelinek tűnő he-
gyeire nyíló panoráma szépségét, az alpokaljai levegő tisztaságát.14 

Amikor Laehne Frigyes családjával és első növendékeivel kiköltözött ide a vá-
ros szélére, még csak a homlokzati épület egy része állt, hat tanulószobával, egy 
nagy munka- és rajzteremmel, külön zeneteremmel, egy felszerelt kémiai labo-
ratóriummal, igazgatói és tanári lakrészekkel.15 A későbbiekben az épületet folya-
matosan bővítették, az intézet húszéves fennállása alkalmából 1874-ben kiadott 
ismertetőfüzet szerint ebben az időben már állt mindhárom szárny, egy-egy emelet-
tel. A főépület magasföldszintjén voltak a növendékek lakó- és munkaszobái, az 
igazgatói iroda, mindkét oldalán egy tanári lakrésszel, valamint a tulajdonképpeni 
iskola nyolc tanteremmel, kémia-, fizika- és természetrajzi szertárral, könyvtárral, 
öt további tanárlakással. A főépület és a jobbszárny teljes első emeletét elfoglalták 
a hálótermek és az itt kialakított négy tanári lakrész. A jobbszárnyon kapott helyet 
az ebédlő, a gazdasági és kiszolgálóhelyiségek, valamint a betegszoba. (A szárny 
külső oldalán gazdasági udvar volt, egyéb melléképületekkel.) A bal szárnyat a 
torna- és díszterem alkotta.16 Az építkezést az utód, Laehne Vilmos folytatta az 
1900-as években. A főépületre ráhúztak egy második emeletet, és a belső átala-
kítások mellett a park létesítményeit is bővítették.17 

Laehne Frigyes nevelési elgondolásaiban fontos szerepet kapott a természet 
megismerése, a friss levegő, és a minél több testmozgás. Ennek megfelelően alakít-
gatták aztán az intézethez tartozó hatalmas kertet, ahol a külön játéktér mellett télen 
korcsolyapályává alakítható szabadtéri lovasiskolát hoztak létre, a tornacsarnok 
mellé tekepályát építettek, a lugasokkal tarkított botanikuskertbe különleges növé-
nyeket telepítettek.18 

13 Losonczy Zsuzsanna: A soproni Laehne-féle nevelőintézet és gimnázium (1853-1903). In: 
Soproni Szemle (= SSz), 1972. 230. p., vö.: Heimler Károly: Sopron topográfiája. Sopron, 
1936. 

14 Laehne, 1874. 13. p. 

15 Laehne, 1874. 28. p. 

16 Laehne, 1874. 13. p. 

17 Losonczy Zs.: i. m. 231. p. Az intézetben 1885 és 1918 között meteorológiai megfigyelőál-
lomás is működött, a méréseket a tanárok végezték. Várkuti János: Meteorológiai megfigye-
lések és észlelések Sopronban. In: SSz, 1973. 61. p. 



A második világháborúban az épülettömb nagyobbik része elpusztult a bom-
bázásokkor, 1944-ben. Ma már csak a főépület egy része és az egyik oldalszárny 
áll, lakóháznak alakították át. 

Az intézet szervezeti felépítése 

1853-ban nyílt meg a nevelőintézet elődjének tekinthető internátus. Hét év múl-
va már elemisták, reáliskolások és gimnazisták is diákjai voltak az intézetnek. Az 
elemi iskola tanulói az intézetben nyertek oktatást, a reáliskolások a városi evan-
gélikus alreáliskolát látogatták, melynek Laehne Frigyes volt az igazgatója. Velük 
együtt tanulták a közismereti tárgyakat a gimnazisták is, akik ezen felül az intézet-
ben külön latin- és görögórákra jártak. Az 1860/6l-es tanévtől kezdve — amikor 
Laehne lemondott reáliskolai állásáról, hogy idejét teljes egészében tanintézete 
fejlesztésének szentelhesse — már a reáltárgyakat is az intézetben oktatták.19 1866-
ban négy elemi, négy reáliskolai és öt gimnáziumi osztályból állt az iskola. A gim-
náziumi osztályok reálgimnáziumként is működtek, amennyiben a szülők a reál 
jellegű képzést is igényelték gyermekük számára.20 

1876 jelentős dátum az iskola történetében: ekkor nyíltak meg a reáliskolai és 
a gimnáziumi hatodik osztályok. A reáliskola a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
térium 1875. szeptember l-jén kelt 17.813. számú rendeletével, a gimnázium pedig 
az 1876. április 20-i 8670. számú rendelettel kapta meg a nyilvánossági jogot, azaz 
államilag érvényes bizonyítványokat állíthatott ki.21 A hatodik osztály elvégzése 
után a tanulóknak lehetősége volt arra, hogy továbbra is az internátusban marad-
janak, és kijáró növendékként a városi középiskolák felsőbb osztályait látogat-
hassák: ,,a kik a gymnasium vagy reáliskola 6. osztályát intézetünkben elvégzik, 
továbbra is megmaradhatnak az intézet kötelékében, tanulmányaikat pedig a sop-
roni városi intézetekben folytathatják, jelesül a Benedekrendü gymnasiumban, 
vagy a reáliskolában".22 

18 Laehne, 1874. 14. p. 

19 Értesítő 1859/60. 12. p. 

20 Értesítő 1866/67. 2. p. „Als Realgymnasium gelten diese fünf Klassen, indem die Gymnasial-
schüler nach Wahl der p. t. Eltern die realistischen Gegenstande hören können." 

21 Losonczy Zs.: i. m. 235. p. 

22 Értesítő 1883/84. 12. p. 



A következő szervezeti változás bizonyos visszaesést jelentett, mert a tankerü-
leti főigazgató az 1886. április 27-én kelt rendeletében az 1886/87-es tanévre csak 
a gimnázium számára adta meg a nyilvánossági jogot.23 

A fellendülés újabb korszaka Laehne Vilmos igazgatóságának első éveiben kö-
szöntött be. 1893/94-ben már volt hetedik osztályos növendéke is az iskolának, egy 
évre rá pedig megnyílt a nyolcadik osztály is. Az 1896/97-es tanévben az immár 
teljes, nyolcosztályú középiskola nyilvánossági jogot kapott, és az év végén meg-
tartották az első érettségi vizsgálatot is.24 A nyilvánossági jogot és az érettségi 
vizsgák megtartásának jogát meghatározott időre, általában 5 évre adta és rendsze-
resen megújította a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. 

Az intézet felügyeleti szerve 1879-ig a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület, 
majd a kultuszminisztérium volt. Az értesítők az adott tanév lefolyásáról közölt 
jelentéseikben mindig megadták a tankerületi főigazgató az évi látogatásainak idő-
pontját és eredményét.25 Mindemellett a soproni Iskola-Bizottság is rendszeresen 
kért jelentéseket az intézet működéséről. 

Tanárok és diákok 

Tanárok 

Az iskola tanári kara bentlakó és bejáró tanárokból állt össze. Az értesítőknek 
volt egy külön fejezete, melyben az intézet tanári testületének tagjait sorolták fel, 
a következő csoportosításban: 

— Az intézet bennlakó tanárai. / vagy: Kizárólag az intézetnél alkalmazott és 
működő tanerők. 

— Bejáró tanárok és hitoktatók. / vagy: Szaktanítók kötelező tárgyakra. 
— Rendkívüli tárgyak tanítói. / vagy: Tanítók különös tárgyakra.26 (Rendkívüli, 

azaz a törzsanyagon kívül oktatott tárgy volt például a zenetanulás, a tánc, az ún. 
svédfaragás stb.) 

23 Losonczy Zs.: i. m. 236. p. 

24 Értesítő 1886/87. 1. p. 

25 Pl.: Értesítő 1883/84. 15. p. „Az intézet vezetése a magy. kir. vallás és közoktatásügyi 
minisztérium közvetlen felügyelete aiatt áll, melyet a gymnasium és reáliskola osztályaiban 
Ngs. Dr. Németh Antal győri tankerületi főigazgató úr eszközöl, az elemi iskolában pedig 
Szabó Károly kir. tanfelügyelő gyakorolja azt." 



A tanárok neve után közölték végzettségüket, tantárgyaikat, a tanított osztályo-
kat és heti óraszámukat. 

Általában jellemző, hogy az intézet tanári kara két-három évenként kicseré-
lődött. A bentlakó tanárok egyben nevelőtanárok is voltak, ami azzal járt, hogy a 
napi tanítási időn túl is részt kellett venniük az intézeti életben. Ez pedig számos 
kötöttséget és viszonylag kevés szabadidőt jelentett, így érthető, ha sokan csak 
egy-két évre vállalták az intézeti tanárkodást. Minden évben volt néhány tanárjelölt 
is az intézeti nevelők között, akik képesítést szerezvén, valamilyen állami vagy 
egyházi középiskolába kérték kinevezésüket. Ugyanakkor volt a tantestületnek 
több stabil tagja is, akik hosszú éveken át az intézetben tevékenykedtek. A tan-
testület állandó tagjai három-négy tantárgyat is oktattak, heti óraszámuk átlagban 
18-22 óra körül mozgott. Az elemi iskolában és a középiskolában egyaránt taníthat-
tak, nemegyszer az elemi iskolai tanító oktatta a középiskolásoknak a készségtár-
gyakat. 

A tantestület tagjainak gyakori cserélődése nem is annyira az úgynevezett ren-
des tanárokra, mint inkább a más intézetekből átjáró tanerőkre jellemző: ők szinte 
évente váltották egymást. Bejáró tanárok voltak az evangélikus, a katolikus és az 
izraelita hitoktatók, az úgynevezett rendkívüli tárgyak tanítói: a zenetanárok, a ví-
vómester, a táncmester, az egészségtant oktató iskolaorvos. Az 1880-as, 1890-es 
években a reáliskola és az evangélikus líceum tanárai adták a legtöbb órát külsősök-
ként: a líceumi tanárok magyart, latint, görögöt, a reáliskolaiak természetrajzot, 
mennyiségtant, geometriát és szabadkézi rajzot oktattak. Általában egy vagy két 
osztályban, heti 4-8 órában tanítottak. 

Bent lakó tanárként, de nem a tantestület rendes tagjaként voltak fel tüntetve az 
idengennyelvek (francia, angol) anyanyelvű tanárai (ma úgy mondanánk : a lek-
torok), akik szintén csak egy vagy két évet töl töt tek el a nevelőintézetben. 

Az 1870-es évekig a tanárok nagyobb része német és osztrák területekről érke-
zett, később — az intézel magyarosodásával — egyre többen jöttek magyar terüle-
tekről, illetve Sopron vonzáskörzetéből: ennek köszönhetően a legtöbb tanár mind 
a magyar, mind a német nyelvet beszélte. 

A tanárok és a diákok aránya kifejezetten kedvezőnek mondható: 1859/60-ban 
33 diák mellett — az igazgatóval együtt — hét állandó és öt bejáró tanár dolgozott, 
1869/70-ben 79 tanuló mellett hét a bentlakó és hat a bejáró tanárok száma, 
1883/84-ben 54 növendékre kilenc állandó és hét bejáró tanár jut, az 1899/1900-as 
tanévben 66 tanulója és tíz állandó, valamint tizennégy bejáró tanára volt az isko-

26 Értesítő 1898/99. 9-10. p. Vö: Értesítő 1884/85. 1-2. p. 



Iának, 1912/13-ban pedig 120 növendék mellett tizenegy állandó és tizenhat bejáró 
tanárból állt a tantestület. 

A tanárok szakmai munkájáról a tanfelügyelői jelentések adnak értékelést: 
„Örömmel tapasztaltam, hogy a tanítók az elsőtől kezdve az utolsóig mind szakjuk-
ban talpra esett férfiak, kik lelkiismeretesen és jó sikerrel járnak el hivatásukban, 
magától értetődvén, hogy itt is mindenütt, a kipróbált mester és a kezdő között van 
különbség."27 

Az intézet állandó tanárait az értesítők alapján összeállított alábbi lista tartal-
mazza, a név, a szolgálati évkör és a tanított tantárgyak feltüntetésével. Mivel az 
értesítők sorozata hiányos, így ez a felsorolás sem lehet teljes. Az évszámok közül 
az első azt az évet jelzi, amikor először fordul elő az illető tanár az értesítőkben, a 
második pedig azt, amikor még fel van tüntetve a neve. A lista további kutatásokkal 
— az országos középiskolai tanodai évkönyvek áttanulmányozásával — a későb-
biek folyamán még kiegészíthető. 

Igazgatók 

Laehne Frigyes 1853-1881 
Láhne Miksa 1881-1885 
Szántó János 1885-1887 
Odörfer Kristóf 1887-1891 
Laehne Vilmos 1891-1918 

27 Losonczy Zs.: i. m. 234. p. 



Rendes tanárok 

Név Évkör Tantárgy 

1. Laehne Frigyes 1853-1860- algebra, fizika, szabadkézi rajz, német, 
olasz, földrajz, történelem, szépírás 

2. Hartmann Wilhelm 1860- kémia, természetrajz, geometria, latin 
3. Schlieben Erwin 1860- latin, görög, német, földrajz, történelem 
4. Berwind Friedrich 1860- elemi tárgyak 
5. Dupuis S. 1860- francia 
6. Scherzer Wilhelm 1860- zene 
7. Wittstock A. 1860- latin, görög, történelem, földrajz, német 

8. Gartner Theodor 1866- latin, német, kémia, természetrajz, 
katolikus hitoktató 

9. Schnell Eduárd 1866- rajz, geometria, fizika, építészettan, 
ábrázoló geometria, szépírás, magyar 

10. Schiemangk Kari 1866- német, aritmetika, ének, természetrajz 
történelem 

11. Schalk Martin 1866- katolikus hitoktató, német, földrajz, 
számtan, szépírás 

12. Lefébure L. 1866- francia 
13. Pölz Anton 1866- zongora 
14. Schmid Georg 1868-1870- latin, görög, történelem, német 

15. Gille Kari 1868- algebra, geometria, számtan, ásvány- és 
növénytan 

16. Just Eduárd 1868- rajz, geometria, mértani rajz, 
természetrajz, német, földrajz 

17. Wiese Kari 1 8 6 8 - b e - evangélikus hitoktató, latin, német, 
magyar 

18. Dorfleitner Alexander l s ő s - 1 8 7 0 - német, természetrajz, számtan, rajz, 
szépírás, magyar 

19. Brasay Charles 1868- francia 

20. Michl Anton 1870- mértani rajz, szépírás, fizika, 
szabadkézi rajz 

21. Barthelt August 1870- katolikus hitoktató, számtan, geometria, 
szépírás, torna 

22. Collaud Antoine 1870- francia 
23. Lahne Miksa 1881-1885 földrajz, francia, evangélikus hitoktató 

24. Stuppanetz Guido 1883-1894- természetrajz, német, földrajz, 
történelem 

25. Szántó János 1883-1887- magyar, mennyiségtan, földrajz 



Név Évkör Tantárgy 
26. Morscher Jakab 1883-1887- latin, görög 

27. Odörfer Kristóf 1883-1891- latin, német, történelem 
28. Latkóczy Mihály 1883-1885- magyar, latin, történelem, alkotmánytan 

29. Hofbauer Antal 1883-1885- mennyiségtan, szabadkézi rajz, mértani 
rajz, ábrázoló mértan 

30. Kratochwill Péter 1883- természettan, vegytan, mennyiségtan, 
mértan és mértani rajz, ásványtan 

31. Frühwirt Adolf 1883-1885 evangélikus hitoktató, szépírás, elemi 
tárgyak 

32. Hochhaeusler Rómeó 1884- francia, német 

33. Kropf József 1886- földrajz, történelem, latin, magyar, 
ásványtan 

34. Pék János 1886-1891- rajzoló geometria, számtan 

35. B erényi Pál 1886- latin, magyar, francia, történelem 
36. Stelzer Lajos 1886-1888- szépírás, torna, elemi tantárgyak 
37. Gál Ignácz 1887- latin, földrajz, történelem, természetrajz 

38. Janell József 1887- rajzoló geometria, földrajz, számtan, 
torna 

39. Kugler Alajos 1887- magyar, német, történelem 
40. Pausinger Sándor 1887- latin, német, magyar 
41. Egry Ferencz 1890- magyar, latin, francia, számtan 
42. Wissinger Károly 1890-1893- földrajz, természetrajz 
43. Schrödl József 1890-1895- történelem, magyar, német, görög 
44. Mihelics Károly 1890- magyar, latin, torna 
45. Petényi István 1890- latin, görög, magyar 

46. László János 1890-1894- szépírás, torna, ének, elemi tantárgyak, 
svéd asztalos munkák (slöjd) 

47. Csapkay István 1892- magyar, görög 
48. László Ignácz 1892-1894- mennyiségtan, német, földrajz 
49. Marer Zsigmond 1892-1895- rajzoló geometria, mennyiségtan 
50. Molnár János 1892-1898- földrajz, természetrajz, német 
51. Rákóczy Géza 1892- latin, magyar 
52. Laehne Vilmos 1891-1918 latin, görög, német, torna 
53. Karátsony Zsigmond 1893-1898- latin, görög, magyar 
54. Kiss Pál 1893-1910- latin, magyar, szépírás 
55. Schuster Alfréd 1893-1895- latin, magyar, német 
56. Barbarroux Lajos 1893- francia 
57. Csallner Emil 1894-1900 latin, német, torna 



Név Évkör Tantárgy 

58. Bobillier Louis 1894- francia 

59. Prager Gusztáv 1894-1896- elemi tantárgyak, szépírás 
60. Kammer Alfréd 1895- földrajz, német, ásványtan, növénytan 
61. Laehne Alfréd 1895- latin, német 

62. Szakáts János 1895- számtan, rajzoló geometria, szabadkézi 
rajz, mértan 

63. Stamm Alfréd 1895-1897- magyar, latin, görög, történelem 
64. Barák Imre 1896- földrajz, természettan 
65. Grűsz Ede 1896-1898- magyar, német, latin, szépírás 
66. Kletz Gábor 1896-1902- történelem 
67. Burgmann Rezső 1896-1899- ének, elemi tantárgyak 
68. Ozsváth József 1897-1900- magyar, latin, szépírás 
69. Hillner János 1898- német, francia 
70. Krausz Károly 1898-1900- földrajz, természetrajz 
71. Thold Orbán 1898-1900- latin, magyar 
72. Jakobinyi Péter 1899- latin, magyar 
73. Sándor Venczel 1899-1901- német 

74. Kiss József 1899-1906- számtan, rajzoló geometria, elemi 
tantárgyak 

75. Ardos Frigyes 1900-1903- természetrajz, földrajz, kémia 
76. Bálint Károly 1900-1903- latin, magyar 
77. Gerő János 1900- latin, görög, magyar 
78. Horváth Lajos 1900- latin, történelem, szépírás 
79. Márton Nándor 1900- latin, magyar, földrajz, történelem 

80. Virányi Gyula 1900- természettan, mennyiségtan, rajzoló 
geometria 

81. Frána Péter 1901-1903- német, francia 
82. Gombay Károly 1901- magyar, latin 
83. Helyes István 1901-1906- latin, görög, magyar 

84. Szegvári Gyula 1901-1904- mennyiségtan, természettan, rajzoló 
geometria, filozófia 

85. Csellár Arnold 1902-1905- magyar, latin 

86. Forberger Andor 1902- szabadkézi rajz, szépírás, rajzoló 
geometria 

87. Koczogh András 1902-1904- történelem, földrajz, magyar 
88. Bartu Aurél 1903- számtan, mennyiségtan, természettan 

89. Javorek Kálmán 1903-1905- szabadkézi rajz, szépírás, rajzoló 
geometria 



Név Évkör Tantárgy 
90. Keith Károly 1903- német, magyar 
91. Szabó I. Lajos 1903- magyar, latin, történelem 
92. Thirring Gyula 1903-1905- természetrajz, földrajz 

93. Kerékgyártó 
(Pick)Jenő 1904- természettan, mennyiségtan 

94. Kovács Sándor 1904- történelem, magyar 
95. Mészáros Gyula 1904- német, magyar 
96. Révai József 1904- magyar, latin, görög 
97. Zwick Vilmos 1904-1907- mennyiségtan, természettan 
98. Acsay Ferenc 1905- magyar, latin, görög 
99. Einzig Miklós 1905-1912- német 

100. Fejér Gyula 1905-1910- természetrajz, földrajz 
101. Laurentzi Vilmos 1905- történelem, földrajz 
102. Szalai Károly 1905- magyar, latin 

103. Thirring János 1905-1907- szabadkézi rajz, szépírás, rajzoló 
geometria 

104. Váradi Mihály 1905- rajzoló geometria, mennyiségtan 

105. Gyors József 1906- mennyiségtan, természettan, rajzoló 
geometria 

106. Harmos Sándor 1906- magyar, latin 
107. Kemény Gábor 1906- magyar, latin, görög 
108. Merker Márton 1906-1909- magyar, latin, görög 
109. Molnár Kálmán 1906- történelem 
110. Nemes István 1906- elemi tárgyak 
111. Gerhardt Henrik 1907- mennyiségtan, természettan, szépírás 
112. Halmos Miksa 1907-1910- mennyiségtan, természettan 
113. László Béla 1907- magyar, latin, görög 
114. Nagy Ferenc 1907-1910- földrajz, történelem 

115. Szabad Ferenc 1907- szabadkézi rajz, szépírás, rajzoló 
geometria 

116. Székely József 1907- magyar, latin 
117. Briindl Károly 1907- német 
118. Dániel Árpád 1908-1911- mennyiségtan, természettan 
119. Freész Endre 1908-1917- magyar, latin, görög 

120. Kálmán László 1908- szabadkézi rajz, szépírás, rajzoló 
geometria 

121. Mráz Aladár 1908- magyar, latin 
122. Rochlitz Hermán 1908- német, magyar 



Név Évkör Tantárgy 

123. Bakó Károly 1908- toma, elemi tantárgyak 

124. Grünwald Jenő 1909- magyar, latin, német 

125. Kiss Ernő 1909- toma, elemi tantárgyak 

126. Nichi Lázár 1909- magyar, latin 

127. Thomay Béla 1909- magyar, latin, görög 

128. Bal la József 1910- mennyiségtan, rajzoló geometria 

129. Friedrich János 1910- földrajz, természetrajz 

130. Harsányi Ferenc 1910- magyar, latin 

131. Jakobics János 1910- torna, szépírás, elemi tantárgyak 

132 Kameniczky András 1910-1915- magyar, latin, német 

133. Kozma Béla 1910- földrajz, történelem, szépírás 

134. Szilágyi Adolf 1910-1912- magyar, latin 
135. Bereczky Lóránd 1911-1915- toma, szépírás, elemi tantárgyak 

136. Czuppon Elek 1911- magyar, latin 

137. Helbek János 1911-1917- földrajz, természetrajz 

138. Kucsera Rezső 1911- magyar, latin 

139. Miklósy Zoltán 1911- földrajz, történelem 

140. Patz Jenő 1911-
mennyiségtan, természettan, rajzoló 
geometria 

141. Pekl Mihály 1911-1916- mennyiségtan, természettan 

142. Erdei József 1912- történelem, földrajz 

143. Intze Béla 1912- magyar, latin 

144. Láng György 1912- mennyiségtan, rajzoló geometria 

145. Szántó Béla 1912- nevelőtanár 

146. Zsarkó Péter 1912-1914- magyar, latin, görög 

147. Axaméthy Gyula 1913- szabadkézi rajz, rajzoló geometria 

148. Ferenczy Zoltán 1913-1915- történelem, földrajz 

149. Frick József 1913-1916- magyar, latin 

150. Gajdos József 1913-1915- magyar, latin, görög 

151. Havas János 1913-1917- latin, magyar, történelem, szépírás 

152. Vizhelyi Gábor 1913- mennyiségtan, természettan, szépírás 

153. Ágoston Ernő 1914-1917- szabadkézi rajz, számtan, rajzoló 
geometria 

154. Panyik-Tóth József 1914- magyar, latin 

155. Simon Károly 1914—1916- magyar, latin, szépírás 

156. Zsupán László 1914- történelem, földrajz, magyar 
157. Angi Dénes 1915-1917- történelem, földrajz, magyar 



Név Évkör Tantárgy 
158. Welbe Olivér 1915- magyar, német 
159. Benkó Barnabás 1916- magyar, latin 
160. Bogdán y Ferenc 1916- magyar, latin 
161. Kulcsár Endre 1916- magyar, latin, számtan 

A tanárok tudományos és közéleti tevékenysége 

Sok tanár vállalt közéleti szereplést, amikor belépett különféle helyi és országos 
egyesületek tagjainak sorába. Többen tagjai voltak a Soproni Paedagógiai Tár-
saságnak, a Soproni Irodalmi és Művészeti Körnek, a Magyar Kisdedóvók városi 
szervezetének, a Zeneegyesületnek, a Torna- és Tűzoltó Egyesületnek. Ugyanígy 
említésre méltóak még: az Országos Középiskolai Tanáregyesület, a Magyar Phi-
lológiai Társaság, a különböző földrajzi és történelmi társulatok, természettudo-
mányi egyesületek.28 

A tanítás mellett a tantestület nem egy tagjának jutott ideje arra, hogy tudomá-
nyos tevékenységgel foglalkozzék. Az intézeti értesítőkegyben publikációs lehető-
séget is jelentettek. Több-kevesebb rendszerességgel közölték a tanárok tudomá-
nyos dolgozatait, a legkülönfélébb témákban — a görög irodalomtól a neveléslé-
lektanig — írt értekezéseit. 

Az értesítőkben előforduló értekezések 

Év Név Cím 

1859/60. Friedrich Laehne Ueber unsere padagogischen Wochenschlüsse zur 
Förderung der Methode und Disciplin. 

1869/70. Friedrich Laehne 
Zur Lösung der Religionsfrage der Schule 
gegenüber im Allgemeinen und in unserer 
Erziehungsanstalt im Besonderen. 

1869/70. Anton Michl Bemerkungen über den Unterricht in der Chemie 
und Physik. 

1869/70. Alexander 
Dorfleithner Bemerkungen zum naturgeschichtlichen Unterricht. 

1883/84. Latkóczy Mihály Cicero mint nevelő. / Cicero als Erzieher. 

28 Pontos adatok, tagnévsorok összeállítása az egyesületek iratanyagában való további kutatást 
igényel, amely már meghaladta a jelen dolgozat kereteit. 



Év Név Cím 
1884/85. Latkóczy Mihály Vörösmarty Mihály költészete. 

1884/85. Lahne Miksa Tan- és nevelő-intézetünknek iránya, czélja és 
lényege. 

1886/87. Kropf József A jellemfejleszésről. / Ueber Charakterbildung. 

1887/88. Odörfer Kristóf Néhány szó a magánintézetekről. / Zur 
Existenzberechtigung der Privatinstitute. 

1890/91. Schrödl József Eszterházy Pál herczeg nádor. 
1892/93. Laehne Vilmos A kézügyesség tanítása mint a nevelés eszköze. 
1893/94. Laehne Vilmos „Slöjd". 
1894/95. Laehne Vilmos Tornaverseny és kirándulás. 

1895/96. Kiss Pál Alkalmi beszéd az ifjúsághoz a milleneumi 
ünnepélyen. 

1897/98. Kletz Gábor Ünnepi beszéd a 48. törvények szentesítésének 50. 
évfordulója alkalmából. 

1899/1900. Jakobinyi Péter Pár szó a görög tragédiai kar szerepéről. 

1901/02. Kletz Gábor Budapest és környéke telepedési fejlődésének 
áttekintése. 

1901/02. Laehne Vilmos Bejczi Németh Antal dr., győri tankerületi kir. 
főigazgató. 

1902/03. Csellár Arnold A görög házassági jog. 
1903/04. Koczogh András Jókai halálára. 
1903/04. Pünkösdi kirándulás. 
1905/06. Laurentzi Vilmos Kirándulás a Raxra. 
1906/07. Sophokles drámái. 
1907/08. Nagy Ferenc Bocskay István felkelése és a porta. 
1908/09. Nagy Ferenc A Fertő geográfiája. 
1909/10. Dániel Árpád Égi testek légköre. 
1910/11. Szilágyi Adolf Apollonius Rhodius ,,Argonautica"-ja. 

1911/12. Freész Endre és 
Szilágyi Adolf 

Láhne Vilmos igazgató tanári működésének 25 
éves jubileuma. 

1913/14. Frick József Láhne Vilmos királyi tanácsos. 
1913/14. Laehne Vilmos A pszichológia helyes alkalmazása a tanításban. 

1916/17. Bogdány Ferenc Emlékbeszéd Arany János születésének századik 
fordulója alkalmából. 



Diákok 

Az értesítők kezdetben csak egy névsort közöltek a tanulókról, melyben a nö-
vendékek lakhelye mellett az osztályt tüntették fel. Ez a jegyzék az 1880-as évekre 
kiegészült a növendékek táblázatba foglalt általános áttekintésével, melyben benn-
foglaltatott osztályonként a diákok száma, vallási megoszlásuk, nyelvtudásuk és a 
szüleik foglalkozására utaló adatok. Az 1887/88-as értesítőben a névsor és az át-
tekintő táblázat mellett további táblázatok is megjelentek: „A tanulók honosságá-
nak áttekintése" és „A növendékek életkorának kimutatása". Az 1892/93-as tanév-
től pedig a kézügyesség tanításáról készültek összefoglaló táblázatok, a növendé-
kek eredményeinek név szerinti felsorolásával. 1902-től a kimutatások sora újabb 
táblázatokkal egészült ki, melyek osztályonként a tanulók testi fejlődéséről közöl-
tek adatokat: a tanév elején és végén mért magasságot, a mellkörfogatot, a kar és 
lábizmok körfogatát. A statisztikai kimutatások sorát az 1905/06-os tanévtől elő-
forduló érettségi eredmények felsorolása zárja. 

E táblázatok adatai szerint az intézet növendékeinek száma az 1880-as évek 
végének igazgatóváltásaikor bekövetkező jelentős csökkenéstől eltekintve, hosz-
szabb távon folyamatosan nőtt: 1859/60-ban 33, 1869/70-ben 79 diákja volt a tan-
intézetnek. A következő nehezebb években majdnem harmadával csökkent a tanu-
lólétszám, 1883/84-ben 54, 1884/85-ben 61, 1887/88-ban 42 volt a növendékek 
száma. Az 1890-es évektől, Laehne Vilmos igazgatósága alatt újabb fellendülés 
kezdődött: 1892/93-ban 63, a századforduló évében 66, 1902/03-ban 84, 1905/06-
ban 91, 1910/11 -ben már 110, 1913/14-ben 125, az 1916/17-es tanévben pedig 129 
diák látogatta az intézetet. 

Az 1860-as, 1870-es években, amikor még a német volt az iskola tannyelve, a 
növendékek mintegy kétharmada a városból, Sopron szűkebb vonzáskörzetéből és 
Bécsből érkezett, de jöttek gyerekek Pestről, Prágából, Brünnből, Bukarestből, 
Lembergből is. Az 1880-as évek végétől vezetett honossági nyilvántartásokban 
szinte valamennyi magyarországi megye szerepel, az élen váltakozva Sopron és 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun áll, ezenfelül Alsó-Ausztria, Csehország, Szilézia, Stájer-
ország, Szerbia, Bosznia, Fiume neve is feltűnik a listán. 

Az általános áttekintést nyújtó táblázat adatai szerint a múlt század végén a 
diákok döntő többsége, mintegy 90%-a magyarul és németül is beszélt, a fennma-
radó 10% nagyobbik része csak magyarul tudott, illetve voltak, akik valamilyen 
szláv nyelvet beszéltek anyanyelvükként, és mellette valamennyire a magyar vagy 
a német nyelvet is ismerték. Ez az arány századunk tízes éveire már eltolódott, a 
fent említett 90% úgy oszlott meg, hogy a gyerekek körülbelül fele csak magyarul 
beszélt, a többiek mindkét nyelven értettek. A fennmaradó nem egészen 10% 



továbbra is a magyart vagy németet és valamilyen szláv nyelvet beszélők között 
oszlott meg. 

A felekezeti hovatartozást tekintve végig jellemző a katolikusok számbeli fölé-
nye. Utánuk körülbelül egyforma arányban az evangélikusok és az izraeliták, majd 
a reformátusok és a görögkeleti egyházhoz tartozók következtek. 

A szülők „polgári állására" vontakozó statisztikai adatok tanúsága szerint a leg-
többen a mintegy 25%-ot kitevő „földbirtokosok és bérlők" kategóriájába tartoz-
tak. Ezután megközelítőleg egyforma arányban, tízegynéhány százalékkal a keres-
kedők, az iparosok és gyárosok, a magánzók és a tisztviselők következtek, legkeve-
sebben a katonatisztek és az értelmiségiek voltak. 

Oktatás és nevelés 

Nevelési elvek 

Laehne Frigyes és a későbbi igazgatók többször ismertették az értesítőkben és 
tájékoztató kiadványaikban az intézetet, bemutatva az általános célkitűzéseiket, 
nevelési elveiket, oktatási módszereiket és eredményeiket. 

Ilyen tájékoztató füzet volt a Laehne Frigyes által rendszeresen kiadott „Prog-
ramm von Friedrich Laehne's Lehr- und Erziehungs-Anstalt für Zöglinge im Altér 
von 6 bis 16 Jahren in Oedenburg", melyben az alapító megfogalmazta taninézete 
célkitűzéseit: az intézmény gondoskodik a rábízott gyermekekről, biztosítja szel-
lemi, erkölcsi, testi fejlődésük feltételeit, a legmodernebb pedagógiai módszerek 
— itt Pestalozzira hivatkozik — felhasználásával. !29D 

Lahne Miksa az 1884/85-ös értesítőben a következőképp fogalmazta meg a ne-
velőintézet céljait: „Az intézet feladatául tűzi ki magának, hogy növendékeit tes-
tileg ép, egészséges és erős, ügyes itjakká képezze, alapját vesse meg derekas szel-
lemi és gyakorlati műveltségüknek, életüknek és törekvésüknek az eszmény felé 

29 Lahne, Friedrich: Programm von Friedrich Lahne's Lehr- und Erziehungsanstalt für Zöglinge 
im Altér von 6 bis 16 Jahren in Oedenburg. Oedenburg, 1868. (a továbbiakban Lahne, 1868.) 
1. p.: „Unsere Erziehungsanstalt hat nur Zöglinge vom sechsten bis vollendeten sechzehnten 
Jahre. Sie sorgt für die physische, moralische, technische und geistige Ausbildung der ihr 
anvertrauten Jugend mit allén Mitteln, welche die Erziehungs- und Unterrichtskunst der neuen 
Zeit darbieten. Wir streben darnach, dass die Knaben einen gesunden, kraftigen und gewandten 
Körper, einen heitern und bescheidenen Sinn, ein wohlanstandiges Betragen und ein reines, 
frommes Gemüth aus unserm Hause mitnehmen." 



mutasson irányt, fejtsen ki bennök derült és szerény kedélyt, szoktassa tisztességes 
magaviselethez: tartson fenn és ápoljon bennük tiszta és vallásos érzületet".30 

Mindezt az intézet megfelelő felszereltsége és a szakképzett, felkészült tanári 
kar tette lehetővé. A magániskolái nevelés előnye, hogy minden növendékkel ké-
pességeinek megfelelően, egyénileg is foglalkoztak, és a gyermeket nemcsak taní-
tották, hanem nevelték is, ami a nyilvános iskolákra nem mindig voltjellemző. Ha 
szükséges volt, a tervezettnél több időt fordítottak az elsajátítandó tananyagra: ma 
úgy mondanánk, diákközpontú volt a tanítás. „Oktatásunk nem előadó, az oktató 
eljárás mindig kölcsönösségen alapul és a tanárnak legszükségesebb feladata az, 
hogy az osztálynak szellemi álláspontjára helyezkedjék, de még ebben is tekintettel 
legyen az egyes növendékek ismereteire, tehetségére és felfogására, ... lehetőleg 
minden órában minden tanuló feleljen, a tananyagot pedig nemcsak átérteni szük-
ség, hanem ismételt átdolgozás és sokoldalú megvilágítás által már a tanóra folya-
mában, de különösen annak végén, bele is kell már vésődnie az emlékezetbe."31 

8-10 fős osztálylétszám mellett, a diákok életkorát és teherbírását figyelembe 
vevő, szünetekkel, más jellegű tevékenységekkel váltakozó tanórák, valamint ele-
gendő szabadidő és játéklehetőség megadásával oda tudtak figyelni a gyerekek 
egyéni ambícióira és azok fejlesztésére is. „Kapcsolatban ezzel legyen szabad in-
tézetünknek oktatási czélját közelebbről körvonaloznunk. Teljes joggal állíthatjuk, 
hogy az állami iskoláknak előírt tanterve mellett és azzal egyetemleg képesek 
vagyunk — tekintettel a növendékek létszámának csekély voltára — az egyéniség 
folytonos tekintetbe vételével a legrészletesb különérdekeket szemmel tartani és 
azoknak rendszeres érvényesítését végrehajtani."32 

Laehne Frigyes szerint az eredményes nevelés egyik feltétele, hogy a növendék 
egész napja megfelelő irányítással és felügyelettel, meghatározott rendben teljen, 
csak így szokja meg a rendszeres munkát és válik fegyelmezett, kötelességeit is-
merő emberré. ,,A növendékek mindenkor: akár tanulás, akár játék, akár munka 
idején egy és ugyanazon helyen egy tanár felügyelete alatt állanak."33 Ugyanakkor 
az életkori sajátosságok figyelembevételével a játékra, kikapcsolódásra is meg kell 
teremteni a lehetőséget. Az állandó felügyelet nem azonos a szüntelen dresszúrával: 
a nevelőtanár feladata és erkölcsi kötelessége sokkal inkább a személyes példaadás. 

30 Értesítő 

31 Értesítő 

32 Értesítő 

33 Értesítő 

1884/85. IX. p. 

1884/85. XII. p. 

1883/84. 12. p. 

1884/85. XX. p. 



„Igyekezzél minden növendéknél a hibát lehetőleg elkerülhetővé tenni: ez a mi 
legfőbb nevelési elvünk, ez volt irányadó az egész intézet szervezetében". Ha a 
növendék hibát követett el, a büntetésnél mindig elsődleges szempont volt, hogy a 
vétkes belássa hibáját és lehetőség szerint kijavítsa azt: „Büntetéseink azért nagyon 
is különböznek a büntetés mindennapi és szokott modorától: sohasem szabad esz-
menélküli fegyelemtartássá lenniök, hanem a büntetendő cselekménnyel bizonyos 
oksági összeköttetésben kell állaniok, szükséges, hogy a hibás cselekedeteknek 
természetes kifolyását képezzék és úgy tűnjenek föl, mint a mi azoknak egyen-
értékét képviseli és a megzavart egyensúlyt helyreállítja. Csak így van a nevelő 
büntetésnek paedagógiai jogosultsága, előreláthatólag csak így van nevelői ered-
ménye és mélyebb ethikai hatása."34 

Oktatási módszerek 

A fentebb körvonalazott elvek betartásával az intézeti nevelők igyekeztek nö-
vendékeiket későbbi tanulmányaikra, a felsőbb iskolákra előkészíteni. „Mi tehát 
elvállaljuk a ránk bizott ifjak nevelését egészen a szakoktatás küszöbéig s némi 
előképzettség és rátermettség mellett kezességet vállalunk érte, hogy kilépés után 
bármely állami iskolánál boldogulni fog. E mellett azonban intézetünk sarkalatos 
elvei még mindig a régiek maradnak, jelesül: Önállóság, önműködés és önkép-
zés."35 

Az önállóságra nevelés része volt az is, hogy a leginkább tanár-diák párbeszéden 
alapuló tanórákon a diákoknak véleményt kellett nyilvánítaniuk az adott témában, 
egyéni feladatokat kellett elvégezniük (pl.: természettudományi tárgyaknál kísér-
letek végzése, különféle gyűjtemények összeállítása), később pedig a kézimunka 
és fafaragás alkalmat adott arra, hogy munkáikat kiállítva természetesnek érezzék 
a nyilvános megmérettetést. Törekedtek arra, hogy a tanítványok lehetőleg szaba-
tosan fejezzék ki magukat, és összefüggően tudjanak megnyilatkozni, ne csak anya-
nyelvükön, hanem idegen nyelven is. „Az intézet részletes oktatási czéljainak egyi-
két az képezi, hogy három élő nyelv ismerete jut a növendékeknek: a magyar, 
német, és franczia nyelveké. Mindahárom nyelv kötelező tantárgyat képez, s cso-
portonkint taníttatjuk azt a tanterv kívánalmaihoz képest, de azon hozzáadással, 
mikép, mindenik növendékünk ama két nyelvben, mely nem anyanyelve, gramma-
tikai alapot, Írásbeli gyakorlást és folyékony beszédet illetőleg, olyan haladást te-

34 Értesítő 1884/85. XXI. p. 

35 Értesítő 1883/84. 12. p. 



gyen, a mennyi magasabb társadalmi állásban csaknem elkerülhetetlenül szüksé-
»36 

ges. 
A házi feladatok elvégzésében is megmutatkozott az önállóságra nevelés. A 

kisebbek még tanári felügyelet mellett, a nagyobbak már külön ellenőrzés nélkül 
készíthették el feladataikat. Ha közülük valakinek romlott a tanulmányi eredménye, 
visszakerült az alsóbb osztályosok közé, ahol még a felügyelő tanár szabta meg az 
elvégzendő feladatok sorrendjét, a munkaórák végén pedig ellenőrizte a házi 
feladatokat és adott esetben kikérdezte a leckét. 

Külön gondot fordítottak a testi nevelésre is, mint a szellemi fejlődés fontos 
kiegészítőjére, csakúgy, mint az ének- és zenetanításra, mely „aesthetikai és jellem-
képző tulajdonságokkal" bír.37 

Módszertani szempontból újnak számítottak és nagy jelentőséggel bírtak az 
úgynevezett heti zárlatok, amikor szombatonként az egész tanári testület részt vett 
valamely osztály óráján. Ezen mintatanítások alkalmával a tanároknak módjuk 
nyílt diákjaik más órákon való szereplésének megfigyelésére.,,... az általános isko-
lai fegyelem, az egyes tanár tanításában uralkodó rendtartás nyiltan kiderül a heti 
zárlatban és a hozzá kapcsolkozó megbeszélésben, egyrészt valamely tanártársnak 
bírálata, másrészt szabad eszmecsere, valamint végül az igazgatónak összefoglaló 
Ítélete által az egész próbaelőadásnak más mozzanataival együtt méltatásra talál és 
jegyzőkönyvbe vétetik. Ilyen módon tehát hetenkint valóságos módszertani érte-
kezleteink vannak, melyeken egyszerre történik jelentés az igazgató elé úgy az 
egész intézet viszonyairól, mint egyes növendékekről."38 Emellett évente még há-
rom ellenőrző, az évharmadok végén három osztályzó, és egy zárókonferenciát 
tartottak. 

Tantárgyak, tananyag 

Az értesítők minden évben osztályonként és ezen belül tantárgyak szerinti fel-
osztásban közölték az elvégzett tananyagot. A tantervek az állami előírásokhoz 
igazodtak: ,,... bizonyos egyéni érdekek számbavétele mellett (milyenek növen-
dékeink előkészítése katonai iskolákra, kereskedelmi és iparintézetekre) megtar-
tassák az állami iskoláknál előirt tanterv, mindazonáltal inkább egyéni kezelés 
által".39 

36 Értesítő 1884/85. XV. p. 

37 Értesítő 1884/85. XVI. p. 

38 Értesítő 1884/85. XIII. p. 



Rendszerint az elemi iskolák tananyagának ismertetésével kezdődött az adott 
tanévben átvett tantárgyakról szóló fejezet. Az elemisták tanultak — vallásfele-
kezetük szerint— hittant, melynek keretében azO- és Újszövetséggel ismerkedtek. 
A magyar nyelv és általában az élő nyelvek oktatásakor gondot fordítottak a „hang-
súlyos és szép" olvasás elsajátítására, a fogalmazókészség és a helyesírás fejlesz-
tésére, valamint külön foglalkoztak a nyelvtannal. Számtanból a negyedik elemi 
végére ismerni kellett a négy alapműveletet, a szorzótáblát, a törteket, tudni kellett 
fejben számolni. Földrajzból az alapismeretek, a térképolvasás, Sopron és kör-
nyéke, illetve Magyarország földrajza volt a tananyag. Természetrajzból csak mini-
mális ismereteket tanultak: „Egyes individuumok a természet vagy képek után 
leírattak s megbeszéltettek".40 Szépírásórán a magyar és német betűk írását gyako-
rolták, rajzórán szabadkézi rajzot tanultak, később ehhez a kézügyességi gyakor-
latok társultak, ahol fa- és papírmunkák készítését sajátították el. Emellett hetente 
két ének és két tornaórájuk volt.41 

A középiskolai osztályokban az általános tárgyakat közösen tanulták a gimna-
zisták és a reáliskolások. A tananyag az állami tantervekben előírtakhoz igazodott. 
Az értesítők vallástan, illetve hittan megnevezéssel mind a római katolikus, mind 
az evangélikus felekezetűek számára előírt tananyagot közölték. Mindkét vallás-
felekezethez tartozók tanulmányozták az O- és Újszövetség történetetek, emellett 
a katolikusok a tízparancsolattal, a szentségekkel, a szentek életével, az evangé-
likusok pedig Luther tanításaival foglalkoztak. 

A magyar és a német nyelv órafelosztása szerkezetét tekintve megegyezett. A 
nyelvtanon kívül olvasási gyakorlatok, a nagyobbaknál már szavalás is, valamint 
prózai és költői művek feldolgozása szerepelt a tantervben. Ugyancsak a törzs-
anyag részeként, kötelezően tanultak franciául, de nem osztályonként, hanem a 
nyelvismeret foka szerint beosztott csoportokban. Elsőtől kezdve oktatták a latin 
nyelvet is: a nyelvtani anyag mellett a latinról magyarra, illetve a magyarról latinra 
fordítást gyakorolták. Ötödik osztályban kezdték a görög tanítását, ezzel párhu-

39 Értesítő 1884/85. XI. p. 

40 Értesítő 1887/88. 6. p. 

41 Értesítő 1883/84. 17. p. Az 1880-as években szerepelt még egy „Szemléltető oktatás" el-
nevezésű tantárgy is az elemi iskolai tárgyak között. „Ezen tantárgy legtöbb s legczélszerübb 
anyagot nyújtván a gyermek lelkének fejlesztésére, nagy fontosság tulajdoníttatott a valódi 
szemléltetésnek: miért is oda törekedtünk, hogy minden tárgyat lehetőleg természetes alakjában 
vagy legalább jól utánzott képekben mutathassunk be. Ily módon megismertettek a házi állatok 
és a házban előforduló eszközök." 



zamosan a reáliskolások görögpótló magyar irodalmat (görög irodalmat és műve-
lődéstörténetet, magyar irodalmat) tanultak. 

A törénelemórák anyaga, órabeosztása a múlt század 90-es éveire vált a maihoz 
hasonlóvá. Kezdetben nagyon kevés tényszerű ismeretanyagot közöltek: főbb vo-
nalakban magyar történettel, valamennyire— a latin és görög órákhoz kapcsolódva 
— ókortörténettel és híres történelmi személyek életrajzával foglalkoztak. A ké-
sőbbiekben a tananyag felosztása a következőképp alakult: harmadik osztályban 
tárgyalták a teljes magyar történelmet, egészen saját korukig, negyedikben ókor-, 
ötödikben egyetemes középkor-, hatodik osztályban pedig egyetemes újkortörté-
netet tanultak. A felsőbb két osztályban már nem volt történelemoktatás. 

A földrajzórák tananyaga rengeteget változott az évtizedek során. Az 1860-as 
években még csak minimális általános geográfiai i s m e r e t e t szerezhettek a tanu-
lók, továbbá Magyarország, az osztrák tartományok és Németország természeti és 
politikai földrajzáról tanultak. Később, az 1880-as években már sokkal behatóbban 
foglalkoztak Magyarország és Európa földrajzával. A századfordulóra pedig a tan-
tárgy felosztása is megváltozott: a diákok tanultak úgynevezett politikai földrajzot, 
Európa államainak részletes jellemzésével, a gyarmatpolitika, a különféle izmusok 
ismertetésével, illetve a „Physika és physikai földrajz" tantárgy keretében tárgyal-
ták a Föld szerkezetét, a geológiai jelenségeket. Ezenkívül volt külön fizikaóra is 
a felsőbb osztályokban, ahol az anyagok halmazállapotáról, fénytanról, hőtanról, 
mágnesességről esett szó. 

A természetrajz beosztása is változott. Negyedikben még a természetrajz kere-
tén belül oktattak kémiát, ásványtant, kőzettant, hatodikban, hetedikben külön ás-
ványtan órájuk volt, mint ahogy ötödikben külön szerepelt az állattan és a növény-
tan is. 

A legnagyobb változatosság azonban a matematika részeinek elkülönítésénél 
figyelhető meg. Az értesítőkben szerepel számtan, melynek keretein belül rész-
vények, váltók, állampapírok kezelésével, kamatszámítással, a hazai arany- és 
ezüstpénzek értékének osztrák mennyiségekre való átszámolásával ismerkedtek 
meg a diákok. Volt ezenkívül mennyiségtan is, amely algebrára, illetve geomet-
riára tagolódott. Bizonyos időszakokban külön rajzoló geometriát is tanítottak, 
amely tananyagával néha átfedte a szabadkézi rajz anyagát. 

Szépírásórán a magyar és a német folyóírást gyakoroltatták a növendékekkel. 
Az úgynevezett rendes tárgyakhoz tartozott még a testgyakorlat is. Tornaórán 

végeztek szabadgyakorlatokat, rendgyakorlatokat (menetelés, szakaszképzés), 
szergyakorlatokat, és különféle labdajátékokat tanultak. 

A mindenki számára kötelező rendes tárgyak mellett a szülők kérhették gyer-
mekeik számára úgynevezett rendkívüli tárgyak oktatását. Ide tartoztak a zeneórák 



(zongora és hegedű), a tánc, a vívás oktatása, az 1880-as évektől a francia nyelvórák 
is. A Laehne-intézet „különlegessége" volt a kézügyességórák bevezetése. Ennek 
keretein belül több csoportban fa- és papírmunkákat készítettek a növendékek, a 
svéd eredetű „Slöjd" (fafaragás) rendszerében. „Azon formális czélok, melyeket 
a slöjdtanítással elérni akarunk, a következők: a) kedv és szeretet ébresztése a mun-
ka iránt általában, b) tisztelet keltése a testi munka iránt, c) az öntevékenység fej-
lesztése, d) a növendékek rendre pontosságra, tisztaságra és csínra szoktatása, e) a 
figyelem fejlesztése, f) a tanulónak szorgalomra és kitartásra szoktatása, g) a nö-
vendék testi fejlődésének előmozdítása, h) a szem gyakorlása és a formaérzék fej-
lesztése, i) végül általános kézügyesség elsajátítása. Ezen alaki czélhoz csatlakozik 
azután azon anyagi czél, hogy a növendék bizonyos ügyességre tegyen szert a 
különféle szerszámok kezelésében és hogy jó munka előállítására képesíttessék."42 

A diákok négy fokozatban sajátíthatták el a fa- és papírmunkák készítésének fogá-
sait. Az első két fokozatban csak papírral foglalkoztak, a harmadik fokban kezdtek 
hozzá a fafaragáshoz a slöjdminták szerint. Aki ebben elég ügyesnek bizonyult, az 
a negyedik fokozatban rovátkoló fafaragást tanulhatott. 

Év végi vizsgák, érettségi 

Az intézet kezdettől fogva tartott tanulóinak év végi, nyilvános vizsgákat, ahol 
a gyerekek szüleik jelenlétében adhattak számot tudásukról. A vizsgák időpontját 
és a tárgyak beosztását, a követelményeket az értesítők közölték, de gyakran a 
napilapokban is közzétették. Az itt kapott érdemjegyek alapján kiállított év végi 
bizonyítványok azonban csak a nyilvánossági jog elnyerésével (1876) váltak ál-
lamilag érvényessé. Addig a tanulóknak a városi, nyilvánossági joggal már ren-
delkező középiskolákban kellett vizsgákat tenniük, illetve más iskolába való átlé-
pésnél felvételizniük kellett.43 

1896/97-ben tartották az első érettségi vizsgálatot az intézetben. ,,A második 
Ezredév első éve hatalmas fordulópontot jelöl intézetünk életében. Ez évben nyert 
eddig 7 osztályú gymnasiumunk mint teljes 8 osztályú középiskola nyilvánosságot, 

42 Értesítő 1893/94. 7. p. 

43 Értesítő 1869/70. 26. p. „Auf die oft an uns gerichtete Frage, ob unsere Zeugnisse staatsgültig 
sind, antworte ich kurz: Nein! da wir aber seit dem Bestehen der Anstalt stets nach den 
gehobendesten Gymnasien und Realschulen und Gymnasien Wiens unser Lehrplan einrichteten 
und unsere Schüler streng und gewissenhaft censurierten, so wird unsern Zöglingen fast überall 
jede Nachprüfung erlassen..." 



ez évben bocsátotta az intézet 6 nyolczosztályt végzett növendékét érettségi vizs-
gálatra." 

Az 1905/06-os tanévtől az értesítők újabb fejezettel bővültek: ,,Az érettségi 
vizsgálatokra vontakozó adatok"-kal. Itt leitüntették az írásbelik (magyar, latin, 
mennyiségtan) tételeit és az eredményeket, valamint táblázatosan is kimutatták az 
írásbeli és a szóbeli vizsga eredményeit, sőt azt is, hogy a maturandusok milyen 
életpályára készülnek. 

Önképzőkörök 

„Petőfi-kör" 

Valamikor 1890 körül alakult meg az Ifjúsági Kör, amely 1892-ben — a fenn-
maradt jegyzőkönyv tanúsága szerint — már biztosan a „Petőfi Kör" nevet viselte. 
Az 1890/91. évi értesítőben jelent meg először az a később állandósuló fejezet, 
amely az önképzőkör éves munkájáról tudósított. „A tanintézet kebelében az idén 
is fennállott a már azelőtti években alakult és működő »it]usági kör«. Alakuló 
közgyűlését, melyen a tisztviselők megválasztattak, s a működésben követendő 
irány meghatároztatott, az év elején tartotta. Nagyjában ugyanazon nyomokon ha-
ladtunk tovább, mint az előző években."45 

Ezek az évente ismétlődő beszámolók szóltak az alakuló, záró, az évi rendes és 
az úgynevezett díszgyűlésekről, a taglétszámról, az ifjúsági könyvtár állomány-
gyarapodásáról. Felsorolták továbbá név szerint az évente újraválasztott tisztvi-
selőket: volt főtitkár, titkár, főjegyző, aljegyző, főkönyvtáros, al könyvtáros. A 
könyvtárat a tagsági díj összegéből, valamint a tagok és a tanárok adományaiból 
gyarapították. A kör munkáját az iskola valamelyik, a diákság által felkért tanára 
pártfogolta és irányította. 

Az általában háromhetente tartott önképzőköri gyűlés mindig az előző alkalom-
mal felvett jegyzőkönyv felolvasásával, esetleges kiegészítésével és elfogadásával 
kezdődött. Az általános, tagdíjakra, könyvtárca vonatkozó ügyek megtárgyalása 
után került sor a felolvasásokra és szavalatokra, melyeket kijelölt bírálók elemeztek 
és értékeltek. Az értékelés minden esetben bekerült a jegyzőkönyvbe, akkor is, ha 
a szavalatot gyengének minősítették, vagy éppenséggel el sem fogadták. Ezt köve-
tően az elnöklő tanár kijelölte az újabb szavalókat és a következő gyűlés menet-
rendjét.4'1 A legfőbb hangsúly a szavalatokon, valamint a kör által kiírt pályázatokra 

44 Értesítő 1896/97. 1. p. 

45 Értesítő 1890/91. 53. p. 



érkező pályamunkákon volt: „főként a szavallatok s az esetleg beérkezett Írásbeli 
munkák képezték a tárgysorozatot ... mivel az a tanintézetekben szükségképpen 
megvan, hogy a növendék a nap minden óráiban el van foglalva s igy kevés szabad 
idejét nem fordíthatja oly odaadással a kör ügyeire, ... nem is terjeszthettük ki 
munkásságunkat oly bő térre, mint a nyilvános gymnasiumok- és iskolákban fenn-
álló Önképző körök...".47 

Az önképzőkör az iskolai ünnepségek megszervezésében is közreműködött, az 
énekkarral közösen. Ilyen díszgyűlés keretében ünnepelték meg például március 
15-ét vagy Erzsébet királyné emlékünnepét november 19-én, Erzsébet napkor.48 

„Hercules-Club" 

Egyetlenegyszer, az 1898/99. évi értesítőben fordult elő egy kétoldalas beszá-
moló az ifjúsági testedző körről, amely hét év után az adott tanévben végre állandó 
szervezetet nyert és alapszabályait az igazgató jóváhagyta. Az önképzőköréhez 
hasonló szervezetben működött a tornászklub: elnöke a pártfogó tanár, tisztségvi-
selői voltak: az előtornász, aki a csapatot vezeti, tulajdonképpen az elnök helyet-
tese, a két szertárőr, akik a tornaeszközökért felelősek, a titkár, akinek a jegyző-
könyvvezetés a feladata, és a pénztárnok. 

Az alapszabályzat szerint az egyesület célja a testi erőt és ügyességet, az össze-
tartóságot és igazi barátságot fejleszteni. Rendes tagok csak harmadikos koruktól 
lehettek a növendékek, akik heti 10 krajcár tagdíjat tartoztak fizetni. Pártoló tag 
lehetett az intézet bármelyik tanára vagy növendéke, és évi egy forint befizetése 
ellenében részt vehetett az egyesület tornaóráin, kirándulásain, rendezvényein.49 

A testedző körnek az 1898/99-es tanévben 18 rendes és 12 pártoló tagja volt, 5 
gyűlést, 23 tornaórát és 2 kirándulást tartottak. 

A klubról a későbbiekben egyszer tettek újabb említést. Az 1905/06. évi értesítő, 
amely a Laehne Intézeti Football Egylet megalakulásáról tudósított, utalt a Hercu-
les Clubra is. „Már évekkel ezelőtt volt egy Herkules tornászó egylet intézetünk 
kebelében, amely azonban nagyon kevés ideig állott fenn, a kis érdeklődés miatt." 
Hogy mennyivel volt sikeresebb az újonnan alakult egylet, azt mutatja talán az a 
tény, hogy a Football Egylet neve sem fordult többet elő az év végi jelentésekben.50 

46 SVL X/117. A Laehne féle főgimnázium itjusági önképzőkörének 1892-93-tól 1899-1900-ig 
bezárólag terjedő jegyzőkönyve. 14-15. p. 

47 Értesítő 1890/91. 53. p. 

48 Értesítő 1901/02. 92. p. Vö.: Értesítő 1912/13. 38. p. 

49 Értesítő 1898/99. 31-33. p. 



Rendtartás 

Az iskola és internátus egész működését szabályzó, részben központi, részben 
helyben megfogalmazott szabályzatok és előírások — házirend, tanítási idő meg-
szabása, fegyelmi szabályzat — kezdetben az Entwurf által megadott, majd az 
1876-ban megjelent és 1890-ben módosított középiskolai rendtartáshoz igazodtak. 

Házirend 

A házirendről és ezen belül a tanulók napirendjéről a Laehne Frigyes által a 
szülők számára kiadott tájékoztatóban és a növendékek figyelmébe ajánlott négy-
tételes házi szabályzatban olvashatunk. 

A növendékek számára télen fél hatkor, nyáron fél ötkor kezdődött a nap. A 
reggeli készülődés után hat órakor reggeli imádságot tartottak, majd hétig mun-
kaóra következett. Héttől nyolcig volt a reggeli, nyolctól tizenkettőig tartottak a 
délelőtti órák. Délben az ebédszünet után kettőtől négyig folytatódott a tanítás. 
Uzsonna után ismét munkaóra volt, öttől hétig pedig táncórán vagy tornaórán vet-
tek részt a diákok. Hétkor kaptak vacsorát, utána kilencig ismét munkaóra követ-
kezett, illetve ez volt a különórák ideje is. Az esti ima után a kisebbek nyolc órakor, 
a nagyobbak kilenckor mentek aludni.51 

Szerda és szombat délutánonként nem volt tanítás: jó időben szerdánkét kirán-
dulni vitték a diákokat, csakúgy mint vasárnap délutánonként. (Tavasszal és ősszel 
hagyományosan hosszabb, három-négy napos gyalogtúrákat is szerveztek.) Vasár-
nap és ünnepnapokon a növendékek valamivel tovább alhattak, délelőtt pedig — 
ki-ki felekezetének megfelelően — istentiszteleten vettek részt. Az intézet főképp 
a kezdeti időben alapvetően evangélikus jellegű volt, de a többi vallásfelekezethez 
tartozók vallásos nevelésére is odafigyeltek. 

A házirendben még a napi mosdás és az öltözködés sorrendje is elő volt írva. 
Meghatározott volt a hálótermek rendje, a tanórák, a szabadidő és az étkezés rendje, 

50 Értesítő 1905/06. 120. p. 

51 Lahne, 1868. 13. p. Vö.: Értesítő 1884/85. XVIII. p. A növendékek és a tanárok közösen 
étkeztek, reggelire általában kávét vagy tejet kaptak, tízóraira zsemlét, „melyhez a növendékek 
zsebpénzükből az iskolaszolgánál néhány szelet sonkát, kolbászt vagy gyümölcsöt vásárolhat-
nak", ebédre a leves után valamilyen húsételt, főzeléket és tésztafélét adtak, uzsonnára kenyeret 
és gyümölcsöt, vacsorára pedig húst és főzeléket szolgáltak fel. 



aminek betartására nemcsak az inspekciós tanár, hanem a hetesek is felügyelni 
tartoztak. 

A szülőkkel való érintkezés is szabályozott volt: hetente egyszer írhattak haza 
levelet a diákok, amely minden esetben — csakúgy, mint a kapott válasz — az 
igazgató kezén ment keresztül. Kéthetente pedig úgynevezett mintaleveleket kellett 
írniuk, melyben személyes hogylétükről és az iskolai viszonyokról számolhattak 
be az otthoniaknak. Ezeket a leveleket munkafüzetbe írták, hogy gyakorolják az 
írásmódot, munkájukat a szaktanár kijavította. A mintalevelek készítésének szoká-
sa „egyrészt a szülők és növendékek között való érintkezést szabályozza és rendes 
mederbe vezeti, másrészt azonban a szellemi és erkölcsi haladásnak biztos mérté-
kéül szolgál.... Már ezen szabad érintkezés által mutatja intézetünk, hogy távol áll 
minden kényszertől: minden egyént, kinek érintkezése többi növendékeinkre 
veszélyes volna, fel sem veszünk, vagy mielőbb eltávolítjuk."52 

A tanév szeptember közepén kezdődött és július végén fejeződött be, csak az 
1870-es évek közepétől álltak át a szeptember eleji tanévkezdésre és a július-
augusztusi nyári szünetre. A tanévet kezdetben harmadokra osztották: szeptem-
bertől karácsonyig, januártól húsvétig, húsvéttól július végéig tartottak az évhar-
madok. Az 1880-as évek értesítőiben már félévekről tudósítanak. A nyári nagy-
szünet mellett három hét karácsonyi és két hét húsvéti szünetet kaptak a diákok. 

A tanévnyitókor „Veni Sancte", a tanév végén „Te Deum" istentiszteleten vet-
tek részt az intézet tanárai és növendékei. Az 1880-es évektől hivatalos iskolai 
ünnep volt a koronázás évfordulója (június 8.), az uralkodó (október 14.) és Er-
zsébet királyné (november 19.) névnapja. Megünnepelték továbbá az áprilisi tör-
vények évfordulóját, március 15-ét, és október 6-át.53 

Fegyelmi szabályzat 

A rendtartások egyik fontos része a fegyelmi szabályzat. A Laehne-intézet irat-
anyagában és az értesítőkben külön fegyelmi szabályzat nincsen: a házirend egyes 
tételei foglalkoztak a fegyelemsértésekkel is, illetve a századforduló utáni értesítők 
éves jelentésükben néhány sort az intézet fegyelmi állapotáról szóló beszámolónak 
szenteltek. Ezek adnak némi tájékoztatást az esetlegesen elkövetett vétségekért járó 
büntetésekről, illetve azok fokozatairól. A nevelési elvek tárgyalásakor már szó 

52 Értesítő 1884/85. XVII. p. 

53 Az intézet tartott emellett még kerti ünnepélyeket, farsangi mulatságokat, a tánciskola befe-
jezésekor pedig évente megrendezésre került a hagyományos Laehne-bál is. 



esett arról, hogy a büntetések kiszabásakor a fő hangsúly nem a megtorláson, hanem 
az elkövetett hiba beláttatásán és kijavíttatásán volt. „Minthogy minden intézke-
désünket indokoljuk, a fegyelmezést nyiltan végezzük és igazságosak vagyunk, 
belátja minden növendék úgy a maga mint más hibáját és önfegyelmezésre törek-
szik. Mikor azt elértük, csak akkor vagyunk megelégedve a fegyelemmel. Egy év 
leforgása alatt minden bentlakó növendéket tudunk fegyelmezni és helyes magatar-
tásra szoktatni."54 

A megfelelő viselkedést — a szinte minden részletre kiterjedő házirendben — 
az intézeti élet majdnem minden mozzanatában meghatározták. így például a há-
lótermeket az esti ima után senki nem hagyhatta el a reggeli ébresztőig, takarodó 
után tilos volt beszélgetni, a tanítás alatt egyenes derékkal, kezeket az asztalon 
tartva kellett ülni, a munkatermekben szigorúan tilos volt zajongani, a folyosón 
nem szabadott futni, sőt még a játékok rendje is szabott volt.55 

Ha valaki vétett az intézeti szabályok ellen, büntetése a szóbeli fenyítéstől ál-
talában az elzárásig, illetve valamely étkezéstől való eltiltásig terjedt. Testi fenyí-
tést nem alkalmaztak, a legsúlyosabb fegyelemsértés büntetése pedig a kizárás volt. 

Felvételi feltételek 

Az értesítők végén közölték a következő tanévre vonatkozó tájékoztatást: a tan-
évkezdés időpontját és a felvételi feltételeket. 

Kilencedik életévüket betöltött, a népiskola alsó négy osztályát elvégzett fiúkat 
vettek fel az első osztályba. Felvételkor be kellett mutatni a keresztlevelet, illetőleg 
hiteles születési bizonyítványt, valamint az oltási bizonyítványt. 

1868-ban a következő tandíjtarifák voltak érvényben: az elemi iskolások egy 
tanévre 420 forintot fizettek, a reáliskolai és gimnáziumi tanulók pedig 525 forintot 
a taníttatásért és az internátusi ellátásért. Ebben bennfoglaltatott a szállás, ellátás, 
mosás, felügyelet, esetleges korrepetálás, a francia-, a rajz-, az ének- és a tornaórák 
díja. Külön kellett fizetni a zene-, tánc- és úszásoktatásért, az egyéni felszerelé-
sért.56 Az otthonról hozott öltözéket elfogadták: „Az öltözet kiszolgáltatását a nö-
vendékek számára átveszi az intézet vagy átlagos fizetésre (Pauschale) vagy 

54 Értesítő 1912/13. 9. p. 

55 Laehne, Friedrich: Vier Haustafeln zur Richtschnur t'iir unsere Zöglinge. Oedenburg, 1868. 
5-11. p. 

56 Lahne, 1868. 24. p. 



le-számolásra. A takarékossági szempontot irányadóul, a hazulról hozott ruhákat 
elhordják."57 

Az 1914/15. évtől kezdve az értesítőkben a lezajlott tanévről szóló beszámoló 
mindig az „Intézetünk és a háború" fejezettel kezdődött. Az első világháború gya-
korlatilag szétzilálta a nevelőintézetet. A tanári kar nagy részét és a felsőbb osz-
tályos növendékeket folyamatosan hívták be katonai szolgálatra. Az igazgató, 
Laehne Vilmos halálával pedig sok évtizednyi eredményes működés után végleg 
megszűnt a diákok körében városszerte csak ,,Léni"-ként ismert intézet.58 

Összegzés 

A magánintézet mint képzési forma új jelenség volt a múlt század második 
felében Magyarországon. Egy viszonylag szűk réteg igényeit elégítette ki — gaz-
dag nemesi famíliák és jómódú polgárcsaládok küldték ide fiaikat. 

Sopron földrajzi helyzetéből adódóan kedvező helyzetben volt egy ilyen jellegű 
intézet fenntartásához, hiszen vonzásköre magyar és német anyanyelvű területekre 
egyaránt kiterjedt. Az pedig, hogy az intézetekbe ily módon magyar és német anya-
nyelvű gyerekek kerültek össze, kifejezetten hasznos volt a nyelvtanulás szem-
pontjából. Ugyanakkor a tárgyi feltételek is adottak voltak ahhoz, hogy az akko-
riban igen modernnek számító, egyénre szabott, a gyermek egyéniségére odafi-
gyelő és annak mindennapi életét meghatározó pedagógiai módszereket alkalmaz-
zanak. 

Voltak persze hátrányai is a nevelőintézeti formának. Megfigyelhető a tanerők 
gyakori váltakozása, ami nevelési szempontból kifejezetten hátrányosnak mond-
ható, valamint az erős függés a tulajdonos igazgató személyétől. A tulajdonos halá-
lával, illetve igazgatóváltáskor a hanyatlás korszakai következtek, amely leginkább 
a tanulólétszám nagy mérvű csökkenésén mérhető. A Laehne-intézet több évtize-
des fennállása nem utolsósorban annak köszönhető, hogy végig a család kezében 
maradt. 

A fentebb vázolt, elsősorban az értesítők adatai alapján megrajzolt kép kissé 
leegyszerűsítve, de talán enged némi bepillantást a nevelőintézet mindennapjaiba. 

57 Értesítő 1884/85. XIX. p. 

58 Losonczy Zs.: i. m. 306. p. Néhány családnév azok közül, akik itt neveltették fiaikat: Bissingen, 
Batthyány, Csáky, Lónyay a nemesek, és Lenk, Handler, Lederer, Storno, Winkler stb. a ma 
is ismert soproni polgárcsaládok közül. 



CSIKÁNY TAMÁS 

GUSTAV HERMÁN MÉRNÖKKARI ALEZREDES EMLÉKIRATA 
A KOMÁROMNÁL LÉTESÍTENDŐ VASÚTI HÍDRÓL 

Ha magyar várakról beszélünk, az emberek általában gótikus várromokra vagy 
törökkori palánk, esetleg olaszbástyás végvárakra gondolnak, ritkán jut valaki eszé-
be mondjuk egy XVIII-XIX. századi erőd. Pedig ezekben a századokban is folyt 
még Magyarországon vár- és erődépítészet, ebben az időszakban is nagy jelen-
tőséggel bírtak azok a helyek, melyek a hadseregek fő bázisait képezték békében 
és háborúban egyaránt. Ezek közül mindenképpen kiemelkedik Komárom, mely a 
XIX. század elejétől helyzeténél, fekvésénél fogva nemcsak Magyarország, hanem 
az Osztrák Császárság legfontosabb erődrendszerévé is vált. A városban és a körü-
lötte kiépített rendszer a ma embere számára azért is érdekes lehet, mert ennek 
elemei — szemben régi várainkkal —jórészt ma is eredeti állapotukban láthatók, 
sőt látogathatók. Egy olyan rendszer ismerhető itt meg, amilyen Európában is csak 
kevés maradt fenn eredeti formájában.' 

A nagy francia forradalmat követő időszakban megváltozott a háborúk arculata. 
Az addig jellemző lassú, körülményes, a várharcokat erőltető hadjáratok helyébe 
a gyors lefolyású, a döntő csatákat kereső hadműveletek léptek. A várakat aláren-
delték a tábori hadseregek tevékenységének, amelyek manővereitől függően ala-
kultak ki zárolások, ostromok. 

A napóleoni háborúkban Ferenc császár csapatait több ízben kényszerítették 
menekülésre, sőt az udvarnak is többször kellett távoznia Bécsből. Ez késztette a 
birodalom védelméért felelős katonai vezetőket arra, hogy kijelöljenek egy olyan 
helyet, ahová a hadsereg visszavonulhat, ahol feltölthetik, újjászervezhetik és fel-
készíthetik egy támadóhadjárat végrehajtására. Adott esetben ez a hely biztos me-
nedékül szolgálhatna a birodalmi közigazgatásnak és az udvarnak is. Valószínűleg 
nem okozott különösen nagy gondol az egyetlen igazán alkalmas hely kiválasztása, 
mert Komárom szinte minden követelménynek megfelelt. A város utak, folyók 
találkozásánál fekszik, jó átkelési lehetőséggel rendelkezik, viszonylag közel van 

1 A komáromi erődrendszer történetére 1. Kecskés László: Komárom az erődök városa. 
Komárom, 1984. és Gráféi Lajos: Komárom erődrendszere. In: Új mindenes gyűjtemény 9. 
köt. Pozsony, 1990. 

FONS III. (1996) 2. sz. 211-234. p. 211 



a birodalmi és a magyar fővároshoz. Jó alapot biztosított ehhez a II. József által 
ugyan a városnak átadott, de még mindig jó állapotban lévő vár is. 

A terület felmérése majd az építkezés 1807-ben kezdődött meg és 1815-ig 
kisebb-nagyobb megszakításokkal folyt. Az első feladat a már meglévő, ún. Öreg-
vár és az Újvár korszerűsítése, valamint a Duna és a Vág-Duna túlsó partjain lévő 
hídfőerődök átépítése volt. Különösen felgyorsultak a munkálatok 1809-ben, ami-
kor a győri csata után a vesztes csapatok zöme ide vonult vissza, majd nem sokkal 
később a főhadiszállás és az udvar is ide költözött. Ebben az időszakban épült ki 
— igaz csak földből és fából — a várost a Csallóköz felől védő, a Dunától a Vág-
Dunáig húzódó sánc, melyet az építést elrendelő József nádor után Nádor-vonalnak 
neveztek el. 

A napóleoni háborúkat követően az építkezések leálltak, illetve a belső laktanya 
és a tiszti pavilon kivitelezésére korlátozódtak. Ebben az időszakban sajátított ki a 
kincstár több olyan területet, amelyen később az erődrendszer újabb elemei fel-
épültek. A harmincas évek újabb építkezési hulláma a Nádor-vonal kőből, téglából 
történő átépítésével kezdődött, de ennek befejezését már megakadályozta az 
1848/49-es magyar szabadságharc. 

A hadiesemények ismét bizonyították a vár rendkívüli jelentőségét. Birtoklása 
az országrész ellenőrzése szempontjából, valamint a hadseregek műveleteinek tá-
mogatása miatt is meghatározó volt. A vár védelmi rendszerének korszerűségét 
jelezte az a tény, hogy az osztrákok meg sem kísérelték rohammal bevenni, ost-
romra pedig nem is volt lehetőségük. Bebizonyosodott ugyanakkor az is, hogy a 
Duna jobb partja felől tüzérségi tűzzel szemben védtelen a vár és a város egyaránt, 
így itt egy erődökkel biztosított tábort kell létesíteni. 

Az építkezések 1850-ben folytatódtak Michael Maly alezredes, erődítési igaz-
gató tervei szerint. A jóváhagyott terv alapján az erődrendszer továbbfejlesztését 
három területen kívánták elvégezni: 

— a Duna jobb partján a Csillagerődnek nevezett régi hídfőerődre és az Uj-
szőnytől nyugatra lévő Monostori-hegyen építendő erődre támaszkodó sánctábor 
létrehozásával, 

— a Vág-Duna jobb partján a Nádor-vonaltól Újvárig terjedő szakaszon egy 
erődvonal kiépítésével, 

— a Vág-Duna balpartján egy új hídfő létesítésével. 
A tervezett teljes erődrendszer nem épült ki. A Duna jobb partján a hetvenes 

évek végéig elkészült három önálló erőd, ugyanekkor megépült a Nádor-vonal 
folytatásaként a Vág-vonal. Nem korszerűsítették azonban már a Vág-Duna bal 
partján lévő hídfőt. Az építkezések leállításának egyrészt pénzügyi, másrészt pedig 
hadügyi, katonapolitikai okai voltak. Megváltozott az Osztrák—Magyar Monarchia 



nemzetközi helyzete, külpolitikája, ami maga után vonta azt is, hogy ismét felül 
kellett vizsgálni a birodalom biztonságával kapcsolatos nézeteket. Az állami erődí-
tészet céljául a határmenti várak védhetőségének javítását, ezek átépítését határoz-
ták meg. Ez főleg az északkeleti és a délnyugati területekre vonatkozott. 

A komáromi erődrendszer ekkor már nem volt korszerű. A XIX. század elterjedt 
gyakorlata volt az erődövek alkalmazása, melynek az volt a lényege, hogy a köz-
ponti vár köré — mindig a kor tüzérségének lőtávolságát figyelembe véve — erő-
döket építettek, létrehozva egy vagy több övet. Ezen erődök szétbontakozásra 
kényszerítették a támadókat a rendszer központjától már olyan távolságra, ahonnan 
tüzérsége eredményesen nem lőhette azt. A század közepén az överődök távolsága 
a központi vártól 2500 lépés volt. 

A század második felében azonban a tüzérségi fegyvereknél bekövetkezett vál-
tozások az erődök fejlesztését, átépítését követelték meg. A tudomány és a technika 
fejlődésének következtében a különböző országok hadseregeiben olyan hátultöl-
tős, huzagolt csövű lövegeket állítottak rendszerbe, melyek — az új kézi- és gyors-
tüzelő fegyverekkel együtt — alapjaiban változtatták meg a hadviselést. Az eddig 
épült várak a nagyobb lőtávolságú, pontosabb és hatásosabb lövedéket célbajuttató 
ágyúknak, tarackoknak és mozsaraknak már nehezen tudtak ellenállni. Megindult 
tehát a legfontosabb várak, erődök korszerűsítése, újabb erődövek építése, a falak 
erősítése, a lövegek elrejtése. A központi vártól az erődövnek már 6-8000 méter 
távolságra meg kellett állítani az ellenséget és annak tüzérségét. 

Ezt az átépítést azonban Komáromnál már nem végezték el, annak ellenére, 
hogy jelentőségét több szempontból továbbra is megőrizte. Még mindig a legfon-
tosabb raktár maradt, és kettős hídfő volta is elsődleges szerepet biztosított számára. 
Amennyiben a monarchiát bármely irányból megtámadták, az utolsó védelmi vo-
nalnak a Dunát tekintették. A folyó melletti legfontosabb települések sorában azon-
ban — Krems, Tulln, Bécs, Pozsony, Komárom, Esztergom, Budapest — az egyet-
len állandó erődítéssel rendelkező hely e város volt. Ezért néztek Komáromra még 
ekkor is úgy, mint a birodalom utolsó védőbástyájára. 

Egyes vélemények szerint azonban a fővárosokat kellett volna erődítésekkel 
körülvenni, hisz a hadsereg ellátása szempontjából ezek voltak a legfontosabb he-
lyek. Ezt a gondolatot azonban hamar elvetették, ugyanis a dinamikusan fejlődő 
fővárosokat ekkor már nem lehetett határok közé szorítani, a lakosság ezzel szem-
ben óriási ellenállást fejtett ki. 

Komárom esetében azonban egész más volt a helyzet. Az erődrendszer kiépítése 
és fenntartása ugyanis azt jelentette, hogy jelentősen javítani kellett a környék in-
frastruktúráját. Ez maga után vonta a város kereskedelmének fejlődését és virág-
zását is. 



A birodalom biztonságát, a hadsereg érdekeit kívánta szolgálni, de rendkívül 
fontos lett volna a város számára is annak a javaslatnak a megvalósítása, amelyet 
Gustav Hermán mérnökkari alezredes 1869-ben készített el és terjesztett elő.2 

Az emlékirat szerzője, Komárom erődítési igazgatója egy rövid történeti vissza-
tekintés után méltatja Komárom jelentőségét és megváltozott szerepét a monarchia 
biztonsága szempontjából. Véleménye szerint a várat központi fekvése, raktárbázis 
szerepe, valamint kettős hídfő volta miatt továbbra is elsőrendű helynek kell tekin-
teni. Feladatának maradéktalan ellátása érdekében, valamint a fekvéséből adódó 
előnyök kihasználása miatt is azonban a várost feltétlenül szükséges összekap-
csolni a birodalom legfontosabb vasútvonalaival. 

A vasút katonai szerepét tulajdonképpen ezekben az évtizedekben ismerték fel, 
mivel a csapatok átcsoportosítása szempontjából merőben új lehetőségeket bizto-
sított, illetve az utánpótlásnak is elengedhetetlen eszközévé vált. Komárom ekkor 
már vasúti összeköttetésben volt Béccsel és Székesfehérvárral, ami azt jelentette, 
hogy a déli irányba kiépülő hálózatnak már fontos pontját képezte az erődrendszer. 

A szerző elemzése szerint északi irányban azonban korántsem volt ilyen ked-
vező a helyzet, ugyanis az 1850-ben átadott Pozsony-Érsekújvár-Párkány-Vác 
vasútvonal tervezésekor Komárom érintésével nem számoltak. E hibát azonban 
még ki lehet küszöbölni egy Ersekúj várról Komárom felé, majd közvetlenül a Duna 
balpartján egy töltésen Párkányig haladó szárnyvonallal. E megoldás, ha jelentős 
költségekkel járna is, rendkívül sok előnyt biztosíthatna a katonai szállítás, de a 
kereskedelem, a közlekedés szempontjából is. Különösen igaz ez akkor, ha a déli 
és a kiépülő északi vonalat egy vasúti híddal össze is kötnék. Ez lehetőséget terem-
tene a Dunától északra és délre lévő területek és a meglévő, valamint a létesítendő 
vonalak közötti kapcsolat megteremtésére. Ez a kapcsolat már bővíthető is, egy 
újabb szárnyvonal kiépítésével akár a kassa-oderbergi vasúttal is. Az egyébként is 
szükséges vasúti állandó hidat tehát itt, az erődök védelmében kell kiépíteni. 

A fent említett megoldás — a szerző szerint — további más előnyöket is hordoz. 
A vasúti töltés árvízvédelmi gátként is szerepelhet, ami többek között megoldaná 

2 Hadtörténelmi Térképtár, Budapest. Rendezés aíatt álló irat. Denkschrift über die pennanente 
Uiberbriickung der Donau und Waag innerhalb der Befestigungen von Cotnorn, Feststellung 
der in diese Festung, und über obige Flüfie zuführenden Eisenbahntrapen, so wie der hiedurch 
nothwendig sich ergebenden Aenderungen des ohne Rücksicht auf die Eisenbahnen im Jahre 
1856 sanktionirten Befestigungs-Entwurfes zur Verwollstandigung der Festung Comorn. Ko-
morn im September 1869. Hennán m/p Obstl. im Geniestabe. Itt kívánok köszönetet mondani 
Suba János úrnak, a Hadtörténelmi Térképtár munkatársának, hogy rendelkezésemre bocsátotta 
az iratot. 



azt a gondot is, amit a visszamaradó vizek fertőzésveszélye okoz. A különböző 
járványok mind a lakosság, mind a helyőrség soraiban sokszor nagyon súlyos pusz-
títást okoznak. 

A híd, amely a Duna és a Vág-Duna fölött is átívelne, megoldhatja azt a problé-
mát is, amit Komáromban az állandó átkelési lehetőség hiánya okoz. Hermán 
alezredes tarthatatlannak véli azt az állapotot, hogy a Vág-Dunán csak egy, folya-
matos megerősítést, karbantartást igénylő cölöphídon, a Dunán pedig egy olyan 
hajóhídon lehet átkelni, melyet télre kikötőbe kell vontatni. Ez azt jelenti, hogy a 
birodalom legfontosabb erődrendszerének egyes elemei között hónapokig nincs 
összeköttetés. 

A vasúti híd szükségességének megindoklása után a szerző a híd pontos he-
lyének a kijelölésével foglalkozik. Véleménye szerint ebben a kérdésben a legfon-
tosabb szempont a híd védhetősége. Olyan helyet kell tehát választani, ahol az 
esetlegesen felvonuló ellenséges tüzérség a hidat nem tudja tűz alatt tartani. Ezzel 
kapcsolatban abból kell kiindulni, hogy milyen överődök állnak már, illetve hogy 
a tüzérségnek mekkora a lőtávolsága. Ennek vizsgálatakor azonban felmerül az a 
már ismertetett gond, amely a komáromi erődrendszert erre az időszakra már ela-
vulttá tette. A Duna jobb parti oldalán ekkor még csak két erőd állt, de a terep-
viszonyok miatt a tervezett harmadik — az Igmándi erőd — helyén sem igen lehe-
tett változtatni. 

A fentiek figyelembevételével Hermán alezredes számítása szerint a hidat a 
Monostori erőd keleti oldalánál kell létesíteni. E megoldás mellett az Igmándi erő-
dön kívül még további három, a Maly-féle tervben nem szereplő tábori erődöt kell 
létesíteni, illetve a Dunától északra további négyet. A mellékelt ábrán jelölt he-
lyeken épített kiserődök így kellő védelmet jelentenek a híd és a központi várak 
számára is. A rendszer ezen elvek szerinti befejezése, eltérve a — részleteiben nem 
ismert — Maly-féle tervtől, Hermán alezredes szerint jelentős költségmegtaka-
rítással is járna. 

Az emlékirat végén Hermán alezredes a következőkben foglalta össze a leírtak 
lényegét, mondanivalójának célját: 

,,1. Egy új, állandó híd létesítése Bécs és Pest között, jelenleg csak a komáromi 
erődökön belül valósítható meg. 

2. Az a pont, ahol a Komáromnál lévő folyókat célszerű áthidalni, a mellékelt 
oleátavázlaton található meg és az emlékiratban is részletesen kifejtésre kerül. 

3. Mielőtt a komáromi erődhöz tartozó más objektumok elkészülnének: A sand-
bergi erőd3 és a Vág-vonal építésének elkezdése előtt szükséges a Komáromig, 



illetve a Komáromon belül vezető vasútvonal és a vasúti híd helyének pontos és 
megváltoztathatatlan kijelölése. 

Ezért az itt leírt javaslatokkal kapcsolatban a végső döntést a Magyar Királyi 
Közlekedési és a Honvédelmi Minisztérium képviselőinek bevonásával, végül a 
Császári és Királyi Birodalmi Hadügyminisztérium által felülvizsgálva kell meg-
hozni. 

4. A Kassa-Oderberg vonalhoz való csatlakozó szárny megépítését csak a Po-
zsonytól Pestre vezető szakaszon lehet megvalósítani, akár a Vág vagy a Nyitra 
völgyében Selye, Tornócz vagy Érsekújvár kiindulóponttal, ez azonban csak olyan 
konzorciumnak engedélyezhető, mely egyidejűleg az 1. pontnak megfelelő Uj-
szőnytől Komáromon keresztül vezető vonal megépítését is vállalja. 

5. A vasúti hidat úgy kell kialakítani, hogy egyidejűleg kiszolgálja a minden-
napos gyalogos- és kocsiforgalmat, valamint hadicélokra is alkalmas legyen. 

6. A komáromi erőd további fejlesztését úgy kell tervezni, hogy ezt az állandó 
hidat egy esetleges ostromnál az ellenség ne tudja lerombolni." 

Ha az emlékiratban javasoltak nem is valósultak meg, minden bizonnyal nagy 
szerepet játszottak abban, hogy a már 1856 óta meglévő Győr-Újszőny vasútvona-
lat — amelynek építését 1860-ban Székesfehérvár felé is folytatták — továbbfej-
lesszék, és 1884-re elkészüljön az Újszőny-Tata-Budapest szakasz. Bekapcsoló-
dott Komárom a Dunától északra kiépített vasúti hálózatba is. Egy a Csallóközön 
át létesített vonallal a várost 1910-ben kötötték össze Pozsonnyal és Érsekújvárral. 

Bizonyára ez a javaslat is közrejátszott abban, hogy 189l-re elkészült a már 
nagyon várt állandó híd, az Erzsébet-híd, bár ez csak a közúti közlekedés igényeit 
elégítette ki. A csallóközi vasút átadásának idejére azonban már állt a vasúti híd is, 
így létrejött az a kapcsolat, amely Hermán alezredes tervében már negyvenegy 
évvel korábban szerepelt. 

A vasúti híd tervezésénél, építésénél azonban már nem számoltak az erődrend-
szer védelmi képességével, mert a Monostori erődtől nyugatra, a rendszeren kívül 
készült el. Szerepe azonban így is rendkívüli volt, mind katonai, mind gazdasági 
szempontból. 

A forrást betűhív átírásban közlöm, igyekezve visszaadni a szerző egyéni he-
lyesírását (nagy- és kisbetűk használata, szavak egybeírása stb.). A szövegben kur-
zivált részek az eredetiben aláhúzással kiemeltek. 

3 A szerző itt feltehetően az Igmándi erődre gondolt, mert a Sandbergre, vagyis a Monostori-
hegyre tervezett erőd már 1850 óta épült. 



Denkschrift 

über die permanente Uiberbrückung der Donau und Waag innerhalb der Befes-
tigungen von Comorn, Feststellung der in diese Festung, und über obige Flüße zu 
führenden Eisenbahntrapen, so wie der hiedurch nothwendig sich ergebenden Aen-
derungen des ohne Rücksicht auf die Eisenbahnen im Jahre 1856 sanktionirten 
Befestigungs-Entwurfes zur Vervollständigung der Festung Comorn. 

In der neuern Geschichte der Reichsbefestigung tritt die Festung Comorn, wel-
che im Jahre 1787 unter Kaiser Josef II., als solche ganz aufgelassen und der Ge-
meinde Comorn übergeben wurde erst im Anfange dieses Jahrhundertes wieder in 
den Vordergrund. 

Die für die österreichisch-ungarische Monarchie unglücklichen Jahre 1800, 
1805 und 1809 wo der Feind in das Innere des Staates drang und den Frieden 
diktirte, machten den Abgang eines tüchtigen festen Platzes besonders eines ver-
schanzten Lagers und Manövrir-Punktes an der mittlem Donau fühlbar und lenkten 
die Aufmerksamkeit wieder auf den autgegebenen und doch so wichtigen Punkt 
von Comorn. 

Bereits im Jahre 1807 wurden Genie-Offiziere nach Comorn entsendet welche 
die zu einem solchen Zwecke nöthigen Terrain Aufnahmen vollführten. 

Erfahrungen welche durch die Kriege nach der französischen Revolution 
bezüglich den festen Plätzen gemacht wurden, ließen es nothwendig erscheinen, 
entsprechend den größern Armeen die Grenzen der alten Befestigungen zu über-
schreiten. Das im Jahre 1808 verfaßte Projekt wurde diesen Erfordernissen gemäß 
entworfen. Man beschränkte sich vorläufig jedoch nur auf die schnelle Herstellung 
der jetzt noch bestehenden Brückenköpfe am rechten Donau und linken Waag-
Ufer4, dann auf die Instandsetzung sämmtlicher in der alten Festung und im vor-
liegenden Kronenwerk (neue Festung genannt) befindlichen Kasematten und 
bombenfreien Gebäude.5 

Fast gleichzeitig (1809) wurden auf Befehl des Palatin Erzherzog Josef als der-
selbe mit seiner Armee in Comorn stand und auf der Schütt-Insel vorrückte, zur 

4 A folyókon történő átkelést a túlsó parton épített kis fa-föld erődökkel biztosították, ezek 
képezték a hídfőket. 

5 A Csallóköz keleti szögletében álló Öregvár védelmének javítására a XVII. század második 
felében egy külső védművet építettek, melyet alaprajzi elrendezése miatt neveztek koro-
naműnek. Az 1673-ban befejezett mű jelentősen növelte a vár védhetőségét, sőt mivel területe 
nagyobb, mint az Öregváré, hamarosan Újvárként emlegették. 



Sicherung der Stadt, die Anlage einer von dem linken Donau- bis rechten Waag-
Ufer reichenden Feldverschanzung welche aus sechs durch Linien verbundene Re-
douten bestand, erbaut.6 

Nach der noch in selbem Jahre erlassenen Allerhöchsten Entschließung sollte 
die Befestigung von Comorn „als ein Haupt-Central-Depot-Platz für die ganze 
Monarchie angesehen werden und nicht nur allein für die Vorräthe für die Garnison 
dieser ausgedehnten Festung auf ein Jahr, sondern auch für eine zahlreiche Armee 
von 200 000 Mann in bombenfreien Unterkünften daselbst in Sicherheit bringen".7 

Zur Ausführung dieses großartigen Entschlußes kam es nie, vielmehr wurden 
eine Zeit nach eingetretenem Frieden hiedurch, sogar die angelegten Erdwerke 
gänzlich vernachläßigt, und dieselben erst viel später nach und nach mit gemauer-
ten Eskarpen8 versehen und in den Hauptschanzen der beiden Brückenköpfe ge-
mauerte Blockhäuser9, beziehungsweise Reduits erbaut, deren Decke jedoch nur 
mit Balkenwerk einzudecken eingerichtet war. 

Erst im Jahre 1833 endlich begann man bezüglich der Erhöhung der Vertheidi-
gungsfähigkeit der Festung — deren Objekte mit Ausnahme der alten Festung mit 
ihrem Kronwerke, alle nur den passagéren Charakter von Feldbefestigungen be-
saßen, wieder einen ernstlichen Entschluß zu laßen. 

Die neueren Befestigungsprojekte fallen daher in diese Zeit (1833 bis 1848) und 
es wurde in dieser Epoche auch die wichtige Verschanzungslinie welche der Palatin 
Erzherzog Josef 1809 vor der Stadt gegen die Schütt, zwischen Donau und Waag 
anlegen ließ in permanentem Style ausgeführt. Ihm zu Ehren trägt diese vom dama-
ligen Ingenieur Hauptmann Josef v. Pflügel projektirte und größtentheils unter sei-
ner Leitung ausgeführte schöne Befestigung den Namen ,,Palatinal-Linie". 

Die seit dem Jahre 1850 in Ausführung begriffenen neuesten Festungsbauten, 
gehören mit einigen nicht sehr wesentlichen Abänderungen schon zu dem mit Al-

6 A redout rendszerint földből épített négyszög alaprajzú védmű, amely egyik csúcsával a táma-
dás várható irányába nézett. A lövegek tüzelőállásait és a gyalogság lőpadjait foglalta magába. 

7 A wagrami csatavesztés után az udvar és a hadsereg főhadiszállása is néhány hétre Komá-
romba költözött. Ezen idő alatt az erődrendszer kiépítése fokozott ütemben haladt és több 
ostromgyakorlatot is tartottak. I. Ferenc egy ilyen alkalommal — július 27-én — fejezte ki 
fent idézett akaratát. 

8 Escarpnak a sáncok külső falazását nevezték. Ez a fal képezte ugyanakkor a sáncárok belső 
falát is, mely mögött gyakran lőrésekkel ellátott kazamatasort alakítottak ki. 

9 Az erődök, redoutok belsejében kialakított olyan épületek, amelyek az ellenséges tüzérség 
lövedékei, bombái ellen biztos védelmet nyújtottak a személyi állomány és a különböző 
készletek számára. 



lerhöchster Entschließung vom 21. April 1856 nachträglich sanktionirten und 
bisher allein maßgebenden Befestigungs-Entwurfe des verstorbenen Genie-Gene-
ralen Ritter von Mály an.10 

Nach diesem Projekte wurde am rechten Donau-Ufer das große in der Beendi-
gung begriffene Fort auf dem Sandberge11 angelegt und im Hauptfort des alten 
Donau Brückenkopfes (Donaufort) ein neues durchaus bombenfest eingewölbtes 
Reduit erbaut.12 

Am linken Donau-Ufer wurde die Palatinallinie vom Werke V längs dem rech-
ten Waag-Ufer unter der Bezeichnung ,,Waag-Anschlusz" [sie!] fortgesetzt, und 
dürfte diese Befestigung, wenn die erforderlichen Geldmittel dazu bewilligt wer-
den schon im Jahre 1870 beendigt werden.13 

Nach dem Mály'sehen Befestigungs-Entwurfe sollte am linken Ufer der Waag 
ein neuer Waagbrückenkopf statt dem noch bestehenden alten, den neuern Anfor-
derungen schon längst nicht mehr entsprechenden,14 Schanzen errichtet und am 
rechten Donau Ufer ein verschanztes Lager, statt dem ebenfalls ungenügenden 
alten Donau-Brückenkopf erbaut werden. 

Dieses verschanzte Lager sollte nach diesem Projekte als Hauptstützpunkte 3 
Forts erhalten, nämlich knapp am Ufer das alte Donaufort, und wasseraufwärts das 
nunmehr fast beendigte Fort auf dem Sandberge, endlich vorwärts auf der nach 
Igmand sehenden Anhöhe, das sogenannte noch zu erbauende Fort Igmand.15 Diese 
3 Forts wären durch Linien mit Wallprofil nebst 3 Zwischenwerken unter sich zu 
verbinden, wodurch eine durch 3 Forts und 3 Zwischenwerke flankirte Umfaßung 
am rechten Donau-Ufer welche das Dorf Neu Szöny einschlößen entstehen 
würde.16 

10 E terv szerint — az akkori legkorszerűbb erődítési elveknek megfelelően — az Öreg- és az 
Újvár köré 2(XX)-2500 lépés távolságra erődövet kellett létrehozni. Az öv feladata az volt, 
hogy a központi résztől távoltartsa az ellenséges tüzérséget, illetve biztosítson egy olyan 
erődökkel védett tábort, amely kellő védelmet nyújt akár egy tábori hadsereg számára is. 

11 Újszőnytől nyugatra emelkedő homokdombon 1850 és 1871 között épült ki a Monostori erőd. 

12 A Duna jobb partján, az Öregvárral szemben lévő régi dunai hídfő vagy Csillagsánc korsze-
rűsítése a Monostori erőd kiépítésével egyidőben történt. 

13 A Vág-vonal a Nádor-vonalhoz csatlakozva az Újvárig a hetvenes években a tervnek meg-
felelően valóban elkészült. 

14 A Vág-Duna bal partján lévő hídfőerőd átépítésére nem került sor. 

15 A nagyigmándi út mellett egy magaslaton álló erődöt 1871 és 1877 között építették ki. 

16 A Duna jobb párján további építkezésre — egy előretolt tüzérségi állás kivételével — már 
nem került sor. így nem valósult meg sem az összekötő sánc, sem pedig a három közteserőd. 



Die Nothwendigkeit eines solchen größern verschanzten Lagers am rechten, 
hier zu diesem Zwecke, wegen seiner erhöhten gesündern Lage, auch nur allein 
geeigneten Ufers, wurde von den Vertheidigern der Festung Comorn schon im 
Jahre 1848/49 gefühlt, und demgemäß ein solches durch passagére Schanzen in 
den oben beschriebenen Grenzen errichtet.1' Auch die Erreigniße des Jahres 1866 
brachten es mit sich, daß von diesen glücklicherweise noch nicht völlig eingeeb-
neten Befestigungen 4 Schanzen, darunter hauptsächlich jene auf der gegen Igmand 
gerichteten Anhöhe, in aller Eile in Vertheidigungsstand gesetzt werden mußten, 
um sich den Uibergang über die Donau, einigermaßen zu sichern.18 

Jedes dieser hier angeführten Befestigungs Projekte, war den jeweiligen 
Bedürfnißen und Ansichten der Zeit, angepaßt. Vollständig durchgeführt wurde 
eigentlich keines, da theils entweder die wieder eingetretenen friedlichen Verhält-
niße, die selben als nicht dringend erscheinen ließen, oder und hauptsächlich, die 
Geldmittel fehlten, um diesen im Centrum der vereinigten Monarchie gelegenen 
Punkt, vollständig früher auszubauen, als die fast überall offenen Grenzen des 
Reiches, besonders die italienischen Provinzen selbst, erst mit den nöthigen Befes-
tigungen versehen werden mußten. 

Mittlerweile aber erfolgten wesentliche Fortschritte im Kriegswesen, mit denen 
die Fortification stets gleichen Schritt halten muß, so daß auch die vorher verfaßten 
Projekte bereits veralteten und selbst bei den in Ausführung begriffenen Werken, 
soweit es noch ohne gar zu kostspiligen Aenderungen anging, die nothwendigen 
Rekonstruktionen der Projekte vorgenommen werden mußten. 

Auch die Ansichten bezüglich des Platzes Comorn als solcher, nämlich ob 
Haupt-Waffen, Manövrir und Depot Platz oder bloß doppelter Brückenkopf wech-
selten, und es sind die Meinungen hierüber in maßgebenden Kreisen, eben so 
getheilt, wie jene über die Befestigung von Hauptstädten im Allgemeinen. Leider 
bringt dieses Schwanken den unberechenbaren Nachtheil mit sich, daß in deröster-

17 Az 1848/49-es szabadságharc alatt Komárom végig magyar kézen volt. A Duna jobb partján 
ideiglenes sánctábor létesítésére már 1848 végén is kísérletet tettek, de ez az osztrák támadásig 
nem fejeződött be, így védelméről le kellett mondani. December végétől 1849. április végéig 
a várat körülzárta az osztrák hadsereg egy hadteste, illetve a Duna-parton felállított ostrom-
lövegekkel heteken át lövették a várost. 1849 nyarán a sánctábor kiépítésére nagy gondot 
fordítottak, ideiglenes, illetve tábori erődítési elemekkel megerősítve e munkálatok július ele-
jére be is fejeződtek. így vált lehetővé, hogy Komáromot két hadtest védje közel 20 (XX) 
fővel. Főként ez késztette az oszrák hadvezetést arra, hogy a világosi fegyverletétel után is 
tárgyalások útján igyekezzen a vár birtokába jutni. 

18 A königgrätzi csata után közvetlenül is fennállt annak veszélye, hogy a porosz csapatok ki-
jutnak a Dunáig, így az átkelőhelyeket fokozott ütemben erősítették. 



reichisch-ungarischen Monarchie es noch nicht so weit gekommen ist, wirklich 
eine allen Anforderungen der Neuzeit entsprechende Festung zu besitzen. 

Der nun im Zeitgeiste einmal vorhanden, und aus verschiedenen Ursachen ent-
standene, hier nicht weiter nöthig zu erörternde unüberwindliche Wiederwille der 
Bevölkerung großer Hauptstädte gegen ihre Befestigung, endlich ihre durch die 
große Ausdehnung, außerordentlich ausfallende Kostspieligkeit, dürfte, was die 
österreichisch-ungarische Monarchie anbelangt wieder und bestimmt darauf hie-
führen Komorn — als fast in der Mitte der Entfernung beider Hauptstädte Wien 
und Pest-Ofen und ebenfalls a cheval der Donau gelegen — als einen Zentralpunkt 
bezüglich der Befestigung des Reiches anzusehen und auf diesem Platze alles das 
zu übertragen was sowohl der Befestigung von Wien und Pest-Ofen zugedacht war. 

Komorn kann als Stadt und selbst als Handelsplatz durch seine Verwandlung 
in einen befestigten Zentralplatz nur gewinnen. Es ist hier kein Wiederwille der 
Bevölkerung in Beziehung des Vorhergesagten zu bekämpfen, und ein solcher ver-
löre auch jede Berechtigung hiezu, da Komorn bereits eine Festung seit jeher ist, 
andrerseits hier die Interessen des Staatsbürgers so wenig als möglich gekreuzt, 
vielmehr aber durch die nothwendige Hinzulenkung von Communications Mitteln 
aller Art, welche samt höchstwahrscheinlich nicht ihre Richtung hieher schon 
genommen hätten, und noch nehmen müßen befördert werden. 

Ferners würde die Vervollständigung Komorns in einen Haupt-Zentralplatz, 
auch durch dessen geringer zu geben nothwendige Ausdehnung, die Staatsfinanzen 
nicht so in Anspruch nehmen und was die Hauptsache ist: dessen Ausführung in 
keine so unendlich weite Ferne gerückt werden. 

Es müßte da Komorn an der Hauptlebensader des Reiches an der Donau liegt, 
und neben bei bemerkt selbst für den Eisgang zwei sehr vortheilhaft gelegene 
Hafenplätze hat, welchc daher auch als Kriegshafen für eine Donaudampfflottile 
hier umsomehr benützt werden müßten, da sich mit solchen Eigenschaften bis Or-
sóvá keine andern vorfinden — der hier zu schaffende Zentralplatz alle Bedingun-
gen besitzen, welche man gegenwärtig an eine Armee-Festung im weitesten Sinne 
des Vortes stellen kann, damit in Zeiten der Gefahr, komme dieselbe von welcher 
Seite immer die Festung alles bergen könnte, was in einer der beiden bedrohten 
Hauptstädte, dem etwa wieder siegreichen Feinde nicht preisgegeben werden darf 
um seine Resourcen zu vermehren (1866). 

Der Zweck dieser Denkschrift ist jedoch nicht, den Gedanken über die Vervoll-
ständigung der bestehenden Befestigungen von Komorn in diesem Sinne weiter zu 
verfolgen, sondern es soll das bisher Gesagte blos die Wichtigkeit dieses Punktes 
erhöhen, um das eigentliche Motiv dieser Abhandlung in das rechte Licht zu stellen. 



Mit der Beendigung des Baues des Forts auch dem Sandberge und des „Waag-
Anschlüsses" als Fortsetzung der Palatinal-Linie tritt wie hier gleichzeitig dar-
gethan werden wird, bezüglich der weitern Ergänzung der in Comorn noch aus 
zuführenden Befestigungsbauten, die Vervollständigung dieser nicht nur für die 
vereinigte österreichisch-ungarische Monarchie sondern speziell für die Länder der 
ungarischen Krone, wichtigsten Festung eine neue Periode ein. 

Diese Periode ergibt sich dadurch, weil bei allen bisher verfaßten Befestigungs-
projekten entweder gar nicht, oder nur nebenbei, einem der wichtigsten Faktoren 
der neuesten Kriegsführung — den Eisenbahnen — welche bereits in den letzten 
Kriegen von Europa und Amerika auf die strategischen Verhältniße so bedeutenden 
Einfluß ausübten, die gebührende Rechnung getragen wurde, diese aber bei der 
Fortsetzung des Komorner Ergänzungs Baues unbedingt in Betracht gezogen wer-
den müssen.19 

Wohl wurde im Jahre 1856 die Wien-Raaber Eisenbahn am rechten Donau Ufer 
bis nach Komorn (Uj-Szöny) verlängert, und im Jahre 1859 mit Stühlweissenburg 
in Verbindung gebracht doch kann diese Eisenbahn den strategischen Zwecken der 
Festung keinesfalls genügen, wenn nicht auch den übrigen, sogleich hier dar-
gethanenen Bedingungen entsprochen wird. 

Zur Vervollständigung des Eisenbahnnetzes des Reiches, insbesondern aber für 
die ungarische Monarchie, drängt sich die Frage einer Uiberbriickung der Donau 
unbedingt in den Vordergrund indem eine solche schon zur absoluten Noth-
wendigkeit geworden ist. Es ist daher vor Allem Andern zu untersuchen nöthig: 
wo ein solcher Uibergang über diesen großen Strom vorerst hergestellt werde, und 
stattfinden könne, welcher gleichzeitig sowohl den Intressen des Handels und Ver-
kehres dann aber auch den strategischen Verhältnißen der Landes-Vertheidigung 
entsprechend sämtliche Anforderungen in sich vereinigte. 

Wirft man eine Blick auf eine Eisenbahnkarte, und denkt sich die Strecke 
Neühäüsel, Comorn, Neü Szöny ausgeführt20, so gestaltet sich der Platz Komorn 
,, durch die Herstellung dieser kaum 5 Meilen betragenden Strecke zu einem der 
wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte Ungarns", indem hier allein die kürzeste Ver-
bindung sämmtlicher Eisenbahnen über die Donau vermittelt erscheinen, was be-

19 Az 1866. évi háborúk, illetve az amerikai polgárháború is bizonyította, hogy a csapatok 
mozgatásának a jövőben a vasút lesz az alapvető eszköze. A felvonulásokat, a hadszínterekről 
történő átcsoportosításokat hetek helyett most már napok alatt elvégezhetik. 

20 Ez által válik lehetővé a Marchegg-Pozsony-Budapest vonalba történő becsatlakozás. 



sonders, für die Südbahnen in Bezug auf die wichtige Kaschau-Oderbergerbahn 
vom höchsten Interesse sein muß.JI 

Ob nun Komorn, oder ein anderer Punkt an der Donau, zu einem solchen 
wichtigen Eisenbahnknotenpunkte geschaffen wird, so muß ein solcher im Inte-
resse der Landes-Vertheidigung, da er durch die Uiberbrückung des bedeutenden 
Donau-Stromes eine strategische Bedeutung gewinnt, unumgänglich dem Verhält-
niße seiner Wichtigkeit gemäß befestigt werden. 

Jedenfalls wird die Anlage einer ganz neuen Befestigung zu diesem Zwecke 
mehr beköstigen als die Benützung eines schon vorhandenen, eben in seiner Er-
weiterung begriffenen festen Platzes. 

Es kann demnach mit Bezug auf das Vorhergehende wohl mit Recht ausgespro-
chen werden: 

,, Die Festung Komorn ist ohne Zweifel jener Punkt, wo sich hinsichtlich der 
permanenten Eisenbahnüberbrückung alle Reichs-Interessen sowohl in Bezug auf 
den Handel, Verkehr und die Landes-Vertheidigung vereinigen". 

Es muß daher jedem Unbefangenen mit Befremden auffallen daß die Festung 
Komorn, welche bisher stets als Zentralpunkt der Reichsbefestigung galt, bei der 
blos 4 Meilen betragenden kurzen Entfernung von Neühäüsel, als solche nicht 
schon längst mit dieser Station und dadurch mit sämmtlichen am linken Ufer der 
Donau befindlichen Eisenbahnen verbunden wurde. 

Dieses Befremden muß sich aber noch auf das höchste Maß steigern, wenn man 
die weitem Kalamitäten kennen lernt, mit welchen der Landes-Vertheidiger zu 
kämpfen hat um das letzte Bollwerk des theueren Vaterlandes um jeden Preis zu 
hatten. Hier und nirgend anders wird—sollte es einmal zu einem derartigen Kamp-
fe kommen — das fernere Schicksal des Reiches entschieden und besiegelt. 

Der Weg aus Komorn auf das linke Donau (Waag)-Ufer führt über eine hölzerne 
von der Stadtgemeinde aus dem Mauthregale nothdürftigst in Stand gehaltene 
Jochbrücke. Ihre jeweilige Beschaffenheit flößt stets derartige Besorgniße ein, daß 
so oft ein schweres Geschütz darüber geführt werden soll, die militärisch-techni-
sche Behörde beauftragt werden muß, die Haltbarkeit der Brücke zuvor zu unter-
suchen. 

Erlaubt es der Wasserstand der Donau, so wird es möglich, vorausgesetzt es sind 
die 13 Brücken und Durchläße auf der Poststraße von der Waagbrücke bis O'Gyalla 

21 Kassát a sziléziai Oderberggel összekötő vasútvonal, mely segítségével a Felvidék északi 
területe elérhető. 



nicht erst kürzlich durch ein statt gefundenes Hochwasser zerstört worden, endlich 
Neiihäüsel zu erreichen. 

Doch treten, wie erst in den kaum verfloßenen Jahren 1867 und 1868 
Hochwässer ein, welche längere Zeit andauern, so kann wie es in den obigen Jahren 
wirklich geschehen, das die Land-Communication nach dieser Seite auch durch 6 
Wochen gänzlich aufhört. 

Es führt demnach nicht einmal eine unter allen Umständen fahrbare gewöhn-
liche Straße vom linken Donau (Waag) Ufer in die Hauptfestung des Reiches. 

Wenden wir uns nach dem rechten Donau Ufer. Es ist Winter, wir passiren eine 
der Waagbrücken auch bezüglich ihrer Haltbarkeit ganz ähnliche hölzerne 
Jochbrücke über den kleinen Arm (der sogenannten Raaber-Donau) und erreichen 
das linke Ufer der Kriegsinsel.22 

Die primitive, ebenfalls aus dem hohen Brückenmauthregale, von der Stadtge-
meinde erhaltene Schiff-Brücke, ist der strengen Jahreszeit wegen abgefahren, die 
Uiberfuhr über die hier bei 500 Schritte breite Donau, ist selbst mit Kähnen des 
starken Eisganges wegen unmöglich. Dieses Eisrinnen dauert schon mehrere Tage 
die Festung am linken Ufer ist vom rechten Ufer vollkommen abgeschnitten, eine 
Verbindung kann nur über Wien und Pest stattfinden. 

Es kann daher ohne Übertreibung mit Recht behauptet werden, daß: Gegen-
wärtig weder die einzelnen Abschnitte der Festung Komom unter sich, noch diese 
selbst mit dem Lande unter allen Umständen verbunden sind. 

Fürwahr ein trübseliges Bild der Hauptfestung des Landes, deren Aufgabe es 
zuförderst ist: einen doppelten Brückenkopf und Manövrirpunkt abzugeben; die 
Möglichkeit der Lösung derselben aber vollständig von den Launen des Elementes 
abhängt. 

Hiedurch tritt die Engherzigkeit des Entschlußes bei Bestimmung der Bahntrape 
von Sellye und Tornocz über Neühäüsel nach Pest in das deutlichste, aber auch 
recht betrübende Licht. Bei gewissenloser Vernachläßigung der wichtigsten Inte-
ressen der Landes-Vertheidugung zog man es aus kleinlichen Ersparungsgründen 
vor, über Neühäüsel direkte nach Párkány die Eisenbahn zu führen. 

Hiebei wurden noch ganz andere höchst dringend zu beseitigende Uibelstände 
gar nicht berücksichtigt. Es sind diese die hier bestehenden Uiberschwemmungs-
Verhältniße. 

22 A kézirat eredeti jegyzete: „Diese Brücke brach schon einmal unter der Last der wegen der 
Ankunft des Erzherzog Stefan Palatin im Jahre 1847 darauf versammelten Zuschauer zusam-
men, wobei viele Menschenleben das Opfer der Vernachlässigung dieses Objektes wurden." 



So nothwendig es ist die Eisenbahn am linken Ufer der Donau nach Komorn zu 
leiten, ebenso und fast noch dringender stellt sich die Eindämmung der hier befind-
lichen Gewässer, welche jährlich oft mehreremale ihre Ufer auf unabsehbare 
Flächen überschreiten, die Ernten verderben, dann aber auch die fieberhaften Mias-
men verbreiten, welche den Aufenthalt in der Umgegend fürjeden Bewohner, und 
selbst der Hausthiere gefährlich, dem das Klima nicht gewöhnten Festungs-Ver-
theidiger aber Verderben bringend sind. 

So kostspielig nun die Eindämmung und gleichzeitige Regulirung des Waag-
flußes, von welchem hier hauptsächlich die Rede sein kann ist, so wären die Kosten 
eines solchen Unternehmens dadurch relativ herabgesunken, wann man beide 
Zwecke vereinigt, nämlich die erforderlichen Dämme gleichzeitig als Eisen-
bahndämme benützt hätten. 

„Mit vereinten Kräften" dem Wahlspruch unseres erhabenen Monarchen hätte 
sich auf diese Weise Großes erreichen laßen denn die Eisenbahn auf dem Inunda-
tions-Dammen längst der Waag von Tornocz bis Komorn, dann weiters am linken 
Donau Ufer die Orte Izsa, Radvány, Mocs, Karva, Ebed berührend endlich Párkány 
erreichend, würde vermöge der hohen Dämme dieses ganze Gebiet vor den Ver-
heerungen der Gewässer für immer geschützt haben. 

Die Fieber-Epidemien der Jahre 1867 und 1868 vorunter besonders die Be-
satzung Komorns welche Tag und Nacht den sich entwickelnden pernitiösen En-
demien mehr als die Bewohner ausgesetzt ist, zu leiden hatte und die Spitäler selbst 
bis Pest hinunter füllte, da die hiesigen nicht mehr für die Kranken ausreichten, 
dürfte wohl die Aufmerksamkeit des hohen ungarischen Landtages ebenso auf sich 
ziehen, als wie jene des k. und k. gemeinsamen Reichs-Kriegs-Ministeriums, wel-
ches bereits die eindringlichsten Erhebungen angeordnet hat, die Ursachen dieser 
Fieber-Epidemien zu ermitteln, und die Mittel zu finden wie dieselben wenn auch 
nicht ganz gehoben, so doch auf ein Minimum eingeschränkt werden könnten. 

Da die Besatzung Komorns bald gänzlich aus Landeskindern bestehen wird, so 
dürfte das Interesse der Herrn Landtags-Mitglieder denen das Wohl und Wehn des 
kräftigsten Nachwuchses unserer Bewölkerung — denn als solche muß doch jeden-
falls die stehende Armee angenommen werden — gewiß nicht gleichgültig sein 
kann, um so reger auf Komorn hingelenkt werden um hier in jeder Beziehung zu 
helfen. 

Es handelt sich hier nachdem Komorn als derjenige Punkt an der Donau erkannt 
wurde, wo ein permanenter Brückenübergang hergestellt werden muß, zuvördert 
darum, die Lage genau zu bestimmen wo diese Brücken mit Bezug auf die beste-
henden Verhältniße, sowohl der schon vorhandenen Eisenbahn nach Uj-Szöny als 
auch der Stadt und Festung wegen, am zweckmäßigsten zu erbauen wären. Darnach 



wird sich die Anlage einer zu jeder Zeit passirbaren Landstraße nach Neühäüsel 
etc richten und gleichzeitig auch die Abhilfe anderer eben berührter Uibelstände 
wie im Allgemeinen dargethan wurde, vereinigen lassen. 

Die Lage einer Eisenbahnbrücke über die Donau ist hier schon durch die beste-
hende von Wien über Raab nach Ncu-Szöny führende Eisenbahn gegeben, und 
durch den Bahnhof dieser Station welcher längs dem Ufer sich auf eine Länge von 
600 Klafter ausdehnt — bedingt. 

Es läßt sich nämlich — außer man scheute sich nicht, sehr bedeutende Umbauten 
auf dieser Strecke vorzunehmen — die von Raab in obige Station geleitete Eisen-
bahn nur dann senkrecht auf das Donau Ufer wie es die Richtung einer Brücke über 
einen so großen Strom verlangt — führen, wenn bei der bestehenden Eisenbahn 
Batterie unter welcher ein Doppelthor für 2 Geleise der Eisenbahn eigens erbaut 
wurde, die bisherige Richtung dieser Strecke in einer Curve von beiläufig 1800 
Schuh Halbmesser gegen die Donau abgezweigt wird. 

Die Eisenbahnthorsohle ist glücklicherweise so hoch über dem Nullpunkt des 
Donau-Pegels gelegen, daß die Strecke obiger Curve — welche erst nach Paßirung 
des Eisenbahnthores innerhalb der Befestigungen ihren Anfang zu nehmen hätte 
— nebst der ganzen Fahrbahn auf der künftigen Eisenbahnbrücke dermaßen an-
gelegt werden kann, damit der Dampfschiffahrt ebensowenig Schwierigkeiten 
bereitet werden wie bei der Kettenbrücke in Pest-Ofen. 

Die Lage der Kriegsinsel bietet den Vortheil, daß ein Theil der Donaubrücke 
auf diese selbst zu liegen, daher bloß mit Viadücten bis zum kleinen Arm, 
fortzuletzen kommt. 

Die Fortsetzung der Brücke über den kleinen Arm unterliegt wegen der geringen 
Tiefe des Flußbettes gar keiner Schwierigkeit. 

Es könnte bezüglich der Lage der künftigen Eisenbahnbrücke ohne die beste-
henden Eisenbahnstrecken ändern zu müßen, noch ein anderer Punkt in Vorschlag 
gebracht werden. 

Dieser würde sich dadurch ergeben, wenn wasserabwärts die gegen Kisbér 
führende Strecke in gerader Linie gegen das Donau-Ufer verlängert wird. 

Diese Verlängerung führt unterhalb der Mündung der Waag in die Donau auf 
das linke Ufer der Letzteren. 

Hier eine Brücke angebracht, würde bei den Eisgängen bei der Flüße bedeutende 
Eisschoppungen nach sich ziehen, und dadurch zu Überschwemmungen der gan-
zen Umgegend Veranlassung geben wie dieses im Jahre 1850 ohne einen solchen 
Objekte im Fluße von sich selbst ergab. 

Werden jedoch bezüglich der neu anzulegenden Fortifikationen ähnliche Be-
trachtungen wegen der Sicherung dieser Brücke an diesem Punkte in Anwendung 



gebracht, wie dieses weiter unten in dieser Denkschrift für den zuerst in Vorschlag 
gebrachten Punkt zu lesen ist, so müßte man schon der bedeutenden Kosten wegen 
welche das hierauf zu basirende Befestigungs Sistem erfordert, von dieser Idee 
abgegangen werden. 

Es läßt sich demnach mit Recht behaupten: daß nur der zu nächst durch eine 
Curve von der Eisenbahnbatterie an die Donau zu erreichende Punkt, welcher 
Knapp am Fuße des Glacis vom Fort auf dem Sandberge liegt23, diejenige Stelle 
ist, wo am vortheilhaftesten innerhalb der Befestigungen von Komorn über den 
großen Donau-Arm eine permanente Brücke angebracht werden kann. 

Dieser Vortheil ist aber auch zweifach und zwar: 
1., Wie wir gesehen haben, wegen der am mindest kostspieligen senkrechten 

Abzweigung, der bestehenden Eisenbahn zunächst des Bahnhofes an das Donau-
Ufer, dann aber auch 

2., In fortificatorischer Beziehung, weil durch die Wahl dieses Punktes, die Er-
bauung des fortificatorischen Brückenkopfes zur Sicherung dieses permanenten 
auch zu einer Kriegsbrücke einzurichtenden Flußüberganges bedeutend verein-
facht wird. 

Das Letztere bedarf nachstehender Erklärung welche zugleich einen fortifica-
torischer Antrag dieser Denkschrift bildet. 

Würde das früher erwähnte im Jahre 1856 Allerhöchst sanktionirte Maly'sche 
Projekt zur Vervollständigung der Festung Komorn in dieser Weise fortgesetzt und 
vollendet werden, so wäre innerhalb der Strecke vom Fort auf dem Sandberge und 
dem Donaufort, seit den in neuester Zeit in Anwendung gebrachten weittragenden 
gezogenen Geschützen und deren Wirkungs-Präzision, kein Punkt vorhanden, bei 
welchem eine vor Zerstörung durch feindliche Geschoße vollkommen sichern 
Brücke angebracht werden kann. Wie bekannt ist der jetzige noch wirksame 
Geschützertrag 6000 Schritte. Halbirt man die Entfernung der beiden oben 
benannten Forts, und mißt man die Distanz dieses Punktes von diesen beiden Forts, 
so wie von der Schanze auf der Igmander-Anhöhe, so ergeben sich Längen für die 
Erstere von 2200 Schritten für die Letztere von 2000 Schritten. 

Diese Forts können aber den feindlichen Batteriebau höchstens auf 3000 
Schritte abhalten. Daraus ist die Folgerung der hier ausgesprochenen Ansicherheit 
jeder Kriegsbrücke, in der Strecke zwischen diesen beiden Forts, sowohl als auch 
ein auf der Igmander-Anhöhe zu erbauendes Fort allein, vollkommen richtig. 

23 A glacis az erődöt körülvevő teljesen nyílt terület, amely enyhén emelkedik a sáncárokig, 
ezáltal eltakarja a falakat, megakadályozza a közvetlen belövést. 



Wenn daher die im Maly' sehen Projekte angegebene Befestigungsperipherie 
beibehalten wird, so müßten vorwärts derselben noch 5 detachirte Forts erbaut 
werden, um die Brücke innerhalb des projektirten verschanzten Lagers zu sichern, 
dann ist es in fortificatorischer Beziehung freilich gleichgiltig wo die Eisenbahn 
innerhalb der projektirten Umfaßungslinie geführt wird, weil die vorgeschobenen 
5 Forts den ganzen innern Raum des projektirten verschanzten Lagers mithin auch 
die Eisenbahnbrücke denken werden. 

Nachdem aber die Staatsfinanzen es dringend erheischen, selbst vom Not-
wendigen sich mit dem Nothwendigsten zu begnügen, so muß es erwünscht sein, 
die Herstellung eines fortificatorischen Brückenkopfes am rechten Donau-Ufer, 
was jedoch vorerst die Hauptsache für den festen Platz Komorn ist — auf mindere 
kostspielige Weise zu ermöglichen. 

Hier treffen sich beide Anforderungen bezüglich des billigsten Donau-Uiber-
ganges mittelst Eisenbahn, und jene der Fortification glücklich zusammen. 

Beschreibt man nämlich von dem vorhin ermittelten Punkt der Eisenbahnbrücke 
am Glacis-Fuße des Forts am Sandberge, einen Kreisbogen mit 3000 Schritten 
(1200 Klafter) Halbmesser, und denkt sich auf dieser Umfaßungslinie eine Befes-
tigung angelegt, so wird eine solche mit ihren Geschützen in Stand gesetzt sein, 
die Anlage feindlicher Batterien gegen die Brücke wieder auf 3000 Schritte von 
dieser Befestigungslinie abzuhalten. Hiedurch sind die feindlichen Batterien auf 
zusammen 6000 Schritte von der Brücke entfernt, und es kann dieselbe bei dem 
jetzt bekannten größten Geschützertrage vom Feinde nicht zerstört werden. Be-
trachtet man auf beiliegenden Plane die oben bezeichnete Kreislinie, so fällt in 
dieselbe zunächst das schon bestehende Donaufort, dann die auf der Igmánder-An-
höhe befindliche Schanze, mithin auch das im 1856er Projekte hieher zu erbauen 
bestimmte Fort. 

Indem die künftige Eisenbahnbrücke fast am Glacis-Fuße der Kehlfronte des 
Forts auf dem Sandberge zu liegen kommt, so fällt dieses Fort nahe in den Mit-
telpunkt der oben beschriebenen Kreisbefestigung. Dehnt man diese Kreislinie 
flußaufwärts dadurch etwas aus, daß man vom Fort Sandberg ebenfalls mit 3000 
Schritte einen Bogen beschreibt, so erhält dieses die vollkommene Stellung eines 
Noyau auf dem rechten Donau-Ufer24, und es werden auf dieser so ermittelten 
Umfaßungslinie bei gehöriger Vertheilung der Entfernung und Benützung des Ter-
rains, außer dem Donau- und Igmánder Fort nur noch 3 selbstständige Lager-Forts 
zu erbauen nothwendig sein. 

24 A noyau az överodrendszer központi része, amelynek a védelme a legfontosabb feladat. 



Im Vergleiche mit dem General von Maly'sehen Entwürfe und dessen später 
erkannten Verstärkung durch 5 Forts, ist die hier in Antrag gebrachte Befestigungs-
linie eine höchst bedeutende Ersparung, wie dieses am Schluße nachträglich in 
Geldziffern noch anschaulicher dargethan werden wird. 

Wie aus dem beiliegenden Uibersichts-Plane ersichtlich ist, gestaltet sich die 
Fortsetzung der Eisenbahn, nachdem die Donau mit Brücken übersetzt ist im Innern 
des Raumes zwischen den Befestigungen und der Stadt ganz einfach. Dieselbe läuft 
Anfangs nahe an den Werken der Palatinallinie dann in einem Bogen an die Forti-
ficationen des Waag-Anschlußes. 

Diese können vermöge ihrer einfachen Konstruktion und ihrer niedern Lage 
wegen, ganz leicht in einer solchen Höhe von der Eisenbahn übersetzt werden, daß 
gar keine Aenderung an denselben vorgenommen werden darf. 

Diese Höhe der Fahrbahn ist darum nothwendig, damit die Eisenbahnbrücke 
über dem Waagfluße der seinerzeit auch hier etwa eintretenden Dampfschiffahrt 
keine Hinderniße bereite. 

Zur Sicherung dieser neu anzulegenden Eiscnbahnbrücke dann aber auch der 
bestehenden Jochbrücke über den Waaglluß ist es nothwendig denselben Vorgang 
in fortificatorischer Beziehung anzuwenden wie bei der Donau-Brücke. 

Beschreibt man demnach von beiden Brücken und zwar am linken Uferpunkt 
Kreisbögen mit der Entfernung von 3000 Schritten, so ergibt sich ebenfalls durch 
Vereinigung dieser Bögen eine elyptisch geformte Umfangslinie, auf welcher bei 
gehöriger Vcrtheilung der Entfernungen nach den Regeln der Fortification in 
Bezug auf den wirksamen Geschützertrag, 4 selbstständige Forts zu erbauen wären, 
um hier den zweiten für das linke Ufer erforderlichen Brückenkopf der Festung zu 
bilden. 

Auch durch diese Konstruktion ergibt sich im Vergleiche mit den Anforderun-
gen des Maly'schen Projektes, und der später als nothwendig erkannten Verstär-
kung desselben durch 5 vorgeschobene Forts, bei ganz gleicher Wirkungsfähigkeit, 
eine bedeutende Ersparung. Es entfällt nämlich der aus 3 Forts mit unter sich durch 
Linien verbundenen Verschanzungen gebildete Maly'sche Brückenkopf gänzlich, 
und statt den 5 vorgeschobenen Forts, sind davon nur 4 nothwendig, da auf der 
Schütt-Insel zum Angriff der Palatinallinie, so lange das Fort am Sandberg und das 
weiter vorgeschobene Fort No. 1 (A)25 nicht gefallen ist vermöge der überhöhenden 
Berge des rechten Donau Ufers, sich kein Belagerer vordrängen kann. Sind aber 
diese beiden Forts in den Händen des Feindes, so läßt sich bei Anwendung der 

25 A szövegből és a mellékelt vázlatból nem derül ki, hogy a szerző amelyik erődre gondol. 



jetzigen nur in Erde und Mauerwerk bestehenden Werke, ein vorwärts der Palati-
nallinie liegendes Fort nicht länger behaupten, statt eines solchen wäre ein hochbor-
diger Monitor auf der Donau viel zweckdienlicher. 

Nach einer im Jahre 1863 durch den Genie Generalen Gustav von Conrad bei 
Verfaßung einer Denkschrift über die Vervollständigung von Comorn, worin 
hauptsächlich die Unzulänglichkeit des Maly'schen Entwurfes vom Jahre 1856 mit 
Bezug auf die seither erfolgten Fortschritte im Artillerie-Wesen dargethan wurde, 
würde die Fortsetzung der Bauten im Sinne des Maly'schen Projektes nebst einigen 
Rekonstruktionen an den alten Befestigungen beiläufig noch 7 000 000 fr 
erfordern. Hinzu hält General von Conrad noch unumgänglich 
nothwendig 10 vorgeschobene Gürtel (Lager) Forts zu erbauen 
welche zusammen circa 5 000 000 fr 
demnach der Vervollständigungsbau von Comorn annoch 12 000 000 fr 
erfordern würde. 

Seit dem Jahre 1863 haben sich jedoch wie bekannt die Arbeitslöhne in er-
schreckenderweise gesteigert, demnach obige Summe bedeutend höher ausfiele, 
wollte man jetzt eine solche Berechnung der in Vorschlag gebrachten Arbeiten 
vornehmen. 

Da die Anlage von Verbindungslinien zwischen den Forts, um eine zusammen-
hängende Befestigungslinie zu bilden, den jeweiligen Umständen unterliegt, so ist 
deren Kostspielige Erbauung nebst Expropriation der dafür erforderlichen Grund-
stücke auf die Zeit des wirklichen Krieges zu verschieben, in welchem die Verhält-
niße klar werden, welche Rolle dem Platze Komorn zukommen wird, um denselben 
entweder bloß als doppelten Brückenkopf, oder selbst als Lager-Platz und Annee-
Festung umzugestalten, wozu in ersterer Beziehung sich das Terrain am rechten 
Donau-Ufer allein eignet. 

Es genügt im Frieden bloß die festen Stützpunkte d. i. die vorgeschobenen 
selbstständigen Forts zu erbauen, wo es dann leicht ist unter deren Schutze die 
übrigen als zweckdienlich erkannten Linien oder Zwischenwerke bloß in pas-
sagérer Weise, nämlich in Erdwerken zu errichten. 

Die Aufgabe des gegenwärtigen Festungsbaues wäre dcmnach mit Berück-
sichtigung der Eisenbahnen, die Errichtung der beiden Brückenköpfe in der oben 
entwickelten einfachem Weise nämlich durch Erbauung von 7 (8) Forts und Re-
konstruktion des alten Donau-Forts (Sternschanze am rechten Donau-Ufer). 

Dieser Bau könnte mit 4 500 000 fr ausgeführt werden, rechnet man hiezu noch 
eine Summe von 1 500 000 fr für die anläßlich der Fortschritte des Geschützwesens, 
an den bestehenden ältern Werken nothwendig werdenden Rekonstruktionsbauten, 
so würde die Vervollständigung der Festung Comorn statt noch auf 12 Millionen 



bloß auf 6 Millionen zu stehen kommen, daher die Hälfte durch diesen Vorschlag 
erspart werden können. 

Recapitulirt man, das hier Besprochene, so präzisirt sich der Zweck dieser 
Denkschrift in nachfolgendem Antrage: 

1.) Eine neue permanente Uiberbrückung der Donau darf zwischen Wien und 
Pest in der gegenwärtigen Zeit bloß innerhalb der Befestigungen von Comorn ge-
schehen. 

2.) Die Punkte wo die Brücken über die bei Komorn befindlichen Flüße plazirt 
werden, sind auf dem beiliegenden Oleatplane und durch diese Denkschrift genau 
entwickelt. 

3.) Bevor andere zur Vervollständigung der Festung Komorn gehörige Objekte 
als gegenwärtig: Das Fort auf dem Sandberge und der Waag Anschluß in Bau 
genommen werden, muß die nach und durch Komorn führende Eisenbahntrape so 
wie die Stellen wo die Eisenbahnbrücken erbaut werden sollen genau und als un-
abänderlich festgestellt werden. 

Zu diesem Zwecke wären die hier gemachten Anträge Kommissionen unter 
Zuziehung von Delegirten des Königl. ungarischen Communications und Landes 
Verlheidigungs Ministerium endlich des gemeinsamen k. und k. Reichs Kriegsmi-
nisterium zu untersuchen, und commissionaliter der Beschluß zu formuliren. 

4.) Den Bau irgend einer Verbindungsbahn, der Kaschau-Oderbergerlinie mit 
jener der von Pressburg bis Pest führenden Strecke, nämlich durch das Waag- oder 
Neutrathal mit dem Anknüpfungspunkt Selye, Tornocz oder Neühäüsel nur jenem 
Consortium zu gestatten, welches gleichzeitig die Verbindung von der Station Uj-
Szöny über Komorn nach den im Punkte 1.) festgestellten Bedingungen über-
nimmt. 

5.) Die Eisenbahnbrücken müßen so eingerichtet werden, daß dieselben 
gleichzeitig auch für den gewöhnlichen Fuß- und Wagenverkehr so wie zum 
Kriegsgebrauche die Eignung besitzen endlich 

6.) Die Fortsetzung des Vervollständigungsbaues der Festung Komorn ist so zu 
projektiren, daß diese permanenten Brücken bei einer Belagerung vom Feinde nicht 
zerstört werden können. 

Komorn im September 1869 

Herman m/p Obstlt. 
im Geniestabe 
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MÉSZÁROS KÁLMÁN 

A NAGYIDAI CSALÁD II. RÁKÓCZI FERENC SZOLGÁLATÁBAN 

Az Ugocsa és Máramaros vármegyékben birtokos Nagyidai família tagjai nem 
játszottak elsőrendű szerepet hazánk történelmében, de példásan rendbetett családi 
levéltárukra Komáromy András már a múlt században felhívta a történészek figyel-
mét. A Századok hasábjain 1888-ban megjelent ismertetésben' az akkor Nagyidai 
Ferenc (Ugocsa vármegye korábbi tiszti főügyésze) tulajdonában Verbőcön lévő 
levéltárból Komáromy kivonatosan közölte a mohács előtti okleveleket, és utalt a 
későbbi korok anyagának jelentőségére is. A kuruc szabadságharcot illetően a kö-
vetkezőket emelte ki: ,,A gyűjteménynek a XVIII. századra vonatkozó oklevelei 
közül néhány darab a Rákóczy-korszak ismeretéhez szolgáltat becses adalékokat. 
— Nagy-Idai Ferencz a fejedelemnek főkonyhamestere volt s fenmaradt egy pár 
érdekes levele atyjához."2 

Az 1888-as állapothoz képest a levéltárat veszteség nem érte, tíz évvel később 
ugyanis Nagyidai Ferenc és Zsigmond az Országos Levéltárban helyezték cl ál-
landó megőrzésre.3 Az iratokat — immár levéltári fogalmazóként — Komáromy 
András vette át 1898 szeptemberében, és ugyanő rendezte is az anyagot.4 Jelen 
közlemény főként ezen forrásokra és néhány más könyvészeti adatra támaszkodik. 

A nagymúltú, de a két említett megye kereteiből ki nem emelkedő család tagjai 
közül négy testvér játszott szerepet a kuruc felkelés alatt: az 1664-ben Máramaros 
vármegyei szolgabíróságot viselt Nagyidai István5 és Zöldi Anna három fia: Fe-
renc, Mihály és Sámuel, valamint leányuk, Anna.6 

A legidősebb fiú, Ferenc 1704-ben huszti veredarius (segédpostamester) volt, 
elmaradt fizetésének megadására 1705. május 24-én maga Rákóczi utasította Mára-

1 Komáromy András: A Nagy-Idai család leveles ládája. In: Századok, 22. (1888) 740-749. p. 

2 Uo. 749. p. 

3 A Magyar Országos Levéltár (= MOL) irattárában megvan a levéltárba kerülésre vonatkozó 
ügyirat: Y 1 I. 221/1898. Nagyidai család örök letéte. Ennek első darabját közlöm: 
FÜGGELÉK I. 

4 Komáromy jelentései a fenti ügyiratszám alatt szintén megtalálhatók. 

5 Joódy Pál: Máramaros vármegye 1749-1769. évi nemesség vizsgálata. Máramarossziget, 1943. 
148. p. 

6 A család leszármazását két genealógiai tábla mutatja: FÜGGELÉK III—IV. 

FONS III. (1996) 2. sz. 235-245. p. 235 



maros vármegyét.7 A fejedelem ekkor már mint főkonyhamesterét vette pártfogásá-
ba Nagyidai Ferencet, akinek szolgálati éve 1705. január l-jével kezdődött az ud-
varnál. Főkonyhamesteri fizetését 300 rénes forintban és 6 sing posztóban határozta 
meg Ottlyk György főudvarmester/ Ebből az időből fennmaradt egy — Komá-
romyt idézve — valóban „érdekes levele" édesapjához/ Ebben ami kéri, hogy 
távollétében viseljen gondot gazdaságára, gyermekeit járassa iskolába. Beszámol 
húga kiházasítási tervéről is: öccsével együtt úgy döntöttek, hogy Ráthonyi János-
hoz adják feleségül, bár Újhelyi Ferenc is kérőül lépett fel. Megható a testvéri 
szeretet, amellyel kishúguk további sorsát intézték: Újhelyi Ferencet azért nem 
nézték jó szemmel, mert anyja és annak testvérei mellett Annának biztosan nem 
lenne jó dolga, ahogyan Szécsényi Mihálynénak sincs.10 

A levélben utalásszerűén szereplő fiatalabb fivér, aki ekkor szintén a fejedelmi 
táborban tartózkodott, Nagyidai Sámuel, a kapcsosok kompániás kapitánya volt." 
A kapcsosok Rákóczi udvari hadai között egy reprezentatív elitszázadot alkottak, 
nevüket pedig a köpönyegüket összefogó ezüstcsatról kapták. 

A harmadik fivér, Nagyidai Mihály a családi birtokon maradt, és 1709-ben 
Máramaros vármegye szolgabírájaként szerepelt.12 

Nagyidai Anna Ráthonyi János felesége lett még 1705-ben. Ráthonyi a Szcnt-
iványi János által vezényelt udvari palotásezred kompániás kapitánya volt, és Gör-
gény várának védelmével, 1708 elején bekövetkezett hősi halálával tette ismertté 
nevét.13 

7 II. Rákóczi Ferencz fejedelem levelei Máramaros vármegyéhez. Közli: -R -R. |Bánkúti Imre 
szerint — 1. köv. i. m. 9. p. 3. jz. — Komáromy András.] In: Történelmi Tár, Új foly. 9. 
(1908) 588. p. Kivonatban újra közli Bánkúti Imre: Iratok Máramaros vármegye történetéhez 
1703-1711. Bp., 1992. 128. p. (Új Történelmi Tár 3.) 

8 MOL P 511 Nagyidai család levéltára. 2. cs. évrend, ir. 1705. Eredeti konvencionális levél 
Ottlyk aláírásával és pecsétjével. Léva, 1705. január 1. 

9 L.: FÜGGELÉK II. 

10 A szöveg genealógiai utalásait nem sikerült pontosan megfejtenem, de valószínű, hogy Újhelyi 
Ferenc anyja és Szécsényi Mihályné anyósa testvérek voltak, és két másik testvérükkel együtt 
házsártos vénasszony hírében álltak. Mindenképpen anyós-probléma lehet a háttérben, mert 
Ráthonyi Jánosnál is azon van a hangsúly, hogy édesanyja igen emberséges, jó asszony. Újhe-
lyi egyébként a szintén Ugocsában törzsökös tiszaújhelyi Újhelyi családból származott. 

11 Lehoczky Tivadar: Munkács város új monográfiája. Munkács, 1907. 19. p. Munkács város 
kérvénye Rákóczihoz 1708-ban, melyben panaszaik közt szerepel, hogy Nagyidai Sámuelt, a 
kapcsosok kapitányát a város költségére szállásolta be az udvarbíró. 

12 Joódy P.: i. m. i. h. 



Rákóczi 1708. június 25-én kelt kiváltságlevelében engedélyezte az özvegy 
Nagyidai Anna és árvái14 számára Huszt városában egy kocsma felállítását és az 
egész évben való kocsmáitatást.15 1708. augusztus 26-án pedig Kis-Marjai Albert 
prefektust utasította, hogy „néhai Rátonyi özvegyét a huszti kocsmának szabad 
árúitatásában tartsa meg".16 

Nagyidai Ferenc főkonyhamestene 1708. november 12-ről van az utolsó ada-
tom: a fejedelem e napon parancsolta meg Kis-Marjai Albertnek, hogy „Nemzetes 
Nagy-Idai János [sic! helyesen: Ferenc — M. K.] konyhamesterünknek az aknai 
proventusbúl 200 rhénes forintokat adjon".17 

Miután 1710 végén Zöldi Anna, majd rá öt hónapra férje, Nagyidai István is 
elhunyt, örököseik 1711. április 4-én Huszt városában megosztoztak egymás kö-
zött.18 A legidősebb fivér, immár néhai Nagyidai Ferenc helyett özvegye, Jász-
berényi Borbála19 és két árvája (kiknek iskoláztatását oly melegen ajánlotta egykor 
édesapjának), István és Zsuzsanna szerepelnek az osztálylevélben. A két fiatalabb 
fiú, Mihály és Sámuel maguk írják alá az egyezséget, Nagyidai Anna, ekkor már 
Vajda Mihályné helyett pedig férje látja el aláírásával és pecsétjével az okmányt. 

Ráthonyi János özvegye tehát újra férjhez ment, és e házasságából két gyermeke 
is született: Vajda Éva és László. Az Ugocsa vármegyei Péterfalván lakó Vajda 
László 1737-ben édesanyjától, Nagyidai Annától való földjét húsz évre elzálo-
gosította unokatestvérének, a néhai főkonyhamester fiának, Nagyidai Istvánnak és 
feleségének, Márton Klárának. Ezen záloglevelet fekete viaszba nyomott gyűrűs-
pecséttel pecsételte meg, ami talán anyja halálát jelzi.20 

13 Cserei Mihály: Erdély históriája (1661-1711). S. a. r.: Bánkúd Imre. Bp., 1983. 399. skk. 

14 Tehát több gyermekük született. Mivel Ráthonyi 1707 őszétől állt az ostromlott Görgény élén, 
a gyermekek 1706-ban és 1707-ben születhettek. Ezért írtam fentebb, hogy még 1705-ben 
megkötötték a házasságot. 

15 Rákóczi Ferenc fejedelem leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival. 1703-1712. 
Közli Thaly Kálmán. II. köt. (1707-1709.) Bp., 1873. 615. p. (Archívum Rákóczianum I. 
oszt. II. köt.) 

16 Uo. 618. p. 

17 Uo. 622. p. 

18 M O L P 511 Nagyidai család levéltára. 2. cs. évrend, ir. 1711. Eredeti pecsétes osztálylevél. 

19 Jászberényi István és Budai Klára leánya. L. egy 1680. dec. 5-én kelt osztálylevél 1755. évi 
másolatát uo. 1. cs. évrend, ir. 1680. Jászberényi István felesége már néhainak említve, gyer-
mekeik: Boriska, Krisztina és Zsigmond. 

20 Uo. 2. cs. évrend, ir. 1737. A keltezésből a hónapot nem tudtam kiolvasni, talán november 
vagy december latinos rövidítése akar lenni. A nap: 28-a. 



Ezzel tulajdonképpen le is zárul a Nagyidai család kuruckori története, de szere-
pel az irodalomban egy adat, ami sok fejtörést okozott számomra: Mikes Kelemen 
1719. január 24-i keltezésű fiktív levelében az emigrációban jelen lévő asszonyok-
ról és hajadonokról ír „édes nénjének", és ebben a következőket mondja: „az obes-
ternén kezdem el, ez egy szép aszszony volt. főképpen, a midőn leg elöször láttam 
gyermek koromban, akor görgényi Commendáns volt az Ura".21 A kritikai kiadást 
sajtó alá rendező Hopp Lajos a jegyzetben ehhez hozzáfűzi, hogy az óbesterné 
„Ráthonyi Jánosnak, Görgény védőjének az özvegye volt ..,".22 

Logikus, és fentebbi adataimnak sem mond egyértelműen ellent. Anna asszony-
nak Ráthonyitól született gyermekei — mivel később nem szerepelnek — való-
színűleg korán meghaltak, talán a pestisjárvány idején 1709-1710 körül. Második 
férje is meghalhatott, és akár ez újabb házasságából való gyermekeivel, akár őket 
magyarországi rokonoknál, apjuk családjánál hagyva, követhette a fejedelmet az 
emigrációba. Rodostóból pedig alkalmasint Bercsényi Miklós özvegyével, Kő-
szeghy Zsuzsannával 1726-ban Lengyelországba távozhatott, majd onnan hazatér-
hetett Magyarországra. Logikus feltételezés lehetne mindez, de a valóság az, hogy 
Mikes levelében nem Nagyidai Annáról van szó. 

De lássuk csak sorjában, mit is mond Mikes Kelemen: 1. Obesternéről, azaz 
ezredesnéről beszél, Ráthonyi pedig — mint láttuk — csupán századparancsnok 
(kompániás kapitány) volt. A téves rangmegjelölés természetesen még nem 
tekinthető bizonyítéknak. 2. Beszél továbbá az asszony szépségéről. Nagyidai 
Anna bizonyára szép volt, különben nem versengtek volna többen is a kezéért, de 
ez sok más asszonyra is igaz lehet. 3. Mikes gyermekkorában látta először. Ameny-
nyiben Nagyidai Annáról van szó, 1707-ben láthatta először, amikor a fejedelmi 
udvarbakerült, és már majdnem betöltötte 17. életévét. Ha minden fenntartás nélkül 
elfogadjuk is ezt a kort „gyermekkornak", ez az adat még szintén nem zárja ki más 
személy lehetőségét. 4. Mikor először találkoztak, az ura Görgény várának pa-
rancsnoka volt. Ez lehet a kiindulópont: ha kétség merül fel Nagyidai Anna emig-
rációs jelenlétét illetően, keresni kell egy másik asszonyt, akire ráillenek a fenti 
pontok, a férje valamikor 1695-1707 között"1 görgényi parancsnok volt (lehetőleg 

21 Mikes Kelemen: Törökországi Levelek és Misszilis levelek. S. a. r.: Hopp Lajos. Bp., 1966. 
35. p. (Mikes Kelemen összes művei. 1. köt.) 

22 Uo. 462. p. 

23 Mikes 1690 augusztusában született (1. uo. 315. p.), így gyermekkori emlékei erre az időközre 
esnek. 



ezredes!), és nagyobb valószínűséggel lehetett ott 1719-ben a törökországi emig-
ránsok között. 

Cserei Mihály, aki Ráthonyi János 1707—1708-as görgényi szereplését részlete-
sen megírta, a várban volt Görgény 1704. évi kurucok általi ostroma alatt, és arról 
is bőségesen beszámol művében. Említi Görgény akkori magyar (labanc) kapi-
tányát, Bánffy Lászlót, de megemlíti a császári várőrség parancsnokát, egy had-
nagyot is. Róla az alábbiakat írja a vár kurucok előtti kapitulációja kapcsán: „ha a 
commendáns igaz szolgája lett volna a császárnak, Görgényt mindvégig megtart-
hatja vala, de a felesége magyarországi leány lévén, Bercséni udvarából való fráj 
[kiemelés tőlem — M. K.], szüntelen izgatta az urát, legyen kuruccá. Teleki is 
alattomban ezer aranyat s colonellusságot ígírvén neki, holott a császár szolgála-
tában csak lejtmán volt, úgy adá fel a várat a magyarok [ti. a bent lévő császárhű 
magyarok — M. K ] akaratja ellen".24 

Az említett Teleki Mihálytól, a várat ostromló kuruc ezredestől a nevét is meg-
tudhatjuk ennek a császári hadnagynak: Hancz Jakab, ahogyan a magyarok nevez-
ték, helyesen azonban Hans Jacob Diettrich.25 1704 májusában még keményen 
ellenállt az ostromlóknak, 1704. augusztus 30-án azonban vitézeivel együtt kuruccá 
lett.26 Alezredesi, majd ezredesi rangot kapott. Rákóczi 1710. március 31-i Vay 
Ádám udvari főmarsallhoz írt levelében utal rá, hogy Diettrich ezredes hűségéhez 
kétség férhet, mivel „az felesége is még tavaly Szepes-Várailyán [tehát császári 
hadműveletektől sújtott területen — M. K.] maradt".27 A fejedelem ezen adata vagy 
téves információn alapult, vagy utóbb az asszony csatlakozott a kurucok oldalán 
mindvégig kitartó fér jéhez , 1712-ben ugyanis Lengyelországban találjuk. 
Bercsényi Miklós Brezánból 1712. február 6-án Rákóczihoz írt levelének utóira-
tában felsorolja a körülötte lévő személyeket: „Hancz Jakab az óberster van még 
feleségestűi, egy szolgával, egy szolgálóval".28 

24 Cserei M.: i. m. 349-350. p. 

25 Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára. Ms. 10.210. Itj. Teleki Mihály naplója, (másolat) 
65. p. 

26 Uo. 98. p. 

27 L. Rákóczi idézett leveleskonyveit: III. köt. (1710-1712.) Bp., 1874. 223-224. p. (Archívum 
Rákóczianum L oszt. III. köt.) 

28 Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytaró levelei Rákóczi fejedelemhez. 
1704-1712. Közli Thaly Kálmán. IV. köt. (pótköt., 1711-1712.) Bp., 1879. 96. p. (Archívum 
Rákóczianum I. oszt. VII. köt.) Uo. 105-106. p.: Bercsényi február 21-i levelében a fejedelem 
kegyelmébe ajánlja „Hantz Jakabot". 



Diettrich ezredes utóbb részt vett az 1716-1717-es török hadműveletekben, sőt 
ki is tüntette magát. A pozseraváci béke után a török hatóságok katonáival együtt 
Bukarestben telepítették le, ellátmányát pedig az oláh adópénztárból fizették ki. 
1719 júliusában a kurucok portai ügyvivője, Horváth Ferenc kérvényezte az ellátás 
további folyósítását, az új vajda, Nikolajki ugyanis már négy hónapja nem volt 
hajlandó az ezredesnek fizetni.29 

Mikes 1719. januári leveléhez visszakanyarodva, a fentiek alapján — különösen 
Cserei adata nyomán — teljes bizonysággal állíthatjuk, hogy a Bercsényiné kör-
nyezetében említett óbesterné nem Ráthonyi János özvegye, hanem Hans Jacob 
Diettrich felesége volt. 

A rodostói anyakönyvekben gyakran szerepel egy Ditrich Boldizsár nevű emig-
ráns, akiről először kézenfekvőnek tűnt, hogy a mi Diettrichünk fia lehetett, és így 
még egy érv lenne édesanyja jelenlétéhez, róla azonban Thaly Kálmán megfelelően 
igazolta, hogy a Liptó vármegyei benedekfalvi Detrich családból származott, és 
Rákóczi Nemesi Testőrségének tagja volt.30 Karácson Imre ennek ellenére úgy véli, 
hogy kapcsolatba hozható Hansz Jakabbal.31 Véleményem szerint azonban ebben 
inkább Thalynak van igaza. 

A közlemény egészéhez képest kissé hosszúra nyúlt kitérő jó példa lehet arra, 
hogy a forrásbázis bővülése-bővítése nélküli, a már korábban ismert utalásszerű 
adatok összevetésén alapuló kutatás is új eredményeket hozhat felszínre. Jelen eset-
ben ez az eredmény nem túl nagy jelentőségű, de több ponton is érdekes lehet 
számunkra: akár a Nagyidai család genealógiájához, akár a Rákóczi-emigráció tör-
ténetéhez, vagy éppen Mikes Kelemen levelein keresztül az irodalomtörténethez 
kapcsolódóan. 

29 A Rákóczi-emigráció török okmányai. 1717-1803. A konstantinápolyi levéltárakból össze-
gyűjtötte és fordította: Karácson Imre. Bp., 1911. 68-69. p. 

30 Thaly Kálmán: Rákóczi-emlékek Törökországban és II. Rákóczi Ferencz fejedelem hamvainak 
föltalálása. 2. bőv. kiad. Bp., 1893. 99-101. p. Thaly ebben a művében tévedésből összevonta 
Kajdacsiné és az óbesterné személyét (uo. 97. p.), de arra emlékezett, hogy Mikes Bercsényi-
nének két udvarhölgyét említette többször is. A rodostói anyakönyvekben előkelő helyen sze-
replő „Spax" Erzsébetről véli úgy Thaly, hogy Bercsényiné másik udvarhölgye volt, akinek 
nevét talán Paksyból ferdítették el. Nem kizárt, hogy tényleg ő volt az óbesterné, de a végleges 
válaszhoz további kutatások szükségesek. 

31 Vö.: 29. jz. hivatkozott helye. 



FÜGGELÉK 

Kiegészítésképpen két forrás és két genealógiai tábla kerül közlésre. Az első 
forrás a Nagyidai család levéltárának az Országos Levéltárba kerülését világítja 
meg, és kitűnik belőle, hogy Komáromy András sugallta az iratok „örökös letéte-
ménybe" adását. Komáromy ezzel nagy szolgálatot tett történetírásunknak, hiszen 
húsz évvel később már aligha kerülhettek volna e becses források Budapestre. A 
második forrás Nagyidai Ferenc 1705. évi levele édesapjához. Mivel fentebb erre 
részletesen kitértem, csak a legszükségesebb tárgyi jegyzeteket alkalmaztam. 
Mindkét iratot szöveghűen közlöm, tehát a mai helyesíráshoz közelítve. Ez az első 
esetben jórészt csak egy-két ékezet kitételét jelenti, a második esetben pedig a 
mainak megfelelő ékezeteket, központozást és nagybetűket használtam. Ügyeltem 
rá, hogy a korabeli nyelvezet sajátosságait hűen visszaadjam. Emellett Nagyidai 
beszédhibája is valószínűsíthető: ,,sz" helyett legtöbbször ,,s" áll, és saját neve 
kétszer is „Ferencs" formában szerepel. 

A Nagyidai család leszármazását két genealógiai tábla szemlélteti. Az egyik a 
Rákóczi-szabadságharc alatt tevékenykedő négy testvért, szüleiket és gyerme-
keiket — tehát három generációt —, a másik pedig a leányágon Nagyidai Anna 
utódait tünteti fel. 



I. 

Nagyidai Zsigmond és Ferenc levele Pauler Gyula országos főlevéltárnokhoz 
Verbőc, 1898. június 12. 

(MOL irattára Yl1.221/1898. Nagyidai család örök letéte.) 

Méltóságos Országos főlevéltárnok úr! 

Családi leveles ládánkat, melyben 1374-től 1526-ig 50-60 darab eredeti ok-
mány is [kiemelés az eredetiben utólag — M. K.] találtatik, örök letéteményképpen 
a budapesti Országos Levéltárban óhajtjuk elhelyezni. Tisztelettel kérjük tehát 
Méltóságodat, hogy azt elfogadván, az átvételre 1". évi június hó közepe táján Dr. 
Komáromy András urat kiküldeni méltóztassék. 

Kiváló tisztelettel: 
Verbőcz, 898. jún. 12. Nagy Iday Zsigmond 

Nagy Iday Ferenc s. k. 
[Címzés a borítékon:] 
Méltóságos Dr. Pauler Gyula miniszteri tanácsos, Orsz. főlevéltárnok úrnak 

Budán. 
Vár. Belügyministerium 

II. 
Nagyidai Ferenc levele édesapjához, Nagyidai Istvánhoz 

Érsekújvári tábor, 1705. július 19. 

(MOL P 511 Nagyidai család levéltára. 2. cs. évrend, ir.) 

Fiúi engedelmességgel való szolgálatamat ajánlom kigyelmednek, édes Apám 
Uram. Én, Istennek hála, jó egéssegben vagyok, melyhez hasonlót kigyelmednek 
is kívánok. 

Édes Apám Uram, kérem kigyelmedet alázatasan, ne neheztclye kigyelmed az 
én kevés dolgomhoz is hozzá lattatni az én szolgáimmal, mivel semmi képpen el 
nem kéredhettem, vátig mesterkedtem. De ast adták okul, hogy lehetetlen el men-
nem orság gyűléséig, ország gyűlése pedig príma septembrisre determinál ódat.32 

Mi is egés táborostul ide Érsek Újvárhoz jöttünk33, inen Isten tudgya mere fogunk. 



Mivel az német az Csalóközben vagyon, mi csak, ha Isten engedi, megh harcsalunk 
velek, most is gyakran által úsztatnak az mieink, strázájokat levágják, s soksor 
elevenen is el hozzák.34 Édes Apám Uram, kérem kigyelmedet, azakat az szegény 
gyermekeket jártattassa kigyelmed az Iskolában, mivel it való szolgálatamat ő miat-
tak szolgálom nehezebben. Az húgom Assony iránt írhatom kigyelmeteknek, hogy 
mi it öcsém Urammal ő kigyelmével megh egyeztünk, hogy csak Rátonyi János 
Uramnak adgyuk, nem másnak, mivel ő kigyelme csak egyedül vagyon, anya is 
igen emberséges jó assony vagyon. Ha ot jól nem tartyák, sehol őtet, az édes hú-
gomat jobban nem tartyák. Hallom ugyan, hogy Újhelyi Ferencs Uram mondotta, 
hogy magáénak teszi, de az közzé az had közzé nem örömest adnám, hogy látnám 
kínos életét. Példa Szécsényi Mihályné: miket nem költ35 az a négy egy testvér öreg 
assony reája! Tudom, a miénkel is ast cselekednék. Ha az mi Atyafiságunk kel az 
édes húgom assonynak, most lássa megh, mert bizony nem játék, miket mi akarunk. 
Ezel maradok kigyelmed engedelme[s]3r' Fia. 

Nagy Idai Ferencs m. p. 

Dátum ex castris circa Érsek Uyvar positis Anno 1705 die 19 julii37. 

Ikülső címzés:] Nemzetes Vitézlő Nagy Idai István Uramnak, nekem kedves 
Apám Uramnak ő kigyelmének adassék. Huszt. 

32 Az eredetileg a Rákos mezejére 1705. szept. l-re összehívott, utóbb azonban a Szécsény 
melletti Borjúpást mezőn 1705. szeptember 12-október 3. között megtartott országgyűlésről 
van szó. 

33 A fejedelmi udvar 1705. július 19-én érkezett az Érsekújvárhoz közeli Nagysurányba, ahol 
két napot töltött el. L. II. Rákóczi Ferenc tartózkodási és táborhelyei. In: Kuruc vitézek folya-
modványai 1703-1710. Összeáll., bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Esze Tamás. Bp., 
1955. 552. p. 

34 Nagyidai jól szemlélteti a jellegzetes kuruc harcmodort, a vakmerő portyázásokat, melyek 
ekkor Louis Herbeville tábornagy, cs. főparancsnok hadserege ellen irányultak. Az események 
közvetlenül megelőzték az 1705. augusztus 5-6- i Vág-Dudvági kelepcének nevezett hadműve-
letet és az augusztus 11 -i Vöröskő-Pudmerici csatavesztést. 

35 Értsd: miket ki nem talál, milyen valótlanságokat nem állít. 

36 Az utolsó betű tollhibából lemaradt. 

37 Kelt az Érsekújvár körül lévő táborban, az 1705. év július 19. napján. 



III. 

A Nagyidai család leszármazása 

(MOL P 511 Nagyidai család levéltára. 3. cs. 2. tétel-
genealógiai táblák és jegyzetek, fol. 1-2.) 

Nagyidai István 
Zöldi Anna 

Ferenc Mihály 

Jászberényi Borbála Lipcsei Rebeka 

István Zsuzsanna 

1. Horváth 1. Kormos 

Katalin László 

2. Márton 2. Kőszegi 
Klára György 

Sámuel 

Kende Klára 

Anna 

1. Ráthonyi János 

2. Vajda Mihály 

3. Rácz Mihály 

Zsófia Éva Julianna 

Urai Kölcsey Pelei 

Zsigmond Ferenc István 

Krisztina Mihály László Erzsébet Ferenc 

Kodra Ilosvay Rózsi Újhelyi l .LöveyÉva 

Máté Zsuzsanna Erzsébet Péter 2. Guti Anna 



IV. 

Nagyidai Anna utódai 

(MOL P 511 Nagyidai család levéltára. 3. cs. 2. tétel: 
genealógiai táblák és jegyzetek fol. 29.) 

Nagyidai Anna 

1. Ráthonyi János38 

2. Vajda Mihály 
3. Rácz Mihály39 

Valószínűleg két Vajda Éva Vajda László 
Ráthonyi gyermek Csérnél Pál 

Csérnél Zsigmond István Zsuzsanna 

38 Ráthonyi és a tőle született gyermekek sem az előző táblán, sem ezen nem szerepelnek az 
eredetiben. 

39 Nagyidai Anna 3. férje csak ezen a múlt században készített táblán szerepel, eredeti forrásada-
tot nem találtam személyére. 



A FONS ALAPÍTVÁNY 

A napról-napra nehezedő kiadási feltételek (papír- és nyomdaköltség növeke-
dése) és a fokozatosan dráguló postai szolgáltatások arra ösztönözték a Fons köré 
csoportosuló egyetemistákat és friss diplomás történészeket, hogy anyagi lehetősé-
geikhez mérten támogassák a folyóiratot. Létrehozták a FONS Alapítványt, mely-
nek célja a Fons kiadási költségeinek biztos alapokra helyezése, hosszú távon pedig 
a lappal azonos célokat valló Fons Könyvek megjelentetéséhez szükséges pénz-
összeg biztosítása. Az Alapítvány 90 000 forint kezdőtőkével jött létre, az ügyeket 
intéző Kuratórium elnökévé Pálffy Gézát, titkárává Petrik Ivánt választották az 
alapítók. Az Alapítvány nyitott, azt minden természetes és jogi személy támogat-
hatja. 

A Fons eddig megjelent füzeteit több alapítvány és egyesület (különösen a Nem-
zeti Kulturális Alap Levéltári Szakkolégiuma, illetve a Pro Renovanda Cultura 
Hungáriáé Alapítvány, az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának Közművelő-
dési Kuratóriuma és a Magyar Levéltáros Egyesület) nagylelkű támogatásának kö-
szönhetően ingyenesen juttattuk el a címzettekhez. Az Alapítványnak és a Szer-
kesztőségnek továbbra is célja, hogy amíg lehetőség van rá, ezt a gyakorlatot fenn-
tartsa. 

Ahhoz azonban, hogy a Fons hosszú távon meggyökerezhessen a történettudo-
mányi szakfolyóiratok sorában, és hogy ne a pénzforrások hiánya vezessen eset-
leges szüneteltetéséhez vagy megszűnéséhez, az eddigi — sokszor bizonytalan esé-
lyű — pályázati támogatás-igénylések mellett szívesen veszünk mindenfajta más 
segítséget. 

A Fons Alapítvány (számlaszám: 11705008-20440776) és azon belül a Fons 
Szerkesztőség (számlaszám: 11705008-20440800) várja mindazon intézmények 
és magánszemélyek anyagi támogatását, akik a kiadványt megismerve célkitűzé-
seit hasznosnak, tartalmát színvonalasnak tartják, és a folyóirat további megjele-
nését hozzájárulásukkal segíteni tudják. 

HIBÁIG AZITAS 

A FONS III. (1996) 1. sz. 41. oldalán sajnálatos elírás történt. Ráckeve várossá nyil-
vánításának helyes dátuma: 1989. március 1. Kérjük az Olvasók szíves elnézését. 



Scripta manent 
Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött 

Gerics József professzor tiszteletére 
Szerkesztette: Draskóczy István 

Budapest, 1994. 266 p. 

Az utóbbi másfél évtizedben Magyarországon is feléledni látszik a nagy múlttal 
rendelkező emlékkönyv-kiadás. Kezdetben csak néhány példányt számláló gépi-
ratos tanszéki kiadványok köszöntötték a jubiláló professzorokat, vezető kutatókat, 
napjainkban viszont már szép kivitelű, az emlékkönyv „műfajának" mindenben 
megfelelő (az ünnepelt arcképét, munkásságának bibliográfiáját tartalmazó) köte-
teket jelentetnek meg az egyes tudományos műhelyek. Az e helyen ismertetésre 
kerülő munka Gerics Józsefet, a budapesti tudományegyetem professzorát, közép-
korász- és levéltáros generációk tudós nevelőjét köszönti, többségében egykori 
tanítványai írásaival, de néhány professzortársa is (mint Kristó Gyula Szegedről) 
a kötet lapjain fejezi ki nagyrabecsülését a 60. életévét betöltött tudós iránt. 

Bertényi Iván rövid, az ünnepelt mesterét, Kumorovitz L. Bernátot is megidéző 
köszöntője (Gerics professzor, 9. p.) után elsőként Nagy Balázs tanulmányát (Szer-
zetesi reformok és szerzetesi életmód a 10. század végi Angliában, 11-25. p.) olvas-
hatjuk. A szerző Aelfric apát Colloquium című latin nyelvű, egyfajta szerzetesek 
számára készült „társalgási zsebkönyve" alapján ad részletes bemutatást a sziget-
ország kolostorainak életéről. Sz. Jónás Ilona dolgozatában (A lovag kardja, 27-
33. p.) a kardról mint a középkor első számú lovagi fegyveréről, illetve annak 
szimbolikus szerepéről értekezik. A kötet következő tanulmánya (Érszegi Géza: 
Ég és föld királynője, Mária, 35-45. p.) már magyar középkori témát érint. A szerző 
a források gondos elemzésével mutatja be Szent István király Mária-tiszteletét, nem 
tartva elképzelhetetlennek, hogy az államalapító uralkodása végén a királynőként 
tisztelt Istenanyának ajánlotta fel Magyarországot. Székely György dolgozata (/. 
László király viszonya a német és a lengyel irányzatokhoz, 47-55. p.) a XI. század 
végének magyar külpolitikáját vizsgálja regionális összefüggéseiben. 

A következő két írás a magyar krónikairodalom — Gerics József egyik fő ku-
tatási területe — problémáit boncolgatja. Kristó Gyula (A 101. fejezet szövegpárhu-
zamai, 57-61. p.) egy adott gestaszakasz keletkezési idejéről folytatott stíluskritikai 
és tartalmi vizsgálatait mutatja be, arra a megállapításrájutva, miszerint az 1060-as 
években lezajló magyar-cseh összecsapásról tudósító caput „jelenlegi szövege II. 
Géza korában keletkezett, de egy ennél korábbi textus elemeit is őrzi". Bollók János 
Ladislaus c. dolgozatában (63-73. p.) a krónikaszerkesztményben található László-
névetimológia részletekbe menő elemzéséből többek között a krónikaíró görög 



nyelvtudására, illetve Hérodotosz-ismeretére következtet. Bollók fontos megál-
lapításokat tesz még a krónika és a László-legenda egymáshoz való időbeli viszo-
nyával kapcsolatban is, az előbbi elsődlegességét hangsúlyozva. 

Török Józsefnek az egyik legrégibb szertartáskönyvünk forrásaira vonatkozó 
tanulmánya (Szempontok a Pray-kódex liturgikus szövegeinek vizsgálatához, 75-
79. p.) után három, a XIII. századi magyar történetre vonatkozó írás következik. 
Veszprémy László a Gertrúd királyné 1213. évi meggyilkolásáról tudósító nyugati 
forráshelyeket elemezve állapítja meg, hogy a királyné kerítőnői szerepét — ame-
lyet a XIV. századi krónikás hangsúlyozott — már az előző század végén említették 
külföldi kútfők, olykor pontos jogi keretbe foglalva tevékenységét (A Gertrúd ki-
rályné kerítői szerepéről kialakult legenda jogi hátteréről, 81-84. p.). Zsoldos At-
tila cikkében (Néhány adat a várjobbágyság létszámának kérdéséhez, 85-94. p.) 
főként a XIII. századi forrásanyag tanúságát segítségül hívva jut arra a megál-
lapításra, hogy ,,az 1270-es évek összes várszervezetében élő várjobbágyság együt-
tes létszámát néhány ezer főnél többre nem becsülhetjük... ennek alapján kétséges-
nek látszik, hogy a 13-14. század kis- és középbirtokos nemességének közismerten 
tömeges voltát a várjobbágyság bármi módon nemességre jutásával lehetne ma-
gyarázni". Solymosi László tanulmányában pedig a terragium néven ismert, 12 
dénár értékű költözési illeték korai történetéről, a földbérhez (collecta, census) való 
viszonyáról kaphatunk képel (Költözési illeték a 13-14. századi Magyarországon, 
95-104. p.). 

Bertényi Iván cikkében a korábbi kutatás számos tételét helyesbítve állapítja 
meg, hogy a „flaveus", „flavus" melléknevek a XIV-XV. századi magyar heral-
dikában kék, míg a „croceus" arany, illetve sárga jelentést hordoztak (A kék és az 
arany heraldikai mázak megnevezése középkori latin nyelvű címeres leveleinkben, 
105-110. p.). Az emlékkönyv XV. századi történelemre vonatkozó dolgozatainak 
sorát Ladányi Erzsébet Zsigmond törvényhozása és a városok 1405-ben című ta-
nulmánya (111-115. p.) nyitja meg, amelynek legfontosabb új megállapítása az, 
hogy az 1405. évi városi dekrétum a királyi tanács olyan ülésén keletkezett, ame-
lyen a városok nunciusai és legatusai is jelen voltak. Ez a tény rögtön a német 
birodalmi Stádtetag-okhoz hasonlítja a magyarországi törvényhozás ezen aktusát. 
Ágoston Gábor cikke az oszmán-törökök kisázsiai ellenfelének, a karamán bég-
ségnek az európai hatalmakkai való kapcsolatait vázolja, elutasítva a karamán-
magyar kapcsolatok kezdetének 1428-ra való helyezését. A szerző meggyőzően 
mutatja ki a karamán diverzió mindenkori befolyását a törökök politikájára, s így 
jut arra a megállapításra, hogy a drinápolyi, illetve váradi béke (1444) magyarokra 
nézve kedvező feltételei nagyban az oszmánok akkori kisázsiai nehézségeinek tud-
hatóak be (Karamánia és az oszmánellenes keresztény diplomácia a 15. század első 



felében, 115-124. p.). A kötet szerkesztőjének, Draskóczy Istvánnak a tanulmánya 
a Zsigmondtól Mátyásig Erdélyben működő itáliai pénzemberek karrierjét mutatja 
be. Részletekbe menően ábrázolja az olaszok magyarországi és erdélyi kapcsolatait 
a középnemességhez, a szász polgársághoz, Ozorai Pipóhoz, illetve a későbbi évek 
meghatározó főembereihez: Hunyadihoz és Újlaki Miklóshoz. Baldi Mátyás, An-
tonius Zati, Cristoforus Italicus és társaik főleg a só- és pénzügyigazgatásban vittek 
vezető szerepet, s fő támogatójuk fia, Mátyás már csak néhány idős képviselőjük 
segítségére számíthatott (Olaszok a 15. századi Erdélyben, 125-135. p.) Benkő 
Elek régészeti és művészettörténeti indíttatású dolgozata pedig a váradi bronzöntés 
középkori históriáját követi nyomon a XII. századtól egészen Fráter György koráig, 
számos helyen módosítva a még Balogh Jolán nevéhez köthető megállapításokat. 
A szerző egyébként egy kisebb harangeorpus összeállítását is elvégezte (Késő kö-
zépkori bronzöntő műhely Nagyváradon, 137-145. p.). A kötet középkori részének 
utolsó tanulmánya Kubinyi András tollából származik (Mátyás király és a magyar 
püspökök, 147-164. p.). Kubinyi célja a rendesen 2 érsekből és 14 püspökből álló 
főpapi kar szerepének vizsgálata Mátyás politikájában, tekintve, hogy a főpapság 
egyházi funkciói mellett — elsősorban gazdasági hatalmának köszönhetően — a 
királyi tanács prelati-'ydként számottevő politikai befolyással is rendelkezett. A 
vizsgált időszakban egyrészt az esztergomi érsek primátusának megerősödésére, 
másrészt politikai háttérbeszorulására, valamint a püspöki kar összetételének a 
szerző által gondosan adatolt változásaira figyelhetünk fel. Vizsgálódásainak ered-
ményeképpen Kubinyi rávilágít: Mátyás király egyházpolitikája olyan püspöki kar 
kialakulásához vezetett, amely kevésbé tudta az egyház szabadsága védelmében a 
kánonjogot alkalmazni, és nem volt meg a hátvéde a hazai világi uralkodóosztály-
ban sem. A tanulmány második felében a szerző arra keresi a választ, vajon az 
átalakult összetételű főpapi testület jobban megfelelt-e a királyi hatalom elvárásai-
nak. Kutatásainak összegzéseként megállapítja, hogy az uralkodó egyházpolitikája 
látszólag hihetetlenül eredeményes volt: ki tudta használni az egyház anyagi és 
katonai erejét, tehetséges, művelt klerikusokat vont szolgálatába, és ezáltal az ural-
kodói hatalom gyakorlásának fontos eszközévé tette a püspöki kart. Látszólag, hi-
szen az a tény, hogy Mátyás halála után a püspöki kar nagy része nem támogatta 
fiának utódlását, óhatatalanul felveti a kérdést: vajon előrelátó politika volt-e az 
olyan önálló személyiségek, mint Vitéz János, Janus Pannonius vagy Váradi Péter 
eltávolítása, és a Bakócz típusú főpásztorok pályájának egyengetése? A magyar 
királyi nominációs jog ismeretében teljesen indokolt, hogy a hierarchia vizsgá-
latának időhatárait az adott uralkodó, jelen esetben Mátyás epochális évei szabják 
meg. Remélhetőleg más középkori és későbbi uralkodóink egyházpolitikájának 



hasonló metódusú elemzéséből a magyarországi felsőpapságról átfogó kép állhat 
majd rendelkezésre. 

A koraújkorról szóló tanulmányok sorát Gecsényi Lajos írása nyitja meg (A 
végvári harcok taktikája — Török lesvetés Győr alatt 1577-ben, 165-175. p.). Ge-
csényi munkájában jó példát találunk arra, hogy még egy kisebb (jelen esetben 
korántsem jelentéktelen és érdektelen) téma kidolgozása is csak a vonatkozó for-
rások széles körű feltárásával valósítható meg, még ha azok számos helyen és hosz-
szas kutatásokkal lelhetők is csak fel. A szerző a fehérvári bég Takáts Sándor által 
csak részben ismertetett, a győri katonaságnak mintegy 236 fős veszteséget okozó 
1577. augusztus 4-i rajtaütésének hátterét és következményeit vázolja fel az izgal-
mas és tanulságos részletek szinte percre pontos rekonstruálásának kíséretében. R. 
Várkonyi Ágnes Erdély és a vesztfáliai béke című tanulmányában (187-198. p.) 
széles körű nemzetközi és hazai szakirodalomra — forrásokra és feldolgozásokra 
— támaszkodva vizsgálja, vajon minek köszönhető, hogy a török protektorátus 
alatt lévő Erdélyt belefoglalták az universalis békébe, az akkori európai közös-
ségbe? A szerző elégtelennek tartva az eddigi, olykor még frappánsnak is tűnő 
megállapításokat (katonai séta), a korabeli békekötési elvek, technikák és az erdélyi 
fejedelemség céljainak felvázolásával magyarázza Rákóczi kezdetektől fogva bé-
ketárgyalásokkal kísért, ellentmondásokkal teli részvételét a harmincéves hábo-
rúban. R. Várkonyi Ágnes a fejedelem kapcsolatrendszerének, információs bázi-
sának feltérképezése alapján nagy valószínűséget tulajdonít annak, hogy a feje-
delem világosan megfogalmazott célok és megfelelő tájékozottság alapján kezdte 
meg a vesztfáliai béketárgyalásoknak nevezett hosszú folyamat keretében a Habs-
burg-erdélyi béketárgyalásokat. A dolgozat elején felvetett kérdésre a választ a 
münster-osnabrücki trakta két kulcsproblémája, a vallásügy és a török adja meg, 
hiszen az erdélyi-Habsburg béke ezek kezelésére szolgáltathatott mintát. Rákóczi 
György körültekintő politizálása így vezethetett Közép-Európának a keleti térség-
ben található államai közül egyedül Erdély nemzetközi elismeréséhez. Az emlék-
könyvben kronologikus rendbe szedett tanulmányok sorában ezután Horn Ildikó 
munkáját olvashatjuk, Sebesi Ferenc — egy erdélyi diplomata címmel. (199— 
205. p.) Horn Ildikó Sebesi 1652-1659 közötti követjárásait tárja fel a diplo-
matának az Akakémia kézirattárában található naplója és gondosan összegyűjtött 
irodalom segítségével. Mivel Sebesi előéletéről, portai, budai, lengyelországi kö-
vetségeiről megbízható és adatgazdag képet kapunk, csak sajnálhatjuk, hogy a 
visszavonulása utáni időről, valamint helyéről az erdélyi diplomaták sorában sem-
mit sem tudhatunk meg. 

A kötet 227-237. oldalain Kállay István adja közre Székesfehérvár XVIII-XIX. 
századi múltját érintő újabb kutatási eredményeit (Nemesek Székesfehárvár szabad 



királyi városában). Soós István Kísérlet a magyarországi cigánykérdés megoldá-
sára című tanulmányában (237-245. p.) az 1792/93. évi országyűlési politikai-köz-
igazgatási bizottság cigányügyi munkálatait vizsgálja, majd Fáy Pál tornai alis-
pánnak a bizottság elé terjesztett javaslatait az 1825-27. évi diéta hasonló tárgyú 
törvénytervezetével veti össze. Az emlékkönyvet Szögi László újabb egyetemtörté-
neti kutatásainak összefoglalása (.A magyarországi zsidóság külföldi egyetemjárá-
sa és a felsőfokú kereskedelmi képzés fejlődése a 19. század első felében, 247-
258. p.) és az ünnepelt Gerics József 1956-1993 között keletkezett műveinek 
Kulcsár Erzsébet és Thoroczkay Gábor által összeállított teljes bibliográfiája zárja 
(259-266. p.). 

A figyelmes olvasó az oldalszámok hiátusaiból bizonyára felfigyelt arra, hogy 
eddig elvégzett számvetésünk még a recenzió szűkreszabott műfajában sem mond-
ható teljesnek. Ennek oka, hogy szakítva az eddig általunk követett időrendi beosz-
tással, a forrásközleményeket, illetve a forrásközlést is tartalmazó kisebb cikkeket 
egy csokorba, beszámolónk végére gyűjtöttük. 

Ismét kronologikusan haladva így először Hiller Istvánnak a Habsburg-török 
diplomácia történetének feltárásához végzett előmunkálataiból olvashatunk egy 
saját meghatározás szerint útközbeni híradást (Javaslat a Habsburg-török diplo-
mácia reformjára, 1637, 177-186. p.). A szerző Johann Rudolf Schmid konstan-
tinápolyi rezidens és Michel d'Asquier haditanácsi tolmács — a Haus-, Hof- und 
Staatsarchivban fellelhető —felségfelterjesztésének közlése után röviden vázolja 
a Habsburgok zsitvatoroki békét követő keleti politikáját, a két diplomata pályáját. 
Ezt követi a forrás értelmezése és néhány majdan megválaszolandó probléma fel-
vetése. Hiller a felterjesztés tíz pontjából nyolcnak az ismertetésére tér ki. Talán 
néhány gondolatot megérdemelt volna az irat hetedik fejezete is, ahol a beadvány 
készítői a nyugati követségek lelki szükségleteit ellátó, a törökök által bezáratott 
konstantinápolyi Szent Szűz templom (Chiesa della Madonna) visszaszerzésének 
fontosságát, módját és ennek előnyeit taglalják részletekbe menően. Oborni Teréz 
Béldi Pálnak Szilágyi Sándor által csak részben közreadott ítéletlevelét közli teljes 
egészében rövid előszó kíséretében. (Béldi Pál ítéletlevele, 207-214p.) A 215-219. 
oldalakon található Borsodi Csaba közleménye: Adalékok a herceg Esterházy hit-
bizomány siittöri uradalmának történetéhez (Az uradalom megszerzése, zálogba 
adása és első összeírása 1693-ban). A forrásközlő az Esterházyak süttöri uradal-
mának koraújkori történetéhez szolgáltat újabb adalékokat a család levéltárában 
található két forrás segítségével. Az egyik irat az 1680. március 30-án Esterházy 
Pál és Orsolya, valamint Széchenyi György kalocsai érsek között létrejött zálog-
ügylet szövege, a másik a részjószág 1693. február 17-i részletes összeírása. A 
munkát a zálogszerződés kissé lerövidített magyar nyelvű korabeli fordításának 



közlése zárja. Beszámolónk végére érve Kalmár János cikkét kell még megemlí-
tenünk (,,Tu felix Austría riube!" Forrásközlés III. Károly későbbi magyar király 
házasságkötése előzményeihez, 221-225. p.). A szerző Habsburg Károly főherceg 
házassági tapogatózásainak felvázolása után két idevonatkozó, 1706-ból fennma-
radt, menyasszonykeresés végett adott instrukciót közöl a Haus-, Hof- und Staats-
archiv családi aktáiból. 

Összegzésként elmondhatjuk: az emlékkönyv kivitele, a színvonalas vagy ér-
deklődésre számot tartó tanulmányok sora nemcsak a szerkesztő Draskóczy István 
és a 28 szerző munkáját dicséri, hanem a 60. életévét betöltött Gerics József pro-
fesszor, számos tudományos társaság tagja előtt is méltóképpen tiszteleg. 

Thoroczkay Gábor-Tusor Péter 



Márfi Attila: Pécs színháztörténetének forrásai a Baranya Megyei Levéltárban 
(1949-1962). Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 

Budapest, 1995. 256 p. (Thália Könyvek 4) 

Három korábbi kötet (Pécs színháztörténetének forrásai a Baranya Megyei Le-
véltárban /1886-1949/. Bp., 1990. /Színháztörténeti Könyvtár 24/; Pécs szabad 
királyi város német és magyar színjátszásának forrásai a Baranya Megyei Levél-
tárban/1727-1848/. Bp., 1992. /Színháztörténeti Könyvtár 26/; Pécs szabad királyi 
város német és magyar színjátszásának forrásai a Baranya Megyei Levéltárban 
/1849-1886/ Bp., 1993. /Színháztörténeti Könyvtár 9/) folytatásaként és lezárása-
ként jelent meg a Szerző újabb összeállítása, amely az 1949-1962 közötti pécsi 
színháztörténeti dokumentumokból válogat. A vállalkozás úttörő jellegű: ez az első 
olyan színháztörténeti összeállítás, amely a szocialista korszakkal foglalkozik; a 
korábbi kötetekhez hasonlóan jelentős forrásfeltáró munkát végzett a Szerző. 

A provinciálisnak tűnő kötetcím olyan iratok regesztagyűjteményét fedi, ame-
lyek által képet nyerhetünk a kulturális élet kézi vezérlésű korszakának első feléről, 
egy vidéki nagyváros szintjén. 

A ,,Bevezető"-ben a szerző az 1962-es záróévet azzal magyarázza, hogy ez 
korszakhatár a Pécsi Nemzeti Színház (PNSz) életében (új színigazgató kineve-
zése). A forrásfeltárás fontosságát az is indokolja, hogy e korszakban történt a 
legnagyobb méretű beavatkozás a színház életébe. A „Módszertani útmutató" című 
részben olvashatunk a válogatás elvéről (az új információt nem közlő iratok kima-
radtak /384/, közlésre került 477), valamint a kivonatok felépítéséről (tárgy, tarta-
lom, határozat, jelzet, proveniencia). A kötet évkorén belül korszakokat külön-
böztet meg, és az iratokat tematikai körökbe rendezi (belső igazgatás ügyei, építési-
műszaki fejlesztés, gazdasági-pénzügyi helyzet, társulati ügyek stb.). 

A kötet dokumentumainak túlnyomó része a kor államigazgatási szerveinek 
irataira támaszkodik. A színház ügyeivel az 1950-től működő Baranya Megyei 
Tanács (1954-től a Városi Tanács) foglalkozott, és a Közművelődési (az átszerve-
zések után Népművelési /1951/, majd Művelődésügyi /1957/) Osztályhoz tartoztak 
az ügyek. A tanácsi irányítás kezdeti éveiben kevés érdemi döntés történt a színház 
ügyében, elsősorban a propaganda és a gazdasági irányítás szempontjából volt fon-
tos az intézmény. A kutatást nehezíti a hiányos iktatás, a papírhiánnyal küszködő 
korszakban rossz minőségű, mára pusztulásnak indult papírt használtak. A fennma-
radt iratok is sokszor csak részadatokat, néha ellentmondó információkat tartal-
maznak. 1954-ben Pécs megyei jogú város lett, így ettől kezdve a színházügyek is 
hozzá tartoztak. Csak 1957-től foglalkoznak érdemben az intézménnyel, és adat-
lapok kitöltetésével gyűjtenek információt. A bürokratikus döntés hatására mára 



forrásértékű dokumentumok jöttek létre, amelyek a színdarabok adatairól, látoga-
tottságáról adnak információt. (A forráskritika feladata lesz felderíteni, hogy meny-
nyire voltak kozmetikázottak ezek az adatok.) 

Három korszakra tagoltan közli a szerző a regesztákat, melyek leírása summázza 
a korszak jellemzőit. Az első a vidéki színházak államosításától a PNSz tanácsi 
kezelésbe vételéig (1949. augusztus 31.-1956. július 1.), a második 1959. június 
12-ig, az operatagozat és az új szellemű műsorpolitika megteremtéséig tart. A kö-
vetkező hároméves periódus az új igazgató, Nógrády Róbert által vezetett társulat 
évadnyitásával (1962. szeptember 21.) zárul. 

Az eddigi kötetek tanulmányai helyett csak egy „Utószó" magyarázza az össze-
foglaló, forráskritikai szempontú feldolgozás hiányát. Nagy kár, hogy a szintézis 
elmaradt, hiszen a történész olvasónak is — bármennyire furcsának tűnik—ehhez, 
az időben közelebb álló kor forrásaihoz szükségeltetik leginkább a forrásfeltáró 
kommentárja. Például a már említett „kozmetikázott" adatsorok forrásértékéről, 
vagy arról, hogy feltehetően a fontos, a színház egészét vagy egy-egy személyét 
érintő döntések mekkora része történt csak verbálisan, írott dokumentumok nélkül. 
A más forrásokkal való összevetés (egy-egy esettanulmány erejéig) bizonyosan 
megtörténhetett volna, s talán már most is, a művészettörténeti értékelés nélkül, 
elvégezhető a korszak áttekintése, amely segítségével a fonások is jobban értel-
mezhetők. 

A kötetet, immár szokásosan, precíz név- és tárgymutató zárja. Hasznos adden-
dum a regeszták tematikus csoportosításának jegyzéke korszakok szerint és az igaz-
gatók névsora. A Függelék, szintén a korábbi kötetekhez hasonlóan, a legfontosabb 
iratokat teljes terjedelmében közli. Ezúttal a Színház használhatósági engedélye 
(1951), a kamaraszínház átépítési tervezete (1957), valamint műszaki állapotának 
leírása (1958), az 1961-62. évi műsorterv és a színház 1961-es felújítási terve került 
be a válogatásba, melyek bepillantást nyújtanak az intézmény mindennapi életébe 
és gazdálkodásába. 

A négy kötet (jó értelemben vett) pozitivista adatgyűjtése növeli a pécsi szín-
háztörténet monográfiájának hiányát. Ezt a többi vidéki intézmény történetére is 
kitekintő és a kor mentalitástörténeti hátterét is feltáró munkát szintén a Szerzőtől 
várjuk. Ez remélhetőleg tartalmazni fogja az itt hiányolt forrásértékelő tanulmányt 
is. 

Lengvári István 
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MISKEI ANTAL 

A BUDAI SZANDZSÁK HÁSZVÁROSAINAK TÁRSADALMI 

ÉS NÉPESEDÉSI VISZONYAI A XVI. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 

A jelen dolgozat a budai szandzsák hászvárosainak népesedési és társadalmi 
viszonyait vizsgálja. A korszak forrásadottságai már önmagukban véve is indo-
kolttá tennék a kérdéssel való részletesebb foglalkozást, nem is szólva arról, hogy 
ennek a témakörnek napjaink történetírása is kiemelt jelentőséget tulajdonít. A 
közelmúltban megjelent tanulmányok egyre erőteljesebben hangsúlyozzák, hogy 
egy adott terület gazdasági, katonai és kulturális képességét a térség népességszáma 
nagymértékben befolyásolja. A népesség nagyságrendje viszont önmagában véve 
még nem jogosít lel messzemenő következtetések levonására,2 a történeti demográ-
fia legújabb eredményei mellett az írott és tárgyi emlékeket is figyelembe kell ven-
ni.1 A továbbiakban tehát arra keresem a választ, hogy az előbb említett forrástí-
pusok segítségével milyen összefüggések deríthetők ki a XVI. század demográfiai 
viszonyait illetően, beépítve persze a történelem rokon- és segédtudományainak 
megfigyeléseit is. 

1. A török források felhasználhatósága 

A hódoltsági országrész legfontosabb forrásai közé tartoznak a magyar és török 
adóösszeírások. Mint nevük mutatja, ezek elsősorban adózás céljából készültek, 
így a lakosság számának megállapítására csak kellő körültekintéssel használhatók 
fel.4 Másrészt viszont az sem hallgatható el, hogy a török állami adójegyzékek 
(defterek) sok esetben részletesebb módon tüntették fel egy-egy település adókö-
teles háztartásfőit és azok hozzátartozóit, mint a magyar portális összeírások, ezért 
— Szakály Ferenc szavaival élve — ,,a török források alkalmasabbak történeti 
statisztikai vizsgálatok elvégzésére".5 Ezekhez az általános elvi megállapításokhoz 

1 Rácz, 1995. 85. p. 

2 Ruzsás-Szűcs, 1966. 16. p. 

3 Danyi, 1962. 9., 18. p. 

4 Káldy-Nagy, 1970/a. 89-102. p. 

5 Szakály, 1969. 27. p. 

FONS III. (1996) 3. sz. 257-310 p. 257 



hozzátehető, hogy amíg a hódoltsági területen csak az 1560-as évek derekától szi-
lárdult meg a magyar adóztatás,6 addig a budai szandzsák területéről 1562-ig három 
részletes török adójegyzéket publikált Káldy-Nagy Gyula.7 A budai szandzsák 
1546., 1559. és 1562. évi összeírásainak elemzése előtt érdemes pár szót ejteni 
magukról a defterekről is. 

A török adójegyzékek a XIX. század második felétől kezdve egyre fontosabb 
szerepet töltenek be a történeti kutatásokban. Bár Szilády Áron még főként nyel-
vészeti szempontból értékelte a deftereket,8 de Velics Antal és Kammerer Ernő 
forráskiadványát már a történettudomány képviselői is haszonnal forgatták és for-
gatják ma is.9 Az igazi áttörést Fekete Lajos munkássága jelentette, aki a magyar-
országi oszmanisztikát nemzetközi rangra emelte. Az ő nyomán haladó hazai osz-
manisták (Káldy-Nagy Gyula, Hegyi Klára, Vass Előd, Dávid Géza, Ágoston 
Gábor stb.) és jeles történetírók (Szakály Ferenc, Rácz István, Zimányi Vera, Feny-
vesi László) napjainkra már olyan szakmai színvonalat teremtettek, amely minden 
további kutatás kiindulópontját képezi. Nekik köszönhető, hogy a török adóössze-
írások két alapvető fajtája, a tahrir-defterek és a dzsizje-defterek aránylag jól is-
mertek.10 

Káldy-Nagy Gyula már az 1950-es évek végén kimutatta, hogy a népesség 
számszerű meghatározásához a tahrir-defterek lényegesen megbízhatóbbak, mint 
a dzsizje-defterek. Megállapította továbbá azt is, hogy a törökök az adók kive-
tésekor a helyi szokásokhoz alkalmazkodtak, és általában nem is változtattak a már 
meglévő gyakorlaton. Gondos munkájuk végül azt eredményezte, hogy a defterek-
be a ténylegesen élő családok mintegy 80%-a bekerült." 

A tahrir-defterek még az adószedés megkezdése előtt készültek, mégpedig azért, 
hogy a török hatóságok az illető szandzsák gazdasági képességét felmérhessék és 
az adókat behajthassák.12 Az állami adót (dzsizje, haradzs) azok a személyek fizet-
ték, akiknek évi jövedelme meghaladta a 300 akcsét, ami magyar pénzben 6 arany-

6 Szakály, 1981. 99-139. p. 

7 Káldy-Nagy, 1971. 374. p.; Káldy-Nagy, 1977. 296. p.; Káldy-Nagy, 1985. 746. p. 

8 Szilády, 1872. 8. p. 

9 Velics-Kammerer, 1886-1890. 

10 Mészáros-Hausfatter, 1974. 109. p.; Rácz, 1995. 8. p. 

11 Káldy-Nagy, 1959. 109., 113. p.; Káldy-Nagy, 1970/a. 91., 99. p.; A magyar és török 
adóösszeírások szakkifejezéseinek, valamint demográfiai tanulságainak áttekintő összegzése: 
Mészáros-Hausfatter, 1974. 119-120. p.; Újabban: Fügedi, 1992. 32-41. p. 

12 Káldy-Nagy, 1970/a. 9 -24 . p. Mészáros-Hausfatter, 1974. 109-110. p. 



forintot jelentett.13 Ők évi két részletben 50 akcsét róttak le fej váltság címén a szul-
táni kincstárnak, és számukat a török adminisztrátorok minden összeíráskor feltün-
tették. Ebből tudjuk, hogy az ilyen adóköteles személyeket dzsizje-fizető adózók-
nak (hane-i cizye), az adókivetés egységét pedig háne-nak nevezték. Igaz, hogy a 
háne eredeti jelentése „ház", majd később „család", „háztartás", de ezt a szót he-
lyesebb termeléssel kapcsolatos háztartásszerű adóegységként értelmezni.14 

A fent elmondottakból következik, hogy a népesség további elemzéséhez a bu-
dai szandzsák mindhárom tahrir-defterét vallatóra kell fogni. Módszertani szem-
pontból követem Káldy-Nagy Gyula és Fenyvesi László eljárását, azzal a különb-
séggel, hogy az 1559. évi forrást is feldolgoztam, ám a lakosság fluktuációjának 
vizsgálatát csak az 1546-1559 közötti évekre tartottam célravezetőnek. 

2. A defterek népességstatisztikai értéke 

Az első három táblázatban az összeírtak száma a defterekben szereplő vala-
mennyi nős vagy nőtlen családfőt, fiút (veledes), testvért (biraderes), szolgát, pász-
tort (csoban), apát, vőt (damades) jelenti. A tizedfizetők termény- és állattizeddel 
adóztak, és közéjük számítottam azokat, akik vezetéknévvel, vezeték- és kereszt-
névvel, továbbá ún. „név helyettesítő vei" (diák, bíró, pap, martalóc, özvegyasz-
szony, kovács stb.) szerepelnek. Ok többnyire nős polgárok voltak. A keresztnévvel 
előforduló nős vagy nőtlen családtagokat és a kívülálló idegeneket (szolgák, pász-
torok stb.) a nem adózók közé soroltam, míg a dzsizje- és kapuadót fizetők száma 
az adójegyzék végén összegezve található.15 

Az első táblázat mutatói szerint a török adóösszeírók a 14 hászvárosban összesen 
3431 főt jegyeztek fel, és ebből 2308 személyt (67,26%) adófizetésre köteleztek. 
A fennmaradó 1123 egyént — az összlakosság 32,74%-át, illetve az adófizetők 
48,65%-át — pedig a nem adózók közé sorolták. Nyilvánvaló, hogy ez az összeírás 
még nem tükrözi a török uralom első évtizedeinek tényleges helyzetét, következés-
képpen az 1559. és az 1562. évi deftereket is át kell vizsgálni. 

13 Salamon, 1886. 197. p.; Káldy-Nagy, 1970/a. 23. p. 

14 Vass, 1971. 227. p.; Mészáros-Hausfatter, 1974. 111. p.; Mészáros István viszont — hely-
telenül — a kaput tekintette az alapvető adóegységnek: Mészáros, 1960. 508. p. 

15 A módszerhez: Káldy-Nagy, 1966. 117-118. p.; Mészáros-Hausfatter, 1974. 213-214. p.; Itt 
jegyzem meg, hogy a táblázat valamennyi adata saját számításaimon nyugszik, kivéve a 
dzsizje-íízetők számát, amelyet a török írnokok az összeírás végén tüntettek fel. A tábláza-
tokban lerövidítve használtam Dunaföldvár (Földvár) és Tápiószecső (Szecső) mai nevét. 



A statisztikai adatok alapján úgy tűnik, hogy 1559-ben a nem adózóknak (1434 
fő) az adókötelesekhez (2366 fő) viszonyított aránya 60,60%-ra, 1562-ben pedig 
59,13%-ra rúgott. A növekedés ütemét látva lehetséges, hogy a forrásokban nem-
csak a falusi lakosság egyre nagyobb ütemű beáramlása fejeződik ki számszerűen, 
hanem a török adminisztráció hatékonysága is. A 2. és 3. defterbe ugyanis több 
személyt vettek fel, mint 1546-ban, de az adófizetők aránya szinte semmit sem 
változott: 1559-ben a 3800 összeírt egyénből 2366 fő, vagyis 62,26% számított 
adókötelesnek, míg 1562-ben a 4179 főből 2626 személy (62,83%). 

1. táblázat. A hászvárosok adózással kapcsolatos adatai 1546-ban 

Város Összeírtak 
száma 

Kapu- Dzsizje- Tized- Nem 
adózók 
száma 

Dzsizjét 
nem fizető 

adózók 
száma 

Város Összeírtak 
száma fizetők száma 

Nem 
adózók 
száma 

Dzsizjét 
nem fizető 

adózók 
száma 

Buda 523 - 216 381 142 165 
Buják 54 12 20 33 21 13 
Cegléd 302 117 120 185 117 65 
Földvár 191 55 50 127 64 77 

Kecskemét 477 200 200 278 199 78 
Nagykőrös 211 95 110 100 111 -

Nagymaros 122 60 60 91 31 31 
Óbuda 104 25 40 59 45 19 
Pest 177 _ 60 126 51 66 

Ráckeve 664 300 300 527 137 227 
Szecső 68 30 30 43 25 13 

Vác 316 150 150 207 109 57 
Vál 193 90 50 126 67 76 

Visegrád 29 2 5 25 4 20 
Összes 3431 1136 1411 2308 1123 907 

Hasonló érdekességek tapasztalhatók a tized- és a dzsizje-fizetők adatainak 
összevetésekor is. Még egyszer hangsúlyozni kell, hogy az 1570-1580-as évek előtt 
általában csak a 300 akcse évi jövedelemmel rendelkezőket kötelezték a dzsizje 
megfizetésére. Mármost az első három összeírást megfigyelve látható, hogy a tized-
fizetőknek (adózóknak) 1546-ban 61,13%-át, 1559-ben 82,79%-át, 1562-ben pe-



dig 95,50%-át tekintették dzsizje-fizetőknek, vagyis a dzsizje-fizető háztartásfők 
és a tizedfizető családfők közti különbség kezdett kiegyenlítődni. Káldy-Nagy 
Gyula is a különböző évekből származó török defterek alapos vizsgálata után jutott 
arra a következtetésre, hogy ,,a török hódoltság első két-három évtizede alatt nem 
az adózók vagy anyagi javaik gyarapodtak meg, hanem az adóalany fogalmának 
meghatározása szélesedett ki."lh Nem kizárt tehát, hogy ez a tendencia a budai 
szandzsák összeírásaiban már 1562-től éreztette hatását. 

2. táblázat. A hászvárosok adózással kapcsolatos adatai 1559-ben 

Város Összeírtak 
száma 

Dzsizj e-fizetők 
száma 

Tized fizetők 
száma 

Nem adózók 
száma 

Buda 427 234 280 147 
Buják 82 25 30 52 

Cegléd 258 150 152 106 
Földvár 135 60 85 50 

Kecskemét 485 250 358 127 
Nagykőrös 141 132 68 73 
Nagymaros 319 80 189 130 

Óbuda 110 35 54 56 
Pest 180 60 101 79 

Ráckeve 825 700 588 237 
Szecső 57 25 29 28 

Vác 651 167 349 302 
Vál 101 36 58 43 

Visegrád 29 5 25 4 
Összes 3800 1959 2366 1434 

Ezt az állítást más adatokkal is alá lehet támasztani. Számításaim szerint ugyanis 
a budai szandzsák területén 1546-ban 5330, 1559-ben 6398, 1562-ben 10 268, 
1577/78-ban pedig 10 888 dzsizje-adófizetőt regisztráltak.17 A felsorolt értékeket 

16 Káldy-Nagy, 1970/a. 97. p. 

17 Más adatokkal számolt, de hasonló eredményre jutott Fenyvesi (Mészáros) László is, aki sze-
rint a hánék száma a következőképpen alakult: 1546-ban 5422, 1559-ben 5755, 1562-ben 



látva nehéz elképzelni, hogy 1562-ben, azaz három évvel az 1559. évi összeírás 
után a lakosság anyagi ereje 160%-os javulást eredményezett volna. Valószínűbb-
nek tűnik, hogy ezentúl a 300 akcse évi jövedelemmel nem rendelkező személyek 
is fizették az állami adót. Ez a felismerés a népességtörténet oldaláról nézve pedig 
azt jelenti, hogy a bubái szandzsák területén a dzsizje-fizető háztartásfők és a tized-
fizető családfők száma 1562-ben már megközelítőleg azonos lehetett. 

Az első összeíráskor a tizedfizetők (2308 fő) közel 40%-a nem rendelkezett évi 
300 akcse jövedelemmel, és így nekik nem kellett dzsizjét fizetniük. Nagykőrös, 
Kecskemét, Cegléd, Tápiószecső, vagyis az alföldi mezővárosok, továbbá Vác, 
Nagymaros és Óbuda polgárainak viszont 65-70%-a képes volt erre, nem úgy mint 
a Duna jobb parti települései (Visegrád és Dunaföldvár), a főváros (Buda és Pest), 
valamint a Csepel-szigeti Ráckeve lakossága. Az utóbbi helységek ugyanis a török 
1541—4-5. évi hadjáratainak útvonalába estek, ezért az 1546. évi defter adatai inkább 
a háborús pusztításokkal hozhatók összefüggésbe, semmint ezeknek a hászváro-
soknak tényleges anyagi helyzetével.18 

10 432, 1577-78-ban pedig 10 888 dzsizje-fizető volt a szandzsák területén: Mészáros-Haus-
fatter, 1974. 232. p. 39. jegyzet.; Az 1577-78. évi háneadatot Káldy-Nagy Gyula közölte: 
Káldy-Nagy, 1970/a. 100. p. 

18 Szakály, 1984. 174-176. p.; Iványi, 1941. 32-84. p. Az 1550-es években viszont a Duna-Tisza 
közi települések lakói szenvedtek sokat, főleg az 1552. évi hadjáratok és az 1553. évi pestis-
járvány következtében: Majlát, 1943. 24. p.; Kathona, 1974. 124. p.; Marosi, 1984. 181-186. p. 



3. táblázat. A hászvárosok adózással kapcsolatos adatai 1562-ben 

Város Összeírtak 
száma 

Kapu- Dzsizje- Tized- Nem adózók 
száma Város Összeírtak 

száma fizetők száma 
Nem adózók 

száma 

Buda 357 _ 224 243 114 
Buják 105 68 68 68 37 

Cegléd 252 184 185 184 68 
Földvár 162 103 105 105 57 

Kecskemét 753 393 399 394 359 
Nagykőrös 304 180 180 181 123 
Nagymaros 382 217 212 212 170 

Óbuda 78 40 40 40 38 
Pest 154 _ 98 97 57 

Ráckeve 1049 630 630 744 305 
Szecső 70 43 46 43 27 

Vác 412 252 246 240 172 
Vál 101 75 75 75 26 

Visegrád - - - _ _ 
Összes 4179 2185 2508 2626 1553 

Demográfiai szempontból fontos tanulságok vonhatók le a kapu- és dzsizje-
fizetők, illetve a kapu- és tizedfizetők számának összehasonlításakor is. Elöljá-
róban el kell mondani, hogy az írnok Buda és Pest estében az összeírás végén nem 
tüntette lel a kapuk számát, mert az a kánunnámék (törvénykönyvek) rendelkezései 
értelmében a dzsizje-fizető hánékéval megegyezett.1 A megfelelő kiegészítéseket 
elvégezve a kapuk száma 1546-ban 1412-re, 1562-ben pedig 2507-re emelkedik, 
vagyis azonos lesz a hánék adataival. Rátérve most már a népesedési viszonyokra, 
az eredmények azt mutatják, hogy egy kapura 1546-ban 1,63, 1559-ben 1,2, 1562-
ben pedig 1,04 bejegyzett családfő esett, tehát egy jobbágy tel ken átlagosan 1,2-1,6 
családfő élt. 

19 Mészáras—Hausfatter, 1974. 216. p. 
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A népességszám pontos meghatározásához figyelembe kell venni azt is, hogy a 
források női családtagokat és kisebb gyermekeket szinte sehol sem említenek.20 

Ugyancsak nehézséget okoz, hogy azoknál a töredékcsaládoknál, amelyek élén 
özvegyasszonyok (bive) álltak, szintén egyetlen lányt vagy fiút sem vettek nyilván-
tartásba. Ez mindenesetre elgondolkodtató, mert pl. Szakály Ferenc Sziget mező-
város 1551. évi összeírásában 132 női vezetésű családot figyelt meg — az összla-
kosság 42,3%-át —, és közülük 90-nek gyermeke is volt.2' Az adózó háztartások 
és a biológiai értelemben vett családok közötti kapcsolat megteremtéséhez tehát 
elengedhetetlenül szükséges az összeírásokba bejegyzett fivérek, testvérek és ide-
genek számarányának az elemzése is. 

A 4. táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a törökök 1546-ban 520 családfőnél 
egy, négy tizedfizetőnél pedig két fiút tüntettek fel, ám 1784 adózónál (77,29%) 
már egyetlenegyet sem. Elképzelhető, hogy az 1546. évi forrás lényegesen hiányo-
sabb, mint az 1559. és az 1562. évi adódefter, és ezt az 5. és 6. táblázat is igazolja. 

A második összeírásban (1559) ugyanis a 2366 adófizető közül 869-nek egy, 
112-nek kettő, 18-nak három, öt személynek pedig négy fia volt, és csupán 1362 
családfő (57,56%) neve mellett nem találhatók gyermekek. Lényegében ugyanez 
a tendencia érvényesül az 1562. évi defter vizsgálatakor is: a 2626 tizedfizetőből 
1515 főnek (57,69%) a családjában csak nagyon fiatal utódok élhettek.22 

Ezzel ellentétes folyamat figyelhető meg a tizedfizető családfőkkel együtt élő 
testvérek elemzésekor. Számszerűen meghatározva: a testvérek az adózóknak 
1546-ban 13,51%-át (312 fő), 1559-ben 9,21 %-át (218 fő), 1562-ben pedig 5,63%-
át (148 fő) tették ki. Ebből is látható, hogy a testvérek száma — ellentétben a 
serdülő fiúkéval — gyorsan és egyenletesen csökkent. Mégsem az alacsony száza-
lékszámok a meglepőek, hiszen hasonló jelenség más mezővárosban is tapasztal-
ható.23 Az a különös, hogy 1562-ben tulajdonképpen feleannyi testvért említenek 
a defterek, mint 1546-ban. Nem kizárt, hogy a magyarázatot a törökök adóztatási 
rendszerében kell keresni, nevezetesen, hogy a hódítók az adóalany kibővítésével 
párhuzamosan a felnőtt testvéreket is fokozatosan bevonták az adózásba. 

20 Káldy-Nagy, 1970/a. 20. p. 

21 Szakály, 1970. 70-73. p.; Szegeden szintén magas volt a töredékcsaládok száma: Szakály, 
1983. 548. p. 

22 Káldy-Nagy Gyula úgy véli, hogy a nőtlen fiúkat csak 15 éves koruk után írták össze: Káldy-
Nagy, 1985. 6. p. 

23 Szakály, 1970. 68. p. 



Ennek a gondolatmenetnek látszólag ellentmond, hogy a változásokat a defterek 
nem minden esetben tükrözik. Csakhogy az 1559. évi defter személynevei azt is 
elárulják, hogy a helyi lakosság óriási változásokon ment keresztül. A későbbiek-
ben majd látni fogjuk, hogy 1546 és 1559 között a hászvárosok polgárainak több 
mint 50%-a elhunyt, illetve elköltözött. 

A személynevek azonosításánál problémát okozhat az is, hogy a családfő és a 
testvére nem feltétlenül ugyanolyan vezetéknevet viselt. Hogy csak egy példát em-
lítsek: óbudai Paizs Ferenc testvérét Albert Jánosnak hívták.24 

Az elmondottak tehát nem hagynak kétséget alélől, hogy a testvérek nagy része 
1562-re bekerült az adófizetők sorába. Ennek igazolására tanulságos a vizsgálatba 
összehasonlító anyagként Tolna város adatait is bevonni. A település 1557. évi 
dzsizje-összeírásában 619 tehetősebb személyt 50, 322 szegényebb családfőt pedig 
5-25 akcse megfizetésére kötelezték. így az adózók száma az 1553. évihez képest 
1557-ig a 772 főről 941-rc emelkedett. A majdnem húsz évvel későbbi, 1576. évi 
adójegyzék is alátámasztja az eddigi megfigyeléseket: az összlakossághoz viszo-
nyítva a kevésbé módos tizedfizetők számaránya 1557-ben 34%-ot tett ki, de 1576-
ban mái' a 46%-ot is elérte.25 

24 Káldy-Nagy, 1977. 53. p. 

25 Káldy-Nagy, 1962. 579., 585. p. 
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6. táblázat. Adózó családfőkkel együtt összeírtak száma 1562-ben 

Város 
Adózó 

családfők 

Az adózó családfőkkel együtt összeírtak Összes 
hozzá-
tartozó 

Város 
Adózó 

családfők 
Fiú Testvér Ide gen 

Apa, 
vő 

Összes 
hozzá-
tartozó 

Város 
Adózó 

családfők 
egy kettő három négy egy kettő egy kettő 

Apa, 
vő 

Összes 
hozzá-
tartozó 

Buda 243 79 13 2 - 1 - - 1 - 114 
Buják 68 21 3 - - 5 1 3 - - 37 

Cegléd 184 42 - - - 25 - 1 - - 68 

Földvár 105 44 _ - - 5 - - - - 57 

Kecskemét 394 177 47 5 - 28 4 35 1 - 359 
Nagykőrös 181 64 17 1 - 20 - 3 - - 124 

Nagymaros 212 85 32 4 - 5 1 2 - - 170 
Óbuda 40 17 6 1 - 4 1 - - - 38 

Pest 97 30 5 3 1 1 1 1 - 9 66 
Ráckeve 744 218 27 3 1 18 _ 2 - 2 307 
Szecső 43 18 3 - - 3 - - - - 27 

Vác 240 81 26 6 1 13 2 1 _ - 173 
Vál 75 23 1 - - - 2 - - 27 

Visegrád - - - - - - - - - -

Összes 2626 899 368 75 12 128 20 50 4 11 1567 

A 7., 8. és 9. táblázatot megtekintve könnyen belátható, hogy a törökök főként 
a nős fiúkat és testvéreket igyekeztek megadóztatni. Az adózó családfőkkel „egy 
kenyéren" élő nős testvérek és fiúk aránya 1546 és 1559 között 3-9% körül mozgott, 
és ez nem nevezhető magas értéknek. 



7. táblázat. A nem adózó hozzátartozók és idegenek családi állapota 1546-ban 

Város Fiú Testvér Idegen Apa, 
vő 

Összes Össz. Város 
nős nőtlen nős nőtlen nős nőtlen 

Apa, 
vő nős nőtlen 

Össz. 

Buda 10 78 12 33 6 2 1 29 113 142 
Buják _ 9 1 10 1 - - 2 19 21 

Cegléd 5 41 13 37 2 15 4 24 93 117 
Földvár 6 34 3 10 - 11 - 9 55 64 

Kecskemét 7 53 12 36 2 89 - 21 178 199 
Nagykőrös 31 22 25 6 1 26 - 57 54 111 
Nagymaros 3 14 - 6 1 7 - 4 27 31 

Óbuda 1 23 3 10 1 7 — 5 40 45 
Pest _ 21 _ 11 2 17 - 2 49 51 

Ráckeve 2 46 10 16 1 58 4 17 120 137 
Szecső 1 9 5 8 - 2 - 6 19 25 

Vác 3 65 4 19 4 13 1 12 97 109 
Vál 1 39 8 13 1 5 — 10 57 67 

Visegrád — 2 _ 1 - 1 - - 4 4 
Összes 70 456 96 216 22 253 10 198 925 1123 



8. táblázat. A nem adózó hozzátartozók és idegenek családi állapota 1559-ben 

Város Fiú Testvér Ide ̂ en Apa, Összes Össz. Város 
nős nőtlen nős nőtlen nős nőtlen vő nős nőtlen 

Össz. 

Buda 18 106 8 13 2 - — 28 119 147 
Buják 11 32 7 2 - - - 18 34 52 

Cegléd 32 31 28 8 2 5 65 41 106 
Földvár 19 20 6 4 1 - 25 25 50 

Kecskemét 27 70 18 9 ! 2 — 46 81 127 
Nagykőrös 34 24 11 1 - - 3 48 25 73 
Nagymaros 9 115 2 4 - - 11 119 130 

Óbuda 8 31 5 7 5 - 13 43 56 
Pest 8 67 2 1 1 - - 11 68 79 

Ráckeve 22 182 16 13 1 1 2 41 196 237 
Szecső 4 15 6 2 - - 1 11 17 28 

Vác 25 209 13 19 - 33 3 41 261 302 
Vál 9 25 5 3 1 - - 15 28 43 

Visegrád _ 2 1 - 1 — - 4 4 
Összes 226 929 127 87 6 45 14 373 1061 1434 

Nagyon valószínű, hogy a fiatal házasok továbbra is szüleik telkén éltek, de nem 
feltétlenül a szülői házban. Önmagukat külön gazdasági egységnek tekintették, és 
ezt az állapotot a török hivatalnokok is — legalábbis másfél évtizedig — tisztelet-
ben tartották. 

A változás 1562-ben következett be, amikor már csak a nőtlen testvéreket és a 
nagykorú fiúgyermekeket jegyezték be a defterekbe, feltehetően azért, mert a nősek 
ekkorra már az adófizetők sorába léptek. 



9. Táblázat. A nem adózó hozzátartozók és idegenek családi állapota 1562-ben 

Város Fiú Testvér Ide gen Apa, 
vő 

Összes Város 
nős nőtlen nős nőtlen nős nőtlen 

Apa, 
vő nős nőtlen 

Buda - 111 - 1 - 2 - _ 114 
Buják - 27 - 7 - 3 - - 37 

Cegléd — 42 - 25 - 1 _ - 68 
Földvár - 52 - 5 - - - - 57 

Kecskemét _ 286 _ 36 _ 37 _ _ 359 
Nagykőrös - 100 - 20 - 3 - _ 123 
Nagymaros - 161 - 7 - 2 — — 170 

Óbuda - 32 - 6 - — - - 38 
Pest _ 53 _ 3 _ 1 _ _ 57 

Ráckeve - 283 - 18 - 2 2 - 305 
Szecső — 24 - 3 - - - _ 27 

Vác - 154 - 17 - 1 - - 172 
Vál _ 24 - — _ 2 — — 26 

Visegrád - — - — - _ - _ _ 
Összes - 1349 - 148 - 54 2 - 1553 

Az egyre hatékonyabban működő török adminisztráció arra is ügyelt, hogy az 
adózásba bevont személyek kiesésével lehetőleg ne csökkenjen a nem adózók szá-
ma se. így magyarázható, hogy 1546-ban mindössze 456 (19,75%), 1562-ben pedig 
már 1349 (51,37%) nőtlen fiút tartottak nyilván. Mégsem állítható, hogy a csa-
ládösszeírások teljesek lennének. 

Szakály Ferenc, Káldy-Nagy Gyula és Fenyvesi (Mészáros) László kutatásai 
bebizonyították, hogy a családok mindenekelőtt gazdasági fogalomként jelennek 
meg a hódoltságkori forrásokban, és magukban foglalják az összeírt — és össze 
nem írt — fiúkat, testvéreket, sőt az idegeneket is. Ez utóbbiak számbavételekor 
viszont nem szabad megfeledkezni arról, hogy a többnyire keresztnevükön be-
jegyzett szolgák általában nőtlenek voltak, és nagy részük a nem adózók közé tar-
tozott.26 A 7. táblázatból leolvasható, hogy a törökök 1546-ban 275 szolgát soroltak 
fel, ami az adófizetők 11,9%-ának felel meg. Ez az érték túlságosan alacsonynak 
tűnik, mert például a szintén török uralom alatti Szegeden ugyanebben az évben 

26 Káldy-Nagy, 1970/a. 20. p.; Káldy-Nagy, 1970/b. 168. p. 



612 — Káldy-Nagy Gyula szerint 632 — egyedülállót rögzítettek az összeírok.27 

Nehéz elképzelni, hogy a budai szandzsák 14 hászvárosában 55%-kal kevesebb 
szolga élt volna, mint egyedül Szegeden. Igazat lehet tehát adni Fenyvesi Lász-
lónak, aki szerint a törökök ,,a juhászokon, pásztorokon kívül esetleg az iparosok 
legényeit és a kereskedősegédeket vették jegyzékbe, és nem a tényleges szolgaál-
lományt." A szerző ezenkívül a budai és váci vámnaplók névanyagát is összeha-
sonlította, majd eredményeit így összegezte: ,,a szolgáknak vélt személyek több-
nyire iparos- és kereskedőnevűeknél kerültek regisztrálásra, akik közül sokan sze-
repelnek a különböző vámnaplókban."28 

Mindent egybevetve elmondható, hogy a három török adóösszeírás és az azok 
alapján elkészített kilenc táblázat adatai igen sok tanulsággal szolgáltak. Értékes 
megfigyeléseket lehetett tenni egyrészt a népességi viszonyokra, másrészt az adóz-
tatási módszerekre és alapelvekre. Az adózásba bevont személyek, illetve az adó-
fizetők és nem adózók arányának meghatározása után megállapítást nyert az is, 
hogy a dzsizje-fizető háztartásfők átlagosan 1,2-1,6 tizedfizető családfőt jelente-
nek, a háztartások pedig nem biológiai, hanem gazdasági értelemben vett családo-
kat. Bár az összeírok nem mulasztották el az idősebb fiúkat, testvéreket és a szol-
gákat feltüntetni, ezek száma mégis alacsonyabb volt, mint a ténylegesen élő csa-
ládtagoké. Nem sikerült viszont sem a töredékcsaládokat, sem a női hozzátartozó-
kat pontosan behatárolni, annak ellenére, hogy a törökök Budán és Pesten is össze-
írtak özvegyasszonyokat. A népességszám konkrét meghatározása tehát nem köny-
nyű feladat, ám mielőtt erre sort kerítek, érdemes pár szót szólni a hászvárosok 
etnikai viszonyairól, a népesség vándormozgalmáról és halálozási arányáról. 

3. A hászvárosok népességének kicserélődése 

A budai szandzsák területén a népesség mozgását csak 1546 és 1559 között lehet 
nyomon követni. Ismeretes ugyanis, hogy az 1559. évi defter nem kész változat, 
hanem fogalmazvány, és úgy készítették, hogy az előző példány személyneveit 
átmásolták, majd ezek fölé feljegyezték a bekövetkezett változásokat. Minden 
egyes név gondos átnézése után tehát megállapítható, hányan haltak meg vagy 
szöktek el, illetve hány új személy költözött be. 

Nagy segítséget jelent továbbá, hogy a vizsgált területen Fenyvesi (Mészáros) 
László és Dávid Géza is végzett népesedéstörténeti, illetve migrációs kutatásokat. 

27 Káldy-Nagy, 1970/b. 168. p.; Szaka ly, 1983. 615. p. 

28 Mészáros-Hausfatter, 1974. 218. p. 



Fenyvesi László a 14 hászváros lakóinak kicserélődését (fluktuációját) úgy számí-
totta ki, hogy az 1546. és 1562. évi defterek egyforma vezetéknevű személyeit 
összehasonlította és azokból vont le következtetéseket.29 Ennek a módszernek az 
alkalmazása azonban nem a legszerencsésebb megoldás, mert a nyelvtudomány 
álláspontja szerint a családnevek a XVI. században még nem szilárdultak meg, és 
a foglalkozásneveket kivéve ritka esetben öröklődtek apáról fiúra.30 Az 1559. évi 
defterben a váli Szalai János fiát például Demeter Mátyásnak hívták, míg a kecs-
keméti Polgár Mihályét Mihály Imrének/1 így tehát egyáltalán nem biztos, hogy 
16 év múlva csak az azonos vezetéknevek utal(hat)tak a rokonsági viszonyokra. 

Egészen más megközelítéssel dolgozta fel Dávid Géza a budai szandzsák népes-
ségének vándormozgalmát 1546 és 1559 között. A szerző az összes lakott település 
személyneveit áttanulmányozta, majd az elköltözött és megszökött lakosok adatait 
összegezte. A tanulmány külön érdemének tudható be, hogy az alaposan elkészített 
táblázatok mellett a területi elosztást ábrázoló térképek is helyet kaptak. 

Az imént bemutatott írások aira a felismerésre vezettek, hogy a helyes szem-
léletmód kialakítása érdekében ajánlatos a kérdéskört több oldalról is megközelí-
teni. 

A 10. táblázat adataiból kitűnik, hogy a törökök elsősorban az időközben fel-
serdült fiúkat írták be a jegyzékekbe. Az új családfők és testvérek száma elenyésző, 
akárcsak a szolgáké, apáké és vőké, akiket az egyéb kategóriába soroltam. A frissen 
bejegyzett családfőkről és néhány testvérről tudni kell, hogy nagy részüket nem 
rokonként vagy családtagként írták össze, hanem önálló adófizetőként. Lehetséges, 
hogy az okok a török adminisztráció hanyagságában keresendők, de nem zárható 
ki, hogy az újonnan összeírtak tényleg hiányoztak az első adószedés alkalmával. 
Elég csak a mezővárosok kereskedőire gondolni, akik messze vidékekre is elu-
taztak, hogy üzleti vállalkozásaikat lebonyolíthassák. Előfordulhatott tehát, hogy 

29 Mészáros-Hausfatter, 1974. 215., 219. p. 

30 Bárczi, 1956. 153. p.; Papp, 1963. 82. p.; Székely, 1970. 208. p.; Érdekes, hogy a délvidéki 
jobbágynevek esetében mind Szabó István, mind pedig Engel Pál úgy találta, hogy azok a 
XVI. században öröklődő családnevek voltak: Szabó, 1954. 11-12. p.; Engel, 1995. 355. p.; 
Bár Szabó István eredményeit a nyelvtudomány teljes egészében nem fogadta el (Papp, 1955. 
259. p.), ennek ellenére nem lehetetlen, hogy „ezeket a családneveket mégsem lehet a ma 
szükségszerűen továbböröklődő (sőt inkább: továbbörökítendő) családnevekkel teljesen azonos 
minőségűeknek tekinteni". (Szabó, 1954. 11. p.) Úgy tűnik, hogy a kettős névhasználat össze-
függésben áll a gazdasági folyamatokkal is: Maksay, 1960. 170-171. p. 

31 Káldy-Nagy, 1977. 74., 174. p. 

32 Dávid, 1990. 30-64. p. 



a távolsági kereskedők, marhatőzsérek és hajtóik éppúgy kimaradtak a defterekből, 
mint azok, akiket tévedésből nem jegyeztek be. 

A népességszám alakulását persze nemcsak előnyös, hanem számos kedvezőt-
len körülmény is befolyásolta. Az utóbbi évtizedek demográfiai kutatásai kimutat-
ták, hogy a természetes népszaporulat mértéke a XVIII. század előtt az 5 ezreléket 
sem érte el, és a halálozási arány a felnőtt népességen belül is magas volt. A 14 
hászvárosban az 1546-ban feltüntetett 3431 személyből 1559-ig 1473 fő hunyt el, 
vagyis az eredeti népesség 42,93%-a. Pillanatnyilag nehéz lenne megválaszolni, 
hogy a települések közötti eltéréseket mely tényezők együttes hatása váltotta ki, a 
részletek feltárása tehát további kutatómunkát igényel. Az viszont biztosan állít-
ható, hogy ezek az összetevők nem egyszene és nem egyenlő arányban érvénye-
sültek.34 

10. táblázat. A népesség mortalitása a budai szandzsák hászvárosaiban 
(1546-1559) 

Város 
Összeírtak Elhunytak Ú onnan összeírtak 

Város 
1546 1559 családfa testvér fiú egyéb családfő testvér fiú egyéb 

Buda 523 427 185 14 34 1 5 1 49 _ 
Buják 54 82 22 4 2 - - 2 28 -

Cegléd 302 258 77 16 16 5 - 7 31 3 
Földvár 191 135 62 5 10 4 1 2 12 -

Kecskemét 477 485 138 25 19 25 2 3 46 -

Nagykőrös 211 141 51 17 13 23 13 2 28 3 
Nagymaros 122 319 32 3 4 3 1 2 65 -

Óbuda 104 110 24 1 5 1 4 2 21 -

Pest 177 180 80 4 8 9 1 — 34 -

Ráckeve 664 825 258 11 15 7 2 - 102 1 
Szecső 68 57 20 6 1 2 - 1 12 1 

Vác 316 651 94 7 22 6 4 12 86 5 
Vál 193 101 54 11 14 3 - 1 11 1 

Visegrád 29 29 ? ? ? ? ? ? ? ? 
Összes 3431 3800 1097 124 163 89 33 35 525 14 

33 Kováts, 1972. 7., 9. p.; Fügedi, 1992. 19. p. 

34 Rácz, 1995. 85. p. 



Az újabb történetírói munkák már nem annyira a török dúlásoknak tulajdoníta-
nak nagy jelentőséget, mint inkább a korszak kifejezetten rossz egészségügyi viszo-
nyaira helyezik a hangsúlyt.15 Ennek ellenére nem szabad lebecsülni a török kato-
nák szinte mindennapos portyázásait és rajtaütéseit sem, hiszen ezek is akadályoz-
ták a termelés zavartalanságát, ráadásul — ellentétben a természeti csapásokkal — 
folyamatosan jelen voltak az emberek hétköznapjaiban. A bizonytalan közállapo-
tok miatt többször előfordult, hogy a lakosság élelemellátása akadozott, és ezen a 
kifejezetten lassú és vontatott szállítási körülmények sem segítettek.36 

A XVI. századi higiéniai viszonyok tárgyalásakor helytelen lenne megelégedni 
csak a járványos betegségek (pestis, himlő, tífusz) leírásával. Az emberek minden-
napi életkörülményeit — különösen a hódoltság területén — a természet adottságai 
is befolyásolták. Az életmód kutatása szempontjából sem lehet közömbös, hogy a 
szabályozatlan folyók miatti gyakori áradások, az ezek nyomában megjelenő mo-
csárvilág, a természeti csapások elleni védtelenség, valamint a koszos ivóvizek 
milyen mértékben járultak hozzá az emberi élet megrövidüléséhez.37 

A népességapadás okainak feltárását persze nem csupán a történeti ökológia és 
más interdiszciplináris tudományágak végezhetik el. A településtörténeti és régé-
szeti megfigyelések ugyanis rámutattak arra, hogy a mezővárosok, sőt a városok 
zöme is agrárszerkezetű volt, ahol az emberek és az állatok többnyire együtt éltek. 
Néhány jelentős települést leszámítva a mezővárosok többségét földutak és patics-
falú házak szegélyezték, levegőjüket pedig szennyvíz és állati ürülék fertőzte.38 

Dunaföldváron az 1970-es évek első felében egy XVI. századi boronavázas, pa~ 
ticsfalú, de sarkain téglával kirakott ház került elő.39 Cegléden a Pesti út 4. számú 
telek helyén pedig XV-XVII. századi döngölt és tapasztott padlószintekre akadtak 

35 Ágoston, 1992. 99-105., 11 l - l 16. p. 

36 Rácz, 1995. 48., 87. p. 

37 Rorario Jeromos pápai nuncius 1539 telén a Dunán hirtelen beállt jégzajlás miatt két hetet 
kényszerült Ráckevén eltölteni: Veress, 1901. 65. p.; A jégzajlások pusztító szerepéről: Kocab, 
1913. 113-114. p.; Az Esztergom-Vác-Cegléd-Kecskemét-Ráckeve-Székesfehérvár körzet-
ben pedig akkora erejű földrengés volt, hogy a törököket is félelembe ejtette: Gyárfás, 1885. 
90. p.; A kor természeti csapásairól: Réthly, 1962. 94. p.; Várkonyi, 1989. 92. p.; Az 1585. 
évi pestisjárványról: Káldy-Nagy, 1970/b. 162. p. 

38 A régészeti és művészettörténeti vizsgálatok új szempontokkal gazdagították a (mező)városi 
életmód kutatását: Entz, 1979. 17-21. p.; Kubinyi, 1985. 211-230. p.; A mezővárosok agrár-
szerkezetére: Majlát, 1943. 46-51., 129-132. p.; Rácz, 1995. 86. p. 

39 Rég. Füz. Series I. No. 26. 1973. 97-98. p. (Kozák Éva) és No. 28. 1975. 93-94. p. (Kozák 
Éva) 



a régészek.40 A budai szandzsák többi hászvárosának — például Budának41, Pest-
nek42, Vácnak43, Kecskemétnek44 vagy Ráckcvének45 — településképét inkább kő-
házak és kikövezett utcák határozták meg, sőt még Nagymaroson is a talajból feltö-
rő bővizű forrás biztosított jobb higiéniai feltételeket.46 Ugyancsak a régészek és a 
művészettörténészek figyelték meg, hogy a török veszély hatására a mezővárosok-
ban — ahol persze mód nyílt rá — nagyarányú kőépítkezés vette kezdetét. Elég 
csak a kecskeméti „Barátok templomá"-ra, a dunaföldvári öregtoronyra vagy a váci 
várra utalni.47 

A nagy népességű vagy jobb anyagi helyzetben levő mezővárosok tehát az épít-
kezés és az egészségügyi viszonyok terén megközelítették a városokat, bár falusias 
vonásaikat továbbra is megőrizték.48 Ami viszont a népesedési viszonyokat illeti, 
úgy tűnik, hogy az egészségesebb életforma csak csökkentette, de jelentősen nem 
módosította a populáció apadását. 

Napjaink demográfusai közül Dávid Géza foglalkozott behatóan a népesség-
szám csökkenésével, illetve növekedésével. Átvizsgálta a budai szandzsák 1546-
ban összeírt 13 551 személynevét, majd ennek során megállapította a migráció 
mértékét. Számításai meggyőzően bizonyítják, hogy 1559-ig 1111 fő, azaz 8,2% 
tűnt el vagy távozott ismeretlen lakhelyre. A népességmozgásban a 9386 család-
főnek 6,6%-a (618 fő), a 4165 hozzátartozónak pedig 1 l,8%-a(493 fő) vett részt.49 

40 Rég. Füz. Series I. No. 36. 1983. 96. p. (Dinnyés István)', Cegléden a Kossuth Ferenc utcában 
találták meg a város XVI-XVIII. századi temetőjét: Rég. Füz. Series I. No. 35. 1982. 108. p. 
(N. Benkő Zsuzsanna és Dinnyés István) 

41 Lócsy, 1959. 342-349. p, 

42 Irásné, 1976. 313-348. p. 

43 Rég. Füz. Series I. No. 34. 1981. 80-81. p. (Kővári Klára)-, Rég. Füz. Series I. No. 36. 1983. 
126-127. p. (Kozák Károly) 

44 Rég. Füz. Series I. No. 28. 1975. 122-123. p. (Biczó Piroska)-, Biczó, 1976. 329-360. p. 

45 Gergelyffy, 1973. 405-410. p.; Borkayné, 1974. 165-169. p.; Dercsényi Dezső joggal ál-
lapította meg, hogy Ráckevén egy gótikus mezőváros bemutatására van lehetőség: Dercsényi, 
1972. 68. p. 

46 Rég. Füz. Series I. No. 36. 1983. 109. p. (Miklós Zsuzsa) 

47 Kozák, 1970. 201. p.; Kozák, 1973. 193-199. p.; Biczó, 1976. 355. p.; Rég. Füz. Series I. No. 
41. 1988. 108. p. (Miklós Zsuzsa)-, Entz, 1974. 17. p. 

48 Ráckevén a kőházak között vályogház is előkerült: Fegyó, 1973. 93-105. p. Mindez még nem 
jelenti azt, hogy a vályogház az alföldi magyar falvakban (!) megfigyelhető háztípus tovább 
bővített formája lenne, mint ahogy azt a szerző gondolja. 

49 Dávid, 1990. 41. p ; Ágoston, 1992. 104. p. 



11. táblázat. A népesség fluktuációja a budai szandzsák hászvárosaiban 
(1546-1559) 

Város 
Összeírtak Elszöktek Beköltöztek 

Város 
1546 1559 családfő testvér fiú egyéb családfő testvér fiú egyéb 

Buda 523 427 75 13 14 7 153 1 45 1 
Buják 54 82 1 — - - 19 - 9 -

Cegléd 302 258 7 2 _ 5 46 - 3 _ 
Földvár 191 135 4 _ 1 6 22 - 2 _ 

Kecskemét 477 485 1 _ 1 63 221 2 18 _ 
Nagykőrös 211 141 _ 1 - 3 5 - 2 _ 
Nagymaros 122 319 1 - 1 3 129 2 50 _ 

Óbuda 104 110 - — _ 1 8 1 4 _ 
Pest 177 180 5 4 4 6 58 — 31 1 

Ráckeve 664 825 35 1 2 54 351 15 70 1 
Szecső 68 57 - 1 - - 2 - _ 1 

Vác 316 651 5 _ 1 7 233 8 110 32 
Vál 193 101 28 3 2 2 3 — 1 1 

Visegrád 29 29 ? ? 7 7 7 ? ? 7 

Összes 3431 3800 162 25 26 157 1250 29 345 37 

A lakosság fluktuációjáról készített táblázatot (11. táblázat) megtekintve azon-
nal szembetűnik, hogy a hászvárosokból elszöktek aránya nagyjából megfelel a 
Dávid Géza által közölt értékeknek.50 A településekről 1559-ig 370 fő (10,78%) 
szökött cl, és nagyobb hányaduk (208 fő, 56,22%) a nem adózók, kisebb részük 
(162 fő, azaz 43,78%) pedig az adófizetők közé tartozott. Az összevetésekből az is 
kiderül, hogy az elszökött szolgák és a családfők száma megközelítőleg azonos 
lehetett. 

A népességszám apadásával párhuzamosan történt a városi polgárság feltöltő-
dése is. A 14hászvárosba 1546 és 1559 között összesen 1661 fő (43,71%) költözött 
be, akik közül 1250 személy adófizető családfőnek számított. Sajnos a török ad-

50 Ezt annak ellenére is hangsúlyozni kívánom, hogy a táblázatok adatai nem tesznek különbséget 
a megszökött és az eltűnt személyek között. Jómagam csak azt vizsgáltam, hogy az illető 
személy az összeíráskor jelen volt-e vagy sem. 



minisztrátorok az esetek többségében nem jegyezték fel, hogy az új lakosok fal-
vakból vagy városokból érkeztek-e, ezért eredeti tartózkodási helyük azonosítása 
meglehetősen nehéz feladat. A helyzet azonban mégsem reménytelen, hiszen tud-
valevő, hogy számokban — de nem arányaiban —- kifejezve a falusi migráció na-
gyobb méretet öltött, mint a városi, és azon belül is a családfők álltak az elköl-
tözöttekélén.51 A megvizsgált 1250 családfőről tehát erősen gyanítható, hogy főleg 
falusi bevándorlók voltak. Igen ám, de ezzel még mindig nincs válasz olyan fontos 
kérdésekre, mint: miért nem költöztek be a családfők felnőtt hozzátartozói is a 
városokba? Miért ilyen alacsony a szolgák száma, amikor köztudomású, hogy ők 
legalább annyian vettek részt a vándorlásban, mint eltartóik? Különben is: elkép-
zelhető-e, hogy a jobb és biztonságosabb megélhetési feltételeket nyújtó hászváro-
sokba épp akkor ne jöttek volna be tömegesen szolgák, amikor rájuk mint pász-
torokra, hajlókra, inasokra, segédekre stb. lett volna szükség?52 Valószínű tehát, 
hogy a törökök az elszökött és beköltözött személyek számbavételekor elsősorban 
az adófizetők összeírására törekedtek, és ezért ilyen feltűnően magas a családfők 
száma, és ezért ilyen alacsony a nem adózóké. 

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az eddig elmondottak — összegzett for-
mában — a 12. táblázatban találhatók. Az elhunytak és eltűntek száma az összla-
kosság csökkenését, a beköltözöttekés az újonnan összeírtaké pedig annak növeke-
dését szemlélteti. Az adatok megerősítik Dávid Géza véleményét, miszerint a váro-
si polgárok kevésbé vettek részt a kor vándormozgalmában, mint falusi társaik.53 

Az utóbbiak városokba történő beáramlását egyébként a török birtokrendszer is 
ösztönözte: a szultáni tulajdonba került települések polgárai ugyanis kevésbé vol-
tak kitéve a török javadalombirtokosok túlkapásainak, mint az azoknak juttatott 
falvak vagy kisebb községek lakossága.54 

51 Dávid 1990. 40-42. p. 

52 A kérdések feltevését többek között az indokolja, hogy a vándormozgalomban a szolgák igen 
nagy arányban (62,5%) vettek részt: Dávid, 1990. 41. p.; Ágoston, 1992. 104. p. 

53 Dávid, 1990. 40. p.; Az eltűnt személyek között szép számmal lehettek olyanok is, akik a 
török rabkereskedés áldozatai lettek. Ezekről: Rácz, 1995. 61-62. p. 

54 Szakály, 1971. 237. p. 



12. táblázat. A népesség kicserélődése a budai szandzsák hászvárosaiban 

(1546-1559) 

Város 
Összeírtak Elhunytak és 

eltűntek % 
Beköltöztek 
és újonnan 
összeírtak 

% Város 
1546 1559 

Elhunytak és 
eltűntek % 

Beköltöztek 
és újonnan 
összeírtak 

% 

Buda 523 427 343 65,6 255 59,7 
Buják 54 82 29 53,7 58 70,7 

Cegléd 302 258 128 42,4 90 34,9 
Földvár 191 135 92 48,1 39 28,9 

Kecskemét 477 485 272 57,0 292 60,2 
Nagykőrös 211 141 108 51,2 53 37,6 
Nagymaros 122 319 47 38,5 249 78,0 

Óbuda 104 110 32 30,8 40 36,3 
Pest 177 180 120 67,8 125 69,4 

Ráckeve 664 825 383 57,7 542 65,7 
Szecső 68 57 30 44,1 17 29,8 

Vác 316 651 142 44,9 490 75,3 
Vál 193 101 117 60,6 18 17,8 

Visegrád 29 29 ? ? 7 7 

Összes 3431 3800 1843 53,7 2268 59,7 

Persze a migráció mértéke félrevezető is lehet, hiszen a növekedés üteme terüle-
tenként (pl. náhijeként), sőt városonként is eltérő volt. Mindent egybevetve nagy-
mértékű fluktuációról nem lehet beszelni, bár a hászvárosok lakossága 13 év alatt 
jelentősen kicserélődött. A dinamikusan fejlődő kereskedelmi központokba (Vác, 
Ráckeve, Nagymaros), valamint Bujákra, Kecskemétre, sőt Pestre is nagyszámú 
vidéki lakos húzódott be, míg Ceglédre, Tápiószecsőre, Nagykőrösre, Dunaföld-
várra, Óbudára és Válra a bevándorlók az összlakosság 20%-át sem érték el.55 

55 Egyes magyar forrásokból nagymérvű fluktuációra lehet következtetni: N. Kiss, 1960. 1015-
1024. p.; A budai szandzsák területén viszont az alföldi hászvárosokat sűrű faluhálózat övezte, 
nagyfokú pusztásodásnak pedig nyomát sem találni. Ezek ismeretében nem lehet csodálkozni 
azon, hogy a környéken jelentősebb mértékű bevándorlás nem tapasztalható: Szctszkóné, 1986. 
61. p.; Szakály, 1994. 9. p. 



Az általános megjegyzések után röviden szólni kell a migráció irányairól is. A 
XVI. század második harmadától politikai és gazdasági indítékok egyaránt közre-
játszottak abban, hogy a társadalom széles rétege vándorbotot ragadt és eredeti 
lakóhelyét hátrahagyta. Kétségtelen, hogy ezekben az esetekben a költözések taszí-
tó erői kerültek előtérbe, ennek megfelelően az áramlás iránya a Hódoltságból a 
királyi Magyarországra, illetve Erdély felé vezetett. A történetírás számos példával 
igazolta, hogy a tehetősebb (mező)városi polgárok a gazdaságilag fejlett erdélyi és 
felvidéki városokba távoztak, hogy ott folytathassák korábbi életmódjukat.56 A sza-
bad királyi városoknak az átlagosnál erősebb szívóhatása azért érvényesülhetett, 
mert a befogadó közeg vagyoni és társadalmi állapota nem állt távol a menekültek 
helyzetétől. 

Az 1559. évi defterbe néha bejegyezték, hogy a beköltözött személyek honnan 
érkeztek, illetve hogy az elszököttek melyik városba vagy faluba mentek el. A 
városi lakosság vándorlásának nyomon követését azonban megnehezíti az körül-
mény, hogy a polgárok információs csatornái lényegesen szerényebben működtek, 
mint a falusiaké. Ennek ellenére ma már köztudott, hogy a budai szandzsák terü-
letéről 371 fő ment ismeretlen helyre, de csak 6 esetében bizonyítható, hogy a 
hódoltságon kívülre távozott." 

Az adóösszeírásokból kielemezhető számadatok minden bizonnyal alacsonyab-
bak a tényleges értékeknél, már csak azért is, mert a korabeli vámnaplók, leve-
lezések és más források a városi polgárság nagyfokú migrációjáról tanúskodnak. 
Jó példa erre Oszmán aga váci főharmincados 1583. április 13-án Rudolf császár-
nak írt levele, amelyben arról panaszkodott, hogy a vámhelyeknél adósságba keve-
redett tőzsérek Bécsbe szöktek és ott telepedtek le.58 

Elszórt adatok arról is beszámolnak, hogy a kereskedelmi utak mentén lékvő 
városok nagy vonzerőt gyakoroltak a (mező)városi kalmárokra. Példaként hozható 
fel az a Váci Benedek, aki 1545-ben már bécsi polgárként szerepelt a vámnaplók-
ban,59 vagy a Tokajra elszármazott és ott harmincadosi állást vállalt Kecskeméti 
János.60 Ugyanígy a nyugati határszéleken többször megfordult ráckevei kereske-
dők utódainak tekinthető a Győr vármegyében élő Ráckevei János és felesége is.61 

56 Szakály, 1994. 14. p. 

57 Dávid, 1990. 41. p.; Ágoston, 1992. 105. p. 

58 Takáts-Eckhart-Szekfú, 1915. 280-282. p. 

59 OSZKK Quart. Lat. 484. Proventus Tricesimae 1544 et 1545. 246. p.; A forrásra Szakály 
Ferenc hívta fel a figyelmet: Szakály, 1995. 134. p. 204. jegyzet. 

60 MOL E 554 Városi és kamarai iratok, 95. csomó, No. 6. (1994. évi jelzet) 



Mind gazdaságtörténeti, mind demográfiai szempontból fontos eseménynek 
számít, hogy Buda és Székesfehérvár eleste után az árucsere űj központjai vidéken 
alakultak ki/'2 A történeti szakirodalom ma már több ilyen mezővárosi (illetve váro-
si) centrumot tart nyilván, ahová még a szabad királyi városok polgárai is beköl-
töztek. E tekintetben sajátos helyet foglal el Visegrád, hiszen lakói szinte kivétel 
nélkül a szomszédos Nagymarosra települtek át. De még a menekülő budai és pesti 
polgárok közül is elvetődött egy-egy személy Vácra vagy Ráckevére. Kecskeméten 
pedig tolnai, baranyai és szegcdi telepesek népesítettek be egy-egy utcát.63 Az el-
mondottak alapján úgy gondolom, hogy a hódoltságon belüli városi migrációt lega-
lább olyan jelentős folyamatként kell értékelni, mint a hódoltságon kívülre irá-
nyuló népmozgást. 

Legfontosabb tanulságként mégis az szűrhető le, hogy a defterek a népesség 
mozgása tekintetében nem mindig adnak hiteles képet a valós helyzetről. A 14 
hászvárosban a törökök feltűnően kevés betelepült szolgát írtak össze, de a hódolt-
ságon kívülre távozók száma (6 fő) sem tartható reálisnak. Abban egyet kell érteni 
Dávid Gézával, hogy a migráció zöme 15-20 km-es körzeten belül zajlott,64 de 
számolni kell ennél nagyobb távolság megtételével is. Ez utóbbinak főleg a nemze-
tiségiek beáramlásának tárgyalásakor lesz igazán nagy jelentősége. 

4. A lakosság etnikai és társadalmi összetétele 

Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy a középkori Magyar Királyság ere-
dendően soknemzetiségű államalakulat volt, ám a nemzetiségek aránya a 20-25%-
ot sem haladta meg. Ami a nem magyar etnikumok számszerű megoszlását illeti, 
a szaktudomány képviselői a XV. század végén 300-400 ezer szlovák, 150-200 
ezer német, ugyanennyi román, 80-120 ezer rutén, 50-150 ezer szerb és 20 ezer 
zsidó személyt tartanak nyilván.65 

Ez a helyzetjelentősen megváltozott a török uralom végére. Jóllehet már a XV. 
század második felétől megfigyelhető a történelmi Magyarország Délvidékének 

61 MOL P 604 Sipos család levéltára (Ráczkeövy család), 3. csomó 166. tétel, 10. p. 

62 Gecsényi, 1991. 29. p.; Bessenyei, 1994. 35. p. 

63 Káldy-Nagy, 1970/b. 151. p.; Mészáros-Hausfatter, 1974. 224. p.; Káldy-Nagy, 1977. 79., 
205., 247—249. p. A menekülő székesfehérváriak Ráckevén is benépesítettek egy utcát: 
Skarica, 1581. 4. fol. 2. p. 68. strófa.; Kiadva: Magdics, 1888. 91. p. 

64 Dávid, 1990. 42. p. 

65 Rácz, 1995. 120. p. 



délszláv népcsoportokkal történő feltöltődése, de beszivárgásuk csak a XVI. század 
derekától öltött nagyobb méreteket.66 

Az események alakulásában nagy szerepet játszott a török katonapolitika kezde-
ményező készsége is. Kollányi Ferenc olaszországi kutatásai során olyan doku-
mentumokra bukkant, amik szerint a törökök 1542-ben több mint 60 000 iparost 
és kereskedőt telepítettek le Pest megyében.67 Igen valószínű, hogy az új telepesek 
az itt állomásozó 25 000 katona és — egyelőre szám szerint meg nem határozható 
— polgári tisztviselő igényeit elégítették ki.68 

A budai szandzsák területén élő török-balkáni katonák létszáma a fennmaradt 
zsoldjegyzékek alapján állapítható meg. Globális becslések szerint Budán 2500-
2600, Pesten 1500, Vácon és Visegrádon körülbelül 500-600, a kevésbé jelentős 
erősségekben (Buják, Dunaföldvár, Vál) pedig 50-150 mohamedán várvédő él-
hetett.69 Összlétszámuk a most bemutatott értékeknek a dupláját is elérhette, hiszen 
a fenti adatok nem foglalják magukban sem a zsoldosok családtagjait, sem a timár-, 
illetve ziámetbirtokos szpáhikat, sem pedig az ellátásukra érkezett iparosokat, ke-
reskedőket és papokat. 

13. táblázat. Kisebb várőrségek katonasága a budai szandzsák területén 

(1552-1599) 

Vár Őrségek lélekszáma (fő) Vár 
1552 1556 1558 1565 1568 1599 

Buják _ 28 30 31 30 -

Földvár - — - - 70 92 
Vál 50 - 113 108 111 -

A török terjeszkedés viszont utat nyitott a nem muszlim alattvalók beköltözése 
előtt is. A korabeli iratok „rác" (rascianus) név alatt említik azokat a görögkeleti 

66 Urosevics, 1969. 28. p.; Szakály, 1990/a. 6. p.; Szakály, 1991. 15-18. p. 

67 Kollányi, 1905. 345. p. 

68 Sinkovics, 1987. 454^158. p.; Hegyi, 1995. 100. p.; Egyébként a balkáni-török polgári lakosság 
létszáma a Hódoltságban nem nevezhető számottevőnek: Rácz, 1995. 92. p. 

69 Velics-Kammerer, 1886. 41., 76-77., 97. p.; 1890. 234., 243., 347-348., 384-385., 389., 
687. p.; Káldy-Nagy, 1970/b. 112., 117., 134., 141. p.; Hegyi, 1995. 91-93. p. 



(szerb, crnagorác, pravoszláv bosnyák, macedón) és katolikus (horvát, dalmát, 
szlovén, vend, bunyevác, sokác, nyugati keresztény bosnyák, raguzai „latin") dél-
szlávokat, akik a Balkán felől érkeztek hazánkba.70 Ezek egymástól való pontos 
megkülönböztetése mind a nyelv-, mind a történettudomány számára napjainkban 
is komoly gondot jelent. Ráadásul a török adminisztrátorok sem törekedtek erre, 
hiszen ők elsősorban vallási, illetve társadalmi alapon csoportosították a helyi la-
kosságot.71 

Az újabb kutatási eredmények elsősorban a szerbek magyarországi bejövetelét 
emelik ki. Térnyerésükről árulkodik Stephan Gerlach beszámolója is, aki szerint a 
rácoknak Ráckevétól Nándorfehérvárig „mindenütt vannak papjaik, szerzeteseik, 
apácáik."72 A kereskedelemmel és szőlőtermesztéssel foglalkozó szerbek legin-
kább a Duna menti városokban, a fegyverforgató martalócok pedig a török végvá-
rakban telepedtek le.73 Létszámukról azért nehéz konkrét adatokat szolgáltatni, 
mert külön senki sem tartotta őket nyilván, ráadásul meglehetősen mozgékony ele-
meknek számítottak.74 

A defterek és vámnaplók neveiből (Jovan, Nikola, Isztojan) következtetve a 
szerbség Budán, Pesten, Vácon és Ráckevén — esetleg Dunaföldváron — élt na-
gyobb tömegben.75 A népes Ráckeve ortodox hitű kalmárai 1543-ban Gyurkó Bog-
dán főbíró mint adóbiztos (cmin) és társa, Iván Bozsity timárbirtokos szpáhi (ámil) 
vezetésével a Csepel-sziget adóbeszedését is elvállalták. A kezesek (kefilek) ter-
mészetesen a város leggazdagabb polgárai közül kerültek ki: Dimitri Ranit, Vuk 
Radsev, Marko Rankovik, Lukács Borgó, Jano Vilarik, Koszta Vilarik, Jovan Raj-
novik, Marko Jovit, Jovan Vikovit, Vuk Jovit, Nikola Fodrik, Jovan Bozsity, 
Gyurkó Jehovik, Dimitri Bradovik, Jana Markovik, Dimitri Jalit, Jován Jasik és 
Vendel Jakanik. A három évvel későbbi kefilek szintén szerb patríciusok voltak: 
Bagoszláv Nikola, Antal Radosevik, Gyura Cservenik, Koszta Balazovik, Jovan 
Rezanovik, Balázs Kordik, Tomás Kalmár, Jakó Anosik, Jován Bozsity és Marko 
Rankovit."1 

70 Ács, 1984. 111-112., 139-140. p.; Fenyvesi, 1986. 125-128. p. 

71 Fekete, 1944. 149. p.; Ágoston, 1992. 108-109. p. 

72 Szalay, 1859. 225. p. 

73 Littke, 1908. 41. p.; Andrásfalvy, 1957. 59-60., 67. p. 

74 A délszláv népcsoportok beáramlásáról módszertani szempontból értékes megfigyeléseket tett 
Rácz István: Rácz, 1995. 122-124. p. 

75 Vass, 1983. 104. p.; Fekete-Nagy, 1986. 59-63. p.; Ács, 1984. 111. p ; Fenyvesi, 1986. 129-
133. p.; Oláh Miklós adatai a Csepel-szigeti rácokról: Szamota, 1891. 519. p. 



A távolsági kereskedelemben meggazdagodott rác kereskedők a városi testület 
vezető pozícióit is megszerezték.77 Talán meglepőnek tűnik, de a ráckevei szerbek 
is a mindenkori bírák közigazgatási fennhatósága alá tartoztak, bár Skarica Máté 
szerint külön piacuk (utcájuk?) volt a városban. így aztán a magyarokkal való 
együttélés meggyorsította az asszimilációjukat, és ezt Káldy-Nagy Gyula számí-
tásai is igazolják: 1546-ban 122, 1559-ben 88, 1562-ben 35, 1580-ban pedig már 
csak 6 szerb család élt Ráckevén.78 Igaz, az utolsó év adatának az 1570-80-as évek-
ben erre járt követek (Ungnád Dávid és Stephan Gerlach,79 Busbeq,80 Andreas 
Wolf81) tudósításai ellentmondanak, de magát a tendenciát — úgy vélem — nem 
kérdőjelezik meg. 

Hasonlóképpen gyorsan beilleszkedtek az itt élő magyarok közé a görög nyelvet 
beszélő, pravoszláv hitű „görögök" is, akiket a fonások „rum", „urum" néven 
említenek. Szórványaik a budai szandzsák görögkeleti központjaiban mindenütt 
kimutathatók. Legnagyobb létszámban minden valószínűség szerint a fővárosban 
éltek. Az 1562. évi defter ugyanis csak Budán (Bata rum, Duka rum, Oranos rum, 
Karacsa rum, Latimad rum) és Pesten (Szapok rum kürkcsü [= szűcs], Demo rum 
kürkcsü, Manilo rum, Nedelko rum, Dimitre rum) tüntet fel görögöket,82 jóllehet 
Ráckevén, sőt Dunaföldváron is megtelepedtek. Füves Ödön és Fenyvesi László a 
görögös nevek áttanulmányozása után megállapították, hogy a ráckevei görögök a 
hozzájuk hasonló vallású és foglalkozású szerb többségben gyorsan feloldódtak és 
nem váltak a környék görög népességének szervező erejévé. A fővárosiak viszont 
— az 1571., 1573. és 1580. évi budai vámnaplók szerint — nagyszabású kereske-
delmi forgalmat bonyolítottak le. A prém- és bundakereskedéssel tekintélyes jöve-
delemre tettek szert, és vagyoni helyzetük a magyar rájákéval vetekedett.83 

76 Velics-Kammerer, 1890. 10., 57. p. 

77 Entz, 1958. 7., 25. p.; Fenyvesi, 1986. 141. p. 

78 Káldy-Nagy, 1985. 6. p.; A ráckevei Rác piacra: Skarica, 1581. 5. fol. 1. p. 70. strófa; Kiadva: 
Magdics, 1888. 91. p. 

79 Szalay, 1859. 220. p. 

80 Busbeqius, 1605. 83. p. 

81 Tardy, 1979. 127. p.; A ráckevei rácok jelentőségét mutatja, hogy még 1586-ban is volt szerb 
bírája (Zvetkó) a városnak: MOL E 213 Magyar Kincstári Levéltárak. Magyar Kamara Ar-
chívuma. Városi és községi pecséttel ellátott iratok, 8. doboz (Pest megye) Vác, No. 2-4. 
90. p. 

82 Káldy-Nagy, 1971. 14., 186-187. p. 

83 Füves, 1959. 117-118. p.; Mészáros, 1976. 478^183. p.; A dunaföldvári vlah-graeco telepe-



A rendkívül heterogén összetételű délszláv népcsoportok közül a raguzaiak be-
áramlását is gazdasági-pénzügyi szempontok vezették. A latin jelzővel illetett dal-
mátok többnyire ortodox — vagy annak vélhető — személynevet (Markó, Jovan, 
Nikola, Luka, Gyurkó, Martin, Isztefán, Vida) viseltek, de a római katolikus vallást 
követték. Az 1550-1580 közötti évekből származó budai török vámnaplók össze-
sen 28 latin személyt említenek, akik különféle ruházkodási cikkeket és nyersanya-
gokat, állatbőröket, valamint fűszert vámoltattak meg.84 Néhányan már közvetlenül 
Buda eleste (1541) után eljutottak Vácra, ahol 1543-1546 között a dunai vámok 
és más adók beszedésére vállalkoztak.83 A Magyarországra áttelepült raguzaiak 
legnépesebb kolóniája és egyben kereskedelmi központja Buda és Pest volt. A 
mintegy 15-20 családot magában foglaló dalmát csoport mindennapos ügyeit a 
prefektus intézte. Az összeírások szerint sem közigazgatási, sem jogi tekintetben 
nem szigetelődtek el a többi délszláv és magyar lakostól, azaz nem éltek külön 
városrészekben, és elismerték a budai bíró jogszolgáltató fórumát.86 

Kisebb csoportjaik a XVI. század második felében Ráckevén is felbukkantak. 
Wolf Andreas Steinach 1583. augusztus 6-án azt írta a városról, hogy „szerbek és 
raguzaiak" lakják.87 Raguzaiak értendők Reinhold Lubenau horvátjain („croba-
tok") is, akik ,,Ratzobi"-nak nevezték a települést.88 

Mivel a ráckevei latinokról más összefüggésben már szó esett, ezért a példák 
további felsorolásától el lehet tekinteni.89 Annyi azonban az elmondottakból is lát-
ható, hogy a kereskedelmi szempontból kedvező fekvésű hászvárosok vonzották a 
délről érkező jövevényeket. A XVI. század derekától fellendülő balkáni áruforga-
lom hatására aztán megélénkült a zsidók beszivárgása is.90 

sekre: Zirojevic, 1976. 153. p. 

84 Fekete, 1961. 20-25. p.; Mészáros, 1978. 183. p.; A Duna menti mezővárosok raguzai ke-
reskedőire: Rúzsás, 1966. 214-216. p.; Szilágyi, 1978. 72. p. 

85 Vass, 1976. 51., 56., 58. p. 

86 Szalay, 1861. 241. p.; Lilike, 1908. 33., 49. p.; Rúzsás, 1966. 214-216. p.; Mészáros, 1976. 
476. p.; Szilágyi, 1978. 72. p. 

87 Tardy, 1979. 127. p. 

88 Sahm, 1912. 87-88. p. 

89 Miskei, 1996/a. 31-49. p.; Miskei, 1996/b.; Érdekességként megemlíthető, hogy például Bél 
Mátyás Ráckeve pusztulását — többek között — a török uralom idején beköltözött rác és 
olasz kereskedőknek tulajdonította: Szabó, 1977. 142-143. p.; A történeti kutatások viszont 
éppen ellenkezőleg, az etnikai heterogenitás gazdaságélénkítő szerepét emelik ki: Szilágyi, 
1978. 71-72. p. 

90 Pach, 1986. 20. p.; Káldy-Nagy, 1970/b. 121. p.; Szilágyi, 1978. 72. p. 



Korszakunkban a zsidók Budán és Pesten külön városnegyedekben (mahallék-
ban, gettókban) laktak, és kisebb ügyeikben kethüdájuk (vezetőjük) ítélkezett felet-
tük.91 Nagyon valószínű, hogy ideiglenes jelleggel a budai szandzsák többi városá-
ban (pl. Vác, Ráckeve) is megtelepedtek. Erre ösztönözhette őket néhány jól jöve-
delmező harmincadhivatal megszerzése, illetve egy-egy kedvező üzletkötés remé-
nye. A budai pasák levelezéséből és a vámnaplókból megtudható, hogy nagyma-
rosi, váci, ráckevei és dunaföldvári személyekkel szinte állandó kapcsolatban áll-
tak.92 

Pénzügyi szempontok vezérelhették őket akkor is, amikor átlépték a hódoltságot 
és bekapcsolódtak a nyugati áruforgalom lebonyolításába. A ráckevei Lázár és 
Baruch jahudi üzlettársak 1573-ban például hódszőrmékkel kereskedtek Auster-
litzben.93 Előfordulásuk a királyi Magyarország területén kívül tehát egyáltalán 
nem számított ritkaságnak, nem úgy, mint a latin vagy szerb kereskedőké.94 

Különösebb magyarázat nélkül is belátható, hogy a távolsági kereskedelem te-
kintélyes vagyon felhalmozását tette lehetővé. A kortársak persze — és különösen 
a végvári katonák — mindezt jól tudták, ezért a zsidó kereskedőkre utazásaik során 
számos veszély leselkedett. Forgács Simon egri főkapitány és Szűcs Gergely közle-
gény 1567. július 11-én szerződést kötöttek, hogy a budai Mózest Ráckevén rabol-
ják el. Az ügy nagy port vert fel, és a török-magyar (Habsburg) levelezések az 
1570-es évek elején sem szüneteltek.95 

A zsidókéhoz hasonlóan a cigányok (csingáne) bevándorlása is a török uralom 
alatt erősödött fel. Vajdáik vezetésével általában külön mahallékban éltek, és népe-

91 Lilike, 1908. 37. p.; Káldy-Nagy, 1971. 9., 14., 185. p.; Mészáros, 1976. 476. p.; Szilágyi, 
1978. 72. p. 

92 Káldy-Nagy, 1968. 44., 84. p.; Takáts-Eckhart-Szekfű, 1915. 198., 248., 256., 310., 327., 
372-373., 480-481. p.; A váci zsidókra: Vass, 1983. 105. p.; A ráckevei török harmincadosra: 
Takáts, 1928. 244. p.; A Duna vonalán számos településen (Dunaföldvár, Solt, Paks, Tolna, 
Báta) feltűntek a zsidó kereskedők és pénzügyi hivatalnokok: Vass, 1980. 11-30. p.; Szilágyi, 
1978. 59. p. 

93 MzsidOklt., 1937. 33-38. p. 

94 Az újhelyi harmincadhivatalnál 1589. november 7-én bukkant fel a ráckevei István kalugyer: 
MOL E 15 Magyar Kincstári Levéltárak. Magyar Kamara Archívuma. Expeditiones camerales, 
66. csomó, 229. p., illetve: Filmtár, 20423. doboz, 20. cím (1589); Az adatra Szakály Ferenc 
hívta fel a figyelmet: Szakály, 1990/b. 139. p. 30. jegyzet. 

95 MOL P 287 Forgách család levéltára, 1. cs. fasc. A. No. 32. — 1567. július 11.; A téma 
forrásai és feldolgozása: Takáts—Eckhart—Szekfú, 1915. 31—32., 35. p.; MzsidOklt., 1937. 
17-28., 31-32. p.; MzsidOklt., 1980. 62-65. p.; Petritsch, 1991. 185-186., 192., 199-200., 
205. p.; Takáts, 1979. 107. p. 



sebb csoportjaik Pécsett, Tolnán, Ráckevén, Budán, Vácon és Esztergomban for-
dultak elő. A hódoltságban megtelepülök többnyire a törökök védőszárnyai alatt 
szervezték meg közösségeiket (dzsemaatot), amelyeket semmilyen magyar törvény 
nem ismert el. A hódítókhoz való viszonyuk is eltért a többi etnikumétól, és talán 
ennek tudható be, hogy nagy részük áttért az iszlám hitre. Az 1562. évi ráckevei 
összeírás 22 cigánya közül 13-an már az Abdullah utónevet viselték, vagyis nemrég 
váltak meg keresztény vallásuktól.90 

Mindent egybevetve elmondható, hogy a Balkánról felszivárgott délszláv, zsi-
dó, cigány — és az itt nem tárgyalt — örmény etnikumok Magyarországra történő 
beköltözése a XVI. század második felében nagy lendülettel folyt. A defterek és a 
vámnaplók neveinek elemzésekor kiderült, hogy jelentős részük a kereskedelmi és 
hadi utak mentén fekvő, gazdaságilag fejlett hászvárosokban telepedett meg. Más 
elbírálás alá esnek a zsoldlajstromokban szereplő török-balkáni katonák, akiket 
elsősorban a hadászatilag kiemelt fontosságú várakban helyeztek el. Az alföldi 
mezővárosok (Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, Tápiószecső) lakossága tulajdon-
képpen színmagyarnak tekinthető, leszámítva néhány alacsonyabb rangú helyi tö-
rök tisztviselőt és kíséretét.97 

Társadalomtörténeti vonatkozásban nagyon lényeges, hogy a délszláv és zsidó 
távolsági kereskedők többsége a városok vezető rétegéhez tartozott. Vagyoni hely-
zetüket tekintve nem sokkal maradhattak el mögöttük a mezővárosok gazdag nagy-
kereskedői, marhatenyésztő-tőzsérei és módos iparosmesterei sem. A kiszélesedő 
paraszti árutermelés ugyanakkor a lakosság tekintélyes hányadát el szegényítette és 
kisegítő munka vállalására kényszerítette. Szerencsére a török források vallatásával 
mód nyílik a társadalmi tagolódás mértékének lemérésére, mégpedig a szolgatartás 
oldaláról.98 

96 Káldy-Nagy, 1971. 94. p.; Mészáros, 1976. 4 8 3 ^ 8 8 . p.; Szilágyi, 1978. 72. p.; Rácz, 1995. 
125-126. p. 

97 Mészáros, 1979. 150-152. p.; Káldy-Nagy, 1970/b. 161., 166. p.; Az alföldi mezővárosokba 
érkező falusi lakosok is magyaroknak tekinthetők. Az ő migrációjukról: Szaszkóné, 1986. 
63-65. p.; Kocsis, 1979. 18-21. p.; Persze a muszlim civil lakosság olyan városokban is 
megtelepedett, ahol jelentősebb számú helyőrség nem állomásozott. Az 1571-ben Ráckevén 
járt K. Rim azt írta a településről, hogy azt — a magyarokon kívül — törökök, zsidók és 
szerbek lakják: Zirojevic, 1976. 157. p.; A városokban élő muszlimokra: Dávid, 1988. 84. p.; 
Rácz, 1995. 71. p. 

98 A módszerre: Mészáros, 1979. 154. p.; Szakály, 1983. 612-618. p.; A XVI. századi paraszti 
társadalom rétegződéséről jó értékelést ad: Maksay, 1958. 56-67. p. 



A 14. táblázatot megtekintve nem lehet kétséges, hogy az első összeírás adatai 
pontosabbak és mérvadóbbak, mint a későbbieké, még akkor is, ha abban kevesebb 
személy szerepel, mint például az 1562. évi defterben. Fontos tudni továbbá azt is, 
hogy a török írnokok csak Vál esetében jelölték, hogy a vezetéknéven szereplő 
személyek szolgák, míg a többi településnél erre semmilyen utalás nem történt. 

Néhány mozzanat mégis arra enged következtetni, hogy a defterekbe felvett 
idegenek munkája szoros összefüggésben áll az adott település gazdasági profiljá-
val. Az alföldi mezővárosok bérmunkásai tehát pásztorok, állathajtók, zsellérek, 
vincellérek vagy más mezőgazdasági alkalmazottak lehettek. Az 1562. évi kecs-
keméti adójegyzékben már mint pásztorok (csoban) szerepelnek, de a ceglédi ju-
hosgazdák szolgái is állattenyésztéssel foglalkozhattak. 

14. táblázat. A budai szandzsák hászvárosainak szolgatartása (1546-1562) 

Város 1546 1559 1562 Város 
Tizedfizető Szolga Tizedfizető Szolga Tizedfizető Szolga 

Buda 381 9 280 2 243 2 
Buják 33 1 30 68 3 

Cegléd 185 18 152 2 184 1 
Földvár 127 11 85 1 105 -

Kecskemét 278 91 358 3 394 37 
Nagykőrös 100 27 68 - 181 3 
Nagymaros 91 8 189 - 212 2 

Óbuda 59 9 54 5 40 
Pest 126 19 101 1 97 1 

Ráckeve 527 59 588 2 74 2 
Szecső 43 3 29 - 43 -

Vác 207 20 349 33 240 1 
Vál 126 8 58 1 75 2 

Visegrád 1 25 1 _ -

Összes J8 284 2366 51 2626 54 

A Duna mentén elhelyezkedő városokban (Nagymaros, Vác, Buda, Pest, Rác-
keve, Dunaföldvár) viszont kereskedő vagy iparosnevet viselő adózók mellett for-
dulnak elő. A mészárosok, szabók, vargák, tímárok, kalmárok, deákok szinte vala-



mennyi Duna-parti településen tartottak kézművesinasokat, kereskedősegédeket, 
sőt Ráckevén egy-két juhosgazda béresét is nyilvántartásba vették. 

Tisztán kell látni azt is, hogy a szolgák száma önmagában véve még nem utal a 
zselléresedés méreteire. Az 1. táblázat dzsizjét nem fizetők adatainak és a szolgák 
számának összeadása után megtudható, hogy a törökök a 14 város 3431 lakójából 
1191 személyt (34,71%) a társadalom alsó kategóriájába soroltak. A települések 
közül Visegrádon, Dunaföldváron, Pesten, Válón és Ráckevén ez az arány a 40%-ot 
is meghaladta. 

Magát az elszegényedési folyamatot kél forrás táplálta. Az egyik a falvaikat 
elhagyó jobbágyok beköltözése, amelynek ütemét 1546 előtt nehéz lenne felbe-
csülni. A népmozgás vizsgálatakor szó volt róla, hogy 1546 és 1559 között főként 
Vácra, Ráckevére, Nagymarosra, valamint Bujákra, Kecskemétre és Pestre érkez-
tek nagyobb létszámban vidékiek. Mégsem állítható határozottan, hogy csak a kör-
nyező települések lakói jelentették a nincstelenek utánpótlását. A szegényebb réte-
gek megjelenése szoros összefüggésben áll a piaci viszonyokkal is. 

A XVI. század második felében nagy méreteket öltő paraszti árutermelés haszna 
nemcsak a cívisgazdáknál és a nagykereskedőknél, hanem azok alkalmazottain ál 
is lecsapódott. Legalábbis ezt mutatja, hogy a defterekben számos szolgát nősként 
és vezetéknévvel írtak össze, azaz adófizetőnek számították. Másrészt az alföldi 
mezővárosokban olyan nem adózók is előfordultak, akik nagyobb tételekben te-
nyésztettek állatokat. 

Az elmondottak mindenesetre azt sugallják, hogy a hászvárosokban a társadalmi 
felemelkedésnek számos lehetősége kínálkozott. A folyamat részleteibe a török 
források — sajnálatos módon — nem engednek betekintést, csak a végeredményt 
rögzítik. A néhány kiragadott példa tehát még nem jogosít fel arra, hogy a tár-
sadalmi differenciálódásról általános véleményt lehessen formálni, további részlet-
kutatások szükségesek ahhoz, hogy a lakosság rétegződésének teljes értékű leírása 
elvégezhető legyen. 

5. A hászvárosok lélekszáma 

Befejezésül külön kell szólni a települések népességéről, illetve annak kiszá-
mítási módjáról. A módszer alkalmazása előtt el kell mondani azt is, hogy a tör-
téneti demográfia legújabb eredményei meglehetősen heves vitát váltanak ki a 
szakemberek körében, jóllehet a magyar és török adóösszeírások feltárása és össze-
hasonlítása napjainkban is nagy lendülettel folyik. 



Kutatóink a törökkori népességszám kiszámításához az 1494-95. évi és az 
1715-20. (vagy 1784-87.) évi állami összeírás adatait veszik kiindulópontul, és 
azokból következtetnek a XVI-XVII. század népesedési viszonyaira." Eszerint a 
XVI. század végi Magyarország lélekszáma 3,5-4 millió főt tett ki, azaz nem többet, 
mint a XV. század utolsó éveiben.100 Ennek a stagnálásnak káros hatását Szakály 
Ferenc érzékeltette a legjobban: „Magyarország már ekkor kihullott abból az öve-
zetből, amelyben a lélekszám éppen ez idő tájt a korábbi kétszeresére-másfélszere-
sére növekedett (demográfiai robbanás), és amelybe földrajzi fekvésénél fogva 
egyébként is beletartozott volna."'01 

Abban szinte valamennyi demográfus egyetért, hogy a növekedés elmaradá-
sához a török uralom nagymértékben hozzájárult. Dávid Géza véleménye szerint 
a XVI. század végén Magyarország 3,5 millió lakosából mindössze 900 ezer fő élt 
a Hódoltságban, vagyis megközelítőleg ugyanannyi, mint Erdélyben (800 ezer fő), 
és éppen a fele, mint a királyi országrészben (1,8 millió fő).102 Ugyanakkor ismere-
tes olyan álláspont is, miszerint az ún. hosszú háború (1593-1606) előestéjén az 
ország népessége 4-4,5 millió fő körül mozgott.101 

Ennek a dolgozatnak nem lehet feladata a fenti számítások helyességének vagy 
annak ellenkezőjének bebizonyítása, illetve hogy állást foglaljon az egyik vagy a 
másik elmélet mellett. Azt azonban semmiképp sem szabad elhallgatni, hogy a 
defterekben feltüntetett háztartásfők adataiból csak becslés útján lehet következ-
tetni a lakosság lélekszámára. A történeti demográfiai kutatások máig sarkalatos 
problémája, hogy az adózó háztartások eredetileg hány tagú kiscsaládot foglaltak 
magukban. Nyilvánvaló, hogy a helyes szorzószám kiválasztása kulcsfontosságú 
lépés, ámde az így kapott értékek is mindenképpen elfedik a végleteket. Nem is 
szólva arról, hogy sem az 5-ös, sem a 20-25-ös koefficiens nem tesz különbséget 

99 Dávid, 1988. 79. p.; Rácz, 1995. 88. p. 

100 Dávid, 1988. 80. p.; Szabó, 1963. 98. p.; Bakács István számításait, miszerint a XVI. századi 
Magyarország össznépessége mindössze 2,5 millió főre tehető, alacsonynak tartom. (Bakács, 
1963. 138. p.); Ugyanakkor Kováts Zoltán a tizenöt éves háború előtti Magyarország lélek-
számát 5-5,5 millió főre becsülte (Kováts, 1971. 18. p.), és bár „eredményét ugyan még nem 
vette át a szakmai közvélemény, az azonban már látszik, hogy az emeltebb szintű népesedési 
elképzeléseinek a szempontjait több kutató kezdi mérlegelni és hasznosítani." (Rácz, 1995. 
88. p.) Az ötös szorzószám alkalmazása már a későközépkori viszonyokra sem illik: Kubinyi, 
1996. 139. p. 

101 Szakály, 1994. 8. p. 

102 Dávid, 1988. 82-83. p. 

103 Zimányi, 1987. 296. p. 



a települések között, így aztán a szorzásokkal csak a már meglévő háne- (dzsizje-
fizető háztartás) számok növekednek arányosan.104 Az össznépesség megközelí-
tően pontos megállapításához tehát figyelembe kell venni a városok eltérő földrajzi 
és gazdasági adottságait, a polgárok életmódját, valamint a lakosság társadalmi 
helyzetét. 

A defterek vizsgálatakor már említés történt róla, hogy a dzsizje-fizető hánék 
átlagosan 1,2-1,6 családot jelentenek, vagyis az adózó háztartások alatt körülbelül 
6-8 személy értendő. Számításaimat ennek megfelelően településenként külön-kü-
lön végeztem, és a végeredményt a 15. táblázatban kikerekítve tüntettem fel.10 ' 

Becsléseim szerint a 14hászvárosban 1546 és 1562 között 18-25 ezer fő élhetett. 
A legnépesebb település a török hódoltság katonai és közigazgatási központja, 
Buda volt. Utána közvetlenül a másik négy náhie-székhely, Ráckeve, Pest, Vác és 
Kecskemét következett. 

Lényegesen megváltozik a helyzet a török várkatonák és hivatalnokok számá-
nak kivonásával. Az új sorrendben immár azok a városok (sorrendben: Ráckeve, 
Kecskemét, Buda, Vác, Cegléd és Nagymaros) kerülnek az élre, amelyek gazdasági 
értelemben is az élcsoportba tartoztak. 

104 A 20-25-ös szorzószám általános alkalmazása — véleményem szerint — csak állandó háborús 
pusztítások esetén lenne indokolt, amikor is a menekülő jobbágyok ideiglenesen felduzzasztot-
tak a védettebb települések lakosságát. Ennek ellenére néhány kutató elfogadja ezt a magas 
számot: Kováts, 1972. 5., 12-13. p.; Mészáros-Hausfatter, 1974. 222. p.; Sin, 1982. 204-
205. p.; Sin Aranka az összeírtak és a dzsizje-fizetők közötti viszonyt vizsgálta, és így jutott 
el a 12-22-es szorzószám elfogadásához. Ezt az eljárást azért nem tartom szerencsésnek, mert 
az adóösszeírók elsődleges célja az adófizetők név szerinti feljegyzése volt, tehát célszerűbb 
az adózásra kötelezettek (tized- és dzsizje-fizetők) arányait vizsgálni, mint az amúgy is csak 
hiányosan nyilvántartásba vett helybeli lakosokét. A szorzószámok korrekt értékelésére: Ágas-
ton, 1992. 101. p. 

105 Módszerem a következő volt: minden településnél külön-külön kiszámoltam a tizedfizetők és 
a dzsizje-fizetők arányát, s így megkaptam, hogy egy háztartásfőre hány család jutott. Ezt a 
hányadost megszoroztam egy kiscsalád átlagos lélekszámával (5 fő), majd az így kapott értéket 
— amely minden hászváros esetében különböző volt — beszoroztam a dzsizje-fizetők 
számával, s az eredményhez 20%-ot (összeírási hibaszázalék) hozzáadtam. Mivel Káldy-Nagy 
Gyula összehasonlító vizsgálatai azt mutatják, hogy a tizedfizető családfőknek 70 (vagy még 
kevesebb) százaléka fizette a dzsizjét, ezért adataink inkább a népességszám alsó, semmint 
felső határát jelentik. (Káldy-Nagy, 1970/a. 92. p.) 



15. táblázat. A budai szandzsák hászvárosainak lélekszáma (1546-1562) 

Város 

Háztartásfők száma Lakosok száma 

Város 
1546 1559 1562 

Nem 
mohame-

dánok 

Mohame-
dánok 

Összes 

Buda 216 234 224 1500-2200 2500-2800 4000-5(XX) 

Buják 20 25 68 200-4ÍX) 100-150 300-550 
Cegléd 120 150 185 1100-1200 - 1100-1200 

Földvár 50 60 105 650-750 100-150 750-900 
Kecskemét 2(X) 250 399 17(X)-24(X) - 1700-2400 

Nagykőrös 110 132 180 750-1100 - 750-1100 
Nagymaros 60 80 212 550-1300 - 550-1300 

Óbuda 40 35 40 250-350 - 250-350 

Pest 60 60 98 600-750 1500-1600 2100-2350 
Ráckeve 300 700 630 32(X)-4500 - 3200-4500 

Szecső 30 25 46 250-300 - 250-300 

Vác 150 167 246 1200-1500 6(X)-800 1800-2300 

Vál 50 36 75 450-750 100-150 550-900 
Visegrád 5 5 _ 150 600-800 7500-950 

Összes 1411 1959 2508 12 550-
-17 650 5500-6500 18 050-

-24 150 

Lehetségesnek tartom továbbá azt is, hogy a budai szandzsák területén hasonló 
jelenség játszódott le, mint Szentes és Csongrád esetében. A két mezőváros és a 
környező aprófalvak népességét vizsgálva Barta Gábor ügy találta, hogy a gazda-
sági és társadalmi (demográfiai) folyamatok szervesen kiegészítették egymást: 
„Gyanítható: a gazdasági felemelkedési folyamat a 15. század végén, a 15-16. 
század fordulóján indult meg, és mindazt, ami a 16. században végbement, csak 
második fellobbanásnak lehet tekinteni. Az biztos, hogy egy igazán egészséges 
társadalom és gazdaság ebben a korszakban nem hanyatlást produkált volna."106 

A statisztikai adatok is arról árulkodnak, hogy a mezővárosok népessége a ko-
rábbi időszakhoz képest valamelyest növekedett. A XV. században az oppidumok 
lélekszáma még csak 500-1000 fő körül mozgott, és az ország népességének nem 
több, mint 16-20%-a koncentrálódott ide.107 A XVI. század második felében vi-

106 Barta Gábor hozzászólása az MTA Történettudományi Intézetben 1994. április 18-án elhang-
zott vitán: Szakály, 1994. 26-27. p. 



szont a budai szandzsák területén ez az arány 22-28%-ra emelkedett,108 ami — 
számításaim szerint — átlagosan legalább 900-1300 nem muszlim személy jelen-
létét bizonyítja. 

A lakosság számbeli növekedése ugyanakkor még nem jelentette a városiasodás 
előrehaladottságát. A települések — és ezt a migráció iránya és üteme elárulta — 
„törökös" vagy „falusias" jelleget öltöttek magukra.109 Nem annyira a betelepülő 
délszláv, zsidó és cigány nemzetiségek miatt, hanem azért, mert a hódítók — és 
persze a betóduló vidékiek is — idővel saját képükre alakították át a városnegye-
deket. Az erre utazó követeknek nemcsak a dzsámik, minaretek, fürdők, medreszek 
és vendégfogadók szúrtak szemet, hanem az a sok kosz és piszok is, amely koráb-
ban nem nagyon voltjellemző ezekre a településekre. Reinhold Lubenau 1587-ben 
— négy év múlva pedig Wratislaw báró — szemléletes képet fest Budáról, a hajdan 
virágzó fővárosról: ,,...a törökök nem törődnek semmivel, csak lovaiknak legyen 
hely, egyébként becsuroghat az eső is mindenütt... Nem sokat törődnek vele, hogy 
egerek, gyíkok, menyétek, kígyók, skorpiók tanyáznak a házakban, nekik a ház 
csak arra kell, mint amire a zarándokoknak a menedék."110 

Tudományos értelemben is etikátlan eljárás lenne ezt a számítási módszert az 
egyedüli helyes megoldásnak tekinteni. Kételyeim ugyanis annak tudatában sem 
szűnnek meg, hogy a városi lakosság növekedésével párhuzamosan a falvak lélek-
száma csökkent, így elméletileg a népsűrűség változatlan maradt. Ez utóbbi a budai 
szandzsák területén 1580-ban 7,3 fő/km2-t tett ki, és alatta maradt a hódoltság 7,5 
fő/km2-t, a királyi Magyarország 15 fő/km2-t, sőtaTörök Birodalom 10-14 fő/km2-t 
mutató átlagos népsűrűségének.1" 

Mindamellett helytelen lenne ezeket a számokat túlságosan alábecsülni. Gaz-
dasági vonatkozásban Gyimesi Sándor mutatott rá, hogy az új európai interregio-
nális munkamegosztásba Magyarország azért kapcsolódott be agrártermelő és ipar-
cikk-fel vevő területként, mert gazdasága és demográfiai helyzete erre tette alkal-

- 1 1 2 

massa. 

107 Makkai, 1963/a. 29. p.; Bácskai, 1965. 28. p.; Ágoston, 1992. 110. p. 

108 Dávid, 1988. 83-84. p.; Ágoston, 1992. 109-110. p. 

109 Káldy-Nagy, 1970/b. 136-141. p.; Mészáros-Hausfatter, 1974. 226. p.; Hegyi, 1982. 83-90. p.; 
Ágoston, 1992. 126-134. p. 

110 Haraszti-Pethő, 1963. 88., 95. p. 

111 Dávid, 1988. 85. p ; Ágoston, 1992. II., 11 1. p. 

112 Gyimesi, 1992. 176. p.; Az alacsony népsűrűségnek káros hatása is volt az agrártermelésre: 
Rácz, 1995. 90-91. p. 



Szükséges a figyelmet felhívni arra is, hogy a hódoltság régiói között — nép-
sűrűség tekintetében — rendkívül nagy különbségek lehettek. Ennek szemlélte-
tésére érdemes a sok tanulsággal szolgáló kuvini(ráckevci)-náhie népesedési viszo-
nyait bemutatni. 

A mindössze 247 km2-nyi Csepel-szigeten a XVI. század derekán az összné-
pesség 6700-8000 fő körül mozgott. Négyzetkilométerenként tehát 27-32 személy 
élt, ami a királyi Magyarország népsűrűségének kétszeresét tette ki. Mivel a sziget 
természetes védelmet nyújtott a helybélieknek, a környék jobbágyainak beszivár-
gása is egyre fokozódott. Hasonlóképpen az elbocsátott muszlim és délszláv vég-
vári katonák sem tértek vissza eredeti lakóhelyükre, hanem a dél felől érkező jöve-
vényekkel együtt az ipari-kereskedelmi központokban telepedtek le.113 A beván-
dorlók létszáma tehát többszörösére duzzasztotta egy-egy település lakosságát. 
Mindezek ismeretében úgy vélem, hogy a XVI-XVII. századi városi küszöböt 
(2000-6000 fő)"4 a gazdaságilag fejlett hászvárosok is elérhették. Az egész jelen-
ség persze nem a török hatalom átgondolt várospolitikájának volt köszönhető, ha-
nem a félig elfoglalt ország végvidék jellegéből adódott. A kevésbé jelentékeny 
települések átlagos lélekszáma viszont 500-700 fő körül mozoghatott. 

113 Mészáros-Hausfatter, 1974. 226. p. 

114 Makkai, 1963/b. 67-68. p.; Granasztói, 1980. 159. p. 



16. táblázat. A Csepel-sziget településeinek dzsizje-fizetői és lélekszáma 
(1546-1562) 

Település Dzsizje-íizetők száma A lakosság 
lélekszáma Település 

1546 1559 1562 
A lakosság 
lélekszáma 

Ráckeve 300 700 630 3200-3800 
Újfalu 14 24 30 150-180 

Szentmárton 26 35 42 210-250 
Szentmihály 5 16 24 120-140 

Háros 28 50 73 360-440 
Tököl 47 78 111 550-660 
Csepel 28 43 67 330-400 
Szőlős 16 40 53 260-320 

Szentmiklós 39 86 115 570-690 
Becse 15 40 62 310-370 
Gyála 16 29 34 170-200 
Makád 18 45 35 170-210 

Simonfalva 3 4 6 30-40 
Lórév 12 29 36 180-220 
Lak 5 3 - 25-30 

Csép 8 _ 40-50 
Összes 572 1230 1318 6675-8000 

6. Összegzés 

írásomban a török defterek vallatásával és egy új számítási eljárás bevezetésével 
határoztam meg a hászvárosok népességét. Minden hibaforrás ellenére úgy gon-
dolom, hogy az adózásra kötelezett személyek (tized- és dzsizje-fizetők) arányának 
kiszámítása biztosabb eredményre vezet, mint a szintén becsléseken alapuló 5-ös 
vagy 20-25-ös szorzószám alkalmazása. 

A legnépesebb települések közül Buda és Pest lakossága csökkent, Ráckeve, 
Vác és Kecskemét lélekszáma pedig stagnált vagy csak csekély mértékben nőtt a 
XVI. század első feléhez képest. 

A fejlett hászvárosok a városi küszöb felső határát (6000 fő) — véleményem 
szerint — csak megközelítették, de nem érték el. A 14 településen átlagosan 1300-



1700 személy élhetett, nagy részükben viszont még ennyi sem. A 20-25-ös szor-
zószám alkalmazását tehát — leszámítva a végvárak közelében elhelyezkedő, ál-
landó hadikészültségben levő településeket — nem látom indokoltnak. Persze a 
helyes módszer kialakítása érdekében még további kutatások szükségesek, és amíg 
ez nem történik meg, eredményeimet hipotetikusnak tekintem."3 

115 A későközépkori viszonyok értékelésére: Kubinyi, 1996. 156-157. p. Itt szeretnék köszönetet 
mondani dr. Rácz István professzor úrnak értékes tanácsaiért, Németh Istvánnak a Magyar 
Országos Levéltárban nyújtott áldozatkész segítségéért, és Sziráki György barátomnak, aki a 
szláv nyelvű szöveget fordította le. Szükségesnek tartom azt is megjegyezni, hogy írásom egy 
nagyobb összefoglaló tanulmány része, ezért számos részletkérdés kifejtésétől el kellett tekin-
tenem. Célom elsősorban az volt, hogy a török adójegyzékek alapján a népesedési viszonyokat 
főbb vonalaiban ismertessem, és azokból vonjak le általános következtetéseket a budai 
szandzsák területére. 
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Miskei, Antal: Bevölkerungsdichte und gesellschaftliche Verhältnisse in den 
Budaer-Sandschak Städten in zweiter Hälfte des 16. Jahrhunderts 

Die Arbeit befaßt sich mit der Bevölkerungsdichte und den gesellschaftlichen 
Verhältnissen in den Budaer-Sandschak Städten. Diese Aufgabe kann vor allem 
auf Grund der türkischen Steuererfassungen (Defter) durchgeführt werden. 

Das vorrangige Ziel der Türken war die namentliche Registrierung der Steuer-
zahler. Als Dschisje-Steuerzahler zählte derjenige, dessen jährliches Einkommen 
über 300 Akcse lag. Sie zahlten jährlich 50 Akcse in zwei Raten. Zu den ze-
hentpflichtigen Familienoberhäuptern gehörten diejenigen, die ihre Steuern mit 
Produkt- und Tierabgaben bezahlten. Zu den Quellen werden sie unter dem Fa-
miliennamen, Vor- und Nachnamen, weiterhin unter sogenannten „Ersatzna-
men"(Priester, Richter, Schmied, Witwe usw.) registriert und waren meistens 
verheiratete Bürger. Die nicht Steuerpflichtigen wurden als verheiratete oder ledige 
Familienmitglieder sowie als Fremde (Diener, Hirten) zusammengeschrieben. 

Die Methode des Autors basiert auf der Grundlage des Verfahrens von Gyula 
Káldy-Nagy und László Fenyvesi. Zuerst wurde der Anteil der Steuerpflichtigen 
untersucht. Der Autor hat festgestellt, daß der Anteil der Dschisjezahler Fa-
milienoberhäupter im Durschnitt 1,2-1,6 zehentpflichtigen Familienoberhäupter 
bedeutet, die Haushalte sind nicht im biologischen, sondern im wirtschaftlichen 
(Steuer) Sinne zu verstehende Familien. 

Auch laut des Autors ist die Steuerregistrierung der Türken ziemlich mangel-
haft. Aus der Erfassung der Bevölkerungswanderung geht hervor, daß die Migra-
tion keine größeren Ausmaße hatte, sie verlief in einem Erfassungsgebiet von 15-20 
km. Das Problem war, daß die Türken auffallend wenig Diener zusammengeschrie-
ben haben, aber niedrig erscheint uns auch die Anzahl derer, die außerhalb dem 
Gebiet der Türkenherrschaft geraten sind. 

Insgesamt liegen die analysierbaren Zahlenangaben der Steuererfassung nie-
drige als der wirkliche Wert, auch deshalbe, wie die Zolltgebücher, Briefwechsel 
und andere Quellen aus jener Zeit von einer hochgradigen Migration der städti-
schen Bürgerschaft zeugen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände wurde der 
Versuch gemacht, die Bewölkerungszahl zu bestimmen. 

Die Methode war die folgende: bei jeder Siedlung wurde der Anteil von 
Dschisje- und Zehentpflichtigen getrennt untersucht. Diese Zahl wurde mit der 
durchschnittlichen Seelenzahl einer Kleinfamilie (5 Personen) multipliziert, und 
den so errechneten Wert — der bei allen Städten unterschiedlich war — wurde mit 



der Zahl der Dsehisjezahler multipliziert, zu dem Ergebnis wurde 20% (Fehler-
prozent der Zusammenschreibung) hinzugegeben. 

Der Autor hat also die Multiplikationszahlen 5 und 20-25 nicht benutzt, weil 
diese nicht den tatsächlichen Zustand zeigen. 

Nach der Untersuchung der Steuerlisten kann festgestellt werden, daß die so 
erhaltenen Werte ehe den unteren als den oberen Wert der Bevölkerung bedeuten. 
Es ist auch sicher, daß man die Gesamtheit der 14 Siedlungen uns dann genauer 
bestimmen kann, wenn man mit Hilfe von zuverlässigen türkischen und ungari-
schen Quellen die von Budaer-Sandschak bewohnten Siedlungen untersuchen 
könnte. Solange dieses nicht geschient, sind die Ergebnisse als hypotetisch zu be-
halten. 



ERDÉLYI GABRIELLA 

HIERONIM LASKI KONSTANTINÁPOLYI JELENTÉSE 
EGY FERDINÁND-PÁRTI FŐÚR TOLLÁN 

Megjegyzések a sztambuli tárgyalások (1527-1528) történetéhez 

1528. május 2-án Thurzó Elek, I. Ferdinánd magyar király országbírája I. János, 
szintén magyar király és a török szultán szövetségéről és ennek jegyében Szülejmán 
által személyesen vezetett Ferdinánd elleni hadjárat készületéről adott számot urá-
nak.1 Értesülései megbízható forrásból származtak: az ellenpárt „egy igen tekin-
télyes embere", lelkiismeretére hallgatva május 1-jére, Budától nyolc mérföldre 
titkos találkozóra hívta Thurzót, ahol ismertette előtte Hicronim Laski jelentését, 
amelyet a Portáról írt János királyhoz, majd Ferdinánd bizalmas hívét arra kérte, 
tudassa a hírt királyával. Vajon ki lehetett ez a személy, aki megijedve a keresztény-
ség fő ellenségével kötött szövetségtől, Ferdinándtól remélte hazája számára a kive-
zető utat? Thurzó levelében maga sem meri felfedni a hírhozó kilétét, csak annyit 
mond, hogy nem Czibak Imréről van szó. így csupán találgathatunk. Czibak váradi 
püspökkel ekkor már hónapok óta tárgyaltak a Ferdinánd-párt vezető politikusai 
átállásáról, és hozzá hasonlóan ekkortájt már a száműzött király mellett legtovább 
kitartó utolsó néhány főúr is — Homonnai Drugeth Ferenc tárnokmester és Radics 
Bosics naszádos kapitány, rác vezér esete ismert — alkudozásokba bocsátkozott a 
győztes ellenpárttal. Maga Radics a váradi püspök révén vette fel a kapcsolatot 
Ferdinánd híveivel. Az ő példájukkal szemben Ártándy Pál, aki Munkács várát 
tartotta kezében, a jelek szerint megingathatatlan maradt a győztes király híveinek 
ostromlásával szemben,3 de ő a kevés kivételhez tartozott. Talán nem járunk messze 
az igazságtól, ha a hírhozót az elbizonytalanodó főurak között sejtjük. Szapolyai 

1 Thurzó 1528. május 2-i levelét 1. a Függelékben. 

2 Barta Gábor. A mohácsi csatától a sztambuli egyezségig (I. János király története, első könyv). 
Kandidátusi disszertáció, 1983. (MTA Kézirattár) 287-288. p. (a továbbiakban Barta, Kand. 
dissz.) 

3 Szalaházy Tamás levele Ferdinándhoz, 1528. július 29. In: Urkunden und Aktenstücke zur 
Geschichte der Verhaltnisse zwischen Österreich, Ungern und der Pforte im XVI. und XVII. 
Jahrhunderte. Hrsg. Anton von Gévay. I. (1527-1532) Wien, 1840. Gesandschaft König Fer-
dinands I. an Suleiman I. Gesandtschaft Johann Hoberdanacz und Sigmund Weichselberger. 
(a továbbiakban Gévay, 1840) N° 10. 

FONS III. (1996) 3. sz. 311-334. p. 311 



Tarnowból 1528 áprilisában Laski után küldött utasításában arra kérte a már útban 
hazafelé lévő lengyel diplomatát: , ,írjon nekünk mihamarabb Radics útján, ő 
ugyanis majd továbbítja a levelet hozzánk."4 A rác nagyúr, miután János 1527 őszén 
Ferdinánd hadai elől Lippáról Erdélybe hátrált — ahonnan Laskit októberben 
Sztambulba indította —, tovább folytatta a Tiszántúlon a Ferdinánd-párt elleni har-
cot, és sikerült tartósan megvetnie a lábát a vidéken Lippa székhellyel. Elképzelhető 
tehát, hogy nemcsak János számára tűnt Radics közvetítése a portai követével való 
érintkezés legjobb módjának, hanem Laski futárja maga is ezt az utat és megoldást 
választotta. Második hazatérési kísérlete során a lengyel maga is Lippán át igye-
kezett Tarnowba urához. Ezek a körülmények arra utalnak, hogy talán Radics 
Bosics, János ingadozó naszádos kapitánya áll e titokzatos ismeretlen mögött — 
de ez egyelőre inkább csak feltételezés, mint történelmi tény lehet. Nem kevésbé 
rejtélyes, ahogy Laski jelentése e rejtőzni próbáló személyhez jutott: a levelet az 
illető saját várában találta hazatértekor, így az azt hozó futár kiléte előtte is is-
meretlen maradt. 

A számos rejtély ellenére, mivel Thurzó részletesen beszámolt Ferdinándnak 
Laski leveléről, lehetőség nyílik arra, hogy azt a követ későbbi naplószerű jelen-
tésével összevetve megvizsgáljuk. Az összehasonlítás alapján — amint ezt igyek-
szem alább illusztrálni — fenntartás nélkül állíthatjuk, hogy a Thurzó által ismer-
tetett levél valóban János sztambuli követének tollából származik. Mi több, keltezé-
se is megbízható pontossággal megállapítható. Az elemzés alapjául szolgáló igen 
részletes Laski-lele jelentést (a továbbiakban az egyértelműség végett: napló) nem-
régiben magyar fordításban Barta Gábor adta közre. A kiadó feltevése szerint a 
követ beszámolóját János király számára készítette azt követően, hogy Tarnowba 
visszatért hozzá, vagyis 1528 nyárutóján-őszén.5 A napló mellett Thurzó tudósí-
tása révén Laski legrészletesebb helyszíni jelentése maradt ránk portai tárgyalásai-
ról és eredményeiről, amely ezáltal a középkori Magyar Királyság széthullásához 
vezető eseménysor egyik legvitatottabb állomása alapvető forrásának tekinthető (a 
továbbiakban: jelentés). A jelentés elemzésén túl egyrészt annak jellegéből adó-
dóan, másrészt a tárgyalások történeti körülményeit, jelentőségét és menetét tár-
gyaló frissen megjelent feldolgozásra és forráskiadásra való tekintettel, elsősorban 

4 ,,Scribatis nobis citissime per viam Radich, ipse enim mittet ecis ad nos". A titkosírást feloldva 
az utasítást közli: Pociecha, Wladislaw: Krolowa Bona. Czasy i ludzie odrodzenia. IV. köt. 
Poznan, 1958. 331-332. p. 

5 Barta Gábor: Bevezetés. In: Két tárgyalás Sztambulban. Összeáll.: Barta Gábor. Bp., 1996. 
(Régi Magyar Könyvtár, Források 5.) (a kötet a továbbiakban Két tárgyalás Sztambulban) 
51. p. 



a sztambuli szövetség, illetve Ferdinánd portai kudarca hírének Magyarországra 
való érkezéséről, hazai fogadtatásáról és értékeléséről lesz szó. Az ország jövőjének 
kulcsa ekkor a török kezében volt, így különösen érdekes számunkra, hogy a me-
nekült lengyelországi magyar udvarban, illetve a budai kormány köreiben ekko-
riban milyen ismeretek, sejtések és félelmek uralkodtak a török Magyarországra 
vonatkozó politikai törekvéseit illetően, mivel ezáltal talán jobban megérthetjük a 
sokszor politikai erkölcstelenséggel vádolt magyar társadalom vezető rétegeinek 
politikai döntéseit. Végül a függelékben Thurzó szóban forgó levele olvasható. 

* 

Az I. Ferdinánd hadai elől az akkor éppen Erdélybe visszaszoruló János király 
hosszas tépelődés után arra az elhatározásra jutott, hogy nála erősebb magyaror-
szági vetélytársa ellenében a törökhöz fordul segítségért. Eddigre ugyanis egyér-
telművé vált számára, hogy a szultán a Habsburg uralkodót nem tűri meg Magyar-
országon, miközben iránta többször is hajlandóságát fejezte ki. Úgy látta, a törökkel 
való szövetségkötés révén még lehetséges az ország megmentése a töröknek való 
teljes alávetettségtől/' 1527. október derekán útnak indította Sztambulba tehetséges 
lengyel diplomatáját, Hieronim Laskit. A követ feladata az volt, hogy szövetséget 
hozzon létre Magyarország és a Török Birodalom között a hűbéri alávetettséget 
szimbolizáló adófizetés nélkül. A követ december 22-én érkezett meg a Portára, 
ahol még aznap megkezdte tárgyalásait Ibrahim nagyvezírrel. Az érdemleges tár-
gyalások már január végén befejeződtek. Szülejmán a vártnál többet is ígért János 
királynak: továbbra is fenntartotta ugyan igényét a szablyával meghódított ország-
ra, de a királyi méltóságot egyelőre átengedte Jánosnak, és személyes jövetelét 
ígérte neki Ferdinánd ellenében. A szultán nagylelkűsége nem hiába ijesztette meg 
János követét. 1526 óta mindenki számára nyilvánvaló volt, mit jelent az, ha száz-
ezres nagyságrendű török sereg lép az ország területére. Laski azonban ekkor már 
hiába érvelt amellett, hogy nincs szükség a szultán személyes hadbavonulására, 
elegendő, ha a szultán a határbeli szandzsákbégeket János megsegítésére küldi. A 
követet ezt követően egy ideig visszatartották, így végül csak február 29-én indul-
hatott hazafelé, rögtön azt követően, hogy kézhez kapta a szultán írásbeli válaszát. 
Havasalföldön keresztül igyekezett Jánoshoz, akit nemigen tudta, hogy hol is keres-
sen. Az időközben Ferdinándhoz állt havasalföldi vajda azonban áprilisban fog-

6 Barta Gábor: Az elfelejtett hadszíntér (Megjegyzések a török-magyar szövetség előtörté-
netéhez). In: Történelmi Szemle, 37. (1995) 1. sz. (a továbbiakban Barta, 1995.) 30-31. p. 



ságba vetette, ahonnan megszökött és visszamenekült Sztambulba, és itt tanúja 
lehetett Ferdinánd követei béketárgyalásainak. Kényszerű második portai tartóz-
kodását követően végül csak 1528 augusztusának vége felé érkezett vissza kirá-
lyához Tarnowba.7 

A Thurzó tollán ránk maradt jelentésben Laski azt állítja, hogy már kétszer is 
írt tárgyalásairól Jánosnak, de választ egyikre sem kapott. Azon, hogy a követ 
levelei nem találták meg királyát, különösebben nem csodálkozhatunk. A nagy 
távolság, a Ferdinánd-párt lesben álló felderítői mellett János király kényszerű 
helyváltoztatásai, menekülése is megnehezítette a kézbesítést, amit Laski szóban 
forgó jelentésének sorsa is jól példáz. Hogy ez megtalálta-e végül Jánost Tarnow-
ban, nem tudjuk. Az viszont Szapolyai 1528. április 4-én követének titkosírással 
írt utasításából ismeretes, hogy Laski január 20-án Konstantinápolyból írt János-
nak, és ez el is jutott a címzetthez. Az utasításból kiderül, hogy levelében a követ 
arról értesítette, hogy a szultán által mellé adott csapatokkal hamarosan hazafelé 
indul. Válaszul János tájékoztatta a diplomatát Tarnowba „jöveteléről", az ott foly-
tatott toborzásról, csapatainak május 7-ére tervezett poseni gyülekezőjéről, azt kö-
vetően indulásukról Magyarországra, végül pedig Laski török csapatainak saját 
magyar, cseh és német katonáival való egyesülését tervezte, ezért arra kérte a köve-
tet, hogy minél előbb tájékoztassa őt hollétéről.8 Laski naplójának kronológiája 
szerint január 20-án a lengyel diplomata legfeljebb remélhette a szultánnal való 
megegyezés létrejöttét és azt, hogy a szultán török segédcsapatokat ad mellé. Sej-
tései és reményei kész tényként való közvetítése nem volt idegen e vakmerő diplo-
mata gyakorlatától. Ezt tette január 23-án is: a tárgyalásokat befejeztem, hétfőn 
indulok vissza Magyarországra tízezer katona és a nikápolyi szandzsákbég kísé-
retében — írta Lengyelországba birtokigazgatójának.5 A szultán szóbeli válaszát 
követően azután ő maga kérte Ibrahimtól, hogy adják mellé a nikápolyi szandzsák-
béget, amit a nagyvezír jóvá is hagyott.10 Laski követsége során haza írt beszámolói 
sorában végül meg kell említeni április 14-én T?rgovi§téből Zsigmond lengyel ki-
rálynak, illetve Jánosnak írt leveleit. Zsigmondnak szóló levelében tárgyalásai 

7 Laski útjára 1. Bar la Gábor: Bevezetés. In: Két tárgyalás Sztambulban. 21-23., 26., 52. p.; 
A tárgyalások menetére 1. Hyeronimus Laski tárgyalása a töröknél János király nevében. In: 
Két tárgyalás Sztambulban. (a továbbiakban Hyeronimus Laski tárgyalása) 99., 160., 162-164., 
171-172. p. 

8 Pociecha, W.: i. m. 331-332. p. 

9 Acta Tomiciana. Epistolae et legationes, responsa, actiones, res gestae ... Sigismundi I. Regis 
Poloniae. X. vol. Poznan, 1899. (a továbbiakban Acta Tomiciana X.) N° 54. 

10 Hyeronimus Laski tárgyalása. 162-163. p. 



eredményeiről megírta, hogy János számára nemcsak adó nélküli békét, de ellen-
ségei ellen segítséget is szerzett.11 A Jánosnak küldött levél sajnos nem maradt ránk, 
de hogy létezett, azt Barta Gábor is valószínűsítette.12 Feltevését alátámasztja, hogy 
Szapolyai egy későbbi levelében maga hivatkozott e levélre. 1528 augusztusában 
Zsigmond király előtt azzal próbálta igazolni követe Ferdinándnak címzett, április 
10-én Tírgovi§tébcn kelt hadüzenetének hamisságát, hogy ugyanezen időben Laski 
neki is írt, melyben részletesen beszámolt tetteiről és tárgyalásairól, így nem való-
színű, hogy ily hosszú beszámolóban a hadüzenetről megfeledkezett volna.13 

Számunkra az első fontos tisztázandó kérdés: mikor írhatta János király követe 
a Thurzó közvetítésével fennmaradt jelentését királyának? A válaszadás során a 
következőkben körbejárjuk valamennyi problémát. A keltezés megállapításához a 
diplomata jó támaszpontot adott: megkapta a szultán végső válaszát, így mindent 
biztosra lehet venni, többet nem is ír már ezután. Laski naplójából tudjuk, hogy 
Ibrahimmal folytatott hosszas alkudozásai záróaktusaként maga a szultán január 
27-én adott szóbeli választ.14 Jelentését tehát ezt követően írhatta. A további pon-
tosítás végett szemügyre kell vennünk a jelentés további részleteit. Érdekes egy-
beesések figyelhetők meg Laski január 28-án Ibrahimmal folytatott, gyakorlatilag 
utolsó érdemleges tárgyalásának naplóbeli leírása15 és a jelentés egyes pontjai kö-
zött. Először: jelentésében a lengyel azt írta, hogy a szultán 40 ezer törököt ad 
Szapolyai megsegítésére, akikkel együtt maga is Nándorfehérváira megy. Ugyan-
akkor a napló szerint január 28-án a követ a mindenható nagyvczírtől azt kérte, 
hogy adja mellé a nikápolyi szandzsákbéget, Havasalföld és Moldva vajdáját, akik-
kel csatlakozik Jánoshoz. Ibrahim jóváhagyását adta a fenti szandzsákbég Magyar-
országrajöveteléhez, Radul vajda és a moldvaiak mozgósításához, de csak néhány 
ezer embert ígért Laski mellé. Másodszor: a jelentésben 150 különféle fajtájú ágyú 
puskaporral szintén a szultán ajándéka. A napló által rögzített tárgyalásokon pedig 
a követ kérésére a török államférfi 50 ágyút és 50 mázsa salétromot és puskaport 
ajánlott fel, melyet a Tiszáig szállíttat. Harmadszor: a végeken a szandzsákbégek 
húszezer embert tartanak készenlétben arra, hogy a Laskival érkezőkkel együtt 
csatlakozzanak szövetségesük csapataihoz — közvetíti a követ szavait Thurzó. En-

11 Acta Tomiciana X. N° 2(X). 

12 Barta Gábor: A Sztambulba vezető út. Bp., 1983. (a továbbiakban Barta, 1983.) 181. p. és 
253. jz. 

13 Acta Tomiciana X. N° 364. 

14 Ilyeronimus Laski tárgyalása. 160. p. 

15 Uo. 162-164. p. 



nek megfelelően — szintén a lengyel kérésére — Ibrahim január 28-án megígérte, 
azonnal ír a szandzsákbégeknek, hogy legyenek készek a vajdához csatlakozni. 
Negyedszer: a napló szerint Ibrahim a beszélgetés befejeztével a követnek meg-
hagyta, hogy királyát minderről tájékoztassa és János küldjön a hadiszállítmány 
fogadására a Tiszához megbízottakat. Mivel a diplomata jelentését valóban azzal 
zárja, hogy a közeljövőben János várakozzon hadsereggel Nándorfehérvárnál, lo-
gikusnak látszik — noha a követ a találkozás helyszínét előbbre tolta —, hogy a 
jelentés az Ibrahimmal folytatott végső egyeztetés hatására, vagyis az 1528. január 
28-át követő napokban keletkezett. 

A jelentés és a napló az eddigiekben emellett tulajdonképpen csak az ígért segít-
ség mennyiségi mutatóiban különbözik. Ezt magyarázhatjuk egyszerűen a lengyel 
szokásos nagyotmondásával. Laski végül nemhogy nem 40 ezer, de még csak nem 
is az Ibrahim által ígért néhány ezres sereg társaságában távozott Isztambulból. 
Csapatai legfeljebb néhány száz főre tehetők, amelyet áprilisban Radul vajda köny-
nyedén szétvert.16 Ugyanakkor márciusban Velencében is űgy tudták, hogy János 
király követét 10 ezer ember kísérte hazafelé.17 Ami pedig a határmenti mozgósítá-
sokat illeti, Piero Zen, az ekkor a Portán tartózkodó, mindig jól értesült velencei 
bailo, február 5-i jelentésében maga is azt írta, hogy a Laskival való tárgyalások 
hatására a szandzsákbégek több mint 70 ezer emberrel már készülődnek a magyar-
országi harcokra.18 Azt is figyelembe kell tehát vennünk, hogy a János király köve-
tével való megegyezés hatására a Porta valóban tervezte a főerők az évi támadását, 
és februárban meg is kezdődtek az ehhez szükséges nagyméretű előkészületek. A 
kezdeti nagy lendület azonban áprilisra leapadt, és a nyáron Szapolyai és Szülcjmán 
szövetsége még csak—jóllehet a megszokottnál jóval nagyobb — török betörések 
tormájában éreztette hatását.19 Nem elképzelhetetlen tehát az sem, hogy a tárgya-
lásokon még valóban igen nagy számokban gondolkoztak, míg Laski naplója — 
amely már a végbement nyári események fényében készült — már inkább a valóság 
tényeihez alkalmazkodott. 

Ennél sokkal komolyabb fejtörést okoz számunkra a jelentés szerzője azzal, 
hogy a török-magyar szövetség feltételeiről a naplóbeli tárgyalások megegyezé-
seivel szinte teljesen ellentétesen számol be. „Azadó is, amelyeta vajda ezután az 

16 Barta, 1995. 30. p. 

17 Óvári Lipót: A MTA Történelmi Bizottságának oklevélmásolatai. II. köt. Bp., 1894. N° 67. 

18 Marino Sanuto naplóját idézi Barta, 1995. 29. p. és 96. jz. 

19 Az 1528 áprilisában újrakezdődő török harci cselekmények részletes ismertetését 1. uo. 12-19., 
29. p. 



ország részéről a szultánnak adna, igen csekély lenne, és inkább csak névleg, mint 
gyakorlatilag adó. Sőt, Nándorfehérvár kivételével a végvárakat is visszakapná a 
vajda." — írja Thurzó Laski nyomán. Holott január 28-án a napló szerint Ibrahim 
világosan tudtára adta a követnek, hogy barátságuk lejében nem kérnek sem adót, 
sem ajándékot.20 Ezenkívül ami a délvidéki várakat, vagyis az 1526 óta török fenn-
hatóság alatt lévő Szerémséget illeti, ennek visszaadását még a tárgyalások korábbi 
stádiumában vetette fel Laski az adófizetéssel való huzavona kapcsán. Erre vonat-
kozóan azonban már január 17-én megkapta Ibrahim közvetítésével a szultán elu-
tasító válaszát, és az ügy ezután lekerült a napirendről.21 Igaz, a nagyvezír azzal a 
biztatással toldotta meg ura válaszát, hogy a Ferdinánddal való háború után tár-
gyaljon János újra a szultánnal erről, és akkor ,,meg fogja kapni az ügy baráti 
elintézését". Laski tehát a nála szokásos magabiztossággal akár pozitív válaszként 
is értelmezhette ezt, de az is lehet, hogy eredményei szépítéséül értesítette királyát 
a Szerémség elnyeréséről. Mindenesetre 1528. augusztus végén János király maga 
is úgy tudta, hogy Laski adó nélkül és a Szerémség visszaszerzése mellett kötött 
szövetséget a Portán.22 Ezt pedig feltehetően követe április 14-i jelentésére alapoz-
ta, amelyben — amint erről már fent szó volt — Laski immár tárgyalásai végleges 
eredményeiről számolt be. Ebben tehát szintén pozitívan kellett, hogy nyilatkozzon 
ez ügyben. Az adófizetés említése, még ha csak névleges és csekély adóról is beszél, 
annál furcsább. Ugyanis Musztafa pasa már korábban elárulta, hogy „az adófizetést 
józan érvekkel kitépted elménkből", ' s ezután már inkább azt évenkénti ajándéknak 
„becézve" akarják a követtől kicsikarni. Laski azonban — ekkor már sejtve, hogy 
makacsságával célt érhet — ezt is határozottan elutasította, legfeljebb a szultán 
tetszőleges és önkéntes ajándékkal való megtiszteltetésébe ment volna bele.21 Ibra-
him január 28-i egyértelmű kijelentése az adó és ajándék elengedéséről cáfolni 
látszik azt a feltevésünket, hogy Laski jelentését ezt a beszélgetést követően írta 
volna. Itt még a követ szószátyárságát, szépítgető hajlamát sem hozhatjuk fel érv-
ként, mint ahogy egyébként erre példa lehet a Lengyelország számára szerzett fegy-
verszünet ügye. A követ naplója szerint Ibrahim végül csupán ígéretet tett neki arra, 
hogy két évre szólóan elintézi azt,25 míg a Tirgovi§téből Zsigmondnak írt levélben 
már 10 évre szóló fegyverszünetet említ. 

20 Hyeronimus Laski tárgyalása. 162. p. 

21 Uo. 125., 144. p. 

22 Acta Tomiciana X. N° 364. 

23 Hyeronimus Laski tárgyalása. 145. p. 

24 Uo. 147., 155. p. 



Az itt felsorakoztatott részletekkel összességében számot vetve, annyi mond-
ható teljes biztonsággal a jelentés keltéről, hogy azt a lengyel diplomata a szultán 
január 27-i szóbeli válaszát követően vetette papírra. Ami a másnapi, a nagy vezírrel 
folytatott tanácskozáshoz való viszonyt illeti, valószínűnek tartom, hogy a jelentés 
ennek kapcsán keletkezett, de az sem teljesen kizárt, hogy Laski a kíséret, az ágyúk 
stb. dolgát megint csak — miként január 20-i és 23-i leveleiben — „megelőlegez-
te", hiszen valamennyire ő maga tett javaslatot, Ibrahim csupán jóváhagyta vagy 
némileg korrigálta a követ elképzeléseit. 

Laski jelentését — a napló elbeszélését megerősítve — azzal zárja, hogy min-
dent Ibrahim „basa " által sikerült elérnie, továbbá segítségére volt a velencei követ 
is, akinek nagy tekintélye van a szultáni udvarban. A Signoria portai képviseletét 
ekkor Piero Zen teljesítette, aki a színfalak mögött végig támogatta János ügyét, 
amit már a tárgyalások első napjaiban Laski értésére hozott Lodovico Gritti.26 Tár-
gyalásai végeztével, további kényszerű portai tartózkodása napjaiban aztán szemé-
lyesen is alkalma nyílt a lengyelnek megköszönni Zennek a neki nyújtott segítsé-

* 27 get. 

* 

1528. március 8-án a Hans Katzianer által vezetett német és magyar sereg a 
Kassa melletti Szinánál döntő vereséget mért János királyra. Ez — akkor úgy tűnt 
— az ország birtokáért folytatott polgárháború kimenetelét végképp eldöntötte. 
Ferdinánd bízott a hadjárat sikeres befejezésében, és már március 7-én Bécsbe 
távozott. Az ország rendjeinek ugyanis január végén Budán megígérte, hogy a 
birodalomból és saját tartományaiból személyesen próbál segítséget szerezni a tö-
rök és János ellen. Ferdinánd már ekkor a török szultán roppant készülődéséről vett 
biztos hírekre hivatkozva kérte a Budán egybegyűlt rendeket az ország védelmére 
ajánlott áldozataik növelésére.28 Március 25-én a fővárosban hátrahagyott helytartó 
és tanácsosai az újabb és újabb befutó hírek alapján ismét csak azt írhatták királyuk-
nak, hogy a török minden erejével az ország leigázására készül. Helyzetértékelésük 

25 Uo. 164. p. 

26 Uo. 111. p. 

27 Uo. 165. p. 

28 Magyar Országgyűlési Emlékek. Monumenta Comitialia Regni Hungáriáé. 1. köt. 1526-1536. 
Szerk.: Fraknói Vilmos. Bp., 1874. (Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar Történelmi 
Emlékek. Harmadik Osztály.) 193-194. p. 



találó: „A török magától is mindig kész és elszánt volt arra, hogy az országot megtá-
madja és leigázza, mégsem hiányzik, aki neki, a kereszténység veszedelmére már 
magától is elég gyorsnak és hevesnek, további ösztönzést adjon. Ez nem más, mint 
Szapolyai János, akiről elfogott utasításából és sok helyről minden kétség nélkül 
azt értjük, sőt biztosan tudjuk, hogy mind magát, mind felségtek országát a török 
szultán szolgaságára kötelezte el."29 Az információjuk forrásaként említett utasítás 
talán János Laski után küldött valamely elveszett írása lehet. Velence is értesítette 
ekkoriban a magyar és cseh királyt a küszöbön álló veszélyről, amely újonnan 
megszerzett országát fenyegette." 

A márciusi híresztelések május elején mind török, mind keresztény források 
alapján ismét megerősítést nyertek. Thurzó révén Laski konstantinápolyi jelenté-
sével nagyjából egyidőben értesülhettek Budán a sztambuli szövetségről és a szul-
tán idei támadásáról Csulai Móré László hírei alapján. E Ferdinánd-párti nagyúrnak 
ugyanis Mehmed szendrői bég megüzente: a szultán rendeletéből arról értesült, 
hogy János híveivel együtt urának alávetette magát, így az minden erejével Fer-
dinánd ellen indul, mivel a „német" az ő akarata ellenére Budát és az országot 
királyként bitorolja.1' Röviddel ezután, az átállásáról hónapok óta alkudozó Czibak 
Imre kereste meg Szalaházy Tamást, a budai kormányzat kancellárját. Elmondása 
szerint Laski útban Jánoshoz személyesen találkozott vele, és elárulta neki, hogy 
„János kívánsciga szerint elintéződött a dolog a törökök császárával. A császár 
eljön, hogy elpusztítsa ezt az országot, s hogy egyszersmind Jánost visszahozza"?2 

29 „... qui [sclt. TurcaJ cum sua spotite paratus ad hoc [sclt. ad invadendum et debellandum 
hoc regnum Maiestatis VestraeJ animatusque semper fuerit, non deest tamen, qui illi vei per 
se ad pemiciem christianitatis satis currenti et incitato calcar addat. Is est Joannes Zapolien-
sis, qucm ex litteris instructionis suis interceptis, et ex multis locis sine ulla dubitatione in-
telligimus pro certoque scimus et se ipsum pro mancipio, et regnum hoc Maiestatis Vestrae 
Cesari Thurcarum in servitutem obligasse." Österreichisches Staatsarchiv, Wien. Ilaus-, Hot-
und Staatsarchiv. Ungarische Aktén (Hungarica), Allgemeinc Aktén (a továbbiakban ÖStA 
HHStA UA AA) íasc. 8. Konv. A. 1528. Jan.-Juni tol. 78. 

30 A helytartó és a tanácsosok levele a királyhoz. Buda, 1528. április 29.: ,,Constans omnifama 
nobis jam pridem persuaserit, ut nihil omnino dubitemus, praesertim cum Maiestas quoque 
Vestra idem a Venetis acceperít, periculum prae foribus est." ÖStA HHStA UA AA fasc. 8. 
Konv. A. 1528. Jan.-Juni fol. 126-127. 

31 Az eredetileg rác nyelvű levél Bécsbe küldött latin fordítása: ÖStA HHStA UA AA fasc. 8. 
Konv. A. 1528. Jan.-Juni fol. 70. A fordításban a levél írójaként „Dominus Balibeek" szerepel, 
de Báli ekkor már nem él, így a levél szerzője feltehetően utóda, Mehmed bég. Elsőként idézi 
Török Pál: I. Ferdinánd konstantinápolyi tárgyalásai 1527-1547. Bp., 1930. (Értekezések a 
történeti tudományok köréből XXIV.) 23. p. 



Ferdinándhoz Budáról Prágába május vége felé futottak be ezek a hírek és velük 
együtt hívei egyre kétségbeesettebb kérése: szerezzen segítséget az ország és a 
kereszténység számára bátyjától, a birodalom fejedelmeitől és tartományaiból, azu-
tán pedig siessen vissza hozzájuk. Ferdinánd ekkor már túl volt a morva és cseh 
rendekkel való gyűléseken, ahol a várható újabb török támadásra hivatkozva foko-
zott töröksegély megszavazását kérte.33 A birodalom támogatásának megszerzése 
céljából pedig egyre sürgette a rendek mihamarabbi összehívását Regensburgba.34 

A híveitől érkezett hírekkel egyidőben — május végén — egyéb kellemetlenség is 
érte Ferdinándot. Mintegy az eddigi értesülések igazolásaképp ekkor kapta kezéhez 
Laski saját nevében neki, illetve Erdély lakóihoz címzett hadüzeneteit. Az elmúlt 
évben a török szultánhoz ment, hogy ura nevében vele békét kössön, most pedig a 
szultán — akit János barátjának nevez — parancsára török, tatár és moldva csa-
pataival a Jánoshoz hűtlenek megbüntetésére jön — írta a lengyel diplomata fenye-
getően Tirgovi§téből.35 Ezek másolatait megütközése kifejezése mellett Ferdinánd 
első lépésként továbbította a lengyel udvarnak,36 majd gondoskodott róla, hogy az 
iratot megismerjék a birodalomban is.37 A török-magyar szövetségről, a szultán 
támadó szándékáról érkező hírek igazságát minden kétséget kizáróan igazolta vé-
gül az a tény, hogy áprilistól kezdve a korábbiakat messze meghaladó méretű török 
betörések pusztították Ferdinánd Magyarországát, amiről Ferdinánd hívei jelen-
téseiből és panaszáradataiból értesült.38 

32 Szalaházy Tamás levele Ferdinándhoz. 1528. május 9. Kiadva magyar fordításban (részlet): 
Magyar humanisták levelei. Kiadta: V. Kovács Sándor. Bp., 1971. 532. p.; Kiadva latin ere-
detiben (részlet): Egyháztörténelmi Emlékek a Magyarországi Hitújítás Korából. I. köt. Kiadta: 
Bunyitay Vince-Rapaics Rajmund-Karácsonyi János. Bp., 1902. (a továbbiakban ETE I.) N° 
384.; A teljes levél: ÖStA HHStA UA AA fasc. 8. Konv. A. 1528. Jan.-Juni fol. 156. 

33 Bucholtz, Franz B. von: Geschichte der Regierung Ferdinánd des Ersten. III. Bd. Wien, 1832. 
255. p. 

34 Turetschek, Christine: Die Tiirkenpolitik Ferdinands I. von 1529 bis 1532. Wien, 1968. (Dis-
sertationen der Universitat Wien 10.) 53. p. 

35 Acta Tomiciana X. N° 185. és 186. 

36 I. Ferdinánd I. Zsigmondhoz. Bécs, 1528. május 26. In: Acta Tomiciana, X. N° 265.; I. 
Ferdinánd Krzysztof Szydlowiecki kancellárhoz. Bécs, 1528. március 27. In: Elementa ad 
fontium editiones XXXIV. Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia. IV. 
Pars. Ed.: Carolina Lankoronska. Roma, 1975. (a továbbiakban Elementa) 135. p. 

37 Deutsche Reichstagsakten, jüngere Reihe, Deutsche Reichstage unter Kaiser Kari. VII. Bd. 1. 
Halíte. 2. kiad. Göttingen, 1963. 315. p. 

38 Erre számos példát említ Barta, 1995. 13. p./40. jz., 14. p./43. jz., 16. p./51. jz. Ezenkívül 



Hogyan fogadták, miként reagáltak a Ferdinánd-párt vezető politikusai a „vaj-
da" és a szultán szövetségére? A lent említett kétségbeesés egyértelműen kitapint-
ható, de hogy a hír váratlanul érte volna akár Budát, akár a bécsi udvart, azt nem 
mondhatjuk. (Csak zárójelben említendő, hogy magát a kétségbeesést is csupán a 
sztambuli hírek hatásának betudni a dolgok erős leegyszerűsítése lenne. Ferdinánd 
pártjának bomlása, híveinek elpártolása, kiábrándultsága 1528 nyarán ugyanis nem 
kizárólag — amint azt Ferdinánd hívei emlegetik — ,,a töröktől való félelem'™ 
miatt következett be, hanem oka a jelek szerint ennél mélyebben, Ferdinánd léi 
éves uralmának belpolitikai, katonai ellentmondásaiban és problémáiban gyökere-
zett.40 Ennek tárgyalása azonban külön tanulmányt kíván.) Ferdinánd már 1526 
szeptemberében utalt ana, hogy Szapolyai célja elérése érdekében a törökkel is 
kész lesz szövetkezni ellene41 — ami a Habsburg diplomáciának az elkövetkező 
két évben alapvető érve lesz. Ez főként a János külpolitikai lejáratását, illetve el-
szigetelését célzó propaganda része volt, ugyanakkor valós félelem és gyanú is állt 
mögötte.12 A gyanúnak az adott alapot, hogy 1526-1527 folyamán kétszer is török 
követek keresték fel Budán Jánost, aminek híre a jelek szerint Ferdinándhoz és 

érdemes idézni Thurzó 1528. augusztus l()-én Mária királynéhoz írt levelét: „Dem noch gib 
ich Ewr Mt. czw Erkennen, das wyr aygentliche czeyttung vnd kunttschajft habén, das Ein 
grosse anczal Thyrcken ist herem khumen czw landt, vnd czw wasser aujf der Theys auff den 
Nazaden, wy man geczelt hatt der Nazaden sein hundert vnd czwo, der Raysigen sein pay 40 
tausent, vnd sein mm nicht weytt von gywla, vnd wy wyr aygentlich pericht sein, so ziehen 
disse Thyrcken dem wayda Entkegem piss auff Tokay czw, dan sie Thun noch nicht fúl 
schaden." ÖStA HIIStA UA AA fasc. 9. Konv. B. 1528. Aug.-Sept. fol. 15-16.; Thurzó 
augusztus 23-án Ferdinándnál tett panaszt: „Hoc unum videó summe necessarium, ut quam-
primum Maiestas Vestra prospiciat huius Regni sui Hungáriáé necessitatibus, quod plurimum 
laborat domesticis malis et Turcarum continuiis incursionibus et depraedationibus, ut paene 
jam de Maiestate Vestra desperaverint." Uo. fol. 30. 

39 L. például Báthori István nádor 1528. június 10-én Ferdinándhoz írt levelében: ,, ... et quum 
incredibilis fames et exactio subsidii duorum flor., Zegedini vastatio, metus Turcharum in hoc 
klem tempus inciderunt ..." In: ETE I. N° 393.; Thurzó levele Ferdinándhoz 1528. június 
l-jén: „videó tamen et sentio totam fere Vngariam esse quasi in ultima desperatione, et clan-
culum plerosque iterum aspirare ad waywodam metu forte Turcarum, aliqui nonnulli vero 
dedita opera et malitia ..." ÖStA HHStA UA AA fasc. 8. Konv. A. 1528. Jan.-Juni fol. 183. 

40 A probléma egyfajta megközelítését és rövid összefoglalását 1. Barta, Kand. dissz. 292—297. p. 

41 Török P.\ i. m. 5. p. 

42 1526 novemberében Ferdinánd osztrák tanácsosai azzal az érvvel beszélik le a királyt a 
Magyarországra vezetendő hadjárat azonnali megindításáról, hogy Szapolyai már valószínűleg 
megegyezett a törökkel, így támadás esetén a török is beavatkozna. Jászay Pál: A magyar 
nemzet napjai a mohácsi vész után. Pest, 1846. 193. p. 



híveihez is eljutott. A legnagyobb titoktartás mellett l'olyó tárgyalásokon a két fél 
— feltehetően török kezdeményezésre — a béke, illetve szövetségkötés lehető-
ségéről tárgyalt, s további kapcsolattartásban egyeztek meg. Bécsben 1526. decem-
berben-] 527. januárban már olyan hírek keringtek, hogy a két fél 15 évre szóló 
fegyverszünetet kötött és egymás megsegítésében is megállapodtak.43 Röviddel 
ezután azonban Pozsonyból mind Mária királyné,44 mind Thurzó Elek megnyug-
tatta az aggódó Ferdinándot, hogy „a vajda a törökkel még nem egyezett meg". 
Thurzó János udvarában lévő kémje révén arról is tudott, hogy Szapolyai egyelőre 
a Ferdinánddal való békés megegyezésben reménykedik, de ha ez kudarcba fullad, 
„végül a végsőket is kész megkísérelni".45 A két király egyezsége 1528 júniusában 
Olmützben nem jött létre, a török és János kapcsolattartásáról, a május végi újabb 
török küldöttségről pedig Ferdinánd pártján is tudtak46 — az országát elvesztő 
János és Szülejmán szövetsége egy évvel később így nem volt meglepetés. 

A török kérdést illetően — ami ekkor a jövő kulcsa volt — Ferdinánd hívei a 
sztambuli szövetségről befutott hírek ellenére továbbra is reményeket tápláltak. 
Ferdinánd ugyanis 1528. március elején Esztergomból maga is követeket indított 
a Portára békeajánlattal. A magát magyarnak mondó Habardanecz János és a német 
Siegmund Wcichselberger feladata az volt, hogy a szultánt rávegyék a Habsburg-
ház magyarországi uralmának elismerésére, s kössenek békét a délvidéki várak 
váltságdíj ellenében való visszaszerzésével. A Habardanecztől érkező első hírek a 
törökök által a határon való kedvező fogadtatásáról április végén Pozsonyban némi 
reményt keltettek a követség sikeres kimenetelét illetően.47 Ezt tovább fokozták a 

43 Szapolyai és a török budai tárgyalásaira, az első bécsi értesülésekre 1. Beírta, 1983. 98-104. p. 

44 Mária királyné levele Ferdinándhoz, 1528. február 9. In: Die Korrespondenz Ferdinands I. 
Familienkorrespondenz 1527 und 1528. II. Bd. I. Hállte. Bearb: Bauer, Wilhelm-Lacroix, 
Róbert. Wien, 1937. (a továbbiakban Korrespondenz Ferdinands I.) N° 6. 

45 Thurzó Elek levele Ferdinándhoz, 1528. február 9.: „... cum Turcis nullám habét aclhuc con-
cordiam ...", ,,... extrema quoque tandem vult tentare ..." ÖStA HHStA UA AA fasc. 8. 
Konv. A. 1528. Jan.-Juni fol. 29-31. 

46 Thurzó Elek levele Ferdinándhoz, 1527. június 1. ÖStA HHStA UA AA fasc. 4. Konv. C. 
1527. Juni fol. 9-10. 

47 Habardanecz levele Ferdinándhoz, 1528. április 9.: „Sciat autem Maiestas vestra, quod 
hodierna die intraui in turciam vbi ad huc in portu Zawe obuiam venerunt mihi Turci plttsquam 
trecenti optimo apparatu, et maximo cum honore susceperunt me, spero autem in Deum om-
nipotentem quod omnia negocia bonum finem habebunt." Gévay, 1840. N° 7.; A követ levelét 
Szalaházy Tamás továbbította Budáról a királynak azzal a kommentárral, hogy ,,... spembonam 
videtur Habardanecz polliceri, Deus Maiestatem vestram seruet et nobis reddat felicissi-
mam..." 1528. április 29. Uo. N° 9. 



hírszerzők által hozott azon információk, miszerint Ferdinánd követeit a Portán 
igen várják.48 Azt az ellentétet, ami abból származott, hogy ezzel egyidőben a törö-
kök nagyarányú készülődéséről és ténylegesen megkezdődött súlyos betörésekről 
is hírek érkeztek, úgy magyarázták, hogy a törökök egy korábbi döntés alapján 
megkezdett akciójukat hajtják végre, de a béketárgyalások idejére ezek befejeződ-
nek. Sőt, a szultán a követek jövetelének hírére visszarendelte hadseregét.19 Az első 
konkrétabb információk július végén érkeztek Pozsonyba a követekről. Egy ,,jajcai 
ember \ aki ezidáig Konstantinápolyban raboskodott, hozta a hírt:,,követségünk jó 
utasítással bírt és tehetséges volt, a szultán mégsem akart a királyi felséggel békét 
kötni. Az országtól adót kér, s a Budán aluli részeket saját embereivel akarja kor-
mányozni. Ha a királyi felség ezeket a feltételeket nem fogadja el, jövőre személye-
sen jön ide." — írta Thurzó Mária királynénak Bécsújhelyre, miközben Szalaházy 
kancellár a királynak számolt be ugyanerről.50 A kancellár e hírek ellenére a végső 
tragédia bekövetkeztét hinni nem akaró ember realitást vesztett lelkiállapotában 
továbbra is bízott a béke lehetőségében."1 

A Ferdinánd-párt körében jelen lévő, struccpolitikának tűnő, alaptalan optimiz-
must a jelek szerint a török politika tudatosan táplálta. A hírszerzők által hozott 
információkkal egyidőben, miszerint a szultán igen hajlik a Ferdinánddal kötendő 
fegyverszünetre, Thurzó arról értesült, hogy ,,Ibrahim basa azt írta Krzysztof Szyd-
lowieckinek, hogy a szultán hadseregét Magyarország ellen készíti, de hozzátette, 
hogy mindenképpen megkapták volna a szultántól a fegyverszünetet, ha időben 
kérték volna. Ez, ha Isten felségteket megsegíti, még sikerülni fogy'1 Az értesülés 

48 Szalaházy Tamás levele a királyhoz, 1528. április 15. Uo. N° 8. 

49 Szalaházy Tamás levele a királyhoz, 1528. május 28. és július 29. Uo. N° 10. és 13. 

50 Thurzó Elek Mária királynéhoz, 1528. augusztus 1.: „... vnser pottschafft erlich abgefertigt 
sein, vnd wol pegobt doch der Kayser halt kain fryd wellen annemen mitt K. Mt., pegert Ein 
Tributum von dissen landt, vnd was vnther offen ist will er durch sein leutt guberniren, sunst 
well er auffs Jar in aygener perschon hie khummen, wo dy K. Mt. disse condicionen nicht 
annimpt ..." ÖStA HHStA UA AA íasc. 9. Konv. A. 1528. Aug.-Sept. fol. 1-2. 

51 Szalaházy Tamás levele Ferdinándhoz, 1528. július 29. Gévay, 1840. N° 13. 

52 Thurzó Elek levele I. Ferdinándhoz, 1528. május 25.: „Ybraijm bassam seripsisse domino 
Cristophoro de Schijdlowecz Cesarem parare exercitum in Hungáriám, adjunctum tamen 
fuisse, quod si in tempó re fuissent petitae indutiae a Cesare, quod omnino fuissent impetratae. 
Id, quod adhuc Deo Maiestatem Vestram juvante succedet" ÖStA HHStA UA AA l'asc. 8. 
Konv. A. 1528. Jan.-Juni fol. 165-166. Egy Ibrahim által Szydlowieckihez írt, a Portáról 
május 8-án megtért futár által hozott levélről a kancellár maga is ír Albert porosz hercegnek 
1528. május 9-én és 10-én. Ezek szerint Ibrahim ebben a kancellár levelére reflektált, melyben 
a lengyel politikus a Mohács után Lajos királyhoz visszatérni engedett két lengyel királyi 



minden bizonnyal magától a lengyel kancellártól származott, akivel Thurzó — több 
magyar államférfihoz hasonlóan — levelezést tartott fenn.53 A Porta tehát Lengyel-
ország közvetítésével is azt sugallta a budai kormányzatnak, hogy a béke még 
létrejöhet közöttük, noha ekkor már régen elhatározták a Ferdinánd elleni hadjára-
tot. A török diplomácia most is a már jól bevált módszerét, a színlelést, az ellenfél 
megtévesztését alkalmazta sikerrel.54 A katonai előkészületek helyett így Budán és 
Bécsben egyaránt továbbra is a béke esélyeit latolgatták. Mind Laski, mind az 
ellenpárt követeinek portai feltartóztatása is bevallottan azt a célt szolgálta, hogy 
Ferdinánd minél később értesüljön a szultán támadásáról.55 Ez pedig nyilvánvalóan 
növelte a szultán, és csökkentette Ferdinánd esélyeit a jövőbeli összecsapáson. 

Mit tudtak, vagy inkább mit sejtettek ekkoriban a török hosszú távú politikai 
szándékairól Magyarországon a két király udvarában? Laski Thurzó tollán ránk 
maradt jelentése e téren is érdekes adalékokkal szolgál. Az országbíró a követ nyo-
mán— és a naplóval egybecsengve — eképp beszéli el Szülejmán szóbeli válaszát: 
Amíg ő maga szintén az országba el nem jön, „a szultán állítólag megígérte, hogy 
mindenképp a vajdát akarja ismét az országba és a királyi kormányzatba vissza-
helyezni, utána pedig az. ország birtokában megvédem minden ellenségével szem-
ben, és a törökök semmi kárt nem tennének majd Magyarországon, hanem zsold-
jukból élnének." Mi több, egy figyelemreméltó részlettel gazdagítja eddigi ismere-
teinket Szülejmán válaszát illetően: ,,A vajda is a szultán megérkeztéig az utat és 
élelmet tartozna előkészíteni, hogy a szultán végül felségtek többi országát is meg-
támadhassa, mivel — amint mondta — felségtek egy országa sincs biztonságban 
hatalmától." Hogy a Habsburgok riválisaként világuralmi terveket szövögető szul-
táni udvar számára létkérdés volt János király megnyerése, nem újdonság. Hogy 
Jánosra csupán a továbbvonulás békés hátországának, illetve a birodalom központ-
jától szokatlanul messze merészkedő, nagylétszámú oszmán hadsereg ellátásának 
biztosítása végett volt szükség,56 itt újabb bizonyítékot nyer. De az már felettébb 

kamarás, Maciejowski és Pilecki életéért mondott köszönetet. Május 10-i leveléhez csatolva 
az eredetileg arab nyelvű levél latin fordítását el is küldte a hercegnek. Ibrahim ezen levele 
március 24-én kelt, de ebben az udvariassági formulák mellett sem a kamarásokról, sem a 
magyar kérdésről nincs szó. Elementa. 125., 128., 129. p. 

53 Elementa. 71. p. 

54 A müdara, vagyis színlelés alkalmazására a magyarországi török politikában az 1530-as évek-
ben majd 1541-ben I. Fodor Pál: Magyarország és a török hódítás. Bp., 1991. 58-59., 70., 
85-86. p. 

55 Ilyeronimus Laski tárgyalása. 171. p., Habardanecz János jelentése 1528. nyári sztambuli 
tárgyalásairól. In: Két tárgyalás Sztambulban. 201. p. 



meglepő, hogy ezt támogatottjuknak is nyíltan megüzenik. Ráadásul azt sem tit-
kolták, hogy János királyságára török katonaság állandó jelenléte fog felügyelni az 
országban. Ellentmond ez annak a nyomon követhető portai taktikának is, hogy 
valós céljukat leplezve később nemcsak Szapolyaival hitették el, de szerte Euró-
pában is azt híresztelték, hogy a szultán jövetelének célja csupán az, hogy Jánost 
visszahelyezzék a magyar trónra és az országot megvédjék a Habsburgoktól. A 
jelek szerint e szultáni retorika teljes hitelt is nyert mindenhol.57 Nem tudjuk, hogy 
János király olvasta-e Laski ezen sorait. Ezért azt kellene tudnunk, hogy a lengyel 
maga milyen következtetéseket vont le magában a szultán támadásának céljáról, 
és azt hogyan közölte Tarnowban Jánossal. Laski naplója is tartalmaz olyan rész-
letet, amelyben a mai történetírás az 1527 őszétől megfogalmazódó új portai poli-
tikát — a fokozatos hódítás taktikája helyett a Habsburgok legyőzése Bécsben, ezt 
követően pedig Magyarország teljes alávetése — látja kifejeződni. Ibrahim pasa 
ugyanis a szultán támadását azzal indokolta, hogy „uram annyira meg akarja pró-
bálni ezt az osztrákot, hogy helyét sem találja most a harci tűztől", illetve a hatalmas 
hadsereg előrelátható élelmezési nehézségeit említi.5S Úgy tűnik azonban, hogy 
ezek az „elszólások" a keresztény kortársak számára némák maradtak. A csavart-
eszű Laski azzal a meggyőződéssel távozott a Portáról, hogy a szultán célja János 
visszahelyezése a Magyar Királyságba és Ferdinánddal szembeni megvédése — 
amint erről 1528 őszén személyesen tájékoztatta Szydlowiecki kancellárt.59 Való-
színű tehát, hogy a kényszerpályán mozgó János király maga is hitt ekkor a szultán 
támogatásának őszinteségében és a törökkel szövetséges Magyarország vazallus 
államként való létezése lehetőségében. 

Ugyanakkor kitapintható, hogy az ellenpárt soraiban már 1528-1529 során 
megjelent az attól való félelem, hogy Jánost a szultán csupán átmeneti eszköznek 
szánta, célja valójában Magyarország betagozása birodalmába. A szultán azon kö-
vetelését, hogy Ferdinánd „mondjon le az ország azon részéről, ameddig kardja 
elért, azaz. Budáig", ahogy azt Szalaházy továbbította Ferdinándhoz,60 Thurzó — 

56 Fodor Pál: A Bécsbe vezető út. In: Két tárgyalás Sztambulban. 92-93 . p. 

57 Uo. 94. p.; Jellemző, hogy 1541-ben pedig sikerrel hitették el ennek az ellenkezőjét, vagyis 
valós magyarországi terveikkel szemben azt, hogy a szultán Bécsbe készül. Fodor P.: i. m. 
85. p. 

58 Fodor P:. i. m. 55. p./88. jz. 

59 Szydlowiecki levele Albert porosz herceghez, 1528. október 19. In: Elementa. N° 122. 

60 ,,cederet ea parte Regni quousque Ensis suus pervenisset, id est Budám vsque" Gévay, 1840. 
N° 13. 



amint láttuk — 1528 augusztusában úgy értelmezte, hogy a török „ a Budán aluli 
részeket saját embereivel akarja kormányozni". Szapolyait, mint a szultán meg-
bízásából uralkodó magyar királyt, nem említi lehetőségként. Egy évvel később a 
Ferdinánd-párti politikus egyre határozottabb politikai tisztánlátásról tett tanúbi-
zonyságot: 1529 novemberében, a szultáni sereg Bécs alóli visszavonulását Krems-
ből figyelve, részletesen beszámolt Ferdinándnak Szülcjmán és János óbudai talál-
kozójáról, valamint a szultán Pesten tartott dívánáról, ahol — Thurzó szavai szerint 
— a szultán , János hozzá méltó lévén, sokak hallatára megígérte, hogy a Magyar 
Királyságban őt meg akarja őrizni és tartani felségtekkel és mindenkivel szemben, 
bárki támadná is meg". Az országbíró azonban helyesen mérte fel, hogy Jánosnak 
Magyarországon igazából nem szán tartós szerepet a Porta. ,,A vajdának Erdélybe 
kell készülnie, hogy azt az országot ő foglalja el, amitől én mindig is féltem ", Budán 
pedig Lodovico Grittit hagyta a szultán kincstartóként, ,,én azonban azt hiszem, 
hogy Gritti kezében lesz minden hatalom, János pedig (mint korábban) csak Erdély 
élére állíttatik."61 — írta a királynak. A velencei dózsefi személyében Thurzó min-
denképp a török befolyás exponensét látta, így tulajdonképpen az ország 1541-ben 
megvalósult török általi felosztásának jóslata áll előttünk. Ez azonban igen különös 
akkor, amikor meggyőző kutatási eredmények szerint Szülejmán kezdettől fogva 
és 1541 -ben is egész Magyarország — Erdélyt beleértve — meghódítását tervezte, 
és csupán egy a mai napig nehezen magyarázható tervmódosítás késztette Erdély 
szandzsákként való átengedésére. Az Erdély irányában mutatott engedékenység 
miértjére adott egyik lehetséges válasz, hogy ez egy aktív nyugati politikával állt 
összefüggésben. 1529, illetve 1532 kudarcait követően 1541, a gyengébbik magyar 
király legyőzése után igyekszik a török a magyar kérdést ismét a Habsburgok meg-
törése révén rendezni. Kelet-Magyarország ezért kaphatott ekkor további haladé-
kot.62 Amikor Thurzótól azt olvassuk az 1529. június 8-án királyához írt levelében, 
hogy ,,a török, aki a kereszténység, de elsősorban felségtek legádázabb ellensége, 
ezen a nyáron minden erejével felségtek ellen jön"''1' — talán nem alaptalanul állít-

61 Thurzó levele Ferdinándhoz, 1529. november 11.: ,,... merítő ad se Johanne plerísque audi-
entibus promisit eum vei le in Reg no Hungáriáé conservare et manutenere contra Maiestatem 
Vestram etiam omnes, quieunque eum impeterent". „... debebat wayda parare se versus Tran-
silvaniam, itt illud regnum per se occuparet, quod ego semper timui, sed ego credo, quod 
summa totius rei erit apud Gritti, et Johannes tantummodo (ut antea), praeficiatur Transil-
vaniae . . ." ÖStA HHStA UA AA fasc. 13. Konv. A. 1529. Nov. fol. 94. 

62 Fodor P.: i. m. 106-119. p. 

63 Thurzó levele Ferdinándhoz, 1529. június 8.: ,,... (non dubito Maiestati Vestrae perspectum 
esse) Thurcam Christiani nominis, sed imprimis Maiestatis Vestrae hostem acerrimum, contra 



juk, hogy az országbíró hasonlóan gondolkodott. Vagyis, hogy a szultán a támadás 
fő, nyugati csapásvonala biztosítása érdekében a számára kevésbé fontos keleti 
fronton meghagyja, illetve tulajdonképpen visszaállítja „szövetségese" uralmát. 

Mindez azért is igen érdekes, mert a magyar történettudomány hosszú vitát foly-
tatott a török magyarországi szándékainak mibenlétéről.64 Mint köztudott, a véle-
mények akörül oszlottak meg, hogy Szülejmán eredeti terve szerint teljesen be 
akarta-e kebelezni Magyarországot vagy csupán vazallusi státust szánt az ország-
nak. Vagyis a török diplomáciának, úgy tűnik, nemcsak a kortárs Európát és „szö-
vetségesét" sikerült egy időre megtéveszteni, hanem századunk történészeit is. No-
ha a korabeli nézetek is sokfélék és ellentmondásosak voltak, úgy tűnik, voltak 
olyan pillanatok, a jelek szerint főleg a török támadások közelsége által beárnyékolt 
időszakokban, amikor a kortársak jól megérezték a török valós terveit. Ez történt 
1531 őszén is, amint erről ismét Thurzó tájékoztatta Ferdinándot: „szinte vala-
mennyi török és keresztény, akik Budán vannak, egyhangúlag azt suttogják, hogy 
a török jövő nyciron másképp akar Magyarországról rendelkezni, azaz ezután az 
országot saját tartományaiba akarja szétosztani és alávetni",6? 

Maiestatem Vestram hac cstate cum omnibus viribus suis venturum." ÖStA HHStA UA AA 
fasc. I I . Konv. C. 1529. Juni fol. 24-25. 

64 A vita eredményeinek összefoglalását I. Perjés Géza: Mohács. Bp., 1979. 122-134. p.; Fodor 
P.: i. m. 16-24. p. 

65 Thurzó levele Ferdinándhoz, 1531. október 8.: „omnes fere et Turci et Cristiani, qui Budae 
sünt, uno ore submussitant, futura estate Turcam aliter de Hungaria constituere velle, hoc 
est deinde illám in praefecturas suarum distribuere et subicere". ÖStA HHStA UA AA fasc. 
18. Konv. E. 1531. Okt. fol. 21. 



FÜGGELÉK 

A forráskiadás során a humanista helyesírás szabályait követtem az adott komi 
és kézre jellemző sajátosságok (pl. michi, hys, liczet, nunccius etc.) megőrzése 
mellett. A rövidítéseket azok jelölése nélkül feloldottam. Egyéb tekintetben (köz-
pontozás, kis- és nagybetűk használata stb.) a Magyar Országgyűlési Emlékek 
1607-1790 szerkesztési és forráskiadási szabályzatát (Századok 108. (1974) 2. sz. 
436-475. p.) vettem alapul. 

Thurzó Elek I. Ferdinánd királyhoz 

Buda, 1528. május 2. 

(ÖStA HHStA UAfasc. 8. Konv. A. 1528. Jan.-Juni fol. 146-148. — sajátkezű 
levél) 

[1] Panasza afelett, hogy a királyi seregek birtokait bitorolják és nem kapta 
kezéhez a király által neki adományozott javakat. [2] Ellentéte a kamarával egy 
vára zálogbaadása révén a királynak általa ígért kölcsön ügyében. [3] Tárgyalásai 
a győri püspökségről. [4] Levele a trentói érsekhez. [5] Beszámolója Hieronim 
Laski konstantinápolyi jelentéséről. [6] Az ország helyzete. 

[1J Post humillimorum servitiorum meorum in gratiam Maiestatis Vestrae re-
commendationem etc. Screnissime Princeps Domine michi Clementissime. Sup-
plicaveram nuper in binis litteris meis, quatenus ob respectum fidelium servitiorum 
meorum dignaretur ita taliterquc providere de injuriis ac bonorum meorum per 
Maiestatem Vestram datorum occupationibus per Capitaneum Kaczianer illatis,66 

ne deinceps haberem causam de hys Maiestati Vestrae querulari, sed hactenus nul-
lum responsum a Maiestate Vestra habui, et de67 bonis meis usque in hunc diem 
sum exclusus sine ulla causa aut ratione, quod profecto multum est admirationi, 
qui dicunt nescio quae sperare debeant, cum mecum ita agatur, qui fui paene primus 

66 Ilans Katzianer csapatai április közepére érkeztek Trcncsén alá, május elejétől június végéig 
a várat ostromolták. Környékbeli pusztításaikra Báthori István nádor is panaszkodik 1528. 
június 10-én Ferdinándhoz írt levelében. (Kiss István, R.: A magyar helytartótanács I. Fer-
dinánd korában és 1549-1551. évi leveles könyve. Bp., 1908. 339-341. p.) 

67 utólagos betoldás 

[1] Post humillimorum servitiorum meorum in gratiam Maiestatis Vestrae re-
commendationem etc. Screnissime Princeps Dominc michi Clementissime. Sup-
plicaveram nuper in binis litteris meis, quatenus ob respectum fidelium servitiorum 
meorum dignaretur ita taliterquc providere de injuriis ac bonorum meorum per 
Maiestatem Vestram datorum occupationibus per Capitaneum Kaczianer illatis,66 

ne deinceps haberem causam de hys Maiestati Vestrae querulari, sed hactenus nul-
lum responsum a Maiestate Vestra habui, et de67 bonis meis usque in hunc diem 
sum exclusus sine ulla causa aut ratione, quod profecto multum est admirationi, 
qui dicunt nescio quae sperare debeant, cum mecum ita agatur, qui fui paene primus 



ex Hungaris, qui servivi Maiestati Vestrae. Quare supplico iterum atque iterum 
humiliter, dignetur Maiestas Vestra committere capitaneo suo, ut bona mea occu-
pata remittat, nec se ullo pacto ad illa intromittat deinceps. Nescio enim Serenissime 
Rex, quomodo alioquin potero stare in servitiis Maiestatis Vestrae, si non habuero 
unde me intertenere. Credat enim Maiestas Vestra, quod omnes pertinentiae bono-
rum meorum ita sunt per waywodanos depraedatae, exustae, ut ego jam me inde 
sustentare non possum, cum etiam non paucas gentes insuper alam ad custodiam 
arcium mearum, et insuper ab eo tempore, quo sum factus et servitor et subditus 
Maiestatis Vestrae profecto multa milia ilorenorum exposui, neque in hunc diem 
quidquam fructus ex hys, quae michi Maiestas Vestra gratiose dedit, accipere potui. 
Dignetur itaque Maiestas Vestra jam tandem michi de gratioso providere remedio. 

[2] Intelligo praeterea Camerae consiliarios Maiestatis Vestrae nescio quae in 
excusationcm suam de me Maiestati Vestrae frequenter scribere, multa negligi ex 
oblatione illa mea, quam ego obtuleram super oppignorationc arcis meae in 16000 
milibus florenis etc.68 Credat Maiestas Vestra, ut etiam nuper Eidem scripsi, me 
omni hora luisse paratum ponere illam arcem in pignus, imo dare illam ad manus 
Camerae Maiestatis Vestrae, sed volebant domini consiliarii, quod ego solus eam 
summam pecuniae conquirerem/'9 quod quidcm etiam libentissime pro Maiestate 
Vestra facercm, etsi mc ad hoc nunquam obtuli, si possem talem pecuniam con-
quirere, sed videt Deus, quod reperire non potui, et cum ad impossibilia nemo 
obligetur. Spero, quod Maiestas Vestra gratiose considerabit animum suorum in 
omnibus hys, quae ego potui praestare in servitiis Maiestatis Vestrae, et propterea 
ad sinistram aliquam expositionem aliorum non concipiet aliquem gravem animum 
erga, nam et modo arcem supradictam paratus sum dare quocunque Maicstas Vestra 
mandaverit sine omni fuco aut subterfugio. 

[3] Cum Comite de Zrinio70 non in71 alium finem inceperam ego tractare, nisi 
ut si dominus Thcsaurarius Maiestatis Vestrac Hoffman72 potuisset induci ad aliam 

68 Thurz6 1528. marcius elejen Magyarovaron Ferdinandnak azt lgerlc, hogy az orszag sziik-
segeire 16 (XX) forint kolcsont szerez, megpedig ugy, hogy bajmoci vagy valamely mas varaert 
kapott zalogiisszeget a kamaranak adja, vagy ha hitelezot nem talal, a varat a kamaranak adja, 
a zalogbaadas gondjat arra bizva. (A kamara elismervenyc: 1528. majus 6.: OStA HHStA 
UA AA fasc. 8. Konv. A. 1528. Jan.-Juni fol. 151.) 

69 A kincstarto es a kamarai tanacsosok 1528. marcius 27-i leveliikben a kiralyt valoban arra 
kertek, hogy parancsolja meg Thurzonak egy vara atadasat a kamaranak, tovabba fizesse ki 
az lgert 16 (XX) forintot is, ezzel akarvan ravenni Thurzot arra, hogy a Fuggerekkcl kolcsoneik 
meghosszabbitasarol, illetve elengedeserol targyaljon Ferdinand erdekeben. (OStA HHStA UA 
AA fasc. 8. Konv. A. 1528. Jan.-Juni fol. 84-6.) 



assecurationem, hoc est arcis Baynocz,73 sicuti Maiestati Vestrae in Owar74 propo-
sueram. Ex tunc eam pecuniam, quam Comcs de Zrinio dedisset super Episco-
patum,75 dcdisscm ego Maiestati Vestrae aut Camerae suae, verum Comes ille petit 
eas condiciones, quas Maiestas Vestra illi non daret, quia sunt indignae, et ideo 
cum dicto Comite vix aliquid concludere de illoEpiscopatu potero. Sed haec omnia 
longe minima sunt, quam ut cum hys gentes externae Maiestatis Vestrae persolvi 
possint aut aliae necessitates confiniorum expediri, quae quidem instant urgentis-
sime. 

[4] Scripscram nuper ad Reverendissimum dominum Tridentinum76 causas 
huius defectus non puto 1'ore necessarium ad repetendum nec liczet quenquam ac-
cusare, quisquc habet aliquid culpae, hy tamen errores non nisi per Maiestatem 
Vestram77 solam et tot jam inveteratae abusiones eradicabuntur, frustra hic per 
locumtenentem78 agitur verbis, ubi facto opus est etc. 

[5] Praeterea potuit etiam Maiestas Vestra nuper intcllexisse, quod signifi-
caveram quendam satis magnae condicionis virum optassc a me, ut secum conve-
nircm, qui stimulante eum conscientia sua dicebat se habere michi aliqua dicere, 

70 Zrinyi Miklos 

71 utolagos betoldas 

72 Hans Hoffmann, 1527-tol az Udvari Kamara clnoke 

73 Bajmoc (Nyitra m.) 

74 Magyarovar (Moson m.) 

75 A targyalasok a gyori piispoksegrol folynak. A piispokseget 1527/28-ban Ferdinand Maria 
kiralyne elozetes igerete utan Thurzo unokaoccsenek es egyben gyamfianak, Thurzo Ferencnek 
adta (Maria Ferdinandhoz, 1527. szeptember 25.: Korrespondenz Ferdinands I. N° 112.). U-
gyanakkor a piispokseg jovedelmeit Ferdinand Haiis Hoffmann kincstartonak adta zalogba 
neki adott kcilcsoneiert (Thurzo levele Ferdinandhoz, 1528. majus 25. OStA HHStA UA AA 
fasc. 8. Konv. A. 1528. Jan.-Juni fol. 165-166.). Thurzo tehat itt azt szeretne, ha a piispokseget 
vegre megkapna Hoffmanntol, amelyet ezutan Zrmyinek adna zalogba, es a zalogosszegbol a 
16 (KK) forint kolcsonrol tett fgeretet (1. a 2. bekezdest) teljesfthetne. Miutan azonban Zrmyivel 
nem tud megegyezni, a kiraly Thurzo megkerdezese nelkiil meghosszabbitja Hoffmann szer-
zodeset (Thurzd levele Ferdinandhoz, 1528. julius 6. OStA HHStA UA AA fasc. 8. Konv. 
B. 1528. Juli fol. 16-17.). 1531-ben a gyori var es a piispokseg jovedelmei Bakics Pal kezen 
vannak. 

76 Bernhardt Cles trentoi ersek, 1527-tol a Titkos Tanacs elnoke, 1528-tol udvari fokancellar 

77 utolagos betoldas 

78 Bathori Istvan nador (1519-1530), 1528. marcius 7-en Ferdinand magyarorszagi helytartojava 
nevezte ki. 



quae plurimum concernerent Maiestatem Vestram et salutem suam et Hungariae 
Regni. Istud ego non parvipendens conveni cum hominc pridie octo miliaribus ab 
hinc, qui michi haec tandem Maiestati Vestrae significanda commisit, se tamen 
nullo pacto nominare se voluit, neque ego nominare audeo, nec dicere aliqua michi 
eum dixisse, tamen hoc est notum hic omnibus me cum Cziback 9 convcnisse, de 
quo nunc nulla est mentio. Ille itaquc homo, quem me superius nominarc non posse 
dixi, haec rettulit, quod cum nuper venisset ad domum aut arcem suam, invenit 
allatas certas litteras incerto tamen nunccio, quem non poterat reperiri, quae litterae 
erant scriptae Johanni waywodae, quibus apertis invenit eas scriptas per illum 
Polonum Jeronimum Lasky ex Turcia, quae hoc continebant, quomodo jam antea 
bis scripserat ad waywodam de negotiis suis et nullum hactenus habuisset respon-
sum, sed nunc scribebat se ultimam accepisse relationem a Ccsare Turcarum,80 et 
quod Cesar dabat ex nunc pro subsidio waywodae quadraginta milia Turcarum, 
cum quibus ipse Lasky solus venturus erat ad Nandoralbam. Dabantur praeterea 
ccntum etquinquaginta peciae omnis generis artelariae, cum pulveribus et omnibus 
pertinentiis, quac etiam jam essent in procinctu versus Hungariam. Hic quoque in 
conliniis debcbant bassae ct sanzaci viginli milia hominum parata habere, istae 
gentcs omnes Turcarum deberent se conjungcre cum waywoda, et procedere contra 
Maiestatem Vestram. Interea donec Cesar ipse subsequeretur promisissetque ipse 
Cesar omnino waywodam iterum in hoc regnum et regiam administrationem rc-
ponere velle, et deinceps enim manutenere velle in clominio huius regni contra 
omnes adversarios suos, et Turci ipsi nullum omnino damnum essent facturi in 
Hungaria, sed stipcndio suo viverent. Ipse quoque waywoda donec Cesar adveniret 
deberet parare et viam et victualia, ut posset tandcm et alia regna Maiestatis Vestrae 
ipse Cesar invadere, quia dicebat nulla regna Maiestatis Vcstrae tuta fore a facie 
potentiae Cesaris. Tributum quoque, quod waywoda cx hoc regno daturus esset 
posthac Cesari, foret satis cxiguum ct nomine potius tributum quam effectu, arces 
ctiam finitimae praeter Nandoralbam82 restituerentur waywodae. Atquc ita asse-
curabat in litteris suis ipse Lasky waywodam, ut haec optima nova putaret esse 
certissima, nec amplius esset aliquid scripturus ad eum cle hys negotiis, sed monet, 
ut enim infra paucos dies expectaret cum exercitu et hoc ad Nandoralbam. Dicit se 
haec omnia medio Ybraym bassac obtinuisse apud Cesarem, cui satis magna 

79 Czibak Imre varadi piispok (1526-1534) 

80 I. Szulejman tcirok szultan (1520-1566) 

81 Nandorfehervar 

82 ezt kovetoen Ccsar athuzva 



promisisset, accedente etiam promotione oratoris Venetorum,83 cuius autoritatem 
dicebat illic satis magnam fore. 

[6] Haec itaque, Gratiosissime Domine, ad Maiestatem Vestram, sicuti ab illo 
homine accepi, Maiestati84 perscribere volui, quae si ita se habent, prolecto et reg-
num hoc, et alia dominia Maiestatis Vestrae posita erunt in severissimo piriculo 
[sic!], nisi Maiestas Vestra illis subvenerit. De nostratibus quantum sit sperandum 
sine praesentia Maiestatis Vestrae aut sine externo exercitu, nupcr apertius scripsi, 
quae etiam piricula [sic!] inmineant ex non solutione peditum et equitum Maiestatis 
Vestrae Germanorum, palam est. Trinczinienses quid nunc agant, Maiestas Vestra 
jam intellexit, nescio quid dicam praeter hoc, quod hic nulla video remedia, et 
praesertim in acquiranda pecunia, sine qua negotia transigi non poterunt. Mitto 
paria litterarum ad waywodam per Trinczinienses scriptarum.85 Supplico Maicstati 
Vestrae, uti domino meo clementissimo, ne sibi de me aliter perfunderi paciatur, 
quam sicuti me Maiestas Vestra ab initio experta esset, quia si michi essent facul-
tates, vidct Deus, paratus essem pro Maiestate Vestra ad unicum idem exponere, 
sicuti et nunc ipse propter tantas factas expensas alor ex ere alieno, et me gratiae 
Maiestatis Vestrae humillime commendo, et valeat Maiestas Veslra diu felicissime. 
Budae, 2. Maii. Anno etc. 1528. 

Humilis Servitor Maiestatis Vestrae 
Thurzo 

83 Piero Zen, aki ekkor mar nem Velence hivatalos kovetekent, hanem sajat elhatarozasabol 
mintegy iigyvivokent intezte tovabb a koztarsasag iigyeit a Fenyes Portan. 

84 Maiestatis-ro\ javftva 

85 A trencseniek levelenek tartalma: Fcrdinand seregei mind Kassan, mind Trencsen alatt bom-
lasnak indultak fizetetlensegiik miatt, ezert Janos kiraly ha most visszajon, az orszagot konnyen 
elfoglalhatja. Ok es az egesz orszag Janos hatalma alatt kivannak elni, mivel a nemeteket 
utaljak. (OStA HHStA UA AA fasc. 9. Konv. B. 1528. Okt.-Dez. fol. 101.) 



Erdélyi, Gabriella: Die Meldung von Hieronim Laski aus Konstantinopel 
im Bericht eines Hochadeligen aus Ferdinands Lager 

Nach Mohács und nach den zweifachen Königswahlen hat ein Bürgerkrieg die 
Kräften von Ungarn geteilt, was im Herbst von 1527 Ferdinand I. gewann und 
König Johann ging nach Siebenbürgen. Von hier aus schickte er Hieronim Laski 
auf seinen Weg, mit dem Ottomanischen Reich gegen Ferdinand eine Allianz zu 
schließen. Die Verhandlungen der Botschafter an der Pforte von den 22. Dezember 
1527 bis zum 29. Februar 1528 führten zum Bündnis zwischen Sülejman und König 
Johannes. Der Sultan versprach seinem Schützling persönlich in dem Land zu ge-
hen und ihn wieder auf seinen Thron zu setzen und vor seinen Feinden zu 
beschützen. Hinter der Rcthorik des Sultans steckte die politische Absicht in Un-
garn, in dem nächsten ausersehnten Opfer der Eroberung, ihr langläufiges Prog-
ramm, d. h. die Annektion des Landes durch einen inneren Verbündeter zu 
erleichtern. Am Ende des Mai 1528 trafen dann auch die Botschafter von Ferdinand 
mit Friedensvorschlägen und Bitten in Konstantinopcl ein. Ihre Verhandlungen 
scheiterten, sie konnten nur die Antwort des Sultans die mit einer Kriegserklärung 
gleich war nach Hause zu ihrem König bringen. Sülejman durfte nicht zulassen, 
daß die Habsburger, in denen er einen Konkurenten seiner Welteroberungsplänen 
sah und deren Bezwingung in Wien sein Hauptziel an der europäischen Front war, 
ihre Machtpositionen in Ungarn ausbauen. 

Die Abhandlung untersucht den Bericht über Laskis Meldung aus Konstanti-
nopel an König Johannes, die in ihrer Originalform verloren gegangen ist. Thurzö 
Elek, die zentrale Persönlichkeit der Gegenpartei, der in dieser Zeil Judex Curiae 
war, schrieb es und der Adressat war Ferdinand, der damit ungefähr in selber Zeit 
wie sein ungarischer Rivale die wichtige Nachricht erfuhr nämlich, daß der Feldzug 
des Sultans bevorsteht. Das Datum dieser Meldung könnte nach Laskis ausführ-
lichen Verzeichnungen, nach der mündlichen Antwort des Sultans und nach der 
letzten Besprechung mit dem Großwesir die Tagen nach den 27-28. Januar gewe-
sen sein. 

Der ungarische Empfang der Ergebnissen der Verhandlungen in Konstantinopel 
— was der Gegenstand des zweiten Teiles der Abhandlung ist — bietet mehrere 
interessante Gesichtspunkte. Wir erfahren, daß die Politiker der Partei von Ferdi-
nand die Opfer der Ablenkungsmanövern der türkischen Diplomatie waren, als sie 
im Herbst von 1528 ungeachtet der Nachrichten über die agressiven Absichten der 
Türken immer noch an Frieden glaubten. Im großen und ganzen kann man den 
widerspruchsvollen Aussagen der Pforte und aus denen entstandenen vielfältigen 
Botschaften anzurechnen, daß im zeitgenössischen Ungarn die Meinungen über die 



Absichten der Türken getrent waren. König Johann glaubte sicher, anhand der 
Informationen von Laski daran, daß er als ein verbündeter Herrscher der Türken 
den Vasallenstatus für Ungarn sichern kann. In den Reihen der ungarischen Poli-
tikern der Gegenpartei war dagegen seit 1528 die Meinung da, daß König Johann 
nur ein zeitweilige Werkzeug für die Türken ist während der Besetzung Ungarns. 
Obwohl dieses zweite Teil der Abhandlung nur skizzenhaft ist, helfen uns die 
obengesagten Kenntnisse die Entscheidungen der führenden Persönlichkeiten zu 
verstehen. 

(übersetzt von Gergely Varga) 



BÁCSKAI VERA 

„KARRIER-MIGRÁNSOK" 

A PESTI ÉS BUDAI KÉZMŰVESINASOK ÖSSZETÉTELE 

A városok és különösképpen a nagyvárosok népességnövekedésüket köztudot-
tan a nagyarányú bevándorlásnak köszönhették. Ez volt a forrása Budapest párat-
lanul gyors növekedésének már a XVIII. és XIX. században is, ennek ellenére a 
migráció alapos vizsgálatára mindmáig nem került sor. Ennek oka elsősorban a 
kedvezőtlen forrásadottságban keresendő: a város lakosságának kisebb-nagyobb 
részére kiterjedő összeírások csak ritkán tartalmaznak származáshelyre, eredetre 
vonatkozó adatokat. Ezek csak a születési, halálozási és házassági anyakönyvekből 
állapíthatók meg, az anyakönyvek feldolgozása azonban a populáció nagysága 
miatt még számítógép alkalmazásával is hatalmas munkát jelent, ráadásul nem 
választható szét a megtelepült és a városban csak ideiglenesen tartozkodók cso-
portja. 

Az 1869. évi népszámlálás volt az első, amely átfogó képet adott a pesti lakosság 
származáshelyi összetételéről. Ekkor a pesti lakosságnak mindössze valamivel 
több mint egyharmada (37%) volt helyi születésű. A bevándoroltak 75%-a ma-
gyarországi, egynegyede külföldi eredetű volt, az utóbbiak többsége elsősorban 
Cseh-Morvaországból, illetve Alsó- és Felső Ausztriából érkezett. A magyaror-
szági bevándorlók túlnyomó része a közvetlen környékről származott, a legna-
gyobb számban Pest megyéből jöttek — ezek adták a lakosság 11 %-át —, kiemel-
kedő volt még Fejér megye csaknem 3%-os részesedése is.1 Az ezt megelőző kor-
szakra vonatkozóan csupán részleges, elsősorban a város módosabb és középréte-
geire vonatkozó adatokkal rendelkezünk. A polgárjogot szerzett lakosok szárma-
záshelyi öszszetételéről sokoldalú statisztikai feldolgozás készült és két tanulmány 
is foglalkozik a házasulok összetételével az anyakönyvek alapján.2 A pesti szü-

1 A lakosság több mint 1%-át adó megyék sorrendje ekkor a következő volt: Pest, Fejér, Nyitra, 
Komárom, Báes, Szepes, Veszprém, Hont, Heves és Tolna. Vörös Károly: Pest-Budától Buda-
pestig 1849-1873. In: Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig. 
Szerk.: Vörös Károly. Bp., 1978. (Budapest története IV.) 186. p. 

2 lllyefalvi Lajos: Pesti polgárok 1687-1848. Budai polgárok 1687-1848. (Kézirat). — Fallen-
biichl Zoltán: Pest város népességének származáshelyei a statisztika és kartográfia tükrében 
(1687-1770). In: Tanulmányok Budapest múltjából XV. Bp., 1963. 239-287. p. Bácskai Vera: 

FONS III. (1996) 3. sz. 335-357. p. 335 



letésűek mind a polgárok, mind a lakosság szélesebb körét felölelő vőlegények 
körében kisebbségben voltak, arányuk a polgárok között a XVIII. század eleji egy-
negyedről a XIX. század első léiében egyharmadra emelkedett, míg a házasulok 
között — csekély ingadozással — mindvégig egyharmad körül maradt. Ellentétes 
tendencia figyelhető meg a magyarországi bevándoroltak számarányát illetően a 
két csoport között: a házasulok között ezek aránya megkétszereződött (az 1730-as 
években 19%, az 1820-as években 40%), míg a polgárok között — némi ingadozást 
leszámítva — stabilan egyharmad maradt. A külföldiek aránya mindkét csoportban 
csökkenő tendenciát mulat, a polgárok között arányuk mindvégig meghaladta a 
külföldi származású vőlegényekét. A különbség a két csoport eltérő foglalkozási, 
vagyoni és társadalmi összetételével magyarázható, és megerősíti azt a feltétele-
zést, hogy a különböző társadalmi és foglalkozáscsoportok migrációs mintái eltérő-
ek voltak. A két vizsgált csoport — mint említettük — elsősorban a város többé-
kevésbé tartósan megtelepült vagyonos felső és középrétegeire terjedt ki, még ha 
a házasulok köre szélesebb és sokrétűbb is volt, mint a polgároké. 

A városban tartósan vagy átmenetileg megtelepülő, nagyobbrészt bérből élő 
szegényebb réteg, illetve a szakképzést itt megszerzők összetétele eddig nem keltett 
érdeklődési a szakmai körökben sem. Ezt a hiányt igyekeztünk egy egyetemi sze-
minárium keretében újfajta, e célból eddig fel nem használt források részleges fel-
dolgozásával pótolni. A Pest városi Rókus kórház betcglélvételi könyveit Polyák 
Andrea dolgozta fel, tanulmányában a városban családalapításra, megbízható eg-
zisztencia teremtésére nem képes, vagy éppen elszegényedett réteg kórházba került 
csoportjának összetételét elemezte.1 A második vizsgált forrás az 1848-ban készüli 
óbudai cseléd- és legényösszeírás volt, ennek feldolgozásából azonban még nem 
született közlésre alkalmas tanulmány. A harmadik vizsgált csoport a várost szak-
képzettség elnyerése céljából ideiglenesen felkereső, a külföldi szakirodalomban4 

„karrier-migránsoknak" nevezett kézművesinasok csoportja volt, forrásként az 
inasszegődtetési könyvek szolgáltak. Bár ez utóbbi források feldolgozására a sze-
mináriumi hallgatók egy része is vállalkozott, munkájuk csonkán maradt, ezért 
kiértékelésüket magam végeztem el. 

Pest társadalomtörténetének vizsgálata a házasságkötések alapján (1735-1830). In: Tanulmá-
nyok Budapest múltjából XXI. Bp., 1979. 49-104. p. 

3 L. Polyák Andrea cikkét (359-375. p.) 

4 L. pl. Clark, Peter-Souden, Dávid: Introduction. In: Migration and Society in Early Modern 
England. Ed.: Clark, Peter-Souden, Dávid. London, 1987. 16. p. 



A kézművesek összetételérc vonatkozó korábbi kutatások elsősorban a többnyi-
re polgárjoggal is rendelkező kézművesmesterekre összpontosultak, a legényekre 
vonatkozóan csak hézagos adatokkal rendelkezünk. A mesterek tartósan megte-
lepedett csoportot alkottak, a vándorló legények csak átmenetileg, többnyire rövid 
ideig tartózkodtak a városban, ők a városban munkaalkalmat kereső szakképzett 
bevándorlók csoportjához tartoztak. A szintén csak korlátozott ideig itt tartózkodó 
inasok összetétele a szakmai utánpótlás rekrutációjának földrajzi paramétereiről 
adnak felvilágosítást. A városba érkező tanulatlan munkaerő egy specifikus cso-
portjáról van szó, amely nem egyszerűen munkalehetőséget, hanem a szakma el-
sajátításával a társadalmi emelkedés előfeltételeit kívánta megszerezni. Kétség-
telen, hogy az ország egyik legnagyobb kézművesipari központjában megszerzett 
szakmai ismeretek ehhez kedvező feltételeket biztosítottak. A városban eltöltött 
3-5 év tanulóidő — szerencsés esetben megfejelve még néhány legényévvel is — 
a mesterség magasabb fokú tudását, az új technika iránti nagyobb fogékonyságot, 
az új divatáramlatok jobb ismeretét tette lehetővé, azaz az önállósulás kedvezőbb 
feltételeit biztosította. Ugyanakkor a nagyvárosi élet benyomásai a legfogékonyabb 
korban érték őket, és ez életformájukra, mentalitásukra akkor is hatással lehetett, 
amikor esetleg szülőhelyükre visszatértek vagy más, kisebb településeken önálló-
sították magukat. így a városi értékrend és mentalitás helyi ügynökeivé váltak. 

A vizsgálandó szakmák körét elsősorban a forrásadottságok határozták meg. Az 
inasszegődtetési és felszabadítási könyvekbe ugyan az előírás szerint be kellett 
jegyezni — a keresztlevél alapján — az inas nevét, születési helyét, korát és vallá-
sát, azonban a kevés fennmaradt inasnyilvántartás többségébe csak az inas és a 
szegődtető mester nevét írták be. Még a legpontosabban vezetett nyilvántartások-
ban is sokszor koronként hiányosak az adatok. A szegődtetés bejegyzésénél gyak-
ran utalnak a keresztlevél hiányára, a származáshelyet tehát gyakran csak bemon-
dás alapján jegyezték be. A származáshelyet rendszeresen megjelölő szegődtetési 
nyilvántartások közül két szakma: a német szabó és a lakatos céh nyilvántartásait 
választottuk ki,5 hogy két eltérő elterjedtségű, különböző presztízsű és jövedel-
mezőségű mesterség szakmai rekrutációját hasonlíthassuk össze. 

A szabó mesterség köztudottan a legelterjedtebb szakmák közé tartozott: kép-
viselői nemcsak a városokban és mezővárosokban, hanem szinte minden nagyobb 
népességű faluban is megtalálhatók voltak. A műhely létesítése nem igényelt jelen-
tősebb tőkét, a szakmai ismeretek sok helyen elsajátíthatók voltak, a mesterség 

5 Budapest Főváros Levéltára (= BFL) IX. 10. Budai Németszabó Céh. Szegődtetési és felsza-
badulási könyv 1837-1875. és IX. 28. Pesti Németszabó Céh. Szegődtetési könyv 1825-1872., 
illetve IX. 27. Pesti Lakatos Céh. Szegődtetési könyv 1825-1872. 



képviselői Pesten, de a legtöbb más városban is az alacsony adót fizetők csoportjába 
tartoztak. A szabóinasok nyilvántartásai Pesten és Budán is feldolgozásra alkal-
masak voltak, így lehetőség nyílt a dinamikusabban fejlődő Pest és a nagyobb 
magyarországi városok átlagos növekedési mintáját és foglalkozási struktúráját 
inkább megtestesítő Buda összehasonlítására. 

A lakatos mesterség sokkal inkább városhoz, méghozzá a nagyobb városokhoz 
kötődött, képviselői csak a XIX. század első felében kezdtek megjelenni a kisebb 
városokban és jelentősebb mezővárosokban is. A két szakma elterjedtségében mu-
tatkozó különbséget jól érzékelteti, hogy míg a szabóknak több mint 200 céhe 
működött az országban, a lakatosoknak mindössze 47 ilyen szervezete létezett.'1 A 
mesterség a jobban jövedelmezőek közé tartozott, képviselői a legmagasabb vagy 
legalábbis a magas adóösszeget fizetők közé tartoztak, így a szakma presztízse is 
magas volt, ráadásul a XIX. században megjelenő új foglalkozásokat űzők — pl. 
a gépészek — többnyire közülük kerültek ki. A mesterek száma dinamikusan növe-
kedett a vizsgált időszak alatt: 1828-ban 40 lakatos-, 8 puskaműves- és 4 sarkan-
tyúsmestert, valamint 94 legényt írtak össze, a három szakmában foglalkoztatottak 
összlétszáma (inasok nélkül) 146. 1840-ben 68 mestert és 80 legényt tartottak nyil-
ván, az összlétszám csaknem változatlan maradt. Az 1857. évi népszámlálás szerint 
a szakmákban működők összlétszáma 979-re, 1870-ben 2015-ra emelkedett.7 Mi-
vel a budai lakatos céh szegődtetési könyvei nem maradtak fenn, a vizsgálat csak 
a pesti céhre terjedt ki. 

A vizsgálat évkorét igyekeztünk másik két feldolgozandó forrás időpontjához 
igazítani. A kórházi betegfelvételi könyvek csak 1853-tól tartalmaztak a szárma-
záshelyen túl korra, vallásra, foglalkozásra vonatkozó adatokat, az óbudai legé-
nyek, illetve cselédek összeírása 1848-ból maradt fenn. E két forrásban az össze-
írtak száma elég nagy volt ahhoz, hogy alapul szolgáljon a származáshelyi össze-
tétel vizsgálatához. Mint látni fogjuk, az évi inasszegődtetések száma túlságosan 
kevés volt ilyen irányú vizsgálathoz, ezért az 1830-1873 évkort jelöltük ki a vizs-
gálat időpontjául, részben azért, hogy e csoport összetételét a másik kettővel össze-
hasonlíthassuk, részben annak megállapítására, hogy a gazdasági-társadalmi átme-
net idején észlelhető-e változás a migrációs mintában. 

6 A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere. (Szerk.: Éri István-Nagy 
Lajos-Nagybákay Péter) Bp., 1975. I. köt. 287., 290. p. 

7 Magyar Országos Levéltár (= MOL), N 26 Regnicolaris Levéltár, Conscriptio regnicolaris art. 
VII. 1827 ordinata, 1828-1832. Pest sz. kir. város összeírása. — BFL IV. 1202. c. Pest város 
levéltára. Intimata a. n. 5259. — Körösi József. Pest városi statisztikai évkönyv. I. folyam. 
Pest, 1873. 319-346. p. (Magyar Statisztikai Közlemények 4.) 



1. A pesti lakatosinasok összetétele 

A lakatosok a sarkantyúkészítőkkel és puskaművesekkel közös céhet alkottak, 
később társultak hozzájuk a csigakészítők is. A mesterek és az inasok túlnyomó 
többsége a lakatosokból kerüli ki. Az 1850-es évekig a céh a szegődtetéscket és 
felszabadításokat külön tartotta nyilván, ezt követően a szegődtetés adatai után 
vezették be a felszabadítás időpontját. 1850 és 1855 között mindkét könyvet párhu-
zamosan használták, így csak a nevek gondos azonosításával lehetett az átfedéseket 
kiszűrni. A szegődtetési könyvnek tartalmaznia kellett a szegődtető mester nevét 
és szakmáját, az inas nevét, születési helyét, korát és vallását, azonban a nyilván-
tartást vezetők nem mindig tartották be ezeket az előírásokat. Nem számítva az 
olyan extrém eseteket, amikor az inasnak még a nevét sem tüntették fel, esetenként 
a születési helyet sem jegyezték be. Ezek azonban inkább kivételek voltak, ezzel 
szemben gyakran, sokszor több éven át hiányoznak a korra és vallásra, valamint a 
szakmára vonatkozó adatok is. Az 1830-as években a felszabadítást sem jegyezték 
be. Ennek következtében az egész korszakra vonatkozóan csupán a származáshelyi 
összetételt, illetve annak módosulását követhettük nyomon, a vallási és életkori 
összetételről főleg az 1850-1873 közötti korszakra vonhattunk le következteté-
seket. 

A céhszabályok kötelmeinek lazulására utal az a tény is, hogy igen gyakori volt 
az egyidejű szegődtetés és felszabadítás esete, nemcsak a mesterfiúknál, ahol ez 
szinte általános gyakorlat volt. A szegődtetést azonban más esetekben is csak ritkán 
jegyezték be a tanulóidő kezdetekor, általában fél évtől két évig terjedő idő után 
került erre sor, utalással a már letöltött tanulóidőre. 

1830 és 1871 között a céh összesen 1707 inast szegődtetett. Az inasszegődte-
tések száma — tíz éves bontásokban — a következőképpen alakult:8 

Időszak Inasszegődtetések 
száma 

1830-1839 134 
1840-1849 162 
1850-1859 674 
1860-1869 662 
1870-1871 46 
Ismeretlen8 29 

8 29 esetben csak a felszabadítás időpontját jegyezték be, amely 1852-1856 közé esett, az 
átlagos 3-4 év tanulóidőt figyelembe véve a szegődtetésekre az 1850-es évek elején kerülhetett 
sor. 



A szegődtetések megugrása a század közepén (az összes szegődtetések több 
mint háromnegyede az 1850-69-es két évtizedre esik) — még ha számolunk is a 
korábbi időszak alulregisztráltságával — kétségtelenül a szakma növekvő vonzását 
mutatja, és egyúttal cáfolja azt a közhelyszerű állítást, hogy a XIX. század gazda-
sági folyamatai (a gyáripar kialakulása, a külföldi iparcikkek versenye) a kézmű-
vesség hanyatlását idézték elő. A lakatos mesterség növekvő vonzása nyilván a ke-
reslet növekedésével, részben a korszerű technikák alapjául szolgáló mesterségbeli 
tudás megszerzésével magyarázható, azaz az egyes szakmák szelektíven alkalmaz-
kodtak az új körülményekhez. 

72 esetben nem jegyezték be az inas születési helyét, 50 esetben (főleg a megye 
vagy ország megjelölése nélkül megadott gyakori helynevek, részben az írnok által 
rosszul értett és felismerhetetlenül torzított bejegyzések miatt) a származáshely 
nem volt lokalizálható. 

Az ismert származáshelyű 1585 inas 46%-a pesti, 5%-a budai, 4,5%-a óbudai 
születésű volt, azaz a helyi születésűek aránya jócskán meghaladta részesedésüket 
az összlakosságban, a polgárságban, illetve a házasulok körében. További 13% a 
közvetlen környékről — Pest megyéből (10%) és Fejér megyéből (3%) származott, 
további 11% a Jász-Kun kerületben, illetve az 1. sz. táblázatban felsorolt hét me-
gyében született. Az inasok 7,5%-a külföldi születésű volt, ezeknek több mint a 
fele cseh-morva vidékről, 29%-a Ausztriából származott. Hangsúlyozni kívánom, 
hogy a nem helyi származás nem jelentette feltétlenül azt, hogy az inas egyenesen 
szülőhelyéről jövet szegődött el, lehetett közöttük jócskán olyan is, aki családjával 
együtt ekkor már Pesten élt. Mivel az inasok átlagos kora a szegődtetéskor 14 év 
körül mozgott, mindenképpen viszonylag frissen bevándorolt családokról van szó. 

Összehasonlítva az inasok származáshelyi adatait az 1869. évi népszámlálás 
adataival, az alapvető azonosság mellett bizonyos sajátosságok is észlelhetők. A 
közvetlen környék, Pest és Fejér megye domináns súlya azonos, de a tíz legtöbb 
bevándorlót adó megye összetétele és főleg rangsora bizonyos eltéréseket mutat. 
(L. a 2. sz. táblázatot.) Míg a fővárosi összlakosság legnagyobb bevándorlási for-
rása 4 dunántúli, 3 Duna-Tisza közi és 2 nyugat-fel vidéki megye volt, addig a 
legtöbb lakatosinas 4 nyugat-felvidéki, 3 dunántúli és 2 Duna-Tisza közi megyé-
ből érkezett. Ha a korabeli statisztika által elfogadott regionális bontást alkalmaz-
zuk, eltéréseket tapasztalunk mind az 1828-1830-as években házasságot kötött 
vőlegényekhez, mind az összlakossághoz képest. (L. a 3. sz. táblázatot.) A lakatos-
inasoknak mindkét másik csoporthoz képest jóval nagyobb része vándorolt be a 
Duna-Tisza közéről, a dunántúliak aránya mindkét csoportnál alacsonyabb volt, a 
Felvidék nyugati részéről érkezők aránya pedig elmaradt az összlakosságban való 
részesedéstől. 



A vizsgált négy évtized alatt számottevően módosult az inasok származáshelyi 
összetétele: jelentős mértékben növekedett a Dunántúlról és csökkent a Duna-
Tisza közéről bevándoroltak aránya. Valamelyest emelkedett a távolabbi ország-
részekben születettek száma is. (L. a 4. sz. táblázatot.) 

Az inasoknak valamivel több mint a fele városokban (18%) és jelentősebb me-
zővárosokban (35%) született, azaz több mint a fele városi-városias településekről 
származott. (A legnagyobb kibocsátó központokat 1. az 5. sz. táblázatban.) Ez lehet 
a magyarázata annak, hogy a Felvidék nyugati részéről bevándoroltak aránya az 
enyhe növekedés ellenére is elmaradt az össznépességben való részarányuktól. 
Köztudott, hogy a Felvidék alacsony eltartóképességű megyéiből sokan kerestek a 
fővárosban megélhetést, ezek nagy része azonban tanulatlan falusi lakos volt, aki 
napszámosként, alkalmi munkásként nyert alkalmazást, különösen nagy számban 
az építőiparban. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a felvidéki megyékből beván-
doroltak sokkal nagyobb számban fordultak elő az 1853-ban kórházban ápolt szak-
képzetlen munkások között. A lakatosinasok több mint a fele városokból, bánya-
városokból és mezővárosokból származott, migrációs motivációjuk eltérő volt. A 
dunántúliak alacsony aránya talán azzal magyarázható, hogy — az Alfölddel el-
lentétben — itt több olyan jelentős kézművesipari központ volt, ahol a mesterségei 
elsajátíthatták.9 

A lakatosinasok vallását 1830 és 1839 között 3 eset kivételével pontosan be-
jegyezték, ezt követően 1857-ig csak szórványosan tették meg, majd 1857-től kez-
dődően újból rendszeresen feljegyezték a felekezeti hovatartozást, a 935 szegőd-
tetett inas közül 836 személynél. Mint a 7. sz. táblázatból kitűnik, a katolikusok 
erős túlsúlyban voltak: számarányuk az inasok között meghaladta részesedésüket 
az egész népességben. Úgy tűnik, 1850 előtt a céh csak vonakodva nyitotta meg 
kapuit a más vallásúak, ekkor még csak néhány evangélikus és református fiú előtt. 
A század második felében megváltozott a helyzet: a protestánsok számarányukon 
felül reprezentáltak az inasok között, és meglepően nagy a zsidó vallású inasok 
aránya is, hiszen eddigi tudomásunk szerint e szakma nem tartozott az általuk pre-
ferált mesterségek közé. Számarányuk így is messze elmaradt a népességben való 
részesedésük mögött, nyilván azért, mert a zsidó családok inkább a kereskedelmi 
pályákat részesítették előnyben. A nem katolikus vallásúaknak, az evangélikusokat 
leszámítva, jóval nagyobb része volt bevándorló vagy bevándorló családok gyer-

9 Míg a Dunántúlon 12 lakatos céh működött, Pest megyében csak kettő, a Jász-Kun kerületben 
egy sem. L. a 6. sz. jegyzetet. 



mekc: míg a katolikus inasok 41%-a és az evangélikusok 45%-a volt pesti szüle-
tésű, a zsidóknak csak egyharmada, a reformátusoknak pedig mindössze 19%-a. 

Különbség mutatkozik a helyiek és bevándoroltak, illetve a különböző vallású 
inasok korösszetételében is. Az inasok korát csupán az 1850-es évek közepétől 
tüntették fel több-kevesebb rendszerességgel, a korábbi évekből csak értékelésre 
alkalmatlan szórványadatokkal rendelkezünk. 1857 és 1871 között 762 esetben, 
azaz a szegődtetések 82%-ánál jelölték meg az inas korát. (L. a 8. sz. táblázatot.) 
Az inasok átlagos életkora a szegődtetéskor 15,5 év volt, a legnagyobb gyakoriság 
a 14 és 15 éves korosztálynál tapasztalható. A pesti születésűek átlagéletkora volt 
a legalacsonyabb: 15,1 év, a többi magyarországi születésűcké 15,5 a külföldről 
bevándoroltaké pedig 16 év. Azaz a helyiek valamivel korábban kezdték a szakma 
tanulását, mint a máshonnan érkezettek vagy frissen bevándorolt szülők gyermekei. 
A különböző felekezetekhez tartozó inasok életkorában szignifikáns különbség 
nem mutatkozott: a legfiatalabbak a református inasok voltak a szegődtetés idején 
(15,2 év), valamivel magasabb volt a katolikusok és zsidók életkora (15,5 év). Az 
evangélikus inasok 16. életévükhöz közelebb kezdték a tanulást (átlagkoruk 15,7 
év volt). A görögkeletiek igen magas átlagos életkora (18,5 év) a felekezethez 
tartozók rendkívül alacsony száma miatt véletlenszerű is lehetett. 

Érdekes lett volna megvizsgálni a helyiek és bevándorlók, illetve a különböző 
felekezetekhez tartozók esélyeit az önállósulásra a fővárosban. Sajnos a mester-
könyvek nem tartalmaztak származáshelyre vonatkozó adatokat, így csak a tanu-
lóidőt letöltő és felszabadított inasok megoszlásából vonhatók le bizonyos követ-
keztetések. 

A fel nem szabadított inasok aránya elég magas volt, még akkor is, ha figyelmen 
kívül hagyjuk az 1840-es évek rendkívül hanyag és pontatlan regisztrációját. Az 
inasok több mint egyötödénél (22,6%) nincsen bejegyezve a felszabadulás ténye 
— ezek tehát vagy abbahagyták a tanulást, vagy másutt folytatták, talán más szak-
mát választottak, esetleg megbetegedtek vagy elhaláloztak. (Feltehetően e viszony-
lag nagy fluktuációval magyarázható, hogy a szegődtetésre általában rövidebb-
hosszabb próbaidő után került sor.) A léi nem szabadítottak aránya az 1830-as 
években volt a legmagasabb: 27,6%, az 1850-es években arányuk 22,8, az 1860-as 
években 21,6%, tehát csökkenő tendencia észlelhető. A lel nem szabadítottak ará-
nya a görögkeleti (16,7%) és a református vallásúaknál (17,7%) volt a legalacso-
nyabb, ezt követi a zsidók 20,3%-os aránya, míg a lemorzsolódottak a katolikusok 
28, az evangélikusok 31,6%-át tették ki. A bevándoroltak között alacsonyabb volt 
a lel nem szabadítottak aránya, mint a helyi születésűeknél: az előbbiek 20%-a, a 
pestiek 25%-a nem tanulta ki mesterénél a szakmát. Ez talán azzal magyarázható, 
hogy a helyi születésűek mobilabbak, a pályaválasztásban — a kedvezőbb családi 



háttér miatt — rugalmasabbak voltak. A bevándorlók közölt is markáns eltérések 
észlelhetők: általában a távolabbról jövők nagyobb része szerezte meg a segédleve-
let, mint a közelebbről bevándoroltak. A külföldieknek mindössze 19%-a, a ma-
gyarországi bevándoroltaknak 26%-a morzsolódott le, de az utóbbiak között is 
jelentős eltérések voltak. Míg a közeli Pest megyei születésűeknek 30%-a, a Fejér 
megyeiek 33%-a nem nyert segédlevelet, addig a Heves megyeieknek csak 18, a 
Pozsony megyeieknek 21 %-a. 

2. A pesti német szabó inasok származáshelyi összetétele 

A német szabó céh inasszegődtetéseiről csak 1853-ig maradtak fenn adatok.10 

A vizsgált időszakban — 1825 és 1853 között — a felszabadítás időpontját min-
denkor a szegődtetés bejegyzése után vezették be. Az inasok személyi adatait pon-
tosabban vezették, mint a lakatos céhben. Az 1825 és 1853 között szegődtetett 1843 
inas közül mindössze két esetben nem tüntették fel a születési helyet, 12 esetben a 
vallás, 18 esetben a kor megjelölése hiányzott. A külföldi vagy magyarországi 
származást minden esetben feltüntették, kevésbé rendszeresen jelölték meg a vár-
megye nevét, ezért 57 gyakori vagy elírt származáshelyet nem lehetett lokalizálni. 
A mesterfiúkat c céhben is egyidejűleg szegődtették és szabadították fel, ez az 
egyidejűség másoknál csak ritkán fordult elő, viszont igen gyakori volt, hogy a 
szabadítás jóval az előírt és bejegyzett tanulóidő letelte előtt megtörtént, anélkül, 
hogy a szegődtetés előtti tanulóidőre utaltak volna. Megfigyelhető, hogy az idősebb 
korú inasok számára egy évvel rövidebb tanulóidőt írtakelő, mint a fiatalabbaknak. 

1825 és 1853 között a céh összesen 1843 inast szegődtetett, többet, mint a laka-
tos céh 41 év alatt, igaz a német szabó mesterek száma is jóval nagyobb volt, mint 
a lakatosmestereké. Az 1840. évi adóbesorolás 280 német szabómestert és 380 
legényt tartott nyilván, a mesterekre kivetett adó összege 475 forint volt, egy mes-
terre átlag 3 forint jutott, míg a lakatosok átlag 4 forint 25 krajcárt fizettek, azaz a 
szabó mesterség kevésbe jövedelmező szakma volt." 

A szegődtetések időbeli megoszlása egyenletesebb volt, mint a lakatosoké, las-
sú, de egyenletes növekedést mutatott, igaz, éppen az átalakulás éveiről, az 1850— 
1873 közötti időszakról csak töredékes adatok maradtak fenn, de az kétségtelen, 
hogy az 1850-as évek elején itt is erős fellendülés mutatkozott. 

10 A kötet végén található két-három 1872-ből származó bejegyzés azt sejteti, hogy a közbeeső 
időszak nyilvántartásai már korábban elpusztulhattak. 

11 BFL IV. 1202. c. Pest város levéltára. Intimata a. n. 5259. 



Az inasok száma 5 éves bontásban a következőképpen alakult: 

Időszak Inasok száma 
1825-1829 261 
1830-1834 254 
1835-1839 311 
1840-1844 381 
1845-1849 294 
1850-1853 342 

Az inasok 45%-a helyi születésű volt (ez az arány nagyjából azonos volt a pesti 
születésű lakatosinasokéval), a budai származásúak 7,7%-os aránya valamelyest 
meghaladta, az Óbudáról származók 0,7%-os aránya viszont jóval alacsonyabb volt 
a másik szakmáénál. A pestiek aránya az 1850-es években a korábbi 50%-ot meg-
közelítő értékről 37%-ra csökkent, ami azt mutatja, hogy ezidőtájt egyre kevésbé 
vált vonzóvá a csekély jövedelmet biztosító szakma a helyi születésűek körében, 
és az utánpótlás mindinkább vidékről rekrutálódott. 

A közvetlen környékről származók aránya jóval magasabb volt, mint a laka-
tosoknál. A Pest megyeiek aránya 16%-ot, a Fejér megyeieké 2%-ot tett ki. További 
10% a 9. sz. táblázatban felsorolt nyolc megyéből, illetve a Jász-Kun kerületből 
származott. A legtöbb bevándorlót kibocsátó megyék összetétele nagyjából azonos 
volt a lakatosinasok kibocsátó központjaival, sorrendjük azonban valamelyest el-
tért, különösen a legtöbb bevándorlót adó tíz megye sorrendje. (Vö. a 2. és 9. sz. 
táblázatot.) A szabóinasok nagyobb része származott a szomszédos területekről, a 
távolabbi megyék — mint pl. Szepes, Pozsony és Komárom —jóva l hátrébb kerül-
tek a rangsorban. Kisebb volt a külföldi származásúak aránya is, nem egészen 5%, 
szemben a lakatosinasok 7,5%-os részesedésével. Mindez arra utal, hogy az egy-
szerűbb szakmai ismereteket követelő, kisebb jövedelmezőségű és a modernizá-
cióhoz kevésbé kötődő szabómesterség nagyobb mértékben rekrutálódott a köze-
lebbi vidékről, elsősorban az Alföldről. (L. a 3. sz. táblázatot.) A vizsgált időszak-
ban a Duna-Tisza közéről származók aránya 12%-ról 25%-ra emelkedett, míg a 
dunántúliaké 7,3%-ról 5,8-ra csökkent, azaz a trend ellentétes a lakatosinasok ese-
tében tapasztalttal. 

A pesti szabóinasok között jóval alacsonyabb volt a városokból és jelentősebb 
mezővárosokból származók aránya, mint a lakatos céhben. Mindössze 3,3%-uk 
született szabad királyi városokban és további 6,1% jelentősebb mezővárosokban, 



míg a lakatosinasoknak több mint a fele származott városi vagy városias települé-
sekből. A falusi vagy kisebb mezővárosokból bevándorolt családok gyermekeit a 
hagyományosabb mesterségre taníttatták, stratégiájuk tehát eltért a városokból be-
vándorolt családokétól, és az is elképzelhető, hogy szülőhelyük iskolázási lehe-
tőségei sem adtak kellő alapot a nagyobb technikai ismereteket követelő mester-
ségek — mint pl. a lakatosmesterség — sikeres elsajátításához. Eltérő volt az ötnél 
több bevándorlót kibocsátó városok és mezővárosok összetétele és sorrendje is. 
(L. az 5. sz. táblázatot.) 

Mint a 6. számú táblázatból kitűnik, a szabócéhben a katolikusok túlsúlya ha-
sonlóan erős volt, mint a lakatos céhben, bár az 1850 után fennmaradt töredékes 
adatanyag sejteti, hogy e korszakban e céhben is változás indult meg. Zsidó vallású 
inasokat viszonylag nagy számban csak 1850-ben szegődtettek, főleg zsidó, de 
esetenként katolikus mesterek is. A protestáns vallásúak között ellentétes tendencia 
érvényesült, mint a lakatos inasoknál, az evangélikusok aránya az 1840-es évek 
csekély emelkedés után erősen csökkent, míg a reformátusoké a vizsgált időszak-
ban egyenletesen emelkedett. A helyi születésűek között a katolikusok aránya 91%, 
a bevándoroltak között valamivel alacsonyabb, 84% volt. Az evangélikusoknak 
több mint kétharmada, a görögkeletiek és zsidók egyharmada volt pesti származá-
sú, míg a reformátusok túlnyomó többsége, 91 %-a a bevándoroltak közül került ki. 

Bái- a szabóinasok közül néhányan fiatalabban — 10-11 éves korban — szegőd-
tek, az inasok átlagos kora a szegődtetés idején 15 év volt, azaz alig maradt el a 
lakatosinasok 15,5 éves átlagától. A legnagyobb gyakoriság a 14 éves korosztálynál 
észlelhető (L. a 10. sz. táblázatot), a három évtized alatt e szakmában is valamelyest 
nőtt a szakma kezdési életkora, amely az 1820-as évek 14,9 év átlagáról az 1850-es 
években 15,5-re emelkedett. 

A lakatosinasokhoz hasonlóan különbség mutatkozott a bevándoroltak, illetve 
helyi születésűek korösszetételében. Bár az utóbbiaknál a legnagyobb gyakoriság 
a 15 éves korcsoportnál figyelhető meg, a 13 és 14 éves korcsoportba tartozók 
száma alig marad el mögötte. Tehát, csakúgy mint a lakatosinasok esetében, a pesti 
születésűek átlagos életkora volt a legalacsonyabb, 14,7 év, szemben a magyar-
országi bevándorlók 15,3, a külföldiek 15,5 év átlagos életkorával. Az 1850-es 
években azonban e különbség kiegyenelítődni látszik. 

A különböző felekezetekhez tartozó inasok átlagéletkorában szignifikáns kü-
lönbség e szakmában sem mutatkozott, de a rangsor másképp alakult, mint a lakatos 
céhnél. A szegődtetéskor a legfiatalabbak a katolikus inasok voltak, átlagos élet-
koruk 14,87 év, a két protestáns felekezetbe tartozóké 15, a görögkeletieké 15,2 év 
volt. A zsidó inasok magas átlagéletkora (16,7 év) feltehetően azzal magyarázható, 
hogy a céhes időben a zsidó mestereknél eltöltött tanulóidőt nem regisztrálták, és 



csak az 1850-es évektől tartották nyilván inaséveiket. Mivel igen gyakran a szegőd-
tetéskor előírt tanulóidőnek csak töredékét töltötték ki, feltételezhető, hogy mes-
tereik a valós időt vették figyelembe, azaz tanulóidejüket a regisztráltnál fiatalabb 
korban kezdték. 

A bevándoroltak és helyiek, illetve a különböző felekezetekhez tartozók önálló-
sulási esélyeit a mesterfelvételi könyvek származáshelyi adatainak hiányában e 
szakmánál sem lehetett megállapítani, és itt is csak a felszabadított inasok meg-
oszlásából vonhattunk le következtetéseket, amelyek a regisztrálás jóval nagyobb 
pontossága révén megalapozottabbak, mint a lakatosokra vonatkozó megállapí-
tásaink. A lemorzsolódás arányainak vizsgálatát azonban csak az 1850 előtt sze-
gődtetett inasokra kellett korlátozni, mivel a nyilvántartás 1853-tól megszakadt, és 
így az ezt követő szabadulásokat már nem jegyezték be. 

Bár a fel nem szabadult inasok aránya a szabó céhnél 19% volt, azaz valamivel 
alacsonyabb, mint a lakatosoknál, de itt is durván minden ötödik abbahagyta, és 
vagy másutt, vagy más szakmában folytatta tanulását. A lemorzsolódás a szabó 
céhnél is csökkenő tendenciát mutat: míg az 1820-as években az inasok negyede 
(a helyiek 29,5, a bevándorlók 21,5%-a) nem szabadult, ezek aránya az 1830-as 
években 21, az 1840-es években 15%-ra csökkent, és a helyieknél és bevándorol-
taknál nagyjából egyformán alakult (21,4 és 21,1%, illetve 15 és 14,6%), bár a 
pestiek lemorzsolódása a továbbiakban is valamivel magasabb volt, mint a beván-
doroltaké, a különbség azonban sokkal kisebb volt, mint a lakatosinasok esetében. 

Az inasok felekezeti összetételét tekintve a lemorzsolódás a legkisebb mértékű 
(bár a többi felekezet csökkenő arányával szemben jelentéktelen emelkedő tenden-
ciájú) a reformátusoknál volt (12,5%). Viszonylag kis mértékű volt a görögkeleti 
vallásúak között is (17,4%). A legmagasabb arány a katolikusoknál mutatkozott 
(19,7%, amely azoban az 1820-as évek 26,5%-os arányához képest erősen csök-
kent), valamint az evangélikusnál, 19% (a 20-as évek 25%-os lemorzsolódásával 
szemben). 

3. A budai szabóinasok összetétele 

A budai német szabó inasok számukat és összetételüket tekintve erősen eltértek 
mindkét eddig vizsgált pesti céh inasaitól. A céh 1832 és 1871 között mindössze 
411 inast szegődtetett, azaz évente mindössze 7-8 személyt, számuk a legnagyobb 
fellendülés idején, az 1850-es években is csak 13-14 között mozgott (1. a 12. sz. 
táblázatot), annak ellenére, hogy a mesterek száma jelentősen emelkedett. (1828-
ban 94 német szabó és 17 magyar szabó mestert írtak össze, az 1840. évi adóköny v-



ben összesen 170 szabómestert tartottak nyilván.)12 Az inasok csekély száma annál 
is meglepőbb, mert — legalábbis 1828-ban — a mesterek fele nem foglalkoztatott 
legényt. A rekrutáció tehát szűk körű volt, a mesterség már csak alacsony jövedel-
mezősége (1840-ben az átlagadó 2 Ft 30 kr volt) miatt sem gyakorolt nagy vonz-
erőt. A csekély számú szegődtetés ellenére a bejegyzések a budai céhnél is sokszor 
hiányosak voltak. 

A budai szabóinasok jóval nagyobb hányada volt helyi születésű, mint a pesti 
inasoké. Kereken kétharmaduk született Budán, 4%-uk pesti, illetve óbudai szüle-
tésű volt, 22%-uk Magyarország egyéb településein, 4% külföldön született. (L. a 
13. sz. táblázatot.) Ez az eloszlás némileg meglepő és eltér az európai városokban 
tapasztalt normáktól, miszerint a helyi születésűek előnyben részesítik a magas 
presztízsű új szakmákat, míg az alacsony jövedelmű mesterségek főleg a környék 
vidéki bevándorlóiból rekrutálódnak. Ez a minta csak 1850 után kezd érvényesülni 
Budán: az 1830-as években az inasok 88, az 1840-es években 72%-a volt budai 
születésű, arányuk az 1850-es években is még 54% volt, és csak az 1860-as évekre 
süllyedt 43%-ra. Ebben az évtizedben éri el a Pest megyei születésűek aránya a 10, 
a Fejér megyeieké pedig a 12%-ot. Mindkét megyéből főleg falusi származásúak 
érkeztek (Ercsiből egyenesen heten), a távolabb születettek közül több volt a városi 
vagy mezővárosi származású, együttesen a magyarországi származásúaknak mint-
egy egyharmada. A legtöbb bevándorlót kibocsátó 10 megye állománya és rangsora 
a pesti inasokétól eltérően alakult. 

A budai származásúak erős dominanciájának ismeretében nem meglepő a ka-
tolikus vallásúak döntő többsége, hiszen e városban a katolikusok döntő fölénye a 
vizsgált időszakban nem csökkent. A 411 inas közül mindössze 9 evangélikus, 1 
görög katolikus és 2 görögkeleti akadt. 

Az inasok átlagos életkora a szegődtetéskor 14 év volt, a vizsgált időszak alatt 
itt is valamelyes emelkedés észlelhető: az 1830-as években 13,6, a 40-es években 
13,7, az 50-es években 14,4, a 60-as években 14,1 év volt. A helyi születésűek kora 
(14 év) valamivel alacsonyabb volt, mint a magyarországi bevándorlóké (14,4 év), 
ez alól csak a pesti születésűek 13,4 éves életkora jelentett kivételt, de az átlagosnál 
alacsonyabb volt a külföldi születésűek életkora is (13,9 év). Tehát a budai szabó-
inasok mind származáshelyi, mind korösszetétel tekintetében különböztek pesti 
társaiktól. 

12 MOL, N 26 Regnicolaris Levéltár, Conscriptio regnicolaris art. VII. 1827 ordinata, 1828-1832. 
Buda sz. kir. város összeírása. — BFL IV. 1(X)5. c. Buda város levéltára. Adóösszeírások, 
1840. 



A szabóinasok közül csaknem minden ötödik (24%) nem szabadult, a pestiektől 
eltérően itt a helyiek mutatkoztak állhatatosabbaknak. A budai születésűeknél a 
segédlevelet nem szerzők aránya 17, a bevándoroltaknál 28% volt. A pesti inasok-
tól eltérően a tanulást abbahagyok aránya növekvő tendenciát mutat, a lemorzsoló-
dás különösen az 1850-es évektől volt számottevő: az 50-es években arányuk 36, 
a 60-as években 39, a 70-es években 48%-ot tett ki. E jelenség okainak feltárása 
további vizsgálódást igényelne. 

* 

A mindössze két szakma inasaira kiterjedő vizsgálat természetesen nem ad és 
nem adhat teljes képet a karrier-migránsok, a fővárosba szakképzettség szerzése 
végett érkezők, illetve a frissen bevándoroltak gyermekeinek összetételéről, tanu-
lási, felemelkedési stratégiájáról. Bizonyos következtetések, amelyekeléggé meg-
egyeznek a külföldi vizsgálatok eredményeivel, levonhatók. Kétségtelen, hogy a 
szakmát tanulók származáshelyi összetétele eltért az egyéb bevándorló csoportok 
— a polgárok, a házasság révén megtelepülök, illetve a családalapításra nem képes 
szakképzetlen munkaerő — összetételétől. Különbségek mutatkoztak a jövedel-
mező, a tőkés viszonyok között is életképes, illetve a kevésbé jövedelmező, hagyo-
mányos szakmák rekrutációjában, eltérő tendenciák mutatkoztak a dinamikusan 
fejlődő Pest és a tradicionálisabb Buda mestereihez elszegődő inasok összetételé-
ben. Az eredmények általánosabb érvényét további szakmákra és városokra kiter-
jedő vizsgálatok fogják megerősíteni vagy módosítani. 



1. táblázat. A lakatosinasok megoszlása születési hely szerint ( f ő ) 

Ma gy arorszáciak Külföldiek 
Pest 728 Cseh-Morvaország 66 

Buda 81 Osztrák tartományok 37 
Óbuda 71 Szilézia 8 

Megyék Galícia 7 
Pest 162 Torontál 5 Szerbia 5 
Fejér 48 Turóc 5 Poroszország 3 

Jász-kun kerület 33 Zemplén 5 Badeni hercegség 2 
Heves 27 Bars 4 Bajorország 2 
Szepes 26 Somogy 4 Trieszt 2 
Hont 20 Vas 4 Német birodalom 1 

Pozsony 19 Baranya 3 Hollandia 1 
Komárom 18 Bihar 3 Moldva 1 

Nógrád 17 Borsod 3 Szászország 1 
Nyitra 16 Győr 3 Tiiringia 1 

Trencsén 15 Moson 3 Összesen 144 
Tolna 14 Szabolcs 3 
Bács 10 Zala 3 

Abaűj 8 Erdély 3 
Arad 8 Bánát 2 

Veszprém 8 Bereg 2 
Árva 7 Gömör 2 

Esztergom 7 Sopron 2 
Sáros 7 Szatmár 2 

Temes 7 Zólyom 2 
Békés 6 Hajdú kerület 1 

Csongrád 6 Máramaros 1 
Liptó 6 Torna 1 

Összesen 1441 



2. táblázat. A legtöbb bevándorlót adó tíz megye 

Lakatosinasok Szabóinasok 1869.évi 
népszámlálás 

Pest Pest Pest 
Fejér Fejér Fejér 

Jász-Kun kerület Heves Nyitra 
Szepes Nógrád Komárom 
Hont Nyitra Bács 

Pozsony Jász-Kun kerület Szepes 
Komárom Hont Veszprém 

Nógrád Komárom Hont 
Nyitra Szepes Heves 

Trencsén Pozsony Tolna 

3. táblázat. A Magyarországról bevándorolt vőlegények, lakatosinasok 
és az összlakosság származáshelyi megoszlása tájegységenként (%) 

Tájegység Vőlegények 
1828-1830 

Szabóinasok 
1825-1853 

Lakatosinasok 
1830-1871 

Össznépesség 
1869 

Duna balpart 17,7 20,1 21,0 26,2 
Duna jobbpart 31,1 14,5 19,6 23,4 
Duna-Tisza 

köze 23,5 54,0 42,4 33,7 

Tisza jobbpart 13,3 6,4 9,6 9,8 
Tisza balpart 5,7 1,4 2,8 3,6 
Tisza-Maros 

szöge 5,5 2,8 4,0 3,1 

Erdély 3,1 0,7 0,2 0,2 



4. táblázat. A Magyarországról bevándorolt 

lakatosinasok származáshelyi megoszlása tájegységenként 

1830-1849 és 1850-1871 között (%) 

Tájegység 1830-1849 1850-1871 
Duna balpart 18,3 21,3 

Duna jobbpart 13,3 20,3 
Duna-Tisza köze 53,3 41,1 

Tisza jobbpart 11,7 9,4 
Tisza balpart 3,3 2,8 

Tisza-Maros szöge _ 4,4 
Erdély - 0,6 

5. táblázat. Az ötnél több bevándorlót kibocsátó 

városok és mezővárosok 

Szabad királvi városok Mezővárosok 
Lakatosinasok 

Székesfehérvár 19 Vác 22 
Selmecbánya 12 Szolnok 12 

Pozsony 11 Cegléd 11 
Komárom 10 Kecskemét 7 

Arad 6 Dunaföldvár 7 
Szentendre 6 

Aszód 5 
Nagykőrös 5 

Szabóinasok 

Eger 10 Vác 22 
Komárom 9 Szentendre 17 

Székesfehérvár 8 Cegléd 14 
Pozsony 7 Kecskemét 9 

Selmecbánya 5 



6. táblázat. Az inasok felekezeti megoszlása (%) 

Lakatosok Szabók Összlakosság 
1830-1839 1850-1871 1825-1853 1836 1857 1869 

Katol ikus 90,1 78,7 83,4 81,0 72,5 68,3 
Evangélikus 4,6 7,4 5,8 2,7 6,0 5,9 
R e f o r m á t u s 5,3 5,5 4,8 1,8 3,2 5,2 
Görögkeleti _ 0,7 1,6 1,3 0,8 0,6 

Izraelita - 7,6 3,5 12,0 17,4 19,6 

7. táblázat. A lakatosinasok kormegoszlása 

Kor 
(év) Pesti Budai-óbudai Egyéb ma-

gyarországi Külföldi Összesen 

születésűek 
12 3 - 2 1 6 
13 25 5 15 3 48 
14 98 24 71 16 209 
15 113 22 61 10 206 
16 51 11 47 12 121 
17 33 9 31 9 82 
18 16 12 21 8 57 
19 3 2 7 4 16 
20 1 2 4 1 8 
21 1 2 - 3 
22 1 1 1 1 4 
26 1 - - 1 
29 _ - - 1 1 

Össze-
sen 345 89 262 66 762 



8. táblázat. A lakatosinasok korösszetétele felekezeti bontásban 

Kor 
(év) Katolikus Református Evangélikus Görögkeleti Izraelita 

12 4 1 - 1 
13 39 4 3 - 2 
14 165 13 13 2 16 
15 162 9 19 1 15 
16 94 9 10 - 8 
17 62 3 6 _ 11 
18 43 5 4 1 4 
19 8 1 4 - 3 
20 8 — _ _ 
21 2 _ _ í _ 
22 4 — - - — 

26 - — 1 - _ 
29 - — - 1 _ 

Össze-
sen 591 45 60 6 60 



9. táblázat. A pesti szabóinasok megoszlása származási hely szerint ( f ő ) 

Magvarországiak Külföldiek 
Pest 828 Cseh-Morvaország 33 
Buda 143 Osztrák tartományok 29 

Óbuda 16 Galícia 10 
Megyék Szlavónia 7 

Pest 311 Veszprém 5 Egyéb 10 
Fejér 42 Zala 5 Összesen 89 
Heves 30 Zólyom 5 

Nógrád 29 Árva 4 
Nyitra 26 Gömör 4 

Jász-Kun kerület 26 Zemplén 4 
Hont 20 Bereg 3 

Komárom 20 Sáros 3 
Szepes 18 Sopron 3 

Pozsony 17 Vas 3 
Esztergom 16 Arad 2 

Bács 13 Csanád 2 
Borsod 12 Szabolcs 2 

Trencsén 12 Szolnok 2 
Liptó 9 Ung 2 

Temes 8 Krassó 1 
Tolna 8 Moson 1 
Bihar 7 Turóc 1 

Baranya 6 Szatmár 1 
Győr 6 Erdély 5 
Bars 5 Bánát 2 

Somogy 5 Nem azonosítható 57 
Torontál 5 Összesen 1754 



10. táblázat. A pesti szabóinasok kormegoszlása 

K o r 
(év) Pesti Budai-óbudai Egyéb ma-

gyarországi Külföldi Összesen 

születésűek 
10 _ 1 1 _ 2 
11 8 2 7 1 18 
12 64 12 44 3 123 
13 166 26 107 8 307 
14 167 36 161 16 380 
15 169 25 118 13 325 
16 128 26 146 12 312 
17 57 13 103 9 182 
18 35 7 46 7 95 
19 9 2 21 4 36 
20 5 2 17 1 25 
21 2 2 4 _ 8 
22 2 - 4 6 
23 1 - - 1 2 
24 _ - 1 _ 1 
25 1 - - _ 1 
26 _ - 1 _ 1 
36 - - 1 — 1 

Össze-
sen 814 154 782 75 1825 



11. táblázat. A pesti szabóinasok korösszetétele felekezeti bontásban 

Kor 
(év) Katolikus Református Evangélikus Görögkeleti Izraelita 

10 2 - - - -

11 15 2 1 - -

12 112 4 4 3 _ 
13 271 13 16 1 4 
14 324 17 22 9 7 
15 267 22 19 9 6 
16 255 13 30 1 13 
17 143 7 8 3 17 
18 75 5 6 - 9 
19 27 4 1 - 1 
20 19 1 - 2 3 
21 4 _ - 1 3 
22 5 - - - 1 
23 1 _ - - _ 
24 - - - 1 
25 1 _ - - -

26 1 - - - -

36 1 - - -

Össze-
sen 1523 88 107 30 65 

12. táblázat. A budai szabóinasok száma 1831-1875 

1832-1839 84 
1840-1849 80 
1850-1859 132 
1860-1869 67 
1870-1875 11 

I smere t l en* 37 

*Csak a felszabadítás időpontját, vagy a tanulóidő hosszát adták meg, ebből 22 
esetben kikövetkeztethető volt, hogy a szegődtetés az 1850-es években történhetett. 



13. táblázat. A budai szabóinasok megoszlása származási hely szerint ( f ő ) 

Magyarországiak Külföldiek 
Buda 274 Cseh-Morvaország 8 
Pest 15 Galícia 4 

Óbuda 4 Ausztria 2 
Megyék Szilézia 2 

Pest 28 Moson 2 Nassaui hercegség 1 
Fejér 10 Vas 2 Összesen 17 

Nyitra 7 Zólyom 2 
Hont 7 Bereg 1 

Pozsony 6 Gömör 1 
Árva 4 Jász-kun kerület 1 

Komárom 4 Somogy 1 
Nógrád 4 Sopron 1 

Esztergom 3 Zala 1 
Bács 2 Erdély 1 

Baranya 2 Ismeretlen 11 
Összesen 394 



A FONS ALAPÍTVÁNY 

A napról-napra nehezedő kiadási feltételek (papír- és nyomdaköltség növeke-
dése) és a fokozatosan dráguló postai szolgáltatások arra ösztönözték a Fons köré 
csoportosuló egyetemistákat és friss diplomás történészeket, hogy anyagi lehetősé-
geikhez mérten támogassák a folyóiratot. Létrehozták a FONS Alapítványt, mely-
nek célja a Fons kiadási költségeinek biztos alapokra helyezése, hosszú távon pedig 
a lappal azonos célokat valló Fons Könyvek megjelentetéséhez szükséges pénz-
összeg biztosítása. Az Alapítvány 90 000 forint kezdőtőkével jött létre, az ügyeket 
intéző Kuratórium elnökévé Pálffy Gézát, titkárává Petrik Ivánt választották az 
alapítók. Az Alapítvány nyitott, azt minden természetes és jogi személy támogat-
hatja. 

A Fons eddig megjelent füzeteit több alapítvány és egyesület (különösen a Nem-
zeti Kulturális Alap Levéltári Szakkolégiuma, illetve a Pro Rcnovanda Cultura 
Hungáriáé Alapítvány, az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának Közművelő-
dési Kuratóriuma és a Magyar Levéltáros Egyesület) nagylelkű támogatásának kö-
szönhetően ingyenesen juttattuk el a címzettekhez. Az Alapítványnak és a Szer-
kesztőségnek továbbra is célja, hogy amíg lehetőség van rá, ezt a gyakorlatot fenn-
tartsa. 

Ahhoz azonban, hogy a Fons hosszú távon meggyökerezhessen a történettudo-
mányi szakfolyóiratok sorában, és hogy ne a pénzforrások hiánya vezessen eset-
leges szüneteltetéséhez vagy megszűnéséhez, az eddigi — sokszor bizonytalan esé-
lyű — pályázati támogatás-igénylések mellett szívesen veszünk mindenfajta más 
segítséget. 

A Fons Alapítvány (számlaszám: 11705008-20440776) és azon belül a Fons 
Szerkesztőség (számlaszám: 11705008-20440800) várja mindazon intézmények 
és magánszemélyek anyagi támogatását, akik a kiadványt megismerve célkitűzé-
seit hasznosnak, tartalmát színvonalasnak tartják, és a folyóirat további megjele-
nését hozzájárulásukkal segíteni tudják. 



POLYÁK ANDREA 

A SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐ BEVÁNDORLÁSA PESTRE 

A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 

1853. november 10-én Poell József nőtlen, 39 éves, római katolikus vasúti mun-
kást, alighogy Pestre érkezett és a gőzhajóról leszállt, a rendőrfőnök parancsára 
azonnal kórházba szállították. Értékeit leltárba vették (bár nem sok értéktárgya 
lehetett, egy ing, felsőruha), ő maga pedig bekerült a Rókus kórház betegfelvételi 
könyvébe. További sorsa ismeretlen, bár a Rókusban uralkodó viszonyokat figye-
lembevéve nem valószínű, hogy gyógyultan távozott. 

Az új városi kórház alapjait 1781-ben rakták le, az építkezés azonban 14 évig 
akadozott, és csak 1798-ra készült el a lakosság ingyen fuvar- és munkaerő biz-
tosítása segítségével. A betegszám rohamos emelkedése miatt az intézmény hama-
rosan kinőtte a kórház eredetileg szegényháznak tervezett épületét. Több fiókházat 
is megnyitottak, de a kórházi viszonyok közmondásosán szörnyűek voltak. A 
későbbi viszonyokat is jól jellemzi a XVIII. század első felében az egykorú írók 
véleménye a Rókus elődjéről, a városi kórházról (Stadt Spitall): „A legrosszabb 
volt egész Európában. Minden nyomorult, büdös és piszkos. Kis dohos szobákban 
nyolc ágy áll, az egyetlen ablak betéve, a hőség elviselhetetlen. Belül egészségtelen, 
a halálozás gyakoriságát előmozdítja, kívülről még nézni is utálatos."2 

1853-ban 7746 beteget kezeltek a pesti Szent Rókushoz címzett közkórházban, 
ebből 729 halt meg. Hősünk sorsa tehát elég rossz véggel kecsegtet. Mint ahogy 
nem sok jót ígér annak a majd 700 embernek a sorsa sem, akik 1853 és 1870 
novemberében lettek felvéve a Rókus kórház betegfelvételi könyvébe. Kik ők, hon-
nét jöttek, hova tartottak és miért? Ezekre a kérdésekre keresem a választ dolgoza-

1 Budapest Főváros Levéltára ( - BFL) IV. 1216. d. Pest sz. kir. város levéltára. Pest város 
Számvevőségének iratai. A Rókus kórház iratai ( - IV. 1216. d. Rókus kórház iratai) Beteg-
felvételi könyv 1853-1854. 634. fsz.; feldolgoztam még: a Betegfelvételi könyv 1870. 

2 Englünderné Brüll Klára: Orvosok és kórházak Pest-Budán. Bp., 1930. 57. p. 

3 Tormay Károly: Adatok az élet- és halálozási viszonyok statistikájához Pest városában, külö-
nös tekintettel az itt 1831, 1854/55 és 1866-ban uralgott cholera járványokra. Pest, 1868. 
(Klny. a Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények 1867. IV. köt-ből.) IV. Tábla (32-
33. p.) 

FONS III. (1996) 3. sz. 359-375. p. 3 5 9 



tómban, melyben az 1853. évi mintát az 1870. évivel összevetve igyekszem meg-
állapítani a jellemző tendenciákat és ezek esetleges változásait is. 

Mielőtt rátérnék a konkrét adatok vizsgálatára, át kell tekintenünk, mit értünk 
migrációs minták alatt, és mit nevezünk migrációnak. Peter Clark és Dávid Souden 
meghatározása szerint migrációnak nevezzük személyek vagy csoportok vándor-
lását, mely feltételezi az állandó lakhely megváltoztatását.4 Migráció lehet falvak-
ból más falvakba, faluból városba és városból városba történő vándorlás. Általában 
nagyobb városokba erősebb a vándorlási kedv, mint kisebb településekre, hiszen 
egy nagyvárosban több a lehetőség munkát találni, magasabb képzettséghez jutni. 
Migrációs típusokat felállíthatunk abból a szempontból is, hogy milyen messze 
jutott el a vándor a születési helyétől. Léteznek úgynevezett helyi vándorok (local 
migrants), akik bizonyos földrajzi határok között mozognak munkahelykeresés 
miatt vagy mert házasságuk kimozdította őket szülőhelyükről. A következő típust 
a szakirodalom carrier migrant-nak nevezi, olyan személyek ők, akik mesterséget, 
új szakmát tanulni jöttek a városba, mint az inasok és a mesterlegények, vagy ma-
gasabb iskolákat akarnak végezni. A harmadik típus az úgynevezett visszatérő ván-
dor (circular migrant), aki bizonyos időt tölt el a szülőhelyén kívül, majd visszatér 
oda. Ez történhet vagyonszerzés okán, de más is kimozdíthatja az egyént szülőhe-
lyéről. Végül a negyedik típus az úgynevezett láncszerű migráció (chain migra-
tion), mikor az egyik személy követi a másikat az új lakóhelyre. A hívó személy 
lehet rokon, de lehet egyszerűen falubeli ismerős is, például a cselédlányok szíve-
sen szolgáltak együtt falujukbeliekkel vagy ajánlottak be régi helyükre falubeli 
ismerőst. 

Nem szabad elfelejtenünk a migráció rendkívül nagy hatását a népesség alaku-
lására. A XVII-XVIII. századi városi fejlődés elképzelhetetlen migráció nélkül, 
ugyanis az egészségtelen higiénés viszonyok, a gyakori és visszatérő járványok 
rendkívüli mértékben tizedelték meg a városi lakosságot, melyet a magas születés-
szám sem volt képes pótolni. Több történész véleménye, hogy a városi lakosság 
még reprodukálni sem lett volna képes önmagát az erőteljes bevándorlás nélkül. 
Igaz ez Budapestre is, amint azt Tormay Károly írja: „...itt 3000-el több halt meg 
mint született. Ezen nagy fogyaték valamennyire a történt bevándorlások által volt 
pótolva."5 

4 Clark, Peter-Souden, Dávid: Introduction. In: Migration and Society in Early Modern Eng-
land. Ed.: Clark, Peter- Souden, Dávid. London, 1987. (a kötet a továbbiakban Migration and 
Society) 11. p. 

5 Tormay Károly: A népesség mozgalmának kimutatása Buda-Pesten 1854- és 55-ben. Pest, 
1857. (a továbbiakban Tormay K.: A népesség...) 38. p. 



Ezeknek az embereknek egy része eltűnik a történész figyelő tekintete elől, mert 
ez egy mobil, az adóösszeírásokból is mindig kimaradó réteg. A népszámlálások 
nem veszik őket külön számba, és a belső vándorlásokról csak 1879 után van hi-
vatalos statisztikai anyag. Az 1879:11. törvénycikkben utasította a kormány a me-
gyéket, hogy a honosító kimutatásokkal párhuzamosan a kivándorlókat is tartsák 
nyilván. ,,A megyék által készített statisztikai adatok azonban nem túl megbízha-
tóak. Sokszor egybeveszik a kivándorlókat és a városba költözőket... nem vezetik 
őket rendszeresen."6 

A korabeli statisztika természetesen nem hagyja figyelmen kívül a problémát, 
hiszen már a kortársakat is megdöbbenti az a hihetetlen gyors vándormozgalom, 
amely eltünteti a város térképéről a zölddel jelzett szántókat, és új bérházakat nö-
veszt az üres telkeken. A bevándorlók többsége azonban szegény, egyedülálló, 
fiatal, aki egyéb támogatás híján könnyen kerülhet be a kórházba, annál is inkább, 
mert a Rókus lévén az egyetlen közkórház (a vizsgált időszakban), köteles felvenni 
az összes beteget, akit a hatóságok ideirányítanak. Ráadásul a kórház-szegényház 
funkciók sem válnak el élesen, még a század végén sem, hiszen például a Rókus 
ad otthont a Pintér alapítvány által segélyezett tizenhat idős férfinak és nőnek, akik 
jó erkölcsű, jó katolikusok, és önhibájukon kívül kerültek abba a helyzetbe, hogy 
magukat segélyezni nem tudják.7 

A szegényebb rétegek jobban kitéve a természeti veszélyeknek, a rossz higiénés 
viszonyoknak, illetve alultápláltságuk miatt is könnyen kerülnek abba a helyzetbe, 
hogy kórházba vigyék őket. Annál is inkább, mert gyakran nincs senki, aki ápolja 
és ellássa őket. A több generáció óta egy helyben lakó családoknál ez általában nem 
jelent problémát, de a frissen városba érkező, magányos vándorok nagyon gyakran 
kerülnek be a kórházba. Es itt lehet megtalálni egy részét azoknak az embereknek, 
akik alkalmi munkásként, legényként, inasként vagy cselédként jöttek a fővárosba 
szerencsét próbálni. 

Az 1853. és az 1870. év megbetegedések szempontjából átlagosnak mondha-
tóak. A nagy kolerajárvány 1854-ben tört ki, és 1871 októberéből tudunk egy nagy 
himlőjárványról. Tehát a betegek száma nem felülreprezentált valamilyen járvány 
miatt, és a november hónap, az igazán hideg ősz kezdete sok, egyébként egészséges 
vándort is arra sarkall, hogy a közkórházban találjon átmeneti szállást. 

6 Rtícz István: Parasztok elvándorlása a faluból. In: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus 
korában. 1848-1914. Tanulmányok. Szerk., bev.: Szabó István. 2. köt. Bp., 1965. 435. p. 

7 Englanderné Briill K.: i. m. 56-57., 102. p. 



A Rókus kórház két betegfelvételi könyvét használom forrásként a Pest-Budára, 
későbbi nevén Budapestre történő migráció vizsgálatakor. Sajnos igen kevés forrás 
áll a rendelkezésünkre tetten érni és nyomon követni azt a folyamatot, melynek 
során ezrek indultak el és érkeztek meg a fővárosba, hogy ott elindítsák a város 
európai méretekben is páratlan gyorsaságú népességnövekedését. A betegfelvételi 
könyvek azért is igen érdekes források, mert migrációs vizsgálat céljából még soha 
nem dolgozták fel őket. Az általam vizsgált 1853. és 1870. évben a novemberi 
hónapot veszem mintául, azonos számú beteget véve (1870-ben jóval több név 
található a betegfelvételben, mint 1853-ban). Mindkét forrás magyar nyelvű, két 
kéz írása, jól olvasható. Az 1853. évi tartalmazza a felvett személy családi és utó-
nevét (házas nőknél és özvegyeknél ez általában a férj elő- és a feleség utóneve), 
felekezetét, korát, családi állapotát, foglalkozását, születési helyét. 1853-ban nem 
minden esetben, 1870-ben már állandó rovatként szerepel az állandó lakcím is. 
1870-ben jelenik meg a legközelebbi hozzátartozó (általában az apák) foglalkozá-
sát feltüntető kategória. Míg 1853-ban gyakran a Pesten élő legközelebbi hozzátar-
tozót, esetleg szállásadót igyekeztek feltüntetni, addig 1870-re már a szülő vagy 
házastárs vált fontossá. A feleség foglalkozásának feltüntetésére csak akkor kerül 
sor, ha más rokont nem említenek. (Ez is jelzi a nők korabeli társadalmi megítélését, 
fontosságát.) 

A beteg ruházatát és — ha volt — értéktárgyait leltárba vették. Igen sokat elárul 
a „mióta van Pesten" kérdésre adott válasz, amely mindkét évben szerepel, ebből 
kaphatunk információkat a hosszú vagy rövid távú migrációs viselkedésről. 

Az adatok valószínűleg a betegek közlésein alapultak, többször észrevehető el-
halláson alapuló hibás névalak, például helységneveknél, illetve ha ájult, beszéd-
képtelen állapotban került a kórházba az illető, akkor N. N.-ként jelölték. Több 
helyen látható javítás, bizonyára miután a beteg magához tért és képes volt adatokat 
szolgáltatni magáról. 

Többségük képzetlen vagy félig képzett fiatal ember. A foglalkozás kategóriá-
ban szükségesnek tartom a vizsgálódás szempontjából három csoport megkülön-
böztetését. Az első a különféle speciális képzettséggel rendelkezőké. A legtöbb a 
férfiaknál a pincér (érdekes módon mind Csehországból való), a tekeőr (ők is mind 
Cseh- vagy Morvaországból jöttek), illetve valamilyen kézművesmester. A nőknél 
a legtöbb a varrónő, mosónő és a kofa. Ezeket a csoportokat ki kell zárnom a 
feldolgozásból, mivel a dolgozatban a képzetlen munkaerővel kívánok foglalkozni. 
A következő csoport a leiig képzetteké (ez egy átmeneti kategória). Ez is igényel 
valamiféle szakmai ismeretet, ide tartoznak az inasok és a legények (vagyis a kar-
rier-migránsok). A harmadik csoport a képzetlen munkaerőé. Ok elsősorban al-
kalmi munkát végeznek, de sokszor e megnevezés alatt a proletariátust értik. Mind 



a két vizsgált évben nagyon sok a téglagyári napszámos, akiknek a nagy fővárosi 
építkezések kínáltak munkát. A képzetlen munkaerő fennmaradó részét a cselédek 
alkotják. Itt meg kell jegyeznem, hogy a betegkönyv már 1853-ban megkülön-
böztet különböző funkciókat a házi személyzeten belül, mint például szobalány, 
urasági inas (igaz, ők viszonylag kevesen vannak), de őket inkább a képzettek 
kategóriájába sorolom, mert a hierarchia magasabb foka feltételez valamiféle plusz 
tudást, amivel a falvakból frissen felkerült cselédlányok nem rendelkezhettek. 
1853-ban kétféle megnevezéssel találkozunk: cseléd és szolgáló. Mindkettő vonat-
kozhat férfira és nőre egyaránt (bár a férfiak száma elenyésző ebben a csoportban), 
és semmi sem utal arra, hogy a két különböző megnevezés másfajta státuszt vagy 
munkakört takarna. 1870-re el is tűnik a megkülönböztetés, és egységesen cseléd-
ként veszik fel őket.8 

1. Az 1853. év elemzése 

A napszámosok családi állapot szerinti kormegoszlása: 

férfi nő 

házas nem 
házas özvegy házas nem 

házas özvegy 

átlagéletkor (év) 40 33 50 41 27 50 
mióta van Pesten 

(év) 17 5 - 19 6,1 24 

A családi állapot szerinti csoportokat összehasonlítva elmondható, hogy a nőt-
len, illetve hajadon napszámosok csoportja összességében nagyobb, mint a háza-
soké és özvegyeké. A nem házasok átlagéletkora jóval alacsonyabb, mint a háza-
soké. Kormegoszlás tekintetében a nőtlen férfiak értéke mutat egy kis eltérést, az 
ő átlagéletkoruk valamivel magasabb, dc a házas és özvegy napszámosok átlag-
életkora majdnem megegyezik. Értelemszerűen a „Mióta van Pesten" kérdésre 
adott válasznál az évek átlaga jóval nagyobb házasok és özvegyek esetében, náluk 
igen kevés a „most jött Pestre", vagy az 1-2 napos kitétel, általában éveket adnak 
meg, míg a nem házasok csoportjában igen gyakori az 1-2 napos vagy pár hónapos 

8 A feldolgozáshoz Machintosh File Force adatbázis-kezelő programot használtam. 



itt tartózkodás. Feltűnő az özvegy nők esetében a Pesten tartózkodás magas időtar-
tama. Talán ebből is látszik, hogy helyzetük igen nehéz. Számukra igen rosszak az 
újraházasodás esélyei, és ezek koruk előrehaladtával egyre csökkennek. Önmaguk 
(esetleg gyerekeik) fenntartására kemény napszámosmunkát kell végezniük, és iga-
zán nem sikerül gyökeret ereszteniük a fővárosban, mert hosszú évek múltán is 
pontosan tudják, mikor érkeztek a fővárosba. 

Összességében a férfi és női napszámosok csoportjai (házas, nőtlen, özvegy) 
hasonló képet mutatnak vallás tekintetében. 

A cselédek csoportjában a legnagyobb a hajadonoké, egyetlenegy férjezett van, 
és az özvegyek száma is igen csekély. A férfi szolgáknál is a nőtlenek csoportja a 
legnagyobb. 

A képzetlen munkaerő kategóriája döntően római katolikus. Jóval nagyobb a 
nők aránya (a cselédek miatt, hiszen a napszámosoknál közel azonos arányban 
szerepel a két nem: férfi 60%, nő 40%). Családi állapotukat tekintve nagy több-
ségében nőtlenek, illetve hajadonok az idetartozók, de vannak házasok (viszonylag 
kis számban) és még kisebb számban özvegyek. 

házas nőtlen/hajadon özvegy 
10% 80,4% 9,6% 

A csoport átlagéletkora 37,5 év, amely jóval magasabb, mint a félig képzetteké. 
A képzetlenek mintegy ötöde érkezett Magyarország határain kívülről, míg ez az 
arány a félig képzetteknél jóval nagyobb (majdnem 50%). Az ország területéről 
érkezettek közül legtöbben Szepes, Sáros, Árva és Liptó vármegyékből érkeztek 
(de a „listavezető" Szepes küldte a legtöbb napszámost Pestre). 

A félig képzettek kategóriájáról összességében elmondható, hogy három kivé-
teltől eltekintve mind nőtlen. A legnagyobb felekezet a katolikusoké, a második 
legnagyobb az evangélikusoké, őket követik a reformátusok, majd az izraeliták. 
Összességükben fiatalok (a csoport átlagéletkora 24 év). Igen sokan jöttek Ma-
gyarország határain kívülről, a legtöbben Csehországból. A szakmák szerinti meg-
oszlást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a cipészek „vezetnek", őket követik az 
asztalosok, a szabókés a lakatosok. (Természetesen mindenféle szakmából vannak 
képviselők, de ennek a négynek a képviselői találhatók a legnagyobb számban a 
betegkönyvben). 

Összegezve az 1853. évi adatokat, kiderül, hogy felekezeti szempontból az ada-
tok hasonlóak a századvégi országos átlaghoz. A római katolikusok többen vannak, 



a kálvinisták jóval kevesebben, míg az evangélikusok is felülreprezentáltak az or-
szágos átlaghoz képest. Az izraeliták számaránya megfelel az országos átlagnak, 
míg a görög katolikusok és ortodoxok jóval kevesebben vannak. 

Országos átlag 
1890 Forrás 1853 

római katolikus 47,8% 78,6% 
evangélikus 7,8% 9,7% 
református 14,6% 4,6% 

héber 4,7% 4,1% 
görög katolikus 11% 2,8% 

ortodox 13,6% 0,2% 

A katolikusok, illetve az evangélikusok lélülreprezentáltságára az adhat választ, 
hogy a vándorok elsősorban Észak-Magyarországról érkeztek, ahol a katolikus és 
az evangélikus felekezetek dominálnak, illetve a külföldről bevándorlók alapve-
tően katolikus országokból jöttek. A nemek aránya majdnem megegyezik, 58% 
férfi és 42% nő. Az eltérés magyarázata a migrációs szakirodalomban az a közis-
mert tény, hogy a férfiak „mobilabbak", mint a nők. Ugyan a szakképzetlenek 
között a nők aránya közelíti a férfiakét, de ez a tény csak azt látszik megerősíteni, 
hogy a férfiak aránya azon bevándorlók (a félig képzettek) között magasabb, akik 
szakmát tanulni igyekeztek a városba. Az, hogy az egyedülállók aránya ennyire 
felülmúlja a házasokét, szintén magyarázható azzal, hogy ők könnyebben indultak 
vándorútra, mint a családosok. A kórházba is inkább azok kerültek, akiket nem 
tudott ápolni a családjuk. Az életkor szerinti megoszlás vizsgálatakor 5 nagy cso-
portba osztottam a felvetteket. 

életkor (év) % 
0-14 3% 
15-28 53% 
29-42 27% 
43-64 14% 

65- 3% 



Az adatok alapján látható, hogy a legnépesebb korosztály a fiataloké, őket követi 
a meglettebb korosztály, és arányosan az igen fiatalokból, illetve az öregekből van 
a legkevesebb. A legnagyobb korcsoport megfelel a legények és a cselédek átlagos 
életkorának. A legtöbb vándor tehát igen fiatalon indult neki az országútnak. A 
külföldről jöttek száma mintegy 25,8%-a a csoportnak, és ezek 70%-a képzett mun-
kás vagy mester volt. A csoportot Csehország vezeti, majd Lengyelország (az írnok 
a Lengyelország megnevezést használja, de az orosz területeket értik alatta) és 
Morvaország követi, de a többséget az ország határain belülről érkező vándorok 
adják. A legtöbben Szepes, majd Pest, Sáros, Árva, Pozsony és Turóc megyékből 
érkeztek. A Felvidék, illetve a Budapestet magában foglaló megye vezeti tehát a 
listát. 

Érdekes összehasonlítani az adatokat egy évvel későbbről, 1854-55-ből9. Tor-
may pesti népszámlálása alapján a nemek megoszlása a városban erős eltérést mutat 
a betegkönyv (összes) adataitól. 

Forrás 1853 Tormay 

Nemek férfi 58% 68% Nemek 
nő 42% 32% 

Vallás 

római katolikus 78,6% 69% 

Vallás 

evangélikus 9,7% 6% 

Vallás református 4,6% 19,5% Vallás 
izraelita 4,1% 5% 

Vallás 

görög katolikus 0,2% 0,2% 

Vallás 

ortodox 2,8% 0,3% 

Családi állapot 

nem házas 60% 76% 

Családi állapot házas 12% 32% Családi állapot 
özvegy 12% 6,6% 

Családi állapot 

elvált - 1% 

A nemek megoszlása némi eltérést mutat adataimtól, nagyobb az eltérés a férfiak 
és nők százalékos aránya között. A felekezetek közül forrásomban a pesti átlaghoz 
képest a katolikus, ortodox és evangélikus lakosság felülreprezentált, a zsidó la-
kosság melyen alulreprezentált, míg a református és görög katolikus felekezetek 

9 Tormay K.: A népesség... i. m. 



képviselői nagyjából a pesli átlagnak megfelelően vannak jelen. Valószínűleg a 
zsidó hitközség maga gondoskodott a betegei ellátásáról, csak a legelesettebbek 
kerültek be a városi közkórházba; a felekezet még törvényesen bevett vallás sem 
volt ebben az időben, így az ilyen vallású egyének talán még mindig kívül estek 
bizonyos olyan szolgáltatások körén, mint például a közkórházi ellátás. 

A családi állapot kategóriájában forrásomból hiányzik az elváltak csoportja. 
Egyetlenegy példát sem találtam arra, hogy valaki elváltként minősítse magát, és 
a későbbi 1870. évi forrásban sem szerepelt ilyen személy. (Talán dehonesztálónak 
érezték volna magukat elváltnak vallani?) A nem házasok a városi arányokhoz 
képest kevesebben vannak, és a házasok aránya is felülmúlja a forrásbelit. Viszont 
az özvegyek jóval nagyobb arányban szerepelnek a forrásban. Ez az adat is mutatja, 
hogy nagyszámú özvegy (főleg nő) kényszerült munkát vállalni szülőhelyétől távo-
labb, tehát ez a kategória viszonylag mobil, a vándorlás újraházasodási és megél-
hetési lehetőségeket kínál számukra. Az is kiderül, hogy a nők számára kevesebb 
a lehetőség, hogy szülőhelyükön találjanak megélhetést, kiszolgáltatottabak, job-
ban rá vannak kényszerítve, hogy máshol keressék meg a kenyérrevalót. 

A statisztika közöl foglalkozási összetételt, amely szerint Pest felnőtt lakossá-
gának 20%-át adják az iparral foglalkozók (köztük a vizsgált betegkönyv legényei 
és mesterei), illetve 27%-át a személyes szolgák, közöttük kell keresni a forrásbcli 
cselédeket. 

A külföldi bevándorlók közül a legtöbben Csehországból jöttek Pestre, és ada-
taim szerint is „Csehhonból" érkezett a legtöbb bevándorló. Őket követik a forrás-
ban igen magasan reprezentált lengyel, morva és osztrák vándorok. A népszámlálás 
szerint Ausztria, Morvaország és Lengyelország a sorrend. (Az országok ugyan-
azok, csak a sorrend más). Ez azt valószínűsíti, hogy a közeli Ausztriából inkább 
képzettebb munkaerő érkezett, bár szinte az összes külföldi vándor a betegkönyv-
ben valamiféle képzettséggel rendelkezik. 

A pesti összlakosság 37%-a Pesten, míg 48%-a Magyarország területén szü-
letett. Igen magas a Pest megyéből betelepültek aránya, 26% — forrásomban ez a 
második legnagyobb kibocsátó megye, de míg az összlakosságon belül ők vezetik 
a listát, fonásomban Szepes vármegye adta a legtöbb vándort. 

Némileg későbbi, 1857. évi adatok az egész országra vonatkozólag hasonló ké-
pet mutatnak: ,,A legtöbb távollevő honost a pozsonyi kerületből jegyezték fel, 
Trencsén, Liptó, Árva stb. megyékből... E vándormunkássággal kapcsolatban ál-
talában azt állapíthatjuk meg, hogy inkább a felvidéki megyék népessége látszik 
áramlani az ország középső és déli részei felé."10 



2. Az 1870. év elemzése 

Az 1870. évben a különböző napszámos csoportok összehasonlításával meg-
figyelhetjük, hogy legtöbben a nem házas férfi napszámosok vannak. A nőknél a 
magányosok (hajadon, özvegy) csoportja a legnagyobb. 

A csoportok átlagéletkorát összehasonlítva megfigyelhető, hogy a hajadon nők 
idősebbek, mint a legények, az özvegy nők valamivel fiatalabbak, mint az özvegy 
férfiak. A házas nők átlagéletkora 7 évvel alacsonyabb, mint a házas férfiaké. 

férfi nő 
házas nem házas özvegy házas nem házas özvegy 

átlagéletkor 
(év) 44 27 56 36 30 52 

mióta van 
Pesten (év) 21 10 - 19 - 25 

Érdekes, hogy szinte minden csoportban igen magas a Pesten eltöltött évek át-
laga. Az apák foglalkozását (hiszen ekkor már erre is van adat) tekintve fontos, 
hogy igen magas a napszámos apák vagy férjek aránya. Általában a betegek léiénél 
— ahol nincs ismeretlen foglalkozású apa, férj — ott ezt adják meg foglalkozás-
ként. Levonható tehát az a következtetés, hogy a még napszámosnak nevezett mun-
kaerőnél (amelyből majd a szakképzetlen vagy alacsonyan képzett ipari proletariá-
tus fog kialakulni) már megfigyelhető a foglalkozások öröklődése. A napszámos 
apa gyermekei szintén napszámosok lesznek, és társukat is ebből a társadalmi réteg-
ből választják. A kitörés pedig egyre nehezebbnek látszik ebből az életformából. 

A származáshelyi adatok alapján két csoport különíthető el. Az első a külföl-
dieké, akik Lengyelországból, Morva- és Csehországból jöttek. A második a ma-
gyarországi megyékből jött, a sorrend Komárom, Liptó, Turóc, Bars, Heves és 
Győr. Egyre nő a Pesten vagy Pest megyei faluban születettek aránya. 

A cselédek között a nem házasok dominálnak, az özvegyek és házasok száma 
elenyésző. 

A képzetlen munkaerő csoportjában (napszámosok és cselédek együttvéve) a 
többség nő. A nemek aránya meglepő, mert az eltérés igen kicsi a nők javára, vagyis 

10 Rácz l: i. m. 438-439. p. 



a napszámos csoporton belül magas a férfiak aránya. A félig képzett munkaerő 
minden tagja férfi. 

képzetlen félig képzett 

Nemek férfi 45,9% 100% 
Nemek 

nő 54,1% _ 

Vallás 

római katolikus 85% 81,6% 

Vallás 

evangélikus 6% 8,3% 

Vallás izraelita 5% 6,8% Vallás 
református 4% 3,3% 

Vallás 

görög katolikus 0,6% _ 

Vallás 

ortodox 1% -

Családi állapot 
házas 18,4% 13% 

Családi állapot nem házas 68% 87% Családi állapot 

özvegy 13,6% -

Átlagéletkor 32 év 26 év 

Születési hely Budapest 13% 25% Születési hely 
Pest megye 40% -

A felekezetek arányát tekintve még mindig a római katolikusok vannak a legtöb-
ben. A félig képzettek között nem találtam görög katolikust vagy ortodoxot. Bár a 
képzetlen munkaerő átlagéletkora magasabb, mint az inasoké, legényeké, az élet-
korok közötti ingadozás is sokkal nagyobb (a legfiatalabb 9, a legidősebb 99 éves). 
Családi állapot szerint az egyedülállók vannak nagy többségben. A félig képzettek 
többsége életkora és státusza miatt van legénysorban. A születési hely viszony-
latában nagy az eltérés. Úgy tűnik, a képzetlenebbek kisebb távolságról jöttek (ők 
ún. rövidtávú vándorok voltak — short distance migrants), mint az inasok, legé-
nyek. A külföldről jövőknél a Habsburg tartományok „vezetnek", elsőnek Morva-
ország, majd Csehország és harmadikként Ausztria. A hazai megyékből érkezők 
pedig elsőnek Fejér, másodikként Komárom, harmadikként Liptó vármegyékből 
jöttek, a negyedik helyen Bars, az ötödiken pedig Árva vármegye áll. A „mióta van 
Pesten" kérdésre a legényeknél alig, a napszámosok és cselédek esetében nagyobb 
számban találunk válaszokat. Az átlagosan Pesten eltöltött idő 20 év, ami fél em-
beröltőnek felel meg. Ez annál is érdekesebb, mert általában szívesebben tüntették 
fel a Pesten tartózkodás idejét, ha az nem haladta meg a 10 évet, vagyis a beteg 
semmiképpen nem számított pesti lakosnak. Vajon miért jegyezték fel a 30-40 éve 



itt lakó idős embernél a fővárosban való tartózkodás időtartamát? Valószínűleg 
azért, hogy megkapják a fővárostól a nekik járó szociális juttatásokat, melyet kü-
lönben illetőségi községük fizetett volna. 

Az apák szakmáját tekintve érdekes, hogy míg a képzetlen munkaerőnél az apák 
több mint fele napszámos, ez az arány a félig képzetteknél csak egyharmad. Úgy 
tűnik, az iparosok igyekeztek fiaikból mesterembereket nevelni. 

Az 1870. év november havában felvett betegek nemek szerinti összetétele a 
következőképpen alakult: 61% férfi és 39% nő, nőni látszik az eltolódás a férfiak 
javára. A legnagyobb arányban jelenlevő íélekezet a katolikusoké, őket követik az 
izraeliták, evangélikusok, reformátusok, görög katolikusok, majd az ortodoxok. Az 
összes beteg 82,8%-a magányos, nem házas vagy özvegy. 27,8%-uk született Pes-
ten vagy Pest megyében, a többiek máshonnan vándoroltak ide. 

3. A két év összehasonlítása 

A két év részletes elemzése után fontos, hogy megfigyeljük a kettő összehason-
lítását. Milyen változások történtek, milyen tendenciák indultak el és mik voltak 
azok, amik eltűntek? 

Először a képzetlen munkaerő szempontjából vizsgáljuk a változásokat. 

1853 1870 

Nemek férfi 39,2% 45,95% Nemek 
nő 60,8% 54,1 

Vallás 

római katolikus 79% 85% 

Vallás 

evangélikus 7,4% 6% 

Vallás izraelita 4,5% 5% Vallás 
református 3,8% 4% 

Vallás 

görög katolikus 0,4% 0,6% 

Vallás 

ortodox 4,1% 1 

Családi állapot 
házas 15% 18,4% 

Családi állapot nem házas 70% 68% Családi állapot 

özvegy 15% 13,6 
Átlagéletkor 37 év 32 év 

Születési hely Budapest 4,9% 13% 
Születési hely 

Pest megye 16% 40% 



A nemek arányában is felfedezhetünk némi változást, amely jelzi, hogy egyre 
több férfi tűnik fel képzetlen napszámosként a nagyvárosban. Jelzi ez a változás 
azt a köztes időszakot is, mikor a hazai céhesipar teljes felbomlásával már eltűnnek 
az inasok és legények, de a képzett szakmunkások rétege még csak kis számban 
van jelen, és a rengeteg képzetlen cseléd melleit egyre nagyobb lesz a képzetlen 
férfi napszámosok tömege. 

Felekezetek szempontjából azt a változást tapasztalhatjuk, hogy a római ka-
tolikusok, az izraeliták, a reformátusok és a görög katolikusok aránya valamennyit 
nőtt, míg az evangélikusoké és az ortodoxoké jelentősen csökkent. Ha ezt az 1870. 
évi adatot összevetjük egy 1881-91 között Pesten végzett felméréssel, érdekes vál-
tozásokat figyelhetünk meg.'1 (Pesten a különböző felekezetek bevándorlással tör-
ténő növekedése a következő volt: római katolikusok aránya 26,79%, evangéliku-
sok 38,65%, izraeliták 31,94%, görög katolikusok47,8%, egyéb 41,7%. Ezjelentős 
eltérés az általam vizsgált mintákhoz képest.) 

A tendencia nem változik 1853-hoz képest. Legtöbb a katolikus, majd az evan-
gélikus vallású vándor, őket az izraeliták, reformátusok, görög katolikusok és végül 
az ortodox vallásúak kövelik. Utóbbi kettő sorrendje megcserélődik 1870-re. 

A családi állapot kategóriában kicsivel csökken 1870-re az özvegyek és nem 
házasok, tehát az egyedülállók aránya, de ezek a változások nem számottevőek. 

Az átlagéletkor csökkenését azzal is lehet magyarázni, hogy több volt az új-
szülött a mintában — Semmelweis kórházában vagyunk — talán egyre több nő 
meri vállalni a kórházban való szülés kockázatát. 

A születési hely esetében 1853-ban Morvaország vezet, és ezt követi Lengyel-
ország és Csehország, 1870-re viszont Csehország, Ausztria és Lengyelország lesz 
a sonend. Mindenesetre Magyarországhoz közeli államok küldik a vándorokat a 
fővárosba. A budapesti, illetve a Pest megyei születésűek aránya ugrásszerűen 
megnő. A tendencia tehát az, hogy nő a helyi és környékbeliek száma a napszá-
mosok és cselédek között, akik egyelőre még nem gondolnak a családalapításra. A 
képzetlen munkaerő vándorlási mintái megváltoznak. A hosszú távú migrációt fel-
váltani látszik a rövid távú. Ezt megerősíti az is, hogy a magyarországi megyék 
közül 1853-ban Szepes, Sáros és Liptó volt a sorrend, ez 1870-re Fejér, Komárom, 
Liptó sorrendre változott. Úgy tűnik, a Felvidék még mindig sok embert küld a 
fővárosba, de a vezető helyet a közelebbi megyék vették át a távolabbi felső-ma-

l i Thirring Gusztáv: A bevándorlás hatása Budapest népességének alakulására. |I3p.| 1893. 
/Klny. a Fővárosi Statisztikai Havi füzetek 1893. évi 246. sz.-ből/ (a továbbiakban Thirring 
G.: A bevándorlás hatása) 16. p. 



gyarországiaktól. Hasonló folyamatot figyelhetünk meg a XVIII. századi, ipari for-
radalmát kiteljesítő Angliában is.12 

A félig képzett munkaerő esetében is több változás figyelhető meg. 

1853 1870 

Vallás 

római katolikus 76,4% 81,6% 

Vallás 
evangélikus 14,1% 8,3% 

Vallás református 6,2% 3,3% Vallás 
izraelita 2,4% 6,8% 

Átlagéletkor 24 év 26 év 
Pest megyei születésűek 12% 25% 

Felekezeti megoszlás szempontjából nő a katolikusok és izraeliták, csökken az 
evangélikusok és reformátusok aránya. Az egyedülállók aránya még mindig igen 
magas, de 9 házaspárt találtam, szemben az 1853. évi 2 házaspárral. A pestiek 
aránya növekszik. 1853-ban legtöbben Pest megyéből érkeztek, 1870-re rendkívül 
szórt a születési hely. A külföldről jövőknél Csehországot Morvaország váltja fel. 

Összességében a változások a következők: Az eltelt 17 év változatott ugyan a 
migrációs mintákon, de ezek a változások viszonylag csekélyek. A nemek aránya 
nem, a felekezeti megoszlás csak kis mértékben változott. (Nőtt a reformátusok, 
izraeliták, csökkent az evangélikusok aránya.) Valamivel kevesebb a magányos 
ember, és növekszik a házasok aránya. Talán arra utal ez, hogy csökkentek a csa-
ládalapítási lehetőségek a magányosok számára, a nagyvárosba való vándorlás mái-
nem tűnik vonzó pálkeresési alkalomnak. Lehetséges, hogy a megélhetési lehető-
ségek csökkenése miatt indult el Pestre kevesebb fiatal. A kibocsátó megyék is 
változnak, a felvidéki megyéket megelőzik a Pest környékiek, de az első hét kibo-
csátó vármegyében mindkét évben szerepel Árva, Liptó, Pest, Pozsony és Szepes 
vármegye. Nemcsak az északi területről, hanem a nyugati, iparosodottabb vidékről 
is érkeznek bevándorlók. A paraszti kisbirtok elaprózódása, a szeniorátus az örök-
lési rendben mind az elvándorlásra predesztinálja a nyugati országrész fiataljait. A 
migrációs minták megváltozása azonban nem velejárója a nemek arányában történő 
változásnak. Ravenstein tétele szerint a nők a rövid, míg a férfiak a hosszú távú 

12 Clark, Peter: Migration in England during the late seventeenlh and early eighteenth centuries. 
In: Migration and Society. 213-252. p. 



migrációs mintákat követik, de forrásomban a nemek aránya a minták változása 
ellenére közel változatlan marad (illetve a férfiak aránya nő). 

4. Következtetések 

Milyen következtetéseket vonhatunk le mindebből? Ha azt kívánjuk tudni, hogy 
az ország mely vidékein érvényesült leginkább a főváros vonzó hatása, láthatjuk, 
hogy egyértelműen a Felvidékre, az észak-nyugati területekre, illetve saját me-
gyéjére, melynek központja volt. De nemcsak a képzetlen munkaerő vándorlásában 
érvényesült ez a tendencia, hanem a Pestre történő migráció egészével foglalkozó 
szakemberek is etrc a következtetésre jutottak. Thirring Gusztáv, a kiváló statisz-
tikus a következő következtetéseket vonja le az 188 l-ben megejtett népszámlálás-
ból: ,,... a legsűrűbb bevándorlás öve kelettől határozottan elhúzódva a fővárost 
nyugot felől keríti... és Árva, Liptó és Szepes megyén keresztül a galícziai északi 
határig nyúlik el. ... A Felvidék szegényebb sorsú napszámosai hamarabb lettek 
rákényszerítve a vándorlásra, mint az alföldi földművelő parasztság. ... nő azon 
elemek száma, akik csak idejig-óráig akarnak a fővárosban maradni, meg sem sze-
rezve az illetőséget."13 

Az 1881. évi adatok tökéletes előzményei az általam vizsgált fonásokból leszűr-
hető tanulságok, jelezve, hogy a tendencia korán kezdődött, és a század 80-as évei-
ben még mindig meghatározó. És hogy a vándorlás alanyai igazán az általam vizs-
gált tömegek, azt épp Thirring írja 1901-ben kiadott munkájában: ,,A belső ván-
dorlásban résztvevő néptömegek nagyrészt cselédekből, napszámosokból, iparos-
segédekből és ipari munkásokból állanak."'4 

1870-ben az apák 24%-a volt napszámos. Ez mutatja a szakirodalomban is meg-
erősített tényt, hogy a városba költözők 80-90%-a a paraszti társadalomból került 
ki. ,,A legtöbben gyárakban helyezkedtek el, elsősorban napszámos és idénymun-
kásként alkalmazták őket... a nők nagyobb része házicselédnek szegődött."15 A be-
vándorlók pedig elsősorban a külvárosok népességét duzzasztották fel. 1870-ben 
a Pesten született betegek 98%-a a Ferenc-, József- vagy Terézvárosban lakolt. 
(1853-ban még nincs pontos cím). 

13 Thirring G.: A bevándorlás hatása. 10., 11., 18. p. 

14 Thirring Gusztáv: Vándorlások. Bp., 1901. (Klny. A Közgazdasági lexikonból) 21. p. 

15 Rácz i. m. 445. p. 



Végül megvizsgálom, milyen migrációs mintákat követtek vándoraim, és meny-
nyiben érvényesek rájuk Ravenstein 1880-ban felállított (és azóta alaptételként 
kezelt) migrációs törvényei. 

A Clark és Souden által felállított négy típus mindegyike megtalálható a beteg-
könyvekben. Helyi vándoroknak tekinthetjük a Pest megyéből érkezőket, akik a 
megye legnagyobb városában próbálnak szerencsét. A karrier-migránsok azok a 
legények és inasok, akik szakmai képzésük részeként indultak a fővárosba. A 
visszatérő vándorok a cselédlányok, akik kelengyéjük megszerzése érdekében in-
dultak a városba munkál vállalni, és a sikeres férjhezmenetel reményében tértek 
vissza szülőfalujukba. A láncszerű vándorlás azoké, akik rokonaik hívására érkez-
tek a városba. Ok tetten érhetők azokban a rovatokban, mikor az állandó lakcímnél 
a testvér, sógor stb. neve szerepel a rovatban. Természetesen nincsenek tiszta típu-
sok, minden egyes személynél többféle ok játszhatott közre a Pestre költözésben, 
és egy személy többféle típusba is besorolható. 

Ravensteinnek a fővárosra is alkalmazható migrációs törvényei a következők:"' 
1. A vándorok többsége kis távolságokat tesz meg. Esetünkben a vándorok az 

ország méretéhez képest tettek meg kis távolságot, a külföldiek aránya viszonylag 
kicsi. 

2. A vándorlási folyamat lépésről lépésre történik, azokat a helyeket töltik fel a 
bevándorlók, melyeket a kivándorlók hagynak el. 

3. Minden vándorlási folyamat egy azonos idejű, de ellentétes irányú folyamatot 
hoz létre. 

4. A hosszú távú migráció a nagyvárosok felé irányul. A külföldről jött betegek 
a példák erre. 

5. A városi születésűek kevésbé hajlamosak a vándorlásra, mint a falusiak. A 
betegek nagy része különböző falvakból származott, csekély a városokból indulók 
aránya. 

6. A nők inkább rövid, a férfiak hosszabb távra vándorolnak. A külföldről érke-
zettek között valóban több volt a férfi, de az ország területét megyénkénti bontásban 
vizsgálva a nemek aránya azonos volt a távolabbi megyéknél is. 

7. A legtöbb vándor felnőtt. Igen fiatalok azonban a legények, inasok esetében 
pedig inkább kamaszkorú fiúk. 

8. Nagy városok inkább bevándorlással növekszenek, mint természetes szaporu-
lattal. Budapest esetében különösen igaz ez a kijelentés. 

16 Clark, Peter-Souden, Dávid: Introductioir. In: Migration and Society. 19. p. 



9. A vándorlás a gazdaság és közlekedés fejlődésével azonos arányban nő. A 
XIX. századi Budapesten az urbanizáció velejárója a növekvő bevándorlás. 

10. A vándorlási folyamat nagy része mezőgazdasági területekről a nagyvárosok 
léié tart. Esetünkben nem az ország legnagyobb mezőgazdasági vidékéről, az Al-
földről jöttek a legtöbben, de ez azzal magyarázható, hogy ott ebben a korban még 
képesek helyben fenntartani magukat a különben nincstelen, potenciális vándorok. 

11. A migrációs folyamat fő okai gazdaságiak. A Pestre igyekvők anyagi bol-
dogulásukat keresik a fővárosban. Az is igaz, hogy a valószínűleg szabadabb, ke-
vésbé kötött városi életmód is vonzó tényező lehetett a falu zárt, merev szabá-
lyokkal körülvett világában. Ugyanakor a magány és a valódi közösség hiánya 
visszatartó tényezőként működhetett. 

Vizsgálatomból kiderül, hogy elsősorban magányos (nőtlen, hajadon, özvegy), 
többségében fiatal ember érkezett a fővárosba. Közkórházba kerülésük azt bizo-
nyítja, hogy nem sikerült gyökeret ereszteniük a fővárosban. Nincs családjuk, aki 
ellássa, ápolja őket, kórházi betegellátásra szorulnak. A főváros társadalma nem 
képes befogadni ezt a rengeteg embert, struktúrája bezárul, megmerevedik. Az 
újonnan érkezőknek csak peremhelyeket képes biztosítani (mint a napszámos létből 
kialakuló ipari proletariátus), ahonnan szinte lehetetlen a kitörés és a társadalmi 
hierarchia magasabb lépcsőire való feljutás. 

Vizsgálatom természetesen nem lehet teljes, hiszen az egész kérdéskörből csak 
egy kis szeletet ragadtam ki, mégis kiindulópontja lehet egy teljes átfogó mun-
kának, illetve más megközelítésből alátámasztja, kiegészíti a kortárs írók és a témá-
val foglalkozó (sajnos igen csekély számú) szakirodalom megállapításait. Nem 
lezárt egész tehát, hanem folytatható, kibővíthető. Egy új kihívásokat nyújtó anyag 
egy szempontból történő vizsgálata.17 

17 A dolgozat elkészítéséhez felhasznált, részletesen nem idézett további szakirodalom: Gyáni 
Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Bp., 19X3.; III. Nemzetközi Kézműipari Szim-
pozion. Veszprém, 1986.; Vörös Károly: Egy világváros születése. Bp., 1973.; Clifford, John 
Jansen: Reading the Sociology of Migration. Oxford, 1966.; Morill, R. L.: Migration and the 
Spread and Growth Úrban Settlement. Sweden, 1956.; Population, Labour and Migration in 
19th and 20th Century Germany. Ed.: Klaus J. Bade. Leamington Spa, 1986.; Weber, Adna 
Fcrrin: The Growth of Cities in the Nineteenth Century. New York, 1963. 
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