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A MAGYAR KIRÁLYSÁG MEGALAKULÁSA

Az újabb középkori német császártörténeti kutatás legszembe
ötlőbb jelensége az a fordulat, mely III. Ottó megítélésében az utolsó 
másfél évtized folyamán végbement. A fiatalon elhúnyt uralkodóról 
rajzolt régi kép lényeges vonásait egy neves német történetíró a kö
vetkezőkben foglalta össze : »ein römischer Imperator nach byzanti
nischem Zeremoniell auf dem Aventin herrschend, beraten von dem 
Italiener Leo von Vercelli und dem Franzosen Gerbert von Rheims, 
in engster Freundschaft dem Tschechen Adalbert und dem Griechen 
Nilus verbunden, schwankend zwischen Idealen der Weltherrschaft 
und der mönchischen Askese, die Interessen seines sächsischen Stam
mes und der deutschen Nation durch die Gründung der polnischen 
und ungarischen Nationalkirchen schädigend.«1 Ezzel a meggyökere
sedett véleménnyel szemben az újabb kutatások egészen más méretű 
és jelentőségű történeti személyiségeket állítanak elénk. A III. Ottóval 
foglalkozó újabb irodalomból elég ha P. E. S c h r a m m 2 alapvető 
művére, M. T er B r a a k , 3 M. U h l i r z , 4 H. H i r s c h , 5 A. B r a c k -

1 Brackmann, Albert: Der römische Erneuerungsgedanke und seine Bedeutung 
für die Reichspolitik der deutschen Kaiserzeit. Sitzungsberichte d. Preuss. Akad. 
Phil.-Hist. Kl. 1932, 9.

2 Rom, Kaiser, Renovatio I —II. Leipzig, 1929.
3 Kaiser Otto III . Ideal und Praxis im frühen Mittelalter. Amsterdam

1928.
4 Die italienische Kirchenpolitik der Ottonen. MöIG XLVIII (1934) 201 kk . ; 

Die Restitution des Exarchates Ravenna durch die Ottonen u. o. L (1936) 1 kk . ; 
Kaiser Otto III. und das Papsttum. HZ 162 (1940) 258 kk.

fi Das Recht der Königserhebung durch Kaiser und Papst im Mittelalter (Fest
schrift für E. Heymann) Bd. I 1940, 209 kk.
Évkönyv az 1942. évre. 1



2 DEÉR JÓZSEF

m a n n 1 tanulmányaira utalunk. A tudományos revízió azzal a kétség
telen eredménnyel járt, hogy sikerült a császár alakjáról a romantikus 
megítélés évszázados patináját eltávolítani s őt kora valóságos össze
függéseiben szemlélve hús-vér emberként ábrázolni. Az új megítélés 
főként Ottónak a pápasághoz való viszonyát és keleti politikájának 
elbírálását érinti. Kiderült, hogy az a császár, akit a régi történetírók 
a pápai aspirációk bábjának, teljesen II. Szilveszter hatása alatt 
cselekvő és így az impérium érdekeit feláldozó fantasztának bélye
geztek, éppen ellenkezőleg az Ottók erőskezű államegyházias poli
tikájának legszélsőségesebb képviselője volt, aki akaratával és elkép
zeléseivel feltétlenül uralkodott környezetén. Ami mármost a keleti 
politikát, főként pedig a lengyel és magyar politikát illeti, kideríteni 
vélték, hogy a csodálatos ifjú nemcsupán új szellemben folytatta 
atyjának és nagyatyjának a nagykárolyi eszmekörben gyökerező 
Ostpolitik-ját, hanem a lengyel és magyar egyház megszervezésével, 
a lengyel és magyar állam azonos szempontok szerint véghezvitt 
megalapozásával ezen a téren is oly eredményeket ért el, melyeket 
csak tragikusan korai halála tett semmivé.

E vázlatos ismertetésből is nyilvánvaló, hogy az új szemlélet 
igazolhatósága esetén nemcsak III. Ottó s ezzel az európai történet 
nagy összefüggéseinek megítélése, de Szent István művének és a ma
gyar államiság európai helyzetének értékelése szempontjából is rend
kívüli jelentőségű.

A keresztény királyság és a keresztény egyház megszervezését 
a magyar történetírás sohasem tekintette a magyarság oly belső 
ügyének, mely az európai tényezők hozzájárulása nélkül nyert volna 
rendezést. Éppen ezért mindenkor figyelembe vette a világtörténeti 
kutatásnak azokat a pozitív eredményeit, melyektől saját problé
máinak tisztázását remélhette. Semmi okunk sincs arra, hogy ezzel 
a hagyománnyal az új nézetek esetében szakítsunk s a bennük rejlő 
megismerési lehetőségek elől régi álláspontunk merev fenntartásával 
eleve elzárkózzunk. Az új szempontok felhasználása azonban nem 
jelenthet kritika nélküli automatikus tudomásulvételt, sempedig a 
világtörténeti összképből elvont feltevéseknek a magyar eseményekre 
való deduktív alkalmazását.2

1 Der römische Erneuerungsgedanke stb. SB Preuss. Akad. Phil. Hist. Kl.
1932 ; Die Anfänge des polnischen Staates u. 0. 1934 ; Reichspolitik und Ost
politik im frühen Mittelalter u. o. 1935 ; Kaiser Otto III. und die staatliche Um
gestaltung Polens und Ungarns, Abh. Preuss. Akad. Jg. 1939 Phil.-Hist. Kl. nr. 1 ; 
Zur Entstehung des ungarischen Staates u. o. 1940, nr. 8.
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a Tanulmányom befejezése után, németnyelvű szövegének (Die Entstehung 
d. ung. Königtums, AECO VIII. 1942, 152 kk.) korrigálása közben vettem kézhez 
Tóth Zoltánnak »A Hartvik-legenda kritikájához. A szentkorona eredetkérdése« 
(Budapest, Ranschburg 1942) c. munkáját, melynek egyes részletmegállapításai
val a következő jegyzetekben foglalkozom. Szerzőnek műve bevezetésében tett 
bizonyos kijelentései szükségessé teszik, hogy velük szemben már elöljáróban állást 
foglaljunk. Tóth Z. egész okfejtését az a meggyőződés hatja át, mintha a Schramm- 
Brackmann-féle felfogással, mint »német állásponttal« (!?) szemben a »magyar 
álláspont« (! ?) egyedül a Hartvik-legenda koronázási tudósításának körömszakad
táig való védelmezésével volna fenntartható. Másik alapvető meggyőződése, 
hogy Brackmann fejtegetéseivel »visszautasíthatatlanul rendezte és tisztázta« 
a magyar államalapítás vitás kérdéseit. Éppenazért attól tart, hogy a »bekövet
kező egyeztetés« a »hazai kutatás kudarcát fogja jelenteni« (id. m. 3, 5.).

Tóth előfeltevéseinek első részét illetően elég arra utalnunk, hogy az ú. n. 
»magyar álláspont« újabb képviselői érvelésükben a legcsekélyebb szerepet sem 
juttatták Hartvik elbeszélésének s Brackmann nézeteit egészen más alapokból 
kiindulva cáfolták. Váczy Péter Brackmann első idevágó tanulmányának ismer
tetésében (AECO V 1939, 328 kk.) félreérthetetlenül elvetette Hartvik tanúságát, 
amit Brackmann válasz-tanulmányában (Zur Entstehung stb. 19) külön is hangoz
tatott. Jelen tanulmányomban — melynek eredményeit a Magyar Történelmi 
Társulat előtt 1942 június 12-én tartott előadásomban ismertettem — azt hiszem 
elég világosan kifejtem, hogy Hartvik tudósítása a gregoriánius reformirányzat 
szelleméből fakad s hogy vele szemben az egykorú források »szűkszavú, de leg
alább anakronizmusoktól mentes« tudósításaihoz kell visszatérnünk. így Tóth 
Z. érveinek hatása alatt értekezésem kész szövegén a legcsekélyebb változtatást 
sem kellett eszközölnöm. E tény felismerése a kérdés minden ismerőjében a tudo
mányos szélmalomharc s a probléma mai állásától való elmaradottság benyomását 
kell hogy keltse.

Ugyanez áll szerzőnek az új német nézetekkel szemben elfoglalt álláspont
jára s a magyar tudomány kilátásait illető pesszimizmusára is. A mű bizonyság 
arra, hogy szerzője kísérletet sem tett az új feltevéseknek önálló kútfőtanulmányok 
alapján való elbírálására s ehelyett átvette mindazt, amit Schramm III. Ottóról 
s a pápasághoz való viszonyáról annakidején megállapított. A deduktív eljárás
ban rejlő veszélyeket az ő esetében még csak növeli Schramm finom és hajlékony 
fogalmazásának dogmatikus és túlzó felhasználása s nem utolsó sorban a teljes 
német irodalom ismeretének hiánya, mely különösen az 1001-i adománylevél 
interpretációjából és II. Szilveszter egyéniségének jellemzéséből nyilvánvaló.

E hiányok magyarázatául szolgálhatna az az előszóban részletesen kifejtett 
és megokolt körülmény, hogy a munka változatlanul adja a szerző 1937-ben 
készült tanulmányának szövegét s hogy az újabb irodalom csupán a jegyzetekben 
került utólagos feldolgozásra. Még alkalmunk lesz látni, hogy az utólagos feldol
gozásból is kimaradtak oly művek és tanulmányok, melyeknek nemismerése 
alapvetően befolyásolta a szerzőnek a »német álláspontról« való elképzeléseit. 
A közlés körülményei arra vallanak, hogy Tóth Zoltán a prioritás kérdésének 
ez esetben különleges jelentőséget tulajdonított. Nem elsőségkutató vágy, hanem 
»a magyar tudomány szuverénitásának« érdeke adta kezébe a tollat, midőn 1942- 
ben változatlanul közzétette Brackmann eredményeivel lényegében egyező, de azok 
közzétételét megelőzően készült 1937. évi tanulmányát. Bármily tiszteletreméltó

1*
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A magyar történet e korszakának eseményeiben a nemzeti és 
az egyetemes történet határvonalai úgyszólván teljesen elmosódnak. 
Ha a császár-pápa viszony és a császárpolitika kérdéseinek revíziója 
természetszerűen fordította a német történetírók érdeklődését a 
magyar történet részletkérdései felé, a magyar múlt kutatóját viszont 
a jelenségeknek ugyanez a szerves összefüggése szükségképen a csá
szár-pápa viszony és a császárpolitika kérdéseinek vizsgálatához kell, 
hogy vezesse.

A Birodalom és Magyarország viszonyát az új nézetek szerint
III. Ottó kettős igénye határozta meg : egyrészt római császársága, 
másrészt pedig az az ideológia, mely az ő servus apostolorum címében 
nyert kifejezést. Vizsgáljuk meg mármost közelebbről ezeket az 
igényeket.

I. A «RÓMAIAK CSÁSZÁRA« ÉS MAGYARORSZÁG.

Albert Brackmannak1 sikerült valószínűvé tenni, hogy III. Ottó 
iooo. évi gneseni útja alkalmával új alapokra helyezte a Birodalom 
és Lengyelország egymáshoz való viszonyát. A rendezés lényege

szempontból történik is a prioritás kérdésének felvetése, lerögzítésének a magyar 
tudomány szuverénitásához kevés köze van. Kell annyira hinnünk egyrészt 
az igazságban és a tudományban, másrészt pedig történetünk európaisá
gában, hogy egy külföldi tudós hozzászólásában ne lássuk mindjárt a hazai 
tudomány szuverénitásának csorbulását. Ami pedig az elsőséget illeti, az Schramm 
művének alapvető fejtegetéseivel s azoknak a magyar viszonyokra való részleges 
alkalmazásával már 1929-ben eldőlt s követőire 1937-ben éppenúgy, mint 1938- 
ban vagy 1942-ben csak a kész keretek kitöltésének lényegében deduktív termé
szetű s így kevés önállóságot igénylő művelete maradt. Ha figyelembe vesszük, 
hogy ezt Balogh József tanulmánya (A magyar királyság világpolitikai háttere, 
Századok) már 1932-ben elvégezte, akkor — legalább is Tóth Z. felfogása szerint
— a »magyar tudomány szuverénitása« már egy évtizede biztosítva volna. Ily 
előzmények után T. Z. műve csupán a Schramm-Brackmann-féle felfogás ismét
léseként és felhígításaként hathat s meggyőző erővel ott sem rendelkezik, ahol
— mint pl. a gneseni aktus magyarázatánál — eltér a nevezett felfogástól. Végül 
megjegyezni kívánom, hogy egy meg nem hallgatott előadás s egy még meg sem 
jelent tanulmány tartalmára és célzatára vonatkozóan jóslásokba bocsátkozni 
nemcsupán szokatlan, de egyben kockázatos vállalkozás is, miként ez kövekező 
fejtegetéseimből azt hiszem kellő világossággal kiderül. A magyar hivatalos 
(sic !) felfogás »megmerevedéséről« és annak »beharangozásáról« tett megjegyzés 
aligha egyeztethető össze »a magyar tudomány szuverénitásának mindnyájunk 
tisztelte« érdekével.

1 Der römische Erneuerungsgedanke stb. id. h. 17 ; Die Anfänge stb. id. h. 
28 k . ; Kaiser Otto 111 stb. id. h. 7, 19 kk . ; Zur Entstehung stb. id. h. 14.
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abban állott, hogy a német királlyal 986 óta hűbéresi viszonyban levő 
lengyel fejedelem Ottótól, mint római császártól patriciusi címet, 
jelvényeket és felhatalmazást kapott. Anonymus Gallus krónikája, 
mely e részében az egykorú, de elveszett »Liber de passione martyris 
Adalberti« című iratra megy vissza, arról tudósít, hogy a ignesen 
találkozó alkalmával III. Ottó levette fejéről a császári diadémot s 
azt Boleszláv fejére helyezte, őt testvérének, a birodalom munka
társának, a római nép barátjának és szövetségesének mondotta, neki 
ajándékozta ezenkívül Szent Mór lándzsáját és felruházta azokkal az 
egyházi jogokkal, melyek a Birodalmat Lengyelországban megilletik.1 
Gallus elbeszélése oly világosan kiemeli a római időktől kezdve Bi
záncban és a Nyugaton egyaránt megszakítatlan folytonosságban 
alkalmazott patriciusavatás2 leglényegesebb elemeit, hogy ennek 
alapján Boleszláv új helyzetét illetőleg aligha merülhetnek fel két
ségek. A lengyel fejedelem amellett, hogy hűbérese maradt Ottónak, 
mint német királynak, patriciusi méltósága következtében ugyan
akkor országa császári helytartójává lett, azaz ugyanazt a szerepet 
töltötte be lengyel földön, amit a rómaiak körében Ziazo, Szászország
ban pedig a császár nagynénje, a patricia címet viselő Mathíld quedlin- 
burgi apátnő. Brackmann tehát a patriciusi tisztség adományozásá
ban Ottó kormányrendszerének következetesen alkalmazott gyakor
latát ismeri fel s ezen az alapon felteszi, hogy nemcsupán a lengyel, 
de a magyar állam és egyház megszervezése is a patriciusi forma fel- 
használásával, tehát a Birodalommal való szoros kapcsolat jegyében 
ment végbe.

Brackmann is elismeri, hogy Lengyel- és Magyarország helyzete 
közt éppen a Birodalomhoz való viszony tekintetében bizonyos különb
ség mutatkozik. Míg Lengyelország 963 óta adóköteles, 986 óta pedig 
hűbéres országa a német királyoknak, addig a magyarok a lechmezei 
vereség után is meg tudták őrizni függetlenségüket, ami főként abban 
érvényesült, hogy megtérítésük a lengyelekétől eltérően a német

1 I c. 6(MGSS IX 429) : Et accipiens imperiale dyadema capitis sui, capiti 
Bolezlavi in amicitiae foedus imposuit, et pro vexillo triumphali clavum ei de 
cruce Domini cum lancea sancti Mauricii dono dedit . . .  Et tanta sunt illa die 
dilectione couniti, quod imperator eum fratrem et cooperatorem imperii consti
tuit et populi Romani amicum et socium appellavit. Insuper etiam in ecclesias
ticis honoribus quitquid ad imperium pertinebat in regno Polonorum . . . con
cessit.

2 Heldmann : Das Kaisertum Karls des Grossen (1928) 298, Schramm id. 
m. I 26, 59, 62, 113, 234 kk., Treitinger : Die oströmische Kaiser- und Reichs
idee (1938) 191 kk.
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egyházi szervezet intézményes befolyásától függetlenül ment végbe. 
A Birodalomhoz való viszonynak ez a különbözősége érvényesült 
abban is, hogy III. Ottó nem látogatott el személyesen magyar földre, 
hanem megelégedett azzal, hogy István részére a patriciusi jelvénye
ket, a szent koronát és lándzsát elküldje. E külsöleges eltéréseken túl 
azonban a két országnak a Birodalomhoz való viszonya miben sem 
különbözött egymástól : »beide Herrscher wurden durch den Ein
setzungsakt in das Imperium eingegliedert, sie wurden sozusagen 
Stellvertreter des Kaisers in diesen Ländern«. A császár a magyar 
fejedelemnek, mint patríciusának szabad kezet engedett országa 
egyházi szervezetének kiépítésében s megelégedett azzal, hogy ő és 
érseke »ihm als Oberherrn gehorchen«.1 Brackmann fejtegetéseit 
még ennél is tovább szőtte H. Hirsch,2 amidőn feltételezte, hogy a 
formák, melyek által Lengyel- és Magyarország a Birodalomhoz 
csatoltattak, germán eredetűek és hűbéri jellegűek voltak.

Mi mármost ennek a német kutatók szerint kétségbevonhatatlan 
lengyel-magyar párhuzamnak a ténybeli alapja? Melyek azok a for
rások, melyekből kitűnik, hogy III. Ottó Szent Istvánt ugyanúgy 
patríciusává tette, akárcsak megelőzően a lengyel fejedelmet?

A párhuzamosság első és legfontosabb bizonyítéka Brackmann 
számára Chabannes-i Ademarnak 1030 táján keletkezett, tehát közel 
egykorúnak látszó tudósítása, mely szerint a magyarok fejedelme 
Ottó császártól saját lándzsáját, a Szent Mór-lándzsát kapta aján
dékba.3 E forrásra hivatkozva Brackmann egyről mindenesetre meg
feledkezett, éspedig arról a nem lényegtelen körülményről, hogy az 
egykorú Ademar művének XI. századi kézirata mindössze egyetlen 
rövid mondatban foglalkozik a magyarok megtérésével s hogy a 
lándzsaadományozásról szóló elbeszélést csak művének a XII. század 
végén keletkezett párizsi kézirata tartalmazza.

1 Kaiser Otto I I I  stb. id. h. 25 — 26; »staatliche Oberhoheit durch Über
sendung der königlichen Insignien der Krone und der heiligen Lanze« : Zur 
Entstehung stb. id. h. 21. Míg Brackmann tiltakozik (SB 1934, 31) nézetének 
J e d l i c k i  részéről történt oly értelmezése ellen, mintha a lengyel herceg eseté
ben a patriciátus »eine Herabwürdigung . . .  zu einem Beamten ‘des Kaisers« 
jelentene, egy másik tanulmányában (Kaiser Otto stb. 25, 2 j.) így beszél a lánd
zsáról : »nur ein Ehrenzeichen des kaiserlichen Beamten«. Az ellentmondás 
nyilvánvaló.

2 Id. ért. 216.
3 III c. 31 : . . .  et regnum ei liberrime habere permisit, dans ei licentiam 

ferre lanceam sacram ubique, sicut ipsi imperatori mos est et reliquias ex clavis 
Domini et lancea sancti Mauricii ei concessit in propria lancea (id. h. 129).
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E kézirat bővebb előadásáról — melyet a következőkben C 
szövegezésnek fogunk nevezni — W a i t z  G y ö r g y  már 1841-ben 
megállapította, hogy az nem Ademar eredeti műve, hanem annak 
késői éspedig 1159 után keletkezett interpolációja.1 Felfogását Ademar 
francia kiadója, Chavanon2 is magáévá tette s azóta a további ku
tatás sem vetett fel oly szempontokat, melyek Waitz eredményeit 
érdemben módosítanák. J. L a i r - n e k 3 az a megállapítása, mely 
szerint a Historia XI. századi párisi kéziratában foglalt ú. n. A szöve
gezés szintén nem tekinthető az eredetinek,— miként azt Waitz gon
dolta— mitsem változtathat a C szövegezés keletkezési idejének meg
határozásán és forrásértékének tárgyi alapon való elbírálásán.

Az újabb német kutatók: A. H o f m e i s t e r , 4 F. B a e t h g e n 5 
és A. B r a c k m a n n 6 kivétel nélkül abba a hibába estek, hogy a 
lándzsaadományozásról szóló néhánysoros elbeszélést a lengyel és 
magyar aktus azonosságának eleve való feltételezésével7 8 az Ademar- 
bővítések teljes állományából kiragadva tették vizsgálat tárgyává. 
Ezzel szemben kútfőkritikai szempontból egyedül helyes eljárás csak az 
lehet, ha a C szövegezés bővebb elbeszélését mint egészet nézzük s a 
lándzsaadományozásra vonatkozó adat forrásértékét a többi adat 
hitelességének természetes összefüggésében ítéljük meg.

Sem Hofmeister, sem Baethgen, sempedig Brackmann nem 
mutattak rá arra, hogy a C szövegezésnek éppen az a legterjedelme
sebb bővítése, melyben a lándzsaadományozásról is szó van, úgy
szólván minden egyes adatában hibásnak, sőt egyenesen koholtnak

1MGSS IV n o  — i n .
2Collection des Textes XXI, 1897.
3 Études critiques sur divers textes des X* et X V  siécles: II. Historia d’Ade

mar de Chabannes, 1889.
4 Die Heilige Lanze, ein Abzeichen des Reiches (Gierke’s Untersuchungen,

H. 96) 1908, 71, 4 jegyzet.
6 Zur Geschichte der ältesten deutsch-polnischen Beziehungen. Altpreussische

Jahrbücher XIII (1936) 12 kk.
8 Zur Entstehung stb. id. h. 16, 3 jegyzet.
’ H o f m e i s t e r  például a C szövegezést »wenig lautere Quelle«-nek 

nevezi, adatát ennek ellenére sem hajlandó azonban »egészen elvetni« (id. m. 71). 
Thietmar alapján felteszi ugyanis, hogy »die Annahme der Königswürde durch 
den Ungarnfürsten mit der Zustimmung und unter Auspicien des deutschen 
Herrschers erfolgte und die ersten ungarischen Könige haben eine solche Lanze 
geführt« (u. o. 71 — 72). Az egész Ademar-kérdés kútfőkritikai megalapozására 
jellemző már most, hogy Baethgen (id. ért. 12, 75 j.) Hofmeister fentidézett meg
állapítására, Brackmann pedig Baethgenre hivatkozik (Zur Entstehung, id. h. 16, 
3 jegyzet).
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bizonyul.1 A hibák és torzítások pedig oly méretűek és természetűek, 
melyeknek elkövetése a legrosszabbul tájékozott egykorú írónál is 
teljességgel elképzelhetetlen. Ez a körülmény egyenesen kizárja 
annak lehetőségét, mintha a C szövegezés bővítései III. Ottó és Szent 
István valamelyik kortársától származhatnának, viszont erősen való
színűsíti Waitznak azt a feltevését, mely szerint ilyarányú tévedé
seket csakis az elbeszélt eseményektől jelentékeny időbeli távolság
ban élő s az előadás hűségére nem sokat adó író követhetett el. Ha 
hozzávesszük ehhez, hogy az A szövegezés Ademar-ja néhány kisebb 
tévedése mellett is a korabeli történet mindenképen hiteles tanújának, 
tárgyilagosságra és érthető előadásra törekvő világos főnek bizonyul,2 
akkor a C szövegezést, melyre mindezek ellenkezője állapítható meg, 
végeredményben mégis csak késői interpolációnak kell minősítenünk.

A C szövegezés írója összetéveszti Querfurti Brúnót ( f  1009), a 
Kelet apostolát, Bruno augsburgi püspökkel (felszenteltetett 1007-ben),
II. Henrik testvérével. Bruno szerinte lemond augsburgi püspök
ségéről, téríteni megy és vértanúhalált szenved. Utóda az augs
burgi székben nem más, mint az a Szent Udalrik, aki tudvalevőleg 
973-ban, tehát több mint három évtizeddel előbb halt meg. Udalrik 
után — nyilvánvaló ellentmondásban az előbbiekkel — a C szöveg 
szerint ismét a már előbb mártírhalált halt Bruno, Henrik testvére 
következik az augsburgi püspökségben. De nem csupán a két Brúnót 
cseréli össze, de összetéveszti ezenkívül Querfurti Bruno és Szent 
Adalbert tetteit is. A magyar fejedelem megkeresztelését nem Adal- 
bertnek, hanem Brúnónak tulajdonítja s szerinte mindkét térítő a 
besenyők kezétől halt meg. Felcseréli ezenkívül Gézát és Szent Istvánt 
s az A szöveg írójával ellentétben nincs tisztában az Ottók sorrend
jével sem. Az A szöveg elbeszélését — mint erre Waitz már rámuta
to tt — többször is félreérti. így magyarázható például, hogy Istvánt 
kétszer is megkeresztelteti, egyszer az A szöveg alapján III. Ottó, 
egyszer pedig Bruno által.

A C szövegezés toldásai azonban nem csupán interpolációk, 
hanem egyben oly betoldott részletek is, melyeknek eredetét és for
rásait a torzítások és egyeztetési kísérletek ellenére is meg tudjuk 
állapítani. A szerző kétségkívül olvasott Adalbert és Bruno tetteiről 
és durva tévedései arra vezethetők vissza, hogy forrásait a XII.

1 Ld. erre W a i t z  megjegyzéseit Ademar id. kiadásában ésH . B r e s s l a u ,  
Konrad II, Bd. I Exkurs I.

2 MGSS IV 108.
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századi regényes francia Gesta- és História-irodalom szellemében 
kerek elbeszéléssé iparkodott összeolvasztani. így a Szent Adalbert 
halálának dátumára vonatkozó rész1 szószerint egyezik Canaparius 
Vita-jának megfelelő helyével, melyre szövegezése másutt is emlé
keztet. Nigra Ungaria, a besenyők és oroszok emlegetése alig kép
zelhető el Querfurti Brúnó műveinek, vagy egy azokon alapuló ké
sőbbi tudósításnak ismerete nélkül.2 A magyar fejedelem megke- 
resztelésére vonatkozó tudósítás — figyelembe véve azt, hogy az 
író Brúnó és Adalbert tetteit összetéveszti — arra vall, hogy alapja 
Szent István valamelyik életirata volt, mivel az ismert források közül 
egyedül a magyar Viták tulajdonítják István megtérését Adalbert- 
nek.3 A C szöveg bővítéseinek eredetét tehát az összes lényeges 
pontokon meg tudjuk állapítani s így az egész elbeszélést egykorú 
és későbbi tudósításokon alapuló kompilációnak minősíthetjük.

Az író módszerének és forrásainak ismertetése után most már 
rátérhetünk a lándzsaadományozásról szóló rész kritikájára. Már 
Hofmeister4 * rámutatott arra, hogy éppen a szent lándzsa tekinteté
ben lényeges különbség állapítható meg az A és a C szövegezés között. 
Az A szöveg a lándzsaadományozást egyáltalán nem említi és e jel
vényről kizárólag II. Henrik és II. Konrád koronázásával kapcsolat
ban, mint a »szent lándzsáról« emlékezik meg.6 Ezzel szemben a C 
szövegezés írója ezen insigniumról mindkét helyen nem mint szent 
lándzsáról, hanem mint »Szent Mór lándzsájáról« beszél. Ha figye
lembe vesszük, hogy a szent lándzsának Szent Mór lándzsájaként 
való felfogása csak a XI. század vége óta válik általánossá,6 akkor 
az említett eltérésben a C szövegezés későiségének egy újabb bizo
nyítékát kell látnunk. Nyilvánvaló az is, hogy a szent lándzsáról, 
mint a császárok legsajátabb uralkodói fegyveréről a C szövegezés 
írója az A szövegezésből, vagy annak eredetijéből szerzett tudomást. 
Miképen jött azonban arra a gondolatra, hogy Ottó császár által a

1c. 29, MGSS IV 595.
2 Vita sancti Adalberti MGSS IV 596; Vita quinque fratrum c. 10 MGSS 

XV/2, 726 ; Epistola ad Hernicum II  imperatorem, Gombos, Cat. Font. I 429 k.
3 Hartwik c. 4. SS rer. Hung. II 406.
4 Id. m. 66, i jegyzet.
6 III 33 (id. h. 131) és III 62 (id. h. 144).
• H o f m e i s t e r  (id. m. 66) é s B r a c k m a n n  (Die politische Bedeutung 

der Mauritius-Verehrung im frühen Mittelalter. SB Preuss. Akad. Phil.-Hist. 
Kl. 1937, 17) nézetével szemben, mely szerint Querfurti Bruno a szent lánd
zsát már Szent Mór attribútumának tekintette, G. Haupt ellentétes álláspontját 
tartjuk valószínűbbnek [Die Reichsinsignien /1933/ 8 jegyzet).
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magyar fejedelemnek lándzsát és éppen a Szent Mór-lándzsát ado- 
mányoztassa? Meggyőződésünk, hogy ennek a résznek ugyanúgy 
megvolt a maga kútfőszerű alapja, akárcsak elbeszélése többi eltor
zított elemének. Miután a C szöveg bővítései minden tekintetben 
késői, valószínűleg a XII. század második feléből származó toldá
soknak bizonyulnak, különös súlyt kap az a tagadhatatlan szószerinti 
egyezés, mely a C szövegezés és Anonymus Gallus előadása között 
éppen a lándzsaadományozásról szóló részben mutatkozik :

Gallus
. . . clavum ei de cruce Domini 

cum lancea sancti Mauricii dono 
dedit.

»Ademar« C
. . . Reliquias ex clavis Domini 

et lancea sancti Mauricii ei con
cessit in propria lancea.

Egy mindenképen hitelt érdemlő forrásnak egy másik kútfővel 
mutatkozó egyezése talán nem jogosítana fel arra, hogy átvételről 
és így kompilációról beszéljünk. De egy oly íróról, mint a C szöve
gezés »Ademar«-ja, aki minden aggály nélkül szerepeltette személyeit 
más személyekkel kapcsolatos eseményekben, aki oly könnyű szívvel 
csereberélte a neveket, helyzeteket és időpontokat, mindenképen 
feltételezhető, hogy a Gallusnál olvasott lengyel lándzsaadományozást 
egyszerűen magyar környezetbe helyezte át. Ezt azonban nemcsak 
feltesszük, hanem kétséget kizáróan bizonyítani is tudjuk. A C szö
vegezés és Gallus előadása ugyanis nemcsak ezen az egyetlen ponton 
érintkezik : az egyezés tehát nem véletlen, hanem a kompiláció 
következménye.

Gallus
. . . pro quibus illi (t. i. Ottó

nak) Bolezlavus sancti Adalberti 
brachium redonavit.

. . . Imperator autem laetus mag
nis cum muneribus ad propria re
meavit.

»Ademar« C
Solium eius aureum imperator 

Otto direxit regi Botisclavo pro 
reliquiis sancti Adalberti. Rex au
tem Botisclavus, accepto dono mi
sit imperatori brachium de corpore 
eiusdem sancti et imperator gau
dens illut accepit.

A lándzsának és Szent Adalbert karereklyéjének ajándékozása 
ugyanis oly jellegzetes elemei Gallus idevonatkozó elbeszélésének, 
melyek kivétel nélkül megragadták a későbbi írók képzeletét. így 
átvették Szent Szaniszló életének írói1 és a Miracula sancti Adalberti

1 Vita minor c. 20 (Mon. Pol. Hist. IV 269), Vita maior I 2 (u. o. 369).

•‘TT í r r y - f r i Ti-------- r r n  ■ i r -
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szerzője1 is. Hogy a C szöveg írója közvetlenül Gallus krónikáját, 
vagy annak egy későbbi, de még a XII. században keletkezett leszár- 
mazóját vagy esetleg a lengyel krónikás által említett Adalbert- 
passiót használta-e, jelenlegi forrásismereteink mellett eldönteni nem 
tudjuk. Tagadhatatlan azonban, hogy a C szövegezésnek éppen a 
lándzsaadományozást tartalmazó mondata közelebb áll a késői 
lengyel forrásokhoz,2 mint Gallus szövegéhez s így ez az egyezés egy 
közös XI—XII. századi forrás használatával volna magyarázható. 
Bárhogyan áll is a dolog, annyi kétségtelen, hogy a C r e d a k c i ó 
b á n  l é v ő  m a g y a r  l á n d z s a a d o m á n y o z á s  v é g s ő  f o r 
r á s a  a G a l l u s n á l  v a g y  v a l a m e l y  v e l e  ossz e f ü g g ő  
m ű b e n  f e n n t a r t o t t  l e n g y e l  l á n d z s a a d o m á n y o z á s  
s így a két eseménnyel kapcsolatban az alapul szolgáló kútfők 
»függetlenségéről« csak a forráskritikai óvatosság teljes mellőzésével 
beszélhetünk. Ademar C szövege ugyanis a lengyel forrásokban 
említett lándzsát írja le, amennyiben azokkal egyezően a Mór-lándzsát 
és a kereszt szögét külön ereklyeként említi. A lengyel koronával és 
a lándzsával együtt a krakkói egyház armariumában3 t. i. a kereszt 
egy szögét is őrizték.4

Gallus hatására vezethető vissza a C szövegezésnek az a már 
említett anakronizmusa is, hogy a szent lándzsáról következetesen 
mint Szent Mór lándzsájáról beszél. Ha Hofmeister ezt az adatot a 
birodalmi lándzsa kérdésében nem tartja értékesíthetőnek,5 úgy az 
sem indokolt, hogy a C szövegezést a magyar királyság megalapítá
sának komoly forrásává léptessük elő. Az elmondottak után nem 
kell bővebben foglalkoznunk Baethgen6 és Brackmann7 azon néze
tével, mely szerint »Ademar« előadása a lengyel krónikát »támogatja«, 
s hogy az a lándzsa »Ehrenzeichen« jellegét még Gallusnál is szabato
sabban kiemeli. Fenti megállapításaink után legyen szabad azon 
reményünknek kifejezést adni, hogy a C szövegezés végleg töröltetik

1 c. 9. Mon. Pol. Hist. IV 236.
2 Miracula s. Adalberti c. 9 : lanceam s. Mauricii et unum ex clavis Domini. 

Vita minor c. 20 : lanceam b. Mauricii et clavum Domini. Vita maior I 2 : lan
ceam beati Mauricii et clavum Domini.

3 Vita maior I  2. Mon. Pol. Hist. IV 264.
4 Hofmeister id. h .

6 Id. m. 66, i jegyzet.
6 Id. ért. 13.
7 Zur Entstehung stb. 16, 3 jegyzet«
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a magyar-német kapcsolatok kútfőinek sorából.1 Kiesésével — mint
hogy más forrás errevonatkozólag nincsen — megdöntöttnek tekint
hetjük azt a feltevést, mintha Szent István III. Ottótól lándzsát 
kapott volna ajándékba s hogy ennek következtében a birodalom 
patríciusává lett volna. Az első király lándzsájáról mitsem tudunk 
s még azt sincs módunkban eldönteni, hogy a császári ajándékozástól 
függetlenül használta-e a lándzsát, mint díszfegyvert?2

Annyit azonban biztosan állíthatunk, hogy a lándzsa az iooo. 
esztendő koronázási szertartásában nem játszott szerepet. »Ademar« 
hitelességének megdöntésén és tudósítása eredetének tisztázásán

1T ó t h  Z o l t á n  id. új művében a lándzsa-kérdés szintén fontos szerepet 
játszik a Birodalom és Magyarország viszonyának a Schramm —Brackmann-féle 
elmélet alapján való elképzelésében. 1933-ban nyilvánított kételyeit a deduktív 
módszer hatása alatt félretéve, most már Ademar előadásával kapcsolatban 
a »beállítás teljes valószínűségéről« beszél (30, 55 j.), sőt azt »alapvetőnek« minősíti 
(63). Az a feltevés, mintha ezen író »némely tévedése« a hallomás alapján való 
írás következménye volna, a fent kifejtettek ismeretében aligha emelheti Ademar 
szavahihetőségét Tóth Z. e részben úgylátszik nem hajlandó tudomásul venni 
a forráskritikának azt az egyértelmű megállapítását, mely szerint a lándzsa
adományozásról szóló elbeszélés nem a közel egykorú Ademarnak, hanem XII. 
századi interpolátorának a műve. Ennek a késői interpolátornak még azt is 
hajlandó elhinni, hogy már Géza kapott lándzsát III. Ottótól (29, 55 j.), noha 
Ottó 996-ban lett nagykorú, Géza pedig 997-ben halt meg. Műve más helyén 
(59, 115 j ) viszont Ademar »XII. századbeli átírójárói« beszél : miképpen egyez
tethető össze ez azzal a feltevéssel, hogy Ademar hallomás után dolgozott ? 
Az ellentmondás nyilvánvaló.

2 Szent Istvánnak a koronázási paláston haloványan látható, 1031-ben 
készült egykorú ábrázolása, melyen baljában jogart, jobbjában pedig lándzsát 
tart (ld. Magyar Művelődéstörténet I 97), egyáltalán nem bizonyítja a lándzsa 
mint magyar uralkodói jelvény használatát. A koronázási palástot tudvalévőén 
Gizella királyné felügyelete alatt a veszprémi kolostor görög apácái a fehérvári 
székesegyház részére eredetileg miseruhának készítették. Miként B á r á n y n é  
O b e r s c h a l l  M a g d a  idevonatkozó véleményét velem közölni szíves volt, 
a palást technikai kivitelét, stílusát és felfogását tekintve jellegzetes bizánci 
alkotás. A lándzsa típusa a szőttes kopottsága következtében nem határozható 
meg, azonban minden valószínűség szerint ugyanúgy bizánci jellegű, akárcsak 
a király fején látható korona. Minthogy az egész ábrázolás nem magyar, hanem 
bizánci hagyományokra megy vissza, belőle Szent István tényleges uralkodói 
jelvényeire s ezek sorában a lándzsára sem következtethetünk. A király a palást alsó 
félkörívének stereotyp ábrázolású képsorozatában, az egyház neves szentjeinek 
(Kozma, Damján stb.) és vértanúinak társaságában kapott helyet. Az itt ábrázolt 
kilenc szent és vértanú közül mármost hét ugyanúgy lándzsát tart a kezében, 
akárcsak a király (ld. Szilágyi, A magyar nemzet története I 288), amiből nyilván
való, hogy a palást tervezője e fegyver feltűntetésével kizárólag dekoratív hatásra 
törekedett s a lándzsát egyáltalán nem tekintette sajátos uralkodói attribútumnak.
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kívül erre már azért sem gondolhatunk, mivel a szent lándzsát a 
Birodalomban is először csupán II. Henrik 1002-i felavatása alkal
mával használták hivatalos jelvényként.1 A lándzsa mint koronázási 
insignium az egész magyar középkor folyamán nem fordul elő,2 
márpedig kétségtelen adataink vannak arra, hogy az uralkodás és 
kormányzat egyéb vonatkozásaihoz hasonlóan3 Szent István példája 
és hagyománya a királyavatás részleteit illetően is mérvadó volt már 
közvetlen utódai számára. A XI. századi Gesta Ungarorum-ra4 
visszamenő későbbi krónikák hitelt érdemlő tudósítása szerint Péter 
második (1044) koronázása sacris insignibus sancti regis Stephani 
ment végbe5 s a X III. században is suis armis inclitis8 avatták 
a királyokat. A források tudósítása és a korunkra jutott tárgyi em
lékek alapján tudomásunk van a szent koronáról,7 a jogarról,8 
a kardról,9 sőt az első király trónusáról10 is, a lándzsáról vagy éppen 
Szent István lándzsájáról azonban mitsem tud a hagyomány.

1P. E. Schramm, Die Krönung in Deutschland. Zeitschrift d. Savigny 
Stiftung f. Rechtsgeschichte. Kanon. Abt. XXIV. (1935) 258, 285 kk., 288. 
B r a c k m a n n  megjegyzése (Kaiser Otto III. stb. id. h. 25. 2 j.) »dass bereits 
Otto III., nicht Heinrich II. auf die hl. Lanze zurückgriff«, már azért sem ingat
hatja meg Schramm álláspontját, mivel egyedül »Ademar« C szövegezésén alapul. 
Noha felfogása egyezik Brackmannal, Tóth Z. is elismeri, hogy a lándzsa az 
eddig ismert ordók egyikében sem szerepel (id. m. 70).

2 T ó t h Z o l t á n  ezzel ellentétes érvelését (A magyar királylándzsa 
történetéhez Károlyi Árpád Emlékkönyv 1933, 537 kk.), mely egy XVI. sz.-i 
kardpenge feliratán (!) alapul, elfogadhatatlannak tartjuk.

3 Deér, Heidnisches und Christliches in der altungarischen Monarchie (1934) 
3 kk. ; P. von Váczy, id. m. 16 kk. Szent István hagyományának erejére mi sem 
jellemzőbb, minthogy I. András (1045 — 1060) pénzein (Hóman, Magyar pénz- 
történet 1916, 192.) és bírói idézőpecsétjén (Jakubovich, E. I. András királyunk 
törvénybeidéző ércbilloga, Turul XLVII (1933) 68, az első király mintáit utánozta.

4 Hóman B., A Szent László-kori Gesta Ungarorum, (1925), v. ö. Deér, Quis 
fuerit fons primigenius gestorum chronicorumque Hungaricorum, SS rer. Hung.
I 3 kk.

6SS rer. Hung. I 333.
6 Chronicon rythmicum Sitticense. SS rer. Hung. II 607.
7 Moravcsik Gyula, A szent korona a filológiai és régészeti kutatások meg

világításában. Szent István-emlékkönyv (1938) III. 243 ; Gerevich Tibor, Magyar- 
ország románkori emlékei (1938) 237, 323 jegyzet.

8 László Gyula, Adatok a koronázási jogar régészeti megvilágításához, u. o. 
III 517 kk.

9 Fettich Nándor, A prágai Szent István kard régészeti megvilágításban, 
u. o. III 473, ahol az ellenkező nézetekkel szemben meggyőzően bizonyítja, hogy 
az első királynak a prágai székesegyházban őrzött kardja, melynek pengéjén és 
markolatán jelentős kopások észlelhetők, nem volt díszfegyver, illetőleg insig-
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Tagadhatatlan azonban, hogy a lándzsa a szent király halálát 
követő évtizedben jelentékeny szerepet játszott Magyarországon s 
hogy azt a lándzsát, melyet III. Henrik Aba Sámueltől zsákmányolt,1 
majd egy évvel később2 Rómába Szent Péter sírjához küldött, VIL 
Gergely a magyar királyság insigniumának, tehát par excellence 
királyi jelvénynek nevezte.3 Ez az adat azonban egyáltalán nem áll 
ellentétben azon fenti megállapításunkkal, amely szerint a lándzsa 
nem tartozott a magyar koronázási jelvények közé. Az Altaichi 
Évkönyvekből ugyanis tudomásunk van egy oly aktusról, mely al
kalmas volt arra, hogy a lándzsa jelentőségét ország-világ előtt nyil
vánvalóvá tegye s neki a Magyarország felett gyakorolt uralom 
szempontjából mintegy az i n s i g n i u m  l á t s z a t á t  biztosítsa. A 
nevezett évkönyvben ugyanis azt olvassuk, hogy Péter király, miután 
1044-ben regiis fascibus — tehát a szokásos jelvényekkel4 — másod
szor is királlyá avatták,5 a következő évben Magyarországra hívta
III. Henriket s »az aranyozott lándzsával átadta a magyar király
ságot urának, a császárnak«.6 A l á n d z s a  t e h á t  n e m  a k o r o 
n á z á s b a n ,  h a n e m  c s u p á n  egy  é v v e l  k é s ő b b ,  a hü-  
b é r e s i  á t a d á s i  a k t u s b a n  k a p o t t  s z e r e p e t ,  k i z á r ó l a g  
e n n e k  a s z e r t a r t á s n a k ,  n e m p e d i g  az e l s ő  k i r á l y  
j e l v é n y e i v e l  v é g r e h a j t o t t  k o r o n á z á s á n a k  v o l t  az

nium. Ebből azonban nem következik az, mintha a magyar királyok avatásánál 
a kard egyáltalán nem játszott volna szerepet. A fentebb idézett sittichi rimes 
krónikának Sz. István fegyvereire való utalását elsősorban a kardra és jogarra 
kell értenünk. Egyáltalán nem lehetetlen, hogy a később Németországba került 
Attila-kard, mely a mai ú. n. Nagy Károly szablyával azonos (Tóth Zoltán, Attilas. 
Schwert, 1930) az első magyar királyavatások jelvénye volt. Erre mutat, hogy 
Salamon király anyja ajándékozta nordheimi Ottónak (Lambertus Hersfeldensis 
a. 1071. 14 MGSS III 185.).

1Chron. rythm. Sitticense, vers. 17: reges usque hodie quando coronan
tur in prefati Stephani solio locantur (SS rer. Hung. II 607).

2 Annales Altahenses maiores a. 1044, SS rer. Germ. 1891, 37.
3 Pauler Gyulával (A magyar nemzet története az Arpádházi királyok korában 

I 183 jegyzet) szemben S t e i n d o r f f  (Die Jahrbücher des Deutschen Reiches 
unter Heinrich III.  234, 2 jegyzet) nézetét kell elfogadnunk, aki szerint az Ann 
Altah. a. 1045 (id. h. 40) által említett lándzsa Abának a ménfői csatában viselt 
lándzsájával azonos.

4 Reg. Gregorii VII. II 13 (ed. Caspar I 145).
5 Ann. Altah. a. 1044 id. h. 37.
6E jelvényekre ld. a magyar krónikák tudósítását: SS rer. Hung. I. 333.
7 Ann. Altah. a. 1045 (id. h. 40) : Petrus regnum Ungariae cum lancea 

deaurata tradidit caesari domino suo coram omni populo suo et nostro.

wraiwi 1 in «
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i n s i g n i u m  a. Jelentősége azonban az adott pillanatban, a német 
befolyás tetőpontján rendkívüli volt. 1045 után Péter és a császár 
számára is valóban a magyar királyság felett gyakorolt hatalom 
jelvényévé vált. Milyen lehetett ez a lándzsa ? E kérdésre az 
archeológiái kutatás jelenlegi állása mellett ma már megközelítően 
pontos választ adhatunk.

Az egész magyarországi lándzsakérdés s a hozzá kapcsolódó poli
tikatörténeti problémák megoldása szempontjából nagy jelentősége van 
annak a leletnek, melyet nemrégiben P e t e r  P a u l s e n 1 publi
kált. A világháborút megelőző években a Duna budai oldalán végzett 
kotrás alkalmával a folyam medréből egy aranylemezzel borított, 
nemes művű, tartós kivitelű lándzsavég került napfényre, mely a 
régészeti vizsgálat szerint uralkodói díszfegyver, illetőleg jelvény 
része volt. A lándzsahegy keletkezési idejének (1020—1030) és a ma
gyarországi eseményeknek egybevetéséből Paulsen ahhoz a valószínű 
következtetéshez jutott, hogy a Dunában talált fegyver alighanem 
Péternek második királysága alatt használt s a Rómába küldött 
jelvény pótlására szolgáló lándzsája volt.2 A lándzsahegy Gotlandban 
készült eredeti darab s szervesen kapcsolódik a Magyarországról 
előkerült, vagy magyarországi eredetű viking fegyverek nem nagy
számú, de mindig magas kvalitást képviselő csoportjához. E jelleg
zetes kort alkotó viking leletanyag alapján joggal állíthatjuk, hogy 
a magyar uralkodóház díszfegyverei a skandináv északról, nem pedig 
az egykorú Karoling birodalom műhelyeiből kerültek ki.3 Annyit 
különösebb merészség nélkül is feltehetünk, hogy a dunai lándzsa a 
Magyarországon használatos, hasonló rendeltetésű lándzsákat illetően 
nem egyedül álló példánynak, hanem típusnak tekinthető, s így bizo
nyos következtetéseket enged az Aba-féle lancea deaurata elképzelé
séhez. Péter számára, aki egy forrongó ország felett idegen fegyveres 
erőre támaszkodva uralkodott,4 a lándzsa hatalmának különleges 
szimbólumává lépett elő. Érdekében állott tehát, hogy alattvalóit 
már külsejében is a székesfehérvári jelenet jelvényére emlékeztesse. 
Ily fegyvert pedig a skandináv északkal fennálló kereskedelmi kap
csolatok5 következtében aránylag könnyen szerezhetett, de talál-

1 Paulsen Peter: Wikinger funde aus Ungam. Archaeologica Hungarica 
XII, 1933-

2 id. m. 7 kk.
3 id. m. 32 kk.
4 Ann. Altah. id. h. 37.
6 Ld. erre Paulsen (id. m. 56), Fettich (id. ért. 515) és Huszár Lajos (Szent 

István pénzei, Sz. István-emlékkönyv II 359) térképeit.
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hatott ilyet készen a királyi kincstárban is. Ez a formai és díszítő 
elemeit tekintve jellegzetes viking fegyver Paulsen megállapítása 
szerint a legcsekélyebb mértékben sem hasonlít az ú. n. »Flügellanze« 
típusához tartozó nürnbergi (azelőtt bécsi) és a krakkói lándzsákhoz,1 
melyek karoling műhelyekben készültek.2 A két lándzsa hasonló
sága mellett szól az is, hogy Aba lándzsáját éppen úgy aranylemez 
borította, akárcsak a Dunában talált darabot. Bárhogy álljon is a két 
lándzsa egymáshoz való viszonyának kérdése, annyi kétségtelen, 
hogy az Aba-féle lándzsa éppoly kevéssé lehetett a szent lándzsa után
zata, akárcsak a budapesti. Az Altaichi Évkönyvek ugyanis Aba 
lancea deaurata-]áxó\ beszélnek, márpedig a szent lándzsának ebben az 
időben még nem volt aranyborítása! A mai aranyborítás tudniillik IV. 
Károlytól, az alatta talált ezüstborítás pedig IV. Henriktől szár
mazik.3 Mióta bebizonyosodott, hogy a nürnbergi, azelőtt bécsi 
lándzsa a Liutprand által leírt szent lándzsával azonos,4 nem két
séges az sem, hogy IV. Henrik előtt a lándzsának eredetileg semmiféle 
hüvelyszerű borítása nem volt. Az Annales Augustani-nak a Pleich- 
feldi csatára (1085) vonatkozó adata tehát, mely szerint IV. Henrik 
hasta deaurata-]a. az ellenség kezébe került,5 vagy a lándzsa külsejé
nek nemismeréséből, vagy még valószínűbben abból magyarázható, 
hogy a király ebben az ütközetben nem a szent lándzsát, hanem az 
Aba-féléhez hasonló díszfegyvert viselt.6 Ugyanígy II. Mieszkónak 
az Annales Magdeburgenses által említett lancea deaurata-ja7 sem 
azonosítható a krakkói lándzsával, mely hüvelyt csak a birodalmi

1 Id. m. 34. P a u l s e n n e k  itt megkockáztatott az a feltevése, mely 
szerint Aba Rómába küldött lándzsája a szent lándzsa utánzata lett volna, már 
Brackmann és Hofmeister nézeteinek átvételén alapul s így erre külön nem 
térünk ki.

2 Brackmann SB 1937.
3 G. Haupt id. m. 12. A magyar királyok lándzsájának és a birodalmi 

lándzsának ez az írott forrásokból és a tárgyi emlékekből egyaránt kitetsző 
különbsége döntő bizonyítéka az Ademar-interpolátor megbízhatatlanságának, 
aki szerint a magyar fejedelem a császári, a szent lándzsát kapta volna 
ajándékba.

* Brackmann SB 1937. A. W e i x e l  g ä r t n e r  és F.  S c h r a t e r  ezt 
megerősítő újabb nézeteire ld. Fr. Schneider, Die neueren Anschauungen der 
deutschen Historiker über die Kaiserpolitik des Mittelalters (1942) 139.

6 MGSS III 132.
8 Haupt id. m. 37, 8 jegyzet. Adatunk van arra, hogy IV. Henrik más alka

lommal nem engedte az ütközetbe elegyedni azt a csapatot, mely a szent lándzsát 
őrizte (Landulfus a. 1075. MGSS VIII. 98).

7 a. 1030 MGSS XVI. 170.

JPPP
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lándzsa után kapott.1 Magyarországon tehát, Lengyelországgal ellen
tétben, a szent lándzsa utánzására nem került sor, a lándzsa nem 
a magyar királyság, hanem csupán Péter hűbéres királyságának múló 
jelentőségű insigniuma volt, mely Szent István korával, vagy III. 
Ottó személyével erőszak nélkül kapcsolatba alig hozható.

Az elmondottakkal szemben lehetne arra hivatkozni, hogy VII. 
Gergelynek Salamonhoz írott levele nem egyedül a lándzsát nevezi a 
magyar királyság insigniumának, hanem azzal együtt egy koronáról 
is említést tesz. Ebben a kérdésben B a r t o n i e k  E m m a  meg
győző érvelését kell elfogadnunk : »Ne feledjük, Gergely mindenáron 
főhűbérurává akarta magát tenni minden keresztény fejedelemnek, 
így a magyar királynak is. Ezért Gergely előadása csak részben lehet 
helyes. Mert ne feledjük azt sem, hogy más, teljes hitelű német kró
nikák, melyeknek nem volt érdekük mást mondani, mint a puszta 
tényeket, csak a lándzsa megküldéséről tudnak. így az Altaichi Év
könyvek is, melyek pedig ennek a kornak magyar eseményeire máig 
a legfontosabb forrásunk, hiszen egykorú magyar krónikáink is ezek
ből merítettek. És csak lándzsát látott a Szent Péter-bazilikában 
felfüggesztve az a milánói követ is, ki 1077-ben járt városa megbízá
sából Rómában, s ezt krónikájában szintén megírja. Úgy hisszük, 
VII. Gergely a koronát csak állítólagos föhűbérúri igényei alátámasz
tására tette hozzá a lándzsához, s ennek a koronaküldésnek csak 
annyi alapja van, mint a pápai hűbéruraságnak Magyarország fölött, 
melyet VII. Gergely ebben a levélben is, de más írásaiban is épp ily 
meggyőződéssel hirdet.«2 A VII. Gergely által említett korona nem 
lehetett Szent István koronája, mert ez éppenúgy, mint a lándzsa, 
nem került többé vissza Magyarországra, márpedig a mai szentkorona 
felső része kétségtelenül régi, X. századi munka,3 melyhez ősidők 
óta a szent királytól való származás megingathatatlan hagyománya 
tapadt. Ha tehát III. Henrik egyáltalán koronát küldött Rómába, 
kié lehetett az? Azé, akié a lándzsa : t. i. Aba Sámuelé. A magyar 
középkor képes ábrázolásai alapján nyilvánvaló ugyanis, hogy a 
szentkorona, melyet a X III. század vége óta kimutathatóan a székes- 
fehérvári káptalan egyik ezzel megbízott kanonoka őrzött, kizárólag 
a koronázás éspedig az első királyavató koronázás féltve őrzött jel-

1 Fr. Schneider id. m. 140.
2 A magyar királykoronázások története, 59.
3 O. F a l  k e  (Arch. Ért. 1929, 125 kk.), milánói, G e r e v i c h  (id. m. 

324 jegyzet) római és montecassinói analógiákra hivatkozott.
Évkönyv az 1942. évre. 2
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vénye volt,1 melyet az uralkodók köznapi felségjelvényként sohasem 
használtak. Ennek a szakrális tiszteletnek2 tulajdonítható, hogy a 
középkorból egyetlen ábrázolását sem ismerjük s a királyok a képeken 
csak egyszerű circulus-t, illetőleg liliomkoronát viselnek. Aba Sámuel 
lándzsájával együtt legfeljebb egy ilyen használati korona került
III. Henrik kezébe s onnan Rómába. Az eredeti koronának, mellyel 
mint láttuk Pétert másodszor is felavatták, Rómába küldése már 
azért sem valószínű, mivel a császár ezáltal védencét legitimitása 
legfontosabb bizonyítékától fosztotta volna meg. Péter a bitorló 
Abával szemben az első király jelöltjének, törvényes utódának val
lotta magát, s így semmiképpen sem mondhatott le a már akkor 
ereklye értékű felségjelvényről. Mindezek a meggondolások Bartoniek 
magyarázatának helyessége mellett szólnak.

így meg tudjuk magyarázni azt is, hogy a székesfehérvári jelenet 
előtt mily szerepet játszott Magyarországon az aranyozott lándzsa. 
Nem jelvény, hanem csupán díszfegyver volt, a sereg vezérének jel
vénye, aminőt a német királyok a szent lándzsától függetlenül hasz
náltak, s amely a kor más uralkodóinál is kimutatható 3

De nem tekinthető császári ajándéknak és így patriciusi jelvény
nek a magyar szent korona sem. Erről csak akkor beszélhetnénk, ha 
sikerülne kimutatni,hogy a királyi koronát valóban III. Ottó kül
dötte Szent Istvánnak : ezt azonban maga Brackmann sem tartja 
kútfőszerűen igazolhatónak. A korona eredetére nézve útmutatást lát 
viszont a Nagyobb Legenda előadása azon részében, mely a királyi 
diadémot mint imperialis excellentiae signum-ot4 említi. E kifejezés 
alapján azonban császári közreműködésre azért nem gondolhatunk,

1 III. András 1293. oklevele szerint a királynak Szent István diadémjával 
való megkoronáztatásától a regiminis auctoritas et salutis exordium regnicolorum 
függ. (Kovachich, Vestigia comitiorum 150).

2 Gentile bíbornok, pápai követ szerint a korona oly tiszteletben részesü 
quasi in eo sit ius regium constitutum (Mon. Hung. Vat. I Ser. I. II. 353).

3 A fenti magyarázat után aligha fogunk Tóth Zoltán azon véleményének 
különös meggyőző erőt tulajdonítani, mintha VII. Gergely levelének a lándzsára 
vonatkozó híradása »egyszerre elfújja a szkepszis minden árnyát az Aba Sámuel 
és Péter-korabeli fentemlített, önmagukban talán bizonyos német tendenciával 
gyanúsítható megemlékezésekről, sőt azokon keresztül, ha nem tévedek, Ademar 
alapvető előadását is hitelesíti« (id. h. 63).

4 c. 9 : Post acceptum imperialis excellentiae signum, qualis vitae vir et 
discretionis fuerit, cum episcopis et primatibus Ungariae statutum a se decre
tum manifestum facit, in quo scilicet uniuscuiusque contrarium dictavit anti
dotum (SS rer. Hung. II 384).
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mivel az imperialis jelző itt nem »császárit« jelent. H e i n z  Löwe  a 
forrásanyag és az irodalom alapján meggyőzően kimutatta, hogy az 
imperium szó »ist . . . niemals einer ausschliesslich kaiserlichen Herr
schaft Vorbehalten gewesen«.1 Az angolszász gyakorlat hatása alatt 
a VIII. század óta a kontinensen is elterjedt az imperiumnak álta
lánosító használata, mely lényegében a regnum fogalmát fedi s az 
államhatalomgyakorlásának, az o r s z á g i á s n a k  kifejezésére szolgál. 
Hogy ez a szóhasználat a X. század végére sem változott meg, annak 
igazolásául éppen III. Ottó egyik oklevelére hivatkozhatunk, mely
ben omnia regum imperia említtetik.2 E gyakorlat ismeretében a 
Nagyobb Legenda szavait így kell fordítanunk : »elnyervén az or
szágiás jelvényét«. A mondat további részében ugyanis az országiás 
legtipikusabb megnyilatkozásáról, t. i. a király törvényhozó szere
péről van szó. Az imperialis jelző alkalmazását István koronázásával 
kapcsolatban más szempont is indokolttá tehette. Az imperium 
királyokra alkalmazva a korai középkorban a részfejedelmek fölött 
gyakorolt állami főhatalom kifejezésére is szolgált,3 István pedig, 
aki veszprémvölgyi alapítólevelében büszkén nevezte magát »egész 
Magyarország« királyának,4 a törzsfőkkel szemben éppen a korona 
jogán emelt kizárólagos igényt népének vezetésére.

Mindazok az érvek tehát, melyeket egyes újabb kutatók Szent 
István patriciátusának s így III. Ottó beavatkozásának igazolására 
felhoztak, alaposabban megvizsgálva tarthatatlanoknak bizonyulnak. 
Az elmélet filológiai, történelmi és régészeti szempontból egyaránt 
megdöntöttnek tekinthető s ezek után a lengyel és magyar aktus 
»kétségtelen« párhuzamosságáról c s a k  az b e s z é l h e t ,  a k i  k é t  
k r ó n i k a s z ö v e g  k o m p i l á c i ó  r é v é n  e l ő á l l o t t  pá r -

1 Id. m. 143.
* DO III 62.
3 Löwe id. m. 145.
4 1̂ (1) Exáepavo; y p trc iav d; ó xal x p á \ itáarj«; ou^pta?: Szentpétery Regesta nr. 

i .  Magyarázatunkkal szemben mitsem mond az a körülmény, hogy a Hartvik- 
legenda egyik kézirata — négy másikkal ellentétben — a Nagyobb Legenda 
imperialis jelzőjét regalis-ra változtatta (Tóth Z. id. m. 84). Arra is meg
felelhetünk, hogy miért regalis az előző mondatban a korona jelzője, itt pedig 
imperialis ? Az első esetben a regalis dignitatis corona ellentétben a corona in 
imperii dignitatem és a IX. sz. óta kimutatható ducalis corona (v. ö. G. Tellen
bach, DA. f. Gesch. Ma. 1941, 56) kifejezésekkel birtokosának rangját, míg az 
imperialis excellende signum a korona birtoklásából fakadó jogkört érzékelteti. 
Eckhart Ferenc jeles műve (A szent korona-eszme története, 1941) kellőképpen 
rávilágított a koronával kapcsolatos képzetek sokrétűségére.

2*



h u z a m o s s á g á t  a t ö r t é n é s  p á r h u z a m o s s á g á v a l  c s e 
r é l i  ös sze .

A magyar és a lengyel események között tehát nincsen hasonló
ság, annál több viszont a lényegbeli eltérés. Gallus ugyan dinasztikus 
érdekből a diadémátruházást koronázásként iparkodik feltüntetni s 
ezért művében Boleszláv királlyá szenteléséről is megemlékezik. 
Forrása, az elveszett Adalbert-életrajz azonban erről még mitsem 
tudott s csupán a patríciussá avatás merőben világias aktusáról szá
molt be.1 Gnesenben tehát a diadémátadáson kívül egyházi szertar
tásra nem került sor, ezzel szemben István felavatása a IX. század 
óta Nyugaton kialakult klerikalizált király- és császárszentelés2 
lényeges elemeinek gondos betartásával, akklamáció, felkenés és 
koronázás kíséretében ment végbe. Ez a különbség egymagában arra 
int, hogy a magyar esemény mintáját ne a patríciusavatás szertartá
sában keressük s politikai jelentőségét se ahhoz, hanem a királykreá
lásnak Nyugaton dívó egyházias formáihoz mérjük.

Feltűnő mindenekelőtt, hogy míg Boleszláv — miként ez Thiet- 
mar szóhasználatából jól kitűnik — a gneseni események után is dux 
maradt csupán, addig István éppen a koronázás következtében dux-ból 
rex-é lépett elő.3 4 A magyar aktusnak tehát a lengyellel ellentétben 
királykreáló jelentősége volt. Maga Boleszláv tudta a legjobban, 
hogy Ottó diadémja nem tette őt szuverén uralkodóvá s ezért 1004 
táján kísérletet te tt arra, hogy más forrásból coronam sui regni* 
szerezzen. Az erre vonatkozó tudósítás kifejezésmódja — mint alább 
látni fogjuk — meglepő világításba helyezi István avatásának a Na
gyobb Legendában hagyományozott hiteles leírását.

A magyar és lengyel egyházszervezésnek és államalapításnak 
azonos elbírálására irányuló törekvés végeredményben Ottó római 
császárságának »imperialisztikus« vagy ha úgy tetszik, univerzalisz- 
tikus felfogására vezethető vissza. Schramm a császáreszmének 
eredendően »Weltherrschaft«, de legalább is »Weltvorherrschaft«

1 Brackmann, Die Anfänge des polnischen Staates, SB Preuss. Akad. Phil.- 
Hist. Kl. 28.

2 P. E. Schramm, Die Krönung bei den Westfranken und Angelsachsen. Zeit
schrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte Kanon. Abt. XXIII (1934) 
117 ; U. attól, Der König von Frankreich (1939) és Geschichte des englischen König
tums (1937) I. L. Knabe id. ért. 64 kk. és legújabban E. Eichmann, Die Kaiser
krönung im Abendlande (1942) I.

3 Chronicon VI 2. (id. h. 134), IX 4 (u. o. 241).
4 Petri Damiani Vita Romualdi c. 28, MGSS IV 852.
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igényt tulajdonít s Brackmann is felteszi, hogy Ottó mint az egész 
nyugati kereszténység ura avatkozott be a lengyel és magyar ügyekbe. 
E felfogás szerint a császári címben univerzális lehetőségek szunnyad
tak,1 a birodalom fogalma oly tág volt, hogy abba Európa keleti 
részének új népei és országai is belefértek. A középkori császárság és 
a világuralmi eszme viszonyának megítélésében azonban óvatosan 
kell eljárnunk. Még ahol ennek az antik gondolatnak elméleti han
goztatása, függetlenül a politikai realitásoktól mindenképen termé
szetes volna, a világuralmi igény ott is alig jut szóhoz : »In den 
Ordines tritt der Gedanke der Weltherrschaft kaum hervor und auch 
die Berichte sind im allgemeinen nicht auf diesen Ton gestimmt; sie 
verzeichnen meist nur, dass der Kaiser den Titel eines Caesars und 
Augustus erlangt habe, aber von einem eigentlichen Machtzuwachs 
wissen sie nichts«.2 Változás etekintetben csak a Staufok korszaká
ban mutatkozik, de a Kúria ekkor is kínosan ügyel arra, nehogy a 
császáravatás bizonyos elemei, így elsősorban a birodalmi alma á t
adása sértsék a többi uralkodó érzékenységét.3

Vájjon igazolható-e Ottó esetében az imperiumnak ez a hagyo
mányoktól eltérő széleskörű felfogása és gyakorlati érvényesítése? 
Jelentett-e a renovatio gondolatvilága oly többletet, melynek alapján 
a birodalomnak karoling-szász elképzelése s annak erős térbeli kor
látozottsága helyébe az orbist átfogó antik világállam ideálja lépett?

Az önmagában keveset mondó hagyományos császárcím — az 
imperator Romanorum augustus — III. Ottó-korabeli tartalmát 
illetően több egykorú hiteles magyarázat áll rendelkezésünkre, melyek 
félreérthetetlenül megmondják, hogy mely népeket és minő terüle
teket tekintett a császár birodalmához tartozóknak. Már császárrá 
koronázásának napján, 996 május 22.-én kelt oklevele4 felsorolja 
azokat a népeket, melyek impériumát alkotják : rómaiak, frankok, 
bajorok, szászok, elszásziak, suévek és lotharingiaiak tartoznak 
ide, tehát az örök város lakóin kívül a német törzsek összessége

1 Az új német történetszemlélet elvi alapon veti el a birodalmi gondolat 
univerzalisztikus értelmezését : ld. erre H. von Srbik (HZ 164, 1941) és G. Krüger 
(HZ 165,1942) vitáját. K r ü g e r  szerint (id.h. 471) : »Die nationalsozialistische 
Weltanschauung hat von Anbeginn an Ablehnung und »Abkehr von Universalis
men jeder Art« bedeutet, die jetzt auch von der deutschen Wissenschaft voll
zogen werden muss«. Hasonló értelemben nyilatkozott legutóbb W. Mommsen 
is: HZ 167 (1942) 66 kk.

2 Eichmann id. m. II 121.
3 U. o. I 277 — 278.
4 DO III 197.
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jelenti a birodalmat. 1001 január 23.-i oklevelében1 Ottó magát 
rómainak, szásznak és itáliainak nevezi, ami leegyszerűsített formá
ban lényegében ugyanazokat az elemeket emeli ki, mint első császár
oklevelének felsorolása.

E két hivatalos jellegű megnyilatkozáson kívül a korabeli császár
eszme tartalmának megismerése szempontjából igen nagy jelentő
sége van Gerbert-Szilveszter állásfoglalásának, aki a kutatók egy
öntetű véleménye szerint elsősorban terelte az ifjú császár figyelmét 
a Róma-eszme és a renovatio gondolatvilága felé.2 Bármily meg
lepően hangzik is, az antik világnak ez a nagy csodálója magában sem 
táplált s így Ottóban sem élesztgetett világuralmi ábrándokat. Az az 
imperium Romanum, melyet magáénak vallott s amelyet oly büszkén 
állított szembe a másik, a bizánci Rómával, nem régi reminiszcenciák
ból táplálkozó ködkép, vagy még csak megvalósítandó terv, hanem 
Nagy Károly kora óta fennálló politikai és kulturális valóság volt. 
Művének Ottóhoz intézett híres ajánlásában tulajdonképpen nem akar 
mást, mint császári tanítványát öröksége rómaiságának tudatára 
ébreszteni. »Miénk, a miénk a római birodalom. Erőt ad a gyümölcs
hozó Itália, katonát Gallia és Germánia s nem hiányoznak nekünk a 
szkiták erős országai sem«.3 Gerbert tehát világosan megmondja, 
hogy mely országok alkotják Ottó római birodalmát : Italia az örök 
várossal, Gallia, azaz Nyugat-Németország, Germania, vagyis Kelet- 
Németország és a szkiták országai, azaz a császár fennhatósága alatt 
álló szláv területek.4 A birodalomnak ugyanez a felfogása tükröződik 
az Ottó számára 998-ban készült reichenaui evangeliárium egyik 
mellékképén is, mely a birodalomhoz tartozó népeket a császár előtt 
hódoló nőalakok képében ábrázolja, éspedig Itáliát, Galliát, 
Germániát és Sclavinia-t,5 tehát pontosan azokat az országokat, 
melyeket ajánlásában Gerbert is felsorolt. De maga Ottó sem azono
sította birodalmát az antik imperiummal. Midőn a rómaiaknak azt 
mondja,6 hogy a birodalmat oly távoli részekre is kiterjesztette,

'D O  III 390.
2 »Eine Tatsache steht allerdings fe s t : seitdem Gerbert im April 997 an 

den kaiserlichen Hof berufen wurde und dort monatelang blieb, auch am zweiten 
Römerzuge im Winter 997/98 teilnahm, trat Rom für den Kaiser stärker in den 
Vordergrund« (Brackmann, Kaiser Otto stb. id. h. 9), v. ö. Schramm id. m. I 99.

3 Havet id. m. 237.
4 A felsorolt országok azonosítására Id. Schramm I 119 és Brackmann SB 

1932, 15, SB 1935, I7-
5 Ld. : Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige II. Abb. 74 a-b.
6 Thangmar, Vita Bernwardi c. 25. MGSS IV 770.
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ahová világhódító őseik sem tették lábukat, világos különbséget tesz 
a múlt és a jelen között: a német embernek, a szász dinasztia sarjá
nak és a kor gyermekének Rómával szemben is megnyilatkozó öntu
data beszél belőle. A birodalomfelfogás tehát a valóság talaján áll, 
csupán a tényleges birtokállományt öleli fel s azon túl nem tekint : 
az imperium Romanum az Ottók itáliai, német és szláv örökségével 
azonos.1 Ahogy a középkori urbs nem az aurelianusi falakig terjedt, 
akként a középkori orbis határai sem a Kaspi-tenger és a perzsa öböl 
tájékán, hanem a Warthe és a Fischa mentén húzódtak.

E kézenfekvő valószínűség ellenére egyes kutatók hajlandók 
Ottó császár-eszméjében bizonyos világuralmi elemeket feltételezni, 
így Schramm2 hivatkozik 1001 január 23-án kelt oklevelének orbis 
imperator augustus intitulatiójára, melyet a következő fordítással ad 
vissza : »Kaiser des Erdkreises«. Magyarázata azonban elnézésen 
alapul, amennyiben az oklevél szövegében a császár címe nem orbis 
imperator augustus, mint idézi, hanem orbis Romani imperator 
augustus.3 Ottó tehát e szerint nem a »földkerekség«, hanem csupán 
a »római világ ura«, ami első pillantásra is felismerhetően lényeges 
különbség. A tényleges cím nyilvánvalóan szűkebbértelmű, mint erre 
R . S c h l i e r e r n e k 4 az orbis és az orbis Romanus összehasonlítására 
vonatkozó alapos vizsgálatai kétségkívül rámutattak : »,Orbis' ist
einer der dehnbarsten Begriffe, die es im mittelalterlichen Latein gibt«. 
Az orbis Romanus általában alig jelent mást, vagy többet, mint az 
imperium Romanum s a reá való hivatkozások esetében legalább is 
kétséges, hogy eredeti jelentése, t. i. a »római földkerekség« egyáltalán 
tudatos volt-e a középkori írók számára.5 Az idézett 1001. oklevél 
tehát, mely a császárt Romanus, Saxonicus et Italicus-nak mondja, 
szintén nem fejez ki világuralmi tartalmú császáreszmét s így intitu- 
latiója sem más, mint csupán egyik változata a hagyományos s a 
császár későbbi okleveleiben ismét visszatérő imperator Romanorum 
augustus címnek.

1 Abból, hogy a császárnak »gehorchen Italien, Gallien, Germanien und 
die Scythen oder Slaven«, távolról sem következik, hogy a római császár »der 
Herrscher der Welt« (Brackmann SB 1935, 17.), mert ezen a hatalmi szférán 
nemcsak a francia királyság, de az ibér fejedelemségek, az Észak germán országai, 
a különböző normán államalakulatok s nem utolsó sorban a bizánci császárság 
is kívül estek.

2 Id. m. I 157.
3 DO III 390.
4 Weltherrschaftsgedanke und altdeutsches Kaisertum (1934) 24 kk.

6 U. o. 27, i i . j .
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A császár világuralmára némi homályos célzásokat egyedül Ver- 
celli Leónak III. Ottóhoz és V. Gergely pápához írt költeménye1 
tartalmaz, mely Görögországot és Babilont is emlegeti. Schlierer 
vizsgálataira való utalással hangsúlyoznunk kell azonban, hogy itt 
oly tipikus költő-udvaronci megnyilatkozással van dolgunk, melynek 
az államélet valóságai szempontjából semmiféle jelentőséget sem tulaj
doníthatunk.2 Ugyanez áll arra a másik, még II. Ottóhoz 981 táján 
írt költeményre3 is, mely a különböző népeknek a császárhoz való 
viszonyát jellemzi. E vers a földkerekség valamennyi népét felsorolja, 
realitására azonban misem jellemzőbb, minthogy azokról a szaracé- 
nokról is megemlékezik, akik II. Ottót két évvel később Dél-Itáliában 
döntő módon megverték. A császárra és a Birodalomra »sziszegő 
magyar« éppoly kevéssé tagja az imperiumnak, akárcsak a szintén fel
sorolt görög, pun, szaracén, francia és spanyol, akiket a valóságban 
egyetlen császár sem tekintett alattvalóinak.

De miben jelentkezik akkor III. Ottó impériumának a kortársak 
és a modern kutatás által egyöntetűen hangsúlyozott különleges, 
elődeiétől eltérő rómaisága? Miért tulajdonítottak neki még bizalmas 
hívei is a régi világ feltámasztására irányuló szándékokat? A felelet 
egyszerű : azért, mert öröklött birodalmát, mely nevében római, 
a valóságban azonban germán felépítésű volt, Ottó bizonyos értelem
ben kétségkívül romanizálni iparkodott. E törekvés lényegét a régi 
római tisztségek, elsősorban a patriciátus felújításában és a szász ház 
németországi birtokaira való alkalmazásában ismerhetjük fel. Ziazo 
római patriciussága még nem sértett német érdekeket és hagyomá
nyokat, de a császár nagynénjének, Mathild apátnőnek 997-ben a regni 
cura-val való megbízása és patricia-vá történt kinevezése már újszerű 
lépés volt. Betetőzte ezt Boleszlávnak a patriciusi címmel történt 
kitüntetése, melyet Thietmar4 tanúsága szerint a német közvéle
mény úgy értelmezett, hogy a lengyel fejedelem a császár jóvoltából 
tributarius-ból dominus-szá lépett elő, amely tehát az előzményekkel 
ellentétben álló intézkedésnek és így a királyság régi rendje meg
bontásának tekintetett. Bármennyire hangsúlyozza is Brackmann, 
hogy a gneseni aktus nem jelentette a lengyel fejedelem adófizetői

1 Schramm id. m. II 63.
* Id. m. 36 kk. Találóan állapítja meg, hogy a világuralmi gondolatot csupán 

á költők és udvaroncok, városi rómaiak és itáliaiak, továbbá azok a férfiak han
goztatták, akik a római jognak XII. századbeli felújításában résztvettek.

* Schramm id. m. II 61.
* Chronicon V 10 SS rer. Germ. ed. Kurze 113.
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állásának és a német királytól való függő helyzetének feloldását, 
kétségtelen, hogy iooo után Boleszláv elsősorban birodalmi patrícius
nak s csak másodsorban adófizető vazallusnak számított, azaz hely
zetében — különösen a német episzkopátus kikapcsolása következté
ben — jelentékeny emelkedés következett be. Boleszlávnak ez az 
»előléptetése« a német királyságtól teljesen független volt s maga 
Ottó is úgy fogta fel, mint Lengyelországnak a Birodalomba való 
felvételét, illetőleg bekebelezését. Ez a bekebelezés azonban nem a 
császáreszme univerzalisztikus értelmezésének, hanem az ottói 
örökség egészének rómaias, azaz a patriciátus formájában tör
tént újjárendezésének következménye volt. A német királyok 
által lengyel földön kiépített hatalmi állás az új értelmezés szerint 
a római császárságot gyarapította s így a kortársak a renovációs 
törekvések bizonyítékának és a régi államkoncepció feladásának 
tekintették. A Birodalom e kiterjesztése azonban — s a lényeges moz
zanat éppen ez — a m e g l e v ő  b i r t o k á l l o m á n y  rómaias átren
dezésével ment végbe s így a legcsekélyebb támpontunk sincsen annak 
feltételezésére, hogy Ottó a patriciátus adományozása révén oly or
szágokat is császári fennhatósága alá akart volna vonni, melyek tőle 
ténylegesen nem függöttek.1 Magyarország esete ez, s így a császár
eszme tartalmának vizsgálata teljes összhangot mutat a magyar 
királyavatás részleteit illető eredményeinkkel. Ottó sem mint római 
császár, sem pedig mint német király nem rendelkezett jogalappal 
ahoz, hogy a keresztény hitre térő és európai életformákat felvevő 
Magyarország egyházi és állami viszonyainak kialakításába k ö z 
v e t l e n ü l  beleszóljon.

Mindaz, amit a keresztény magyar egyház és állam megalakulá
sáról pozitívumként megállapíthatunk, amellett szól, hogy ez a nagy

1 így már a IX. században is, midőn Boso a Provence-szal királyi címet 
kapott Kopasz Károlytól (877), hogy az more priscorum imperatorum regibus 
videretur dominari (Reginonis Chronicon a. 877. SS rer. Germ. 1890, 113 ). Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy Boso esetében a helyi arisztokráciából felemelkedő 
regulus-ról (Cont. Ann. Fuldensium a. SS. rer. Germ. ) van szó, aki a Karolingok 
összbirodalmához tartozó területen uralkodik s így természetszerűen függő viszony
ban van a császártól. H i r s c h n e k  (id. ért. 213) erre az aktusra való hivat
kozása a császár és a magyar uralkodó viszonyához tehát nem szolgáltathat 
analógiát. Hirsch véleményével szemben legutóbb G . T e l l e n b a c h  mutatott rá 
arra, hogy a tudósítás csak írójára, nem pedig a tényre jellemző : »Karl. d. Kahle 
verlieh Boso die Krone, ohne ihn je zum König zu erheben«. A koronát ugyanis 
egy egykorú forrás corona ducalis-nak mondja (Über Herzogskronen u. Herzogs
hüte im M A. DA f. Gesch. Ma.-s. V 1941, 59, Anm. 2.).
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átalakulás a császár és a császári politika tényleges és közvetlen n 
beavatkozása nélkül ment végbe. Azok a források ugyanis, melyekre 9  

B r a c k m a n n  a feltételezett beleszólás bizonyítékaiként hivatkozik, , 
részben teljesen értéktelenek, részben pedig nem azt tartalmazzák, 
amit ö belőlük kikövetkeztet. Ezek közül legrövidebben Ademar t 
Historia-jának1 és az Annales Virdunenses-nek2 rövid tudósításá- - 
val végezhetünk. E szűkszavú évkönyvi bejegyzések ugyanis nem a i 
magyar egyház szervezésével, hanem a magyarok és királyuk meg
térésével foglalkoznak s ezt tulajdonítják teljesen tévesen III. Ottó
nak.3 Ha meggondoljuk, hogy a magyar kereszténység gyökerei még } 
a honfoglalás előtti időbe nyúlnak vissza,4 a X. század dereka óta j 
a bizánciak is térítettek,5 s a keresztény foglyok hatása is jelentős < 
volt,6 ha hozzávesszük ehhez, hogy a magyar fejedelmi család és í 
a magyar nép megtérítését közel három évtizeddel előbb Piligrim i 
papjai kezdették meg,7 azt később elsősorban maguk a fejedelmek, 
Géza és István folytatták,8 akkor ezeknek az események színterétől 
távolélő íróktól származó tárgyilag és kronológiailag is hibás krónikás 
adatoknak aligha fogunk forrásértéket tulajdonítani.

De nem bizonyít Ottó irányító szerepe mellett a Brackmann által 
felvonultatott egyetlen hiteles egykorú kútfő, Thietmar tudósítása sem. 
Brackmann Thietmar sokat idézett mondatát9 úgy értelmezi, hogy 
a magyar fejedelem országa egyházának megszervezését a császár 
»kegyéből és biztatására« kezdette meg, mint ahogy a királyi koronát

1 III 31 MGSS IV 129.
2 a. 998 (1010) MGSS IV 8. Ennek az adatnak értékére a bejegyzés eredeti 

dátuma is jellem ző!
3 Tóth Z. függése a német felfogástól etekintetben is teljes, anélkül,hogy 

indokolása a legkisebb többletet is tartalmazná.
* Moravcsik Gyula, A honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység. Szent 

István-emlékkönyv I (1938) 171 kk.
8 Váczy Péter, Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában u. o.

I 213 kk.
6 Hóman-Szekfű, Magyar történet I3 (1935) 164 kk.
7 Hauck, A., Kirchengeschichte Deutschlands III5 163 kk. ; Csóka I. Lajos,

A magyarok és a kereszténység Géza fejedelem korában. Szent István-emlékkönyv 
I 268.

8 Németh Gyula, A magyar kereszténység kezdete, Budapesti Szemle 1940 
14. kk.

9 IV 59 : Imperatoris autem predicti gratia et hortatu gener Heinrici 
ducis Bawariorum, Waic in regno suimet episcopales cathedras faciens coronam 
et benedictionem accepit. SS. rer. Germ. ed. Kurze 97.
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is tőle kapta. A »kegynek és biztatásnak« az egyházi és állami aktusra 
való együttes vonatkoztatása azonban éppen Thietmar szövegéből nem 
igazolható. A püspökségek alapítását tartalmazó rész ugyanis nyilván
valóan közbevetett mondat, mellyel az író a magyar fejedelem egyház
pártoló érdemeit kívánja kiemelni s ezzel a korona és áldás elnyerését 
indokolni. A kegy és biztatás tehát nem a közbevetett mondatban 
említett püspökségalapításokra vonatkozik s így ebből császári fel
hatalmazásra sem következtethetünk. István egyéniségének és élet
művének ismerete ellentmond minden oly feltevés valószínűségének, 
mintha a püspökségek alapításához kívülről jövő »biztatásra« vagy 
éppen »unszolásra« lett volna szüksége. A merseburgi történetíró szavai 
alapján éppen ellenkezőleg arra kell gondolnunk, hogy a korona el
nyerése az egyházszervezés következménye volt, azaz a püspökségek 
alapítása megelőzte a koronázást. Ugyanez a kép alakul ki a részben 
egykorú, részben valamivel későbbi magyar forrásokból is, melyeknek 
tudósításait Brackmann egyáltalán nem vette figyelembe.

A birtokjogi rendelkezéseiben interpolált, de elbeszélő részében 
hiteles pannonhalmi alapítólevél1 szerint az egyházi szervezet kiépítése 
a Koppány-féle lázadás leverése után abban az időben indult meg, 
midőn a Géza fejedelem által megkezdett pannonhalmi kolostoron 
kívül »még sem püspökségek, sem apátságok nem voltak Magyar- 
országon«. Az 1002. esztendőben azonban, midőn az alapítólevél ere
detije kelt, a későbbi szervezet alapjai, az esztergomi érsekség és a 
dunántúli püspökségek már készen állottak Vagyis az egyházszervező 
munka megindulása 997-re, tehát oly korai időpontra tehető, amidőn 
Ottó egyházpolitikai rendszeréből még azok az elemek is hiányoztak, 
melyek később a gneseni aktusban érvényesültek. A pannonhalmi 
oklevél narratio-jából elvonható következtetéseket teljes mértékben 
alátámasztja István Nagyobb Legendájának2 azon egyező tudósítása 
is, mely szerint az egyházszervezés munkája még a koronázás előtt 
megindult. Ezt az egyházi szervezetet pedig István minden külső 
felhatalmazás nélkül építette k i3 s ahhoz csak később, talán már a 
koronázás után nyert pápai hozzájárulást. A pannonhalmi alapító- 
levélnek az a kijelentése ugyanis, mely szerint a király senkit sem

1 Szentpétery, Szent István király oklevelei. Szent István-emlékkönyv II 
!33 kk. és — különösen a szóbanforgó részre — Váczy, Die erste Epoche des unga
rischen Königtums 98.

2 c. 8. SS rer. Hung. II 385.
3 Váczy id. m. 92 kk.
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kérdezett, hogy hová helyezze a püspökségek határait1, a 997 utáni, 
nem pedig a koronázás utáni helyzetre vonatkozik, tehát a felhatal
mazás hiányának döntő bizonyítéka s így patriciusi jognak már azért 
sem tekinthető, mivel István előbb élt vele, mintsem III. Ottó e tiszt
ségnek itáliánkívüli alkalmazására egyáltalán gondolt volna.

Ugyanígy az 1000. esztendő, tehát III. Ottó »birodalomeszméjének« 
kialakulása előtt tette meg Magyarország a keresztény államforma 
felvételéhez vezető elhatározó lépést is. Az újabb német kutatók kivétel 
nélkül abba a hibába estek, hogy a német-magyar politikai kapcsolatok 
kezdetét közvetlenül a koronázást megelőző időre helyezték s a császári 
politika akciójaként könyvelték el. A valóság ezzel szemben az, hogy 
e kapcsolatok már Géza fejedelem utolsó éveiben is igen bensőségesek 
voltak, azonban nem a Birodalom és a magyar fejedelmi ház, hanem 
kizárólag a bajor és a magyar dinasztia között szövődtek.

Géza fejedelem Szent Adalbert halálának évében, 997 legelején 
távozott az élők sorából.2 Utolsó éveiben udvarában már döntő 
szerepet játszottak azok az előkelő bajor nemesek, akik később fiának. 
Szent Istvánnak legfőbb támaszává és tanácsadóivá váltak.3 így 
a Wasserburgból származó Vecelin, a Hunt-Pázmán testvérpár, a XI. 
század folyamán a honfoglaló magyar arisztokráciával összeházasodott 
és ennek következtében elmagyarosodott vezető családok, a Ják és 
Huntpázmán nemzetség ősei.4 Ha István király Intelmeiben nagy 
nyomatékkai ajánlja fia figyelmébe azokat az idegeneket, akik az 
országba »különböző fegyvereket és tudományokat«5 hoznak, úgy 
alighanem e hűséges bajor vitézeire gondolt. Hunt és Pázmán voltak 
ugyanis azok, akik őt a Garam partján »német módra« karddal övez
ték 6 s Vecelinnel együtt ugyanők vették ki az oroszlánrészt a Koppány- 
féle lázadás leverésében.7 Bennük kell tehát látnunk azokat a politikai

1 Quod si vos fideles licuit mihi, quo volui, loco episcopatus et abbatias 
statuere, an non licuit cuipiam loco, quod volui, ut facerem ? Ld. V á c z y  id. 
m. 98 k. nyilvánított felfogását, melyet S z e n t p é t e r y  (id. ért. 161, i jegyzet) 
elutasító állásfoglalása ellenére is meggyőzőnek tartok.

2 Legenda Maior c. 5. SS rer. Hung. II 381.
* Chronici Hungáriái compositio c. 41 SS rer. Hung. I. 297.
4 Hóman-Szekfü, Magyar történet I3 474.
9 Institutio morum c. VI : De detentione et nutrimento hospitum. SS rer. 

Hung. II 625.
• Chronici Hungarici compositio c. 41 : qui sanctum Stephanum regem in 

flumine Goran gladio Theutonicorum more accinxerunt (SS rer. Hung. II. 297) 
és u. o. c. 64. id. h. 313.

7 Ld. erre a pannonhalmi alapítólevél narratio-ját.
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és katonai tanácsadókat, akik az ifjú fejedelemmel mindjárt a hatalom 
átvétele után nemcsak a nyugati katonai szervezetet, fegyverzetet és 
harcmodort, de egyben a korszerű államberendezést is megismertették. 
E férfiak azonban nem a császári politika, hanem az önálló utakon 
haladó bajor dinasztikus törekvések képviselői voltak. A birodalmi 
politika III. Ottó nagykorúságáig éppen délkelet irányában a legcseké
lyebb aktivitást sem mutatja, a bajor-magyar kapcsolatokban pedig 
mindkét oldalról annyi közvetlen dinasztikus érdek érvényesül, hogy 
e kapcsolatok »felsőbb« irányítására aligha gondolhatunk. Civakodó 
Henrik a császári házzal való kibékülés után is a maga céljait követte.

A magyar hagyomány alapján nem lehet kétséges ugyanis, hogy 
az említett bajor előkelők Gizella hercegnő kíséretében kerültek Magyar- 
országra. Minthogy pedig az udvarban való jelenlétük már Géza feje
delem életében megállapítható, István és Gizella házasságát 997 előttre 
kell tennünk. A Kisebb Legenda adatát, mely szerint az ifjú fejedelmi 
pár egybekelése Géza utolsó éveiben történt,1 Herimannus tanúsága 
is alátámasztja, aki krónikájában e házasságot a 995. évhez jegyezte 
fel.2

A magyar fejedelmi háznak és ezáltal magának Magyarországnak, 
mint hatalmi tényezőnek német részről való értékelését semmi sem 
mutatja jobban, mint az a tény, hogy ez a házasság egyáltalán létre
jöhetett. Gizella nemcsak bajor hercegnő, de egyben a császár egyik 
legközelebbi rokona is volt, akit oly időszakban adtak nőül a nemrég 
még pogány és ellenséges szomszéd ország trónjának várományosához, 
amidőn a vérségi egyenjogúság tudata a német uralkodóházban már 
teljesen kialakult A X. századtól kezdve a nyugati és a bizánci udva
rokban általános felfogás, hogy a császári és királyi házak sarjai csak 
egyenrangú vagy közel egyenrangú uralkodócsaládok tagjaival léphet
nek házasságra, nehogy az uralkodó nemzetség misztikus felkentsége 
az egyenlőtlen házasságok következtében csorbát szenvedjen.3 Liut- 
prand konstantinápolyi követsége alkalmával szemére vetette a bizán
ciaknak, hogy az ő ura, noha hatalmasabb szláv vazallusai vannak,

1 C. 2. : Qui (t. i. Géza) cum iám senesceret . . . filio, arce regni sublimando, 
uxorem nobilissimam ex latissima Romanorum imperatorum prosapia deri
vatam duxit (SS rer. Hung. II. 394 ).

2 MGSS V 117. A házasság időpontjának kérdését a német és a magyar 
források egyezése dönti el, éppen ezért nem fogadhatjuk el K. S c h ü n e m a n n -  
nak azt a felfogását (Die Deutschen in Ungarn, 1923, 38 k.), mely szerint a házas
ságra csak a koronázás után került sor.

3 F. Kern, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht (1914) 33 kk.
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mint a görög császárnak, mégsem adta hozzájuk nőrokonait feleségül, 
mint ezt Christophoros császár Péter bolgár fejedelemmel tette.1 
A szász ház e szigorú dinasztikus felfogását családi kapcsolataik vilá
gosan elénk tárják. I. Henrik összes leányleszármazói vagy német 
fejedelmekhez vagy nyugati uralkodókhoz mentek nőül s nincs példa 
arra, hogy a szláv vazallusok a királyi házból való feleséget kaptak 
volna. Az az I. Mieszko, aki Hodo őrgróf házát csak egyszerű ruhá
zatban merte felkeresni s sohasem maradt ülve, ha az őrgróf felállott 
helyéről,2 kitüntetésnek vehette, midőn Ditrich nordmarki őrgróf 
leányának kezét elnyerte.3 Nagyravágyó fia, Boleszláv Chrobry sem 
jutott soha előkelőbb hitvestárshoz. Első felesége Rigdag meisseni 
őrgróf leánya volt, 4 s sikerei tetőpontján, az 1018.-Í bautzeni béke 
után is csak egy oly őrgróf leányra számíthatott, akinek kezére már 
régóta pályázott.5 De nemcsak a szász, hanem a száli ház uralkodói 
sem léptek szívesen rokoni viszonyba a Kelet szláv uralkodócsaládjai
val. Midőn Jaroszláv kievi nagyfejedelem 1043-ban követeket küldött 
III. Henrik császárhoz, hogy neki leányát feleségül felajánlja, azok 
»certum repudium reportabant«.6 Az ilyen házasságot még egy őrgróf 
esetében is matrimonium impar-nak,7 szláv anyától való születést a 
származás előkelőségét csökkentő körülménynek tekintették. Az el
mondottak alapján nyilvánvaló, hogy István és Gizella házasságában 
a két uralkodóház közel azonos értékelésének bizonyítékát kell látnunk, 
a magyar fejedelem ezért már a bajor ág dinasztikus érdekeire és érzé
kenységére való tekintettel sem kerülhetett oly helyzetbe, mely az 
egyenjogúság követelményével államjogi vonatkozásban összeegyez
tethetetlen lett volna.

A bajor uralkodóház tehát következetes lépéseinek sorozatával 
Magyarországot illetően befejezett tények elé állította a birodalmi 
politikát. Az ország népe keresztény hitre tért, a pogány ellenállást 
fegyver törte le, az egyházi szervezet kiépítése megindult s a magyarok 
ifjú fejedelme a császár közeli nőrokonának férje volt. Nyomai vannak

1 Legatio c. 16. SS rer. Germ. 106.
2 Brackmann, Die politische Entwicklung Osteuropas (a Deutschland und 

Polen c. általa szerkesztett műben 30).
* Thietmar IV 57. (id. h. 95) Oda előzőleg apáca volt s házassága absque 

canonica auctoritate történt.
*u. o. IV. 58. id. h. 96.
5 u. o. IX : diu iám desiderata (id. h. 239). .
• Lamberti Hersfeldensis Annales a. 1043. SS rer. Germ. 58.
7 Lamberti Hersfeldensis Annales a. 1057 : frater Willehelmi marchionis. 

sed, matrimonio impari, matre scilicet slavica (id. h. 71).
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azonban annak is, hogy nemcsak a bajor uralkodóház, hanem a császári 
keleti politikával egyébként oppozicióban lévő német közvélemény is 
különbözőképpen ítélte meg a magyar és a lengyel fejedelmeknek és 
ezzel országaiknak a birodalomhoz való viszonyát. Az a Thietmar, 
aki Isten bocsánatát kéri a császárra, amiért Boleszlávot adófizetőből 
úrrá léptette elő,1 István királyságát egyházpártoló tevékenységére2 
és igaz keresztényi egyéniségére való tekintettel3 rokonszenvvel tár
gyalja.

A bajor uralkodóház magyarországi érdekeltségének és a német 
közvélemény beállítottságának ismeretében válik érthetővé III. Ottónak 
a magyar királyság megalapításában játszott szerepe. István nem 
maradhatott a lengyel és cseh fejedelemmel egyenrangú dux s nem 
válhatott birodalmi patríciussá sem, hanem a császár »kegyéből és 
biztatására« a »koronát és áldást« kellett kapnia. E korona azonban —

1 V. io  id. h. 113.
8 III. 59: . . . i n  regno suimet episcopales cathedras fa c ie n s ... (id. 

h. 97).
3 IX. 4 : Numquam audivi aliquem, qui tantum parceret victis (id. h. 241). 

V. Ö. Gombos F. Albin, Szent István a középkori külföldi történetírásban. Szent 
István-emlékkönyv III 279 kk. T ó t h  Z o l t á n  (id .m. 56) felveti a kérdést, hogy 
Thietmar nem ugyanúgy nyilatkozott volna Szent Istvánról, mint Boleszlávról, 
ha bármely okból »fegyverrel szegül ellen a birodalmi seregeknek«. Nem szólva 
arról, hogy ellenőrizhetetlen lehetőségek feszegetése meghaladja a történetírás 
illetékességét, ez a felfogás végeredményben a gneseni aktusnak B a e t h g e n  
és B r a c k m a n n  álláspontjától eltérő oly értelmezésére vezethető vissza, 
mintha Boleszláv már akkor királyi címet és koronát nyert volna. E nézet cáfo
lására elegendő arra hivatkoznunk, hogy ha a korona és a királyi cím elnyerése 
már 1000-ben megtörtént volna, akkor a német közvéleménynek Boleszláv 1025-i 
koronázása alkalmával kitörő egyhangú felháborodása ugyanúgy érthetetlen 
lenne, mint ahogy nem tudnók magyarázatát adni II. Henrik azon törekvésének 
sem, mellyel megakadályozni iparkodott, hogy a lengyel fejedelem Rómából 
kapjon koronát. Míg Brackmann erőteljesen hangoztatta a tributarius lengyel 
fejedelem és a de facto független magyar király helyzetének eltérő voltát, addig 
Tóth Zoltán más vonatkozásokban is (29, 54 j .) elmosni iparkodik a szentistváni 
Magyarország és a szláv Kelet-Európa között mutatkozó s a német kutatás által 
több ízben is elismert különbségeket. Felfogása tehát nemcsupán Brackmann, 
de még Hirsch nézeteinél is messzebb megy. V. ö. még a 75 1. 4. jegyzetet. Ha 
ugyanő Szent István »egyetlen megemlített személyi jellegzetességét« csupán 
abban látja, hogy mint a bajor herceg veje püspökségeket alapított (56), úgy 
egyszerűen figyelmen kívül hagyja Thietmarnak e jegyzetben idézett, a magyar 
király keresztény uralkodói egyéniségét kiemelő, őt szinte kortársai fölé emelő 
megjegyzését. Szerintünk éppen ez a megjegyzés bizonyítja, hogy a »kegy és 
biztatás«-t Thietmar nem a püspökségek alapítására, hanem a korona elnyerésére 
értette.
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mint látni fogjuk — nem a császár, hanem a pápa ajándéka volt, ado
mányozásában pedig a pápaság hagyományos szempontjai és törté
netileg megalapozott igényei is szóhoz jutottak. A bajor, a császári és a 
pápai politikának a magyar kérdésben iooo táján megmutatkozó össz
hangja kielégítően magyarázza a Birodalom és Cseh-, valamint Lengyel- 
ország viszonyától lényegében különböző alakulását s ezzel egy száza
dokra kiható egyéni fejlődés megindulását. Azok a német történetírók 
ítéltek tehát helyesen, akik a középkori császárpolitikának a Kelet 
irányában elfoglalt álláspontját nem az O s t p o l i t i k  kevés történeti 
realitást tartalmazó szólama alapján, hanem a valóságos helyzet figye
lembevételével ítélték meg. Ezek közül elsősorban H. A u b i n  véle
ményét kell megemlítenünk, mely szerint Magyarország irányában 
Cseh- és Lengyelországgal ellentétben » D e u t s c h l a n d  h i e r  e i n e m 
b e s o n d e r s  z e i t i g  k o n s o l i d i e r t e n  S t a a t s w e s e n  mi t  
e i ge ne r  K i r c h e  g e g e n ü b e r s t a n d ,  d a s  ü b e r  e i n e n  geo
g r a p h i s c h  g u t  z u s a m m e n h ä n g e n d e n  R a u m  v e r 
fügt e«. 1 Nagy Károly és utódai kétségkívül tisztában voltak a 
»Kelet« fogalmával s folytattak is »keleti politikát«, e fogalom és e poli
tika azonban a viszonyok és népek sokféleségének felismerésén, a szom
szédságukban jelentkező népi és politikai erők mennyiségének egyéni 
értékelésén alapult. Reálpolitikai érzékük és a valóságos helyzet isme
rete mindenkor visszatartotta őket attól, hogy a gyenge, szervezetlen 
és önálló államalakításra képtelen szlávokat a magyarsággal össze
cseréljék és azonos elbánásban próbálják részesíteni.2 Ilyesmire, mint 
ezt éppen a magyar koronaküldésben játszott szerepe mutatja, III. 
Ottó sem gondolt, közvetlen utódai pedig a délkeleti szomszédot a Biro
dalomtól mindenképpen független államnak tekintették. III. Henrik 
császár 1051-ben a Lajta és Fischa közét a kard jogán3 az ellenségtől 
elvett területnek, tehát eredetileg egy idegen államtest részének minősí-

1 Die Ostgrenze des alten deutschen Reiches (Von Raum und Grenzen des 
deutschen Volkes, Breslauer Hist. Forschungen. H. 6., 1938, 124.). T ó t h  Z o l 
t á n  e kérdések megvitatásával kapcsolatban »viharfelhőket« lát s attól tart, 
hogy »a magyar és német kutatások eredményei között . . . formaszerű szakadék 
jön létre« (id. m. 4). A fenti idézet ezzel szemben azt mutatja, hogy neves német 
kutatók a magyar felfogással lényegében egyezően látják a problémát s így »sza
kadékra« már ezért sincs kilátás.

2 Már Nagy Károly és munkatársai jól látták az avarok és szlávok közötti 
különbséget (Id. H. Löwe id. m. 112) és tisztában voltak az avaroknak a hanyat
lásukban is félelmes erejével. (Ld. Brackmann, Die Anfänge der Slavenmission 
und die Renovatio Imperii des Jahres 800. SB Preuss. Akad. Phil.-Hist. Kl. 1931).

3 DH III 277.
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tette. II. Konrád életírója, Wipo, nyíltan bevallja, hogy »arról a Magyar- 
országról, melyet III. Henrik király nemes és csodálatos győzelemmel 
megfékezett s a győzelem után bölcs tanáccsal biztosított a maga és 
utódai számára, a nevezett időpontban (t. i. Konrád trónra!épésekor) 
még csak nem is hallottunk«.1 A későbbi német igények2 jogalapja 
mindenkor Péter hűbéres királysága volt s a német politikai hagyomány 
sohasem hivatkozott III. Ottó korára.

Mielőtt a következőkben a pápaság és Magyarország viszonyának 
tárgyalására rátérnénk, annak a kapcsolatnak mibenlétével kell tisztába 
jönnünk, mely a magyar királyság megalakulásának időpontjában a 
császárság és pápaság, az imperium és az apostolatus között fennállott. 
Az újabb német kutatás álláspontja ugyanis ebben a kérdésben is elüt 
a régitől, Ottó alakja ebben a vonatkozásban is új megvilágításba került 
s az általános egyházpolitikai helyzetből elvont tanulságokat Schramm 
és követői a magyarországi átalakulás megítélésében is érvényesítették. 
Brackmann meg van győződve arról, hogy III. Ottó nemcsak mint 
római császár, hanem mint az »apostolok szolgája« is megfelelő jog
címmel rendelkezett ahhoz, hogy Magyarország ügyeibe aktíve bele
szólhasson. Lássuk mármost, hogy mi volt ennek a címnek s általában
III. Ottó új hangzású címeinek eszmei és politikai tartalma s hogy 
ez az ideológia mennyiben jutott a magyar eseményekben történet
formáló szerephez.

II. AZ »APOSTOLOK SZOLGÁJA« ÉS MAGYARORSZÁG.

Az a kiegyenlíthetetlen ellentét, mely a régi és új történetfelfogást 
I IT. Ottó megítélésében egymástól elválasztja, a kutatás módszerének 
megváltozásában leli magyarázatát. A régi történetírók a császár kor
társainak és közeli munkatársainak szinte egyöntetű véleményét vették 
alapul, míg az új irányzat képviselői — élükön az úttörő Schramm-al, 
— Ottó egyéniségét, terveit, politikai és vallásos ideológiáját a kor 
közvetlen emlékeiből, azaz oklevélformulákból, pecsétfeliratokból és 
az egykorú képes ábrázolások tanulságainak mozaikszerű elemeiből

1 Gesta Chuonradi c. I, (SS rer. Germ. 12 k.) : Ungaria autem, quam 
idhem rex Heijnricus tertius nobili atque mirabili victoria domuit et post 
victoriam sapientissimo consilio sibi et successoribus suis stabilivit, praedicto 
tempore nec audire nos sustinuit.

2 Ottonis Frisingensis Gesta Friderici II  6 . .Ungaris bellum indicere
ipsosque ad monarchiae apicem reducere volebat (SS rer. Germ. 107).
Évkönyv az 1942. évre. 3
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állítják össze. S c h r a m m  szerint »die Proben aus der nachottonischen 
Geschichtsschreibung zeigen, wie notwendig es ist, sie nur als Stütze 
der unmittelbaren Zeugnisse . . . heranzuziehen. Von den Ansichten 
des Kaisers verraten sie nur das Gröbste, und wenn sie über eine reichere 
Kenntnis verfügen, ist der besondere Standpunkt des Verfassers stark 
in Rechnung zu stellen. Ihre Mitteilungen sind nicht eingehend, ihr 
Wissen ist meist nicht gründlich genug, auch reicht ihr Geschichtskreis 
nicht so weit, um den Gedanken des Kaisers, die Italien und Deutsch
land, den ganzen Osten und Byzanz mit in Rechnung stellten, wirklich 
gerecht werden zu können. Deshalb bedarf jede Angabe zur Geschichte 
Ottos III., sowie sie über den Bericht von Tatsachen hinausgeht, scharfer 
Kritik und Kontrolle an den unmittelbaren Zeugnissen«.1 A forrás- 
csoportoknak ez az elvi alapon nyugvó értékelése azonban bizonyos 
módszertani veszélyt rejt magában. Az egyoldalúan favorizált közvetlen 
bizonyítékok éppen objektív természetük következtében tág teret 
engednek a szellemes és tetszetős, de nehezen igazolható és önkényes 
feltevéseknek.2 így Schramm kedvelt forrásainak értékelésében már 
eleve afelé hajlik, hogy az oklevélformulákban, pecsétfeliratokban, 
versekben és képekben egy fokozatosan kibontakozó politikai és jogi 
rendszer kifejezőit lássa. Ez a beállítottság különösen Ottó császári 
címeinek interpretációjánál nyilvánvaló. Schramm számára minden 
a szokásostól kismértékben is elütő cím új gondolati tartalmat fejez ki 
s az adott időpontban mintegy programmszerű képletként, jogi formula
ként magyarázza a császár politikai elhatározásait, tárja fel terveit, 
szögezi le igényeit. Művének valamennyi lényeges megállapítása, a 
császár, a pápaság és a kelet-délkeleteurópai országok viszonyának 
megítélése ezen az alapvető hipotézisen épül fel. Első feladatunk tehát 
annak tisztázása, hogy mily természetűek és mit jelentenek III. Ottó 
címei.

A kérdésnek érdemben való tárgyalása előtt néhány tényt kell 
tudomásul vennünk. A császári címet viselő frank és német királyok 
Nagy Károly óta okleveleikben általában egyszerűen imperator-nak 
nevezték magukat. E címnek a Romanorum-mal és augustus-szál való

1 Id. m. II 8.
* Míg S c h r a m m  félreérthetetlenül megkülönbözteti egymástól a ténye

ket és a feltevéseket s az utóbbiak alkalmazásában óvatosságra int (ld. különösen 
I 174—175 1.), addig felfogásának továbbfejlesztői már korántsem jártak el 
hasonló körültekintéssel. Ami Schramm számára még csak valószínűség, az 
követőinél bizonyossággá és ezáltal messzemenő további következtetések ki
indulópontjává válik.



régebben csupán szórványosan előforduló kiegészítése csak II. Ottó 
korától, pontosabban 982 márciusától kezdve válik általánossá, szoros 
összefüggésben a renovatio gondolatvilágával és a Bizánc irányában 
kialakult riválisi viszonnyal.1 III. Ottó császárkoronázásának napján 
(996 május 22) atyja címét veszi fel s egészen 1000 január 1-ig2 bezáróan 
okleveleiben magát imperator-nak, imperator augustus-nak vagy impe
rator Romanorum augustus-nak nevezi. Az intitulatio hagyományos 
nyugalma azonban uralkodásának utolsó két esztendejében megbomlik, 
szinte indokolatlannak tetsző változtatási kedvnek s ezzel meglepő 
újításoknak ad helyet. így 1000 január 17-től július 6-ig3 — német- 
és lengyelországi útja idején — servus Iesu Christi et imperator Roma
norum augustus-nak nevezi magát, de közben jelentékeny megszakí
tásokkal hagyományos császári címét egyedül is használja.4 1000 
július 9-től 1001 január i-ig bezáróan a régi cím ismét kizárólagossá 
lesz.5 1001 január 18-án megint új intitulatio tűnik fe l: Otto ter cius 
secundum voluntatem Iesu Christi Romanorum imperator augustus sancta- 
rumque ecclesiarum devotissimus et fidelissimus dilatator.6 Erre 
közvetlenül következik az ez év januárjának második felében felbukkanó 
Otto servus apostolorum et secundum voluntatem Dei salvatoris Romanorum 
imperator augustus.1 Ezen új címzés leglényegesebb eleme kétségkívül 
a szokatlanul hangzó servus apostolorum, mely Ottó utolsó éveiben 
többször a hagyományos császári cím nélkül is előfordul.8

Ezen újszerű intitulatiók közül legrövidebben az elsővel, III. Ottó 
ú. n. »gnesen«-i címével kell foglalkoznunk. És pedig azért, mivel 
a servus Iesu Christi címet sem Schramm, sempedig Brackmann tudo
másom szerint nem hozták a császár magyar politikájával összefüggésbe, 
hanem azt kizárólag a lengyelországi események, elsősorban a gneseni 
egyházalapítás interpretációjánál értékesítették. E cím bennünket tehát 
inkább általános vonatkozásainál fogva, abból a szempontból érdekel, 
hogy a servus Iesu Christi konkrét politikai programmot és jogigényt 
fejez-e ki vagy sem.

S c h r a m m  e kérdés mérlegelésében nagy óvatossággal járt el. Utal 
ugyan a címzés szentírási gyökereire, a Pál apostol által leveleiben

1 Schramm id. m. I 83 kk.
2 DO III 197 — 343.
3 DO III 344- 375.
4 Főként 1000 május 15 és július 9 között.
5 DO III 376-387.
«DO III 388.
’ DO III 389.
«Schramm id. m. I 158.
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használt címmel való kapcsolatára s ezzel a császárt a gneseni út folyamán 
átható hangulatra, a nélkül azonban, hogy benne igénynek vagy vala
minő különleges jogcímnek kifejezését látná. Szerinte nem lehet kétséges, 
»dass diese Erweiterung des Kaisertitels auf das engste mit dem Zug 
nach Polen zusammenhängt«, de ugyanekkor elutasítja egy oly feltevés 
lehetőségét, mintha III. Ottó »etwas dem päpstlichen Ehrentitel Ver
gleichbares habe zulegen wollen«.1 A cím elődeinek gondolatvilágában 
gyökerezik s legföljebb a császári apostolság különleges kiélezése — 
összefüggésben a gneseni aktussal — tekinthető Ottó egyéni saját
ságának.2 Az új cím tehát inkább érzelmi aláfestés, mintsem jogi vagy 
egyházpolitikai kifejezője a császár lengyelországi fellépésének.

Schramm magyarázatát két okból is véglegesnek tekinthetjük. 
Mindenekelőtt azért, mivel a hit terjesztésében buzgólkodó uralkodót 
a hatalom egyházias értelmezésén alapuló középkori fejedelem-eszmény 
szellemében kortársai és az utókor más esetekben is gyakran hasonlí
tották a Megváltó munkatársaihoz,3 a nélkül, hogy ezzel bármiféle 
különleges jogigényt kívántak volna megalapozni. A Schramm által 
felhozott nyugati és bizánci előzmények mellett elég etekintetben a 
magyarok első királyának Szent Istvánnak példájára hivatkozni, akit 
első életírója így jellemez : Merito igitur infra terminos sue dominationis 
nomen adeptus est apostoli, quoniam et si ipse evangelizandi non assumpsit 
officium, predicatorum tamen dux et magister eius tutaminis et susten
tationis instituit solatium.4 Ugyanez az író a királyt servus Dei-nek5 
mondja, pontosan úgy, ahogy magát némelyik levelében Pál apostol 
nevezte.6 Ez a magyar párhuzam már azért is figyelemreméltó, mivel 
a királynak az apostolokhoz való egyszerű hasonlítását a gregorianizmus 
korától kezdve eredeti tartalmával ellentétben jogi formulává, a magyar 
király apostoli követségének tanává fejlesztették ki.7 Indokolt azon
ban Schramm óvatossága azért is, mivel ez az ú. n. »gneseni cím« a lengyel

1 Id. m. I 146.
2 Eichmann Ed. : Die Kaiserkrönung im Abendlande (1942) II 129 k. és 

I 248.
3 Schramm id. m. I 141— 146.
4 Legenda Maior cap. 11, SS rer. Hung. II (1938) 386. Ugyancsak vir apos- 

tolicus-nak nevezi Istvánt Kálmán király törvényeinek összeírója, Albericus 
(Závodszky L., A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények, 1904, 
182) is.

5 cap. 8. id. h. 383.
6 Tit. 1 , 1 : Paulus servus Dei, apostolus Iesu Christi. V. ö. Cod. Carolinus 

ep. 10 : ego servus Dei, vocatus apostolus (MG Ep. I l l  503).
7 Váczy, P. von: Die erste Epoche des ungarischen Königtums, 1935, 108 kk.
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országi út folyamán távolról sem játszott kizárólagos szerepet.5 Külö
nösen figyelemreméltó ebből a szempontból, hogy az az oklevél, melynél 
a servus Iesu Christi alkalmazása a legindokoltabb volna, t. i. Ottónak 
éppen Gnesen-ben kelt egyetlen oklevele,1 2 nem tartalmazza az ú.n. 
»gneseni« címet, hanem a hagyományos Romanorum imperator augustusi.

Ennek ellenére B r a c k m a n n  mégis megkísérelte Schramm tézi
sének továbbfejlesztését. A cím szerinte »als Gegenstück zu dem päpst
lichen Ehrentitel des servus servorum Dei gewertet werden muss«, fel
vételének célja pedig az lett volna, hogy látható módon kifejezze a 
császárnak a pápáé mellett is fennálló hitterjesztö jogát. Brackmann 
tehát a címben kifejezetten »Rechtsgrundlage«-t lát.3

E felfogás részletes elemzésétől felment bennünket az a körül
mény, hogy a gneseni aktusra vonatkozó részletes vizsgálataival maga 
Brackmann cáfolt rá eredeti feltevésére. Több tanulmányában4 5 
ugyanis — mint ezt fentebb alkalmunk volt látni — a lengyelországi 
út lényegét Boleszláv patriciussá való kinevezésében és e kinevezés
ből adódó világi és egyházi funkciók átruházásában jelölte meg. A pat
ricius azonban nem egyéb császári hivatalnoknál, a császár helytartó
jánál s így nyilvánvaló, ha a Birodalom és Lengyelország viszonya 
Gnesenben a patriciátus intézménye által szabályoztatott, akkor ott 
Ottó egyedül és kizárólagos császárként, mint Romanorum imperator 
augustus léphetett fel, ahogyan magát tényleg éppen Gnesenben nevezte. 
A servus Iesu Christi ehhez képest semmiféle jogigényt nem biztosított 
számára s nincs is nyoma annak, mintha Ottó e minőségéből bármiféle 
konkrét felhatalmazást kívánt volna levezetni. Az a körülmény, hogy 
az alapításnál a császár mint »egyedül cselekvő« 5 lép fel, a hagyományos

1 DO III 344 — 361. E 18 oklevél közül egynek hiányzik az intitulatiója 
(356), 6 pedig nem tartalmazza a servus Iesu Christi címet. S c h r a m m  magya
rázata (id. m. I 141, i jegyzet), mely szerint a kivételek részben nem szabályos 
módon keletkezett oklevelekre, részben pedig olyanokra esnek, melyek nem 
Heribert C., hanem a ritkábban foglalkoztatott Her. D. és E.-től származnak, 
nem kielégítő. A hat oklevél közül kettő (349, 357) Her. C. közreműködésével 
keletkezett, egy pedig (354) Sickel szerint az átdolgozás ellenére is egy igazi Her. 
C. által fogalmazott diplomára megy vissza. Másrészt a servus Iesu Christi oly 
oklevélben is előfordul, mely Her. E.-től származik.

8 DO III 349.
3 SB 1932, 16.
4 U. o. 17, SB 1934, 28 kk. ; SB 1935, 16 kk. ; Abh. 1939 nr. 1, 19 kk. 

Abh. 1940 nr. 8, 5 kk.
5 Ennek a körülménynek B r a c k m a n n  idézett tanulmányaiban külö

nösen nagy jelentőséget tulajdonít.
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államegyházias felfogásból és abból a hatalmi túlsúlyból, mellyel a pápa
ság felett bírt, nempedig valamiféle új jogviszonyból következik. Maga 
Brackmann is elismeri, hogy Gaudentiusnak érsekké szentelése még 
Rómában megtörtént s a császárt útján egy pápai főesperes kísérte. 
Az új cím új egyház jogi helyzetet semmiképpen sem teremtett s Ottó 
szerepe nem haladta meg azt a mértéket, melyet Nagy Károly a salz
burgi, nagyatyja pedig a magdeburgi érsekség alapításánál játszott.1

A gnesenivel ellentétben már magyar vonatkozásokat keres Schramm 
Ottónak 1001 január 18-án Rómában kelt oklevelében egyetlen esetben 
használt címében,2 mely a következőképpen hangzik : Otto tertius, 
secundum voluntatem Iesu Christi Romanorum imperator augustus sanc- 
tarumque ecclesiarum devotissimus et fidelissimus dilatator. Szerinte3 
átmenet a gneseni cím és a közvetlenül utána felbukkanó servus apos
tolorum között. Amennyiben gneseni címen a servus Iesu Christi 
formulát értjük,4 úgy a megállapítás nem helytálló, mert a két eset
ben nemcsak az intitulatio, de a devociósformula is különbözik egy
mástól :

D 344 D 388

Otto tertius servus Iesu Christi et 
Romanorum imperator augustus 
secundum voluntatem dei salvato

ris nostrique liberatoris

Otto tercius secundum voluntatem 
Iesu Christi Romanorum imperator 
augustus sanctarumque ecclesia
rum devotissimus et fidelissimus 

dilatator

Pontos megfelelője ellenben Ottó Gnesenben használt tényleges 
címének, mely mint erre fentebb rámutattunk, kiüt a »gneseni« gyakor-

1 Ld. erre nézve éppen B r a c k m a n n  tanulmányait: Die Anfänge 
dev Slavenmission und die Renovatio Imperii des Jahres 800 (SB Preuss. Akad. 
1931) és Die Anfänge der abendländischen Kulturbewegung in Osteuropa und deren 
Träger (Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas III 1938) : »Die gemeinsamen 
Kennzeichen beider Gründungen (t. i. Salzburg és Magdeburg) . . . waren die 
Begründung durch die Herrscher des fränkischen bzw. des deutschen Reiches, 
die Beschränkung der päpstlichen Mitwirkung auf die Palliumverleihung an den 
neuen Erzbischof und die Ausschaltung jeder anderen Instanz« (212). V. ö. még 
Salzburgra : H. Löwe, Die karolingische Reichsgründung und der Südosten (For
schungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte, Bd. 13, 1937), aki Nagy Károly 
szerepének kizárólagosságát az érsekség és az avar-szláv misszió megszervezésé
ben még B r a c k m a n n á l  is erőteljesebben hangsúlyozza.

2 DO III 388.
3 Id. m. I 141.
«Pl.  DO III 344.
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latból. Közte és az 1001 január i8.-i oklevél intitulatiója között egyedül 
a sanctarumque ecclesiarum devotissimus et fidelissimus dilatator hozzá
adása az egyetlen különbség. Schramm e címnek már programmatikus 
jelentőséget tulajdonít s a kiegészítést Ottó egyházszervező tevékeny
ségével, a lengyel- és magyarországi eseményekkel hozza összefüggésbe 
s ennek megfelelően a következőképpen fordítja: »Verbreiter der 
Kirchen«. Jelentésének tisztázására megállapítja, hogy a szó nem 
szentírási eredetű s mint párhuzamokra Szent Ágoston De civitate 
Dei-jének és Thangmar Vita Bernwardi-jának egy-egy helyére hivat
kozik, ahol a dilatare igének területi értelemben vett »terjeszteni« 
jelentése van.1

Ezzel az okfejtéssel szemben döntő bizonyítékaink vannak arra, 
hogy a dilatator cím eredete másutt keresendő s hogy ennek megfelelően 
értelme is más, mint eddig gondolták. Mindenekelőtt kétségtelen, 
hogy valamely oklevélformula magyarázatához nem irodalmi művek
ből kell párhuzamokat keresnünk, hanem magából az okleveles gyakorlat 
nyelvéből. A dilatator magyarázatához pedig rendelkezünk ilyen pár
huzamokkal. Az eddigi kutatás figyelmét elkerülte, hogy az újnak 
vélt intitulatio legfontosabb eleme más oklevélrészben, de csaknem 
szószerint azonos szövegezésben és gondolati alkalmazásban nemcsupán
III., de már II. Ottó okleveleiben is többször előfordul:

1. DO II 301 : si ecclesiarum Dei curam gerimus easque dilatare 
studuerimus

2. DO II 304 : si ecclesiarum Dei curam gerimus easque dilatare stu
duerimus

3. DO III 275 : si ecclesiarum Dei curam gerimus et ecclesias dilatare 
studuerimus

4. DO III 349 : si ecclesiarum Dei curam gerimus easque diligenter 
studuerimus dilatare

5. DO III 406 : decet convenit et iuvat culmen nostri imperii sanc
tarum ecclesiarum curam gerere easque dilatando erigere.

Az összehasonlításból nyilvánvaló, hogy az új cím és az abban 
kifejezett gondolat egy oly arengaformulára megy vissza, mely II. Ottó 
okleveleiben 983, III. Ottó okleveleiben pedig 998 óta — e formulák 
rendkívüli változatosságához képest — viszonylag gyakran szerepel, 
tehát végeredményben a birodalmi kancelláriának közel két évtizedes 
gyakorlatában gyökerezik, ami az újítás lehetőségét egymagában kizárja.

1 Id. m. I 157, 2 jegyzet.
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Az új cím esetében tehát nem történt más, minthogy egy konven
cionális arengaformula stiláris és tartalmi elemei minden lényegesebb 
változtatás nélkül egyszerűen az intitulatio-ba kerültek át. Ebben az 
eljárásban pedig látszólagos szokatlansága ellenére sem kereshetjük 
valamiféle új eszmei tartalom kifejezését. Hiszen az idézett arengák 
az egyházak dilatatio-jának követelményében a koraközépkori keresz
tény fejedelemeszménynek egyik legáltalánosabb, szinte közhelyszerű 
elemét emelik ki csupán : az uralkodónak azt a kötelességét, hogy Isten 
egyházait adományokkal, kiváltságokkal támogassa, »gyarapítsa«. Ha 
ebből a szempontból nézzük III. Ottó okleveleit, azt látjuk, hogy a 
dilatare értelme lényegében fedi a vele váltogatva előforduló exaltare,1 
accomodare,2 sublimare,3 augmentari4 és augere5 stb. jelentését.

Minthogy azok az arengák, melyekben a dilatare és a vele azonos 
jelentésű többi formulák előfordulnak, szoros összefüggésben állanak 
az oklevélbe foglalt uralkodói intézkedésekkel, mintegy azt az elvi 
igazságot jelölik meg, melyet az uralkodó konkrét cselekedete révén 
érvényesít és alkalmaz, az egyes intézkedések alapján pontosan meg 
tudjuk állapítani, hogy mily természetű cselekedeteiket tekinthették 
a császárok az egyház dilatatio-jának. A fentebb idézett öt oklevél, 
melyeknek arengájában a dilatare formula előfordul, kivétel nélkül 
nem nagyszabású egyházpolitikai ügyekről, hanem püspökségeknek és 
kolostoroknak juttatott kisebb-nagyobb adományokról, javaik meg
erősítéséről és új jogokkal való felruházásáról6 stb. intézkedik.
II. és III. Ottó ezt a keresztény uralkodó által szinte mindennaposán 
gyakorolt egyházpártoló törekvést koruk szellemének és az uralkodó 
irányában támasztott követelményeknek megfelelően teljes joggal 
tekinthették az egyház dilatatio-jának. Ugyanígy, midőn Ottó iooi 
január i8-án Szent Eusebius Vercelli-i egyházának két udvart adomá
nyozott, méltán felvehette a maga és elődje régebbi okleveleinek 
arengáiban már alkalmazott »Isten egyházai legalázatosabb és leg

1 DO III 8 i, 84, 86, 87, 88 stb.
2 DO III 3, 10, i i , 15, 27, 33, 55 stb.
3 DO III 157, 168, 267 stb.
4 DO III 162, 244, 250, 348.
5 DO III 256, 257, 330, 340.
6 DO II 301 (983 jún. 7.) a parenzói püspökség birtokainak megerősítése 

és immunitás adományozása ; DO II 304 (983 jún. 11.) az aquileiai egyház bizo
nyos javainak megerősítése és immunitás ; DO III 275 (998 febr 9 ) a ferrarai 
kanonokok birtokainak megerősítése és immunitás; DO III 349 (1000 márc.) 
a vicenzai püspökség népeinek szolgáltatásai és új adomány ; DO III 406 (1001 
július 19.) ugyanazon püspökségnek adomány.
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hűségesebb kibővítője« címet, anélkül, hogy e címet másra, mint a 
szóbanforgó konkrét egyházbővítő tevékenységére kellett volna vonat
koztatnia.

Az új c í mz é s  t e h á t  m i n d e n  k é t s é g e t  k i z á r ó a n  
O t t ó t  m i n t  a Ve r c e l l i - i  e g y h á z  j ó t e v ő j é t ,  n e m p e d i g  
a g n e s e n i  és az e s z t e r g o m i  e g y h á z a k  a l a p í t ó j á t  
j e l l e mz i . 1 2 Az arengaformula elemeinek az intitulatióba való 
bekerülése oklevélszerkesztési szempontból már azért sem fel
tűnő, mivel a D 388-nak egyáltalán nincsen arengája s az intitulatio 
után mindjárt a promulgatio következik. A szokatlanul ható cím tehát 
az intitulatio és az arenga összevonásának eredménye, ami egy a kan
cellárián kívül keletkezett oklevél, mint a D 388 s esetében teljesen 
érthető eljárás. Ennek megvilágítása céljából hivatkoznunk kell arra, 
hogy az etimologizáló hajlamú középkori gondolkodás más esetekben 
is kapcsolatot keresett az uralkodó címei és kötelességei között. Sevillai 
Izidor re x  a r e c t e  r e g e n d o-magyarázata mellett egy közel 
egykorú példára, Szent Istvánnak fiához intézett Intelmeire is hivat
kozhatunk, mely szerint r e g e s  a u g u s t i  d i c e b a n t u r ,  q u i a  
a u g e b a n t  e c c l e s i a m. 3 Ugyanígy az uralkodói kötelességet ki
fejező oly műszó, mint az arengák dilatare-ja, könnyen uralkodói 
címmé változott, mint ez a D 388 esetében történt.

Interpretációnk eredménye nemcsak azért fontos számunkra, mivel 
kétségtelenné teszi, hogy Ottó dilatator címének nincs köze sem a lengyel, 
sempedig a magyar egyházszervezéshez, hanem azért is, mert igen 
jellemző bepillantást enged az új címek keletkezésének műhelyébe. 
Ez a cím, amennyiben nem oklevélszerkesztési esetlegességnek köszön
heti létrejöttét, aligha azért került alkalmazásra, hogy programmot, 
jogot vagy igényt fejezzen ki, hanem kizárólag azért, hogy az imperator 
Romanorum mellett a császárnak egyház védő, pártoló és gyarapító 
hivatását szembeszökő formában kinyilvánítsa. A benne kifejezett

1 Ha Tóth Zoltán (id. m. 17, 32 j.) Schramm cím-magyarázatai közül magya 
szempontból éppen az ecclesiarum dilatator-t emeli ki, úgy ebben újbóli és utó
lagos igazolását kell látnom azon módszertani felfogásom helyességének, hogy 
e kérdésnek nincs külön magyar és külföldi oldala s hogy a magyar kutatónak 
is a világtörténeti előfeltevések kritikájából kell kiindulnia. Hogy ez T. Z. eseté
ben mennyire hiányos, jellemző, hogy a gneseni aktussal kapcsolatban III. Ottóról 
mint servus apostolorumról beszél (52. 106 j.), holott a császár ezt a címet csak 
később veszi fel. Tehát nem csupán vakon követi, de félre is érti német minta
képeit.

2 S i c k e 1 megállapítása a DO III 388-hoz.
3 Cap. 2. SS rer. Hung. II 622.
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gondolat nemcsak szövegszerű eredetében, hanem szellemi tartalmában 
is erősen arenga-színezetű, amennyiben a karoling-ottói világrendben 
fogant közhelyet szólaltat meg. Eredetének és értelmének megmagya
rázása után elesik az a feltevés, mintha Ottó címei a servus Iesu Christl
ich a servus apostolorum-\g egy fokozatosan fejlődő és terebélyesedő 
uralmi és egyházpolitikai ideológia állomásai volnának.

Az újabb kutatás megítélése szerint az eddigieknél sokkal fontosabb 
szerepet játszik Ottó terveiben az uralkodása legvégéig használt servus 
apostolorum cím. A régebben csupán kuriózumnak tekintett címben 
Schramm1 Szent Péter és a császár különleges kapcsolatának tudatos 
kifejezését látja. A látszólag devóciós színezetű cím mögött szerinte 
az az új igény áll, melyet III. Ottó Szent Péter birtokainak kezelése 
és gondozása tekintetében 1001 januárja óta támasztott s amelynek 
részletes kifejtését a Pentapolis adományozásáról szóló, sokat vitatott 
oklevele2 tartalmazza.

Az iooi januárjában kelt adomány levél szerint, melyben először 
fordul elő a servus apostolorum címzés, III. Ottó a pápai oldalról fel
hozott bizonyítékok (a Constitutum Constantini és a Kopasz Károly- 
féle 876.-Í Ponthion-i paktum) hitelességét, illetőleg érvényességét 
kétségbevonva és a 962.-i Ottonianum létezéséről említést sem téve 
új jogcímen adományozza Szent Péternek a Pentapolis nyolc grófságát. 
Álláspontja szerint ez a terület elődei és az ő impériumához, nem pedig 
a pápák apostolatus-ához tartozik s így elajándékozása nem valamely 
régi jogon, hanem kizárólag császári elhatározáson alapul (ex nostra 
liberalitate). Éppen ezért azt kívánja, hogy az adományozott terület 
kormányzása ne csak az apostolatus, hanem ugyanúgy az imperium 
gyarapodását is szolgálja.3 A császárnak ebből a kívánságából, a servus 
apostolorum címből, továbbá abból, hogy az adományozás egyedül 
Szent Péter javára történt, Schramm mármost arra következtet, hogy
III. Ottó elődeivel ellentétben csupán a Pentapolis grófságainak elvi 
tulajdonjogát engedte át annak az apostolfejedelemnek, akihez és aki
nek birtokaihoz új címe révén különleges kapcsolatot teremtett. A pápa 
Schramm felfogása szerint nem rendelkezik vikáriusi minőségben az 
adomány felett, mert ez a jog immár egyedül az »apostolszolgát« illeti 
meg, Szent Péter birtokai tehát 1001 januárja óta III. Ottó felügyelete 
alatt állanak.

1 Id. m. I 147 kk., 161 kk.
2 DO III 389. újabb kiadása Schramm id. m. II 65 — 67.
8 . . . habeat teneat et ad incrementa sui apostolatus nostrique imperii 

ordinet.
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Schramm felveti a kérdést, hogy a pápa és a császár viszonyának 
ez az új szabályozása kizárólag a Pentapolisra vonatkozott-e, vagy 
pedig azt jelentette, hogy az apostolfejedelem összes javai, tehát nem
csak az itáliai, hanem az Alpokon túli birtokok is a császár gondo
zásába mentek át ? Az utóbbi lehetőséget tartja valószínűnek s ezen 
az alapon felteszi, hogy az ez időben keresztény hitre térő Magyar- 
ország, melyet első királya VII. Gergely állítása szerint Szent Péternek 
adott át,1 szintén az »apostolszolga« felügyelete alá került. Ez a tény
állás összhangba hozná VII. Gergely álláspontját annak az egykorú 
merseburgi Thietmarnak tudósításával, aki szerint Szent István Ottó 
»kegyéből és biztatására« nyert áldást és koronát.2

Az elmélet ismertetéséből is világosan kitűnik, hogy a magyar 
államalakulás újfajta megítélése egyszerű, szinte deduktív úton nyert 
következménye a servus apostolorum cím és az 1001. adománylevél 
Schramm-féle értelmezésének. A Magyarországra alkalmazott tétel 
igazsága részben tehát azon fordul meg, hogy mennyiben helytálló 
általános vonatkozásban Schramm érvelése. Éppenezért B r a c k m a n n  
úgy okoskodik, hogy ha az iooi-i oklevél valóban új alapokra helyezi 
Szent Péter birtokainak a pápához és császárhoz való hagyományos 
viszonyát, akkor nemcsak az erre vonatkozó régi elképzeléseket, hanem 
a magyar királyság megalakulásáról vallott meggyökeresedett fel
fogást is revízió alá kell vennünk. A Schramm által felvetett kérdés 
tehát a magyar múlt kutatóját is közvetlenül érdekli s így indokoltnak 
látszik, hogy vele részletesen foglalkozzunk.

Schramm az iooi-i adománylevélben a Pentapolis birtokának vitás 
kérdésétől függetlenül az imperium és az apostolatus viszonyának 
elvi alapon nyugvó rendezésére irányuló kísérletet lát. Nem valaminő 
gyakorlati cél, hanem a maga apostolszolgaságának érvényesítése 
vezeti Ottót akkor, midőn a pápai oldalról felvonultatott bizonyítékokat, 
a constitutum Constantini-t és a 876-i szerződést mint i m a g i n a r i a  
s c r i p t a - t  elveti s ezáltal, bár burkolt formában, de a 962 .-i Ottonia- 
num érvényét is megingatja. Schramm megállapítja, hogy a polémia 
tulajdonképpen az Ottonianum, mint a császárság és pápaság viszo
nyának hagyományos kifejezője ellen irányul, megerősítése tehát 
ellentétben állott volna a császár által hirdetett új elvekkel.

Schramm és követői rendkívüli jelentőséget tulajdonítanak az 1001-i 
oklevél azon állásfoglalásának, mely szerint a Pentapolis eredetileg

1 Regestrum Gregorii VII. II 13 ed. E. Caspar I  145.
a IV 59, SS rer. Germ. ed. Kurze 97.



44 DEÉR JÓZSEF

nem pápai birtok, hanem birodalmi tulajdon s mint ilyen a császár 
sajátja volt. Ottó hangsúlyozottan a magáéból ad s ezért — nézete 
szerint — a rendelkezési jogot továbbra is fenntartja magának.1 
E felfogással kapcsolatban mindenekelőtt arra kívánunk rámutatni, 
hogy az egyházi és a császári tulajdon elhatárolása Ottó adomány
levelében régi fogalmak alkalmazására vezethető vissza s benne új 
mozzanatnak legfeljebb a kettő polemikus és célzatos szembeállítása 
tekinthető. Állítsuk egymás mellé a 877.-Í ravennai zsinat,2 a 962.-i 
Ottonianum3 és az iooi.-i adománylevél szövegének idevonatkozó 
részeit :

88 7
ut amissas olim urbes 
ei restituisset et ex 
regni quoque sui parte 
alias non modicas con
tulisset

962
insuper offerimus tibi 
beate Petre apostole . . . 
de proprio nostro regno 
civitates et oppida

1001
. . . sancto Petro dona
mus que nostra sunt. . . 
. . . sancto Petro de 
publico nostro dona 
conferimus . . .
. . . sancto Petro offe
rimus . . .

A szubjektív és polemikus fogalmazás ellenére a szövegezés figye
lemreméltó egybecsengést mutat és nagyon is valószínűvé teszi, hogy 
az iooi-i oklevél szerzője a restitució és az új jogon történő adományo
zás megkülönböztetését a régi privilégiumokból, elsősorban az Ottonia- 
numból vette át. E megkülönböztetés adta Ottónak és tanácsadóinak 
azt az ötletet, hogy a Pentapolis esetében a restaurációs jogalapot 
elvessék s ehelyett az impérium birtokállományából történő új adomá
nyozására határozzák el magukat. Hogy a restituciónak jogalapként 
való elismerésétől miért idegenkedtek, az részben az oklevél szövegéből, 
részben pedig kibocsátásának előzményeiből világosan kiderül.

A narratio szerint a régi pápák Szent Péter örökségének 
eltékozlása után arra törekedtek, hogy »birodalmunk legnagyobb 
részét az ő apostolságukhoz csatolják és . . . saját vétkeiket birodal
munkon megtorolva idegen vagyis a mi és birodalmunk javaira vesse-

1 . . . donamus que nostra sunt, non sibi que sua sunt, veluti nostra con
ferimus. Schramm német fordítását (id. m. I 169 : Wir schenken dem Hl. Petrus 
was unser i s t ; wir übertragen ihm aber nicht etwa sein Eigentum, als wenn 
es unser sei) nem tekinthetjük a szöveg megfelelő visszaadásának.

2 Mansi, Concilia XVII Ap. 171.
3 DO I 235. A kettő viszonyára Id. Edm. Stengel, Die Entwicklung des 

Kaiserprivilegs für die römische Kirche. HZ 134 (1926) 219, 3 — 4 jegyzet.
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nek szemet.1 Vagyis Ottó a régi paktumok ismerete alapján úgy ítélte meg 
az egyházi állam területének gyarapodását, hogy a pápák tudatosan töre
kedtek a de proprio regno adományok elnyerésére s így az idők folyamán a 
restituciós igény a birodalomnak csaknem minden itáliai birtokára ki
terjedt. De a régi pápák eljárásán kívül aggodalmat keltett benne az általa 
»kreált és ordinált« két pápának, rokonának és honfitársának, V. Ger
gelynek, valamint mesterének és védencének, II. Szilveszternek maga
tartása, akik Szent Péter trónján a személyes lekötelezettség és függés 
ellenére is a hagyományos kuriális törekvések szószólóivá lettek. Az ifjú 
császárt az első csalódás akkor érte, midőn V. Gergely mindjárt ponti- 
fikátusa legelején felvetette annak a Pentapolisnak kérdését, melyben 
ő nem volt hajlandó a restituciós igénynek helyet adni.2 Még nagyobb 
csalódás érte Gerbert-Szilveszter részéről, kinek egész előző szereplése 
kifejezetten pápaságellenes volt s aki mindent neki köszönhetett. »Dem
nach ist er dem Einfluss seines Amtes erlegen« — állapítja meg M. 
Uhlirz.3 Ottó adománylevelének éles, szinte ingerült hangja sejteni 
engedi azt az erélytés eltökéltséget, mellyel Szilveszter az egyház resti
tuciós igényét tanítványával szemben védelmezte.

Ottó joggal tarthatott tehát attól, hogy a Pentapolis csak az első 
lépés a teljes restitució követeléséhez, illetőleg a régi paktumok egész 
állományának elismertetéséhez. Éppen ezért oly megoldást keresett, 
mely bizonyos mértékig kielégíti a pápai igényeket, anélkül azonban, 
hogy azokat a telhetetlenségig fokozná. Ily kiútként kínálkozott a 
Pentapolisnak új jogon való odaajándékozása s ezzel a restituciós igény 
merev elutasítása. Helyzete azonban nem volt könnyű, mivel a 
pápa követelését a régi paktumok mellett elsősorban nagyatyjának, 
I. Ottónak 962.-Í ünnepélyes kiváltságlevelére, az ú. n. Ottonianumra 
alapította. A császár és tanácsadói úgy tértek ki e nehézség elől, hogy 
az új adományozás indokolása során mitsem szóltak az Ottonianumról, 
sőt annak létezését is elhallgatták s ehelyett a restituciós igényt két 
másik pápai bizonyíték — a Constitutum Constantini és a 876.-Í pon- 
thioni paktum — hamisságára illetőleg érvénytelenségére való hivat
kozással utasították el. Vájjon miért nem szóltak az Ottonianumról? 
Nem csupán kegyeleti okokból, — mint Schramm ezt gondolja4 —

1 . . .  in tantum quidam pontificum irruerunt, ut maximam partem imperii 
nostri apostolatui suo coniungerent . . . quasi culpam suam in imperium nostrum 
retorquentes, ad aliena, id est ad nostra et nostri imperii maxime migraverunt.

2 DO III 228.
3 Kaiser Otto III. und das Papsttum. HZ 162 (1940) 265.
4 Id. m. I 167.
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hanem komoly politikai szükségből. Ha elhallgatják a 962.-Í privilé
giumot, ezzel azt a látszatot kelthetik, hogy a pápa nem is reá, hanem 
kizárólag oly dokumentumokra hivatkozott, melyek hamisnak bizo
nyultak. Ha viszont bármily formában említést tesznek létezéséről, 
a narratio egész érvelése halomra dől, s az új jogon való adományozás 
jogi alapja megrendül. Miért? Mert Ottó és tanácsadói nagyon is jól 
tudták, hogy az Ottonianum nem a hamisnak nyilvánított bizonyíté
kokon alapul, azokról említést sem tesz, hanem a 817.-Í Ludovicianum 
nyomán éppen a Pentapolissal kapcsolatban Pippin és Nagy Károly 
adományaira, tehát megdönthetetlen hitelességű jogalapra hivatkozik. 
Schramm nem vette figyelembe, hogy a pápa nem imaginaria scriptakra, 
hanem a vitathatatlanul hiteles bizonyítékok hosszú sorára támasz
kodott akkor, midőn Ottótól a Pentapolis esetében restituciót követelt. 
Ezt a követelést a jogos érvelés látszatával egyetlen módon lehetett 
elutasítani éspedig pontosan úgy, ahogy ez az iooi.-i adománylevél 
narratiójában történt. E mesterkélt érvelés politikai hátteréről találóan 
állapítja meg W. Kö l me l ,  hogy a császári álláspont számára »waren 
nur die mannigfaltigen unerfüllten Besitztitel unbequem. Um nicht 
immer auf neue Ausfertigungen des Privilegs und damit Anerkennung 
dieser Forderungen angewiesen zu sein, sollten sie jetzt angegriffen 
und fragwürdig gemacht werden. Stillschweigend war damit die For
derung vorbereitet, da von nun an eigentlich jede Ausbreitung des 
Kirchenstaates ähnlich wie D 389 nur durch Verleihung von Fall zu 
Fall »aus kaiserlicher Freigiebigkeit« nicht aber auf Grund des Privilegs 
zu geschehen habe.«1 Ez a nagyon is gyakorlatias cél egymagában 
kellőképen megmagyarázza, hogy miért iparkodott Ottó a Pentapolist 
saját tulajdonaként feltüntetni. Az előny, mely ebből az eljárásból 
származott, kizárólag politikai, sőt taktikai természetű volt, az ado
mányozás megtörténte utáni időre azonban semmiféle további jogalapot 
sem biztosított. Az apostolátus állományához tartozó és a császár által 
újonnan adományozott birtok megkülönböztetésének a régi paktumok
ban sem volt jogi tartalma, már pedig az iooi.-i adománylevél — mint 
fentebb kimutattuk — e részében a régi privilégiumok felfogásán alapul.

Az iooi.-i adománylevél érvelésének célja tehát a restituciós jogelv 
megdöntése volt. Schramm feltevése, mely szerint Ottó azért hangoz
tatta oly erőteljesen az imperium tulajdonjogát, hogy vele az átengedés 
után is rendelkezhessék, könnyen felismerhető belső ellentmondáson

1 Rom und Kirchenstaat int 10. und 11. Jahrhundert (Abhandlungen zur 
mittleren u. neueren Geschichte, H. 78) 1935, 42.
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alapul. Ha a császár új jogcímen, mint apostolszolga emel igényt a 
Pentapolisra, akkor ennek az igénynek szempontjából a birodalomhoz 
való tartozásnak oly erőteljes hangsúlyozása, mint ez az adomány levél
ben történt, sem előnyös, sem kívánatos nem lett volna. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy az apostolszolgának közvetlenebb ius ad rem-je van a 
Szent Péter birtokához régi jogon tartozó területhez, mint egy olyan
hoz, mely eredetileg nem az apostolátusé, hanem az imperiumé volt. 
Ha Ottó tényleg az új címben kifejeződő jogon akarta volna rátenni kezét 
Szent Péter javaira, akkor minden eszközzel elő kellett volna segítenie a régi 
Paktumokra hivatkozó restituciós igényt, mert ezzel egycsapásra az apostol
szolga ölébe hullott volna az apostolfejedelem öröksége. Hogy nem így tör
tént, hogy Ottó adománylevelében éppen az imperium érdekeinek 
védelmére kelt s itáliai egyházpolitikájában több esetben is a restituciós 
elv ellen fordult,1 ez mutatja legjobban azt a szakadékot, mely Schramm 
szép elmélete és a történeti valóság között tátong.

Schramm különösen nagy jelentőséget tulajdonít annak a körül
ménynek, hogy Ottó a régi privilégiumokkal ellentétben egyedül és 
kizárólagosan Szent Péternek, nem pedig a pápának ajándékozza a 
grófságokat. Felfogása szerint Szilveszter még a vikáriusságból folyó 
rendelkezési jogból is ki van zárva, mert az az apostolfejedelemmel 
közvetlen viszonyban lévő apostolszolgának van fenntartva. Függet
lenül attól, hogy mennyiben állott Ottó módjában a vikáriusság elvét 
egyszerűen hatályon kívül helyezni s hogy a középkori világ ezen alap
pillérének kidöntésére irányuló törekvés mily következményekkel járt 
volna, megállapíthatjuk, hogy Schramm erre vonatkozó feltevése a for
rások félreértésén alapul.

A régi paktumok és privilégiumok ugyanis éppenúgy Szent Pétert 
tekintik az egyházi állam tulajdonosának, akárcsak az iooi.-i oklevél. 
Itt mindenekelőtt azzal kell tisztában lennünk, hogy a Szent Péterre 
való hivatkozással a perszonifikáló hajlandóságú középkori fogalom- 
alkotás az egyház jogi személyiségét kívánta kifejezni s így Szent Péter 
egyházának emlegetése ugyanúgy bírálandó el, mintha magáról az 
apostolfejedelemről volna szó. Már most a Ludovicianum és az Ottonia- 
num szövege két esetben a pápák említése nélkül egyedül Szent Pétert 
jelöli meg tulajdonosként, pontosan úgy, mint az iooi.-i oklevél.2

1 Ld. erre M. U h l i r z  id. tanulmányait.
2 a) sicut a domno Karlo imperatore . . . beato Petro apostolo per dona

tionis scriptum concessum est . . .
b) confirmamus donationes, quas . . . domnus Pippinus rex et postea 

domnus Karlus imperator beato Petro apostolo spontanea voluntate contulerunt.
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Két esetben Szent Péter egyházáról van szó,1 ismét a pápák említése 
nélkül, további két esetben pedig az apostolfejedelem és a pápák oly
módon említtetnek, hogy az egyházi birtok közös tulajdonosainak 
látszhatnának.2 E két utóbbi eset azonban nem jogosít fel arra, hogy 
a régi privilégiumok és az iooi.-i adománylevél felfogását Szent Péter 
szerepének értelmezése tekintetében szembeállítsuk egymással. A kü
lönbség ugyanis csak látszólagos és kizárólag a fogalmazás pontosságá
nak számlájára Írandó. Kitűnik ez a Ludovicianum és az Ottonianum 
azon két hivatkozásából, melyekben egyrészt Szent Péternek, másrészt 
pedig a pápáknak, mint helytartóinak egymáshoz és az egyházi birtok
hoz való viszonya világos elhatárolást nyer. Jámbor Lajos és I. Ottó 
kiváltságlevelükben közvetlen megszólítással fordulnak az apostol
fejedelemhez : tibi beate Petre apostole szól az adomány és csak őáltala 
(per te) a pápának, mint vikáriusának. Mindez tökéletesen megfelel 
a Codex Carolinus leveleiben tükröződő régi kuriális felfogásnak, mely 
mindenkor különbséget tett a iustitia beati Petri és a pápák rendelkezési 
joga között.3 A longobárdoktól szorongatott II. István pápa nyilván 
azzal a segélykérő levéllel érte el a legnagyobb hatást, melyet magának 
Szent Péternek nevében intézett a frank királyhoz.4 A paktum a frank 
király és Szent Péter, nem pedig a pápa között jött létre.5 II. István 
propria beati Petri-völ beszél s azon pusztításokról panaszkodik, melye
ket a longobardok in civitatibus et locis beati Petri müveitek.6 A frank 
uralkodó ajándéka az apostolfejedelemnek és nem a pápának szól.7 
Ez a felfogás nem csupán a VIII. századra, hanem ugyanúgy a X. szá
zadra is jellemző : I. Ottó XII. János pápának tett esküjében terra s.

1 a) . . .  ecclesie tue beate Petre apostole . . . 
b) . . .  ecclesie beati Petri apostoli . . .

2 a) . . .  beato Petro apostolo et predecessoribus vestris . . .
b) offerimus tibi beate Petre apostole vicarioque tuo . . . (csak az 

Ottonianumban).
3 Pl. ep. 19 (MG Ep. III 520) : omnes iusticias . . . beati Petri apostolorum 

principis — omnia videlicet patrimonia et iura etiam et loca atque fines et terri
toria diversarum civitatum nostrarum rei publice Romanorum nobis plenissime 
restituisset. E szavakban világos megkülönböztetést nyer egyrészt Szent Péter 
tulajdonjoga, másrészt pedig a pápának a restitució következtében helyreállt 
rendelkezési joga.

*Cod. Carol, ep. 10 (MG Ep. III 501)
5 Th. Zwölfer: Sankt Peter, Apostelfürst u. Himmelspförtner (1929) 145.
*Cod. Carol. 7. (id. h. 492) v. ö. még u. o. ep. 8. id. h. 495.
7 ep. 8. : Nam et civitatem Narniensem, quam beato Petro tua christia

nitas concessit (id. h. 495 ).
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Petri-ként nevezi az egyházi birtokot.1 A pápák tehát a régi felfogás 
szerint is kizárólag Szent Péter, mint tulajdonos jogán gyakorolják a 
rendelkezési jogot, az Ottonianumban említett potestas-1 és ditio-1 s 
ehhez képest az iooi-i adománylevél sem mond újat, vagy éppen szo
katlant. A frank és szász uralkodóknak — s ezek sorában III. Ottónak 
— álláspontja teljes mértékben megfelel a Nagy Leo pápa (440—461) 
korában kialakult vikáriusi tannak, mely szerint a pápa összes funkciói 
Szent Péter képviseletén (cuius vice)2 alapulnak. Nemcsak birtokjogi 
tekintetben, de a pápai hatáskör más vonatkozásaiban is különbséget 
tettek a szász uralkodók Szent Péter és vikáriusa között. Nagy Ottó 
a magdeburgi érsekség alapításával kapcsolatban Szent Péter paran
csáról beszél, melyet a pápa — intelem formájában — csak közvetít 
hozzá,3 II. Ottó pedig Theophanuval kötött házasságát az apostol
fejedelemnek a pápai áldásban kifejezésre jutó helyeslésével indokolja.4 
Vájjon kétségbevonja-e az iooi.-i adománylevél a pápák vikáriusi 
hatáskörét az egyházi birtokok felett való rendelkezés tekintetében?

Ennek tisztázására állítsuk egymás mellé egyrészt az iooi.-i ado
mánylevél, másrészt pedig a Ludovicianum és az Ottonianum azon 
kifejezéseit, melyek a pápa jogkörét Szent Péter birtokainak kezelésében 
körülírják :

1 0 0 1

. . . habeat, teneat. . . ordinet. . . 
ad ordinandum

. . .  ut nullus unquam ei et sancto 
Petro audeat aliquam inquietatio
nem facere

8i j ,  962
sicut a predecessoribus vestris us
que nunc in vestro potestate et 
ditione tenuistis et disposuistis . . . 
. . . omnia que . . .ad partem eccle- 
sie beati Petri apostoli atque ponti
ficum in sacratissima sede illius 
residentium . . .

A fenti értelmi és fogalmazási egyezések alapján megállapíthatjuk, 
hogy a pápa ugyanolyan vikáriusi jogokkal rendelkezik III. Ottó oklevele 
értelmében, mint aminö vikáriusi szerepkört neki már elődei, Jámbor 
Lajos és I. Ottó is tulajdonítottak. Ebből viszont az következik, hogy 
Szent Péter sem jelentett mást III. Ottónak, mint akár Pippinnek, 
Nagy Károlynak és Nagy Ottónak : az iooi.-i oklevélben ugyanúgy az

1 MG Const. I 21.
2 E. Caspar, Geschichte des Papsttums I 430.
8 DO I 365, v. ö. DO II 93.
4 DO II 21.

Évkönyv az 1942. évre.
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egyházi állam államszemélyiségének kifejezője ő, akárcsak a régi pak
tumokban és kiváltságlevelekben. Az egyedül reá való hivatkozás célja 
tehát nem az, hogy a császár mint apostolszolga jogokat vindikálhasson 
magának, hanem egyedül az, hogy világos határvonalat húzzon az 
apostolfejedelem mint tulajdonos és a pápák, mint e tulajdon gondozói
nak és haszonélvezőinek szerepe közé. Alkalmunk lesz még látni, hogy 
a helyzetnek ily elvi tisztázása a császárnak éppen mint az apostolok 
szolgájának különleges feladatköréhez tartozott. A császár, aki ado
mánylevelének narratio-jában oly éles szavakkal ítélte el a régi pápák 
Szent Péter javaival űzött könnyelmű gazdálkodását, a rendelkező 
részben is hangsúlyozni kívánta, hogy a tulajdonjog egyedül és kizáró
lagosan az apostolfejedelemé, nem pedig a pápáké mint vikáriusoké. 
Szent Péter szerepének ez az egyházi hagyományon alapuló markáns 
kiemelése tehát az egyházi állam integritásának érdekeit szolgálta, 
melyet a császár felfogása szerint a múltban éppen maguk a pápák 
veszélyeztettek. A régi paktumok megújításának megtagadása részben 
talán arra vezethető vissza, hogy azok III. Ottó és tanácsosai szerint 
nem határolták el kellő világossággal Szent Péter és a pápák jogkörét.

A pápa vikáriusi jogának félreismerhetetlen elismerése a császár 
részéről már egymagában Schramm azon feltevése ellen szól, mintha 
Ottó a maga személyét apostolszolgai minőségében Szent Péter és a 
pápa mint vikárius közé akarta volna tolni. Az adománylevél szerint 
egyedül a pápa és nem-az imperium tulajdonjogáról Szent Péter javára 
lemondó császár az, aki a Pentapolis esetében »bír, tart és rendelkezik«. 
Éppen ezért a császárnak abból a tulajdonjog feladása után nyilvánított 
óhajából, hogy a pápa a grófságokkal ne csupán saját apostolátusának, 
hanem az imperium érdekeinek szemmeltartásával, mindkettő »gyara
podására« (ad incrementum) rendelkezzék (ordinet), magának e rendel
kezési jognak semminemű korlátozására, illetőleg a császár számára 
történő további fenntartására sem következtethetünk. Az apostol 
mellett a birodalom érdekeinek hangsúlyozása egy politikailag oly fontos 
terület esetében, mint aminő a Pentapolis1 volt, magától értetődik. így 
W. K ö l m e l  találóan állapítja meg: »Die Forderung das schweren 
Herzens geschenkte Gebiet auch zum Vorteil des Reiches zu leiten, ist 
kein Widerspruch, sondern die selbstverständliche Notwendigkeit aus 
D 389 heraus.«2 A kívánságnak Ottó apostolszolgaságától való füg
getlenségét döntő módon bizonyítja a császárnak egy másik, 999 május

1 Schramm id. m. I. 161 — 162.
8 Id. m. 148.
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7-én kelt, a Vercelli-i egyház részére kibocsátott oklevele,1 melyben 
a város és a grófság elajándékozását azzal indokolja, hogy »libere et 
secure permanente Dei ecclesia prosperetur nostrum imperium, trium
phet corona nostrae militiae, propagetur potentia populi Romani et 
restituatur res publica«. Az egyházi és birodalmi érdeknek sokkal 
szorosabb és sokkal kevésbbé indokolható kapcsolata jut itt kifejezésre, 
mint az iooi.-i adománylevélnek a közös »gyarapodásra« vonatkozó 
szerény óhajában. Az egyház és a világi hatalom, az apostolatus és az 
imperium természetes kapcsolatának és egymásrautaltságának a Karo- 
lingok óta közhelyszerű, oklevelek arengáiban, a törvényekben, zsinati 
határozatokban és irodalmi emlékekben fellelhető elve kerül itt gyakor
lati alkalmazásra, teljesen függetlenül attól, hogy minő címet viselt az 
adott időpontban III. Ottó. A császár, mint az egyház és mint az egy
házi állam védője joggal számíthat az egyház és a pápa támogatására. 
Éppen ezért az Itáliában császári segítséggel végrehajtott egyházi 
restituciók Nagy Ottó kora óta egyben a püspökök katonaállítási köte
lezettségének érvényesítését is jelentették.2

Más kérdés természetesen, hogy III. Ottó Szent Péter tulajdon
jogának és a pápa vikáriusi szerepének elismerése ellenében élt-e — nem 
ugyan mint apostolszolga, hanem mint császár — valaminő jogfenn
tartással a közös incrementum biztosítása érdekében? M. U h l i r z 3 
eredményei alapján úgylátszik, hogy Ottó elődeivel ellentétben resti- 
tuciói során a ius publicum-ból fakadó katonai és pénzügyi hatáskört 
Itália bizonyos részein fenntartotta magának s a tulajdonjogból szár
mazó legitima potestas a valóságban csak a patrimoniális jogok és jöve
delmek élvezetét jelentette. Mármost abból, hogy az iooi.-i adomány
levél a ius publicum-ra vonatkozóan kétségtelen utalásokat tartalmaz,
M. Uhlirz4 arra következtet, hogy Ottó a ius publicum igényt a Penta
polis nyolc grófságának elajándékozása után is fenntartotta magának. 
Itt mindenekelőtt azzal kell tisztában lennünk, hogy Uhlirz feltevése 
nem erősíti, hanem éppen ellenkezőleg, gyengíti Schramm érvelését. *

*DO III. 324.
2 M. Uhlirz, Kaiser Otto III.  und das Papsttum. HZ 162 (1942) 259. III. 

Ottó számára ez az összefüggés teljesen világos volt, v. ö. Concilium Ticinense 
996 MG Const. I 50 : Proinde quia status aeclesiarum Dei annulatur nostraque 
imperialis maiestas non minus patitur detrimentum, dum subditi nobis debita 
non possunt exhibere obsequia . . .

3 Die italienische Kirchenpolitik der Ottonen MöIG XLVIII (1934) 259> 
Die Restitution des Exarchats Ravenna durch die Ottonen, u. o. L (1936) 1 kk.

4 MöIG L (1936) 22, 2 jegyzet.
4*

i
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A kérdés ugyanis nem a jogfenntartás tényén, hanem azon fordul meg» 
hogy mi volt e jogfenntartás elvi alapja : Ottó császársága-e, vagy 
pedig apostolszolgasága? Midőn Uhlirz a Pentapolis-szal kapcsolatban 
az imperiumhoz tartozó hagyományos ius publicum fogadalom szere
pére utal, ezzel tulajdonképpen Schramm elmélete ellen foglalt állást.1

Mindezek ellenére Uhlirz feltevését sem tartjuk valószínűnek, 
hanem azt hisszük, hogy a Pentapolist Ottó minden feltétel nélkül, 
tehát a ius publicum feladásával engedte át Szent Péternek és általa a 
pápának. Ottó eredeti szándéka kétségkívül nem ez volt, hiszen amidőn 
996-ban Tusciai Hugót, mint császári legátust a »vitás« grófságok élére 
állította, félreérthetetlenül kifejezésre juttatta azt a felfogását is, hogy 
a pápát e területen kizárólag a lakosság szolgáltatásai (debita servitia) 
illetik meg.2 II. Szilveszter nagy diplomáciai sikere éppen abban jelent
kezik, hogy sikerült a császárt 996-i álláspontjától eltéríteni, sőt — hogy 
mily indokolás kíséretében, ez a lényeg szempontjából mellékes — a ius 
publicum feladására bírni. Az 1001-i adománylevél ugyanis világosan 
megmondja, hogy Szent Péter megajándékozása de publico nostro tör
tént, amiből másra, mint e területnek az imperium állományából való 
kiválására s igy jogfeladásra aligha következtethetünk. Az 1001-i ok
levél de publico nostro kitétele ugyanis értelmileg tökéletesen megfelel 
a 877-i ravennai zsinat (ex regni quoque sui parte) és az Ottonianum 
(de proprio nostro regno) kifejezéseinek. E megfelelés alapján teljes 
joggal állíthatjuk, hogy III. Ottó az adományozás megtörténte után 
éppoly kevéssé élhetett jogfenntartással, akárcsak Jámbor Lajos, vagy
I. Ottó.

Az oklevél szavain kívül a jogfeladás valószínűsége mellett szólanak 
bizonyos analógiák is. Ottó ugyanis nem mindenütt tartotta fenn 
magának a ius publicum-ban gyökerező hatáskört. így például a Ver- 
celli-i egyház részére kiállított, fentebb idézett oklevélben a városban 
és a grófságban bírt összes jogait átengedte kedvelt hívének, Leo püs
pöknek : omnem potestatem et omnem dominium publicum, quod ad 
nos inde pertinuit in potestatem et dominium sancte Vercellensis ecclesie 
et Leonis nostri espiscopi et omnium sibi successorum dedimus. Aligha 
tévedünk, ha e jogfeladással hozzuk összefüggésbe a császárnak azt 
a nyomatékos kívánságát, hogy az adomány a ius publicum elejtése 
ellenére is a birodalom javát szolgálja. Az iooi.-i oklevél (DO III 389) 
már most hasonló óhajt tartalmaz :

1 MöIG XLVIII 1934, 3IO> 1 jegyzet.
* DO III 228, v. ö. Uhlirz MöIG L (1936) 21.
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DO III 324
prosperetur nostrum imperium

DO III 389
ad incrementa . . . imperii

Az indokolás nyilvánvaló azonosságából arra következtethetünk, 
hogy az adományozás jogi előfeltétele mindkét esetben ugyanaz, t. i. 
a ius publicum feladása volt.1 Ha Vercelli Leo esetében a jogi garancia 
helyét a személyi garancia foglalta el, ugyanez az eljárás Ottó másik 
feltétlen híve, Gerbert-Szilveszter esetében is indokolt volt. Ha figye
lembe vesszük ezenfelül azt is, hogy mindkét oklevél szerzője ugyanaz 
a személy éspedig maga Vercelli Leo volt, akkor az ad incrementa imperii 
fordulatból a jogfenntartás kérdésében éppen az ellenkező következ
tetést kell levonnunk, mint amelyhez Schramm s — bár más úton — 
Uhlirz eljutottak.

Az »új« felfogás bírálata azonban nem jelenthet egyet a címek régi 
értelmezéséhez való visszatéréssel. Éppen ezért nem fogadhatjuk el 
Kőiméinek azt a — Schramm elméletének kritikájából leszűrt — nézetét 
sem, mely szerint »der ständige Wechsel der Titel bietet dem unbefan
genen Beobachter das gegenteilige Bild einer unruhigen und ungeklärten 
Entwicklung, die zwischen religiöser Demut und Bindung und welt
lichen Machtgefühl noch nicht den Ausgleich hat«.2 E felfogás elfoga
dásával a régi kutatásnak abba a nyilvánvaló hibájába esnénk, mely 
a hatalom és a vallásosság között ellentétet tételezett fel és ezen az 
alapon szembeállította egymással III. Ottó »cezarisztikus« és »ekkle- 
ziasztikus« hajlamait. Ezzel az indokolatlan s bizonyos modern kép
zeteket anakronisztikusán a múltba vetítő felfogással szemben a valóság 
az, hogy a későantik korszak és a korai középkor számára a laicizált 
és minden természetfelettiségtől függetlenített hatalom fogalma teljes
séggel ismeretlen volt. Minden felsőbbség, éspedig nemcsak az egyházi, 
hanem a világi is a természetfeletti rend képviseletének köntösébe 
öltözött. Bizáncban a császáristenítés pogány hagyománya,3 a Nyugat 
germán királyságaiban pedig a fejedelemség szakrális szerepe és értel
mezése4 együttesen hatottak oda, hogy az uralkodót Isten és Krisztus

1 Ez esetben természetesen U h l i r z n a k  a ius publicum területenként 
különböző alkalmazására vonatkozó feltevése (id. h. 30 — 31) is elesik.

2 Id. m. 160.
3 J. Kaerst, Studien zur Entwicklung und theoretischen Begründung der 

Monarchie im Altertum, 1989 ; E. Kornemann, Doppelprinzipat und Reichsteilung 
im Imperium Romanum, 1930 ; F. Kern, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht 
im frühen Mittelalter, 1914 ; O. Treitinger, Die oströmische Kaiser- und Reichs
idee, 1938.

4 Kern id. m. 20 kk.
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földi képmásának tartsák az alattvalók.1 A különböző kultúralapok
ból kiinduló egyirányú fejlődést azután a terminológiai megjelenés 
formáiban is közös nevezőre hozta az ószövetségi pap-királyság biblikus 
hagyományának általános elterjedése.2 A keletrómai császárok és a 
germán fejedelmek eszményképévé egyaránt Melchisedek, a zsidó pap
király lesz. Alakjának ábrázolásában az ókeresztény ikonográfia még 
a papi attribútumokat hangsúlyozta, a kereszténységnek államvallássá 
válása óta azonban mind erősebben domborodik ki király mivolta. 
Egyik VI. századi ábrázolása már ezt a felírást viseli: Melchisedek 
»a basileus és pap«.3 Ezt megelőzően az V. században a konstantiná
polyi zsinat (448) upeü; xaí ßaatXeuc-nak szólítja a császárt, aki az 
akklamációkban egyenesen, mint dp/iepsuc ßaaiXeuc szerepel.4 Ugyan
csak az ószövetségi papkirály kép álla  nyugati fejedelem-eszmény 
középpontjában : Melchisedek noster merito rex atque sacerdos — 
mondja I. Childebertről Venantius Fortunatus.5

A tetőpontot Nagy Károly kora jelenti. Bizalmas hívei egyszerűen 
Dávidnak nevezik, novus David, novus Moses-ként emlegetik, sőt egy- 
ízben maga Károly is Józsiás zsidó király példájára hivatkozott, midőn 
az egyház ügyeibe való beleszólását indokolta.6 Smaragdus szerint 
a király Krisztus helytartójaként (pro vice Christi) uralkodik.7 Alkuin 
szerint »a hatalomban király, a hithirdetésben főpap«,8 Paulinus szerint 
»úr és atya, pap és király« egy személyben.9 Orleansi Teodulf egyik 
költeményében úgy beszél Károlyról, mint akire Szent Péter a menny
ország kulcsait és javainak gondozását bízta,10 aki tehát a pápa mellett 
is, mintegy vikáriusa az apostolfejedelemnek.

1A. Harnack, Christus praesens — vicarius Christi. SB Preuss. Akad. 
1927 ; L. Knabe, Die gelasianische Zweigewaltentheorie bis zum Ende des Inves
titurenstreites (Hist. Stud. Ebering H. 292) 1936, 34, 64 jegyzet; P. von Váczy 
id. m. 64 kk.

2 O h r (Der karolingische Gottesstaat in Theorie und Praxis, 1902) ószövetségi 
és F. K a m p e r s  (Rex et sacerdos, Hist. Jb. 45, 1925 496 kk.) bizánci magyará
zatával szemben a mai kutatók felfogására ld. K. Voigt, Staat und Kirche von 
Konstantin dem Grossen bis zum Ende der Karolingerzeit 1936, 359, 185 jegyzet.

3 L. Knabe id. m. 16, 10. jegyzet.
4 Voigt id. m. 75 — 76, Treitinger id. m. 124—125.
6 MG auct. antiquissimi III 40.
«Voigt id. m. 356 —358-
7 Via regia c. 8. Migne Patr. lat. 102, 958.
8 rex in potestate, pontifex in praedicatione : Adversus Elipandum I 16, 

Migne Patr. lat, 101, 251.
9 Conc. Francofurtense a. 794, MG Cone. II 142.
10 MG Poet. lat. I 524.



A MAGYAR KIRÁLYSÁG MEGALAKULÁSA 55

Ha az uralkodó szerepének felfogását, »papkirályi« elképzelését 
nézzük csupán, az erre vonatkozó jellemzések szavaiban alig fogunk 
különbséget találni Kelet és Nyugat, Bizánc és a frank birodalom kö
zött.1 A különbség mégis lényegbevágó, mert ami Nyugaton hasonlat 
és allegória csupán, az Bizáncban, ahol a császár nemcsak zsinatokon 
elnököl, hanem dogmatikai vitákban dönt, egyházpolitikai valósággá 
vált. A pap és király ministeriuma, a közöttük fennálló rokonság elle
nére is mindvégig elkülönült s az államegyháziság sohasem vált tényleges 
cezaropapizmussá. Gelasius pápa híres kéthatalom-elmélete,2 melyet 
jellemző módon éppen egy keletrómai császárhoz intézett levelében 
fejtett ki, bár elasztikus, de mégis áthághatatlan határvonalat húzott 
a regnum és sacerdotium illetékessége közé. Ez az évszázadok nyugati 
fejlődését meghatározó elmélet »konnte aber weder die Anschauung 
der byzantinischen Staatstheorie, noch die staatskirchliche Religions
politik beeinflussen«.3

A hatalom egyházias jellegét, az uralkodó és a pap szerepének 
rokonságát valló felfogás folytonossága a IX. és a X. században is 
kimutatható. I. Ottóval kapcsolatban a Nagy Károlyra vonatkoztatott 
regale sacerdotium-ról beszél az egyik kortárs,4 róla és fiáról pedig azt 
mondja Liutprand, hogy Isten őket, mint »hypurgos id est ministros«5

1 A császár Bizáncban is »új Dávid« és »új Mózes« (Treitinger id. m. 81) > 
Í3tpévauip TTjcixxXeatcfi; (u. o. 29), a megfelelő nyugati fogalmakra ld. Löwe 
id. m. 131 kk. és Eichmann id. m. I 41, 107, II 78, 88 kk.

2 E. Caspar, Geschichte des Papsttums II (1933) 64 kk., Voigt id. m. 99 kk., 
Knabe id. m. 11 kk.

3 Treitinger id. m. 124, 2 jegyzet. A Kelet és Nyugat között fennálló 
különbségre Id. Voigt id. m. 359. A különbség elméleti téren abban jelentkezik, 
hogy a pápák Nagy Leo óta állásukat mint uralmat tekintették s maguk 
is Melchisedech, a király-pap példájára hivatkoztak (Caspar id. m. I 430) sőt 
a negyedik traktátusban Gelasius is utraque potestas-ról beszél (u.o. II 67). 
Kelet és Nyugat eredendő különbségének ismeretében a bizánci és nyugati címek 
megfelelésének III. Ottó esetében sem tulajdoníthatunk oly jelentőséget, mint 
ezt Brackmann teszi. Feltételezi ugyanis, hogy Ottó servus Iesu Christi és servus 
apostolorum címei ugyanolyan apostolszerű helyzetet biztosítottak neki akárcsak 
a bizánci császároknak (Abh. Preuss. Akad. 1940 nr. 8, 11). Ily messzemenő 
következtetésre a bizánci császárcímekkel (laaxóaxoXoi;. IlaüXo; euróat0X0;. frspaiuuv 
0 £oű Id. Schramm id. m. I 145, 160 és Treitinger id. m. 146, 160) való rokonság 
annál kevésbbé jogosít fel, mivel az apostolszerű helyzet ténye III. Ottó 
gyakorlati egyházpolitikájából semmiképpen sem igazolható. V. ö. fentebb az 
iooi.-i oklevélről és a vikariátusról mondottakat.

4 Ruotger, Vita Brunonis c. 20 SS rer. Germ. 20 v. ö. Cod. Carol, ep. 39 
MG Ep. III 552, eredetére ld. 1 Petr. 2, 9.

5 Leg. c. 62 SS rer. Germ. 19153, 209.
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választotta. Ebből a történeti háttérből emelkedik ki az ifjú III. Ottó 
alakja, aki uralkodása kezdete óta hitet tett hatalmának egyházias fel
fogása mellett. V. Gergelyhez írott levelében azt mondja, hogy őket 
nemcsak a vérrokonság, az összes halandók fölé emelő állás, hanem Isten 
tisztelete iránti szeretetük módja (qualitas) is összeköti.1 így kézen
fekvő arra gondolni, hogy az általa használt új címek elvi jelentőségűek, 
azaz hivatása vallásos vonatkozásainak kifejezésére szolgálnak.

Az összes új címek jellemző közös vonása ugyanis, hogy azok 
kiegészítések, éspedig a II. Ottó óta hagyományos császári intitulació 
kiegészítései, melytől alkalmazásuk el sem különíthető.2 A kiegészítő 
jellegből viszont a császárnak arra a törekvésére következtethetünk, 
hogy új címeivel hatalmának tartalmát és elemeit kívánta jellemezni, 
m a g y a r á z n i .  E magyarázó szándékot a hagyományos császárcímnek 
már az előző fejezetben tárgyalt kiegészítései világosan elárulják. Mind
járt koronázása napján kelt oklevelében alkalmat talált Ottó arra, hogy 
az imperator cím után ugyan, a birodalmához tartozó népeket, élükön 
a rómaiakkal felsorolja.3 E tendencia legvilágosabban 1001 június 
23.-Í oklevelének intitulatiójában jelentkezik, melyben magát nemcsak 
apostolszolgának és a római világ urának, hanem mintegy ez utóbbi 
magyarázataként rómainak, szásznak és itáliainak nevezi.4

Az eddigiek alapján bizonyítottnak vehetjük, hogy Ottó összes új 
címei és azok variációi nem mások, mint az imperator Romanorum 
kiegészítői és magyarázói. Nem új jogigények emblémái tehát — mint 
Schramm gondolta — hanem a császári tisztségben és a birodalmi 
eszmében eredendően benne lévő tartalom kifejezői. Ugyanez áll Ottó 
devóciós jellegű és vallásos tartalmú címeire, a servus Iesu Christi-re 
és a servus apostolorum-ra. is. A császárcímként való alkalmazásuknak 
az elmondottak után egyedül lehetséges magyarázata az, hogy Ottót 
nem elégítette ki az apjától örökölt büszke antikizáló cím, nemcsak 
imperator Romanorum augustusnak és Caesarnak érezte magát, mint 
hívei, Gerbert-Szilveszter5 és Vercelli Leo6 szólították, hanem más
nak, talán többnek is. Hogy miben látta Ottó ezt a többletet és miért 
tartotta szükségesnek a hagyományos intitulatio magyarázó kiegészí

2 J. Havet, Leitres de Gerbert (1889) 200.
“S c h r a m m  (I 158) feltevésével szemben, mintha a servus apostolorum 

a császárcímet »felszívta« volna, ld. K ő i m é i  (id. m. 150) érvelését.
3 DO III 197, Schramm I 91.
‘ DO III 390.
6 Havet id. m. 237, n. 2.
8 Versus de Gregorio papa et Ottone augusto, ed. Schramm id. m. II 63 kk.
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tését, arra a servus Iesu Christi és a servus apostolorum gondolati tar
talmának elemzése hivatott választ adni.

Az egyetlen egy esetben használt ecclesiarum dilatator kivételével, 
mely inkább talán oklevélszerkesztési esetlegesség következtében került 
az intitulációba, Ottó vallásos jellegű kiegészítő címeinek legjellemzőbb 
sajátsága, hogy a császár magát s z o l g á n a k  nevezi. Egyetértünk 
Schrammal abban, hogy e címek többet fejeznek ki stereotyp devóciónál. 
Ottó, aki más vonatkozásban is közvetlenül a Szentíráshoz nyúlt vissza, 
e címek választásakor nyilvánvalóan a Megváltó szavaira gondolt : 
qui voluerit inter vos primus esse, erit vester servus. A szolgaság vállalása 
tehát — mint ezt már az eddigi kutatás is felismerte1 — elsőséget 
jelent, az uralom keresztény módjára utal. Krisztus szavainak igazi 
értelmét ugyanis a megelőző mondat adja meg, melyben a szolgaság 
vállalásával, mint hívei által követendő új eszménnyel szembeállítja 
a principes gentium eljárását, a hatalomnak pogány módon való mecha
nikus gyakorlását.2 Aki a Megváltó szellemében a szolgaságot vállalta, 
aki ezt uralkodói címébe is bevette, aligha akart mást kifejezni, mint 
azt, hogy az ő római császársága több és más, mint a principes gentium-é, 
több mint a hajdani római császároké, mert ez a császárság éppen a 
servus szerep révén az uralom keresztény normáját is kielégíti. A servus- 
intitulatio szentírási gyökereinek ismeretében biztosan állíthatjuk immár, 
hogy e gondolaton alapuló új címek általános világnézeti tartalmakat 
öntenek szavakba, nem pedig konkrét politikai cselekedeteket magya
ráznak. Új elem bennük nem maga a gondolat, vagy az állítólagos jog
igény, hanem az érzület és a világnézet erejének az az intenzitása, mely 
e programmszerű hitvalláshoz vezetett. Ottó magatartásának ugyanis 
megvannak a történeti előzményekhez kapcsolódó aktuális reálpólitikai 
indokai is.

Az egyházatyák korától kezdve egészen az ő idejéig állandóan ott 
kísért a keresztény közvéleményben az antik Rómával szemben elfoglalt 
bíráló, sőt elutasító álláspont. Ennek klasszikus kifejezése a Nagy 
Károlynak — III. Ottó uralkodói eszményképének — nézeteit tükröző 
L i b r i  C a r o l i n i, mely éles szavakkal fordul Babilon és Róma 
bálványimádása, brutális uralmi rendszere és annak a bizánci állami és 
egyházi életben továbbható megnyilatkozásai ellen. A Karoling-kor írói 
a római birodalomban már csak multat látnak, és áthatja őket az

1 Schramm id. m. I 144; L. Levillain, Servus servorum Dei (Moyen ágé, 
193°, 5 kk.)

2 Matth. XX 25 — 27, Marc. X 42 — 44.
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az újkori reneszánszban is jelentkező meggyőződés, hogy koruk 
ugyanoly értékű alkotásra képes, akárcsak az antik világ.1

Ebből a lelki beállítottságból érthető meg egyedül, hogy Károly 
miért nem nevezte magát a 800. esztendő koronázása után a rómaiak 
császárának s miért vette fel csupán régi királyi címeinek megtartásával 
a Romanum gubernans imperium címet.2 Hiába hasonlították pápai 
oldalról Nagy Konstantinhoz, ő aacheni palotája előtt nem az első 
keresztény császár, hanem germán király-elődje, Theoderich szobrát 
állíttatta fel. Az általa megteremtett új politikai és világnézeti kon
strukció igazi tartalmát az »Európa-Ázsia« szembeállítás és az »imperium 
Christianum« fogalma fejezi ki : »Sein Kaisertum wollte nichts anderes 
sein, als die letzte äussere Formgebung seines christlich-universalen, aber 
germanischen Reiches, die sich römischer Formen bediente, um byzan
tinische Überheblichkeit mit den eigenen Waffen zu schlagen«.3

A további fejlődést a nagykárolyi hagyomány továbbélése hatá
rozta meg. A szász uralkodók a 962.-i császár koronázás után is elsősor
ban birodalmuknak nem római, hanem egyetemes keresztény és germán 
jellegét hangsúlyozták.- A »römischer Erneuerungsgedanke« korai sze
repét hirdető Schramm-féle felfogással szemben Brackmannak azt az 
alaposan megindokolt nézetét kell magunkévá tennünk, mely szerint 
a Róma-eszme jelentősége inkább eszmetörténeti, mintsem politikai 
természetű volt.4 * * 7 I. Ottót a regale sacerdotium5 gondolata, az augmen
tum divini cultus6 eszménye és a defensio ecclesiae7 hagyományos 
célkitűzései hatották át. A császárnak és környezetének személyes római 
tapasztalatai sem voltak alkalmasak arra, hogy a birodalom eszméje 
egyoldalúan római alapokra helyeztessék.

így érthető, hogy amidőn a bizánci császár Ottó diplomatájának, 
Liutprand cremonai püspöknek szemére vetette, hogy ők nem is rómaiak, 
hanem longobardok, a követ nem tiltakozással, hanem helyesléssel 
felelt. A testvérgyilkos Romulus házasságtörő nászból született, városa 
a szökött rabszolgák, gyilkosok és egyéb bűnözők menedéke lett. A büszke

1 Löwe id. m. 150 kk.
2 S c h r a m m (id. m. I 13) és K. H e l d m a n n  (Das Kaisertum Karls 

des Grossen 1928, 402) magyarázatával szemben L ö w e  (id. m. 161) felfogását 
tartjuk valószínűnek.

8 Löwe id. m. 165.
4 SB Preuss. Akad. 1932, 30.
«■V. ö. 1. j.
«DO I 366.
7 DO I 235, Id. Brackmann SB Preuss. Akad. 1932, 7.
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kosmokratorok és imperatorok ily nemességből származtak. Ezért »mi 
longobardok, szászok, frankok, lotharingiaiak, bajorok, suévek, bur- 
gundiaiak annyira megvetjük őket, hogy ellenségeinket felindulásunk
ban csak úgy rómaiaknak nevezzük, azaz mindazt, ami nemtelenség, 
gyávaság, kapzsiság, fényűzés, hazugság és bűn, mindazt a római név
ben bélyegezzük meg«.1 Bármily élesen szólal meg e szavakban a vitat
kozónak túlzásokra való hajlandósága, nem tagadható, hogy büszkén 
vállalja a maga »longobardságát« s a germán törzsek felsorolásában ura 
impériumának tényleges tartalmát jelöli meg. I. Ottó a maga imperator 
augustus címével külsőleg nem követi ugyan a nagy károlyi gyakorlatot, 
de viszont a rómaiak császárának sem nevezi magát. E tartózkodás 
mögött kevésbbé élesen fogalmazott, de lényegében Liutpranddal 
egyező álláspontot tételezhetünk fel.

Ha ebből a háttérből nézzük III. Ottó új címeit, akkor a servus- 
eszme formájában történő keresztény uralkodói hitvallást nemcsak úgy 
kell felfognunk, mint magyarázatot, de egyben, mint védekezést is 
hatalmának egyoldalú római értelmezésével szemben. Függetlenül attól, 
hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk a renovatio gondolatkörének 
politikai szempontból, nem lehet kétséges, hogy Ottó császár uralkodá
sában, annak mindenki számára megnyilatkozó külsőségeiben a római 
elem elődeinek korához viszonyítva különleges hangsúlyt kapott. Róma 
és Itália iránti szeretete, az örök városban való gyakori és hosszas tar
tózkodása, a régi római tisztségek felújítása és szokatlan alkalmazása 
együttesen hívták ki a hagyományos Róma-ellenes keresztény és germán 
reakciót. Még oly bizalmas híve, mint Querfurti Brúnó előtt is úgy tűnt 
fel Ottó, mint aki »a régi és pogány királyok módjára« uralkodik, aki 
»a kivénhedt Róma halott dicsőségének« felújítására törekszik, s »már 
látni sem akarja a gyönyörűséges Germániát«.2 Cambray püspökeinek 
életírója3 is úgy véli, hogy Ottó »virtutem Romani imperii ad poten
tiam veterum regum attollere conabatur«. Lényegében ugyanígy véle
kedik merseburgi Thietmar is,4 Thangmar5 pedig, a császár utolsó 
éveinek e közeli tanúja, oly szavakat tulajdonít Ottónak, melyek élesen 
szembeállítják Rómát az ő igazi hazájával, a rómaiakat pedig szász- 
jaival és összes németjeivel, tulajdon véreivel. E megnyilatkozásoknak 
a nagykárolyi eszmekörrel való töretlen kapcsolatát teljessé teszi az a

1 Liutprandi Legatio c. 12, SS rer. Germ. 182.
2 Vita quinque fratrum c. 7. MGSS XV 722.
3 Gesta episcoporum Cameracensium I c. 114. MGSS VII 451.
4 Chronicon IV c. 47. SS rer. Germ. ed. Kurze 90.
5 Vita Bernwar di c. 25. MGSS IV 770.
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körülmény, hogy Ottó kortársai a császári Rómát nemcsak pogánynak 
és idegennek tekintik, hanem egyben visszahozhatatlanul és remény
telenül múltnak is érzik. Ezért mondja Brúnó a renovatiót ifjonti 
játéknak, a cambray-i történetíró nagy, de megvalósíthatatlan gondo
latnak. De belejátszik az elutasító ítéletbe a VIII. században kialakult 
és a Constitutum Constantini ideológiájában megjelenő egyházi Róma- 
hagyomány is, melyet ugyancsak Brúnó szólaltat meg. E szerint az 
örök város egyedül és kizárólagosan apostolorum domicilium, nem a 
császároknak, hanem az apostolok utódainak székhelye.

A kortársak tehát a pogány politikai rend iránti ellenszenvből, 
germán öntudatból és az apostoli hagyomány hatása alatt fordultak 
szembe az ifjú uralkodó renovációs eszméivel. Tervei, szokatlan ural
kodói gesztusai már életében visszatetszést szültek1 s alig hihető, hogy 
a bírálat szava ne jutott volna el füléhez. Ottó, aki tisztjének antik és 
keresztény, római és német, világi és egyházi elemei között teljesnek 
látta az összhangot, alaptalannak érezte a vádakat és védekezett is elle
nük. A hagyományostól eltérő, szokatlanul ható címeit ezért nemcsak 
magyarázatnak, de védekezésnek is kell tekintenünk. A közvetlen és 
közvetett emlékek tehát kiegészítik egymást III. Ottó egyéniségének 
és politikájának megismerése tekintetében s közöttük rendkívül szoros 
kapcsolat mutatkozik. A császári bullák feliratai, az oklevelek újszerű 
formulái csak annak a közvéleménynek ismeretében lesznek érthetőkké, 
melyet a Schramm által annyira lebecsült elbeszélő kútfők szólaltatnak 
meg. Ennek a közvéleménynek állásfoglalása volt az, ami Ottót látszó
lagos, vagy valóságos újításokra késztette : rövid uralkodása során azt 
a tökéletes formulát kereste, mely császárságának tartalmát, annak 
alkotóelemeit hiánytalanul kifejezve, eloszlathatja kortársainak aggo
dalmait. Ezért vált szükségessé a római császárcím kiegészítése a servus 
különböző változataival, ezért nevezte magát rómainak, szásznak és 
itáliainak, hogy az antik és keresztény, római és szász elem egységét és 
birodalomalkotó szerepét ünnepélyes formában kinyilatkoztassa. A csá
száreszme sokrétűsége, nempedig a fiatalos kiforratlanság, vagy jog
igények formulákba való öltöztetésének vágya magyarázza tehát a címek 
újdonságát és többszöri változtatását. Bizáncot illetően, ahol az ural
kodó sokféle címet használt s alattvalói is sokféleképpen nevezték, 
találóan állapítja meg 0 . Treitinger, hogy a címek rész-gondolatokat 
fejeznek ki, maga a császáreszme azonban oszthatatlan.2 A császári

1 Thietmar IV 47 (id. h. 90.) : multa faciebat, quae diversi diverse sen
tiebant . . .

2 Id. m. 160, 15 jegyzet.
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cím III. Ottó esetében sem más, mint a középkorban általában : »ein 
Abbild des Reiches«.1 Éppen ezért az egykorú mentalitást és az ural
kodói címek természetét ismerjük félre, ha az új címekben egyúttal 
gondolati újítást, vagy éppen a hagyományokból le nem vezethető 
különleges igények megnyilatkozását keressük. III. Ottó változtathatta 
a címeit, de ezek a változások csak a felületet érintették, hangsúlyt adtak 
annak, ami az eszmében eredendően benne volt, de amelynek érzékel
tetésére a megmerevedett formákat már nem érezte alkalmasaknak.

Az apostolszolgaság sem mond újat. Jelentése egyszerűen ennyi: 
uralkodó, aki védi és gyarapítja Szent Péter javait, azaz szolgája az 
apostoloknak. A címnek tehát kettős arca van : uralmat és kötelezett
séget fejez ki egyszerre. Uralmat az evangélium servus-gondolata értel
mében, kötelezettséget pedig az apostolokhoz való viszonylatban. 
A címnek ez utóbbi értelme nem csupán egyénies színezetű devóció, 
hanem annál több, hivatásnak, kötelességnek a vállalása és ezzel össze
függésben bizonyos jogok igénylése is.

Az a hivatás azonban, melyet Ottó e címben magáénak vallott, 
a jog, amit ezáltal magának követelt, nem volt új, hanem évszázadok 
hagyományában gyökerezett. A pápák a VIII. század óta úgy tekin
tették a frank királyokat, mint Szent Péternek, az ő egyházának és a 
pápáknak, mint vikáriusainak különleges védelmezőit.2 Pippin és 
ivadéka azért nyerték el a királyi kenetet, mert Szent Péter őket válasz
totta apostoli egyházának őrizőiül. Ezért a longobardóktól szorongatott
II. István pápa Pippin kezébe tette le Szent Péter összes ügyeinek inté
zését,3 aki viszont ünnepélyes fogadalmat te tt az apostolfejedelem 
»igazságának« megvédésére,4 azaz a külső ellenség támadásának 
elhárítására és az egyházi birtokok restitutiójára. A frank király, aki 
saját országa egyházának — a többi germán királyokhoz hasonlóan — 
hivatott védelmezője volt,5 készséggel vállalta defensor-szerepének

1 u. o. 186.
2 Cod. Carol, ep. i6  (MG Ep. III. 513), ep. 26 (u. o. 530), ep. 33 (u. o. 540) stb.
3 Cod. Carol, ep. 33 : . . .  oleo sancto vos ungens . . . sanctam suam catho

licam et apostolicam ecclesiam atque orthodoxam Christianorum fidem vobis 
commisit exaltandam atque viriliter defendendam (id. h. 540.).

* Cod. Carol, ep. 6 : omnes causas sancte Dei ecclesie in vestro gremio 
commendavimus (u. o. 490).

ep. 7 : omnes causas principis apostolorum in vestris manibus commenda
vimus (u. o. 491). E felfogás a IX. században is tovább hat, v. ö. I. Paschalis 
levelét Jámbor Lajoshoz : causas s. Petri sitas in vestra dicione velud propria3 
defende . . . (MG ep. V 68).

5 Löwe id. m. 131 kk.
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a római egyházra való kiterjesztését. A 800. esztendő császár koronázása 
óta a frank uralkodók még közvetlenebb viszonyba kerültek Szent 
Péter egyházával. A 806.-Í birodalomosztás alkalmával Nagy Károly 
különös nyomatékkai ruházta utódaira »Szent Péter gondját és védel
mét«.1 Nem csupán kuriális oldalról biztatják a császárt Szent Péter 
védelmére, hanem e szerepével és az apostolfejedelemhez való immár 
intézményes kapcsolatával a frank egyházi körök is szinte kérkednek. 
Orleansi Theodulf egyik költeményében azt írja, hogy Szent Péter 
Károlyra bízta kulcsait, reá ruházta az egyház kormányzatát (tu regis 
ecclesiae) és javainak gondozását (tu regis eius opes).2 Nyilvánvaló, 
hogy ily gondolatokra a császárnak a pápaság által elismert és sugal
mazott defensor-szerepe adott alkalmat, a nélkül azonban, hogy ez a 
világi »vikariátus« a pápák helytartói állását és az egyházi birtokok 
felett való rendelkezését a legkisebb mértékben is érintette volna.3

Ez a Szent Péter irányában fennálló kötelezettség a Karolingok 
esetében még személyi és családi természetű volt,4 a X. század óta 
azonban magával a császári hivatással forrott össze. így Nagy Ottó 
római útja előtt esküvel fogadta XII. Jánosnak, hogy csak oly valakit 
állít a regnum Italicum élére, aki Szent Péter birtokainak védelmében 
a pápa adiutora lesz.5 Ennek megfelelően a pápa Ottó útjának célja
ként a római egyház megvédését, eredményének pedig Szent Péter 
áldásával végbement felkenését jelölte meg.6 A római egyház részére 
a koronázás után kibocsátott kiváltságlevelében a császár is Szent Péter 
egyháza védelmezőjének nevezte magát.7 8

Tagadhatatlan, hogy III. Ottó 996.-Í első római útjának előzményei® 
erősen emlékeztetnek a 961.-i helyzetre, »indem gleichfalls ein Papst 
einen Sachsen gegen die Römer nach Rom hatte rufen müssen«.9 
Császárrá koronázása — melynek lefolyásáról és részleteiről sajnos 
nagyon keveset tudunk — Nagy Károly és Nagy Ottó példájának 
hatása alatt és az apostolfejedelemhez való szoros viszony hangsúlyo-

1 MG Capit. I 129.
2 MG Poet. lat. I 524.
8 Theodulfnak a pápa egyházföségét feltétlenül elismerő nézeteire ld. 

Voigt id. m. 361, 190 jegyzet.
4 Löwe id. m. 137.
6 MG Const. I 21.
6 Otthenthal, Reg. Sachs. I nr. 309 c és 310.
7 DO I 235.
8 F. Schneider, Papst Johannes XV . und Ottos III.  Romfahrt. MÖIG (1923)

1936.
9 Schramm id. m. I 90.
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zásával ment végbe. Az erről szóló egyik tudósítás kiemeli, hogy Ottó 
császárrá való koronázásával Szent Péter advocatusa lett,1 egy másik 
író szerint pedig a koronázásnak azért kellett Rómában megtörténni, 
mert itt nyugszanak az apostolfejedelem hamvai.2 A császár koronája 
Szent Péter ajándéka,3 kardját per manus apostolorum,4 tehát Szent 
Péter és Szent Pál kezéből veszi. Kétségtelen tehát, hogy III. Ottó 
a megszakítatlan hagyomány folytonosságában örökölte azt a tudatot, 
hogy ő császári méltósága révén közeli és különleges kapcsolatban áll 
az apostolfejedelemmel, illetőleg az apostolfejedelmekkel, az iooi.-i 
adománylevélben emlegetett Szent Péterrel és Szent Pállal.5 Mindezt 
képszerűen állítja elénk a bambergi apokalypsis6 7 ábrázolása, melyen 
a két apostolfejedelem helyezi III. Ottó fejére a koronát. Nem kétséges, 
hogy a művész felfogása abban a gondolatkörben gyökeredzik, melyből 
a Constitutum Constantini tézise kisarjadt : Nagy Konstantin áten
gedi ipsis sanctis apostolis . . . beatissimis Petro et Paulo . . . diadema 
et omnia imperialia indumenta.1

Ebben az összefüggésben különösen figyelemreméltó mármost az 
a tény, hogy a királyok és császárok római útjait s az azoknak tartalmat 
adó egyházvédő és helyreállító tevékenységet pápai részről a VIII. 
század közepe óta servitium sancti Petri-nek minősítették.8 Ez a fel
fogás a frank udvarban is meggyökeresedett : II. Károly fiának római 
útját (877) egyenesen, mint apostolorum servitium-ot jellemezte.9 
E hagyomány ismeretében a servus apostolorum címet nem fogjuk 
többé forradalmi újításnak, rendkívüli igények bejelentésének tekin
teni, hanem benne csupán a császári kötelességek ünnepélyes megvallá- 
sát, az apostolok szolgálatának vállalását láthatjuk, úgy, ahogy ez éppen 
a III. Ottó koronázásánál alkalmazott ordóban félreérthetetlenül 
kifejeződik : promitto . . . coram Deo et beato Petro apostolo me protec-

1 Thietmar IV 27, SS rer. Germ. ed. Kurze 80.
2 Canaparii Vita Adalberti c. 21 MGSS IV 590.
3 Eichmanln id. m. I 27, 43, 46, II 107.
4U. o. I. 107.
6 Ezt már Schramm (id. m. I 175, 5 jegyzet) is sejtette, jeléül annak, 

hogy servus apostolorum elméletét maga is csak feltevésnek érezte.
8 Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit (1928) 

I 98 k., II Abb. 78.
7 Eichmann id. m. II 107.
8 Cod Carol, ep. 6/MG. Ep. III 489.
9 Capitulare Carisiacense c. 14 : Ut filius noster . . . Romam ire valeat et 

ibi Dei et sanctorum apostolorum, quamdiu necesse fuerit servitium agere et 
ibi . . . in regem possit coronari . . . (MG Capit. II 359).
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torem ac defensorem esse huius sanctae Romanae ecclesiae in omnibus 
utilitatibus} Ez a kötelesség azonban — miként az iooi.-i adomány
levél fenti értelmezéséből is kiderül — nem lépi túl az apostolfejedelmek 
érdekeinek védelmét és a pápák sáfárkodásának ebből a szempontból 
való elbírálását. Az eddigi kutatás túlzott jelentőséget tulajdonított az 
iooi.-i adománylevél éles hangjának és már ebben is valami újszerűt, 
egyedül III. Ottóra jellemzőt vélt felismerni. így elkerülte a figyelmet 
az a körülmény, hogy az adománylevél e vonatkozásában is az imperium 
és az apostolatus viszonyában hagyományszerű hangot használ. A Lothar- 
féle 824.-Í Constitutio Romana2 érvénytelennek mondja a római egyház 
javaiból a pápák engedélye alapján történt elidegenítéseket s így e tekin
tetben egyenes előzménye az iooi.-i adománylevél felfogásának. Ha
III. Ottó ugyanott az egyes pápák incuria-járói és inscientia-járói 
beszél, ez semmivel sem élesebb hang annál, melyet a hivatalos frank 
évkönyvek a 824.-Í római események jellemzésére megütöttek. Ezek 
ugyanis Ottó szavaival azonos értelemben nem csupán ignorantia vei 
desidia-1,3 hanem a római néppel való bánásmód jellemzésére perver- 
sitas-t is emlegettek.4 Ugyanígy már I. Ottó sem riadt vissza attól, 
hogy éppen a római egyház részére kibocsátott privilégiumában meg 
ne bélyegezze a pápáknak az alávetett római nép irányában tanúsított 
»céltalan keménységét«.5 A császárok, akik hivatásuknál fogva Szent 
Péter és a római nép védői voltak, a pápák cselekedeteinek ellenőrzését 
is a servitium sancti Petri, vagy a servitium apostolorum-feladatkör 
szerves részének érezték.

így járt el III. Ottó is, aki nem véletlenül nevezte magát éppen 
abban az oklevelében először az apostolok szolgájának, melyben a régi 
pápák hanyagsága felett oly éles szavakkal tört pálcát. Az új cím és 
az iooi.-i adománylevél között tehát van összefüggés, ha nem is olyan, 
mint aminőt Schramm föltételezett. Az apostolok szolgálata az apos
tolok érdekeinek a pápákkal szemben való megvédését is jelentette. 
S itt válik világossá számunkra az iooi.-i adománylevélnek az az elő
zőkben tárgyalt, annyi találgatásra okot adó jellemvonása is, hogy 
benne a császár egyedül Szent Pétert és nem a pápát nevezi a grófságok 1 2 3 4 5

1 Ordo B. Eichmann id. m. I 134 k.
2 c. 6 MG Capit. I 323 v. ö. H. Thomas, Die rechtliche Festsetzung des Pactum 

Ludowicianum von 8iy. Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte, 
Kanonistische Abteilung XI (1921) 169.

3 Vita Hludowici c. 38, MGSS II 628.
4 Annales regni Francorum (SS rer. Germ.) a. 824.
5 DO I 235.
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tulajdonosának. Amennyiben tehát az új cím igényt fejez ki, ez az 
igény csupán a pápák cselekedeteinek elbírálására, nem pedig a pápák 
vikáriusi állásának kisajátítására terjedt ki. A servus apostolorum és 
a servus servorum Dei tehát jól megfértek egymás m ellett: az egyik 
az apostolfejedelem világi támaszát és védőjét, a másik pedig utódját 
és helytartóját jelentette. Ottónak a hagyományban gyökerező új címe 
éppoly kevéssé homályosította el e két szerepnek a középkori ember 
számára nyilvánvaló különbségét, akárcsak Nagy Károly korában 
Orleansi Theodulf költeményének látszólag különleges szemlélete. 
Eredményeinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a servus aposto
lorum cím felvétele még a császár és a római egyház viszonya szempontjából 
sem teremtett új helyzetet, s így a magyar egyház- és államalapítás világ- 
politikai hátterének megítélése tekintetében teljességgel közömbös mozzanata 
I I I .  Ottó uralkodásának.

Ezt a nagy elmeéllel felépített, de lényegében téves elméletet, — 
melyet maga Schramm sem tekintett többnek valószínű feltevésnél — 
A. Brackmann és utána H. Hirsch oly magától értetődően alkalmazták 
a magyar események megítélésében, mintha a történettudománynak 
valamely megdönthetetlen bizonyossága és általánosan elfogadott 
igazságáról volna szó. Pedig a helyzet éppen ellenkezőleg az, hogy 
Schramm feltevését éppen azok a német szaktudósok, akik ebben a 
kérdésben elsősorban illetékesek, szinte egyértelműen elvetették. így 
nem fogadta el a középkori pápatörténet legkiválóbb német művelője, 
Erich Caspar,1 hasonló álláspontot foglaltak el összefoglaló pápatör
téneteikben F. X. Seppelt2 és J. Haller,3 elutasító bírálatban része
sítette Ph. Funk,4 W. Kőiméi5 és ellentétes eredményekhez jutott 
M. Uhlirz6 is. A kérdés magyar kutatója tehát joggal állapítja meg, 
hogy Brackmann dedukciós kísérlete a német tudomány mai állása 
szerint is alig indokolható.7 * *

A deduktív módszer alkalmazásának veszélye azonban nem egyedül

1 Ld. erre Kőiméi megjegyzését id. m. 151.
2 Das Papsttum, im Frühmittel alter, (Geschichte des Papsttums II) 1934

388.
3 Das Papsttum II/i (1937) 211 kk.
4 »eine verzwungene Argumentation« Hist. Jb. 52 (1932) 101.
5 Id. m. 144 kk.
6 »ich glaube nicht, dass es erst der Schaffung einer eigenen servus aposto- 

lorum-Würde bedurfte, auf Grund deren sich Otto besondere Rechte an dem Gute 
des hl. Petrus vorbehielt«. MöIG XLVIII (1934) 3IO< 1 jegyzet.

7 Tóth Z. e nézetek egyikét sem ismeri s ezért teljesen egyoldalú képet ad
a német kutatás álláspontjáról.
Évkönyv az 1942. évre. 5



6 6 DEÉR JÓZSEF

az alapul szolgáló feltevés belső gyengeségében, hanem abban is jelent
kezik, hogy Brackmann az állítólagos servus apostolorum-elv Magyar- 
országra való alkalmazásának egyéb előfeltételeit sem tette kielégítő 
vizsgálat tárgyává.

A Magyarország állami »Umgestaltung«-]ára vonatkozó elmélet 
Schramm feltevésén kívül azon a vélt időrendi egyezésen alapul, mely 
a servus apostolorum címnek iooi januárjában való feltűnése és Szent 
István koronázásának 1001 augusztusára való helyezése között fennáll. 
Schramm1 a magyar egyházszervezéssel és a koronaküldéssel össze
függő tanácskozásokat annak az 1001 januárjában egybegyűlő zsinat
nak tulajdonítja, melyen a pápán és a császáron kívül az egyházi és 
világi előkelőségek sorában Henrik bajor herceg, Szent István sógora 
is megjelent. A magyar fejedelem szerinte e zsinaton külön követtel, 
a császár környezetében néhány héttel később feltűnő Anastasius 
apáttal képviseltette magát, akit már egyes régebbi kutatók is a Hartvik 
legendában emlegetett Aschrikkal azonosítottak. A császár befolyása 
és új politikai koncepciójának hatása alatt álló zsinatnak határozatából 
nyerte el a magyarok fejedelme azt a nyilvánvalóan régi és kétségtelenül 
itáliai eredetű koronát,2 melynek apostolalakjai Hirsch3 és Brack
mann4 meggyőződése szerint a servus apostolorum ideológiára és 
ennek a kor egyházpolitikájában játszott elhatározó szerepére utalnak.

Ennek az elméletnek mindössze egyetlen, de annál sebezhetőbb 
pontja van, éspedig az a feltevés, mintha István koronázása 1001 augusz
tusában ment volna végbe. Az újabb Ottó-kutatók annyira elmélyedtek 
a császár változatos címeinek taglalásában, annyira lefoglalta őket 
feltevéseiknek széleskörű alkalmazása, hogy a kronológiai kérdésről 
teljesen megfeledkeztek. Brackmann figyelmét elkerülte, hogy a kro
nológiai kérdésben elsősorban illetékes magyar történetírás Szent István 
koronázásának iooi.-i dátumát már néhány évtizeddel ezelőtt, tehát 
az újabban felmerült problémáktól teljesen függetlenül elvetette.

Mátyás Flórián,5 Karácsonyi János6 és Pauler Gyula7 véle- *

*Id. m. I 153.
8 L. erre különösen Gerevich Tibor: Magyarország románkori emlékei 

(1938) 236 és 324 jegyzet.
3 Id. ért. 211.
4Abh. Preuss. Akad. 1940 nr. 8, 18.
5 Fontes Domestici IV  (1885) 291 kk.
6 Szent István oklevelei (1891) 160 kk.. Szent István megkoronázása, Száza

dok 1901, 869 kk.
7 A magyar nemzet története az Árpádházi királyok korában I2 (1901) 31,

3 9 1  k .
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ménye nyomán az addig általánosan elfogadott iooo. dátum helyett 
a századforduló táján a magyar és a külföldi irodalom túlnyomó része 
Szent István koronázásának időpontját az 1001. évre helyezte. Ez a 
nézet azonban az alapjául szolgáló kútfők kritikai értékelése következ
tében utóbb tarthatatlannak bizonyult. Erdélyi László1 már 1902-ben 
meggyőző érvekkel mutatott rá Szent István pécsváradi oklevelének 
hamis voltára s a Karácsonyi érvelésében indokolatlanul nagy szerepet 
játszó késői lengyel források megbízhatatlanságára. Nézeteiket azóta 
H. Bresslau2 és Szentpétery Imre3 oklevéltani vizsgálódásai teljes 
mértékben igazolták. Ily előzmények után végezte el Hóman Bálint4 
— még 1927-ben, tehát az új Ottó-kép kialakulása előtt — a rendelke
zésre álló teljes kútfőanyag bevonásával a régi felfogás revízióját, mely 
őt az 1000.-i dátum helyességének felismerésére vezette. Hóman mai 
forrásismereteink mellett végérvényesnek mondható érvelését a követ
kező megállapításban foglalja össze : »a koronázás az 1000. év utolsó 
napjaiba visszanyúló szertartások után karácsony napján történt meg, 
a vele kapcsolatos ünnepségek pedig karácsony oktávájáig, vagyis 1000 
december 25-től 1001 január i-ig terjedő héten zajlottak le«. Állás
pontját azóta az egész magyar történetírás elfogadta.

Nyilvánvaló tehát, hogy Szent István már néhány hete viselte 
királyi koronáját, mielőtt a servus apostolorum cím III. Ottó oklevelei
ben egyáltalán megjelent s amidőn az azzal kapcsolatos Szent Péter 
birtokaira vonatkozó állítólagos felfogás Schramm szavai szerint »da
mals noch nicht über die Anfangsstadien hinausgediehen war«.5 Ez a 
száraz kronológiai tény mármost alapjában ingatja meg Schramm és 
követőinek elméletét. Szent István koronázásának valóságos időpontját 
figyelembevéve, a koronakérés diplomáciai előzményeit jóval a koro
názás elé, legalább is az 1000. év derekára kell tennünk, tehát arra az 
időszakra, midőn III. Ottó kizárólagosan elődjének hagyományos címét, 
az imperator Romanorum augustusi használta, amikor tehát éppen 
Schramm és követői felfogása értelmében legkevésbbé foglalkoztathat
ták őt újszerű egyházpolitikai gondolatok. Az elmondottak után nem 
sok szót kell vesztegetnünk Hirschnek arra az érvére sem, mely a korona 
pántján látható apostolalakokat a servus apostolorum ideológiával

1 Pannonhalmi rendtörténet I  (1902) 100 kk.
2 Zu den Urkunden König Stephans von Ungarn. Archiv f. Urkundenfor

schung VI (1916) 42, 66 kk.
8 Szent István király oklevelei (Szent István-emlékkönyv II, 1938) 133 kk.
4 Szent István megkoronázásának időpontja. Magyar Nyelv (1927) 443 kk.
5 Id. m. I. 175.

5*
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hozta összefüggésbe.1 Ugyancsak a magyar forrásanyag és a kérdés 
magyar irodalmának figyelmenkívül hagyására vezethető vissza az a 
feltevés is, mintha az 1001. év elején Ottó környezetében feltűnő 
Anastasius abbas monasterii sanctae Mariae Sclavanensis provinciae,2 
a magyar fejedelem követe lett volna. Több mint egy évszázaddal a 
magyar honfoglalás után egyetlen magyar szolgálatban álló pap sem 
nevezhette országát Szlávföldnek, amint hogy ily elnevezés a kor iro
dalmában Magyarországgal kapcsolatban sehol sem fordul elő. Az ok
levélben szereplő Anastasius vagy nem azonos a magyar király egyház- 
nagyjai között később szereplő Anastasiussal, vagy ha igen, úgy 1001- 
ben címéből ítélve még nem állott István szolgálatában. Aschrikkal 
való azonosítása egyébként is minden pozitív alapot nélkülöz.3

A servus apostolorum címből elvont következtetések tarthatatlan
ságának ismeretében annak a kérdésnek eldöntése, hogy Szent István 
tényleg felajánlotta-e országát Szent Péternek, vagy pedig ezt csupán 
VII. Gergely állította, III. Ottó és Magyarország viszonyának megíté
lése szempontjából teljességgel közömbös s ezért ezt a problémát a kö
vetkezőkben egészen más összefüggésben kell vizsgálat tárgyává tennünk.

Ha a Pentapolis esetében nem bizonyítható az apostolszolgaság 
jogcímének érvényesülése, még kevésbbé beszélhetünk erről Szent Péter 
itáliánkívüli birtokaival kapcsolatban. A teória e részének ellentmond 
mindaz, amit a pápaság európai politikájáról II. Szilveszter pontifiká- 
tusával kapcsolatban tudunk. A spanyol és a dalmáciai akció azt 
igazolja, hogy Szilveszter ebben a vonatkozásban sem mondott le Szent 
Péter örökségéről. P. Kehr4 eredményei alapján Brackmann5 is 
elismeri, hogy a pápa a birodalmi szférától független területeken önálló 
egyházpolitikát követett, de arra már nem gondolt, hogy miképpen 
egyeztethető össze ez az önálló egyházpolitika a császár egyetemes 
apostolszolgai igényeivel? Ha viszont Dalmáciában, Spanyolországban

1A művészettörténészek (O. Falke, Gerevich T., Mihalik S.) egyöntetű 
nézete szerint a korona felső része nem István koronázásának céljára, hanem 
attól függetlenül, jóval előbb, a X. sz. folyamán készült.

2 DO III 396.
3 Míg Anschrik 1007—1009-ig pécsváradi apát volt (Legenda maior c. 7 

ed. SS rer. Hung. II 382 és u. o. 1 jegyzet), addig Anastasius a pannonhalmi alapító- 
levélben, mely 1002 júliusában vagy augusztusában kelt (Szentpétery id. ért. 
183), mint pannonhalmi apát szerepel. E két adat nem egyeztethető.

4 Das Papsttum und der katalanische Prinzipat (Abh. Preuss. Akad. Phil. 
Hist. Kl. 1926, 16 kk.) és Rom und Venedig bis ins XII .  Jahrhundert (Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken XIX/1927/165).

5 Abh. 1940, 13.
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— s mint látni fogjuk, egyebütt is — semmi sem korlátozta a pápai 
iniciativát, mi állhatott volna útjában annak a Magyarországnak 
esetében, melynek földjén a IX. századi pápaság legnagyobb diadalát 
aratta a frank-bajor episzkopátus felett?

III. A PÁPA ÉS MAGYARORSZÁG.

Az elmondottak után e fejezet keretében már csak azt a kérdést 
kell tisztáznunk, hogy kitől kapott a magyar fejedelem koronát s kinek 
a felhatalmazására avatták öt királlyá országának püspökei?

A XI. század vége óta Magyarországon1 és külföldön2 egyaránt 
az a felfogás alakult ki, hogy a szent korona II. Szilveszter pápa aján
déka volt. Az erre vonatkozó forrásoknak, elsősorban Hartvik püspök 
Szent István legendájának3 felhasználhatóságát azonban nagy mérték
ben befolyásolja az a körülmény, hogy azok a Szentszék és a világi 
hatalmak viszonyának megítélésében nem a X. és XI. század fordulójá
nak, hanem már a gregoriánus reformirányzatnak a szemléletét érvénye
sítik. A magyar történetírás a kútfőanyag természetével már régóta 
tisztában volt. Az újabb kutatókról nem is szólva, Marczali Henrik4 
már 1896-ban figyelmeztetett arra, hogy »Magyarország első össze
köttetéséről a római curiával csak VII. Gergelynél későbbi tudósítás 
maradt fenn ; oly tudósítás, melynek írója akaratlanul is az apostoli 
szék és a királyi hatalmak viszonyát Szilveszter korában is olyannak 
képzelhette csak, aminő az ő idejében volt«. Éppen ezért Marczali a 
korona eredetére nézve nem is mond többet, minthogy a pápai aján
dékozás igen régi magyar hagyományon alapul. Brackmannak5 
Hartvik előadásával szemben hangoztatott kételyei tehát a magyar 
történetírókat már évtizedekkel ezelőtt foglalkoztatták.

Akkor járunk el helyesen, ha ahhoz a néhány egykorú vagy közel 
eg)dcorú forráshoz térünk vissza, melyektől szűkszavú, de legalább 
anakronizmusoktól mentes felvilágosításokat remélhetünk. Kiinduló
pontunk alig lehet más, mint Thietmar adata, mely szerint István a

1 Legenda s. Stephani regis ab Hartvico episcopo conscripta c. 9. SS rer. 
Hung. II 412 kk.

*11. Orbán pápa levele Kálmán királyhoz (1096), Jaffé-Löwenfeld Regesta 
nr. 5662.

*Ed. E. Bartoniek, SS rer. Hung. II 401 kk.
‘ Szilágyi Sándor, A magyar nemzet története I 243.
* Zur Entstehung stb. id. h. 19.
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császár »kegyéből és biztatására koronát és áldást nyert«. Hogy kitől 
jött az áldás és a korona, arról a merseburgi krónikás mitsem mond, s 
ha egyedül az ő tudósítása állana csak rendelkezésünkre, gondolhatnánk 
arra is, hogy a koronát szintén a császár küldte, azaz a magyar fejedelem 
felavatására, a főpapok által végrehajtott megáldására III. Ottó fel
hatalmazása alapján került sor.

A tények azonban minden ily feltevés lehetőségének a leghatáro
zottabban ellentmondanak. Thietmar benedictio-jának természetét ille
tőleg ugyanis az első király legrégibb életirata, a szenttéavatása előtt 
(1083) keletkezett és így a reformirányzat szellemétől még érintetlen1 Na
gyobb Legenda előadása pontos felvilágosítással szolgál: István levél 
útján még felavatása előtt apostoli benedictio-t nyert.2 E tudósítás hite
lességét Brackmann3 és Hirsch4 is elismerik s ezért feltételezik, hogy a 
magyar eseményekben a császár mellett a pápának is volt némi szerepe. 
A Nagy Legenda elbeszélése tehát mintegy magyarázza és kiegészíti 
Thietmar rövid tudósítását : a kettő egybevetése után nem lehet két
séges, hogy az ott említett benedictio apostolica benedictio-t jelent.5

A kérdés azonban — s ezt az egész eddigi kutatással szemben 
hangsúlyoznunk kell — nem Thietmar sokféleképpen magyarázható 
rövid mondatának elemzésén, hanem az apostolica benedictio korszerű 
jelentésének és a koraközépkori királyavatásokban játszott szerepének 
tisztázásán fordul meg. Az eddigiekben óvakodtunk attól, hogy a bene
dictio értelmét az áldás szóval adjuk vissza s a Nagy Legenda által 
említett apostolica benedictio-jában egyszerű pápai áldást lássunk.

Eljárásunk oka a legenda elbeszélésének már első olvasásra feltűnő 
azon jellegzetessége, hogy a királyavatási szertartás lefolyása és az 
apostolica benedictio elnyerése között igen szoros összefüggés mutat
kozik : István akklamációjára, felkenésére és felavatására csak azután 
került sor, miután ehhez »levél által elnyerte az apostoli benedictio-t«. 
Ez az okozati kapcsolat azt sejteti, hogy az apostoli benedictio elnye
rése a magyar főpapok számára tulajdonképpen felhatalmazást jelentett, 
azaz István megkoronáztatása pápai hozzájárulással ment végbe. Ki

1 P. von Váczy id. m. 106 kk.
2 C. 9.: benedictionis apostolicae litteris allatis . . .  SS rer. Hung. II 384.
z Zur Entstehung id. h. 17.
4 Id. ért. 211.
6 Nem érthetünk tehát egyet B r a c k m a n nal (Kaiser'Otto I I I  id. h. 

23), aki Thietmar és a Nagyobb Legenda elbeszélésének összekapcsolása helyett 
Thietmar adatának kiegészítését VII. Gergely levelében keresi s ezzel a kérdés 
elbírálását a servus apostolorum-elmélet függvényévé teszi.
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mutatható-e már most, hogy az apostoli benedictio a korai középkor 
uralkodóavatásaiban oly szerepet játszott, mint aminöre a Nagy Legenda 
előadása alapján következtethetnénk?

Kérdésünkre a VIII. századtól a X. századig terjedő időszaknak 
a király- és császárkoronázásokról megemlékező kútfői kétségtelen 
feleletet adnak. I. Ottó 962.-i római koronázásának forrásai1 közül 
a Hildesheimi évkönyvek2 azt írják, hogy Ottót a pápa ez alkalommal 
augustalis benedictio-ban részesítette, éspedig azért, hogy »császárnak 
neveztessék és császár legyen«.3 A Translatio Sancti Epiphani4 
ugyanerről az uralkodóról mint apostolica benedictione creatus császárról 
beszél, Thietmar szerint pedig — aki a magyar fejedelem koronázásával 
kapcsolatban is benedictio-t emleget — Nagy Ottó a pápától benedic
tionem imperialem5 nyert. Benedictio-ban részesül nemcsak a császár, 
hanem a császárnő is.6 Ezen önmagukért beszélő tudósítások legvégére 
hagytuk XII. János pápának a koronázás után kibocsátott bullájában 
olvasható azon nyilatkozatát, mely szerint ő Ottót Szent Péter bene- 
dictio-jával császárrá kente.7

A benedictio-nak ugyanez a döntő szerepe tűnik elénk a II. Ottó 
967.-Í császárkoronázásával foglalkozó kútfőkből is.8 A Hildesheimi 
évkönyvek9 szerint I. Ottó azt kéri XIII. Jánostól, hogy fiát augustalis 
benedictio-ban részesítse, hogy ezáltal »imperator augustus-nak nevez
tessék«. Hroswita10 azt írja, hogy az apa saját példájára részesítette 
fiát benedictio-ban.

A fenti példák alapján a legkisebb kétség sem merülhet fel arra- 
nézve, hogy az apostoli szék és a kortársak felfogása szerint a császár
avatás leglényegesebb mozzanata, a felkenés és koronázás előfeltétele 
a pápa mint Szent Péter vikáriusa által eszközölt benedictio volt, mely 
a források egybehangzó vallomása szerint császárrá tett és kreált.

1 Ottenthal, Die Quellen zur ersten Romfahrt Ottos I. MÖIG Erg. Bd. IV 
(1893) 32 kk. és Reg. Sachs. I nr. 310.

2 a. 961 SS rer. Germ. 1878, 961.
3 . . . ut imperator augustus vocaretur et esset.
4c. i MGSS IV 249.
5 II 13, SS rer. Germ. ed. Kurze 26.
6 Gesta Oddonis, vers. 1479 — 1482: pariter mox conbenedicta. MGSS 

IV 334-
7 962 febr. 12 : . . .  in imperatorem cum beati Petri apostoli benedictione 

unximus. Ottenthal, Reg. Sachs. I nr. 309 c., 310.
8 K. Hirsch, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III.  

Bd. I 9, 23 jegyzet.
* a. 967 SS rer. Germ. 23.
10 Gesta Oddonis, vers. 1500—1505. MGSS IV 335.
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A IX. és X. század császárkoronázásaiban alkalmazott benedictio 
szerepe a VII. század derekán veszi kezdetét, midőn a pápa a tehetetlen 
Merovingok félreállításával Pippint és utódait frank királyokká avatta. 
II. István és a nyomdokaiba lépő pápák leveleikben többízben és rész
letesen kifejtették azt az álláspontjukat, mely szerint Pippin felavatása 
Szent Péter benedictio-jának következménye.1 2 A királyi cím és jelleg 
a volt majordomust per institutionem beati Petri2 illeti meg s a pápa 
által végrehajtott felkenés olybá veendő, mintha azt maga az apostol
fejedelem eszközölte volna.3 A későbbi kuriális felfogással teljes össz
hangban már ezek a pápai levelek is Szent Péter benedictio-járói s az 
ennek következményeként végbement felkenésről szólnak. A szentszék 
ráparancsol a frankokra, hogy a jövőben egyedül Pippin nemzetségéből 
s csak olyan valakit emeljenek királynak maguk fölé, akit az apostolok 
közbenjárására vikáriusuk megerősített és felszentelt.4 5 így midőn 
rheimsi Hinkmár 865-ben kiközösítette II. Lajost, I. Miklós pápa fel
háborodottan tiltakozott eljárása ellen, hiszen császárságát, melyet 
a pápa benedictio-ja és felkenetése által nyert el, Isten oltalmazza.6

A benedictio-nak, mint az uralkodóavatás kreáló jelentőségű 
aktusának fontossága a Szent István felavatására vonatkozó későbbi 
tudósításokból is világosan kiderül. Hartvik6 szerint a lengyel feje
delem követe a pápától elsősorban benedictio-t s csak ennek folyomá
nyaként kér koronát. A lengyel-magyar krónikának eseménytörténeti 
dolgokban megbízhatatlan, de kitűnő egyházi műveltségű szerzője 
midőn a korona elnyeréséért folyó magyar-lengyel rivalizálást leírja, 
fontosságot elsősorban a benedictio mozzanatának tulajdonít. A pápa

1 Codex Carolinus ep. 7 : . . .  diffusa est super vos benedictio et gratia beati 
Petri. MG Ep. I l l  493. Ep. 21 : divina benedictione sanctae unctionis gratia per 
apostolum eius et regni caelorum clavigorum b. Petrum in regem . . . esse dino- 
sceris unctus (u. o. 523).

2 Ep. 8. u. o. 496.
3 Ep. 99 : in reges per manus b. Petri apostolorum principis ungui prae

cepit. U. o. 651 — 652.
4 Clausula de unctione P ippini. MGSS XV /i.
5 Sinatur omnino a Deo protectum imperium suum quod cum benedictione 

et sacratissimi olei unctione sedis apostolicae praesule ministrante percepit 
MG Ep. VI. 305. V. o. még IV. Leónak azonos értelmű levelét I. Lothárhoz (MG- 
Ep. V. 605) : in unctum Domini, quem sedes apostolica benedictionis oleo publice 
consecravit.

•C. 9 : . . .  missis ad Romanae sedis antistitem nunciis, apostolica fulciri 
benedictione ac regio postulaverat diademate redimiri . . . qui suo duci coronam 
a te regiam cum benedictionis apostolicae munere flagitabunt. SS rer. Hung. II. 413.
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szerint István küldötte »elragadta a benedictio-t«,1 amivel szemben 
a lengyel fejedelem követe azzal érvel, hogy a pápának nemcsak egy 
benedictio-ja van.2

További példák felsorakoztatása az elmondottak után merőben 
felesleges volna. Thietmar és a Nagyobb Legenda terminológiájának 
tisztázása, valamint a történeti háttér megrajzolása után tényként 
állapíthatjuk meg, hogy a levél által elnyert apostolica benedictio nem 
egyszerű, a pápai bullák kezdő- és záróformuláiban használatos pápai 
áldást, hanem — miként a középkori egyházi terminológiából más vonat
kozásokban3 is megállapítható — felszentelést jelent s mint ilyen a 
consecratio-nak a koronázás és felkenés4 aktusait is magában foglaló 
szinonimája. Kitűnik ez a X. század második felének császárkoroná
zásainál alkalmazott ú. n. B. ordo címéből is : incipit ordo ad benedi
cendum imperatorem quando coronam accipit.5

A benedictio jelentésének ismeretében a Nagyobb Legendának 
István koronázásáról szóló tudósítása a világtörténeti háttér összes 
homályos részleteit megvilágosítja előttünk : »miután levél által elnyerte 
az apostoli felszentelést, az Isten által kedvelt Istvánt a püspökök és a pap
ság, az ispánok és a nép felkiáltással királynak nevezték s a szent kenettel 
felkenve, a királyi méltóság koronájával szerencsésen megkoronáztatott«.6 
István koronázására tehát felhatalmazást egyedül a pápa adott,7

1 C. 6 : subripuit benedictionem. V. ö. I Mos. 27, 36. SS rer. Hung. II 309.
2C 6 : Numquid solam habes benedictionem pater? u. o.
3 Jelentése egyrészt »Segen«, másrészt »Weihe« Id. Caspar indexét VII. 

Gergely registrumának kiadásában. Bd. II, 679.
4Ld. a 100. 1. 1 jegyzetében felsorolt adatokat.
6 Eichmann id. m. I. 135.
• C 9 : divina sic volente clementia, benedictionis apostolicae litteris allatis 

praesulibus cum clero, comitibus cum populo laudes congruas acclamantibus, 
dilectus Deo Stephanus rex appellatur et unctione chrismali perunctus, diademate 
regalis dignitatis feliciter coronatur. SS rer. Hung. II. 384.

7 Az erről szóló pápai bulla nem jutott korunkra. A ma ismert ú. n. Szil
veszter-bulla (J.-L. nr. 3909) nyilvánvaló hamisítvány, miként ezt Karácsonyi 
János régebbi egyező véleményekhez csatlakozva több mint egy félszázaddal 
ezelőtt kétségtelenül bebizonyította. (Szent István király oklevelei, Budapest, 
1891.) Karácsonyi kutatásait német nyelven Heinlein István ismertette (Unga
rische Rundschau, 1913) s ily értelemben foglaltak állást a német történetírók 
(A. Hauck, J. Lange, P. E. Schramm, A. Brackmann) is. A magyar történetírás 
tehát nem kapcsolta össze a korona eredetének és az ú. n. Szilveszter-bulla hite
lességének kérdéseit s eleget tett annak a kötelességének is, hogy eredményeiről 
a külföldi tudományosságot tájékoztassa. Ily előzmények után G. I. Bratianu 
a Román Tudományos Akadémia előtt 1941 május 8-án tartott s nyomtatásban
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magyar viszonylatban ő »az egyedül cselekvő« s a császárnak mellette 
csupán a »kegy és biztatás«, azaz a pápánál való közbenjárás szerepe 
jutott. Pontosan mindannak az ellenkezője történt tehát, ami néhány 
hónappal előbb Gnesenben lejátszódott.

A király- és császáravatásokkal való egybevetésből azonban nem 
csupán a benedictio igazi értelme, nemcsak a pápa és a császár szerepé
nek valóságos aránya, de a koronának, mint jelvénynek jelentősége is 
tisztázást nyer. A Nagyobb Legenda szerint István koronája diadema 
regalis dignitatis s mint ilyen imperialis excellentiae signum, a XI. 
századi Gesta Ungarorumra visszamenő későbbi krónikák szerint pedig 
regiae celsitudinis corona.1 E jelvény tehát konkrét méltóság, éspedig 
a királyi méltóság birtokát fejezi ki s így már ezért sem lehetett patri- 
ciusi diadém. A patríciusokkal egyenrangúnak tekintett birodalmi és 
egyéb hercegek ugyanis a IX. század óta kifejezetten corona ducalis-t 
viseltek s ha egy ilyen fejedelem a Szentszéktől nyert koronát, annak 
a többi herceg jelvényeivel való azonossága külön kiemeltetett.2 
A fent idézett kifejezés korszerű tartalmát illetően magyarázattal ismét 
a IX. és X. század nyugati koronázásai szolgálnak. I. Ottó fiának a pápa 
kezéből nyert koronáját úgy tekintette, mint coronam in imperii digni
tatem.3 II. Lajos 850.-Í koronázása következtében a regni diademata4 
birtokába jutott, Lothár pedig 823-ban ugyancsak regni coronam5 
nyert. Az apostolfejedelem benedictio-ja alapján a pápa kezéből kapott
a Dacia-Bücher c. németnyelvű sorozatban megjelent előadásában (Das ist Ungarn.t 
Die geschichtliche Mission Ungarns, Bukarest, 1941) a német tudományosság 
számára újból felfedezi a Szilveszter-bulla hamisságát, s a korona régiségét ezen 
az alapon próbálja cáfolni. »So fasste — írja — in der magyarischen Geschichts
schreibung die Überlieferung von der Urkunde über die päpstliche Investierung 
des ersten Königs von Ungarn tiefe Wurzeln« (id. ért. 14). Hogy e gyökerek még
sem olyan mélyek, annak igazolásául Tóth Lászlónak a hamisítás indokait és 
egyházpolitikai hátterét véglegesen tisztázó kutatásaira (Ki és miért hamisította 
a Szilveszter-hullát, Turul LV (1941), 63 kk.) hivatkozhatunk. Bratianu kísérlete 
így csupán azokra a nehézségekre hívja fel a figyelmet, melyekkel a román-germán 
kultúrkör problematikájában a román történetszemlélet megküzdeni kénytelen. 
Ezzel kapcsolatban említjük, hogy a középkori magyar koronaeszme hatása a 
magyar királyságtól hűbéri függésben lévő román fejedelemségekben is kimutat
ható. így Dán havaselvi vajda országa szent koronájának vámját említi egyik 
oklevelében, ami a magyar jogi nyelvből való egyszerű kölcsönzésre utal. Ld. 
Eckhart Ferenc, A szent korona-eszme története (1941) 191.

1 SS rer. Hung. I 314.
2 Tellenbach id. ért. 56.
2 DO I 355.
* Flori Lugdunensis Querela de divisione imperii. MG Poet. lat. II 561.
* Annales regni Francorum a. 823 SS rer. Germ.
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korona azt jelképezi, hogy az uralkodó Isten »kedveltje« és »válasz
tottja«, akit maga a Mindenható szemelt ki a földi és a mennyei korona 
viselésére, népének az istenrendelte felsőbbség szerepkörében való veze
tésére. Az egyházi szertartással felavatott uralkodó tehát a korai közép
kor szemlélete szerint egyben szuverén uralkodó is,1 aki a hatalomnak 
közvetlen isteni átruházása következtében más földi uralkodótól nem 
íügg-

Néhány esztendővel Szent István megkoronázása, azaz a diadema 
regalis dignitatis elnyerése után a lengyel Boleszláv is megpróbálta, 
hogy coronam sui regni ex Romana auctoritate 2 szerezzen. E két kifeje
zésnek egymás mellé állítása egymagában rávilágít a magyar és a len
gyel uralkodó helyzetének különbségére : István szuverén uralkodója 
volt országának, Boleszláv azonban nem. II. Henriknek az a törekvése, 
hogy a lengyel fejedelem Rómába küldött koronakérő követeit elfog
hassa,3 továbbá az a felháborodás, melyet 1025.-i önkényes koronázása 
Németországban kiváltott, jól mutatja, hogy a korona elnyerését e 
korban a vazallusi viszonnyal összeegyeztethetetlennek tekintették.4

1 Ld. e gondolatok szentírási eredetére Eichmann id. m. II 59. Szent István 
királyi hatalmát az egykorú v. közel egykorú magyar források teljesen ebben 
a szellemben értelmezik. Törvénykönyvének bevezetésében (Szent István törvé
nyeinek XII.  századi kézirata. Kiadja Bartoniek Emma, 1935, I5) István azt 
mondja, hogy országát Dei nutu kormányozza, a II. cikkelyben custos divinitate 
statutus-nak (id. h. 19) nevezi magát. A közvetlen isteni behelyezés elvének az 
Institutio Morum-ban való érvényesülésére ld. Váczy id. m. 74 kk. Különösen 
jellemző azonban a Nagyobb Legenda elbeszélése, mely szerint Isten angyala 
jövendöli meg Gézának, hogy fia unus erit de regibus electis a Domino (c. 3 SS 
rer. Hung. II 379), István praedictus a Domino (c. 5 u. o. 380) stb.

2 Petri Damiani Vita Romualdi c. 28. MGSS IV 852.
3 C. 29 id. h. 853.
4 Wipo c. 9: . . .  insignia regalia et regium nomen in iniuriam regis Chuon- 

radi sibi aptavit, cuius temeritatem cito mors exinanivit. SS rer. Germ. 31 k. 
Ha figyelembe vesszük, hogy ugyanez a Wipo Szent Istvánról mint »rex iniuste 
iniuratus«-ról beszél (cap. XXVI u. o. 45), akkor Thietmar megkülönböztető 
értékelésének az 1030-i eseményektől érintetlen továbbélését állapíthatjuk meg. 
Thietmar tehát nem azért ítélte meg másként a magyar és a lengyel uralkodónak 
a Birodalomhoz való viszonyát, mivel István Boleszláwal ellentétben nem keve
redett fegyveres konfliktusba a császárral (Tóth Z. id. m. 56), hanem azért, mivel 
a két uralkodó állása eredendően különbözött egymástól. V. ö. 31. 1. 3 jegyz. 
A megítélés különbségének dologi és személyi oldala pedig éppen a középkorban 
nem választható el egymástól, midőn az államok egymáshoz való viszonyának 
egyetlen pozitív biztosítéka éppen az uralkodók egyéniségében rejlett. A személyi 
motivum tehát nem csupán Thietmar, — mint ezt Tóth Z. gondolja — de ugyan
úgy III. Ottó megítélésébe s így a birodalom politikai állásfoglalásába is bele
játszott.
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Szent István koronájának jelentőségét, országának a keresztény 
államok között elfoglalt helyét semmi sem világítja meg jobban, mint 
hogy elnyerése ugyanazzal az apostoli benedictio-val történt, melynek 
birtokában a keresztény Nyugat legtekintélyesebb monarcháinak fel
avatása a VIII. század óta végbement.

A benedictio értelmének ismeretében éppen Thietmar tudósítása 
alapján nagyon is valószínű, hogy maga a korona szintén pápai ajándék 
volt. De felvilágosítást nyerünk Thietmar szűkszavúságára is, aki a 
magyar átalakulást kora közérthető nyelvén interpretálta. A benedictio 
és a korona együttes ajándékozása ugyanis rendkívül jellemző a Szent
szék régi gyakorlatára. Jámbor Lajos 816.-Í koronázása alkalmával 
diadémot kapott ajándékba a pápától éspedig mint munera Petri-t,1 
II. Lajos pedig 850-ben szintén munere apostolico nyer koronát.2 Ha 
hozzávesszük ehhez, hogy a magyar fejedelem Hartvik szerint is bene
dictionis apostolicae munere kér koronát,3 akkor csaknem bizonyosra 
vehetjük, hogy István az 1000. évben nemcsak az apostolfejedelem 
benedictio-jában részesült, de az ő ajándékaként koronát is kapott. 
Ezek az összefüggések arra mutatnak, hogy az átruházási eljárás hát
terében István esetében is a Constitutum Constantini felfogása, vala
mint ugyanaz az elméleti alap állott, mely a régi király- és császárava
tások megítélésében a VIII. század közepe óta a Kúria részéről mérv
adó volt.

E szerint midőn az első keresztény császár Rómából a Bosporus 
partjára költözött, Szent Péter utódjának ajánlotta fel a császárságot. 
A pápa, mint pap nem fogadhatta el ezt, de azóta is megilleti őt a világi 
hatalom átruházásának joga. A magyar korona e felfogás értelmében 
ugyanúgy munus Sancti Petri volt, akárcsak Jámbor Lajosé, Nagy 
Ottóé, vagy éppen III. Ottóé.4

A konstantinusi adomány tana a X. és XI. század fordulóján éppen 
azokban a körökben volt általánosan elterjedt, melyek a magyar térí
téssel a legszorosabb kapcsolatban voltak. VII. Benedek pápá (974— 
983) volt az, aki Szent Elek és Bonifác aventinusi kolostorát újjászer
vezte, oda görög szerzeteseket telepített.5 Ez a missziós rendeltetésű

1 Er mold i Nigelli Carmina, vers. 423 — 426, 449, MG Poet. lat. II 36, 37.
2 Florus Lugdunensis. MG Poet. lat. II 561.
* C. 9. SS rer. Hung. II 413.
4Ld. erre a bambergi Apokalypsis ábrázolását: Schramm, Kaiserbilder 

II Abb. 78.
5 Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, VI. Buch, 4. Kapitel 

(Jess, Dresden 1926, 781 kk.).
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kolostor fogadta be mindazokat a férfiakat, akik a X. század végének 
•és a XI. század elejének missziós mozgalmaiban később vezető szerepet 
játszottak.1 Kétízben hosszabb időt töltött itt a szláv és magyar 
misszió vezéregyénisége, Adalbert prágai püspök, itt élt féltestvére, 
Gaudentius, később Gnesen első érseke. E kolostor szerzetese volt 
Anastasius pannonhalmi apát éppenúgy, mint Radla, Adalbert ifjúkori 
barátja és tanulótársa, később Géza és Sarolt udvari papja. Valószínűleg 
innen került ki Aschrik is, s ennek a körnek szelleméből merítette missziós 
ihletét Querfurti Brúnó. Szent Adalbert breunowi kolostorát, mely az 
anyakolostor védszentjének, Szent Eleknek és Bonifácnak volt szen
telve,2 Rómából hozott tanítványai népesítették be ; azok a szerze
tesek tehát, akik a libicei vérfürdő után elmenekültek Breunowból s 
Géza fejedelem országában találtak menedéket, majd az István ural
kodása alatt meginduló nagyszabású egyházszervező munkába kap
csolódtak,3 4 az aventinusi kolostor szellemét plántálták át a magyar 
udvarba. István tehát a kort foglalkoztató egyházpolitikai kérdésekről 
Szent Adalbert és tanítványai révén értesült s állásfoglalásában nyil
vánvalóan befolyásuk alatt is állott.

Ezek a szerzetesek mindenekelőtt rendkívül bensőséges Szent 
Péter-kultuszt hoztak magukkal, melynek részleteiről Querfurti Brúnó 
iratai tájékoztatnak. Az Adalbert-kör számára Szent Péter dux noster 
és senior sanctissimus,* Brúnó az apostolfejedelem nevével ajkán járja 
a Kelet pogány, vagy félpogány országait 5 s az ő parancsából hirdeti 
Krisztus evangéliumát6 s hozzá fohászkodik művei írásakor.7 Szent 
Péter kultusza határozottan rómaias színezetű és kuriális jellegű volt, 
amit egyházpolitikai nézetei híven kifejeznek. Bármennyire méltányolta 
Brúnó az ifjú Ottó császár vallásosságát és egyházias buzgalmát, egyház

1 Találóan állapítja meg tehát B r a c k m a n n :  »Das sieht fast so aus, 
als ob diese Gründung Benedicts VII. als eine römische Bildungsanstalt für die 
Slavenmission beabsichtigt war, und damit würde sich das Bild des Papstes in 
einer Weise abrunden, dass wir berechtigt wären, von dem päpstlichen Plan einer 
umfassenden Organisation der Slavenmission zu reden« (SB 1935, 14 k.).

* Brackmann SB 1935, 14.
3 Hóman-Szekfű, Magyar történet I3 (1935) 174.
4 Epistola ad Henricum II  Gombos, Catalogus I 429, 430.
5 U. o.: amplexus manibus crucem Christi ferebam, cantans nobile carmen 

»Petre amas me, pasce oves meas.« Ld. erre az énekre Eichmann id. m. I 197 
239-

8 U. o.: qui de Sancto Petro evangélium Christi gentibus porto.
7 Vita quinque fratrum : Itaque Petrus apostolus tuus et martyres lo

quantur pro me. MGSS XV/2, 716.
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politikáját, de főként Rómával kapcsolatos renovációs terveit hatá
rozottan elítélte. Római htjával a császár szerinte sokat vétkezett 
az apostolfejedelem ellen s nem vette figyelembe, hogy az örök város 
nem császári székhely, hanem egyedül és kizárólagosan a Deo datum 
apostolorum domiciliumP Brúnó tehát a lehető legmerevebben az 
egyházi Róma-hagyományt képviseli, sőt állásfoglalása egyenesen a 
Constitutum Constantini és VIII. János pápa felfogását 1 2 3 idézi.

Hogy nézetei esetében nem az Adalbert-kör egy tagjának elszi
getelt vélekedésével van dolgunk, hanem azok az Elek és Bonifác 
kolostor mentalitásának kifejezői, kiderül e kolostor apátjának, Cana- 
parius Jánosnak közvetlenül István koronázása előtt, 999-ben írt Szent 
Adalbert életrajzából. Canaparius ebben nyíltan hirdeti, hogy egyedül 
Róma, mint az apostolfejedelem hamvainak őrizője reges imperare 
facit P Bár e kijelentést III. Ottó koronázásával kapcsolatban teszi, 
nem kétséges, hogy a világi hatalom átruházásának kérdésében a Con
stitutum Constantini alapján áll s végeredményben a pápát tekinti 
az uralkodói jogok forrásának.4

Ha tudjuk, hogy mily hatást gyakorolt István keresztény egyéni
ségének kialakulására Adalbert, a Szent Elek és Bonifác-kör lelki vezére, 
ha figyelembe vesszük, hogy a legfontosabb egyházi pozíciókat ural
kodása elején szinte kivétel nélkül ennek a körnek tagjai foglalták el, 
akkor az 1000. év előtti magyar udvarban csakis oly egyházpolitikai 
tájékozódást tételezhetünk fel, mely az apostoli Róma felé tekintett 
s a hatalomátruházásról a Constitutum Constantini felfogását vallotta. 
A Szent Elek és Bonifác kolostor szerzeteseit Adalbert révén hagyo
mányos barátság fűzte III. Ottóhoz5 * * 8 s több jel mutat arra, hogy

1 U. o. c. 7. id. h. 722. V. ö. Vita Adalberti c. 12 : apostolorum domicilium, 
auream Romam . . . MGSS IV. 600.

2 Ezekre Id. Eichmann id. m. II. 52.
3 Vita Adalberti c. 21. MGSS IV. 590.
4 Canaparius és főként Bruno nézetei ellentmondanak B r a c k m a n n  

azon feltevésének, mintha a Sz. Elek és Bonifác kolostorban élő »diese inter
nationale Gesellschaft fügte sich vortrefflich in die Gedankenwelt des damaligen
Rom ein, in dem, die von Otto III. und seinen Ratgebern gepflegte Vorstellung 
von der Renovatio Imperii Romanorum dominierte« (SB 1935, 15). Brackmann 
itt Schrammra hivatkozik, aki azonban Canaparius és Bruno nézeteinek ismer
tetésével kapcsolatban épen ellenkezőleg az egyházi Róma-hagyományra utal
{Rom, Kaiser, Renovatio I. 132, II. 5).

8 Ottó ennek a kolostornak adományozta koronázási palástját. Ld. Eich
mann id. m. I. 139.
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törekvéseiket II. Szilveszter is méltányolta.1 így valószínűnek kell 
tartanunk, hogy III. Ottó kegyének és biztatásának kieszközlésében 
a bajor uralkodócsalád mellett az Adalbert tanítványoknak is fontos 
szerep jutott.

Istvánnak »a királyi méltóság koronájával« való megajándékozása 
azonban elsősorban és mindenekelőtt magának II. Szilveszternek 
ténykedése volt. Ha a régebbi történetírók abba a hibába estek, hogy 
a mester-tanítvány viszony alapján túlbecsülték Gerbertnek a fiatal, 
de öntudatos, élénk képzeletű, de erős akaratú II. Ottóra gyakorolt 
hatását, akkor Szilveszter értékelésében a mai felfogás sem tévedhet 
az ellenkező végletbe. M. Uhlirz finom vonásokkal rajzolta meg annak 
a lelki átalakulásnak útját, melyet Gerbert Rheimstől Rómáig, az anti- 
kuriális felfogástól Szent Péter örökségének meggyőződéses vállalásáig 
megtett.2 Nem szabad elfelejtenünk, hogy Gerbert Ottónak nemcsak 
görög nyelvmestere, de politikai tanácsadója3 is volt, akitől császár
eszméjének egyik legjellemzőbb eleme, a renovatio gondolatvilága szár
mazott. II. Szilveszter Szent Péter trónusán a részletekben és külső
ségekben tanúsított engedékenysége ellenére is mindazt kivívta tanít
ványával szemben, amit az erőviszonyok aránytalansága és a császártól 
való függése ellenére egyáltalán csak kivívhatott. Az looi.-i adomány
levél tárgyalása során bepillantást nyerhettünk azokba a mélyreható 
ellentétekbe, melyek minden személyes szeretet és tisztelet ellenére 
e két férfiút mint két elv és két hagyomány képviselőit ezekben az 
években szembeállították.4 Szilveszter esetében a császárság és pápa
ság történetének az a motívuma ismétlődött, mely az előző századok
ban Nagy Károly és III. Leó pápa, I. Ottó és XII. illetőleg XIII. János 
viszonyában is már nyiltan megmutatkozott : a pápaság, mely a csá
szárok támogatása folytán szabadult a római nemesség és az itáliai 
hatalmak befolyásától s általuk került abba a helyzetbe, hogy uni
verzális szerepkörét a keresztény világban betölthesse, nagy céljai 
érdekében kész volt még az imperium terveivel is szembefordulni. A jelek

1 Schramm id. m. I .  132.
2 M. Uhlirz, Kaiser Otto I I I  und das Papsttum. HZ 162 (1940) 265.
3 DO III 241: . . . non praeter solitum adhibeat studium correctionis et 

in re publica consilium summae fidelitatis.
4 II. Szilveszter egyéniségének és a császárhoz való viszonyának jellem

zésénél T ó t h  Z o l t á n  (id. m.) kiélezett fogalmazásban veszi át S c h r a m m  
főművének nézeteit, anélkül, hogy K e h r. K ő i m é i  és főként U h l i r z  azt 
jelentékenyen módosító újabb megállapításait figyelembe venné. E részlet meg
győző példája egész okfejtése elavultságának.
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egyöntetűen arra vallanak, hogy Szilveszter a kuriális hagyományt 
nemcsak az itáliai egyházpolitika és a római privilégiumok kérdésében, 
de Szent Péter itáliánkívüli jogainak érdekében is töretlenül kép
viselte. Helyzete egy vonatkozásban kedvezőbb volt elődeinél: császári 
partnere ugyanis nem viselte szívén a német episzkopátus érdekeit 
s ezekre még ott sem volt tekintettel, ahol úgyszólván egyedül vette 
kezébe az egyházi viszonyok rendezését.

A Dalmáciába küldött követség egymagában is bizonyítja, hogy 
Szilveszter nem felejtette el I. Miklós és VIII. János pontifikátusának 
dicsőséges korszakát. Ezenkívül orosz évkönyvi bejegyzés1 szól arról, 
hogy a dalmát akciót megelőzően, az iooo. évben pápai követek jelentek 
meg a kievi fejedelem udvarában, éspedig a magyar és a cseh fejedelem 
követeinek társaságában. E lépések a pápaságot ugyanúgy offenzívá- 
ban mutatják, akárcsak egy évszázaddal előbb, amidőn már elég erős
nek érezte magát ahhoz, hogy az új népeknek a közbeeső instanciák, 
azaz a frank-bajor episzkopátus kikapcsolásával közvetlenül Rómától 
függő egyházi szervezetet adjon. A IX. századi politikának igazi ter
rénuma azonban az a későbbi Magyarország volt, melynek pannóniai 
része Ciril és Method fellépése nyomán támadt bonyodalmak során 
a Szentszék iurisdictio-ja alá került s amelynek északnyugati részeit 
pedig több mint egy évszázaddal előbb, Szvatopluk morva fejedelem 
ajánlott fel Szent Péternek. A kúria igényei nem évülnek el és nem is 
mennek feledésbe.2 A Szentszék Magyarországra vonatkozó igényei 
tekintetében is jól felismerhetők, az összekötő szálak egyrészt a IX. 
század, másrészt II. Szilveszter kora között. Liutprand3 azzal a vád
dal illeti XII. János pápát, hogy I. Ottó koronázása után a magyaroknál 
nevelkedett bolgár származású bizalmasát, bizonyos Saleccus-t, egy 
Zacheus nevű papjának társaságában a hithirdetés ürügyével a magya
rokhoz küldötte, hogy őket a császár országának megtámadására bírja. 
Ezzel a Liutprandra annyira jellemző' célzatos beállítással szemben 
az igazság az, hogy a pápa Zacheus-t episcopus in gentium-má szen
telte 4 s így feladata valóban a magyarok megtérítése volt, melyet 
a pápa és a vezető római egyházi körök a 955-iki vereség után meg
valósíthatónak tartottak. Ha meggondoljuk azt, hogy a királyi

1 Povesti az 1000. évhez (új szöveg), Hodinka A ., Az orosz évkönyvek magyar 
vonatkozású adatai (1918) 53.

2 Váczy, Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában. Szent István- 
emlékkönyv I (1938) 228 kk.

3 Historia Ottonis c. 6. SS rer. Germ. 163.
4 MG Const. I. 532 n. 380.
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cím adományozása, illetőleg annak elismerése — miként ezt Tomi- 
szláv horvát,1 Boris2 bolgár uralkodók példái mutatják — a 
IX. századi pápaság missziós politikájában is kimutatható, akkor 
a benedictio-n kívül a koronaadományozás korszerűségét sem von
hatjuk kétségbe. Boleszlávnak a királyi korona elnyerésére irá
nyuló kísérlete is azt bizonyítja, hogy a X. és XI. század for
dulójának uralkodói ■— nyilván valamennyien az Adalbert-kör 
propagandája következtében — a pápában látták azt a tényezőt, aki 
a királyi méltóság és e méltóságot jelképező korona adományozására 
elsősorban hivatott. A reform- és a hierokratikus pápaság gyakori 
királyi cím- és koronaadományozásai végeredményben erre a régi 
kuriális gyakorlatra mennek vissza s a változás csupán az adományo
zások államjogi értelmezésében mutatkozik.

Az iooo. esztendő magyarországi eseményeiben érvényesülő egy
házpolitikai elveket ismerve, nem tekinthetjük többé célzatos és kor
szerűtlen beállításnak VII. Gergely azon kijelentését, mely szerint 
István Magyarországot Szent Péternek ajánlotta. A Szent Péter javára 
történő felajánlás tényével mindenütt találkozunk, ahol a keresztény
ségre térő új népek vezetői Rómával bizonyos egyházpolitikai előnyök 
biztosítása érdekében összeköttetésbe kerültek. Ily felajánlást tett 
996-ban I. Mieszkó,3 ugyanígy járt el egy évszázaddal előbb Szvatopluk 
morva fejedelem4 s valószínűleg így cselekedtek a Bizánc nyomásával 
szemben a pápáknál átmenetileg védelmet kereső IX. századi bolgár 
uralkodók is.5 István a pápától, azaz a kuriális felfogás szerint magától 
Szent Pétertől nyert benedictio-t és koronát s így indokolt volt, hogy 
ezt a kitüntetést országa felajánlásával viszonozza. Magától értetődik 
viszont, hogy az apostolfejedelemnek való átadás II. Szilveszter korában 
még nem azt jelentette, amit később VII. Gergely és utódai ebből

1 Sisic F.: Geschichte der Kroaten I (1917) 131, 2 jegyzet.
2 Nicolai I  papae responsa ad consulta Bulgarorum (ep. 99; MG Ep. VI. 

568) rex gloriosusnak mondja, s az ószövetségi királyeszmény mértékét alkal
mazza cselekedetére (u. o. 583).

3 R. Holzmann, Böhmen und Polen im 10. Jh. Zeitschrift für Geschichte 
Schlesiens 52 (1918) 14 kk.

4 VIII. János levele Szvatoplukhoz (880 jun.), melyben comesnek címzi 
s megdicséri, amiért contemptis aliis saeculi huius principibus Szent Pétert válasz
totta protektorának (HG Ep. VII. 222). A levél e passzusa a traditio politikai 
jelentőségére utal.

5 Erre mutat VIII. Jánosnak Borishoz 878 ápr. 18-án intézett levele: 
cuiusque (t. i. Szent Péternek) vos protectioni cum subiectis omnibus commen
dastis et tradistis (MG Ep. VII. 59).
Évkönyv az 1942. évre. 6
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az aktusból jogigényként levezetni iparkodtak s amely ellen később 
éppen a magyarok tiltakoztak.1

István királysága és koronájának elnyerése tehát bensőséges kap
csolatban áll azzal a kuriális hatalomátruházási felfogással, melynek 
középpontjában Szent Péter alakja állott. Valószínűleg erre a kapcso
latra utalnak a szent korona abroncsainak apostolalakjai is. Ez a 
Szent Péter azonban a Kúria és a Constitutum Constantini apostol
fejedelme volt s így a magyar eseményekben játszott szerepe — mint 
fentebb részletesen kimutattuk — teljességgel független III. Ottó más
jelentésű és a pápák vikáriusi jogkörét amúgy sem érintő apostol
szolgaságától.

Brackmann legutóbb annak a véleményének adott kifejezést, hogy 
a magyar királyság keletkezésének kérdésében »nicht die Untersuchung 
der Krone, sondern des Gründungsaktes in seiner Gesamtheit kann uns 
zu einer klareren Vorstellung verhelfen«.2 Az összképhez azonban 
— melyet az előzőkben az elbeszélő kútfők elemzésével próbáltunk 
egy oldalról megvilágítani — magának a szent koronának, mint e világ
történeti kapcsolatok hiteles tárgyi emlékének vizsgálata is szükség
képpen hozzátartozik. Nem mulaszthatjuk el ezt már azért sem, mivel 
az egyes koronaformáknak a középkor politikai világképében szimbolikus 
jelentőségük volt, mint ahogy a különböző lándzsatipusok is — miként 
ezt éppen Brackmann eredményei mutatják — bepillantást engednek 
az uralkodók és országaik egymáshoz való viszonyába. A koronaformák 
és a hozzájuk kapcsolódó szimbolika kutatása a német és a magyar tudo
mány erőfeszítései következtében éppen az utóbbi időben jelentős előre
haladást tett s így eredményeit éppen az összkép megismerése érdekében 
nem nélkülözhetjük.

Szent István koronája, amint ezt a mai szent korona alapján is 
megállapíthatjuk, jellegzetes abroncskorona volt. Alföldi Andrást3 
e középkori koronatípus vizsgálata ahhoz — a kutatók által azóta 
általánosan elfogadott4 — eredményhez vezette, hogy az abroncs- 
korona Nagy Konstantinnak ú. n. Krisztusmonogrammos sisakjára 
mint alaptípusra megy vissza. Ezt a fej díszt a császáron kívül eredetileg 
csak a testőrség tagjai viselhették, később azonban más római katonai

1 Bartoniek Emma, A magyar királyválasztási jog a középkorban. Századok, 
1936, 369 kk.

2 Zur Entstehung id. h. 18.
3 Eine spätrömische Helmform und ihre Schicksale im germanisch-romani

schen Mittelalter. Acta Archaeologica. Vol. V. Kobenhavn, 1934.
‘ Schramm HZ 152 (1935) 4° 9< Eichmann id. m. II. 71.
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jelvényekkel együtt a népvándorláskor uralkodóinak fejedelmi jel
vényévé lett.

A császár-, illetőleg a királyavatás jelvényeként a korona Nyugaton 
először Nagy Károly 8oo.-i római koronázása alkalmával jutott sze
rephez,1 formáját tehát ez az aktus határozta meg. Nagy Károly római 
ábrázolásain, így a híres lateráni mozaikon éppenúgy abroncskoronát 
visel, akárcsak fémbulláin2 s a koronázásáról szóló egykorú költemény 
is oly fejdíszről beszél, melynek alapján csakis abroncskoronára gon
dolhatunk.3 Közvetlen utódainak bulláin és pénzein szintén ez a 
koronatípus dominál.

870 táján a koronaformában változás következik be. A párizsi 
Carnavalet múzeumnak 870 táján keletkezett Nagy Károly szobra4 
és Kopasz Károly egykorú ábrázolásai5 az ú. n. liliomkoronának 
fokozatos érvényre jutását bizonyítják. Az abroncskorona azonban 
Itáliában a római hagyományok hatása alatt továbbra is használatban 
marad, sőt jellemző módon éppen Nagy Ottótól, a császárság meg- 
újítójától kezdve a szász dinasztia tagjainak ábrázolásain is feltűnik, 
a XI. század elején pedig a bizánci díszítőtechnikától befolyásolt for
mában kizárólagossá, a császárkoronává lesz.6 Hogy császárkoronává 
— miként ezt éppen a mai alakjában II. Konrád idejéből származó 
birodalmi korona bizonyítja — az abroncskorona vált, arra vall, hogy 
a pápák a római koronázások alkalmával ezt az antik hagyományokra 
visszamenő s az első keresztény császár példájához kapcsolódó típust 
alkalmazták. E hagyományos koronaforma favorizálása a pápák 
részéről teljesen tudatos volt. Noha nem ismerjük azt a koronát, mely- 
lyel Jámbor Lajos 816.-Í felavatása végbement, a fejlődés általános 
irányát s ezen uralkodó korunkra jutott ábrázolásait figyelembevéve 
nagyon is valószínű, hogy Nagy Károly koronázási fejdíszével egyezően 
az ő diadémja is abroncskorona volt. A pápa mármost ezt a koronát 
Szent Péter ajándékaként, de mint Nagy Konstantin koronáját adomá-

1 Heldmann id. m. 292. Knabe id. ért. 64 kk. Voigt id. m. 445. Eichmann 
id. m. I. 23 k.

2 Schramm, Die zeitgenössischen Bildnisse Karls des Grossen (Beiträge 
zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. Bd. 29), 1928, u.az. 
Die deutschen Kaiser u. Könige in Bildern ihrer Zeit (1928) II. nr. 3 — 15. Az itt 
látható koronaformák megállapítására ugyancsak Schramm HZ 152 (1935) 410.

3Schramm id. h.: aurea crista tegit frontem.
4 Reprodukciója : Schramm Kaiserbilder II nr. 8a—b.
6 U. o. nr. 27 — 37.
•Schramm HZ 152 (1935) 411 és Eichmann id. m. II. 70 kk.

6*
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nyozta Lajosnak.1 A reimsi aktusban tehát mintegy szertartásszerűen 
érvényesült az a hatalomátruházásról vallott pápai elképzelés, mely 
elméleti kifejtést a Constitutum Constantini nagyszabású hamisítvá
nyában nyert.2

Az abroncskoronában így nemcsak jellegzetesen római és pápai 
koronaformát, hanem egyenesen a Constitutum Constantini-val, mint 
a kuriális hatalomátruházás tanával összeforrott típust kell látnunk. 
Minthogy pedig a császárkoronázás abroncskorona alkalmazásával ment 
végbe, a középkori hiedelem szimbolikus összefüggést keresett a korona
forma és azon méltóság között, melyet e jelvény viselőjének juttatott. 
Burdach,3 Schramm4 és Eichmann5 egyező nézete szerint ez volt 
a császár különleges insigniuma, míg a kiskirályok, a reguli csupán 
nyitott koronákat hordhattak.

De vájjon milyen jelvény illette meg a császári patriciust ? Ezt 
pontosan meg tudjuk állapítani a »Graphia aurea urbis Romae« című 
mű6 azon fejezetéből, mely a patríciusavatás szertartásának lefolyását 
tárgyalja.7 Előrebocsátani kívánjuk, hogy Brackmann ennek a mű
nek a III. Ottó-kori patriciusság megismerése szempontjából nagy 
jelentőséget tulajdonít s a Gallus-nál hagyományozott diadémátruházási 
elbeszélés interpretációjánál ismételten hivatkozott is reá. A Libellus- 
ban mármost azt olvassuk, hogy a császár a szertartás befejezéseképpen 
ponat ei in caput aureum circulum. Minthogy maga Brackmann a cir- 
culus-t Stirnreif-nek fordítja,8 egyet fog velem érteni abban is, hogy 
a szentkorona felső része, mint jellegzetes abroncskorona aligha játsz
hatta volna a császári ajándékként küldött patriciusi fejdísz szerepét.9

1 Ermoldus Nigellus vers. 423 — 426 : (MG Poet. lat. II. 36)
Roma a tibi Caesar transmisit munera Petri,
Digna satis digno conveniensque decus.
Tum iubet adferri gemmis auroqüe coronam,
Quae Constantini Caesaris ante fuit.

2 Eichmann id. m. I. 44.
8 Von Mittelalter zur Reformation II/1 170 kk. 273 k.
4 Die Krönung in Deutschland id. h. 292.
5 Id. m. II. 72.
6 Kiadta Schramm, Rom, Kaiser, Renovatio II /i. 68—i n .
7 c. 20 : Qualiter patricius sit faciendus, id. h. 103.
8 SB 1934, 29 -
9 G. Haupt (id. m. 21) ugyan éppen az abroncskoronát tartja patriciusi 

jelvénynek, ez a nézete azonban egyöntetű elutasításra talált. Ld. Eichmann 
id. m. II. 68, 35 jegyzet. A szent korona régiségét Brackmann is elismeri : Zur 
Entstehung 18. A későbbi századokban legalább is a hivatalos terminológia szintén 
különbséget tett egyrészt a korona vagy diadém, másrészt a circulus között. így
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Ha az első magyar király felavatására vonatkozóan egyetlen forrás 
sem jutott volna korunkra, a szentkorona formája egymagában is 
rácáfolna István patriciusságának mesterkélt feltevésére.1

Az a körülmény, hogy II. Szilveszter Szent Istvánnak abroncs- 
koronát ajándékozott, nem jelenti természetesen a magyar királynak 
a császárral azonos értékelését. De annyit mindenesetre bizonyít, 
hogy II. Szilveszter a constitutum Constantini-ben gyökerező hatalom
átruházási felfogást a keresztény hitre térő európai népek fejedelmeire 
is kiterjesztette s ezek sorában elsőnek a magyar uralkodóra alkalmazta. 
Istvánt tehát nemcsak ugyanazzal az apostoli benedictio-val, hanem 
ugyanazzal a Szent Péter és Nagy Konstantin emlékével összeforrott 
felségjelvénnyel avatták királlyá, mely addig a császárok kizárólagos 
előjoga volt. A szent korona így nemcsak a magyar királyság megala
kulásának sokatmondó emléke, de egyben nevezetes tanúja a hatalom
átruházási felfogás történetének is : adományozása fordulópontot jelent 
azon az úton, melyet a pápaság a konstantinusi adománynak eredetileg 
a császárságra korlátozott tanától a későközépkori ius instituendi 
■principatum egyetemes igényének kibontakozásáig megtett.

Bármily nagy volt a különbség a magyar királyok és a római
német császárok rangja, tekintélye és hatalma között, mégis egy ilyen 
korona birtoklásához már István korában oly képzetek társultak, 
melyek viselője állásának és más uralkodókhoz való viszonyának meg
ítélését jelentékenyen befolyásolták. A magyar korona, mint abroncs- 
korona, a király győzhetetlenségét és országgyarapító mivoltát szim
bolizálta.2 A császár korona zománcképein ábrázolt ószövetségi kirá
lyok kivétel nélkül ily diadémot viselnek s közülük különösen a Dávid- 
kép koronája emlékeztet a magyar szent koronára.3 Ha tudjuk, hogy 
az ószövetségi király-eszmény mily döntő hatással volt a középkori 
uralkodóeszményre, ha meggondoljuk, hogy a Meroving és Karoling

Barbarossa Frigyes megengedte 1158-ban a cseh hercegnek, hogy akkor, amidőn 
nos coronam et diadema glorie portamus, vazallusa a circulust hordhassa (MG 
Const. I. 236). A Nagyobb Legenda diadémján tehát már ezért sem érthetünk 
circulust.

1 Midőn Nominoe bretagnei herceg a XI. sz.-ban Britannia hercegének 
címét nyeri a pápától, ennek jelvényeként sicut alii duces csupán circulus aureus-t 
kap : Telienbach id. ért. 56. Maga Brackmann is hajlandó különbséget tenni 
Boleszláv »patriciusi diadémja« és István »királyi koronája« között (Kaiser Otto 
stb. 25). Mily jogon tekintheti akkor a királyt a patríciushoz hasonlóan »császári 
hivatalnoknak« ?

2 Az abroncskoronának e szimbolikájára Id. Eichmann id. m. II. 73.
3 Kitűnő reprodukciója : Eichmann II.
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királyokat, a frank és német császárokat mily gyakran hasonlították 
éppen Dávidhoz, akkor már tisztán is áll előttünk a Szent István 
korona szimbolikájának jelentősége.1 A Legendában emlegetett dia
dema regalis dignitatis meghatározás tökéletesen illik erre az insigniumra.

Miként ezt Orseoló Péter sorsa példázza, a korona birtoklása magá
ban természetesen egy uralkodót sem védhetett meg szuverénitása 
elvesztésének veszélyeivel szemben. A királynak magának kellett 
hinnie abban, hogy ő az Úr felkentje s diadémjából győzhetetlen erő 
sugárzik. Minden okunk megvan rá, hogy Istvánt ilyen királynak 
tartsuk. Nemcsak mélységes vallásos meggyőződése és apostoli elhiva- 
tásába vetett hite, de származása és családi hagyományai is arra intették, 
hogy kizárólagos ura legyen népének.

Itt mindenekelőtt arra kell rámutatnunk, hogy István és utódai 
a viszonylag gyakori házasságkötések ellenére sem tekintették a cseh, 
lengyel és orosz fejedelmeket magukkal egyenrangúaknak. A magyarok 
első királya mögött egészen más családi hagyományok állottak, mint 
a pomerániai normán jövevény fia, Boleszláv Chrobry mögött. István 
pannonhalmi oklevelében atyai trónusáról beszél2 s családjának emlé
kezetében e vérségjogi folytonosság szálai a dinasztia ősapjához, a 
legendás hűn királyhoz, Attilához nyúltak vissza.3 A déloroszországi 
steppe hódító népeinek uralkodói számára az Attilától való származás 
azt jelentette, amit Nyugaton a Nagy Károlytól való eredet jelentett. 
Még a XIII. század elején is kimutatható a magyar udvarban az az 
irodalmi befolyásoktól független ősi dinasztikus hagyomány, mely 
szerint Árpád vezér Attila jogán vette birtokába az országot.4 Abban 
az arisztokratikus rangsoroláson alapuló világban, melyből a magyarság 
mai hazájába származott, az uralkodói jelvények használata és a hozzájuk 
fűződő szimbolika sem volt ismeretlen. »Az európai királyi jelvények 
közt szereplő jogart a magyarság valószínűleg már Dél-Oroszországban 
ismerte és annak sajátos perzsa-arab formáját használta. Ehhez a for
mához a magyar királyok még a XII. század elején is ragaszkodtak.

1 Istvánt egyébként a Kisebb Legenda írója az országába törő besenyők 
legyőzése alkalmából Dávidhoz hasonlítja, akit az Ür angyala által megvédett 
a filiszteusoktól (c. 5. SS rer. Hung. II 398).

2 Szentpétery, Regesta I nr. 1.
3 P. magistri Gesta Hungarorum c. 5.: Tunc elegerunt sibi querere ter

ram Pannonie, quem audiverant fama volante terram Athile regis esse, de cuius 
progenie dux Almus, pater Arpad descenderat (SS rer. Hung. I. 40) v. ö. még 
c. 12 (51 10) és c. 14 (53 25).

* Deér, Pogány magyarság, keresztény magyarság (1938) 49 kk. és 107 kk.
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Bizonyos mondái és régészeti jelek arra mutatnak, hogy a magyaroknál 
a kard, illetőleg a szablya méltóság jelvény ként szerepelt. Az uralkodói 
jelvények tehát részben már a királyság felvétele előtt azonosak voltak 
a nyugaton is használt királyi jelvényekkel. Ez részben már magában 
hordta előfeltételét és nemcsak az Árpád-ház, hanem a magyarság 
tömegei részére is megkönnyíthette a nyugati királyfogalomba való 
beleilleszkedést.«1 így a jogaron kívül ősi insignium volt az a legendás 
kard is, melyet I. András özvegye fia trónjának visszaszerzése érdekében 
Nordheimi Ottó hercegnek mint Attila kardját ajándékozott2 s amely 
nagy valószínűséggel az ú. n. Nagy Károly karddal,3 ezzel a kétség
kívül ómagyar eredetű szablyával4 azonosítható.

A császárhoz való viszony megértése szempontjából tudnunk kell 
azt is, hogy István, családja hagyományai alapján tisztában volt a 
patriciusság mibenlétével. Bizánci források tudósítanak arról, hogy 
Bulcsu »horka«, a magyar törzsszövetség rangban harmadik fejedelme, 
950 táján Konstantinápolyban járt, ott megkereszteltetett és nemcsak 
nagy ajándékokat kapott, hanem a patriciusi méltóságot is elnyerte. 
Néhány évvel később ugyanebben a megtiszteltetésben részesült a 
magyarok második fejedelme, a »gyula« méltóságot viselő törzsfő5 is, 
akinek leszármazóját Szent István apja, Géza fejedelem vette feleségül. 
István mindjárt a hatalom átvétele után sem titkolta, hogy nem tekinti 
magával egyenrangúnak a törzsek és néprészek régi vezéreit s hogy 
egyedül magának tartja fenn népének irányítását. Törvénykönyvének 
bevezetésében világosan megmondja, hogy »a királyi méltóság munkál
kodása nemesebb és szilárdabb szokott lenni más méltóságénál, ha erejét 
a katolikus hitből nyeri«.6 E programmnak megfelelően a pogány 
politikai rend régi hatalmasságaiban is alattvalókat látott csupán, 
akiktől feltétlen engedelmességet követelt s ha ezt nem kapta meg, 
kíméletlen eréllyel törte le ellenállásukat, miként ez a horkák népe 
felett uralkodó Koppány, majd néhány évvel később a gyula7 esetében

1 László Gy. id. ért. 558.
2 Lambertus Hersfeldensis a. 1071. MG SS V. 185.
3Z. Tóth, Attilas Schwert, 1930.
4 Ezt régészeti alapon Fettich Nándor eredményei vitathatatlanná tették : 

A honfoglaló magyarság fémművessége. Arch. Hung. XXI (1935) 88 kk. és id. ért. 
Szent István emlékkönyv III. 499.

5 De administrando imperio c. 50. Magyar honfoglalás kútfői (1896) 128. 
Kedrenos ed. Bonn 328, Zonaras ed. Bonn 487.

6 Ed. Bartoniek, 15.
7 Hóman—Szekfű, Magyar történet I3 176 kk.
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történt. Istvánnak tehát aligha volt szüksége oly címre és méltóságra, 
melyet a fejedelmi ősei után másod-harmadsorban következő politikai 
hatalmasságok viseltek.

Az előzőkben hivatkoztunk arra, hogy a királyi korona birtoklása 
egyben szuverenitás-igényt is jelentett. A királyavatási ordók fohásza 
győzelmet kívánt a felkent király fegyvereinek »a l á t h a t ó  és  l á t 
h a t a t l a n  e l l e n s é g e k k e l  s z e m b e  n«—. Ez a transzcen
denciával átitatott középkori szuverenitásfogalom már most világos 
kifejezést nyer abban a l i b e l l u s  de  i n s t i t u t i o n e  m o r u m  
című iratban, melynek keletkezését az első király személyes sugalmazá- 
sára kell visszavezetnünk.1 E műnek mindjárt első fejezetében bizto
sítja fiát és trónja várományosát, hogy a keresztény uralkodó erényeinek 
birtokában » c o n t r a  i n v i s i b i l e s  e t  v i s i b i l e s  l e g i t i m e  
d i m i c a r e  p o t e r i s  i n i mi c o s « . 2 3 A IV. fejezetben az ispánok 
és a vitézek, mint a r e g n i  p r o p u g n a c u l u m ,  e x p u g n a t o 
r e s  a d v e r s a r i o r u m ,  a u g m e n t a t o r e s  m a r c i a r u m  
számára méltányosságot követel utódjától, nehogy »másoknak adassék 
a te királyságod«. A legvilágosabban etekintetben mégis a VI. fejezet 
beszél, ahol az idegen vívmányokon és tudományokon alapuló fegy
veres erő jelentőségét éppen az e x t e r o r u m  a r r o g a n t i  a-val: 
szemben hangoztatja a király s ezzel kapcsolatban így szól fiához: 
» n a p o n t a  g y a r a p í t s d  t e h á t  k i r á l y s á g o d a t ,  h o g y ,  
f e l s é g e s n e k  t a r t s á k  k o r o n á d a t  a z  e m b e r e k «  (tuum 
quottidie auge regnum ut tua corona ab hominibus habeatur augusta).

István király saját szavai ilymódon teljes összhangban vannak 
a királyavatásra és a korona elnyerésének körülményeire vonatkozó 
megállapításokkal s arra figyelmeztetnek, hogy a magyar királyság 
nemcsupán a kereszténység fejeinek megítélése, de első urának népi és 
családi ösztönzésekből fakadó akarata szerint is már születése órájában 
egyenrangú tagja volt az európai államok közösségének.

De ér József.

1 DeérJózsef, Pogány magyarság, keresztény magyarság 80 kk. Az alábbi 
idézetekre ld. SS. rer. Hung. II. 619 — 627.

2 C. i id. h. 621.
3 V. ö. c. IX : quibus visibiles et invisibiles vincas inimicos.
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A bizánci történetírók egy csoportja a népek megnevezésében 
sajátos névadó elvet követett. Egy-egy korukban felbukkanó 
nép neve mellett vagy a helyett egy a történelemben régen szerepelt, 
ókori nép nevét használták az illető korukbeli nép megjelölésére. Az 
antik irodalomban szereplő népnevek egész sora bukkan fel így újra 
a bizánci íróknál új értelemben, új etnikai értékkel. Ezeket az ókori 
népneveket többnyire a két nép lakóhelyének földrajzi azonossága, 
vagy a két nép etnikai azonosítása alapján mint ú. n. archaizáló 
népneveket használták egy-egy a maguk korában szereplő nép jelö
lésére.1

A vulgáris, népi görög nyelven író szerzők műveiben nem tapasz
taljuk ezt az elvszerű népnévarchaizáló törekvést, csak a klasszicizáló 
stílusban író szerzőknél. A klasszikus nyelven író, irodalmi igénnyel 
fellépő középgörög történetíró úgy nőtt fel, hogy neveltetése, tanul
mányai állandóan a klasszikus görög szerzők nyelvi és stiláris szabályait

1 A népnévarchaizálás okait és módjait kimerítően tárgyalta Moravcsik 
Gyula, Die archaisierenden Namen der Ungarn in Byzanz, Byzantinische Ztschr. 
30 (1929—1930) 247 — 253 és A magyar történet bizánci forrásai (A magyar tör
ténettudomány kézikönyve I. köt., 6/b. fűz.), Budapest 1934, 244—249,1. a mű 
végén mellékelt táblázatot is. L. erről a kérdésről még Darkó Jenő, A magyarokra 
vonatkozó népnevek a bizánci íróknál, Budapest 1910 és Byzantinische Ztschr . 21 
(1912) 472-487.
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állították szeme elé. Az ilyen írót azután egész belénevelt nyelv- és 
stílusérzéke hatalmas erővel kényszeríti arra, hogy művében egy szót 
se tűrjön, mellyel nyelvi és stiláris kánonja ellen vétene. Ameddig 
csak lehet, kerüli az idegennyelvi szóknak művébe való felvételét. 
Amikor azonban történeti anyagában hely- és személynevek kerülnek 
eléje, sokszor kénytelen éppen történetírói feladatai miatt feljegyezni 
művében idegennyelvi neveket. Ekkor azonban kötelességének tartja, 
hogy legalább tőle telhető ügyességgel, görögül ható köntösben, el- 
görögösítő végződéssel ellátva lopja bele szövegébe ezeket a neveket. 
Erre a kifinomult, pedáns válogatásra, finnyás vonakodásra nagyon 
jellemző éppen annak a XII. századi tudós írónőnek, Anna Komnene- 
nek1 egyik nyilatkozata, akinek archaizáló népnévhasználatát jelen 
dolgozatunkban tanulmányozni kívánjuk. Amikor Boemund keresz
tesei partraszállásának elbeszélése közben két »barbár« helynevet kény
telen megemlíteni, így mentegetődzik : »S ne is rójon meg senki sem 
bennünket azért, mert ilyen barbár neveket használunk, amelyek 
bizony beszennyezik a történelem szövetét: hiszen még Homeros sem 
vonakodott nevükön nevezni a boiotokat meg néhány barbárnevű 
szigetet az elbeszélés pontossága kedvéért.«2 Hogy az idegennyelvi 
személynevek feljegyzése is hasonló ellenérzést vált ki belőle, azt egy 
másik nyilatkozatából látjuk majd rövidesen. Ennek az igyekezetnek,
— hogy t. i. a klasszikus görög szókincs vérükké vált nyelvi együttesét, 
stílusharmóniáját barbárnyelvi szavak használatával meg ne zavarják
— termékei a bizánci történeti irodalomban oly általános használatú 
archaizáló népnevek is. A népnévarchaizálás, melynek technikája a korai 
bizánci kortól kezdve Anna Komnene koráig már tökéletesen kifejlő
dött, lehetővé tette a klasszicizáló stílusú történetírók számára azt, 
hogy koruk eseményeit pontosan feljegyezhessék a nélkül, hogy akár 
egyetlen korukbeli népet saját népi nevükön neveznének. Ennek az 
iránynak legjellemzőbb példája Michael Psellos nem sokkal Anna 
Komnene születése előtt írt történeti munkája. Psellos úgyszólván 
törvényként szabta maga elé, hogy a népeket ne a maguk tulajdon
képpeni nevén nevezze.3

1 Az írónő életére és művére vonatkozó összes fontosabb tudnivalókat 1. 
Moravcsik Gy., A magyar történet bizánci forrásai 183 — 185.

2 Annae Comnenae porphyrogenitae Alexias ex. rec. A. Reifferscheidii, Lipsiae
1884, II 81 21_25 • xai l í̂vpiaífu) (J-rjSei? rj[uv xoioúxou; ypcû svoii ovo'jiaai ßapßapiy.ot; xal
acp’ ui)v eaxt xo 5<po<; xrj<; laxopías xaxa(naíveafrae ouds yáp ouS’ '’Ojjirjpoi; am t̂woc Bokoxoü; dvojidCetv 
xaí xivai; ßapßapiuSsn; vrjooui; 8tá xrjv xxj? íaxopia; axpißeiav.

3 V. ö. Michel Psellos Chronographie ou histoire d'un siécle de Byzance (976 — 
1077), . . . par É. Renauld, Paris 1928, II 125, 1. jzet.
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Természetes, hogy a bizánci történetírók egy részének ez a nép
névarchaizáló szokása műveik történeti forrásként való felhasználását 
sokszor nagyon megnehezíti, sőt egyes forrásrészletek értékesítését 
néha látszólag lehetetlenné teszi. Sokan a bizánci történeti művek 
forrásértékét éppen az archaizáló népnévhasználat miatt hajlandók 
lebecsülni. A bizantinológia egyik fontos feladata tehát az, hogy a nép- 
névarchaizálás okozta nehézségek fokozatos kiküszöbölésével vissza
állítsa a bizánci források eredeti forrásértékét.

Az alábbiakban egy példán szeretnök bemutatni : mennyi nehéz
séget, félreértést okoz néha egy ki nem bogozott értelmű archaizáló 
népnév, majd egy módszertani kísérletet mutatunk be Anna Komnene 
két archaizáló népnevének megfejtésére.

I.
Anna Komnene atyja, Alexios Komnenos császár (1081—1118) 

uralkodása történetét feldolgozó ’AXeÉ-tdi; című műve VI. könyvében 
Alexiosnak a Robert Guiscard-ral, majd a kisázsiai szeldzsuk törökökkel 
vívott háborúját beszéli el. A könyv végén, a 14. fejezetben egy új 
háború elbeszélésére akarva áttérni ezt írja :

A X X d  Ttepi |jlev xoóxcov  ak'.c,;• ßouXojj.e- 

vy] Be B etvoxép av  x a i  jr e i^ o v a  xvjc; irp o- 

X aßo6a7]i; x a x d  xíj<; xä>v ‘ Pm jj-a iw v dpyrj:; 

ecpoBov Bnrprjaaafrat e tc  dpyvjv  ao& tc 

x a íh a x ő )  x óv  X o y o v  áX X a y a p  s ic ’ áXXoti; 

B te x o |iá v 9 'r ja a v . ^évoq  xt E x ü &ix o v  ira p d  

xű)v S a u p o |i.a x ä )V  xaö-1 éx á o x y jv  ax u X eu -  

ójcevoi a itd p a v x e i;  xtbv o txo i xaxyjXÖ-ov 

i t p ó í  xö v  A a v o u ß tv . ax; Be ixpoc d v d fx r ji;  

7jv a ü x o K  jrex a  x o ív  x a x d  xov  A d v o o ß iv  

o ixo ó v x tu v  a jce íoao& ai, x o ú x o o  aovB oJjav- 

xoc; ita a iv  e iq  opuX iav yjXö-ov |j.exd  xö)v  

exx p íx ü jv , xoű  x í  T a x o ű  xoű  x a i  X a X fj  

o v o (j.a ^ o |ié v o u  x a i  xoű  S e a ö -X a ß o o  x a i  xoű  

X a x £ a  (ypYj f d p  x a i  x íjq  e x io v u j ita q  ; ie -  

{ ív íja fra i xtbv x a x ’ a ű x o ű q  ap íaxcov  dvBptbv, 

e i  x a i  xo atbpia xrjq  ía x o p ía q  xoóxo ic ; x a x a -  

p u a ív e x a i) , xoű  p i v  A p ía x p a v  x a x é y o v -

»Azonban ezekről a dolgokról 
elég ennyi ; mivel pedig most egy 
a rómaiak birodalma ellen irá
nyuló, az előbbinél veszedelmesebb 
és nagyobb támadást akarok el
beszélni, megint az elején veszem 
fel az elbeszélés fonalát, hiszen 
egyik eseménycsoport hullámként 
torlódott a másikra. Valamiféle 
skytha nép, mivel a sauromaták 
nap-nap után fosztogatták, fel
kerekedvén hazulról leereszkedett 
a Dunához. Mivel pedig kény
telenek voltak egyezségre lépni 
azokkal, akik a Duna vidékén 
laktak, mindnyájuk közös elhatá
rozása folytán megbeszélést kezd
tek azok főembereivel : Tatuval,1

1 Anna Komnenenál a név nominativusa Tatod =  Tatu (v. ö. id. kiad. 
I 242^. míg a többi írók általában Tatusról beszélnek.
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akit Chalisnak is hittak, meg 
Sesthlavosszal és Satzasszal (t. i. 
meg kell említenünk a náluk vezető 
szerepet játszó férfiak nevét is, 
noha beszennyeződik tőlük a tör
ténelem teste), kik közül amaz 
Dristrában parancsnokolt, emezek 
pedig Vitzinában és más helyeken. 
Miután tehát megegyeztek velük, 
azután már nyugodtan átkelve a 
Dunán fosztogatták a mellette el
terülő vidéket úgyannyira, hogy 
néhány kisebb várost is elfog
laltak. Majd ezután némi fegyver- 
szünethez jutva szántogatva kölest 
és búzát vetettek.«1

Erről a Tatu nevű dristrai főemberről s a vele kapcsolatban állő 
dunamelléki »skythák«-ról egy dunavidéki zendülés leírása kapcsán 
még három másik bizánci történetíró is említést tesz. Ezek közül 
Michael Attaleiates írja meg a történteket a legrészletesebben 1079— 
1080-ban írt ‘Icxopía-jában :2 *

’Ev xoóxotq ouv tü>v ßaaiXixcöv cppov- 
Tta|iáxcov úndvxtov, jxáXXov Bé xő>v xoő 

NixY]cpo'poo Betvwv ßooXeu|idxa)v aova- 
fo|j.évü)v, yjpc-axo |iiv ónoppelv ó aixoq 
xal xataXrfleiv xd xrjq euíhrjvtac; elq 
évBeiav, 7jo^ave Be ó xóbv noXXű>v fOY- 
pa|idq, xal [jiaXXov xcbv dxptßtöq éntaxa- 
[iévtuv xö áxonov, xal őaoi xöbv yiv0- 
|ísvo>v xaxtőv spfuxépio xa&íaxavxo. 
éfrpoXXeixo Be xal xó napa xóv *Iaxpov 
xaxoixoöv |j.t£oßapßapov. napdxeivxat 
ydp x̂ í óy&Yi toóxou noXXal xal (íe^aXai 
nóXeiq, ex ndarjq ŷ “ 007!  ̂ oovtjyP-Évov

1 Id. kiad. I 22218 — 223a.
2 Michaelis Attaliotae Historia, rec. I. Bekker, Bonn 1853, 20418 —2o6j0.

A szerzőről és művéről 1. Moravcsik Gy., i. m. 180 —181.

»Miközben ezekre a dolgokra 
irányultak a császár törekvései, 
helyesebben szólva : míg ezekben 
a dolgokban összpontosultak Nike
phoros szörnyű tervei, a gabona 
kezdett eltűnni s a jólét végül is 
kezdett ínségre fordulni. Nőttön- 
nőtt a sokaság morgolódása, külö
nösen azoké, akik pontosan ismer
ték a fonák intézkedést s akik 
közelebb álltak a bajok bölcső
jéhez. De közbeszéd tárgya volt 
a Duna mellett lakó félbarbár

xoq, xő)v Be X7]v Btx^ívav xal xaXXa. 
aneiaájievoi y°^v |í s x ’ aóxtbv dBeüix; xoő 
XotnoőBianepcbvxeq xóv Aavooßiv éX^ovxo 
xr̂ v napaxe!]iév7]v ywpav, (óc; xal noXí- 
yviá xiva xaxaayeiv. xavxeő&ev exe- 
yetpíav xtva ayóvxeq dpoxptameq eanepov 
xéYypouq xe xal nopoóq.
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έχουσαι πλήθος, καί όπλιτικόν ου μικρόν 
άποτρέφουσαι. πρός αίς οί περαιωθέντες 
Σκύθαι τό πρότερον τόν Σκυθικόν έπιφέ- 
ρουσι βίον. παρ’ ών καταληιζόμεναι, καί 
τάς έκ τών βασιλικών ταμείων άποστελλο- 
μένας έτησίως φιλοτιμίας σπουδή τοϋ 
Νικηφόρου περιεκόπτοντο. καί κατά τούτο 
τινες τών τοιούτων πόλεων εις απο
στασίαν άπέβλεψαν καί εις τό έθνος τών 
Πατζινάκων παρήγγελλον. σκεψάμενοι 
δ’ οί περί τόν βασιλέα σατράπην στεΐλαι 
τών οίκειοτάτων αύτψ, έγνωσαν κατεπάνω 
τής Δρίστρας χειροτονήσαι Νέστορά τινα 
τψ τών βεσταρχών μέν άξιώματι τετι- 
μημένον, άπό ’Ιλλυριών δέ τό γένος 
ελκοντα καί δούλον πατρψον γεγονότα 
τού βασιλεύοντος, όν καί τη τοσαύτη 
τιμήσας ό τηνικαύτα κρατών άρχή, 
έξαπέστειλε μετά τινών Δριστρηνών 
ύπισχνουμένων τψ βασιλεΐ τήν εις τούτον 
τού κάστρου μετάθεσιν. άπελθών δέ, 
καί τινα χρόνον διηνυκώς, εύρισκε μέν 
τούς εγχωρίους μικρόν τι ή ούδέν τήν 
τού βασ’λέως τών Ρωμαίο>ν κυριότητα 
έπιστρεφομένους, εις δέ τόν έξάρχοντα 
τούτων (Τατρύς δέ αύτψ προσηγορία) 
τήν εξουσίαν τής άκρας όλοσχερώς 
άναφέροντας. είτε δέ φόβψ τούτων ό 
Νέστωρ κατασεισθείς, είτε τψ όμοτίμψ 
τού γένους τής εκείνων έρασθείς προαι- 
ρέσεως, εΐτ’ έκ τής καταλαβούσης 
αυτόν φήμης δηχθείς τήν ψυχήν, ήτις 
ήν ως τήν οικίαν αυτού καί τήν ουσίαν 
τιμ δημοσίψ έγγράφουσι προφάσει τού 
μή καταναλώσαι τό δοθ-έν αύτψ χρυσίον 
έκ τών βασιλικών θησαυρών εις δέον 
(καί γάρ δυσμενώς εχων πρός αυτόν ό 
Νικηφόρος έπραττε τούτο κακώς, τψ 
φθόνψ καί τή κακοηθεία μή προτιμάν 
τό σύμφερον είδώς, καί τιμωρών έπι-

lakosság is. Τ. i. ennek a partja 
mentén sok és nagy város van, 
melyek nagyszámú lakossága min
denféle nyelvűekből verődött össze 
és amelyek nem kis katonaságot 
tartanak el. Ezekbe a városokba 
az előzőleg oda átkelt skythák 
beviszik a maguk skytha élet
módját. Ezektől a skytháktól fosz- 
togattatva a városok ráadásul még 
Nikephoros buzgólkodása követ
keztében azoktól az ajándékoktól 
is elestek, amelyeket a császári 
kincstárból évente szoktak nekik 
küldeni. S e miatt azután néhány 
ezek közül a városok közül fel
kelésre kezdett gondolni és hírt 
adott a besenyők népének. Λ 
császár környezetében lévők hely
tartót szándékozván odaküldeni a 
császár legbizalmasabb emberei kö
zül, úgy határoztak, hogy valami 
Nestort tesznek meg Dristra kate- 
panójának, aki már a vestarchesek 
méltóságával volt kitüntetve, csa
ládja az illyrektől származott s 
atyai szolgája volt az uralkodónak. 
Ezt a Nestort az akkori császár 
még ezzel a nagy tisztséggel is 
kitüntetve elküldte néhány dri- 
strai polgár kíséretében, akik azt 
ígérték a császárnak, hogy Nestor 
kezére juttatják az erődöt. Mi
után pedig elment és valamelyes 
időt már ott töltött, úgy tapasz
talta, hogy az odavalósiak jó
formán egyáltalán nem hajlandók 
a rómaiak császárának főségét tisz
teletben tartani, hanem a fellegvár 
parancsnokságát teljesen a maguk
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σφαλώς τον άκρίτην, έν ούτω συγχύσει 
των πραγμάτων υπαρχόντων, καί προ 
τοϋ δούναι λόγον τής διοικήσεως), τής 
αυτής έκείνοις βουλής καί γνώμης επί 
συνθήκαις καί ορκοις κοινωνός έχρημά- 
τισε, καί προς τάς ομολογίας ταύτας 
καί τό τών Πατζινάκων έθνος συναρ- 
μοσάμενος πολεμεΐν τοΐς ‘Ρωμαίοις μετ’ 
αυτών άσπονδψ τή μάχη συνέθετο. 
συγκινήσεως ουν γενομένης τοιαύτης, 
τά περί τον πόλεμόν καί την τής 
‘Ρωμαϊκής χώρας επιδρομήν αύτοΐς 
έξηρτόετο.

főnökének kezébe adják (ennek 
Tatrys volt a neve). Erre Nestor 
akár azért, mert a történtek miatt 
félelem rendítette meg, akár azért, 
mert származása egyenrangúsága 
miatt rokonszenvet kezdett érezni 
elhatározásukkal szemben, akár 
pedig azért, mert elkeserítette lel
két az a hozzája érkezett hír, 
mely arról szólt, hogy házát és 
vagyonát elkobozzák a kincstár 
javára azzal az ürüggyel, hogy 
a neki a császári kincstárból folyó
sított pénzt nem a kellő célra 
fordította (t. i. a vele szemben 
ellenséges érzületű Nikephoros kö
vette el ezt az aljasságot, aki a 
maga irigységében és jellemtelen- 
ségében már nem tudta tisztelet
ben tartani a közérdeket s ilyen 
csalárd módon akart bosszút állni 
a határkormányzón, noha ennyire 
zűrzavaros volt a helyzet, még 
mielőtt az számot adhatott volna 
kormányzati ténykedéséről), mint 
az övékkel azonos terv és szándék 
szerződéssel és esküvel elkötele
zett részese kezdett eljárni s ezen 
szövetségük számára még a bese
nyők népét is megnyerve meg
egyezett velük abban, hogy en
gesztelhetetlen harcot indítanak a 
rómaiak ellen. Miután tehát ilyen 
mozgolódás indult meg, készülőd
tek a háborúra s a római terület 
megrohanására.«

Ezután elbeszéli Attaleiates még azt, hogy Nestor a besenyőkkel 
végigdúlja Makedoniát és Thrakét, majd Bizánc falai alatt táborozva 
hiába követeli Nikephoros eunuch kiadását. A városban járt besenyők
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abba a gyanúba keveredtek, hogy Nestor ellen fondorkodtak. Ezért 
Nestor seregével elvonul a város alól és a többi besenyőkkel egyesülve 
Makedonián át visszamegy a Dunamellékre.1

Az időrendben következő bizánci történeti munka, mely a Nestor- 
féle lázadásról megemlékezik, a nem sokkal később íródott, ú. n. Sky- 
litzes folytatása (Skylitzes continuatus). Ennek elbeszélése tartalmilag 
teljesen megegyezik Attaleiateséval és nem egyéb, mint Attaleiates
idézett helyének kivonata :1 2

Έ ν δε χαΤς παρακειμέναις χη δχθ·η toű 
yIaxpou πδλεσι τών σχραχιωχών ήμελη- 
μένων οΐα δή μηδέν εις διοίκησιν λαμ- 
βανόνχων, σχέλλεχαι ό βεσχάρχου Νέσχωρ, 
δούλος γεγονώς χού παχρός χού βασι- 
λέως, δούξ χών Παρισχρίων όνομασ&είς, 
καί συμφωνήσας χψ Τάχους ώς όμο- 
γνώμονι, Παχζινάκοις πλείοσιν όπλισθέν- 
χες εις χήν βασιλεύουσαν παρεγένονχο.

»Mivel pedig a Duna partján 
lévő városokban a katonákat el
hanyagolták, már amennyiben t. i. 
ezek semmit sem kaptak ellátásuk 
céljára, Nestor vestarchest küldik 
ki oda, kinevezvén a Dunamellék 
duxává, Nestort, aki már a csá
szár atyjának szegődött volt szol
gálatába. Miután ez megegyezett 
Tatusszal, mint hasonló gondol
kodású emberrel, jó sok besenyő
vel felszerelkezve a főváros alatt 
termettek«.

Majd néhány sorban összefoglalva ő is elmondja, hogy Nestor 
hiába követeli Nikephoros eunuch letételét. Emberei cselt szőnek ellene ; 
erre elvonulva a város alól, végigpusztítva Makedoniát, Thrakét és 
Bulgária szomszédságát, elvonul a besenyők földjére.

Azt, amit Ioannes Zonaras 1118 után, Ioannes Komnenos császár 
uralkodása alatt írt Έπιχομή bxoptiőv -jában Nestorék megmozdulásáról 
mond, tartalmilag bízvást lehetne — Zonaras egyebütt is követett 
gyakorlatának megfelelően — Skylitzes continuatusból átvettnek tekin
teni. Elbeszélése csak annyiban mutat némi önállóságot, hogy Tatust 
határozottan a besenyők vezérének nevezi :3

1 Id. kiad. 20721 —2092g.
2 Excerpta ex Breviario Historico Ioannis Skylitzae curopalatae, az I. Bekker- 

től Bonnban, 1839-ben közreadott Kedrenos-kiadás II. kötetében, 7i98_ 13. Erre 
a munkára nézve 1. Moravcsik Gy., i.m. 181 — 182.

3 Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum libri XIII —XVIII. [Ill]  ed. 
Th. Büttner-Wobst, Bonn 1897, 7I3e—13· A szerzőre és művére vonatkozólag 1. 
Moravcsik Gy., i. m. 185 — 187.
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Δούλος δέ τις του πατρός τούτου 
τοϋ αύτοκράτορος Νέστωρ όνομα, βε- 
στάρχης δέ το άξίωμα, δούξ τών Παρι- 
στρίων προχειριστείς ήρεν όπλα κατά τοϋ 
βασιλέως. όμαιχμιίαν γάρ θέμενος μετά 
τίνος άρχηγοϋ Πατζινάκων, δς εκαλείτο 
Τατούς, εις τήν τών πόλεων βασιλεύουσαν 
παρεγένοντο καί παρενέβαλον προ αύτής.

»E császár atyjának valami szol
gája, kit Nestornak hívtak s a 
vestarchesi méltóságot viselte, mi
után a Dunamellék duxává nevez
ték ki, fegyvert ragadott a császár 
ellen. Ugyanis fegyverbarátságot 
kötve a besenyők valami Tatus 
nevű vezérével a városok császár- 
nőjénél1 termettek és tábort ütöt
tek előtte.«

Ezután Zonaras is elmondja röviden a vállalkozás lefolyását.
A dunamelléki skythák lázadásának utóhangját, Nikephoros Bo- 

taneiates császárhoz (1078—1081) küldött hódoló követségük történetét 
Michael Attaleiates beszéli el :1 2

Οί δέ περί τον νΙστρον Σκύ&αι καί αυτοί 
τή ψήμ̂ Ι τοϋ βασιλέως εύγενείας καί 
άνδρίας και τής συστρεφόμενης έπ’ άμφό- 
τερα δεξιάς, δωρηματικής τε ύπέρ τών 
οίκετών καί δορυβρέμονος κατά τών 
άντιθέτων έχ&ρών, εις διανοίας συνελ&όν- 
τες εύσχήμονας πρέσβεις άπέστειλαν εις 
αύτδν, τά πιστά καί ούτοι τής εαυτών 
ύπακοής παρεχόμενοι, καί τήν πληρο
φορίαν είσάγοντες οί πρέσβεις, καί τινας 
άποστάτας συνδυάσαι τοΐς Πατζινάκοις 
επί τοϋ προβεβασιλευκότος διαγνωσ&έντας 
ενώπιον αύτοϋ δεινώς κατηκίσαντο, τό 
σχήμα πάντως παραδεικνύοντες καί τήν 
άπ’ εκείνου προφανεστάτην άπόστασιν. 
εκτοτε τοίνυν ούκέτι προς έπιδρομάς καί 
άρπαγάς χωρήσαι καί τι τών^Ρωμαϊκών 
παραβλάψαι χωρίων έτόλμησαν.

1 Bizáncnál.
2 Id. kiad. 3°2ΐ4-3033·

»A Duna vidékén lakó skythák 
maguk is a császár nemességének 
és derekasságának hírére, meg an
nak hallatára, hogy jobbja mind
két dologra gyorsan mozdul: hívei 
megjutalmazására is, meg a neki 
ellenszegülő ellenség ellen való 
lándzsazúdításra is, jobb belátásra 
térve előkelő követeket küldtek 
el hozzá, biztosítékait adva ők 
is alattvalói engedelmességüknek. 
S teljes biztosítékot vivén neki a 
követek e mellett még egyes hit
szegőket, akikre rábizonyult az, 
hogy az előző császár alatt a 
besenyőkkel egyezkedtek, a csá
szár színe előtt szörnyen meg
csúfoltak, teljesen szeme elé tárva 
az elszakadást és az ellene történt 
pártütést. Ettől kezdve már az
után többé nem vetemedtek arra,
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hogy megrohanásokra és rabló- 
hadjáratokra vonuljanak ki, vagy 
bármi tekintetben is kárt tegyenek 
a római területekben.«

Anna Komnene fent idézett helye és a hozzá kapcsolódó másik 
négy auktorhely éppen a bennük szereplő Exú&at és 2aupo|iáxat archai
záló népnevek révén egy rendkívül érdekes, hosszantartó és heves vitá
ban tárgyalt etnikai természetű problémacsoportot rejtenek magukban. 
Ahhoz azonban, hogy az ezekkel a problémákkal foglalkozó eddigi 
tudományos irodalmat eredményesen ismertethessük, belőle a fenti 
auktorrészekhez fűződő kérdéscsoportot felvázolhassuk és eljuthassunk 
a kérdések megoldásához, előbb egy történeti keretet kell adnunk. 
Előzményként röviden vázolnunk kell Bizánc kapcsolatba kerülését a 
Dunamelléken egymásután felbukkanó »barbár« népekkel : a bese
nyőkkel, az úzokkal és a kunokkal, a bennünket érdeklő korig.1 Majd 
pedig meg kell világítanunk az idézett auktorhelyek eseményeinek 
színteréül szolgáló Dunamellék (Paristrion) mibenlétét és történeti 
helyzetét a kérdéses korban.2

A besenyőket a bizánci birodalom már a IX. század végén meg
ismerte. 889-ben a besenyők az űzök nyomása miatt átkeltek a Volgán 
és továbbvonulásra kényszerítették a magyarságot is. 895-ben a VI. 
Leon bizánci császár és ennek magyar szövetségesei ellen harcoló Symeon 
bolgár cár használja fel a besenyőket a magyarok ellen. Az ekkor már 
a Don és a Dnyeper között lakó besenyők és a bolgárok közös támadása 
kényszerítette a magyarságot mai hazája elfoglalására. így terjedt ki

1 Ebben az összefoglalásban e három nép történetének csak azokat a lé
nyeges eseményeit vázoljuk, amelyeket a történettudomány a bizánci, orosz, 
valamint más keleti és nyugati források adataira támaszkodva már leszögezett. 
Összefoglalásunk a következő történeti feldolgozásokon alapszik : F. Chalandon, 
Les Comnéne. Études sur I'empire byzantin au X T  et X II* siécles. I. Essai sur 
le rigne d’Alexis Ier Comnéne [1081 —1118), Paris 1900 ; G. Ostrogorsky, Geschichte 
des byzantinischen Staates (Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Hand
buchs des Altertumswissenschaft I. 2), München 1940 ; Kossányi Béla, Az űzök 
és kománok történetéhez a X I —X I I . században, Századok 57 — 58 (1923 —1924) 
519 —537 ,* C. Necsulescu, Náválirea Uzilor prin tárile románé in Imperiul Bizan- 
tin, Revista Istoricá Romána 9 (1939) 185 — 206.

2 Ez a történeti keret másik részéül szolgáló összefoglalás tulajdonképpen 
már egy a fenti auktorrészekhez kapcsolódó mellékkérdés előlegezése. Ennek 
a kérdésnek a terjedelmes irodalmát kiemeljük az etnikai problémacsoport iro
dalmából és csak vázlatosan ismertetjük, mivel dolgozatunk kitűzött feladatának 
megoldásában nem játszik döntő szerepet.
Évkönyv az 1942. évre. 7
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a besenyők hazája a Dontól most már az Aldunáig. Jelentőségükre 
már Konstantinos Porphyrogennetos is a legnagyobb nyomatékkai 
mutat rá. Bizánc szövetségesként használta fel őket északon minden
kori ellenségei ellen. A X. századi bizánci politikában egyik alapelv 
volt a besenyőkkel való együttműködés. A besenyők adott alkalommal 
sakkban tudták tartani a bolgárokat és a magyarokat, s el tudták zárni 
az oroszok Bizánc felé vezető útját. 944 őszén Igor orosz fejedelem 
támadó seregében segédcsapatként jelennek meg besenyők a Dunánál. 
968-ban viszont a meggyengült dunai Bulgáriában uralomra berendez
kedő Svjatoslavot a besenyők Kiev elleni támadása kényszerít ette 
hazatérésre. Amikor azután Bizánc meghódította a bolgár birodalmat, 
a besenyők az Alduna vonalánál közvetlen szomszédaivá lettek a bizán
ciaknak. A besenyők rablóhadjáratai többé már nem a birodalom ellen
ségei ellen irányultak, hanem magának a bizánci birodalomnak a tar
tományai ellen. Közvetlenül II. Basileios halála után, 1027-ben átkel
nek a Dunán, azonban III. Romanos Argyros (1028—1034) leveri őket.
IV. Michael (1034—I04 I) idejében megint átkelnek a Dunán és Thrakét 
pusztítják. Bizánc nem mindig tudta a Dunán át betörő besenyő hor
dákat visszaverni. A gyenge IX. Konstantinos Monomachos (1042— 
1055) elkövette azt a hibát, hogy a támadókból határőröket akart 
csinálni. Az ő idejében ugyanis a besenyő hordák főembereinek, Kegen- 
nek és Tyrachnak az egyenetlenkedései végleges szakadásra vezettek 
a besenyők között. Kegen két besenyő törzzsel, mintegy 20.000 ember
rel 1048-ban eljut Silistria (Dristra) közelébe a Dunához. A Paristrion 
akkori duxa, Michael, Anastasios fia jelentette a császárnak a besenyők 
érkezését. A császár Kegent a fővárosba hivatta és patrikiosi címet 
adott neki, besenyői pedig földet és három erődöt kaptak a Paristrion- 
ban azzal a kötelezettséggel, hogy védelmezik a birodalom határszéleit. 
Kegent és a besenyők ezreit meg is keresztelték. Az új bizánci határ
őrök, Kegen alattvalói, sűrű fosztogatásaikkal igyekeztek bosszút állni 
a Dunától északra elterülő lapályon maradt honfitársaikon. Tyrach 
követek útján hiába kérte Konstantinos Monomachost, vessen gátat 
Kegen dúlásainak. Végre nagy sereggel tört a Dunán át a birodalomba, 
de egy hatalmas járvány megtizedelte seregét. Tyrach erre megmaradt 
híveivel együtt letette a fegyvert s meghódolt a császár előtt. Konstan
tinos Monomachos az új besenyő jövevényeket Bulgária lakatlan terü
leteire telepítette le. Amikor azonban Tyrach besenyőit Bizánc a szeld- 
zsukok ellen akarta felhasználni, azok visszaszöktek régi hazájukba és 
1050-ben már újra fosztogatták a birodalmat. De Kegen dunamelléki 
besenyői sem bizonyultak megbízhatóbbaknak. A bizánci kormány-
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zatnak többször is fegyvert kellett ragadnia új alattvalói ellen, mert 
azok rablóhadjáratokban pusztították a birodalom szomszédos tarto
mányait. Konstantinos Monomachos több vereséget szenvedett tőlük 
és kénytelen volt ajándékokkal, új földjuttatásokkal és magas udvari 
tisztségek adományozásával megvásárolni föembereik jóindulatát. Azon
ban a besenyő betörések félbeszakadása, mely 1059-ig tartott, nem 
annyira ennek a békepolitikának, mint inkább egy új nép, az úzok 
előnyomulásának volt köszönhető.

Az úzok, ez a másik türk nép, a IX. század előtt az Ural-folyón 
és a Kaspi-tengeren túl laktak az Altaj-hegységig, Középázsiában. 
Európában való megjelenésük előtt két nagy ágra váltak szét : az egyik 
Nyugat felé indult, a másik Középázsiában maradt. Az Ázsiában ma
radt úzok a szeldzsuk törökök ősei. A másik ág, mely a mai Orosz
országon át Nyugat felé vonult, a IX. század vége felé kelt át az Ural- 
folyón. Szövetkeztek a kazárokkal a besenyők ellen és meghódították 
a besenyők hazáját, akiknek kis töredéke meghódolt az úzoknak, leg
nagyobb részük azonban tovább húzódott nyugatra, maguk előtt tolva 
a magyarokat. Az úzok új hazáját, Ou£ía-t Konstantinos Porphyrogen- 
netos írja le üoi^tvaxía, Xa^apía és ’AXavía szomszédságában. Hosszú 
ideig, 1060 tájáig lakták a besenyőktől elhódított új hazát. Az orosz 
krónikák gyakran emlegetik őket torkokként. 984-ben Vladimir kievi 
hercegnek a Volga és a Káma közti bolgárok elleni hadjáratában szere
pelnek szövetségesként. Kazáriának a XI. század első évtizedében 
bekövetkezett bukása utat nyitott az úzok további nyugati terjeszke
désének az oroszok és a besenyők rovására. 1054-ben Vsevolod pere- 
jaslavl'i fejedelmet támadják már az úz-torkok. 1055-ben tehát már 
elérték a Dnyeper vonalát, sőt azon túl is terjeszkedtek. 1060-ban az 
orosz fejedelmek szövetséget kötöttek az úzok ellen. A szárazföldi 
hadseregen kívül hajóhadat is szerveztek ellenük. Erre az úzok elmene
kültek addigi hazájukból és tovább húzódtak a Balkán-félsziget felé. 
Szálláshelyeik ekkor az orosz fejedelemségek déli és a bizánci birodalom 
északi határszélei között, a Bug és Szeret folyamvidékén voltak. 1064- 
ben már az Aldunánál jelentek meg, hogy Bizáncra támadjanak.

Kétségtelen, hogy az úzok elvándorlását nagy részben a kúnok 
előnyomulása is okozta, akik ugyanazt a szerepet játszották az úzokkal 
szemben, mint az úzok a besenyőkkel szemben. A kúnok (polovecek) 
akkor kezdtek megmozdulni a délorosz szteppéken, amikor az úzok 
még hatalmuk tetőfokán voltak. Előcsapataik 1055-ben érték el az 
orosz fejedelemségek határait. 1061-ben harcoltak először az oroszokkal. 
1068-ban három orosz fejedelmet győznek le, de ugyanebben az évben
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Svjatoslavtól vereséget szenvednek. 1070 felé délre kanyarodnak, 
a Dnyeper környékére, az űzök korábbi lakóhelyére. 1071-ben már 
a kievi fejedelemség délnyugati határszéleinél harcolnak. A Balkánon 
azonban csak 1078-ban bukkannak fel először.

Az a terület, ahol a bizánciak ezzel a három néppel egymás után 
közvetlen érintkezésbe kerültek, a mai Dobrudzsa volt, melyet az egy
korú bizánci források Paristrion, Paradanuvion, Paradunavis (=  Duna- 
mellék) néven emlegetnek. Mindaz, amit ma a történettudomány a 
Paristrionról tud, nagyjában három tudós : N. Bánescu, P. Mutafciev 
és V. N. Zlatarski buzgó kutatómunkájának köszönhető. A Paristrion 
mibenlétét a kolozsvári egyetem volt bizantinológus professzora, N. 
Bánescu kezdte először felderíteni és vizsgálni hosszú időn át végzett 
gondos forrástanulmányok segítségével. Mindjárt, amikor először kez
dett foglalkozni a Paristrion kérdésével,1 megállapította, hogy a Pa
ristrion, a »dunai városok és területek« katonai és közigazgatási egy
sége, a bizánci birodalomnak egy határdukátusa volt. Területe jóval 
Silistriától nyugatra kezdődött s a Duna torkolatáig terjedt. Vezetőjé
nek, a bizánci kormányzónak székhelye a megerősített Silistria (Dristra, 
Dorostolon) volt. Létesítésének terminus post quemje Sámuel bolgár 
cárságának II. Basileiostól történt meghódítása lehetett. A besenyő 
betörések veszedelme miatt kellett ezt a határrészt megerősíteni és a 
régi Bulgária területéből kiszakítva külön határdukátussá tenni. A bi
zánci történeti irodalom és a sigillographia adatainak lelkiismeretes 
felhasználásával sikerül is neki mindjárt összeállítania a Paristrion 
kimutatható duxainak egy kis jegyzékét s az ezek személyére és műkö
désére vonatkozó adatokat. Majd egy újabb magvas tanulmányában2 
már mindkét balkáni bizánci tartománnyal foglalkozik, amelyek
II. Basileios császár hódításai nyomán alakultak ki, t. i. Bulgaria- és Pari- 
strion-tartománnyal. A Balkán-félsziget legsötétebb korszakába, a XI. 
és XII. század történetébe sikerül neki az e korra vonatkozó bizánci

1 Cele mai vechi stiri bizantine asupra Románilor dela Dunarea-de-Jos, 
Anuarul Institutului de Istorie Nationalä, Universitatea din Cluj, 1 (1921 —1922) 
138—161.

2Changements politiques dans les Balkans aprés la conquéte de VEmpire 
bulgare de Samuel (1018). Nouveaux duchés byzantins: Bulgarie et Paristrion, 
Académie Roumaine, Bulletin de la section historique 10 (1923) 49 — 72. Ennek, 
valamint előző értekezésének eredményeit olaszul is összefoglalta : La ,Roma 
nuova' alle foci dei Danubio, L’Europa orientale 3 (1923) 580 — 585. Fenti tanul
mánya elkészültét s a Román Akadémia előtt 1923 februárjában történt bemu
tatását Bánescu előre jelezte egy rövid közleményben : Ergänzendes zu »Pari
strion«, Byzantinisch-Neugriechische Jb. 4 (1923) 252 — 253.
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források gondos tanulmányozása és a sigillographia eredményei segít
ségével új fényt vetnie. Sikerül-kimutatnia a Paristrion nyugati szom
szédságában egy külön Bulgaria-tartomány létezését, melyet egy Skopjé
ban székelő otpaxrĵ ót; auxoxpatcop vezetett. Ezt a tartományt nem 
sokkal a bolgár birodalom meghódítása után rendezték be és az Ase- 
nidák birodalmának megalapításáig állott fenn, nyugaton Dyrrhachion- 
strategatustól, keleten a Paristriontól határolva. Sikerül neki a tarto
mány 12 strategosát is meghatároznia.1 Ami a bennünket itt érdeklő 
Paristrion (Paradanuvion, Paradunavis) tartományt illeti, Bánescu 
hangsúlyozza ennek a Bulgaria-dukátustól teljesen független létezését. 
Zlatarski idevonatkozó felfogásával2 szemben bizonyítja Bánescu, hogy 
Bizánc uralma a Paristrionban korántsem volt csak névleges, hanem 
Bizánc tényleges uralmat gyakorolt ott Sámuel bolgár birodalmának 
bukásától az Asenidák birodalmának megalakulásáig. Már II. Basileios- 
nak megvolt Dristrában a maga strategosa. 1030 táján az állandó 
veszedelem miatt határdukátussá szervezték a Paristriont s élére kate- 
panót állítottak. Majd 1048-ban Kegen besenyőit engedték be a Pari
strion három erődjébe határőrökként. Bánescu szerint a bolgárok már 
nem lehettek nagy számban ezeken a határszéli, oly gyakran feldúlt 
vidékeken.

Erre azután P. Mutajciev, a szófiai egyetem tanára is hozzászólt 
a Paristrion- és Bulgaria-tartományok kérdéséhez.3 Ráolvassa Bá- 
nescura, hogy a két tartomány meglétét duxaikkal és határaikkal 
együtt már Bánescu »felfedezése« előtt közel negyven évvel közismertté

1 Bänescunak a Bulgaria-tartományra vonatkozó fejtegetései itt most csa- 
annyiból érdekelnek bennünket, amennyiben Bánescu ezirányú fejtegetései ellent 
mondanak annak a — főleg bolgár tudományos körökben — erre vonatkozólag 
már megszilárdult véleménynek, hogy Bulgária (legalább is Alexios Komnenos 
trónralépéséig) bizánci fennhatóság alatt is egység maradt s teljes egészében 
a skopljei dux igazgatta. Bánescu most azt mutatta ki, hogy II. Basileios hódítása 
a régi bolgár területen mélységes politikai változásokat okozott: a skopljei dux 
a két balkáni bizánci tartomány közül csak az egyik kormányzója volt, azé t. i., 
mely megőrizte a Bulgaria nevet. Látni fogjuk, hogy a bolgár tudósok hevesen 
támadják majd Bänescunak ezt a tételét. Támadásuk azonban átlendül Bänescu
nak a Paristrionra vonatkozó eredményeire, valamint az ottani állítólagos oláh 
lakosság hipotézisére is. Mi a következőkben a vitának főként ezt az oldalát 
kísérjük majd figyelemmel.

2 V. ö. W. N. Slatarski, Geschichte der Bulgaren I (Bulgarische Bibliothek, 
Bd. V), Leipzig 1918, 91.

3 Zu den Themen Bulgarien und Paristrion, Byzantinische Ztschr. 26 (1926) 
250—251.
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tette N. Skabalanovic orosz tudós.1 Amikor a bolgár birodalmat a 
bizánciak meghódították, akkor már a két tartomány felállítása nem 
»politikai változás« volt, hanem csak adminisztratív változtatás. Pari- 
strion különálló létezése sem olyan jelentőségű, hogy most már Bánescu 
az »ezeken a vidékeken megnyilvánuló politikai mozgalom«-ról elmél- 
kedhessék. Hogy az újonnan meghódított bolgár tartományok köz- 
igazgatását és védelmét megkönnyítsék, az ismert bizánci rendszer 
szerint provinciákra (fré|Aaxa) osztották fel őket. A Paristrion sem volt 
egyéb, mint egyszerű bizánci határtartomány (áxptxixöv dáp.a). Nem
csak a Paristrion parancsnoka, hanem minden bizánci tartományparancs
nok közvetlenül a császárnak volt alárendelve. Tagadja Mutafciev azt 
is, mintha a Paristrion-thema Sámuel birodalmának bukásától az Ase- 
nidák államalapításáig megszakítatlanul fennállt volna. Kétszer is 
elvesztette ezt a tartományt Bizánc : 1049—1059 között és 1074—1091 
között. Majd kimutatja egy harmadik : sirmiumi-belgrádi tartomány 
létezését is, és vitába száll Bánescuval a Bulgaria-thema székhelyét 
illetően is.

N. Bánescu siet kijelenteni,2 hogy Skabalanoviő könyvét nem 
ismerte, viszont Mutaföiev sem értette meg az ő fejtegetéseit. Rövidesen 
választ ígér Mutafciev kritikájára. Ebben a válaszában3 előző tanul
mányaiból idézve bizonyítja, hogy a Paristriont ő is egyszerű bizánci 
határdukátusnak rajzolta, határait helyesen állapította meg, s a sir- 
mioni duxokat ő is emlegette. A Paristrion duxainak felsorolásában 
mutatkozó 10—15 éves hézag még nem jelenti azt, hogy a dukátus 
nem állt fenn megszakítás nélkül, csak azt, hogy még nem meríthette 
ki mindazokat a forrásokat, amelyek kitölthetnék ezt a lakúnát. Ami 
Skabalanoviő könyvét illeti, ott a kérdés nincs kidolgozva. Mindössze 
annyi van benne, hogy a bizánci themák felsorolásában Paristrion és 
Bulgaria s ezek egy-két duxának a neve is szerepel. Bánescu tehát 
kijelenti, hogy eddigi eredményei érintetlenek maradtak.

Egy a II. nemzetközi bizantinológiai kongresszuson, Belgrádban, 
1927-ben a bizánciak aldunai uralmáról tartott előadásában N. Bánescu4 
kimutatja, hogy Dristrában strategatus volt már Tzimiskes császár 
Svjatoslavon aratott győzelme (972) óta, és sikerül neki erre az időtájra

1 BH3aHTÍHCKoe rocŷ apcTBO h ijepKOBt b i  XI. b., St.-Peterburg 1884, 225 skk.
2 Les themes de Paristrion et Bulgarie, Byzantinische Ztschr. 26 (1926) 474.
3 A propos des duchés byzantins de Paristrion et de Bulgarie, Revue histo- 

rique de sud-est européen 3 (1926) 321 — 325.
4 La domination by zantine sur les régions du Bas-Danube, Acad. Roumaine, 

Bulletin de la sect. hist. 13 (1927) 10 — 22.
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egy dristriai strategost kimutatnia. Tehát a Paristrion-tartomány 
létezése már Tzimiskes győzelmével elkezdődik. Kitart a mellett, hogy 
az itteni dunai városok helyi autonómiát élveztek. Megpróbálja bizo
nyítani azt, hogy ez a vidék a besenyők és a kúnok betörései idején sem 
szűnt meg Bizánchoz tartozni legalább is a XI. században. De még 
a XII. században sem sikerült sohasem uralomra berendezkedniök itt 
a barbároknak. A bizánciaknak ezt az uralmát a Duna vonalán főként 
a hajóhad tartotta fenn. A bizánci főhatóság a Dunánál csak a XII. 
század vége felé szűnhetett meg.

1929-ben belekapcsolódott a vitába V. N. Zlatarski, a szófiai egye
tem másik tanára is, aki Bánescuval szemben azt a régebbi állítását 
igyekszik fenntartani, hogy Bulgária közvetlenül II. Basileios hódítása 
után egy ideig még kormányzati egység maradt a bizánci birodalmon 
belül. A Bulgaria-tartomány tőle feltételezett politikai egységének 
támogatására felhozza azt is, hogy egységet alkotott ugyanakkor a bul
gáriai egyházi igazgatás is az autokephal bulgáriai érsek vezetése alatt. 
Ettől kezdve a vita Bänescu és Zlatarski között a Paristrion korai 
vezetőinek személye és címei körül folyt. Zlatarski kétségbe vonta 
ezeknek a vezetőknek dux voltát s hatálytalanná akarta tenni az 1059 
előtti időre és személyekre vonatkozó Bánescu-féle adatokat, hogy így 
a duxok sorozatának elejét törölhesse. A hosszú vita folyamán, amelybe 
most már mások is beleszóltak,1 Bänescu kétségtelenül sikeresen uta-

*A vitának ezt a végső szakaszát 1. a következő munkákban : N. Bänescu, 
Un dúc byzantin du X I. siécle: Katakalon Kékaumenos, Acad. Roumaine, Bulletin 
de la sect. hist, i i  (1924) 25 —36 ; Ein neuer xaxsratviu BooXyapia;, Byzantinische 
Ztschr. 25 (1925) 331 — 332; V. N. Zlatarski, E^na aaTHpaHa npanncKa Ha rpmKH 
cpi^aTa Ha XI. bíki, Byzantinoslavica 1 (1929) 22 — 33; MojiHBji.OByjiiT'i, Ha Becia 
CnMeoHa, KaienaHt na rioiyHaBHeTO, Sisiéev-Sbornik, Zagreb 1929, 143 — 148;
S. B. Kugeas, ’Eid toű ßtßXioypatpixoü arjyeKÚyatoí toö úit’ apifr. 263 KotoXiviavou xcúSixo«;, 
EX7,r)vixá 3 (1930) 458 — 462 ; K. Amantos, IIapa8oüvaßov,‘EXXr]vtxa 4 (1931) 80 ;
N. Bänescu, Unbekannte Statthalter der Themen Paristrion und Bulgarien: 
Romanos Diogenes und Nikephoros Botaneiates, Byzantinische Ztschr. 30 (1930) 
439 — 444 ; V. N. Zlatarski, ycTpoficTBo Bojirapin h nojumeme 6ojrapcaaro Hapofla 
bi nepßoe BpeMH noctis nosopeHia hxt, BacHjuem II. Boarapoßofiuero, Seminarium 
Kondakovianum 4 (1931) 49 — 68. Ennek a tanulmányának érvelése jórészt 
visszanyúlik egy előző, hasonló tárgyú dolgozatáéra : IIojiHTHHecKOTO nojumeHHe Ha 
ceBepBa EijirapHH npe3i XI. h XII. BÍKOBe, különlenyomat az H3bccthh Ha 
ÜCTopH-iecKoro p̂yaecTBO bi Cotfma 9 (i929)-ből; F. Dölger, Byzantinische Ztschr. 
31 (1931) 443 — 445 ; N. Bänescu, La question du Paristrion ou conclusion d’un 
long débat, Byzantion 8 (1933) 277 — 308 ; V. N. Zlatarski, BcTopna na őurapcisaTa 
ÄipjKaBa npe3i cpiiHHTi BÍKOBe II, Sofia 1934, 1 — 221 passim; N. Bänescu,
Sceau inédit de Katakalon, katépano de Paradounavon, Échos d’Orient 39 (1936) 
405 — 408 ; Paradounavon — Paradounavis, Balcanica 1 (1938) 55 — 58.
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sította el Zlatarski ilyen természetű ellenérveit. Nem tudta azonban 
elhárítani Mutafcievnek azt a helyreigazítását,1 hogy a Paristrion 
szervezetének megjelölésére helytelenül használta a »dukátus« termi
nust. Ez ugyanis a középkori román-germán Nyugat különleges viszo
nyait tükrözi és távolról sem azonos a »thema«-fogalommal, mely csak 
a bizánci Keleten mutatkozó sajátos elemeket tartalmaz.

így bontakozik ki előttünk a Paristrion-thema mibenléte, kelet
kezésének és fennállásának története. A mai Dobrudzsa területén vala
mikor a régi bolgár birodalom politikailag legsúlyosabb része állott 
fenn. Ioannes Tzimiskes bizánci császár 972-i győzelme után a terület 
bizánci fennhatóság alá kerül s egy strategatus alakul belőle Dristra 
központtal. A strategatus léte azonban csak II. Basileios hódítása 
révén szilárdul meg. A Paristrion strategatus-korának két bizánci 
hivatalviselőjét ismerjük névszerint : Theodoros Primikerios (972 után) 
és Tzitzikios (1018 után) str at egosokat. Az állandó besenyő veszedelem 
miatt a dristrai strategatust themává szervezik át s ettől kezdve duxok 
kormányozzák a határtartományt : 1. Symeon vestes (1030 táján),
2. Katakalon Kekaumenos (1043 táján), 3. Michael, Anastasios fia 
(1048 körül), 4. Romanos Diogenes (1050 táján), 5. Basileios Apokapes 
magistros (1059—1065 táján), 6. Nestor vestarches (1074 körül), 7. Leon 
Nikerites (1091—1092 táján) és 8. Katakalon (1094?). E közben a Pa- 
ristrionban kétszer szünetelt a tényleges bizánci uralom : 1049—1059 
között és 1074—1091 között.

Ennek a történeti keretnek a felvázolása után a következőkben 
történeti sorrendben haladva tüzetesen ismertetjük az idézett Anna 
Komnene-helyben s a vele kapcsolatos négy auktorrészben rejlő etnikai 
problémacsoporthoz fűződő eddigi irodalmat. így megismerjük az 
ezekből a helyekből adódó problémakört s azt, hogy az eddigi kutatások 
mennyivel járultak hozzá az itt felmerülő kérdések megoldásához. 
Csak ezután kísérelhetjük meg a kérdések megoldásának továbbvitelét.

Az első kutató, aki az Alexiasnak ezzel a helyével behatóbban 
foglalkozott, V. G. Vasiljevskij volt. A Bizánc és a besenyők kapcso
latait tárgyaló mélyenszántó értekezésében2 elsősorban Skylitzes con
tinuatus és Michael Attaleiates fentebb idézett helyei alapján megrajzolja

1 Bulgares et Roumains dans l’histoire des pays danubiens, Sofia 1932, 340.
2 V. G. Vasiljevskij, Ba3aHTÍa h neaeHtra, JKypHajii MauncTepcrisa Hapo îjaro

ripocBkin,eHÍH 164 (1872) II. 116—165, 243 — 332. Az értekezés később újra
megjelent Vasiljevskij műveinek gyűjteményes kiadásában : Tpy^u B. T. Baca- 
ji&eBCKaro I., St.-Peterburg 1908, 1 —175. A kérdéses helyek (Tpy,n,u I 34 — 38, 
122—134) ismeretét Moravcsik Gyula professzor úr szívességének köszönöm.
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VII. Michael Dukas Parapinakes bizánci császár (1071—1078) korának 
képét, mert szerinte ennek a kornak egy 1074 körüli epizódja adja meg 
az egyik kulcsot Anna Komnene kérdéses helyének megfejtéséhez. 
A gyengekezű császár helyett mindenható minisztere, Nikephoros 
eunuch intézte a birodalom ügyeit. Az energikus kegyenc az ellenzéken 
levő nagybirtokososztály hatalmát az udvar köré csoportosuló hiva
talnokosztály megerősítésével igyekezett megtörni. Állami monopó
liummá tette a gabonakereskedést, állami magtárakat építtetett Rhai- 
destosban a gabonatermés beszolgáltatására s az addig szabad gabona- 
kereskedést szigorú büntetésekkel tette lehetetlenné. Ezzel olyan mes
terséges drágaságot idézett elő, hogy azon az áron, amelyen előzőleg 
egy mérő búzát lehetett kapni, most csak egy pinakiont, a mérő egy
negyedrészét lehetett megvenni. Ezért kapta az eunuch intézkedéseit 
helybenhagyó császár a Parapinakes gúnynevet is. Az egész birodalom 
lakossága zúgolódott. Nikephoros logotheta pénzügyi intézkedései közé 
tartozott az is, hogy a Dunamellék határőrségének addig évente meg
küldött pénzösszeg folyósítását megszüntette. A határőrkatonaság erre 
minden kapcsolatot megszakított a kormányzattal s a Duna balpartjá
nak nomádjaival kezdett kapcsolatokat keresni. Dristrában (Silistria), 
mely II. Basileios hódítása előtt a régi dunai bolgár városok legjelen
tősebbike volt, egy bizonyos Tatus jutott így uralomra. Ez a Tatus 
neve után ítélve besenyő lehetett. A határőrvidéknek ez az elszakadási 
kísérlete némileg észre térítette a bizánci kormányzatot. A császár 
egyik bizalmas emberét, Nestor vestarchest küldték ki a birodalom 
északi határtartományába, katepanói címmel, a mozgalom megféke
zésére. Szláv származású létére alkalmasnak látszott arra, hogy a lázongó 
dunamenti városok szláv elemeit megnyerje magának. Egyben Kon
stantinápolyban időző befolyásos dristrai polgárok biztosították a 
császárt arról, hogy Nestor katepano megjelenésére a város lemond a 
besenyőkkel való szövetségről s elismeri a bizánci kormány uralmát. 
Mindennek azonban éppen az ellenkezője történt. Dristrába érkezve 
Nestor meggyőződött arról, hogy a lakosság teljesen Bizánc ellen van 
hangolva. S ekkor Nestor, a lázadás lecsillapítására kiküldött bizánci 
kormányzó egy sajátságos politikai lépésre szánta el magát. Megegyezett 
Dristra s a többi városok határőrcsapatainak parancsnokaival, hogy 
minden tekintetben melléjük áll. Ugyanekkor megegyezésre léptek a 
besenyőkkel is és elhatározták, hogy Konstantinápoly ellen vonulnak. 
Nestor hirtelen pálfordulásának egyik oka megint Nikephoros egy 
kapzsi pénzügyi lépése volt. Értesülvén t. i. Nestor dunai küldetésének 
sikertelenségéről, azt az összeget, melyet a határőrök elmaradt zsoldjá-
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nak pótlására Nestor kezébe adtak, úgy akarta a kincstárnak vissza
szerezni, hogy konfiskálta Nestor konstantinápolyi házát.

A támadó szövetségesek átkelve a Balkán-hegységen s akadály
talanul átvonulva Adrianupolison, elérték a fővárost. Az ostromlott 
Bizánc hamarosan élelmezési nehézségekkel kezdett küzdeni. A lázongó 
lakosok is, az ostromot vezető Nestor is a gyűlölt Nikephoros kiadását 
követelték a császártól. Michael azonban érthetetlen módon ragaszko
dott kegyencéhez. Az ostromzártól azonban így is megszabadította a 
szövetségesek táborában támadt egyenetlenkedés. Azokat a besenyőket 
ugyanis, akik a tárgyalások lefolytatására a városban jártak, vissza
térésük után azzal gyanúsították, hogy ott Nestor ellen intrikáltak. 
Ennek azután az lett a következménye, hogy a szövetségesek feloldották 
az ostromzárat s Thrakét és Makedoniát végigpusztítva, visszamentek 
a Dunamellékre.

Ezután Vasiljevskij ismerteti a besenyőknek azt a szerepét, melyet 
az egymás után fellépő trónkövetelők támogatásában játszottak. Ennek 
a zűrzavaros kornak a végén, nem sokkal Nikephoros Botaneiates 
császár trónralépte (1078 március) után követség érkezett Konstanti- 
nápolyba a Dunamellékről. A követek a Dunamellék hódolatáról és 
hűségéről biztosították az új császárt. Honfitársaik közül azokat, akik 
1074-ben a besenyőkkel szövetkeztek a birodalom ellen és velük részt 
vettek Nestor hadjáratában, pártütőknek bélyegezték. Hogy elégtételt 
szolgáltassanak a császárnak és a birodalomnak, a /követek magukkal 
hoztak néhány férfit, akik az 1074-i zendülésben vétkesek voltak, és 
ezeket az új császár színe előtt megszégyenítő büntetésben részesítették.

Ezután tér rá Vasiljevskij az Alexias-hely elemzésére. Szerinte az 
ebben előadott események 1084-ben folytak le. Megállapítja, hogy a 
Dunamellék fenti követküldése ellenére is a Dunamelléken minden a 
régiben maradt. A dunamenti városokat Anna Komnene elbeszélése 
ugyanabban az állapotban mutatja 1084-ben, mint amilyenben tíz 
évvel azelőtt, az 1074-i zendüléskor voltak. Dristrában Tatus ural
kodik, Vidinben Chali (=  Oleg?),1 Vseslav és Saöa pedig más városokat

1 Vasiljevskij itt Vicinát, melyet a Dunatorkolat delta-elágazásától kissé 
nyugatra, a Duna déli partjára, a mai Máéin helyére szoktak helyezni, össze
téveszti a Bulgária északnyugati zugában fekvő Vidinnel. Jeleznünk kell mindjárt 
itt egy másik tévedését is : két külön személyt csinál Tatus-Chalisból. Ennek 
magyarázata az, hogy Vasiljevskij Anna Komnene P. Possin-íéle 1651-i párisi 
kiadását használta, ahol a helyes ysxö. . .  xoü te Taxoű xoü xa't XaXíj óvo|i.aCo|i.ávou 
(=  Tatuval, akit Chalisnak is hívtak) helyett a második xoü kihagyásával jiexcí . . .  
xoü xs Taxoű xai XaXij ovo[iaCo[iávoo (=  Tatuval, meg a Chalis nevűvel) van le-
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foglaltak el. A települőknek állandóan új tömegei tódultak a Duna felé. 
Anna Komnene »valamilyen skytha törzs« megjelenéséről beszél. Ez 
elhagyva hazáját megjelent a Dunánál, s miután Tatus és Vseslav 
barátságosan fogadták, átkelt a folyó túlsó partjára, majd itt néhány 
kisebb várost hatalmába kerített. Vasiljevskij szerint nyilvánvaló, 
hogy az újonnan érkezett nép nem volt nomád, hanem állandóbb, meg
telepedett kultúrájú népség lehetett, mert földműveléssel kezdett fog
lalkozni : búzát és kölest termelt. Az újonnan jöttek civilizációjának 
ebből a fokából s abból a körülményből, hogy a következő, a XII. 
század elején a Dunánál orosz telepesek felbukkanása mutatható ki, 
Vasiljevskij már itt arra a következtetésre jut, hogy Anna Komnene 
»valamiféle skytha nép«-én orosz telepeseket kell értenünk.

A fávoc xi Exufrixo’v orosz voltának alaposabb bizonyítására 
Vasiljevskij utóbb nyomosabb érveket próbált összeszedni s ezeket 
az értekezéséhez csatolt II. függelékben (»Oroszok a Dunánál a XI. 
században«)1 sorakoztatta fel. Hivatkozik az orosz évkönyvek egyik 
adatára, mely szerint Kij Kiev alapítása után a Dunához ment ; orosz 
városjegyzékekre, melyek számos aldunai várost említenek ; Nadez- 
dinj és R. Roesler idevonatkozó érvelésére s végül az ú. n. Igor-ének 
néhány, a Dunát említő szólamára. Azonban maga is kénytelen elis
merni azt, hogy orosz lakosságot a Dunánál kétségtelen bizonyossággal 
csak a XII. században lehet kimutatni. Michael Attaleiates idézett 
helyével bizonyítja azt, hogy a dunai városok lakossága a kérdéses 
korban kevert jellegű volt. Ezt a kevert jelleget elsősorban az a besenyő 
horda okozta, amely még 1048-ban Konstantinos Monomachos császár 
engedélyével határőrnépként telepedett meg a Duna és a Balkán
hegység között. A főelem azonban ezekben a városokban a szláv volt. 
Ezért küldték ide 1074-ben békítőnek a szláv Nestort. Hogy a városok 
lakossága közt már az újonnan jött »skytha nép« érkezése előtt is voltak 
oroszok, azt szerinte az egyik dunai város főnökének tiszta orosz 
Sesthlavos — Vseslav neve is bizonyítja, valamint az is, hogy az egyik 
ilyen város : Vitzina — Biöinj az orosz városjegyzékekben is szerepel 
Dicinj alakban.2

nyomtatva. Látni fogjuk, hogy a bonni kiadásnak ugyanez a hibája még 
a kutatók egész sorát fogja tévedésbe ejteni. Természetesen, ha Vasiljevskij tudta 
volna, hogy a tőle besenyőnek tartott Tatus egyazon személy Chalis-szal, nem 
kereste volna a Chalis névben az orosz Oleg nevet.

1 Tpy*H I 122 skk.
2 Itt tehát már elejti a téves Vitzina =  Vidin azonosítást.
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Elismeri, hogy Anna Komnene »valamiféle skytha törzs« kifeje
zésénél besenyőkre gondolhatnánk, mivel Anna Komnene »kivált
képpen a besenyőket nevezi skytháknak«. Viszont a kifejezés határo
zatlansága arra vall, hogy nem a besenyőkről van szó, hiszen azokat 
az írónő jól ismerte. Zonaras a XII. századi oroszokat á'{>vo<; Exufrixdv-nak 
nevezi s rajta kívül még sok más bizánci író is skytháknak vagy 
tauroskytháknak nevezi az oroszokat. Az újonnan jöttékét a sauro- 
maták szorították ki régi hazájukból: ezeket Vasiljevskij az úzokkal 
azonosítja. T. i. Anna Komnene Alexios egyik barbár csapat vezérét, 
Uzast, aki nevét attól a néptől kapta, amelyhez származása révén 
tartozott, sauromatának nevezi. Az úzokat viszont Vasiljevskij még 
azonosnak tartja a kún-polovecekkel. A kún-polovécék pedig csak az 
oroszokat szorongathatták, mivel a besenyők már akkor a birodalom 
határán belülre költöztek.

összefoglalva V. G. Vasiljevskij eredményeit : szerinte Anna 
Komnene »valamiféle skytha nép«-e orosz volt, Tatus és a Dunamellék 
határőrnépe jórészt besenyő, de a dunamenti városok egy részében már 
előzőleg is volt megtelepedett orosz lakosság (pl. Vitzinában Sesthlav 
vezetése alatt). Anna Komnene sauromatái úzok (Vasiljevskijnél = kúnok) 
voltak. A Balkán-hegység és a Duna közti terület bizánci határőrvidék 
volt, Tatus és társainak önálló uralomra való berendezkedése pedig 
lázadás volt a császár és a birodalom ellen.

P. Golubovskij1 magáévá tette Vasiljevskij felfogását, sőt még 
annak a meghatározását is megpróbálta, melyik orosz-szláv törzsből 
vált ki a févoí ti Xxuíhxdv. Választása az ulié-okra és a tivercekre 
esett, mert ezek települései lenyúltak a Dunához.

/ .  Kulakovskij2 is mindenben Vasiljevskij érvelését fogadta el. 
Csak annyiban tett túl rajta, hogy a dunai városok főnökeit kivétel 
nélkül, még Tatust is, oroszoknak tartotta. Attaleiatesnek a dunai 
városok kevert lakosságáról szóló értesítését úgy értelmezte, hogy 
az oroszok már a ti Exuö-ixdv betelepedése előtt is túlnyomó részét 
alkották a Dunamellék lakosságának.

Miután az orosz tudósok a févô  ti Exu&txdv, sőt a Dunamellék lakói 
egy részének orosz volta mellett törtek lándzsát, az Alexias-hely- 
hez fűződő kérdéseket mintegy két évtizeden át senki sem vizsgálta

1 TTeneHirH, topkh h hojobii,u äo namecTBia Taiapi, Kiev 1884, 206 — 208.
Érvelését V. N. Zlatarski később ismertetendő cikkéből ismerem : v. ö. H3BecTHa 
sa HCTopHiecKoro HpyacecTBO bb Co«J)Ha 11 —12 (1931 —1932) 72.

2 Tuk naxoAHJiacfc BH<iHHCKaH enapxia KoHCTaHTHHouojBKaro naTpHapxaia ?, 
BH3aHTÍHCKÍn BpeMeHHHKx 4 (1897) 3I 25 —33°- V. ö. uo.
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részletesebben.1 A világháború vége felé azonban a kiváló román 
bizantinológus és történész, N. Iorga felfigyelt Anna Komnene e rész
letére. Először2 csak mintegy futó ötletként röviden említi néhány 
román vajdaság létezését a Dunánál a XI. században Tatosnak és 
rokonainak : Halinak, Saciának, Sesthlavnak és Salamonnak vezetése 
alatt, a nélkül, hogy részletesebben kifejtené, mire alapítja feltevését. 
Iorga ötletét honfitársa, N. P. Comnéne sietett még nyers, kidolgo
zatlan formájában átvenni egy propagandairatába.3 Maga Iorga a 
szükséges érvek összeszedése és kellő előtanulmány után, két évvel 
az ötlet felvetése után részletesen kidolgozta felfedezését.4 Annak a 
ténynek a megfigyeléséből indul ki, hogy az Alexias előadása szerint 
a XI. század vége politikai helyzetének keretében az Aldunánál bizo
nyos »állami alakulatok« bukkannak fel arccal Bizánc felé. Isaakios 
Komnenos 1059-i besenyő-háborúja kapcsán a Duna vonalánál lévő 
»városokat« és »tartományokat« említ az írónő.5 Alexios uralkodása 
alatt a lázadó Traulos manichaeus a dunamelléki skythák, valamint 
glavinitzai és silistriai (dristrai) főembereik támogatását keresi.6 Érintve 
a févoi; ti Sxuö-txóv-helyet, az ezeket hazulról elüldöző sauromaták- 
ban kunokat lát. Mivel a bonni kiadás hibás szövegét használja, Tatos- 
ból7 és Chalisból két személyt csinál. Kiemeli, hogy »akik a Duna 
mellett laktak«, tehát Tatusék alattvalói,-nem azonosak a skythákkal. 
A továbbiakban az Alexias előadását követve összefoglalja Alexios 
Komnenos császár skytha-hadjáratának eseményeit, melyek szerinte 
1086 és 1091 között zajlottak le.

A helyzetrajz után felveti Iorga a két főkérdést : 1. Mi volt a poli
tikai, de még inkább a nemzeti jellegük ezeknek a paristrioni alakula

1 F. Chalandon, i. m. 116—117 csak Tatus és alattvalói besenyő voltára 
mutatott rá röviden.

2 Droits nationaux et politiques dans la Dobrogea, Iasi 1917, 28 — 30.
3 La Dobroudga, Lausanne 1918, 26. V. ö. P. Mutefciev i. m. 244.
4 Cele dintáiu cristalizári de Stat ale Romdnilor, Revista Istoricá 5 (1919)

103 —113. Ugyanez franciául : Les premiéres cristallisations d'État des Roumain 
Académie Roumaine, Bulletin de la section historique 5 — 8 (1920) 33 — 46.

6 Id. kiad. I 11531—32 : "iái uapaxsijiiva; itó7.eic xa't Bár Iorga mindenütt
az elavult bonni kiadást idézi, mi mindenütt a Reifferscheid-kiadás megfelelő 
helyét adjuk.

8 Uo. 19222_25 : • • • i<űv to riapiaxpiov vsjjLOjjisvtuv Exoöujv . . .  ^ 6lJLOvaC • • • T*v
Otov .. .

7 Iorga tévesen Tatos nominativust tesz fel, holott a név nominativusi 
alakja Anna Komnenenál — mint már láttuk — Taioó =  Tatu (id. kiad. I 242^, 
a többi íróknál pedig némi hangsúly-eltéréssel: Taioú; =  Tatus, stb.
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toknak ? 2. Milyen nemzethez tartoztak Saca, Seslav, Chalis és Tatos ? 
Kiindulásképpen rámutat arra, hogy Seslav neve nagyon emlékeztet 
Seneslavéra, az 1250 körüli argesi román vajdáéra, Tatos neve pedig, 
ha görögösen van is hangsúlyozva, a román Tatul nevet (< tata ,atya’} 
takarja, Satzas viszont megfelel a román Saceának. Ezután azt igyek
szik kimutatni, hogy Anna Komnene etnikai nomenklátúrája az archai
záló népnévhasználat következetlensége miatt állhatatlan és önmagá
nak ellentmondó. Szerinte az írónő a besenyőket sauromatáknak is, 
mysosoknak is, skytháknak is nevezi; a kánokat getáknak is, sauro
matáknak is mondja ; a szerbek hol dalmatákként, hol saját nevükön 
szerepelnek ; a magyarokat dákoknak nevezi ugyan, de országukat 
OufTfpía-nak. Viszont csak nemzeti nevükön nevezi a bolgárokat és 
megkülönbözteti tőlük a vláchokat, akiket jól ismer. Iorga kifejezi 
azt a gyanúját, hogy Nikephoros Botaneiates császár két kegyence, 
Borilos és Germanos is balkáni vláchok voltak, mert az írónő hol sky
tháknak, hol szlávoknak nevezi őket, pedig ha bolgárok lettek volna, 
azt teljes pontossággal meg tudta volna jelölni. Még az alán népnév 
és az ’ApetjJiocvtot ,harcias’ jelző mögött is vláchokat, illetőleg aru- 
munokat keres Iorga.

Rátérve a dunai városok vezérei és alattvalóik etnikumának meg
határozására, újból kihangsúlyozza, hogy azok semmiképpen sem 
azonosak a skythákkal. Bolgárok sem voltak, mert Anna Komnene 
nagyon jól tudta, hogy kik voltak a bolgárok és így nevükön nevezte 
volna őket. Görögkeleti vallású bizánci polgárok sem lehettek, mert 
akkor úgy tüntetné fel őket, mint néhány a császár ellen fellázadt 
alattvalót. Hogy nem barbárok főemberei, azt bizonyítja Dristra 
helyzete Tatos alatt, Tatos védelmi intézkedései és alattvalói kultú
rájának helyhezkötött jellege. A gabona- és kölestermelés pedig hosszú 
időn át a románokra jellemző gazdasági forma volt. A besenyők kölest 
nem művelhettek. Tatosék állami alakulatai tehát román államképződ
mények voltak, melyeket a besenyők épségben hagytak, hogy a maguk 
élelmiszerrel való ellátását biztosítsák. Ezek az államképződmények 
meg tudták szerezni Bizánccal szemben a függetlenség bizonyos jellegét. 
Emléküket máig is őrzi az egyik dunai román kerület, Vlasca ,vlách 
föld’ neve. Bolgár államalakulatok ezek már csak azért sem lehettek, 
mert ebben a korban minden ilyen bolgár alakulás azonnal a cárságra 
való törekvést mutatta. Ezek az államalkotásra törekvő románok 
nem vehettek példát ekkor Magyarországról sem, mert az még maga 
sem realizálta ekkor végleges formáját. Délen kerestek tehát mintát 
s a bizánci határszéli dukátusok utánzásához folyamodtak.
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Iorga következtetéseit annyiban lehetne összefoglalni, hogy a dunai 
városok vezetőit és alattvalóikat, az ottani lakosokat határozottan 
oláhoknak tartja, az Alexias-helyben szereplő sauromatákat kunoknak, 
a févoi; ti Exuíhxdv-ban homályosan szintén oláhokat sejtet s a 
dunai városok szervezkedését nem a birodalom elleni lázadásnak tekinti, 
hanem autonóm oláh államcsíráknak, melyeket vezetőik a bizánci határ- 
dukátusok mintájára igyekeztek megszervezni.

Iorga elméletét szélesebb alapokra helyezve próbálta erősebben 
alátámasztani N. Bánescu, egy a Román Akadémián 1921-ben tartott 
előadásában.1 Iorga következtetéseit nagyon meggyőzőeknek találja 
s céljául azt tűzte ki, hogy azokat a többi bizánci forrásokból merített 
tanúbizonyságokkal igazolja.

Bánescu is a román Tatul név görög átírásainak tekinti a négy 
görög írótól feljegyzett Taxoú, Táxous, Taxoú<;, Taxpót; névalakokat. 
Neki köszönhető az a megállapítás, hogy Attaleiates Taxpúi; névalakja 
paleográfiailag könnyen magyarázható (—xouq > —xpu«;) elírás Taxoúc; 
helyett, mely a másolók rovására írandó. Elismeri azonban, hogy 
magának a névnek etimologizálása nem oldhatja meg azt az 
etnográfiai problémát, hogy mi volt az Anna Komnenetől a Paristrion- 
ban említett kis állami szervezetek nemzeti jellege.

Az Alexias előadásából csak annyi következik, hogy a paristrioni 
lakosság nem volt skytha, amely archaizáló népnév az idézett helyen 
a besenyőket jelenti. Skylitzes sem állít semmit Tatus eredetéről s 
Tatust nála sem lehet összekeverni a besenyőkkel. Csak az egyetlen 
Zonaras lát besenyő főnököt Tatusban. Azonban ő összezavarhatta 
forrásai archaizáló neveit. S valóban pl. a jólinformált Attaleiates 
a dunai városok lakosságát skytháknak nevezi, holott ez a terminus 
néhol őnála is a besenyőket jelenti. A bizánci íróknál a skythák klasz- 
szikus terminus olyan népek (pl. besenyők, kúnok, oroszok) megjelölé
sére, melyek a Duna túloldaláról, Herodotos Skythiájának végtelen 
szteppéiről jönnek.

Attaleiates leírása szerint a dunai városok akkori lakossága kevert, 
soknyelvű volt. Hadifoglyokból, meg esetleg az előző kor véres orosz

1 Cele mai vechi stiri bizantine asupra Románilor dela Dunarea-de-Jos, 
Anuarul Institutului de Istorie Naponalá, Universitatea din Cluj, 1 (1921 —1922) 
138—161. Ugyanez némi kis bővítésekkel franciául is megjelent : Les premiers 
témoignages sur les Roumains du Bas-Danube, Byzantinisch-Neugriechische Jb. 3 
1922) 287 — 310. E tanulmány egy töredéke megjelent már előzőleg : Paristrion 
— un ducat de granitá ín Dobrogea de azi címen az Analele Dobrogei folyóiratban. 
Constanta, 2 (1921) 313 —317.
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és bizánci bolgáröléseit túlélő bolgárokból s a bizánci helyőrségek 
görögjeiből állt. Erre a lakosságra még rátelepedtek a Duna balpartjá
ról átkelt skythák s rányomták ezekre a városokra saját életformájuk 
bélyegét. Bánescu szerint mármost a főfeladat annak meghatározása, 
hogy pontosan melyik népet kell érteni a dunai skythák néven 1070 
táján, akik saját főnökeik alatt urai voltak a dunai városoknak. Biztos, 
hogy nem voltak bizánciak. Nem lehettek besenyők sem, mert ezeket 
— Bánescu szerint, ki itt a Nikephoros Botaneiates császárhoz küldött 
követség történetére utal — Attaleiates kifejezetten megkülönbözteti 
a besenyőktől. A dunai lakosságot Anna Komnene is elkülöníti szerinte 
a besenyőktől. Kúnok sem lehettek, mert azok még nem értek a Duná
hoz s különben sem voltak hajlamosak a megtelepedett életre. Bolgárok 
sem voltak, mert azokat vagy nemzeti nevükön, vagy mysosoknak 
nevezik a bizánci írók.

Csak a románok lehettek, a folyam balpartjának régi bennszülött 
lakói, akik egészen eddig a korig elvesztek a bizánci történetírók szá
mára a barbároknak a birodalom északi határához torlódó áradataiban. 
A Duna jobbpartjára való átkelésük könnyen magyarázható : védelmet 
és megtelepedett életmódjuk fejlesztésének lehetőségét keresték a jobb
part megerősített városaiban. Ezek a román államkristályosodások 
a határdukátus keretén belül elismerik a bizánci tekintélyt, a duxot 
s alattvalói hűségnyilatkozatot tesznek Nikephoros Botaneiates csá
szárnak.

Bánascu további két érve, melyekkel elméletét igazolni próbálja, 
a következő : 1. Az a Pudilos nevű vlách főnök, aki Anna Komnene 
előadása szerint hírül viszi Alexiosnak anchialosi hadjáratában a kúnok 
Dunán való átkelését,1 valószínűleg szintén paristrioni volt. Sőt 
Bánescu szerint még azok a vláchok is az Aldunának ezekről a vidékeiről 
jöttek, akik a kúnokat a Balkán-hegység szorosainak ösvényein át 
Goloe felé kalauzolták,2 mert a kúnok ez alkalommal éppen a Paristrion- 
ban keltek át a Dunán a birodalomba.3 Ezek a vláchok tehát azonosak 
a dunajobbparti városok skytháival. 2. Két emberöltő múlva, 1166- 
ban — Kinnamos előadása szerint — a magyarok elleni hadjárat kez
detén Alexios protostrator hadseregén kívül Leon Vatatzesnek, aki 
»egy másik helyen egy másik nagylétszámú sereget gyűjtött, sőt egy

1 Id. kiad. II 6 i 29_ 31 : vuxxoc 5s xaxaXctß&vxo; IIouSíXou xtvög exxpíxoo x<Bv BXayiuv 
xai xíjv xd)v Kojiavwv Siá xoü Aavoüßsiui; oiaxsoaítuatv ararfldXavxos . , .

2 Uo. 6228_ 30 : x&v foüv Kojidvíuv Kapa xiLv BXcfywv xác, öiá x<I>v xXeiaoupóüv axpaxo'ui; 
ji£p.aö-T]xóxtov xai ouxiu xov Zuf&v pczoiou? SteXyjXufr&xujv ajia xip xjj ToXof, ■rcposxeXaaai. . .

3 Uo. 6o1#—20.
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nagy tömeg vláchot is, akikről azt mondják, hogy az itáliaiak régi tele
pesei, az volt a parancsa [Manuel Komnenos császártól], hogy az ú. n. 
Pontos Euxeinos vidékei felöl törjön rá Magyarországra, ahonnan még 
egyáltalán soha senki nem rohanta meg őket».1 Ez a támadás is csak 
a Paristrionból indulhatott ki és e vidék vláchjaiból kellett a seregnek 
toborzódnia.2

N. Bánescu felfogása szerint tehát Tatus és a dunai városok sky- 
thái oláhok voltak s ő is, éppen úgy, mint Iorga, ha nem is mondja ki 
határozottan, de sejteni engedi, hogy Anna Komnene f é v o ;  ti  S x u f r t x d v -  
ján is a Duna balpartjáról jött oláhokat kell értenünk. Szerinte a 
bizánci uralom tiszteletben tartásával a Paristrion bizánci határ- 
dukátus keretein belül alkották meg Tatusék ez első oláh állami szer
vezeteket.

A Bulgaria és Paristrion tartományokkal foglalkozó tanulmányá
ban3 Bánescu aparistrioni etnikai kérdésről nem sok újat mond. A Duna 
két partja között fennálló kapcsolatok, az életnek az az áramlása, mely 
a Dunán túlról jött, magukkal hozták az első állami szervezetek meg
születését a Paristrionban. Minden politikai mozgalom lényeges eleme 
ezeken a helyeken — írja Bánescu a nélkül, hogy bizonyítékait újra 
előhozná — csakis a római kolóniák igen régi lakossága lehetett, melyet 
a bizánci írók belekevertek az ezt a területet gyakran elárasztó skytha 
fajok tömegébe.

P. Mutafciev, amikor 1925-ben jelzi Iorga és Bánescu a legelső 
román államképződményekről szóló dolgozatainak megjelenését,4 egye
lőre röviden csak annyit jegyez meg, hogy egyik román tudós sem vette 
figyelembe Vasiljevskij és Kulakovskij idevonatkozó megbízható mun-

1 Ioannis Cinnami Epitome, ed. A. Meineke, Bonn 1836, 2öo7_ 12 : Aeovira 
5é irtva BaxatCrp iiuxXrpiv Exepw&ev aipateup-a iitâ óiievov á'XXo te atr/vov xai Srj xai 
BXaywv itoXüv oynXov, o? tö>v ’Laktat; öfnotxoi iraXai eivai Xáfovxat, ex t<í>v icpo? xtp 
Eő̂ etvcp xaXoujxévip xdvxtp ytupíiuv i|ißaXsiv ixéXeuev éti; ttjv Oüvvtxijv, őfrsv oüSe'ti; ouSáxoxe 
Tou ravio; aítüvo«; eiréopajie toÚtok;.

2 A Paristrionban kimutatni próbált első román államalakulatok hipotézi
sének támogatására még a híres Toparcha Goticus feljegyzéseiből is érveket ková
csolt e tanulmánya végén Bánescu. Később azonban — úgy látszik — belátta, 
hogy ezek a feljegyzések a Krim vidékére vonatkoznak s a Paristrionhoz és az 
oláhokhoz semmi közük sincsen, mert annak ellenére, hogy 1921 — 1938 között 
elmélete támogatására egész cikksorozatot jelentetett meg, erről az egy érvről 
többé sohasem tesz említést. így mi sem foglalkozunk vele érdemben.

3 Changements politiques dans les Balkans aprés la conquéte de I’Empire 
bulgare de Samuel (1018). Nouveaux duchés byzantins: Bulgarie et Paristrion, 
Académie Roumaine, Bulletin de la section historique 10 (1923) 49—72.

4 Byzantinische Ztschr. 25 (1925) 211.
Évkönyv az 1942. évre. 8
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káit, különben bizonyosan nem jutottak volna ilyen vakmerő követ
keztetésekre.

Ezzel mit sem törődve Bánescu egy angol nyelven kiadott munkájá
ban1 fenntartja a paristrioni keretekben kifejlődött oláh államcsírák
ról kifejtett elméletét elannyira, hogy az e művében közölt térképen2 
egész Dobrudzsára a »Román állami szervezetek« feliratot helyezte, 
Macin (Vjcina) mellett pedig a »Román állam« felirat olvasható.

P. Mutafciev 1927-ben közreadott, a bolgároknak és a románoknak 
a dunai térségben lefolyt történeti érintkezéseit tárgyaló könyvében3 
külön fejezetet szentelt a paristrioni állítólagos oláh államcsírák elmé
letének. Ebben a »Románok vagy besenyők ?« című fejezetben főként 
Iorga idevonatkozó elméletét teszi kritika tárgyává. A történeti előz
mények Vasiljevskij műve nyomán adott összegezéséből indul ki. A Par- 
istrion nevű bizánci határtartományban a lakosság egy részét besorozták 
a határőrségbe (áxptxai), mely akkoriban a dunabalparti besenyők 
betörései ellen védte a határ biztonságát. 1048-ban, Kedrenos elbeszélése 
szerint, az egymás között meghasonlott besenyők két törzse bekéredz
kedett a birodalomba. Bizánci szolgálatba szegődve földet kaptak. 
A konstantinápolyi kormányzat három dunajobbparti erődöt engedett 
át nekik s megkapták a határőrlakosság jogait. De féktelenségükben 
a szomszédos bizánci tartományokat fosztogatták mindaddig, míg 
1059-ben Isaakios Komnenos leverte őket s egy részüket újra határ
őrökként alkalmazta a Paristrionban. Azonban továbbra is megbíz
hatatlanok maradtak és jó szövetségesek a helyi bolgár lakosság számára 
a birodalmi hatalom képviselőivel szemben. Az 1064-i nagy úz betörés 
után levert űzök egy része is itt maradhatott a Paristrionban össze
keveredve besenyő fajtestvéreikkel. Rajtuk kívül valószínűleg voltak 
itt oroszok és alánok is. A dunai városokban megtalálhatta az ember 
a skytha-szláv Kelet minden népének képviselőit (v. ö. Attaleiates 
leírását). A Paristrionba időről-időre új »skytha« bandák kelnek át 
a Dunán a túloldalról s tovább élik itt a maguk »skytha életét« annak 
minden szertelenségével együtt. A határőrök saját főembereik vezetése 
alatt álltak Kegen idejétől kezdve s ezek parancsnokoltak a megfelelő

1 The historical survey of the Rumanian people, Bucarest 1926, 9 skk. V 
Ö. P. Mutafciev i. könyve 338.

2 Uo., 12.
3 BiJirapa ■ pyim.Hn bi HCTopHaTa Ha .JJyHaBCKHTi 3eMH, Sofia 1927. Ez a 

munka utóbb néhány kiegészítéssel franciául is megjelent: Bulgares et Roumains 
dans l'histoire des pays danubiens, Sofia 1932. A kérdéses fejezetet (bolgár kiad. 
207 — 222) a francia kiadásból (231 — 259) ismertetjük.
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dunai erődökben, de alá voltak vetve a bizánci kormányzat képviselő
jének, a Paristrion duxának. Azonban ennek tekintélye csak névleges 
volt. VII. Michael Dukas pénzügyminisztere, Nikephoros eunuch az 
évi segélyek felfüggesztésével azt idézte elő, hogy a határőrök tarka
barka világában, melyben az első helyet számuknál fogva a besenyők 
foglalták el, lázongás támadt. Kitört a Nestor-féle lázadás : a Par
istrion újra elveszett a birodalom számára s tizenhét éven át (1074— 
1091) a besenyők hatalmában maradt. 1090-ig Tatus tovább kormány
zott Dristrában, társai pedig a többi városokban. Közben folytatódott 
a barbároknak a Paristrionba való tódulása. 1085 táján jön a févo<; 
tt Sxu&ixdv, valószínűleg- úzok vagy besenyők, akiket a sauromaták, 
azaz kunok kergettek el hazulról. Tatusék számára ez a »skytha« népség 
nagyon szívesen látott szövetséges volt a birodalommal tíz év óta tartó 
harcukban. Ekkor következett Alexios Komnenos császár harca a 
manichaeusok s a velük szövetkezett paristrioni skythák, azaz besenyők 
ellen, akiknek segítségére Tatus a kúnokat is áthívta a Dunán. Alexios 
csak 1091-ben, a lebunioni csatában tudta leverni a besenyőket s nem 
sokkal később helyreállt a rend a Paristrion-themában is.

A helyzetrajz után ismerteti Mutaföiev Iorga fejtegetéseit és hozzá
fog érveinek cáfolásához : 1. Iorga nem engedi meg azt, hogy a dunai 
városok lakói bolgárok vagy besenyők lehettek, mert mind emezeket, 
mind amazokat jól ismerte a bizánci írónő és más alkalmakkor saját 
nevükön nevezi őket. Azt azonban nem mondja meg Iorga, miért nem 
nevezi a vláchokat is — ha ezek a lakosok tényleg vláchok voltak — 
a maguk nevén, mely nem kevésbbé volt ismeretes előtte, mint a bol
gárok vagy a besenyők neve. 2. Ezek a »románok«, »állami szervezeteik« 
ellenére is — Iorga nézete szerint is — a besenyők alattvalói voltak, 
akiket a besenyők csak azért tűrtek meg, hogy biztosítsák pontos élel
mezésüket. Ezek szerint Tatusnak, »a legelső román vajdá«-nak is a 
besenyők alattvalójának kellett volna lennie. E helyett Anna Komnene- 
nak az Alexios Dristra ellen vívott szerencsétlen harcáról s az ezután 
történtekről adott leírásában Tatus úgy van feltüntetve, mint a skythák, 
azaz a besenyők főnöke, mert Anna Komnene a hosszú elbeszélés folya
mán felváltva használja a »skythák« és a »besenyők« neveket ugyan
azon barbárok jelölésére, akik ellen Bizánc nehéz harcokat vívott a 
Paristrionban és Thrakéban. A besenyő skythák rokonát és főnökét, 
Tatust csak egy elfogult szellem változtathatta át vláchhá és a Pari
strionban lévő nem tudni, miféle román fejedelemségek vajdájává.
3. A gabona és köles termelése Iorga szerint a románokra jellemző. 
De Anna Komnene azt mondja, hogy gabonát és kölest nem a Paristrion

8*
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lakosai műveltek, akik Iorga szerint románok voltak, hanem a ŷ voc 
ti Sxufhxov, akikről Iorga egyszer azt állítja, hogy semmi közük 
nem volt a románokhoz, máskor meg dunabalparti románokat sejtet 
bennük. Mutafciev példákkal bizonyítja, hogy a gabona- és kölester
melés Középeurópa és Ázsia minden más népére (pl. bolgárok, kúnok, 
besenyők, stb.) is éppen olyan jellemző volt. 4. Iorga »államkikristályo
sodásai« azért vláchok müvei, mert nem mutatnak a cárság felé való 
törekvést, hanem a bizánci határthemák szervezetét utánozzák vajda
ság formájában. Ám akkor később miért alapították — éppen Iorga 
állítása szerint — a balkáni vláchok az Asenidák tirnovói cárságát? 
Elfelejtették régi mintájukat? 5. A Tgcxoúq, stb. névalakok nem rejthetik 
a román Tatul nevet, mert ez a neolatin név Priskosnál pontos átírás
ban TaxoűXoc alakban szerepel. Ha a dristrai főnök ezt a nevet viselte 
volna, ezt a XI—XII. századi bizánci írók is TocxoüXoi; alakban jegyezték 
volna fel. A Tatus név sem vlách, sem szláv nem lehet. Ellenben sok 
példa van a törökségben járatos Tat-tövű nevekre. Megemlíti Mutaf
ciev a kún tat- ,íz, kellemesség, édesség’ szót s a török Tatu, Tatun, 
Tatus személyneveket ,aki ízlel’ jelentésben. Idézi Németh Gyula e 
tárgyban hozzáintézett leveléből a kirgiz, csagataj táti és tatu ,csikó, 
erős ló’ szavakat, melyek személynévként is elterjedtek a törökségben. 
Említi a csagataj, kirgiz, szagai tatu .nyugodt, megnyugvó —> megegyezés, 
egyesülés, szövetség, barátság’ szót s megemlíti, hogy a krimi keresz
tény kúnok általános taty neve .alávetett idegent’ jelent. Tatu neve 
tehát ebből a körből való turáni, besenyő név. Tatu másik neve Chalis, 
s ezt maga Iorga vetette össze a török Chalillal, mint kétségtelenül 
turáni nevet,1 még abban a hiszemben, hogy két külön személyről van 
szó. Ha a Chalis-ban turáni név rejlik, akkor a dristrai főnök első neve 
is épúgy a turáni onomastikonhoz kell tartozzék. 6. Iorga a Saxeas 
nevet a román Saccea <  Isaccea névvel vetette egybe,2 holott ez utóbbi 
név török eredetű. De meg a x£ hangjel nem jelölhet ke hangcsoportot. 
7. Ess&kaßos neve, melyet Iorga Seneslav arge§i vlách fejedelem nevé
hez hasonlított, kétségtelenül szláv név. Egybevethető akár a Szófia 
melletti Seslavtsi falu nevével, akár az orosz krónikák Vseslav nevével. 
EsafrXaßo<; tehát lehetett akár helybeli bolgár, akár odavetődött orosz 
ember. 8. Az a Solomon, akit Iorga szintén a Paristrion román vajdái 
közé sorozott,3 nem paristrioni főnök, hanem Salamon, a magyarok

1 Droits nationaux . . 29
2 Uo.
3 Uo., 28.
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trónfosztott királya, aki Anna Komnene elbeszélése szerint1 Tzelgu 
besenyő vezérrel 1087-ben betört a Balkánra s ott egy csatában elesett.

P. Mutafciev megoldása tehát ez : Anna Komnene skythái álta
lában besenyők, a ti Sxoíhxdv: űzök vagy besenyők, a paristrioni 
lakosság Tatus és Satzas vezetésével többségében besenyő, kisebb részé
ben Sesthlav vezetésével bolgár vagy orosz. A városoknak ezek a határ
őrparancsnokai lázadásban rázzák le magukról egy időre a bizánci 
uralmat.

A. Sacerdoteanu nyelvészeti érvekkel szólt bele a vitába2, újra 
vizsgálat alá véve a Tatos név eredetét. Cikke már azért is érdekes, 
mert összefoglalja benne a név eredetére vonatkozó eddigi hozzászólá
sokat is. 0. Densusianu a Tatost idegen névnek hitte, melynek semmi 
kapcsolata sincsen a román Tatullal. G. Giuglea sem hitte, hogy a Tatos 
név román Tatult takar, mert akkor görögül Taioűkoc-t kellett volna 
írni. V. Bogrea, V. Thomsen magyarázata nyomán perzsa eredetű török 
tat szóra vezeti vissza a nevet, melyet a törökség a neki meghódolt 
népekre ,peregrini’ értelemben alkalmazott. Végül is azonban Sacer- 
dofeanu kimutat egy közös tat- tövet az örményeknél, a phrygeknél és 
a thrákoknál s ezen az alapon balkáni thrák örökséget lát a Tatos név
ben, melyet a paristrioni félbarbár lakosság közt élő romanizált elemek 
őriztek meg.

1931-ben N. Bánescu újabb cikkben kelt addigi állításainak védel
mére.3 A Bizánctól meghódított Bulgáriában végbement változásokkal 
kapcsolatban — mondja Bánescu — megpróbálta a vláchoknak a 
Balkán-hegység és a Dunatorkolat közti vidékeken a Komnenosok 
dinasztiája idején sűrűn történő említéseinek tekintetbevételével meg
állapítani, hogy a mai Dobrudzsa régi telepeseinek utódai nem tűn
hettek el ezekről a vidékekről már pár évszázad múlva. Az egykorú 
bizánci írók különféle helyeinek összehasonlítása révén bebizonyította, 
— írja — hogy a paristrioni városokat csak e vidékek autochthon 
lakosságának, a románoknak tulajdonába lehet utalni. A bizánci tör
ténetírók archaizáló népnévhasználata megnehezíti a kérdés megoldását, 
de a források kritikai vizsgálata arra az eredményre vezetett, hogy azok 
közül a népek közül, amelyek ebben az időben a Dunánál feltűntek, 
egyik sem azonosítható a Dunamellék városainak »skythái «-val. Ezek 
következésképpen a régi római telepesek utódai kellett legyenek, a vlá-

1 Id. kiad. I 227 — 228.
2 Despre originea numelui Tatos, Revista Istoricá 15 (1929) 13 — 17.
3 Ein ethnographisches Problem am Unterlauf der Donau aus dem X I. Jahr

hundert, Byzantion 6 (1 9 3 1) 297 — 307.
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chok. Hagyta, hogy bizonyos idő elteljék s következtetéseit megtárgyal
hassák. Megállapítja, hogy következtetéseit általában elfogadták. Csak 
ketten támasztottak ellenvetéseket : P. Mutafciev, aki Vasiljevskij és 
Kulakovskij idevonatkozó eredményeit szegezte vele szembe, s egy 
másik ismertetője, J. Breteaux,1 aki azt kifogásolta, hogy a Paristrion- 
ban tényleges bizánci uralom hogj'an engedhette meg független román 
államszervezetek keletkezését. Vasiljevskij azt akarta bebizonyítani, 
hogy a paristrioni városok lakossága csakis oroszokból állhatott. De 
bizonyítékai : a régi orosz krónikák elmosódott elbeszélései, egy nem 
hiteles oklevél s az eseményeknél későbbi, XII. századi Igor-ének zava
ros és anakronizmusokkal teli, a Dunát emlegető szólamai nem állnak 
helyt. V. Peretz2 kimutatta már, hogy az orosz népi irodalomban a 
Duna jóformán minden folyót jelent. A bizánci források viszont, ame
lyek pedig az oroszokat nagyon is jól ismerték, sohasem említik az orosz 
telepeseknek a Dunán át történő áramlását, amit Vasiljevskij bizonyí
tani akart. A xévo<; ti Exulkxóv román volt, mivel a románok közelebb 
voltak a Paristrionhoz s így belefoglalhatták őket az általános »skythák« 
elnevezésbe. Tatos »skythái« nem voltak sem kunok, sem besenyők, 
mert a klánoktól Anna Komnene, a besenyőktől Attaleiates különbözteti 
meg őket. Következésképpen ezek csak erről a római kolonizációnak 
egykor erősen kitett vidékről való római kolónusok leszármazottai lehet
tek, keverve természetesen szlávokkal, hadifoglyokkal, barbár beván
dorlókkal és bizánci kereskedőkkel. Kulakovskij elavult tanulmánya, 
melyre Mutaféiev másodsorban hivatkozott, teljesen Vasiljevskij tart
hatatlan bizonyításmenetén alapszik.

Ami a J. Breteaux ellenvetését illeti, Bánescu elismeri, hogy a tőle 
a paristrioni román államcsírák jelölésére használt »állami szervezetek« 
kifejezés talán tényleg túlságosan nagyigényű, de ezt nem ő, hanem 
Iorga hozta forgalomba. A dunai megerősített városokra értette ezt 
a kifejezést, melyekben az autochthon román elem túlsúlyban kellett, 
hogy legyen. Az akkori zavaros időkben a paristrioni városok ki tudták 
tűzni a felkelés zászlaját a birodalom ellen. Különben autonóm közös
ségeknek a birodalomban való létezésére példa a Nikulitza-család veze
tése alatt X. Konstantinos Dukas idején fellázadt larissai vláchok 
epizódja.3 Végül is kijelenti, hogy jogosan tart ki első eredménye mellett;

1 Échos d’Orient 27 (1924) 255.
2 Slovo 0 polku igorevim, Kiev 1926, 304 — 305.
3 Cecaumeni Strategicon . .  ., edd. B. Wassiliewsky —V. Jernstedt, Petro- 

poli 1896, 66 — 75.
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Érdekes, hogy Bänescuval egyidőben I. Ferent egy a kúnokról és 
a kún püspökségről írt művében1 azt igyekszik bebizonyítani, hogy 
a févos ti Exuíhxóv-on a kunok értendők, ami pedig Tatust és alatt
valóit illeti, ezekre nézve Zlatarski és Mutaféiev következtetéseit fogadja 
el helyeseknek.

Ilyen előzmények után V. N. Zlatarski is hozzászólt magához a 
paristrioni etnikai kérdéshez is.2 A főkérdés, amelyre válaszolni akar : 
milyen népet értett Anna Komnene a févo<; ti Exuftixov-on? Elutasítja 
mind az orosz kutatók, mind Iorga elméleteit. Ez a »valamiféle skytha 
törzs« nem lehetett orosz, mert ha akkoriban Dobrudzsában már orosz 
telepesek voltak, mint éppen az orosz kutatók állítják, mi szükség volt 
arra, hogy ez az »orosz törzs« előzőleg megállapodást kössön a Duna 
jobbpartján élő nemzettestvéreivel a betelepedésre nézve? Egyébként is 
kétségbevonja az orosz telepeseknek ilyen korai megjelenését a Pari- 
strionban. A dunajobbparti lakosság nem orosz volt, hanem besenyő 
és nagyszámú bolgár lakosság. Hogy a févoi; ti Lxudixóv oláh sem lehe
tett, bebizonyította már Mutafciev. De besenyő sem lehetett, mert 
ebben az időben, 1048-tól kezdve a besenyők már Dobrudzsában tele
pedtek le s a Dnyeper és a Duna között, ahonnan ez a »skytha törzs« 
jött, nem voltak besenyők. Vázolja ezután Zlatarski azokat a népmoz
galmakat, amelyek ebben az időben Déloroszországban végbementek. 
Az úzok (torkok) 1064-i nagy balkáni betörésük után jórészt vissza
menekültek hazájukba. A feketetengeri szteppék úzait állandóan tá
madták a kúnok, akik 1071 óta kiterjesztették hatalmukat a Dontól 
nyugatra. Ezért az úzok az akkori kievi fejedelemség területén igye
keztek megtelepedni, azonban 1080-ban Vladimir Monomachos meg
verte őket. Később az úzok csak az orosz terület katonai határőrtelepe
seiként mutatkoznak. Zlatarski ezért úgy véli, hogy a févo<; ti Sxuö-txdv- 
ban csak úzok at lehet keresni. A kúnok és az oroszok támadásai miatt 
az úzok egy része, a yévoq ti Sxufrtxdv, mivel nem akarta elismerni sem 
a kún, sem az orosz fennhatóságot, elhagyja lakóhelyét s megegyezést

1 Cumanii si episcopia lor, Blaj 1931. Sajnos, ez a munka a háborús körül
mények miatt hozzáférhetetlen maradt számomra. V. ö. C. Necsulescu cikkében, 
Revista Istoricá Romána 7 (1937) 136.

2 K a s B B i napoA ce  p a s ó e p a  y Auma KouHHHa n o a i  H 3p a3a févo<; t i  D xufhxóv?,
H3B6CTHS H a  HCTOpHSeCKOrO Á P y ® e CTBO bi Co$bh I I  —12 (1931 —1932) 71 — 82.
E cikk ismeretét Hadrovics László barátom szívességének köszönöm. Itteni ered
ményeit újra összefoglalta Zlatarski az H c T o p n a  Ha Ó B JirapcaaT a ^ i p s a s a  n p e » a  
cpkiHHTi BiaoBe II, Sofia 1934, 182—184. 1 -on is. V. ö. még 154 —159, 
I9 2 - I 9 5 -
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köt a Paristrionban önállóan berendezkedett besenyőkkel (Tatus, Satzas) 
és bolgárokkal (Seslav), akiknek önállóságát az magyarázza, hogy 
akkoriban Alexios császár a Robert Guiscard elleni háborúval volt 
elfoglalva. Az úzok átköltözése 1082—1085 között történt az aldunai 
Viéina, a mai Macin mellett Dobrudzsa területére. Ezeknek az úzoknak 
a települöhelyét pontosan meg lehet határozni az Alexiasnak az Ozo- 
limnéről szóló értesítése alapján, mely Anna Komnene szerint a mellette 
táborozó úzokról kapta nevét.1 Ez a mai Rasim-tó a Duna torkolatá
nál. Innen az úzok később leereszkedtek Dobrudzsa déli részére, ahol 
még ma is megtalálhatók olyan kis erődök romjai, amilyeneket az úzok 
elfoglaltak. Hangoztatja, hogy az úzok nem voltak olyan harciasak, 
mint a kúnok és a besenyők. Már a délorosz síkságon is félig megtelepe
dett életet éltek, s ezt folytatták Dobrudzsában is. Végül polemizál 
még Bánescu legutóbbi cikkének állításaival, melyeket bebizonyítatlan 
feltevéseknek tart. Ha ez a skytha törzs vlách lett volna, akkor Anna 
Komnene, aki előtt ismeretesek voltak a vláchok, ezzel a névvel jelölte 
volna őket.

P. Mutaftiev Zlatarski e tanulmányának ismertetésében2 utal 
arra, hogy a févoc; ti £xu9txóv-t már ő is besenyőnek vagy úznak tar
totta. Most azonban úgy látja, hogy Zlatarskinak az a bizonyítása, mely 
szerint ez a »skytha törzs« csakis úz lehetett, gyengén van megalapozva. 
Ellenérvei a következők : 1. Nem igaz az, hogy 1048 után a Dnyeper 
és a Duna között nem voltak besenyők. Hiszen közismert dolog, hogy 
egy félévszázad múlva besenyő tömegek lépték át a Dunát s törtek be 
Thrakéba, ahol azután Ioannes Komnenos császár Berrhoiánál legyőzte 
őket. E győzelem emlékére évente megülték Bizáncban az ú. n. »be
senyő-ünnepet«. A kúnok nyomása nem kevésbbé nehezedett a kérdéses 
időben a besenyők maradványaira is, mint az úzokra, s a besenyő 
maradványok kénytelenek lehettek a pontosi síkságon levő lakóhelyüket 
átengedni a kánoknak. 2. Még kevésbbé tartható fenn Mutaféiev szerint 
Zlatarskinak az az állítása, hogy ez a é̂vo«; t i  Exufrtxov ekkoriban, 
vagyis 1082—1085 táján az Ozolimnénél, azaz Észak-Dobrudzsában 
telepedett le. Ezzel Zlatarski szintén azt akarta bizonyítani, hogy a 
letelepedők úzok voltak. Anna Komnene tényleg beszél úz seregek e 
vidékre történt érkezéséről, s ebből a tényből kiindulva az ’O^oXíjivti 
nevet Oû oXíjivirj-ből (»Úzok tava«) vezeti le. Azonban ugyanitt kifeje
zetten azt mondja, hogy ez az esemény »egykor« ( tcoté) történt. Mivel

1 Id. kiad. I 24218 — 24320.
2 Byzantinische Ztschr. 32 (1932) 436—438.
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I
az írónő az Ozolimnét 1086-i [helyesen : 1087-i] esemény kapcsán 
említi, nem mondhatná azt, hogy a tó egykor kapta nevét az úzokról, 
ha azok csak néhány évvel azelőtt (1082—1085) váltak volna a tó név
adóivá. Korábbi eseményre kell tehát gondolnunk : az úzok 1064-i 
nagy paristrioni inváziójára. Csak erre az eseményre vonatkozhatnak 
az írónő szavai az Ozolimné kapcsán.1

P. Mutafciev, amikor a dunavidéki bolgár-oláh érintkezésekkel 
foglalkozó, már említett könyvét 1932-ben franciául is közzétette, utó
iratként mégegyszer egy új fejezetet szentelt a paristrioni kérdésnek,2 
ezúttal főként Bánescu nézeteinek cáfolására. A bizánci thema-szer- 
vezetet nem lehet összebékíteni a belsejében lévő »állami szervezetek« 
létezésével. Nem voltak ebben a korban a Paristrionban sem »román 
államok«, sem »állami szervezetek«. Azok az események, amelyekről 
Attaleiates és Anna Komnene beszélnek, nem egyebek, mint egy forra
dalom a bizánci birodalom ellen, melyet a paristrioni városok »kevert 
lakossága« támasztott. Ha pedig Tatus és társai felkelők a birodalom 
ellen, — mint ezt legutóbb maga Bánescu is elismerte — a tőlük terem
tett »kis államok« nem lehettek »a bizánci hatalom védnöksége alatt 
megalkotott«, bizánci mintára létesült román államcsírák, mint régeb
ben állította Iorga nyomán. De »autonóm közösségek« létezését sem 
lehet bizonyítani a larissai vláchok epizódjával. Azok ugyanis egyszerű 
nomád vláchok voltak, akik a nyári hónapokban a mai Délnyugat- 
Macedónia magas hegyeibe mentek nyájaikkal, télen pedig Thessalia 
síkságaira, s akik bolgárok társaságában felkeltek a bizánci hatalom ellen.

Majd újra végigelemezve Attaleiates idevonatkozó két helyét, 
rámutat Bánescu logikai ellentmondására: Ha Tatusék románok 
voltak, akkor a ifévo<; t i  Exüfrixo'v, melyet a két szerző megkülönböztet 
tőlük, nem lehetett román. Ha viszont a Dunán túlról jött skythák 
voltak románok, — mint Bánescu máskor állítja — akkor Tatusék »kis 
államai« nem lehettek románok. Ha meg mindkét népelem román volt, 
akkor a két bizánci író miért különbözteti meg »a Paristrion lakóit«, az 
»odavalósiakat«, a Dunán túlról jött »skythák«-tói?

Vláchokat a Komnenosok korában a Balkán-hegység és a Duna- 
torkolat közötti vidéken, azaz a Paristrionban sehol ennek a korszak
nak egyetlen forrása sem említ. Azok a vláchok, akiket Anna Komnene

1 Dolgozatunk II. fejezetében látni fogjuk, hogy MutafSiev érvelése itt 
nem egészen helytálló : Anna Komnene Ozolimne-helye sem magyarázható ilyen 
egyszerűen.

2 Bulgares et Roumains dans l'histoire des pays danubiens, Sofia 1932, 333 — 
366 : Encore au sujet de Paristrion.
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Alexios 1095-i kún-hadjáratával kapcsolatban említ, a Balkán-hegy
ségben laktak. Különben nem ismerhették volna oly jól a hegység 
ösvényeit, hogy a szorosokat őrző bizánci csapatokat kijátszva átvezet
hették volna a hegységen a kánokat. Azokat a vláchokat pedig, akiket 
Kinnamos 1166-ban Manuel magyar-hadjárata kapcsán a »máshonnan 
gyűjtött« bizánci seregben említ, éppúgy vihették a Fekete-tengerhez 
egy keleti irányból intézendő támadásra Magyarország ellen, akár 
Thrakéból, akár a Pindos vidékeiről, akár a Balkán-hegységből. De nem 
említenek vláchokat a szerzők a Duna balpartjának síkságain sem, 
egészen a XIII. századig.

Anna Komnene a »skythák« elnevezésen a besenyőket érti, és Tatus 
szintén »skytha«, azaz besenyő főemberként szerepel, akit azután Zo- 
naras kifejezetten besenyő főnöknek mond. Attaleiates is azt mondja,1 
hogy Bizáncban »skythák«-nak hívták a besenyőket, és ha a bennünket 
érdeklő egyik helyen felváltva használja a két népnevet, ez megfelel 
a bizánci írók archaizáló szokásának. A »dunamelléki skythák« Bota- 
neiates császárhoz küldött követségének elbeszélésében pedig azért 
állítja szembe a »dunamelléki skythákat« a besenyőkkel, mert a Pari- 
strionban ekkor kétféle besenyők éltek már : 1. az 1048 óta többször 
beengedett és a határőrségbe besorozott besenyők utódai, akik a dunai 
kevert lakosságból álló határőrség főelemét alkották, és 2. a Dunán 
túlról jött újabb besenyő hordák, melyek nyugtalan »skytha életmód
jukat« még megőrizve fosztogatták a Paristriont, sőt magukat a határ
őrség városait is, melyeknél a fegyelmet csak a Bizáncból küldött évi 
zsold tartotta fenn. A határőr-besenyők az évi zsold megszüntetése 
pillanatában visszatértek a régi besenyő-élethez és természetszerűleg 
szövetkeztek a paristrioni még nomád besenyőkkel. Az »odavalósiak« 
(éĵ tupiot) ez a vegyes elemekből álló határ katonaság voltak, melyben 
a túlnyomó elem a besenyőkből telt ki. Ezért voltak »skythák«-nak is 
nevezhetők, valamint azért is, mert kisebb részben oroszok, úzok, 
esetleg magyarok és kúnok is lehettek köztük, melyek a bizánciak sze
mében szintén »skytha« népek. És mégis azért lehetett őket megkülön
böztetni azoktól a többi »skythák«-tói, akik a XI. század második felé
ben szüntelenül áramlottak be a Paristrionba, mert már be voltak szer
vezve a határőrségbe. E mellett az éy/wptot kifejezés a dunai városok 
lakosságában a besenyők mellett a legszámosabban élő bolgárokra is 
illett. A dunamenti orosz települést Bánescu ellenvetéseivel szemben 
helynevek is bizonyítják. Az ottani bolgár lakosság sűrűségéről pedig

1 Id. kiad. 305.



A  P A R IS T R IO N I »Á L L A M A L A K U L A T O K « 123

az a tény kezeskedik, hogy ott voltak a régi Bulgária állami központjai : 
Pliskában és Preslavban.

A vita következő hozzászólója, a nyelvész N. Draganu1 megálla
pítja, hogy a Tatus név azonossága a román tat-, tata-, tatul-lol nem 
éppen kétségtelen, mivel szó lehet egy besenyő vagy kún Tat-ról is, 
melyet a török népek az uralmuk alá foglalt idegen elemek megjelölésére 
használtak. A román Tatu, Tatul személynevekből inkább TaxoűXcx; 
alakot várnánk. S azután nem haladhatunk el olyan könnyen Zonaras 
amaz állítása mellett sem, hogy Tatus a besenyők feje volt, különösen 
amikor tudjuk, hogy a besenyők a kúnokéval azonos nyelvet beszéltek.

Még ugyanebben az évben C. C. Giurescu a románok történetének 
összefoglaló feldolgozásában2 tér ki a paristrioni etnikai kérdésre. Ha 
Iorga és Bánescu állítása igaznak bizonyulna, akkor a román történet 
egyik legnagyobb jelentőségű tényével állnánk szemben — mondja 
Giurescu. — A forráshelyek vizsgálata azonban nem engedi meg állításuk 
fenntartását. Ami Iorga és Bánescu érveit illeti, melyeket a paristrioni 
alakulatok román jellegének bizonyítására felhoztak, egyiknek sincsen 
bizonyító ereje. A Tatu(s) név használatban van Krim lakóinál is, az 
irániaknál, a dobrudzsai tatároknál s a törököknek alávetett kurd 
vagy perzsa eredetű népeknél is. A dunai városok lakosságáról mind
össze annyit lehet állítani, hogy etnikai tekintetben kevert volt. Lehet
tek köztük románok is, de ez még nem bizonyítja azt, hogy ezek az 
állami alakulatok románok voltak. A gabona és köles művelése sem 
bizonyít semmit etnikai tekintetben. Meg azután tévesen is hivatkoztak 
erre az érvre, mivel Anna Komnene világosan megmondja, hogy a Dunán 
túlról jött skytha nép volt az, amelyik földművelésbe kezdett, nem 
pedig Tatusék alattvalói. Éppen ezek miatt az okok miatt nem tüntet
hetünk fel bizonyosságként egy egyszerű hipotézist, mégpedig egy be
nyomásra alapított hipotézist.

Ugyancsak még 1935-ben magyar részről is elhangzott két rövid 
hozzászólás a vitában : Darkó Jenő P. Mutafőiev említett könyvének 
francia kiadását ismertetve,3 Mutafőiev Iorgával szemben felsorakoz
tatott érveit foglalja össze, Tamás Lajos4 pedig az idevágó lényeges 
irodalom rövid ismertetésére szorítkozva kiemeli, hogy Iorga és Bánescu

1 Rom&nii in veacurile I X —X I V  pe baza toponimiei si a onomasticei, Aca
demia Romána, Studii si cercetäri XXI, Bucuregti 1933, 181, 571 — 573.

2 / storia Romdnilor I, Bucuresti 1935, 311 — 313.
3 Román terjeszkedési törekvések a történelem mezején, Budapesti Szemle 

237 (1935) 181 — 200; az idevonatkozó részt 1. 197 — 198.
4 Rómaiak, románok és oláhok Dácia Trajánában, Budapest 1935, 9 — 10, 85.
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elméletét maguk az oláh tudósok is kétkedve fogadták s Tatus és Satza 
nevének eredetét a törökségben keresték.

N. Iorga, aki már előzőleg is több munkájában fenntartotta eredeti 
elméletét,1 1937-ben egyszerre románul és franciául megjelent nagy 
román történetében is külön fejezetet szentel a dristrai »Oláh föld«-nek.2 
Hivatkozik először is a II. Basileios 1019-i rendeletében említett »egész 
Bulgária-szerte lakó vláchok«-ra s Anna Komnene vlách-helyeire. 
A Paristrion-thema megléte, mely szerinte a Duna mindkét partját 
magába foglalta (!), arra ösztönözte ezt a bennszülött lakosságot, hogy 
külön államot próbáljon alapítani. Ez a külön állam nem lehetett sem 
besenyő, sem bolgár, sem orosz. A túlpartról az autonóm városok mellé 
költöző földművelő »skythák« sem lehettek besenyők. A dunai liga 
vezetői : Tatos (akinek neve rosszul van hangsúlyozva Anna Komnene- 
nál s akit Tatulnak is nevezhetünk), Seslav (akinek a neve az arge§i 
Seneslavéra emlékeztet) és Satzas =  Saccea (amely név a régi Isaccea 
névre utal). Az ellenük küzdő Alexios serege Dristra közelében köles
vetéseket lát. Ez nem lehetett sem a szekereiken élő besenyők, sem az 
Ozolimnénél megtelepedett kúnok műve. A császár ellenfelei Alexios 
dristrai kudarca után elfoglalják »a szomszéd városokat«, visszaállítván 
az állandóan megállapítható autonómia (!) régi határvonalait, és kölest 
művelnek, hagyományos román gabonaneműt. A harc folyamán jönnek 
a kúnok és a magyarok is egy »kevert« sereggel, a kún Tzelgu és egy 
Solomon nevű vezér vezetésével. Ennek a Solomonnak a bibliai neve 
az erdélyi vidékekre u ta l: Magyarország egy királya viselte ezt a nevet 
alig húsz évvel később (!), és Erdély a szomszédos oláh vidékekkel 
együtt a mai napig megőrizte ezt az ótestámentumi nevek iránt mutatott 
vonzódását. Iorga megint oláhokat sejtet olvasóival Borilosban és 
Germanosban is. Azokat a harcias (’Apeijeávioi) hegyilakókat pedig, 
akik Alexios segítségére siettek, megint határozottan arumunoknak 
mondja. Ma is hiszi,—úgymond — hogy a mellettük említett alánok is 
románok voltak. Tehát nem jelentéktelen incidensekkel vagy csipcsup 
helyi eseményekkel van dolgunk, — vonja le a végső következtetést — 
hanem azoknak a román elemeknek akkori felemelkedésével, melyeket

1 V. ö. Les Latins d’Orient, Paris 1921, 39; Histoire des Roumains et de 
leur civilisations, Bucarest 1922, 37. Sőt ennek Istoria Románilor si a civilizatiei 
lor című román fordításába egy külön »Vlasca« lui Tatos si formatiunile dobrogene 
pe la 1000 című új fejezetet iktat be Iorga elmélete fenntartására.

2 Istoria Románilor, vol III, Bucuresti 1937, 61 — 73 : »Vlasca« de la Drástor 
=  Histoire des Roumains et de la romanité orientale, vol. III, Bucarest 1937, 
77—92: La »Vlasca« de Durostorum.
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nem érinthettek és nem semmisíthettek meg a bitorló »bolgár« cárral 
a félsziget másik végén vívott küzdelmek. Azt, hogy ennek az alakulat
nak a hatósugara átért a Duna balpartjára, mutatja Vla§ca említett 
neve a két kun Teleorman között. Támogatja a román vitalitásnak 
ezeket a bizonyítékait »a vláchok bírájának« (!), Pudilosnak az esete is, 
aki 1095-ben jelenti a császárnak, hogy a Dunán átkeltek a kúnok. 
Itt nem lehet szó thessaliai vláchról, hanem csak egy itteni Scythia Minor- 
beliről, mert itt volt a kúnok átkelőhelye. A Paristrion-thema fenn
állása nem zárja ki a városi autonómiát, hiszen pl. Dalmáciában a helyi 
királyok elfogadták a pápa védnökségét is, s a császárét is.

Nehezen követhető érvelése közben csak ritkán céloz Iorga az 
elhangzott ellenvéleményekre. E helyett önérzetesen kijelenti, hogy az 
az egész történeti és filológiai metafizika, melyet az ezen autonómiák 
életében való román részvétel ellen oly hosszú időn át mozgásba hoztak, 
íme megdől.

I 937_ben megint egy román tudós foglalkozott behatóbban a dunai 
román államalakulatok hipotézisével: C. Nec§ulescu.x Tanulmányának 
főérdeme az idevonatkozó bizánci auktorrészek és az addigi tudomá
nyos irodalom gondos tanulmányozása és összefoglalása. Rámutat arra, 
hogy az Alexias helyes szövege szerint Tatu és Chali egy személy. Ez
után a fsvos ti Exuíhxov-t Osul Magyarországból 1068-ban kivert 
kánjaival azonosítja, akik számára nem maradt más, mint a Duna felé 
vezető út. Őket is vonzotta ide a bizánci birodalom gazdagságának híre. 
Megegyezvén Tatuval és társaival, a kúnok szabad idejükben szánto- 
gattak s búzát és kölest vetettek az autochthon vlách lakosság mellett. 
Tatu és társai, a dunai városok kormányzói barbár törzsek vezérei 
voltak, mert a bizánci írónő attól félt, hogy nevük említésével beszeny- 
nyezi a történelem testét. Nem lehettek mások, mint az oda Konstan
tinos Monomachos alatt betelepedett besenyők utódai. Ide szövi bele 
Nec§ulescu a Nestor-lázadásról szóló auktorhelyeket, amelyek Tatusá- 
ban Tomaschek, Engel és Chalandon is besenyő főnököt láttak, össze
foglalja itt a Tatus nevére vonatkozó addigi nyelvészi állásfoglalásokat 
is, és maga is a név besenyő volta mellett tör lándzsát. A Nestor-láza- 
dást követő események vázolása kapcsán eljutva Tzelgu és Solomon 
Bizánc ellen indított hadjáratához, Iorga állításával szemben, aki ezt 
a Solomont bibliai neve miatt régebben román vajdának tette meg,1 2

1 Ipoteza formatiunilor politice románé la Dunare, in sec. XI. ,  Revista 
Istoricá Romána 7 (1937) 122 — 151.

2 Droits nationaux . . ., i. h. 28 — 30.
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a magyar krónikák előadására hivatkozva ő is hangsúlyozza, hogy 
Solomon távolról sem volt román, hanem Magyarország volt királya, 
akit unokaöccsei, Géza és László megfosztottak trónjától (1074) s aki 
a kunok kánjának segítségével tett eredménytelen kísérlete után szövet
kezett Tzelguval, a besenyők kánjával arra, hogy betörnek a bizánci 
birodalomba. Ezután Necsulescu az Alexiasnak Alexios besenyő-háború
ját leíró részletét nyomon kísérve — éppúgy, mint régebben Mutafciev 
— kimutatja, hogy Anna Komnene itt többször a maguk nemzeti nevén 
besenyőknek nevezi a skythákat. Vagyis Anna Komnene skythái be
senyők.

Végül is Necsulescu úgy nyilatkozik, hogy a XI. századi paristrioni 
oláh vajdaságok a képzelet szüleményei. Természetes az, — írja — 
hogy egy történész sem vonhatja kétségbe egy eléggé számos oláh 
népesség ottani létezését, de éppen ebben a korban a külső körülmények 
kedvezőtlensége miatt nem tudtak vajdaságokba szerveződni, mert 
akkoriban Dobrudzsa eléggé tarka-barka lakosságnak adott szállást 
határai között. Nem hiányoztak a románok mellől sem a bolgárok, sem 
a kúnok, úzok, besenyők, oroszok, stb. sem. Éppen ezért ne gyártsunk 
illúziókat, ne akarjuk nemzeti történetünket Tatu-Chali besenyőivel 
kezdeni, hanem elégedjünk meg az igazság megvallásával!

A vita ilyen fordulatáról tudomást sem véve, N. Bánescu a követ
kező évben Bromberg két időközben elhangzott ellenvetését hárítja el.1 
Alaptalanul vádolja Bromberg Iorgát és őt azzal, hogy Alexios Uzas 
nevű hadvezérét úznak tartották (!). Iorga kúnnak mondta a kérdéses 
hadvezért, ő pedig csak arról írt, hogy Attaleiates a kúnokat hol saját 
nevükön, hol úzoknak nevezi.

Eddig volt nyomon követhető a fév o < ; t i  Exuíhxóv-hely probléma
körének irodalma. Az eddigi irodalomnak ebből az ismertetéséből azt 
látjuk, hogy a kérdéses bizánci auktorrészek vizsgálatából a kövekező 
kérdések adódtak :

1. Miféle nép volt az Anna Komnenenál említett févo<; ti Exufrixov? 
Az eddigi kutatók tartották orosznak (Vasiljevskij, Golubovskij, Kula- 
kovskij), oláhnak (Iorga, Bánescu), besenyőnek (Mutaféiev), úznak 
(Zlatarski) és kúnnak (Ferent Necsulescu).

2. Melyik népet kell értenünk az ezeket elüldöző sauromatákon? 
Valamennyi kutató szerint a kúnokat, bár egyik-másik az oroszokra is 
tett célzást (Zlatarski, Necsulescu).

1 Fantasies et realitás historiques. (Répons aux tToponymical and Historical 
miscellanies« de M. Bromberg), Byzantion 13 (1938) 73 — 90 ; a bennünket érdeklő 
részt 1. 78 — 80.
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3. Miféle etnikumú nép uralkodott Tatus és társai vezetése alatt 
a kevert lakosságú Paristrionban? Az eddigi válaszok erre a kérdésre: 
besenyők (Nec§ulescu), oroszok (Kulakovskij), oláhok (Iorga, 
Bánescu), besenyők és oroszok (Vasiljevskij, Golubovskij), besenyők 
és bolgárok vagy oroszok (Mutafciev), besenyők és bolgárok 
(Zlatarski).

4. A Paristrion-thema szervezetén belül Tatusék helyi autonómiák 
vezetői, vagy lázadók voltak-e? Vasiljevskij, Mutaciev, Zlatarski és 
Necsulescu lázadóknak, Iorga és Bánescu helyi autonómiák vezéreinek 
tartották őket.

Ha túl akarunk jutni az eddigi kutatók meglehetősen tarka ellent
mondásokat mutató megállapításain, két út áll előttünk : 1. Anna
Komnene népnévhasználatának gyökeres megvizsgálása, különösen az 
archaizáló népnevek etnikai értékének megállapítására, aminek teljes 
elvégzésére eddig egyetlen kutató sem vállalkozott. 2. Ha az első út 
megjárása nem vezetne kielégítő eredményre, kiegészítésként vállal
koznunk kell az akkori történeti helyzet tisztázására valamennyi ide
vonatkozó forrás bevonása és az eddigi kutatások eredményeinek 
revíziója alapján.

II.

Valamennyi felmerült kérdésre meg tudjuk adni a kielégítő választ 
akkor, ha sikerül megállapítanunk, mi a pontos etnikai értéke Anna 
Komnene Alexiásában a Exúdat és a SaupojjLdxat archaizáló népnevek
nek. Ennek a megállapítása érdekében vállalkoznunk kell Anna Kom
nene egész népnévhasználatának tüzetes megvizsgálására. így tudjuk 
csak megállapítani, vájjon Anna Komnene népnévhasználata tényleg 
következetlen, logikátlan s önmagának ellentmondó-e, mint azt Iorga 
hangoztatta, vagy pedig megbízható alapul szolgálhat etnikai kérdé
sünk eldöntésére?

Ennek a munkának elvégzése előtt vessünk egy kitekintést az egész 
bizánci irodalomra abból a szempontból, milyen népeket jelöltek a 
bizánci írók az idők folyamán a Exúíkxi és a Saupo|iáxat népnevekkel? 
Ennek az összefoglaló áttekintésnek1 is lehet valamelyes útmutató 
értéke problémánk megoldásában.

1 Ennek az áttekintésnek a könnyűszerrel való elvégzését Moravcsik Gyula 
professzor úr lekötelező szívességének köszönöm, aki rendelkezésemre bocsátotta 
»Byzantinoturcica« c. művének nemsokára megjelenő onomastikonját.
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A Exúfrai népnév archaizáló értelemben való használata már a korai 
bizánci irodalomban megkezdődött : i. a hunok jelölésére. Zosimos, 
Agathias, Theophanes, Priskos, Suidas, stb. a hunokat nevezik skythák- 
nak. Zosimos1 pl. ezt mondja: O u w o u q  Be t o ó t o ü ;  exáXouv, eheßaaiXsious 
auxouí óvo[iá£eiv rpoaVjxsi Sxú^a;. 2. A VI—VII. századi türköket is ezzel a 
névvel nevezték Theophylaktos Simokattes, Suidas, Maurikios és mások. 
Theophylaktos Simokattes2 pl. így végzi el az azonosítást : ró Sxoíhxóv 
t ó  étpov, out; Toópxoy; Xéfsiv elco&ajiev. 3. Majd az avarok at nevezik 
skytháknak Euagrios, Maurikios, Theophylaktos Simokattes, Georgios 
Pisides, Michael Glykas és mások. yE&voi; Be Sxuíhxóv otvAßapoi xöbv ójxâ o- 
ßuov Tcóv ÚTtép tó v  Kaúxaaov xá énexetva reBía veno|j.év(ov, — mondj a Euag
rios az avarokról.3 4. A kazárokat is így nevezi Theophanes és Symeon 
magistros. 5. A bolgárokat a VIII—XIV. század folyamán a bizánci írók 
egész sora (pl. Theodoros Studites, Konstantinos Porphyrogennetos, 
Georgius continuatus, Theophanes continuatus, Leon Diakonos, Michael 
Psellos, Zonaras, stb.) nevezte skytháknak. Nikephoros Gregoras ezt írja 
a bolgárokról :4 t ó  t ü jv  BotA-j-ápcov nexeiX̂ cpecav ővopa, Exúfra! t ó  e£ ápyijs ö'vxe<;.
6. Leon Diakonos a magyarok at is érti ezen a néven. 7. A XI—XIV. 
századok több írója (Skylitzes, Attaleiates, Zonaras, Ephraim, stb. — 
a vizsgálat alatt álló Anna Komnenét szándékosan mellőzzük itt !) 
a besenyőket tekinti és nevezi skytháknak. íme pl. Ioannes Skylitzes 
egy helye :5 t ó  edvog tű jv  ü a T ^ '- v a x Í T c u v  Sxu&txóv órápyov áró t íü v  Xŝ op-évajv 
ßaoiXeiwv Exu&cüv. 8. De az űzök is megkapják ezt az archaizáló nevet 
a Skylitzes continuatusban, Zonaras, Ephraim és Theodoros Skutariotes 
munkáiban. Ou£wv eö-vos (févo<; Be xai o u t o i S x ü &ixóv)  mondja róluk a 
Skylitzes continuatus.6 Anna Komnene kora után azután még 10. a 
tatárokra is ráruházza ezt a nevet sok történetíró (Maximos Planudes, 
Georgios Pachymeres, Nikephoros Gregoras, Demetrios Kydones, Ioan
nes Kantakuzenos, Dukas, Michael Kritobulos, Georgios Phrantzes, 
Laonikos Chalkokondyles, Hierax, az Ekthesis Chronike, stb.), de meg
kapják ezt a nevet 11. az oszmanli törökök is (pelagoniai Georgios, 
Laonikos Chalkokondyles).

Ezek után hajlandók volnánk azt a következtetést levonni, hogy 
a Sxó&ai archaizáló népnevet a bizánci írók csak a török fajú népek

1 Ed. L. Mendelssohn, Lipsiae 1887, 17422—23-
2 Ed. C. de Boor, Lipsiae 1887, iő710_ u .
3 Edd. J . Bidez—L. Parmentier, London 1898, igőg—g.
4 Ed. L. Schopen, Bonn 1829, I 2620_ 21.
6 Id. kiad. 58i2a_ 21.
•Uo. 6541S.
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megjelölésére használták. De nem így áll a dolog, mert tudjuk, hogy 
ezeken a népeken kívül egyes bizánci írók egyrészt a gotok at, másrészt 
az oroszokat s egyéb szláv okát is jelöltek a Sxúdat névvel.1 Azt is látjuk 
a fenti összefoglalásból, hogy több esetben ugyanaz a bizánci szerző 
két vagy több nép jelölésére is használta ezt az archaizáló nevet.

A £aupo|jKXTcci archaizáló népnevet — Anna Komnene névhasz
nálatát egyelőre nem érintve — Michael Attaleiates alkalmazta a ma
gyarok, de a németek megjelölésére is,2 a későbbi korban pedig Georgios 
Klontzas az oszmanli törökökkel azonosította a sauromatákat. Az egy
séges típust itt tehát a németek szereplése töri át.

Anna Komnene népneveinek vizsgálatában — melybe támaszként 
az országneveket is belevontuk — célunk annak a megállapítása volt, 
vájjon népnévhasználata egységes, logikus, vagy következetlen-e? 
Vagyis mindenütt azt vizsgáltuk, vájjon egy népnévnek csak egy 
etnikai értéke van-e nála, vagy több? A vizsgálatban az Alexias ilyen
irányú végigtanulmányozása folyamán mindenütt a szöveg értelméből, 
mintegy belső kritériumok alapján igyekeztünk minden egyes népnév 
etnikai értelmét meghatározni valamennyi előfordulási helyénél, segít
ségül és összehasonlítási alapul véve az akkori Európa és Ázsia tényleges 
népi, nemzeti elrendezkedésének ismeretét.3 E vizsgálat eredményeit 
adjuk a következőkben. Természetesen nem közölhetjük itt Anna 
Komnene valamennyi népnevének valamennyi előfordulási helyét, mert 
ez szükségtelenül megnövelné dolgozatunk terjedelmét. Minden nép
es országnévnél csak azokat az előfordulási helyeket közöljük zárójel
ben (az id. kiad. lap- és sorszámával jelölve), amelyeket az illető név 
etnikai értékének meghatározásában példák- vagy bizonyítékokként 
használunk fel.

1 V. ö. Moravcsik Gy., A magyar történet bizánci forrásai 248.
2 Moravcsik Gy., i. m. 181, 248.
3 Itt a következő munkákat használtuk ellenőrzésre : Du Cange jegyzetei 

az Alexias bonni, 1878-i kiadásának II. kötetében ; B. Leib jegyzetei az Alexias 
legújabb kiadásában : Anne Comnéne Alexiade (Régne de l’empereur Alexis I 
Comnéne 1081—1118), 1. 1 . . . par B. Leib, Paris 1937 (Collection byzantine publiée 
sous le patronage de l ’Association Guillaume Búdé), melynek eddig csak az 
I. kötete (az Alexias I —IV. könyvei) jelent meg; F. Chalandon, Les Comnéne. 
Études sur Vempire byzantin au X I* et X II* siecles. I. Essai sur le régne d’Alexis 
Ier Comnéne (1081 —1118), Paris 1900 ; Váczy Péter, A középkor története (a Ma
gyar Szemle Társaság Egyetemes történetének II. kötete), Budapest 1936 ; Mika 
Sándor, A hűbériség és a keresztes hadjáratok kora (Nagy Képes Világtörténet, 
szerk. Marczali H., V. köt. 2. rész). — Természetesen ezek adatait csak ott idéz
zük, ahol bizonyításunk menete megköveteli.
Évkönyv az 1942. évre. 9
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Az első eredmény, mely a dolog természetéből folyóan adódik az, 
hogy Anna Komnene nép- és országnevei két csoportra válnak szét. 
Az első csoportba a tulajdonképpeni, tényleges nép- és országnevek 
tartoznak, vagyis azok, amelyek az illető népeknek és országoknak 
akkor tényleg használt neveit adják görög átírásban. Á másik csoportba 
az archaizáló értelemben használt nép- és országnevek tartoznak. Ennek 
főismérveként az szolgál, hogy az illető nép- és országnevek már antik 
íróknál is előfordultak s akkori jelentésükhöz képest Anna Komnene 
használatában jelentésváltozást .mutatnak. Természetesen itt eléggé 
nehéz a pontos határvonalat megvonni. Mert pl. tényleges népnévnek 
kell számítanunk az olyan ókorban is használatos népneveket, melyek 
Anna Komnene korában a görög birodalom területén belülre vonat
kozóan tényleges bizánci használatban maradtak (pl. MoxeBovs«;), 
valamint az ókori eseményekre vonatkozó antik nép- és országneveket 
is. Ellenben az archaizáló értelműek közé kell sorolnunk olyan korai 
bizánci eredetű népneveket, melyek jelentésváltozáson estek át (pl. az 
*Ay«pt]voí népmegjelölést, mely a korai bizánci íróknál az arabokat 
jelöli, itt viszont már a szeldzsuk törökök értendők rajta). A nép- és 
országnevek mindkét csoportjának ismertetésénél nyugat-keleti irány
ban haladunk, ismertetve először a nyugat- és középeurópai nép- és 
országneveket, majd a bizánci birodalom akkori fennhatósága alá tar
tozó népek és néprészek neveit, végül a keleti, főként ázsiai népek és 
országok neveit. így egyúttal képet nyerünk arról is, milyen fogalmai 
voltak az írónőnek az akkori világ etnikai és politikai, illetőleg földrajzi 
tagozódásáról.

Tényleges nevükön szerepelnek az Alexiasban Nyugateurópa akkori 
államai közül a következők : az akkori Franciaország hűbéri tarto
mányai közül $Xdvxpa (I 24324 24721 II 8U I2223 I2724) =  Flandria 
grófság, Nopp-ovía (I 354 3Ő22) =  Normandia grófság és Bpâ evtóv (I 
44i6) =  Barcinon grófság, az akkori Németbirodalom területéről pedig 
az arelati királysághoz tartozó npeßevx£a (II 8i 26 8221 8526) =  Pro
vence grófság. Az akkori Németbirodalom területéről származnak azok 
a Né|jux£oi (I 8420 a2 869) =  németek, akik zsoldosokként szol
gáltak a bizánci császári hadseregben. Ez a nevük szlávból kölcsönözve 
került a középgörögbe. Az akkori részekre szakadozott Itália tényleges 
nevének kell tekintenünk az ’IxaXía (I I 7 7 12 ]3 179J nevet, mely in
kább földrajzi egységet jelent. Viszont az ugyancsak tulajdonképpeni 
népnévnek tekintendő ’IxaXoí (I i920 I7715 19 I795 8 II i 6726 I7 i1?) =  
olaszok népnév összefoglaló értelemben jelöli Itália akkori lakóit. Itália 
akkori városállamai közül szerepelnek Tévoua (II I4324 23429) =  Genova
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és lakói a Tevoüaioi (II I3632 137, 1319 24 28) — genovaiak, MéXcpy] (I 4410 
I 5 4n 21 I97i2) =  Amalfi és vidéke s lakói, az ’A[i.aX<p7]vot (I I 9912) =  
amalfiiak, Ilíoaa (II I32i9 I432s 23429) =  Pisa s polgárai a Iliaaatot 
(II I33i 21 23 25 29 I344—5) =  pisaiak (a Ihaaaíxd.;3 jelző pisait jelent, 
pl. II I 33 i9). Bevexía (x I 35e I 54u 195 23 i 97 6 9 II i 4 3 24) =  Velence és 
polgárai a Bevéxixot (I I 3 3 3 és sok más helyen) =  velenceiek, s végül 
‘Pcojjltj (I 4 3 7_ 8, stb.) =  Róma. Ez a név egy helyen (I 4 4 29- 3i) határo
zottan a pápai államot jelenti. Végül Itália nagyobb területi egységei 
közül tulajdonképpeni nevén szerepel ’ATtouXirjta (I 4% 30 549 13 I3 i12 
i32JO I9827) =  Apulia, Robert Guiscard délitáliai normann királyságá
nak egyik alkotóeleme és lakói az ’AirouXrj'ioi (I 171^) =  apuliaiak, 
valamint StxeXía (I I 7 7 12 23) =  Szicilia és lakói a SixeXoi (I I 7714) =  
sziciliaiak. Mindezek a felsorolt nép- és országnevek a fent megadott 
jelentésben, mely természetesen nem mindenütt etnikai természetű, 
egyértelműek és ellentmondás nélkül használtak. Szándékosan hagytuk 
felsorolásunk végére a Nopp.dvot népnevet, mert ennek logikus haszná
latában Anna Komnenenál némi törés észlelhető. A Nopp-ávoi népnév 
előfordulásainak egyik csoportja (I 36! II 774 12 18 22 30 789) határozottan 
franciaországi, normandiai normannokat takar, míg a másik csoport 
(II I2 7 23 1 28 32 I 2 9 13) mögött határozottan lombardiaiak rejlenek, akiket 
tehát az írónő csak tévedésből tartott normannoknak azért, mert több 
francia gróf is csatlakozott hozzájuk.1 Tulajdonképpen tehát itt is 
csak tévedésről van szó, nem pedig a népnév szándékos, logikátlan 
átruházásáról.

A bizánci birodalomtól északra eső országok közül tulajdonképpeni 
nevén szerepel Eepßi« (II 3728 240u_ 12) =  Szerbia (Zeta és Rascia), 
ennek lakói a Sepßot (II 3712) =  szerbek és Oupfpía (I 1763g II y ö 2 7 )  =  

Magyarország. A birodalomtól északra élő népek közül ilyen tulajdon
képpeni, nemzeti nevükön szerepelnek a Bápcqpfot (I 8419 22 I4 i25) =  
skandináviai eredetű orosz-normann varégok és angol-varégok a csá
szári hadseregben. (Ezeket Anna jellegzetes bárdjuk után többször 
oí TteXexúcpopot ßcipßapot, oí eiti xőóv á>|i(ov xá í̂cprj xpaBaívovxec, stb. körül
írásokkal jelöli meg. Főtisztjük, aki a bizánci udvarban rendszerint az 
akoluthosi tisztséget viselte, egyszer (I 23620) ó őpp)v Bapajpa; néven 
szerepel, ahol azonban Bapcqpa nem országnév, csak a konstantiná
polyi varégcsoport összefoglaló neve s a cím egyértékű Kinnamos 
iceXexucpoptuv é̂ áp̂ tov kifejezésével.) A birodalom északi határai mentén 
tanyázó népek közül saját nevükön szerepelnek a Kojravoi (I 23416

1 V. ö. Du Cange jegyzetét, i. h., II 631 és F. Chalandon, i. m., 224 — 226.
9*
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242—244 II 9—19 60—71 24013 256—261) =  kúnok és az Ou£oi 
(I 24229) =  űzök, valamint a már a birodalom határain belül élő IlaxOvGtxot 
(I 23 5 x 23 926 2 4026_ 27 24i14 24528 2474 2483 II io7 i222 133) =  
besenyők. E három népnév tárgyalására még vissza kell térnünk.

A Balkán bizánci uralom alatt álló népei közül nemzeti nevükön 
nevezi az írónő a bolgárokat =  Bo-jX̂ apoi (I 749 23512 13 II 8U i i 14 
I729) s ezek régi országát BouX̂ apta-t (II I921), melynek neve itt egy
értelmű az achridai érsekség területével. Ugyancsak nemzeti nevükön 
szerepelnek a BXäyoi (I iő923 II 712 6i 30 Ö228) =  balkáni vláchok és az 
yApßavot (I 2535), "Apßavixoci (I 20217) =  albánok is, valamint valami 
egyelőre közelebbről meg nem határozott Sö-XaßoYevei; (I 5 823 2 3 517) =  
szláv nép is, amelyben — mint később látni fogjuk — a bolgárokat kell 
látnunk. Népnévként használja Anna Komnene a Mavtyalot vallási 
megjelölést is (I 1387 iőo22 i 8725 i 8817 stb.). Ezzel a névvel az Ioannes 
Tzimiskestől legyőzött és Philippupolis környékére telepített bogomil 
örményeket jelöli, akiket pauliciánusoknak is mond.

Magát a bizánci birodalmat és a bizánciakat archaizáló névvel 
jelöli, de a kortárs-görögöket, ha az antik görögséggel való nyelvi és 
kulturális megszakítatlan öszefüggésüket akarja kifejezni, többször 
nevezi "EXXyjvec-nek (I 1293 i 8o31 23516 Il569 839 i4 i16 I7 i21 2o628 2175 
293a0), amely népnév ilyen értelemben tulajdonképpeni népnévnek számít. 
Görögül beszélni nála : éXXyjví̂ eiv (I 313 23510 II 28i 19 29330). A bizánci 
birodalom alattvalói jelölésére inkább földrajzi, mint etnikai jelentés
értékkel, de egyértelműen használja a követekző néprész-neveket : 
Gp̂ xec =  OpáxY] lakói, MaxeBovsi; =  MaxaBovía lakói, GexxaXoí =  GsxxaXía 
lakói, Kpyjxes =  krétaiak, Bi&uvot =  Bi&uvía lakói, KíXtxeq; =  KiXtxía 
lakói, najKpúXtot =  IIa|j.<puXta lakói, MapuavBrjvoí a Sangaris-folyó jobb
partjának lakói, Súpoi =  Supía lakói s végül Xiojíoxyjvoí == a phrygiai 
Choma város környékének lakói, katonák a császári hadseregben. 
Mindezek bizánci főhatóság alatt álló vagy állott keresztény népek.

A birodalom akkori határaitól keletre eső népek és országok közül 
saját nevükön szerepelnek : az ’AXavoí (I 6632 II 243 I 9310 25 2Ő827) =  
alánok, yIßyjpoi (I 20721 II 293n) =  ibérek.’Appivtoi (I 6y15 I I 193 4Ő13_ 14 
stb.) =  örmények, ‘EßpaToi (II I2323) — jeruzsálemi zsidók, yApaßsc 
(II i2332) =  a bagdadi kalifátus megmaradt arab alattvalói, ’Evői (I 
24312) =  hinduk, Xccotoi (I 2i8ix 25) =  az izmaelita asszaszinok szel- 
dzsuk szolgálatban. Végül a BaßuXwvioi (II I2412 13 17 22 stb.) nép
név a bagdadi kalifátus szeldzsukjait, a Toupxopioivoi (II 2484g) a 
tulajdonképpeni szeldzsuk törököket, a MouaouX|j.ávoi (II 23726 24814) 
pedig a szeldzsukokat általában jelöli. A műben rengetegszer előforduló
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Toűpxot népnév, ha magában áll, kivétel nélkül mindig a szeldzsuk 
törököket jelenti.

Az Aip7txo<; — Aipittioi, ’IvBixog, ’Apaßioc, MsaoTtoTajxía, Atßöyj és’Aaía 
megjelöléseket tisztán földrajzi értelemben, de egyértelműen használja 
az írónő. Tulajdonképpeni országnévnek számít Xopooáv (I 2i84 2i94 
stb.) =  Khoraszán szeldzsuk szultánság.

Nem is kell bővebben kitérnünk azokra az ókori népnevekre, ame
lyek ókori népek történetének ókori eseményeire vonatkoznak (pl. 
MaxeBdvss I 24310 =  Nagy Sándor alattvalói, aE>.XY]ve<; I 8924 =  a 
homerosi kor hellénjei,stb.), amelyek tehát szintén tulajdonképpeni, 
valódi népneveknek számítanak. Ezek is mind egyértelműek.

Eddigi vizsgálódásaink eredményeképpen tehát nyugodtan meg
állapíthatjuk azt, hogy Anna Komnene tulajdonképpeni népneveivel 
nincs semmi baj. Ahol Anna Komnene a népeket valódi, nemzeti nevü
kön nevezi, ezeknek az alkalmazásában nemcsak szép földrajzi és poli
tikai tájékozottságot árul el, hanem teljesen logikusan, egyértelműen, 
minden félreértést kizáróan alkalmazza ezeket.

Térjünk most át archaizáló népneveinek ugyanilyen módon történő 
értékvizsgálatára. (Ebből a vizsgálatból egyelőre szándékosan kire- 
kesztjük a problémáinkat adó Exú&at, Saupo|iáxai és az ezekhez kap
csolódó réiai népneveket.) A nyugateurópai népekre vonatkozó archai
záló nevek vizsgálatánál mindjárt a legnyugatabbra mutató névnél, 
a KeXrißyjpeQ-nöl (II I7028) fennakadunk. Ezek a »keltiberek« Boe- 
mundnak abban a Nyugaton toborzott hadseregében szerepelnek, 
amellyel 1107-ben Durazzónál megtámadta a birodalmat. A nyilván 
földrajzi azonosság alapján adott név a mai Spanyolország területére 
utal, de csak találgatni lehet, vájjon aragóniai, navarrai vagy kasztiliai 
alattvalókat jelöl-e? Mivel azonban csak egyetlen helyen fordul elő, 
ellentmondó alkalmazásáról nem beszélhetünk, legfeljebb csak homályos 
jelentésről, melyet esetleg a Boemund akkori seregére vonatkozó nyu
gati források segítségével pontosan meg lehetne fejteni. A Tspuocvoí 
(II I4224) és a Tspixavtxóv yévo<; (II I7028) neveken németeket kell 
értenünk. AXajiavía (I 4431 45, 4721 I2024 160—163) IV. Henrik Német
birodalmát jelenti. A Ed£ove<; archaizáló néven (I 4712_i4 2o 4&2) meg_ 
lepő módon Rudolf bajor herceg alattvalóit kell értenünk. $papfía 
(II 7419 7916 i i 921 I4315) egyértelműen az akkori Franciaországot 
jelenti. Ha azonban megvizsgáljuk a $páppt archaizáló népnév s a 
belőle képzett OpoYpxot;3 melléknév előfordulási helyeit, azt látjuk, 
hogy ezek egy csoportja (II 7326 7 529 8o14 9424 i2o6 i4225 i 7025) 
kétségtelenül franciákat vagy legalább is francia többségű csoportokat
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jelent. Talán még azon sem ütköznénk meg, hogy egy másik csoport 
előfordulás (II gg21 i2420 i2729 1374 20% 22719 228g 24i31) általában 
jelenti az első keresztes hadjárat résztvevőit, mert tudjuk, hogy ezek 
túlnyomó többsége az akkori Franciaország területéről indult el a 
Szentföld visszahódítására. Joggal megütközünk azonban annak láttára, 
hogy egy harmadik előforduláscsoport (I 2318 20 24 i347_ 8 i3813 I 7029) 
határozottan a császári seregben szolgáló, illetőleg Robert Guiscard 
alattvalóit képező normannokat jelent, egy negyedik csoport pedig 
(II 23522 23830) egy pisai, genovai és délitáliai hajókból álló hajóhadra 
vonatkozik. Ezek szerint a Opaŷ ot, <DpaYpxo;3 népnévnek Anna 
Komnene nyelvhasználatában három jelentése van : 1. francia, 2. nor
mann, 3. olasz. Hasonló tapasztalatra jutunk a KeXxoí népnév érték- 
vizsgálatánál is. Egy csoportja normannokra (I io3 i 8 9 2021 140! 144— 
151 156—188 196—198 passim), másik (II 73—78 89 92) franciákra és 
(II 100 101—112 240—243) általában az első keresztesekre, egy harma
dik pedig (II 236g 16 19 22) a már említett egyesült olasz hajóhad legény
ségére vonatkozik. A KeXxoi, KsXxtxóg3 népnév jelentése tehát ugyan
úgy, mint a OpáfYoi-é : 1. normann, 2. francia, 3. olasz. A Aaxívoi 
népnév előfordulási helyeinek egyik csoportja (I 120! I3 i32 14614 I478 
i4815_ 16 164—176 186 passim 224162252923610stb.) normannokat, másik 
(II 7 4 i8 767 7 7 4 7 9 a 83—85 87—91) franciákat, illetőleg (II 97—99 104— 
105 I2728 22920 24) általában az első kereszteseket, két hely (I I9917 
II 2397) pedig olaszokat jelent. Hogy tehát az Alexias nyelvében a 
Op«YYô  KeXxoí, Aaxívoi népnevek egymással teljesen egyenértékűek 
s ,1. francia, 2. normann, 3. olasz’ jelentésűek, az még abból is világos, 
hogy az írónő számtalan helyen felváltva használja ezeket ugyanannak 
a nép-, illetőleg embercsoportnak a jelölésére. Ezt láttuk már az emlí
tett egyesült olasz hajóhad esetében, de idézhetjük példának Bouilloni 
Gottfried lotharingiai herceg kereszteseinek esetét (II 87—91), akiket 
felváltva Aaxivoi- és KsXxoí-nak nevez az írónő, vagy azt, hogy Boe- 
mund Laodikeiába szorult kereszteseit s azok felmentőit felváltva nevezi 
meg mindhárom népnévvel (II 138—139). Itt tehát nagy rés mutatkozik 
az írónő archaizáló népnévhasználatának egyértelműségén, mely azt 
eredményezi, hogy olyan epizódoknál, melyek más források bevoná
sával nem ellenőrizhetők, nem tudjuk megállapítani, hogy francia, 
normann vagy olasz embereket jelöl-e a fl>p«YYot, vagy Aaxivot, ille
tőleg KeXxot népnév. Csak annyit állapíthatunk meg, hogy Anna 
mindhárom archaizáló nevet egy típus jelölésére alkalmazta : a nyu
gati, római katolikus, feudális társadalmi berendezésű világ tőle ismert 
típusának képviselőire.
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Az Alexiasban szerteszét sokat használt Aofpßap$?a archaizáló 
országnév is érdekes jelentésváltozást mutat : nem Lombardiát, hanem 
Calabriát és Campania egy részét jelenti, melyek Apuliával együtt az 
Itália déli felében levő normann államot alkották. Ennek megfelelően 
a AofpßapSw népnév ennek az államnak a polgárait jelöli. Az ’Iaituxía 
nevet viszont szabályos archaizálással használja Anna Apulia egy 
részének jelölésére (I 5o27).

A birodalom határaitól északra eső országok és népek közül a kö
vetkezők szerepelnek archaizáló néven : 9 oúXy] (I 8419 9O10 II I 7 °26) =  
a varég zsoldosok őshazája, Skandinávia. Azt, hogy a Aaxes népnéven 
az Alexiasban a magyarokat kell érteni, Iorga egy kérdőjelén kívül még 
egyetlen kutató sem vonta kétségbe semmivel sem. Hat helyen említi 
őket Anna Komnene : i. I nőig—20: a magyarok 1059-i, a birodalom 
elleni támadására céloz ; 2. I 227^6: magyarok 1087 tavaszán a trón
fosztott Salamon király és Tzelgu közös, Bizánc elleni vállalkozásában ; 
3. II 7432: Arniensi Péter keresztes serege a magyarok földjén át vonul 
bizánci területre 1096-ban; 4. II 22i29_ 31: 1108-ban Peri(s) ispán és 
Simon mint a magyar király megbízottai szerepelnek az Alexios és 
Boemund között kötött béke aláíróiként ; 5. II 24012_ 14: az első ke
resztesek érkezésekor Alexios egyes csapatai a Duna vidékén a kúnok 
és a magyarok betöréseit vigyázták ; 6. II 25819: a magyarok a Hai- 
mostól északra laknak. Az Ouwoi archaizáló nevet az úzokra alkal
mazza Anna Komnene (I 24227_ 29 2433). Megfejtetlen, kiket ért Anna 
Komnene azokon a Taüpoi xai Sxófrai-on, akik egykor régebben 
Philippupolist kifosztották (II 2572). Mivel több bizánci író az oroszokat 
nevezi tauroskytháknak, itt talán Svjatoslav egykori orosz seregére 
gondolhatnánk.1 Aakjiátat (I 5 7 ^  i4 i20 25225 II i9n 14 2024 25 376 
5325 i 554 i 7 2i8) és AaA.jj.atia (I 57u I4027 stb.) mindig Konstantin Bodin, 
Mihály és Ulkan zetai, illetőleg rasciai szerbjeit s ezeket a szerb állam- 
alakulatokat jelenti. Egyértékű tehát a Sepßoi és Sepßla nevekkel 
A Balkán többi, nem görög lakói közül oí itepl tyjv ’Â piBtö Toűpxo 
(I 1383) néven szerepelnek a vardarióta-türkök, Ouétove«; archaizáló 
néven pedig (II I7 i19 25i28) a szláv narentai kalóznép.

Magukat a bizánciakat Anna mindig az archaizáló fJoj|iaIo 1 
‘Pojjjiaíxoi; névvel jelöli (passim). Ebben az értelemben bizánci görög 
nyelven beszélni: pcojxatCeiv (I 2499_ 10), a bizánci birodalom pedig 
lPa>|j.avía (I io930 II I4221 2I313 2393).

1 V. ö. Die altrussische Nestorchronik Povest' vremennych let. In Übersetzung
hrsg. von R. Trautmann, Leipzig 1931, 4813_ u .
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A Kelet népei közül egyértelműen a szeldzsukukat jelöli Anna a 
Sapax7]vot, Ilépaat, ’AfapYjvoí, ’IajJicnrjX.ixat, oí xoó ’IanaVjX, oí ex xoü ’Ia|io^k 
archaizáló nevekkel is, amelyeket sokszor egymással és a Toűpxo 
névvel felváltva használ a szeldzsukok jelölésére. Egy ízben kivételesen, 
a szöveg összefüggéséből világos módon a oí vo|ictöe!; Sxó&at kifejezéssel 
(I 22214) jelöli a szeldzsukokat. A Ilepoí«; országnév szintén egyértel
műen a szeldzsuk birodalmat jelenti. Ellenben nem volna könnyű 
eldönteni azt, milyen armeniai vagy paphlagoniai népet ért Anna a 
XaXoßec-en (II 2584)?

Anna Komnene áttekintett archaizáló népneveinek vizsgálata tehát 
azzal az eredménnyel záiható. hogy néhány egységes, de számunkra 
homályos értelmű archaizáló neve mellett (KeXxißy|pec, Taöpot xaí Sxóö-ai 
és Xoikußes) három másik archaizáló neve ((Dpá-yfot, KeXxoí, Aattvot) nem 
egy határozott népet jelöl, hanem legalább három (francia, normann, 
olasz) egy típusba, a nyugati keresztény lovagnépek típusába tartozó 
népet ért alattuk az írónő. Elvileg tehát meg kell engednünk azt, amit 
Iorga állított, hogy Anna Komnene archaizáló névhasználata nem 
mindig egyértelmű. De az eddig észlelt zavar korántsem olyan nagy, 
mint amilyent ő akart nála felfedezni.

Lássuk már most az eddig szándékosan mellőzött Sxó&at és Sao- 
pojjiáxai archaizáló népnevek kérdését.

A Sxóftcti népnév használatát eddig két ponton érintettük. Láttuk 
t. i. azt, hogy a Taöpot xal Sxó&oi megjelölés (II 2572), mely határo
zottan összetartozik, mintegy szóösszetétel helyett áll s belőle a Sxú&at 
külön ki nem emelhető, mint a más bizánci íróknál előforduló Taupo- 
oxúb-at népnév megfelelője, valószínűleg oroszokat jelent. Láttuk azt 
is, hogy a oí vo|id<tec; Sxófrai megjelölés egy helyen (I 22214) határo
zottan a szeldzsuk törökökre vonatkozik. De itt is ugyanaz az eset, mint 
a Taüpoi xaí Exófrat megjelölésnél. T. i. egyik megjelölés sem tartozik 
a magában álló Sxú&at népnév kategóriájába.

A magában álló Exóíktt archaizáló népnévnek a vizsgálatában, 
mely az Alexiasban igen sokszor fordul elő, először minden külső segéd
eszköz, történeti összehasonlítás alkalmazásától elvonatkozva kizárólag 
a mű szövegének értelmére támaszkodunk. Azt vizsgáljuk, ad-e maga 
a szöveg olyan belső kritériumokat, amelyek egyes előfordulási helyeken 
elárulják, melyik akkori népet értette Anna Komnene a Sxufrat-on? 
Most látjuk különösen, milyen nagy szerencse, hogy az antik mintákon 
csüggő írónő, ha vonakodva is, ha a boiotokat és egyes barbár szige
teket nevükön nevező nagy Homeros példájára való hivatkozással is, 
de mégis csak használ tulajdonképpeni, valódi, modern népneveket is,
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éppen az »elbeszélés pontossága kedvéért«. Azt tapasztaljuk ugyanis, 
hogy előadásának több olyan szakasza van, amelyekben ugyanarról 
az embercsoportról szólva felváltva használja megjelölésére a Sxófrai 
archaizáló nevet és egy valódi népnevet úgy, amint azt már más 
archaizáló nevek használata közben is tette. Az, hogy ugyanazt az ember- 
csoportot egyszer Sxúfrat-nak, majd megint egy tényleges nevén meg
nevezett nép tagjainak mondja, olyan belső kritériuma a szövegnek, 
amelyre támaszkodva kétségtelen bizonyossággal megállapíthatjuk, 
hogy Anna Komnene az események elbeszélésének abban a szakaszában 
milyen egykorú népet jelölt a Exúfrai névvel?

Lássunk egy ilyen szakaszt, amelyre már több kutató felhívta 
figyelmünket és fogjunk hozzá kibogozásához. Alexios Komnenos 
császár, mint láttuk, nagy és hosszantartó háborút volt kénytelen 
viselni a skythák ellen. Ennek a háborúnak egyik szakaszát beszéli el 
Anna Komnene az Alexias VII. könyvének 3. fejezetében (I 233—240). 
A császár attól való féltében, hogy követei elutasítása miatt a skytha 
sereg ráront, a Sidera-völgyön át a Vitzina-folyót, Pliskovát s Symeon 
Dombját érintve, melyet az odavalósiak a Skythák Tanácshelyének 
neveznek, egy Dristrához közeli folyó mellé vonul s ott tábort üt. A sky
thák becsapásaikkal nyugtalanítják Alexios táborát. A császári sereg 
Dristra alá vonul s rövid ostrom után beveszi a várost. A város két 
fellegvárát azonban továbbra is tartják Tatus rokonai, míg Tatus 
előzőleg elment, hogy magával hozza a kúnokat a skythák segítségére. 
A császár erre visszavonja seregét egy a Dunához közeli folyó tájára 
s haditanácsot tart : vájjon rátámadjanak-e a skythákra? Vezérei 
közül Palaiologos és Maurokatakalon Gregorios a mellett foglalnak 
állást, hogy el kell halasztani a besenyők kel (I 235J való megütközést s 
vissza kell vonulni Nagy-Preslavba. Ha a skythák látnak majd bennün
ket így hadirendben elvonulni, — mondja ez a két vezér — elvesztik 
a harchoz való bátorságukat, nekünk viszont Nagy-Preslav biztonságot 
nyújt majd, mert ki-kitörve onnan a skythákra, elvágjuk még élelem
szerzésük lehetőségét is. A császár azonban a harcot tanácsoló hevesebb 
vezérekre hallgatva másnap hajnalban csatarendbe állította seregét. 
De a skythák is felfejlődtek a maguk módján, szekértábort is állítva, 
s rátámadtak a császári seregre, mely azt a parancsot kapta, hogy 
hagyja közel jönni a skythák at. Felbukkantak a skythák szekerestől, 
asszonyostól, gyermekestől. Egész nap folyt a véres csata : megölték 
a skythák Leont, Diogenes fiát. Adrianos, a császár testvére egészen a 
skythák szekereiig nyomulva végül csak két társával tért vissza a skythák 
mészárlásából. Ekkor a csata közben a skythák néhány vezére távolabb-
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ról érkezve még 36.000 főnyi segítséget hozott, mire a bizánci sereg 
meghátrált. Csak a császár és környezete tartja még magát. Három 
skytha gyalog rohanja meg a császárt, ki az egyik skythát levágva, a 
többitől is megszabadul. Mivel azonban a skythdk már szemtelenül 
esnek neki, Alexios is menekülésre gondol. Rámutatva egy csoport 
skythdra: Azokon a skythdk on kell magunkat átvágnunk! — kiáltja 
övéinek és tüzesen rohan a skythdkra. így átvágván magukat a skytha 
csatasoron, kijutottak a skythdk mögötti térségre. Menekülésük közben 
újra skythdkba ütköznek. Egy skytha hátulról akarta Nikephoros Dio- 
genest levágni, de a császár figyelmeztetésére Nikephoros Diogenes 
megelőzte. Többször mondogatta később a császár történetíró leányá
nak : »Ha azon a napon nem én tartottam volna a zászlót, több skythát 
levágtam volna, mint amennyi a hajam szála.« Mivel azonban heves 
szél is támadt s a besenyők (I 23926) is támadták, alig tudta már a zászlót 
tartani. Ráadásul egy skytha hosszú lándzsával rácsapott a kezére. Erre 
a zászlót egy bozótban elrejtve, övéivel éjszaka Goloéba menekült.

íme tehát Alexios s£y//za-hadjáratának egy részletesen elemezett 
szakaszából, a dristrai csatavesztés leírásából nyilvánvalóan kitűnik, 
hogy az elbeszélésnek ebben a szakaszában előforduló Exúfrat, Exofhxo«;3 
nevek (I 233^ 24 30 23417 30—3i 2 3 Ő3 20 23̂ 22 30 34 2374 8 11—12 14 24 2387 2o 
26 28 30 32 239i 8 ii 19 27—28} besenyőket jelentenek, mert ugyanezeket a 
skythdk at az írónő az elbeszélés folyamán kétszer is (I 235 x 23926) nem
zeti nevükön Ilai^iváxoi-nak nevezi.

A következő szakaszban a dristrai csata után Palaiologos hadvezért 
üldöző skythdk (I 24o29 2412 6 22 28) megint kétszer (I 24026_27 24114) tulaj
donképpeni nevükön besenyőknek vannak nevezve.

A következő hosszabb szakasz arról szól, hogy a skythdk at a Tatus 
társaságában már csak a dristrai csata után érkezett kúnok (mindenütt : 
Kojjiavot) a nagy zsákmány miatt megtámadják, legyőzik s egy ideig 
az Ozolimne mellett körülzárva tartják. Végül azonban élelemhiány 
miatt a kúnok hazamennek azzal, hogy majd újra rátámadnak a sky- 
thákra. A skythdk erre átkelve a Balkán-hegység szorosain, Goloe és 
Diampolis között Markellánál táboroznak. A császár a kúnok vissza
tértétől tartva, Synesios útján békét köt velük, hogy majd a kúnok 
ellen használhassa őket. A kúnok valóban visszatérnek, de a skythdk 
ellen. Engedélyt kérnek Alexiostól, hogy ők is átkelhessenek a Balkán 
szorosain. A császár azonban visszatérésre bírja őket. Erre a skythdk 
megint fosztogatni kezdenek. A császár Philippupolistól Kypselláig 
haladva, guerillaharcot folytat a skythdk ellen. E guerillaharcok egyiké
ben bizonyos Migidenos nevű bizánci katona fiát, aki hevesen rátámadt
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a besenyőkre, egy skytha nő megölte. Alexios ekkor újra békét köt a 
skythdkkai, de azok mégis elfoglalják mégTaurokomost is. Ott telelnek 
és a környéken fosztogatnak. — Nyilvánvaló tehát, hogy az ebben a 
szakaszban folytatólagosan feltünedező Sxuftat-helyek (I 2424 13 15 
^4322  32 ^ 44ö 12 is  23 24 27 32 ^ 4 5 i 5 17 28—29 2464) szintén besenyőbet jelente
nek, mert az egyik helyen (I 24528) Ilat^tváxot-nak nevezi őket az írónő.

Folytatva atyja s&yíAa-háborújának történetét, Anna Komnene 
a következő szakaszban így beszéli el a háború további folyását : a sky
thdk elfoglalták Rhusiont, majd Polyboton mellett táboroztak. Alexios 
Konstantinápolyból Rhusion közelébe vonult. A skythdk előőrsei kisebb 
győzelmet aratnak, majd pedig Polybotonból egy Hades nevű helyre 
vonulnak. A császár seregében egy előzőleg hozzá átszökött Neantzes 
nevű skytha árulást kísérel meg, de egy skythdul is tudó félbarbár katona 
leleplezi, mire Neantzes visszaszökik a skythdkííoz. Az erre következő 
ütközetben a Neantzestől kitanított skythdk győznek. A császár a 
Rhusion mellett elfolyó folyóhoz vonul, itt újra felállítja a rhusioni 
lakosokkal megerősített seregét. Ütközetre azonban nem kerül sor, mert 
egyik fél sem mer támadni. E közben a császár szétszóródott csapatai 
is összejönnek Rhusionba. Tatranes, egy másik átszökött skytha jó 
tanácsot ad a császárnak, majd visszaszökve a szemközt táborozó 
skythdk hoz, igyekszik elijeszteni őket a megütközéstől. A császár Mo- 
nastras és Uzas lovasaival összefogatja a skythdk legelésző lóállományát, 
miközben ő maga seregével élőiről támad rá a skythdkra. Alexios serege 
győz : sok skythdt levágnak, sok menekülés közben belefullad a folyóba. 
A császár Tzurulonba vonul. A skythdk utánamennek s a mellette elfolyó 
Xerogypson folyónál táboroznak. A császár egy haditechnikai újítással 
szép győzelmet arat felettük s másnap megint legyőzi a támadó skythdk at. 
Erre a skythdk Kis-Nikaia és Bulgarophygon mellett ütöttek tábort, 
Alexios pedig visszament a fővárosba, Ioannakesre és Maurokatakalon 
Nikolaosra bízva a sereg otthagyott részét. Alig hét nap múlva azonban 
arról értesül, hogy a skythdk Choirobakchoit veszélyeztetik. Sebtében 
ötszáz lovassal megelőzi a skythdk at s bezárkózik a choirobakchoii erődbe 
A skythdk egy része az erőd melletti dombot szállj a meg, mintegy 6000 
skytha pedig Dekaton felé vonul élelemért. Alexios csapatával kitörve 
először a dombon levő skythdk at lepi meg és vágja le, majd ezek skytha 
ruháiba öltöztetve csapatát, s a skytha lovakra ülve rajtaüt a többi 
skythdn s azokat is legyőzi. A császár seregének első része skytha ruhában, 
skytha hadi jel vényekkel, utánuk skytha hadifoglyok, végül hátul a csá
szár és csapata lándzsákra tűzött skytha fejekkel: így vonultak Choi- 
robakchoitól Bizáncba, félelmet s derültséget keltve ezzel a katonai
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tréfával. A skythák azonban elárasztják az egész Nyugatot : zsákmá
nyolnak, várakat foglalnak el s a főváros tőszomszédságában, Bathys 
Ryaxban is felbukkannak. Alexios Ainosig vonul, onnan pedig Choirenoi 
közelébe. Itt a folyó s egy mocsár közt tábort ver, seregét otthagyja 
s maga visszamegy Ainosba. Itt jelentik neki, hogy nagy skytha had
sereg közeledik a choirenoi táborhoz. A császár visszasiet a táborba. 
Nagy kún sereg is érkezik a közeibe (mindig: Kojjuxvot). A császár ügyes 
diplomáciával megszerzi a kúnok szövetségét a besenyők ellen. Alexios 
hidat veret és seregével átkel a folyón. Melissenos is megjön az újonnan 
toborzott sereggel. A skythák kai való kisebb összecsapás után Alexios 
seregével Lebunionba vonul. Neantzes néhány skythával megint átszökik 
hozzájuk. Ezúttal azonban a császár letartóztatja őket. A csata előtt 
a skythák megpróbálják a maguk szövetségére vonni a kúnokat. A kúnok 
azonban jelentették a besenyők kísérletezését a császárnak, s követelik 
tőle a skythákkal való megütközést. Alexios attól való féltében, hogy a 
besenyők mégis csak elcsalják tőle a kúnokat, elrendeli a megütközést. 
Ebben a híres lebunioni csatában a bizánci sereg a kúnok támogatásával 
megsemmisíti a skythák népét. A skytha foglyokat a csata utáni éjjelen 
a bizánci sereg mészárolta le.

Világos tehát, hogy a skytha-háború leírásának ebben a hosszú 
szakaszában is a rengetegszer előforduló 2 x6&at, Exü&ixoc; 3 név (I 254— 
263 és II i —18 passim) az elbeszélés töretlen vonalvezetése s a szakasz 
végén felmerülő belső kritérium tanúsága szerint — vagyis mivel a 
skythák a szakasz végén három ízben (II io7 I222 133) nai£tváxoi-nak 
vannak nevezve — valamennyi előfordulásában besenyőt jelent.

Most már csak az van hátra, hogy ezt a szöveg értelméből, a belső 
kritériumok alapján nyert eredményünket tovább érvényesítsük, egye
lőre megint csak a külső, történeti összehasonlítás igénybevétele nélkül. 
Ezt az eddig nyert eredményünket úgy fogalmazhatnók meg, hogy 
Alexios skytha-háborúja elbeszélésének túlnyomó részéből — hiszen 
csak az elbeszélés előzményeit és első szakaszát nem érintettük még — 
egyértelműen az derült ki, hogy ez a skytha-háború besenyő-háború volt. 
Nézzük már most az előzményeket s Alexios skytha-háborújának elejét 
Anna Komnene előadása sorrendjében.

Azon a helyen, ahol először céloz atyja skytha-hadjáratára, arról 
van szó, hogy Alexios a Robert Guiscard ellen vívott háborújában a 
kincstár üressége miatt a templomok szent edényeiből veretett pénzt, 
hogy hadsereget szervezhessen. Ugyanehhez az eszközhöz folyamodott 
egyszer később is, — mondja az írónő — »mikor már értesült arról, hogy 
az ellenségnek megint egy másik fellege, a skythákat értem, indult meg
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ellene« (I I 592—3)-1 Olyan világos célzás ez Alexios besenyo-háborújára, 
hogy itt is nyugodtan elvégezhetjük a Sxúfrat =  besenyők azonosítást. 
— E miatt a Robert Guiscard elleni háborúban alkalmazott kényszerű 
eszköze miatt egyházi részről sok támadás érte Alexiost. Éppen ezért, 
amikor a Robert elleni háború vége felé egy kis lélekzethez jutott, Alexios 
összehívta a kormányzótanácsot s védekezett azokkal a vádakkal szem
ben, amelyek őt a szent edények lefoglalása miatt időközben érték. 
Emlékezteti a tanácsot azokra a nagy veszedelmekre, amelyek a biro
dalmat a Robert elleni háború kitörésekor a perzsák (=  szeldzsukok), 
a skythdk (=  besenyők) és Longibardia (=  Robert Guiscard) részéről 
fenyegették (I I9018).2 A fent mondottak értelmében ebből azt a követ
keztetést kell levonnunk, hogy a besenyők már jóval Alexios besenyő
háborúja előtt is fenyegették a birodalmat. Alexios besenyő-háborúja 
tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy a Philippupolis-környéki harcias 
és rablóhajlamú manichaeusok (=  bogomilok) Traulos vezetésével fel
lázadtak a császár ellen. Traulos manichaeusaival elfoglalja Veliatovát 
s Veliatova és Philippupolis között fosztogatnak. »Traulos azonban ezzel 
sem elégedve meg, szövetségi szerződést kötött a Paristrionban lakó 
skythákkal, megnyerve magának a Glavinitza és Dristra vidékének s az 
ezekkel szomszédos területeknek főembereit s ugyanakkor feleségül vévén 
a skytha főnökök egyikének leányát, minden erejével azon igyekezve, 
hogy a császárt a skythdk támadásával szorongassa« (I I 9 2 21_ 26) .3 Ale
xios chrysobullonnal erősített ígéretekkel igyekszik visszaédesgetni a 
veszedelmes Traulost. »Ám a rák nem szokott megtanulni egyenesen 
já rn i: ugyanaz maradt, aki tegnap és tegnapelőtt volt, magához édes
getve a skythdkat, többeket magához híva azok területeiről és foszto
gatva az egész környéket« (I I9232—1933).4 Mindenki látja, hogy 
Glavinitza, Dristra és ezek szomszédságának ezek a skytha főnökei, 
akik egyikének leányát Traulos feleségül is vette, nem lehetnek mások, 
mint Tatus és társai s alattvalóik, a Paristrionban lakó skythdk, ugyan
azok a később a ifévoc t i  Exo&ixov-nal megszaporodó skythdk, akik

1 eitel xai au&i? áXXo vécpoí ey&ptüv, toüí Zxúfrac cpTjp.í, xax’ aüxoő e^opjiwv 
y.ep.aíbjxoi.

2 . . . t ó ;  tíüv £xjfr<Lv £x8po(ia:<; . . .
s 6 5s TpaoXös xoúxoti; (ríj ápxoúíJLEvoí axovSá^ p.exá xdiv xo üaptaxpiov vs^ojievaiv 

Zxufttöv exoieíxo xoű; itepl xijv TXaßtvixCav xat Aptaxpav ^yejj-óvai; xai xá xaóxatc; xapaxetp.Eva 
óxoxoioÚjievoc;, jivr]3xeu3a^evoi; áp.a éaux<j> xat xü»v XoyáStuv Lxuö-üjv evó; fruyaxápa, axEÚSiuv 
°Xif( yeipl Xuxfjaai xöv aöxoxpáxopa Stá xrj? xiiv üxufrüjv eiteXsóoeax;.

4 ó Se xapxtvo; opfrá ßaSiCstv oüx ep-dvDavev ó aüxo<; Se xjv ó yfréi; xai xpoxptxa xoúc 
^e Sxú&aí üxoxotoúp.evoc; xai xXetova«; ex xtüv oifexépajv îexaxep.xdjj.evei; (̂upüiv xai X̂ CŜ -evo«; 
xá xapaxEtp-Eva áxavxa.
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ellen Alexios skytha-, azaz besenyő-hadjáratát viselte. Vagyis — ha a 
szövegből merített belső érveink nem csalnak — ezeK a paristrioni 
skyihák, Tatusék és alattvalóik is besenyők voltak.

Anna Komnene ezután elmondja, hogyan fejeződött be a Robert 
Guiscard elleni háború, s hogyan terjeszkedtek a szeldzsukok Kisázsiá- 
ban. Szultánjuk levélben kéri meg Alexios császár leányát legidősebb 
fia számára. Hallotta, — írja — hogy alig szabadult meg a császár a 
latin háborútól (=  Robert Guiscard támadásától), most a skythák 
készülődnek ellene (I 2i610).1 Ez megint világos utalás Alexios besenyő- 
háborújára.

Elbeszélve még Alexiosnak a kisázsiai szeldzsukok visszaszorítására 
vezetett hadjáratát, Anna nagy lélekzetet vesz : hangsúlyozza, hogy 
az események torlódása miatt az elején kezdi az új háború történetét, 
íme, itt vagyunk a févoc ti Exufrtxdv-helynél! Megérkezik a févot; ti 
Sxu&ixdv a Dunához s felmerül a szüksége annak, hogy egyezségre 
lépjenek azokkal, — Anna Komnene éppen csak hogy nem teszi hozzá : 
a skythák kai — akik a Duna vidékén laktak. Ezek főemberei közül 
most a dristrait, Tatust, névszerint is megemlíti. Másik, glavinitzai köz
pontjuk helyett itt Vitzinát említi. Az újonnan jött »skytha törzs« átkel, 
és némi nyugtalankodás után megtelepszik a Paristrionban. A Velia- 
továba befészkelődött Traulos és manichaeusai meghallván a skythák- 
nál történteket, akcióba lépnek és segítségül hívják a skythák at. A sky
thák átkelve a hegyszorosokon, Veliatován túl ütöttek tábort. Pakurianos 
és Vranas császári hadvezérek megütköznek a nagy túlerőben lévő 
skythákkal s mindketten elesnek. Erre Tatikios és Humbertopulos 
császári serege Adrianupolisból kiindulva Philippupolis előtt, Vlisnos- 
nál ütközik meg a skythákkal s megfutamítja őket. Tatikios Philippu- 
polisból új csatára készül ellenük, mert a Veliatova vidékén fosztogató 
skythák Philippupolis felé közelednek. Tatikios seregével átkel a Maricán. 
Mindkét sereg csatarendben áll egymással szemben két napon át, de 
egyik sem mer támadni. Végül a skythák elvonulnak a Sidera-völgybe, 
Tatikios pedig Adrianupolisba s otthagyva seregét, onnan Bizáncba 
megy. Az elbeszélésnek ebben a szakaszában a Sxó&ai, Exu&txoc3 
nevek előfordulásai (I 2235 g 17 2127 31 224 is 2127 28 225 n 20 25 26 22Ó1X13) 
együttesen jelzik a paristrioni skythákat (=  besenyők) s az újonnan 
megtelepedett févoc t i  Sxuö-ixov-t, ha — ami nagyon valószínű — 
ez is kivonult velük együtt. Mindenesetre az írónő ezeket az újonnan 
jöttékét nem említi többé külön a későbbi paristrioni események kapcsán

. . . oí Exúfrai xatá aoü é-coijuíCovTai . . .



A PARISTRIONI »ÁLLAMALAKULATOK« 143

sem. Az újonnan jött skytha törzs tehát Anna Komnene előadásában 
belesimul a paristrioni skythák tömegébe.

Most egy rövid epizód követekzik, amelyben megszűnik a Sxódat 
név eddig mutatkozott és ezután is tapasztalandó egységes .besenyők’ 
jelentése s a Exúftai név egy rövid szakaszon át gyűjtőnévnek mutat
kozik. A következő tavasszal Tzelgu skytha fővezér 80.000 főnyi vegyes 
hadsereggel jelenik meg, melyben a skythák mellett sauromaták és 
dákok (=  magyarok) is vannak ; az utóbbiak Solomon vezetésével. 
A sereg Chariupolison át Skoteinosig nyomul előre. A bizánci sereg 
Maurokatalon Nikolaos és Vebetziotes vezetésével Pamphylonon át 
Kuléig vonul. A skythák a bizánci sereg mögé húzódnak s követik azt. 
Maurokatakalon a skythák sokasága láttára haditanácsot tart, hogy 
megütközzék-e a skythák kai ? E mellett döntenek s az ütközetet meg 
is nyerik : maga Tzelgu elesik. A skythák Kule és Skoteinos között 
igen sokan elesnek menekülés közben. A bizánci sereg visszatér Kon- 
stantinápolyba. — Ebben a szakaszban a Exúfrai, Sxufrtxoi;3 név elő
fordulásai (I 2273 4_5 19 2282 7 16) a besenyők re, sauromaták ra és a 
magyarokra, gyüjtőnévszerűen vonatkoznak.

Ez után a kis törés után az elbeszélés következő szakasza egyenes 
vonalban kapcsolódik azokba a nagy szakaszokba, melyekben az írónő 
a skythák at többször üoT t̂váxoi-nak nevezi. A skythák Makedoniából 
kiszorulva megint a Paristrionba térnek vissza s onnan pusztítgatják 
a birodalom területét. A császár nem hajlandó eltűrni azt, hogy a 
skythák bizánci területen függetlenül éljenek. Ezért Adrianupolison 
át Lardeába vonul, míg Georgios Euphorbenost a flottával Dristra felé 
küldi a Dunán. A császári sereg vezéreivel haditanácsban vitatja meg : 
átkeljenek-e a Balkán-hegységen ? A mellett döntenek, hogy a Pari- 
strionban veszik fel a harcot a skythák kai. A skythák a flotta s a császári 
sereg közeledtének hírére követséget küldenek a császárhoz, békét 
kérve és ennek fejében 30.000 lovast ígérve a császári seregbe. Alexios 
egy neki előre bejelentett napfogyatkozás felhasználásával megtréfálva 
a skythák követeit elutasítja kérésüket és Bizáncba kísérteti őket. 
A követek azonban útközben visszaszöknek a skythák táborába. Itt 
kapcsolódik bele ez a szakasz a legelőször tárgyaltba, mely azzal kezdő
dött, hogy a császár attól való féltében, hogy követeik elutasítása 
miatt a skythák serege ráront, Dristra alá vonult. Mivel — mint láttuk 
— a dristrai csata leírásában a skythák at többször besenyők nek nevezi 
az írónő, ezért ennek a szakasznak az összes Sxú&at előfordulásait 
(I 2283g 229,7 810 2121—22 26 ^3® i2—13 23^23  2 3 ^ 2  712 22 3i) szintén a besenyőkre 
kell vonatkoztatnunk.
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A szöveg értelméből s a nai£ivdxot névnek a Sxúdat-ra való 
helyenkénti alkalmazásából így arra az eredményre jutunk, hogy az 
Alexias elbeszélésének egy igen nagy szakaszában (I 159—263, vagyis 
az I. kötet végéig és I I I —18) a rengetegszer előforduló Sxófrat, Sxofrt xóq3 
archaizáló népnévnek ,besenyők’ jelentése van. Közelebbről a
Tatusék paristrioni besenyőit s a közéjük telepedett fávoi; ti SxuíhxoW 
jelenti ez a sok ExúOai előfordulás. A -févoi; ti Exufrixöv pontosabb 
értelmezésére még visszatérünk, de már itt kifejezzük azt a gyanúnkat, 
hogy ezen is besenyőket kell értenünk. Ennek a nagy szakasznak a ren
geteg Exúfrat előfordulásából csak három helyet kell kiemelnünk. 
Az elsőt már láttuk : az I 22214 oí vonási; Exúfrai népmegjelölése 
a szöveg világos értelme szerint a szeldzsukokra vonatkozik. A második 
hely az a szakasz (I 2273 4_ 5 19 2282 7 16), melyben a Sxú&ai archaizáló 
népnév besenyők, sauromaták és magyarok közös összefoglaló neve. 
Ezt később részletesebben fogjuk még vizsgálni. A harmadik hely 
(I 2519) Konstantinos Dalassenos Kisázsiában harcoló császári seregé
ben említ bizonyos skythákat Egyelőre ezt is függőben hagyjuk.

Ettől a három helytől eltekintve az egész nagy szakasz rengeteg 
Exófrai-helye, az egész Alexias Sxifrai adatainak túlnyomó többsége, 
a szövegből merített belső érvek alapján ,besenyők’ jelentésűnek bizo
nyult. Végezzük most el a történeti ellenőrzést a többi bizánci források 
bevonásával.

Anna Komnene Alexiasán kívül Alexios Komnenos skytha had
járatát még két bizánci történetíró beszéli el. Az egyik Ioannes Zonar as. 
Míg Anna az Alexiasban, melyet kizárólag atyja uralkodása történeté
nek szentelt s az előző események közül csak azokat említi benne, 
melyek atyja személyével vagy a Komnenos család régibb történetével 
kapcsolatosak, Alexios skytha hadjáratát rendkívül részletesen és ter
jedelmesen I 222—II 18) adja elő, addig Zonaras, akinek ’Exito[í.yj 
íaTopuüv-ja a világ teremtésétől 1118-ig, Alexios haláláig terjed, 
csak igen röviden foglalkozhatott ezzel a háborúval. Az Alexias hosszú 
előadásából két esemény magaslott k i: Alexios dristrai csatavesztése 
és lebunioni nagy győzelme. Ezekre lehet ráismerni Zonaras rövidre 
fogott előadásában is, aki így adja elő a háború lefolyását:1 »Abban

1 Id. kiad. III 7408 — 74I5 : Kaxá xoóxoo<; xoűs ypo'voo? xai too xwv ílaxCtváxiuv 
efrvooi; OüYxívypi; yépvev, ex xu>v ocpexápiuv ij&Av (iexava3xsÓ3avxo(; eit; yiópav ‘Pujjiaixíjv xai 
TTjv öpoxrjv zásav xai xrjv MaxeSovíav IrjiCojiévoo. xaxá xoóxtuv exoTpaxeúaai; ó ßaoiXetic, xd>v axpa- 
xuuxcüv aXaCoveuojievcuv, aiaypoK rjxxTjxo. elx’ aüihc ázeiái xaxá xa>v ßapßdptuv, xazsiv(ufreÍ37]s 
xrfi axpaxiáí xai xo záv xfj<; {ieía<; e£apxú>3T]í poẑ ;, xai zposßaXXei xolc; zoXsjuoi?. oi ös 
ooSs xr,v ecpooov üzop.sívavxei; xá őzXa xaxá 47)1; ippízxouv xai oijuuYaii; xoo;‘P(U[jiaíouí Î ExaXoüvxo
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az időben [t. i. Alexios Komnenos uralkodása alatt, a nagy földrengés 
idején] következett be a besenyők népének megmozdulása is, mely saját 
lakóhelyéről átvándorolt a római területre s pusztítgatta egész Thrakét 
és Makedoniát. Ezek ellen hadbavonulva a császár, mivel katonái 
elbizakodottan viselkedtek, csúfos vereséget szenvedett. Azután ismét 
kivonul a barbárok ellen, miután serege magábaszállt és teljesen Isten 
erejére hagyatkozott, és megütközik az ellenséggel. Azok azonban 
még a támadást sem várva be fegyvereiket a földre vetették s jajgatva 
könyörögtek irgalmat a rómaiaktól. Ennélfogva a skytha sereg jórésze 
elpusztult, a többit pedig összefogdosták, megkötözték s foglyulejtőik 
szolgaként eladták őket. A császár pedig kiválasztván közülük az erő
teljesek és derekak tömegét, ezeket asszonyostól és gyermekestől a 
Moglena-themába telepítette le s egy különleges osztagot létesített 
belőlük. Ezek örökösödés alapján mindmáig megvannak, mellék
névként viselik a hely nevét, ahová letelepítették őket, nevezetesen 
moglenai besenyőknek hívják őket«. A szerzetesíró Alexios dristrai 
vereségét katonái felfuvalkodottságának, lebunioni győzelmét pedig 
a katonák megalázkodásának tudja be. Egyébként Zonaras művének 
ez a helye önálló, illetőleg egy előttünk ma már ismeretlen forrásból 
merít. A moglenita-besenyők epizódja többletet jelent Anna Komnene 
elbeszéléséhez képest. Teljesen Zonarasból merítve még rövidebben 
mondja el ugyanezt a történetet Michael Glykas is,1 aki csak IlaxOváxot- 
nak nevezi ezt a népet, mely először legyőzi Alexiost, azután vereséget 
szenved tőle.

íme tehát más bizánci források is biztosítanak bennünket arról, 
hogy Alexios s&y^Aa-háborúja a besenyők ellen folyt, vagyis az Alexias 
e nagy szakaszában (I 159—263 II 1—18) a felsorolt három kivételtől 
eltekintve, minden Sxúfrat-előfordulás besenyőket jelent. A szóban- 
forgó háborút egyébként Bizánc történetének minden komoly fel
dolgozó j a úgy fogta fel, mint Alexiosnak a besenyők ellen viselt hadj áratát.

De van az Alexias előadásának még egy másik szakasza is, amely
nek skytháiról szintén kézzelfoghatóan bebizonyítható, hogy besenyők 
voltak. Atyja trónrajutását megelőző fényes sikerei közül elbeszéli 
Anna azt is, hogyan verte le Alexios, még mint Nikephoros Botaneiates

xpo? eXeov . ojXeto  jié v  ouv x o Xu t i  to D ü x u ö ix o ű , oí Xonto't 8 e 3 uvEXa(ißdvovTo xat ?}aav úicö 
0 £0 [ioíi; xat s í?  óouXsiav oi atyjißXu)T£03avT£5 auxoui; ax£8í8ovxo. ó 8’ aüxoxpáxa>p rcXíjfroi; aitoXESjá- 
|i£vo<; acppiycovTiuv xat pu>|j.aX£(uv ek;  xo t ö >v M oyXévujv {K jia  t o Ótolk;  auv Y ^ v a i^ l x a t  t é x v o i?  
x a x iu x i3 £  xat x á ^ j i a  xoúxoji; xax£3X 7]0£v ío ia ix a x o v - ot xat y-syp*. xoű Scüpo x a x á  8ia3oyá<; 8 ia |i£vou3iv , 
£t5 exi&£xov 3y&’vx£5 xóv xoxov, év aj xaxtpxís& rjsav, xat llaxC tvaxo i M o^Xfivixai xaXoújJiEvoi.

1 Michaelis Glycae Annales, rec. I. Bekker, Bonn 1836, 62013 — 62i2. 
É vk ön yv  az 1942. évre. 10
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császár (1078—1081) megbízott hadvezére a Botaneiates ellen fel
lázadt Nikephoros Bryennios dyrrhachioni duxot. A döntő ütközetkor 
Nikephoros Bryennios saját serege mellé mintegy két stadion távol
ságban felállította skytha szövetséges csapatát is. Ezeknek Bryennios 
azt a parancsot adta, hogy a csata megindulásakor támadják hátba 
Alexios seregét. Alexios viszont a maga chomaiakból és szeldzsukokból 
álló segédcsapatának a csata előtt azt a parancsot adta, hogy minden 
figyelmükkel Bryennios skytháira. ügyeljenek. A csatában a skythák 
rátámadtak a chomaiakra s megfutamították őket. De a maguk fegyel
mezetlen zsákmányszomjában nem törődtek a csata további sorsával, 
hanem zsákmányolni kezdtek. A zsákmányoló skythák megijesztették 
szövetségesük, Bryennios hátvédjét s e miatt Bryennios serege össze- 
kavarodott. A zsákmánnyal megrakodott és most már hazafelé tartó 
skythák végleg meggyengítették Bryennios seregének harci helyzetét 
s Alexios így Bryennios skytháivvaik. köszönhette győzelmét. Anna 
ebben a szakaszban mindenütt Sxófrat-nak nevezi Bryennios barbár 
segédcsapatát (I 205 8 24 2 i22_ 23 27 31 22J s így szövege egymagában 
semmi támpontot nem nyújt ezeknek a skytháknak azonosítására.

Ennek a csatának a leírását, melyben Alexios Komnenos még mint 
Nikephoros Botaneiates császár hadvezére legyőzte a trónkövetelő 
Nikephoros Bryenniost, Anna Komnene férjének, Nikephoros Bryen
nios kaisarnak, a trónkövetelő dyrrhachioni dux unokájának kor- 
történeti müvéből vette át. Bryennios művéből azt is megtudjuk, 
hogyan kerültek ezek a skythák nagyatyja szolgálatába. Nikephoros 
Bryennios dyrrhachioni dux, miután hívei Botaneiatesszel szemben 
császárrá kiáltották ki, Adrianupolisban ütötte fel főhadiszállását. 
Adrianupolisból elküldi seregének egy részét Bizánc alá a helyzet ki
tapasztalására, testvére, Ioannes Bryennios vezetésével. Ioanesszel 
ment a skythák nem kis hadereje is : nem az idegen és zsoldos skythák 
közül, hanem azok közül, akik már régideje átjöttek a bizánci birodalom 
területére.1 Később elmondja, hogy Ioannes Bryennios szerette volna 
már abbahagyni Bizánc sikertelen ostromát. Jó ürügyül szolgált neki 
erre az a hír, hogy egy csoport skytha átkelve a Haimoson Chersonesos 
felé pusztít. Ioannes tehát megszünteti az ostromot, kivonul a skythák 
ellen, legyőzi őket s az elfogottakat Adrianupolisba viszi bátyjához. 
Ezeknek a foglyoknak a révén Nikephoros Bryennios erős szövetséget 
köt a skythákka.1, visszaadja a foglyokat, viszont kezeseket kap tőlük.2 
Amikor azután csatára kerül a sor a trónkövetelő Nikephoros Bryen-

1 Nicephori Bryennii Commentarii, rec. A. Meineke, Bonn 1836, it /|18 i;t
U l o .  I I 7s — 12-



1

nios és Alexios Komnenos császári hadvezér között, Nikephoros Bryen- 
nios skytha segédcsapatát a balszárnyon kívülre állította, meghagyva 
nekik, hogy kiáltozva rohanjanak az ellenségre. Alexios a szeldzsukokat 
és a chomaténákat állítja velük szembe. A skythdk megfutamítván 
a chomaténákat, ezek üldözése helyett nekiesnek Bryennios hátvéd
jének s azt kifosztva hazamennek. A skythdk ezzel megzavarták Bryen
nios csatarendjét és lehetővé tették Alexios Komnenos győzelmét.1

íme tehát Anna Komnene forrása, férjének, Nikephoros Bryennios 
kaisarnak történeti műve elárulja azt is, hogy a trónkövetelő Nike
phoros Bryenniosnak már Adrianupolisba való befészkelődésekor is 
volt egy skytha segédcsapata s ehhez még adrianupolisi tartózkodása 
folyamán új skytha szövetségeseket szerzett. De ő sem mondja meg, 
kik voltak ezek a skythdk ?

Megmondja azonban Michael Attaleiates, aki Nikephoros Bryen
nios és Anna Komnene előadásától függetlenül, önállóan és tőlük némi
leg eltérően mondja el ezeket az eseményeket. A besenyők (Ilat t̂váxoi) 
meghallván, hogy Nikephoros Bryennios a makedónok támogatásával 
trónkövetelőként fellázadt VII. Michael Dukas ellen, Adrianupolisban 
ostromzár alá fogták Nikephoros Bryenniost. Bryennios nagy sarcot 
fizet a besenyőknek, mire a besenyők megegyeznek vele s feloldják az 
ostromzárat.2 Ebből azt látjuk, hogy Nikephoros Bryenniosnak már 
első lázadásakor, VII. Michael Dukas uralkodása végén kapcsolata 
támadt a besenyők kel. Utóbb elmondja Attaleiates, hogy Nikephoros 
Bryennios, aki Nikephoros Botaneiatesszel szemben is trónkövetelő 
maradt, kénytelen volt csatát állni Alexios Komnenos császári hadvezér 
seregével. Alexiosnak szeldzsuk, Bryenniosnak besenyő (Ila-c&váxotjSxufhxov) 
segédcsapata van. Bryennios éppen besenyő segédcsapatának fegyel
mezetlen zsákmányszomja miatt veszti el a csatát.3 Ugyanígy 
mondja el Nikephoros Bryenniosnak a besenyőkkel való kapcsolatba kerü
lését Skylitzes folytatása4 és Zonaras is.5 Mivel pedig a trónkövetelő 
Bryenniosnak Nikephoros Bryenniosnál és Anna Komnenenál szereplő 
skytha szövetségeseit Attaleiates, Skylitzes folytatása és Zonaras mind
hárman határozottan IlaxCtváxoi-nak nevezik, semmi kétség sem 
férhet ahhoz, hogy az Anna Komnenenál a fenti szakaszban (I 20—22) 
emlegetett skythdk besenyők.

‘ Uo. 13614—1407.
1 Id. kiad. 26i 19 —262ao.
3 Uo. 290u_ 22.
4 Id. kiad. 73o2J—73i 8.
6 Id. kiad. III 7178—u-
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Az eddigi vizsgálat tehát azt mutatta, hogy Anna Komnene a 
Szófiai, Sxofhxd«;3 archaizáló népnévvel a besenyőket jelöli.

A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű. Van ugyanis az 
Alexiasnak két olyan helye is, ahol a Sxófbjs, Sxó&at megjelölések 
határozottan a kunokra vonatkoznak, noha a kúnokat Anna Komnene 
általában nemzeti nevükön Kdjiavot-nak szokta nevezni. Az Alexias
nak mind a két helyén, ahol a kánoknak adja Anna a Sxófrai nevet, 
a kúnoknak arról a hadjáratáról van szó, melyet a trónkövetelő ál- 
Diogenesfi Leon szövetségében viseltek Alexios császár ellen. A kunok 
(Kd|xavoi) a Paristrionban átkelvén a Dunán Togortak vezetésével 
Adrianupolis felé indulnak. A vláchok átvezetik a kunokat a Balkán
hegység szorosainak ösvényein. Goloe város lakói befogadják őket 
városukba. A kunok előbb Anchialost támadják sikertelenül, majd 
Adrianupolist zárják körül. Alexios segítséget küld a városba Kon
stantinos Euphorbenos Katakalon vezetésével, de a kunok idő előtt 
felfedezik ezt a csapatot s heves csata alakul ki. Ebben a csatában 
Katakalon fia, Nikephoros, Anna húgának, Mariának férje, lándzsával 
ledöfi az egyik skythcít. Noha a kunok az egész szakaszban (IIÓ28 13 25 28 32 
633 7111519 25 6422 Ő5U 28 33 663 e__7) Kojiavoi néven szerepelnek, a szakasz 
végén Anna az egyik kún harcost mégis £xóíb);-nek nevezi (II 6518).

Folytatólag elmondja Anna, hogy atyja egyik híve, Alkaseus, 
az ál-Diogenesfi Leont csellel egy Putza nevű erődbe csalva elfogja. 
Erre a Leont kísérő kunok szétszélednek Putza alól. Alexios Kis-Nikaiába 
megy, majd megütközik a Taurokomos táján portyázó Kitzes kun
jaival. Alexios az ütközet elején szeldzsuk segédcsapatát küldi a kunok 
ingerlésére. A kunok meg is támadják ezeket, egészen a bizánci seregig 
üldözik őket s készülnek már rárohanni Alexios főseregére is. Az egyik 
kún  egészen közel megy Alexios seregéhez, mintha párviadalt akarna 
kezdeni. Ezt a kunt Alexios maga ölte meg s ezzel a maga katonáiban 
növelte a bátorságot, a skythdkban viszont félelmet keltett. Sok kún 
esett el a csatában, mely Alexios győzelmével végződött. A kúnok 
a Zygon felé menekülnek, a császár viszont Skutariba, majd Agathoni- 
kébe vonul utánuk. A kúnok serege Avrilevóban táborozik. Az újabb 
ütközetben megint a császár győz s a kúnok a Sidera-szoroson át elmene
külnek. Ebben az egész hosszú szakaszban is a kúnok általában nemzeti 
nevükön, mint Kojiavoi szerepelnek (II 6619 6y15 31 6817 24 27 29 69,
9 10 18 21 24 7 ° 5— 6 23 27 30 34 7 I 5 16 20 23 2s) egYSZer VÍSZOnt ( I I  7O3) h a t á -  

rozottan 2 xóí>ai-nak vannak nevezve. Ebből v ilágos, h ogy Anna  
Kom nene a Sxófrat archaizáló népnévvel a besenyőkön k ívül két helyen  
(II Ó518 703) a kúnok at is jelölte .
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Van azonban az Alexiasban a ExúBai megjelölés előfordulásainak egy 
olyan csoportja is, amely kétségtelenül bolgárokra vonatkozik. Több 
helyen beszél t. i. Anna Nikephoros Botaneiates császár két kegyen- 
céről, Borilosról és Germanosról s ezeket is skytháknak nevezi. Mikor 
első ízben említi őket, arról beszél, hogy Georgios Monomachatost, 
Illyrikon-thema duxát, a fellázadt Basilakios utódját »a császár barbár 
szolgái (t. i. skythák voltak, Borilos és Germanos)« megrágalmazták 
Botaneiates császár előtt (I 542o—21)-1 A továbbiakban egy ideig csak mint 
skythák at emlegeti őket (I 5429 31 557 15_ 16 Ó39). Amikor azonban közben 
megemlíti, hogy a már magas udvari és katonai méltóságokat viselő 
Alexios és Isaakios Komnenos ellen ez a két ember tüzelte haragra 
Nikephoros Botaneiates császárt, »szlávivadék«, SB-kaßô svett; barbá
roknak nevezi őket (I 5823—59J.12 A 2BXaßoifevei<; népmegjelölést 
azonban Anna Komnene egy másik helyen is használja s ez a hely lesz 
egyik kiinduló pontunk Borilos és Germanos nemzetiségének meghatá
rozására. Amikor ugyanis Nagy-Preslavról, a régi Bulgária fővárosá
ról beszél, elmondja, hogy ennek a híres dunamenti városnak egykor 
nem volt barbár neve, hanem görög város volt s görög volt a neve is : 
Mê dkírj IIoXk;. Amióta azonban Mokros bolgár király (ó x&v BooXfápcov 
ßxo'.Xeuc) s ennek utódai, valamint Samuel, a bolgár uralkodócsalád 
utolsó tagja (ó xeXeoxaio<; Bouk̂ apixíji; Buvaaxeías) elfoglalták ezt az 
északi területet, a várost egy görög és egy a szlávivádékok nyelvé
ből vett szóval (xyjv dxó xűjv SBXaßoyevüjv éiuaupo|Jiév7j Xs£iv) Mefákr) üpiaBXaßa- 
nak nevezték el.3 Már ebből a helyből is nagyon valószínű, hogy Anna 
a S&XaßoYeveli; megjelölésen bolgárok at értett. De más bizonyítékunk is 
van Borilos és Germanos bolgár származása mellett s egyúttal annak meg
világítására is, miért nevezte őket Anna Komnene mégis skytháknak. 
Anna egyik forrása — mint láttuk — férjének, Nikephoros Bryennios- 
nak történeti munkája volt. Bryennios is többször beszél Botaneiates 
császár e két kegyencéről. Egy ízben elmondja, hogy Botaneiates császár 
»leghűségesebb és legbizalmasabb emberét, már akár skytha volt ez, akár 
mysos (Borilas volt ennek a neve) «4 küldte ki az Alexios Komnenostól 
elfogott Nikephoros Bryennios trónkövetelő átvételére. Mivel pedig 
Bryennios általában a besenyőket nevezi skytháknak s a bolgárok at

1 . . , 0" ßdpßapoi BoüXoi toü aüxoxpdxopoi; (Exó&ai ^ap ^octv BopiXo’c te xal Fsp- 
jtavó<;) . . .

* . . . Búg ßapßdpuiv EfrXaßofEvöjv, xoü te BopíXou cpt]|h  x a t toü rE p jiavoü . *

* 1 235s—is-
4 Id. kiad.  I4 Ö 10_ 11 : . . . ov ety s moToxetTOv xai otxstoTKTOv avopa, e’Íte üxó&rjv, 

e’ite M uogv (BopíX a? r^v TOÚTcp to ovop .a). . .
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Muooí-nak, ezért használta Anna Komnene is a két bolgár kegyenc 
megjelölésére mind a ExűDai, mind a Ŝ Xotpô evsl; népmegjelöléseket, 
mely utóbbi nála a BooXyapot irodalmi neve.1 *

Anna Komnene Sxúfrat népnevének vizsgálata tehát arra az ered
ményre vezetett, hogy az írónő népnévhasználatában a Sxófrai archai
záló népnévnek három jelentése van : i. besenyők, 2. kunok, 3. bolgárok. 
Vagyis Anna Komnene a Sxú&at nevet a török típusba tartozó népek 
jelölésére használta. Ebből a típusból a bolgár sem üt ki, noha az ő 
korában már elszlávosodott. Sátorok lovasnomád típust jelölő Sxú&ai 
nevet Anna csak azért terjesztette ki a bolgárokra is, mert forrásában, 
férje művében így találta. Ez a harmadik jelentésérték tehát nem 
is tartozik Anna Komnene népnévhasználatába, hanem átvételnek 
számít. — Mivel azonban a meghatározható esetek túlnyomó több
ségében a SxúOat besenyőket jelent, azt kell mondanunk, hogy Anna 
Komnene a Exú&at népnevet általában a besenyők jelölésére használta.

A Sxófrai, SxuOixóí3 népnévnek többi előfordulásainál sem maga 
az Alexias szövege, sem más bizánci források nem adnak a fentiekhez 
hasonló határozott kritériumokat a népnév etnikai értékének meghatá
rozásához. Ezeknél a helyeknél, melyeket éppen ezért csak röviden 
foglalunk össze a teljesség kedvéért, meg kell elégednünk a szöveg 
értelméből és a történeti helyzetekből adódó valószínűségek megállapí
tásával. Három ilyen Exú&at-hely (II 378 25i24 252,) még határozottan 
Alexios besenyő-háborújára utal vissza. Az első kereszteshadjáratra 
vonatkozó nyugati forrásokból, de meg a paristrioni és a moglenita 
besenyők szerepéről eddig elmondottakból is tudjuk, hogy Alexios 
a besenyő-háború győzelmes befejezése után a maradék besenyőket 
megint beszervezte a császári hadseregbe. Gyakran alkalmazott had
seregében barbár segédcsapatokat (oí é&vtxoí) s ezek az esetek leg
többjében skythák ból, vagyis minden valószínűség szerint besenyők bői 
kerültek ki. Ilyen bizánci hadiszolgálatban álló skythák kerültek 1107- 
ben Isaakios Kontostephanos otrantói kalandja folytán Boemundék 
kezébe. Ezeket a foglyokat Boemund a pápa elé vitte s propaganda- 
eszköznek használta fel őket a »pogány« Alexios ellen (II iő717 27 33). 
Ezek minden valószínűség szerint besenyő katonák voltak. Ugyancsak 
valószínűleg besenyők voltak azok a skythák is, akik 1108-ban Kanta- 
kuzenos császári seregében szerepeltek alán és szeldzsuk segédcsapat

1 Hogy a BopíXo; BopíXac bolgár személynév volt, azt mutatja az is
hogy ugyanezen a néven szerepel később egy bolgár cár is (1207—1218). V. ö.
Georgios Akropolites, ed. A. Heisenberg 245, stb.
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mellett (II I 9 3 u i8 I 9 5 22 25 29)- Hyen s^y/Äa-besenyok és normann zsol
dosok harcoltak 1112-ben Eustathios Kamytzes nikaiai dux szeldzsukok 
ellen küzdő seregében is (II 245^ 24613_ 14). Alexiosnak a szeldzsukok 
ellen vezetett utolsó hadjáratában is szerepelnek skythák a császári 
hadseregben (II 2765 2833 6 15 22). Ezek közül a császári hadseregben 
szolgáló s&y^Aa-besenyők közül némelyik szerencsét is csinált a katonai 
pályán. Karatzas skytha pl. a p i f a s  éxaipstáp'/yji; méltóságra emelke
dett (II 2O3 7 i13). Pitikas skytha pedig a császári hadsereg egyik 
alvezéreként szerepel (II 27633). De látunk ilyen skytha-besenyőt futári 
(II I 7 2 30) , szolgai (II I 7 5 26 30 I7 7 i8) és iskolai tanulói minőségben (II 
2 9329) is- Végül hallunk még egy skytha csoportról, mely Ioannes Tzi- 
miskes császár korában (969—976) a Balkán-hegységen áthatolva 
pusztított s amely ellen Tzimiskes letelepítette Thrakéba a harcias 
manichaeusokat (II 2583 22 29). Mivel Anna azt mondja, hogy ezeket 
a skythák at azután Alexios császár semmisítette meg teljesen, minden 
valószínűség szerint itt is besenyőkre kell gondolnunk.1

Áttérve most másik főfeladatunkra, a Eaupopaxai archaizáló nép
név etnikai értékének meghatározására, itt határozottan szembe kell 
helyezkednünk az eddigi kutatók véleményével, akik a Saopopiáxat- 
ban kevés kivétellel kánokat láttak. Ennek a közös felfogásnak egyik 
oka kétségtelenül Vasiljevskij állásfoglalása volt, aki Anna Komnene 
sauromatáit a kánokkal azonosította. A másik ok pedig az a körül
mény volt, hogy a Saupo|idxot az Alexias két helyén is ágy szerepel
nek, mint egy nagyobb, a Duna vonala felé ható népmegmozdulás elő
idézői, illetőleg főszereplői. Mármost a kutatók számot vetve a XI. 
század második felének keleteurópai népi elhelyezkedésével és hatalmi 
helyzetével ágy hitték, hogy ilyen nagyobb megmozdulás előidézése 
ott akkoriban csak a kánoknak volt hatalmukban. A kán-elmélet 
mellett szól harmadszor az is, hogy Salamon királyunk, aki Bizánc 
elleni vállalkozásában az Alexiasban a magyarokon és besenyőkön 
kívül sauromaták társaságában tűnik fel, a magyar krónikák feljegyzései 
szerint a kánok szövetségében harcolt.

Az első hibaforrás ott van, hogy az első kutatók a kánokat és az 
ázokat egy népnek tartották : nemcsak Vasiljevskij, hanem még Bánescu 
is, s ezt a későbbi kutatók sem vették észre, amikor pedig J. Mai quart 
már régebben szétválasztotta e két nép elnevezéseit. Pedig a helyes

1 Az olyan megjelölések, mint a »skytha lándzsa« (II I99ls) vagy a hosszú
kás »skytha« fejalkat (I xoi10_u) már tisztán irodalmi elemek. így beszél pl. a
skytha fejalkatról Michael Psellos is egyik halotti beszédében (ed. K. N. Sathas, 
MsaauovtxTj BißXto&ijxTj V., Venetia 1876, 68).
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kiinduló pontot Anna Komnene SaupopuxTai népnevének értelmezésé
hez mégis maga Vasiljevskij fedezte fel. Vasiljevskij t. i. igen helyesen 
abból a helyből indult ki, ahol Anna Komnene Alexios egyik barbár 
alvezéréről, Uzasról azt mondja, hogy »nevét, amelyet viselt, szár
mazása révén kapta«. Ezt az Uzast pedig Anna máskor sauromatának 
nevezi. A baj csak ott kezdődött, hogy Vasiljevskij a kutatások akkori 
állása alapján azonnal elvégezte az úz =  kún =  polovec azonosítást 
s így arra a következtetésre jutott, hogy Uzas úz, azaz kún ember 
volt, a Saüpo|xáiai tehát kúnokat jelent.

Nézzük meg tüzetesebben Anna Komnene kérdéses helyét. Amikor 
1083-ban1 javában folyt Alexios normann háborúja, bár Robert 
Guiscard kénytelen volt visszatérni Itáliába, Boemund már Larissát 
veszélyeztette ostromával. A várost bátran védi ugyan Leon Kephalas, 
de Alexios mégis kénytelen segítségére sietni felmentő seregével. Boemund 
egy folyótól és mocsaraktól védett, két hegy közötti erdős szorosban tábo
rozott. A császár Michael Dukas phalangarchesnak azt a parancsot 
adta, hogy ne az egész császári sereget vezesse be a völgyszoros torkába, 
hanem a sereget hagyja kívül csatarendben állva, ellenben válasszon 
ki a seregből néhány a nyilazáshoz jól értő szeldzsukot és sauromatát 
és csak ezeket eressze be a szorosba. Ezekre is parancsoljon rá, hogy 
semmi más fegyvert ne használjanak, csak nyilaikat. A völgyszorosban 
kibontakozó harcban nagyon kitűnt bátorságával Uzas, »ki nevét, 
amelyet viselt, származása révén kapta«. Kézrekeríti Boemundék 
zászlóját s ezzel megfutamítja Boemund seregét (I I7429—I7^n)-2 Már 
Du Cange is megállapította, hogy itt Anna Komnene arra utal, hogy 
Uzas az úzok közül származott.3 Ez az Uzas később is jelentékeny 
szerepet játszott Alexios császár hadseregében. A besenyők ellen 
1087 őszén vívott dristrai csatában Uzas és Karatzas oí Eaupop-oitai 
voltak a császári seregben harcoló barbár segédcsapatok vezérei (I 23Ó15). 
Erről a Karatzasról láttuk, hogy másutt skythának van nevezve, tehát 
valószínűleg besenyő volt. Itt csak azért vonatkozik mindkettőjükre a 
Saupo|i.(xtat jelző, mert a sauromata Uzas neve áll elől. Világosan 
megmutatkozik ez a kúnok elleni, Avrilevo mellett vívott 1095-i csata

1A következőkben az események datálásában mindenütt F. Chalandon- 
nak Vasiljevskij eredményeit is értékesítő időmegállapításait vesszük alapul.

2 A két fontos részlet: I I7514_ 15 : okqout; Se oteXeiv Toúpxiov xet laopopa-
T(üv Tíj; xo£sía; sioTĵ ovaí yd\ toÚtoi? ítaperyiopijaai zffi etsóooo . . .  és 29—30 • os
xr)v xXrjaiv cpspwvuuov ex toü ifévouc Xayá>v, ahol az ex toü févotx; után odakívánko
zik ez a kiegészítés ; ex toü jévout; (se. twv OüCwv).

3 Du Cange, i. h. 529.
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leírásában. Alexios a csata előtt magához hivatja »barbár segédcsapatai 
vezetőit, Uzast (ez a sauromaták közül való volt), meg a skytha 
Karatzast és a félbarbár Monastrast« (II 7IX2—14)-1

Tehát »a sauromaták közül való« Uzas, aki »nevét, amelyet viselt, 
származása révén kapta«, mindhárom helyen úgy szerepel, mint egy 
a császári seregben szolgáló sauromata segédcsapat vezére. Milyen 
nemzetiségű lehetett ez a sauromata segédcsapat Alexios hadseregében ? 
Láttuk már, hogy Alexios barbár segédcsapatai között a besenyőlázadás 
leverése után legtöbbször besenyő segédcsapatok szerepelnek, de ezek 
mindenütt 2 xú&ai-nak, vezéreik Sxú&yjq-nek vannak nevezve. Ha 
tehát ez a sauromata különítmény is besenyőkből állt volna, ezt sem 
nevezte volna Anna Saupojiá-cat-nak, hanem 2 xúfrat-nak. De kánok
ból sem állhatott ez a sauromata-csoport. S ez az a pont, ahol nagy 
hibát követnek el a kún-megfejtés hangoztatói. A bizánci uralkodóknak 
egészen a bennünket érdeklő kor végéig, Alexios Komnenos haláláig 
(t 1118) nem is lehetett alkalmuk arra, hogy kun segédcsapatot szerez
zenek. A bizánciak 1078-ig nem is ismerték a kánokat, mert azok addig 
meg sem jelentek a birodalom területén. Első rövid balkáni szereplésük 
1078-ban, Nikephoros Botaneiates uralkodása első évében történt 
Basilakios dyrrhachioni dux lázadása idején. Míg a császári csapatok 
a lázadás leverésével Thessalonikében voltak elfoglalva, távollétüket 
felhasználva a besenyők erős kán segítséggel rátámadtak Adrianupo- 
lisra. A császári sereg gyors odaérkezésére azonban a barbárok elmene
kültek »s többé nem merészelték megtámadni a római határokat«.2 
Ugyanezidőtájt Leon Diabatenos, Mesembria kormányzója a besenyők
kel és a kánokkal cimboráit,3 a nélkül azonban, hogy az utóbbiak 
behatoltak volna a birodalom területére. Ezekből a két ízben említett 
kánokból, lázadó tisztviselői szövetségeseiből a császár nem szervez
hetett segédcsapatot már csak azért sem, mert ezek csak egy ízben tör
tek be a Balkánra s rögtön ki is takarodtak. 1078-tól 1087-ig megint 
nem jártak kánok a Dunától délre. Láttuk, hogy 1087 őszén Tatus 
hívására későn érkeztek meg s a dristrai csata zsákmányából mégis 
részt kértek a besenyőktől. A besenyők megtagadták kérésüket. E miatt 
rátámadtak a besenyőkre s őket egy ideig az Ozolimne partjaira szorí
tották. De élelemhiány miatt a kánok kénytelenek voltak hazavonulni.

1 . . . t o u í  t ö »v I frv ix & v  á p ^ r j f o ú ? ,  tóv  t s  O ó £ a v  ( I *  £ « u p o |ia T d jv  o u t o $ )  x a i  K a p a r s z v 
tóv  Xxú&T]v x a i  t Öv j u £ o ß a p ß a p o v  M o v a a x p a v  . . .

2 Michael AttaleiaU s, id. kiad. 3oo2l— 3° i6- Ugyanígy beszéli el a történ
teket Skylitzes continuatus is, id. kiad. 74i3_ g.

3 Skylitzes continuatus, id. kiad. 7432_ 4.
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Megfenyegették azonban a besenyőket, hogy még visszatérnek ellenük. 
1089-ben tényleg meg is jelentek a kúnok újra és kérték a császárt, 
engedje meg, hogy a Balkán-hegység szorosain átkelve bosszút állhas
sanak a gyűlölt besenyőkön. Alexios azonban fél a kúnoktól s ügyes 
diplomáciával hazatérésre bírja őket. 1091 tavaszán megint megjelen
nek a kúnok Togortak és Mániák vezetésével, ezúttal mintegy 40.000-en. 
Alexios most tényleg szövetségeseivé teszi őket és az ő segítségükkel 
győzi le a besenyőket 1091 április 29-én a lebunioni csatában. Mikor 
azonban a kúnok átélték a 30-ára virradó éjjel borzalmait, amikor 
a bizánci sereg a besenyő foglyokat kegyetlenül lemészárolta, annyira 
megrémültek, hogy az egész sereg hazamenekült. A megígért zsákmány
részt úgy kellett Alexiosnak utánuk szállíttatnia a Dunához. 1095-ben 
a kúnok támadókként lépnek fel Alexios ellen, de a háború vége az, 
hogy a kúnok a Sidera-völgyön át hazamenekülnek.1 1114-ben a kúnok 
megint átlépnek a Dunán támadó szándékkal, de a császár Vidinbe 
érkezésének hírére visszamenekülnek a Duna mögé. A császártól a 
Dunán átküldött bizánci csapat három napon át üldözte a kúnokat 
a Duna balpartján, azok azonban egy, a Dunába ömlő folyón tutajon 
átkelve elmenekültek előlük.2 Mindebből láthatjuk, hogy Alexios Kom- 
nenos nem is gondolhatott arra, hogy kánokból barbár segédcsapatot 
szervezzen.3 Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a kúnok mindezen fel-

1 Alexios 1095-i kún háborúját egy előttünk ismeretlen forrásból merítve 
nagyon tömören, de ugyanilyen tartalommal mondja el Zonaras, id. kiad. 744s_ 1{. 
s belőle merítve rövidítve Michael Glykas, id. kiad. 62i]5_ 19.

2 Alexias, id. kiad. II 256—261.
3 A szakirodalomban két adatot találtam, melyek ennek az eredményem

nek látszólag ellentmondanak. G. Ostrogorsky, i. m. 261 azt állítja, hogy az 
Alexios-kori bizánci hadseregben szolgáló sokféle idegen népelem között kúnok 
is voltak. Alexios császár két oklevelére és A. A. Vasiliev egy cikkére hivatkozva 
írja ezt Ostrogorsky. Azonban Vasiliev idézett cikkében a bizánci hadsereg idegen 
elemei között nem kúnok, hanem úzok szerepelnek (v. ö. Annales de l’Institut 
Kondakov 9 (1937) 58 —59). Alexios 1088-i oklevelében sem szerepelnek a felsoro
lásban kúnok (v. ö. F. Mikosich —J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi 
VI, Vindobonae 1890, 47). Az Ostrogorskytól említett másik, 1086-i oklevél 
kiadásához (G. Rouillard — P. Collomp, Actes de Lavra I, n i )  nem tudtam hozzá
férni. Azonban minden valószínűség a mellett szól, hogy ez az oklevél sem említi 
felsorolásában a kúnokat, csak az Ostrogorskytól felsorolt többi idegen kato
nákat. K. Schünemann, Ungarische Hilfsvölker in der Literatur des deutschen 
Mittelalters, Ungarische Jb. 4 (1924) 104—105 két adatot idéz arra, hogy a Bul
gária területén átvonuló első kereszteseket bizánci szolgálatban álló bolgárok, 
kúnok, magyarok és besenyők támadják meg. Egyik adata, melyre egy n o i- i  
ilyen esemény kapcsán hivatkozik (MG. SS. VI, p. 22o26) csak besenyőket említ,
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sorolt alkalmakkor nemzeti nevükön Kő^avoi-ként szerepelnek, két 
helyet kivéve. De ezen a két helyen sem Saupo|xáxat-nak, hanem 
Exúfrai-nak vannak nevezve.

Kún segédcsapat tehát in8-ig  nem szolgálhatott a bizánci had
seregben. Ennek feltevését sem adatok nem igazolják, sem a kánok 
addigi balkáni szereplései nem engedik meg. Arra ellenben, hogy a 
Balkánon úzokat telepítettek le s hogy úz segédcsapatok szolgáltak 
a császári hadseregben, több bizonyítékunk is van.

Az űzök, akiket Bizáncban elméletileg Konstantinos Porphy- 
rogennetos ideje óta ismertek, tizennégy évvel a kánok első balkáni 
szereplése előtt, 1064-ben törtek be a Balkánra, X. Konstantinos Dukas 
(1059—1067) uralkodása alatt. Átkeltek a Dunán és Basileios Apo- 
kapes s Nikephoros Botaneiates duxok seregeit legyőzve uralmuk alá 
vetették a dunajobbparti síkságot. A gyenge császár követeket küldött 
arannyal és ajándékokkal az ázok vezéreihez, hogy rávegyék őket 
a hazatérésre. Ő maga csak egy százötven főnyi kis csapattal vonult 
ki Choirobakchoiig. Ide érkeztek vissza a császár követei váratlan 
jóhírrel: az ázok előkelői az ajándékok átvétele után visszafordultak 
a Duna balpartjára, az áz hadsereg zömében pedig élelemhiányból 
származó járványos betegségek kezdtek dühöngeni. Az elgyengült 
ázok nagy részét megsemmisítették a bolgárok és a besenyők. Egy részük 
átmenekült a Dunán.1 Ezek a »myrmidonok« fejedelméhez mentek, 
aki széttelepítette őket határvárosaiban.8 Kossdnyi Béla meggyőzően 
mutatta ki azt, hogy a »myrmidonok« fejedelme vagy a kievi, vagy 
a perejaslavl’i orosz fejedelem volt, mert az orosz évkönyvek 1080-ban 
a két fejedelemség köré telepedett torkokat (=  ázokat) már »pereja-

kúnokat nem. Másik adatában pedig arról van szó, hogy Amiensi Péter keresz
teseit 1096 nyarán Nis közelében bolgárok, kunok (Comanitae), magyarok és 
besenyők támadják meg, »qui conventione solidorum ad urbis defensionem con
venerant« (Migne PL. 166, p. 396). Itt tehát nem a császári hadseregben rend
szeres szolgálatot teljesítő kún különítményről van szó, amilyen Anna három 
ismertetett Zaupo|idxai-he]yét fedhetné, hanem egy a nis-i strategos, illetőleg 
a bulgáriai dux szolgálatába szegődött tarka-barka alkalmi zsoldoscsapatról. 
E mellett Schünemanni. cikkében (104, 7. jzet) maga szögezi le, hogy a középkori 
nyugati irodalomban az úzok és a kúnok általában azonosoknak számítanak, 
s csak egy forráshely különbözteti meg a két népet. Könnyen meglehet tehát, 
hogy az 1125 táján író Albertus (Albericus) Aquensisnek ezek a nis-i Comanitae-i 
is úzok voltak.

1 Michael Attaleiates, id. kiad. 8310— 8613 ; Skylitzes continuatus, id. kiad. 
65410—65623 ; Zoanras, id. kiad. 6781 — 67914; Glykas, id. kiad. 6o53_i3.

2 Attaleiates 87o_ i6.
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slavl’iak«-nak mondják.1 Az életben maradt úzok másik része viszont 
a bizánci császár szolgálatába lépett, földet kapott Makedoniában, 
a bizánciak hűségére tért »s azok szövetségeseivé lettek azóta egészen 
mostanáig« — írja Attaleiates — sőt magas udvari és katonai méltó
ságokat is kaptak.2 3 4 Tehát olyanféle katonai kolóniát létesítettek 
ezekből az űzőkből, mint később a moglenita besenyőkből. IV. Romanos 
Diogenes (1067—1071) idejében ott is találjuk már az úzokat a besenyők 
oldalán a bizánci hadseregben, mint a könnyű lovasság képviselőit, 
a barbár segédcsapatok kiállítóit. Több ízben említi Skylitzes conti
nuatas3 és Zonaras4 Romanos seregének úz segédcsapatát a mantzi- 
kerti csata előtt és annak folymán (1071). Arab írók is említik a császár 
úz segédcsapatát.5 6 Noha a tragikus végű csatában az úz segédcsapat 
jórésze átszökött a szeldzsukokhoz, a bizánci seregben maradt úzok 
vezéreit rögtön összehívták, megújíttatták velük a birodalom iránti 
hűségesküt és az úzok ezt az új esküt meg is tartották.

Az elmondottak után mi sem természetesebb, mint az, hogy a 
makedoniai úz kolónia Alexios seregébe is szolgáltatott segédcsapatot. 
Ennek az úz segédcsapatnak a vezére volt Uzas, aki nevét úz származá
sáról kapta. így azután nyilvánvaló, hogy az Anna Komnenétól három 
helyen ezzel az Uzasszal kapcsolatban említett SaopojJiáTai úzokat 
jelent (I 175,4 23615 II 7112_ 14).6

Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az a felfogás, mintha az 1064-i 
balkáni betöréskor az úzok »egész népe« elpusztult volna, túlzott. Túl
zásokat találunk már a bizánci krónikásoknak a támadó úzok számára 
vonatkozó előadásában is, akik szerint az úzok egész népükkel (xafYevcí) 
keltek át a Dunán s csak a férfiak száma mintegy 60.000 volt. A támadó 
barbárok számadatainak eltúlzása a hivatalos bizánci történetírásban 
sokszor a tőlük elszenvedett megszégyenítő vereségek motiválására

1 Kossányi Béla, Az úzok és kománok történetéhez a X I —XII.  században,
Századok 5 7 -5 8  (1923-1924) 519-537- 524-525-

2 Attaleiates 8716—22 > Skylitzes continuatus 65623—6574.
3 Id. kiad. 6684 68o17_ lg 69i22 69210 695g 6964.
4 Id. kiad. 6992_ 5.
B V. ö. C. Cahen, La Campagne de Mantzikert d’aprés les sources musulmanesf 

Byzantion 9 (1934) 629.
6 Abban, hogy Anna Komnene a besenyőknek adta az antik Txúfrai, az 

úzoknak pedig a SczupojjLcÍTai nevet, okvetlenül szerepet játszott e két nép egy
máshoz mérten mindig keleti-nyugati helyzetű iföldrajzi elhelyezkedése. Ugyan
így találta az írónő a 2 x69-ai és £aupo|j.aTat helyzetét Herodotosnál.
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szolgál. Az űzök 1064-i támadása esetében a császári hadvezéreknek 
a Paristrionban elszenvedett vereségét és úz fogságba esését akarják 
szépíteni ezzel a krónikások. Bár az úzokat 1060-tól kezdve két erős 
ok is sodorta a Balkán félsziget felé, t. i. a dnyepervidéki orosz feje
delmektől rájuk mért nagy vereség és a kúnok terjeszkedése, mégsem 
valószínű, hogy az egész úz nép átkelt volna io6 4 -ben az Aldunán.1 
Csak egy részük vette útját a Duna felé. Egy másik, eléggé számos 
rész ott maradhatott különböző orosz fejedelmek uralma alatt.2 
Láttuk, hogy az 1064-i nagy pusztulás után a megmaradt úzok egy 
része bizánci szolgálatba állt, másik részük pedig idővel letelepedett 
a ki évi ésperejaslavl’i orosz fejedelemségek peremén határőrként. Ez a 
békés letelepedés azonban nem ment egyik évről a másikra. Éppen 
Kossányi Béla bizonyította be igen szellemes okfejtéssel, hogy az a nép, 
mely 1068-ban Salamon király idejében keletről betört Erdélybe s az 
ú. n. cserhalmi ütközetben vereséget szenvedett, csak az úz nép lehetett, 
annak ellenére, hogy a Képes Krónika, a Pozsonyi Krónika és a Mün
cheni Krónika kúnoknak, a Pozsonyi Évkönyvek és Kézai besenyők
nek nevezi őket.3 Az úzok szerinte Etelközben, a moldvai síkságon 
tanyázhattak talán 1080-ig, mert az orosz krónikák akkor kezdik őket 
megint emlegetni. Az 1070-es évek közepétől kezdték innen kiszorítani 
az úzokat az ide is elérkező kúnok. Láttuk, hogy ekkor az úz marad
ványok az orosz fejedelemségek határőreivé szegődtek, de a kúnok 
támadásai ott sem hagytak nekik nyugtot. Egy úz töredék tehát 1087 
koratavaszán megint felbukkan a Balkánon.

Erről az eseményről Anna Komnene így ír : »A tavasz feltűntével 
Tzelgu áthaladva a Duna felett elterülő völgyeken (ez a Tzelgu a skytha 
sereg fővezére volt), magával hozva egy körülbelül 80.000 főből álló 
vegyes hadsereget, mely sauromatdkból és skythákból állott, s a dák 
hadseregből is nem kevés embert, akiknek vezére az úgynevezett Solo-

1 A besenyők, úzok és kúnok XI. századi elhelyezkedésére nézve itt és a 
továbbiakban is két összefoglaló munkát használtunk alapként: Kossányi Béla 
id. cikkét és egy kellő kritikával jól felhasználható másik dolgozatot: C. Necau 
lescu, Náválirea Uzilor prin tárile románé tn Imperiul Bizantin, Revista Istoricá 
Romána 0 (1939) 185 — 206. Mindkettő érdeme, hogy az orosz krónikák anyagát
rvényesítik.

2 V. ö. C. Necsulescu, i. ért. 195.
3 Kossányi B., i. m. 532 — 533. Kossányinak a három nép akkori elhelyez

kedésén alapuló meggyőző érvelését Hóman Bálint is elfogadta. Magyar történet 
I3, Budapest 1935, 270 — 271.
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mon volt, a Chariupolis táján fekvő városokat fosztogatta.«1 A többit 
már láttuk : Tzelgu serege Chariupolison át Skoteinosig nyomul előre. 
A bizánci sereg Maurokatakalon Nikolaos és Vebetziotes vezetésével 
Pamphylonon át Kuléig vonul. A skythák a bizánci sereg mögé húzód
nak s követik azt. Maurokatakalon a skythák sokasága láttára hadi
tanácsot tart, hogy megütközzék-e a skythákkal. E mellett döntenek 
s az ütközetet meg is nyerik : maga Tzelgu is elesik. A skythák Kule 
és Skoteinos között igen sokan elesnek menekülés közben. A bizánci 
sereg visszatér Konstantinápolyba.

Ebben az elbeszélésben »a Duna felett elterülő völgyek« a Balkán
hegység völgyszorosait jelentik. Láttuk, hogy az egész vállalkozás 
csak egy epizódja Alexios besenyő-hadjáratának. Mivel nincs meg
említve, hogy Tzelgu a Duna balpartjáról kelt volna át a folyón, hanem 
csak az, hogy áthatolt a Balkán-hegység szorosain, kiindulópontja 
biztosan a Paristrion volt. Mivel pedig Tzelgu úgy van említve, mint 
a »skytha hadsereg« fővezére, kinek serege a skythák on kívül sauroma- 
tákból és dákokból (=  magyarokból) állott, a paristrioni skythák, azaz 
besenyők egyik vezérének kell tekintenünk, mert a szakaszban a Sxú&at 
névnek csak a többi előfordulásai (I 22y19 2283 716) vonatkoznak gyüjtő- 
névszerűen a besenyőkre, sauromatákra és a magyarokra együttesen, 
valószínűleg ezek is azért, mert a sereg többsége besenyőkből állt. 
Tzelgu tehát a paristrioni besenyők egyik vezére volt. Lehet, hogy 
a glavinitzai helyi főnök, akit Anna nem említett meg névszerint. 
De lehet az is, hogy a nemrégen érkezett févo<; tt SxuOxxdv mögött sejt
hető újabb besenyő raj főnöke volt.

De kik lehettek a seregében szereplő sauromaták s honnan és ho
gyan kerültek a Paristrionba ? Eddigi tapasztalataink szerint Anna 
az úzoka.t jelöli a £aopo|iátai névvel. Fel kell tehát tennünk, hogy 
űzök voltak s valószínűleg a Dunától északra elterülő vidékekről ke
rültek a Paristrionba Salamon magyarjaival együtt, akivel a Dunától 
északra már előbb kapcsolatba kerültek. Kúnok már csak azért sem 
lehettek ezek a sauromaták, mert a kúnok csak 1087 őszén, a dristrai 
csata után keltek át a Dunán. Anna kiemeli, hogy ezek a kúnok kifeje- 
zetten Tatus külön hívására jöttek s a kúnokat Anna mindjárt Kójxavoi- 
ként kezdi emlegetni. Csak két helyen nevezi őket archaizáló néven,

1 I  2 2 2 1—7 : vEaoo<; 5s exitpavávxoi; SuXfrwv 6 TísX yoű xá úxspxsíiisva xoű Aavoofhu>í 
xájiXT] (iyj Ejiijjv 8s ouxoc bxspáywv xoű Exoíhxoű oxpaxeó(i.axo<;) aújjtjuxxov ixaYo'p.Evo<; axpchsu[ia 
tuoel yiXtctöas dySoTjxovxa sx xs Xaupo^axdiv xaí íxofrcűv xai axö xoű Aaxtxoű oxpaxeójjiaxoc 
oox dXífoo?, tí)v ó oűxtu xaXoóp.Evo? ToXop.<i>v STj^oryaiYdi íjv, xaxá xíjv XapioúxoXtv 
x ap axe ijiiva ; xóXei«; iX-ffcrzo.
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de akkor sem SaopopLcixat-nak, hanem Txú&at-nak. Anna Komnene 
egész előadása biztosíték arra, hogy a 2aupo[irixai a kánoktól eltérő, 
külön, más nép.

Fel kell tennünk tehát, hogy az itt szereplő sauromaták úzok voltak. 
Ezzel a feltevésünkkel azonban látszólag szöges ellentétben áll az, amit 
krónikáink mondanak Salamonnak erről a balkáni szerepléséről. Króni
káink általában úgy beszélik el ezeket az eseményeket, hogy miután 
a trónfosztott Salamon 1083 augusztus 20-án kiszabadult visegrádi 
fogságából, egy ideig még László király környezetében tartózkodott, 
majd onnan elszökve Kutesk kún vezérhez ment. Más forrásokból 
úgy tudjuk, hogy előbb Regensburgba ment feleségéhez, illetőleg
IV. Henrikhez, s csak miután az nem segített rajta, folyamodott Kutesk 
segítségéhez. Ezt az eseményt, illetőleg Kutesk és Salamon Magyar- 
ország ellen intézett támadását bízvást tehetjük 1085-re. Salamon 
ugyanis — beszélik a krónikák — esküvel ígérte Kutesknek, hogyha 
megsegíti László ellen, kezébe adja Erdélyt és feleségül veszi leányát. 
Kutesk megadta a segítséget. Ugyanazon az úton törtek be Magyar- 
országra, mint 1068-ban az úzok. László azonban legyőzte őket : Sala
mon és Kutesk elmenekültek. Krónikáink ehhez az elbeszéléshez kap
csolva elmondják még azt is, hogy Salamon ezután kún rablósereggel 
behatolt Bulgáriába és Görögország határaira, de súlyos vereséget 
szenvedett a görög császár hadseregétől. A könnyű fegyverzetű kunok 
könnyen elmenekültek a csatából. Azonban Salamon és övéi, kiket 
fegyverzetük súlya akadályozott, csak lassabban tudták a menekülő 
kunok at követni. Tél volt s a sűrű hóesésben el is tévedtek. Egy napra 
egy üresen talált erődben húzódtak meg, de itt a görög sereg körülzárta 
őket. A kiéheztetéstől való félelmükben kitörtek az erődből: sokan 
elestek, de Salamon néhány emberével át tudott menekülni a befagyott 
Dunán. A Duna balpartján egy erdőbe jutva félrevonult övéitől s eltűnt 
előlük. A vallásos krónikaírók úgy tudják, hogy Salamon megtért, 
zarándokéletre adta magát, és egyszer még látták is kéregetni Magyar- 
országon László, illetőleg Kálmán uralkodása alatt. Külföldi krónikák 
azonban úgy tudják, hogy 1087-ben meghalt, mégpedig az egyik szerint 
a görög császár elleni balkáni vállalkozásában.1

1 Bernoldus monachus S. Blasii ad annum 1087, MGH. Pertz, SS. V, p. 
446 : Salomon quondam rex Ungarorum, scilicet a Latislao iam dudum regno 
privatus et in exilium expulsus, dum quiddam fortiter contra regem Grecorum 
molitur, post incredibilem hostium stragem et ipse viriliter occubuit. — Annalista 
Saxo ad annum 1087, MGH. Pertz, SS. VI, p. 724 : Salaman Ungariae quondam 
rex et Knut rex Danorum a suis occisi sunt.
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Kutesk kúnjaiban és Salamon balkáni vállalatának kánjaiban 
Pauler Gyula}  éppenúgy mint az 1068-i betörés kúnjaiban is, bese
nyőket látott, mivel szerinte okoskodó krónikásaink a XII. század 
végétől, mikor már az önálló besenyő nemzet elenyészett, a besenyők 
régibb tetteit átruházták a kánokra. Szerinte másutt is mindenütt, 
ahol a Képes Krónika kánokat említ, egészen 1091-ig besenyőket kell 
értenünk. E miatt azután Tzelguban is besenyő vezért lát, s ezt még 
azzal is indokolja, hogy Anna Komnene nyelve szerint a sauromaták 
alatt besenyőket kell érteni. Vele szemben Marczali Henrik mind az 
1068-i, mind az 1085—1087-i eseményeknél elfogadja a Képes Kró
nikától megadott népnevet s így Salamon szövetségeseit, Kutesk alatt
valóit is kánoknak tartja.1 2 Hóman Bálint Salamon szövetségeseit 
szintén kánoknak tartja.3 Ugyanez D. A. Rasovskij véleménye is.4 *

Láttuk azonban, hogy az 1068-ban betörő népet Kossányi és az 
ő érvelése nyomán Hóman is úzokiiák tartja. Nézzük meg mármost, 
milyen népneveket alkalmaznak krónikáink a két eseménycsoportban 
szereplő népre?

1068-ban : 1085—1087-ben :
Pozsonyi Évkönyvek6
Kézai6 .............................
Képes Krónika7 .............
Pozsonyi Krónika8 . . . .
Müncheni Krónika9 . . . .
Mügelni Henrik (német)10 .. 
Mügelni Henrik (verses)11 ..

Bessern —
Bessi —
Cuni Cuni
Cuni —
Cuni Cuni
Tatter (Heyden) Heyden 
Tartari —

1 V. ö. Pauler Gyula, A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt 
I2, Budapest 1899, 115 — 116, 151 —153 és a 236., 302. és 306. jegyzetek a 433 és 
444 — 445 lapokon.

2 A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. II. Budapest 1896, 
80—81, 134—136.

31, m., I 277.
4 ÜOJioBmj IV. Annales de lTnstitut Kondakov 11 (1939) 81 — 128; a

kérdéses helyet 1. 91.
6 Szentpétery Imre, Scriptores rerum Hungaricarum, Budapest 1937, I

1263—g.
• U o .  I  i 82u _ 15.
7 Uo. I 3 6 6 ^  36816 és 4o812 —4io25.
«Uo. II 3823 -  39u .
9 Uo. II 7519—31 és 7810—lg.
10Uo. II I76x- i 7 7 21 és I9o20- i 9r10.
11 Uo. II 26940-27O26.
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Ha tehát az 1068-ban támadó népben, melyet a Képes Krónika 
és a Müncheni Krónika Cuni-nak nevezett, úzokat látunk, nincs elvi 
akadálya annak sem, hogy a Képes Krónikában és a Müncheni Króni
kában az 1085—1087-i eseményekben szereplő Cuni népnév mögött is 
úzokat keressünk. Tehetjük ezt annál is inkább, mert a középkori nyugati 
íróknál az úzok és a kúnok általában azonosoknak számítanak és mert 
Mügelni Henrik német krónikája az 1068-ban szerepelt népnek a tatá
rokkal való azonosítása mellett a cserhalmi »kúnok«-at is, Kutesk 
»kún«-jait is Heyden-nek nevezi, amely név nála a kúnok és besenyők 
mellett az úzokat is jelenti.1 A krónikák népnévhasználata megengedi 
azt a feltevést, hogy a kevéssé ismert úz nép viselt dolgait egyes kró
nikaírók a besenyőknek (Pozsonyi Évkönyvek, Kézai), mások a kánok
nak (Képes Krónika, Pozsonyi Krónika, Müncheni Krónika), megint 
mások a tatároknak (Mügelni Henrik krónikái) tulajdonították. Bár 
az orosz évkönyvek adatai szerint az úzok szállástelepeit 1085—1087- 
ben már a kievi és perejaslavl'i fejedelemségek peremvidékein kell kép
zelnünk, részeire szétrobbant nomád népről lévén szó, nincs semmi 
lehetetlen abban, hogy egy részük — esetleg meghódolva a kánoknak — 
a Havaselvére sodródott, vagy Moldvában maradt. Itt léphetett 
kapcsolatba Salamon Kuteskkel, akiben úz törzsfőt látunk. Kutesk 
úzaival 1085-ben személyesen támogatta Salamon Magyarországba 
való betörését abban a reményben, hogy győzelmük esetén veje Erdélyt 
átengedi neki, s ő úz alattvalóival ott húzhatja meg magát a kúnok 
nyomasztó terjeszkedése elől. A vállalkozás nem sikerült, s ekkor Sala
mon magyar és úz seregtöredékével a Paristrionba menekült a bese
nyőkhöz. Ezek a besenyők már 1074 óta harcban álltak a birodalom
mal. így indulhatott el azután az 1086/87-i tél végén, koratavasszal 
a Paristrionból Tzelgu besenyő fővezér egy olyan vegyes hadsereggel, 
melyben ott voltak a saját besenyőin kívül Salamon magyarjai (=  dákok) 
és a vele kapcsolatba került úzok ( =  sauromaták), akiknek vezére 
Annánál nincs külön megnevezve.

Azokban a 2 aupo(jiáxat-ban, akik a févoc tt Exu&ixov-t, ezt a 
tőlünk besenyőnek tartott néptöredéket elűzték, ugyancsak úzok at 
kell látnunk. Mikor történt a févoi; xt Exufhxo'v Paristrionba való 
érkezése? A Philippupolis környékén lakó manichaeusok Traulos veze
tésével 1084-ben lázadtak fel Alexios ellen. 1085-ben már Veliatovában 
tanyáznak és ott pusztítgatnak. Ekkor hallja meg Traulos, mint az 
egyik paristrioni besenyő főember veje, hogy a paristrioni besenyők

1 K. Schünemann, i. m. 104, 7. jzet és Szentpétery I., i. m. II io94í_ ö1.
Évkönyv az 1942. évre. 11
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megszaporodtak a -févos t i  Sxufrixov ottani megtelepedésével. Mivel 
ennek a néptöredéknek a Dunához való leereszkedése, Tatusékkal foly
tatott tárgyalásai, a Dunán való átkelése, kezdetbeni fosztogatásai, 
a három erőd elfoglalása s a földművelés megkezdése elég sok időt, leg
alább egy évet kellett, hogy igénybe vegyen, a févos t i  Exufrixdv 
hazulról való elköltözését legalább is az 1084. év elejére kell tennünk. 
Tudjuk, hogy 1080-tól kezdve a kievi és a perejaslavl’i határőr-úzokkal 
együtt az orosz krónikák megint elkezdik emlegetni a besenyőket is. 
A besenyőknek ezt a raját az úzok hozták magukkal az orosz határ
szélekre.1 Azok a £aupo|iátai tehát, akik a févo<; it ExoDrxdv-t nap
nap után fosztogatták, az orosz fejedelemségek széleire húzódott 
úzok voltak, a ifévoq t i  Sxuö-txdv pedig egy besenyő töredék, mely a 
kúnok elől még régebben az úzok védőszárnyai alá húzódott a Fekete
tengertől északra elterülő szteppéken, de most közelebb kerülve a par- 
istrioni nemzettestvéreihez és elunva a terhes szolgaságot, leszökött 
az úzoktól a Dunához s egyezség kötése után betelepedett a Paristrion- 
ban félig megtelepült életet élő nemzettest vérei, Tatusék alattvalói 
közé. Ott azután némi fészkelődés után megtelepedett három erőd 
környékén és folytatta az úzok és oroszok szomszédságában kialakult 
félföldművelő életmódját.

Eddigi vizsgálódásaink a Eaopo[icÍTat archaizáló népnév Alexias- 
beli jelentésére nézve azt mutatták, hogy a népnév öt előfordulási 
helye (I I75u  22232 2274 23Ó15 II 7 i13) minden valószínűség szerint 
úzokdX jelöl. Van azonban az Alexiasban még egy hatodik EaopofióTat- 
hely is (I H 5 2i), amely megbontja a népnévnek ezt az egységes jelen
tését. De ez a hely sem kúnokra, hanem besenyők re vonatkozik. Ez a 
hely olyan kivétel, amely nem gyengíti a szabályt, mert tulajdonképpen 
nem Anna Komnene népnévhasználatába tartozik bele, hanem azon 
forrásáéba, amelyből átvette. Olyanféle eset ez, mint a 2 xú9-ai nép
névnek a bolgár Borilosra és Germanosra való alkalmazása volt, melyet 
Nikephoros Bryennios művéből vett át Anna, s mely így szintén nem 
töri meg a Exufrat =  »besenyők (két helyen : kúnok) —► lovas nomád 
típus’ szabályát.

Nagyanyjának, Anna Dalassenának vallásosságával kapcsolatban 
megemlíti Anna a Thekla martirnö tiszteletére épített templomot. 
Kitér ebből az alkalomból arra az epizódra, amelyből kifolyólag Isaakios 
Komnenos császár (1057—1059) ezt a templomot építtette. »Mivel 
ugyanis a dákok vezéremberei nem akarták többé tiszteletben tartani

V. ö. Kossányi B., t. ért. 529.
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azt a békeszerződést, mely régóta fennállt közöttük és a rómaiak között, 
hanem hitszegö módon megbontották a békét, s miután ez tudomására 
jutott a sauromatdknak is, akiket a régiek mysósoknak hívtak, ezek 
sem akartak nyugton maradni saját határaik között (ugyanis előzőleg 
azokat a vidékeket lakták, melyeket a Duna választ el a rómaiak biro
dalmától), hanem egy tömegben felkerekedve átköltöztek a mi föl
dünkre. Ezek átköltözésének oka a getáknak velük szemben megnyil
vánuló engesztelhetetlen ellenségeskedése volt, akik szomszédaik voltak 
és fosztogatták őket. Ezért az alkalmas időt lesve, mikor látták, hogy 
a Duna be van fagyva, azon át mint valami szilárd földön amonnan 
túlról átköltöztek hozzánk, az egész nép, rázúdulva a mi határainkra, 
s szörnyen pusztították a szomszédos városokat és vidékeket« 
(I ii5 18_ 32).1 A császárnak, miután a keleti barbárokat (— szeldzsukokat) 
előzőleg megakadályozta vállalkozásukban, ez a vágás is igen könnyen 
sikerült : kivonul ellenük, hogy elűzze őket a római határokról. A sauro
matdk látva, hogy a császár Triaditzáig vonult ellenük seregével, meg- 
hasonlottak egymás között. A császár azonban nem bízott bennük, 
hanem seregét legerősebb részük ellen vezette. Ezek megijedtek Isaakios 
seregétől s lassanként visszavonulva a harmadik napra jelentették be 
a támadást, akkorra azonban hazaszöktek. Táboruk a császár zsák
mánya lett. Visszafelé vonultában Lovitzonnál a császár seregét nagy 
vihar pusztítja : egy fa majdnem rázuhan a császárra. Ekkor tett 
fogadalmából kifolyólag építtette azután Isaakios a Thekla-templomot 
(I i i 5 32— i i 7 16) .

A hagyománytisztelő bizánci történeti irodalomban ez az epizód 
az alábbi stemma szerint származott tovább íróról-íróra :
Psellos II 124—125 Attaleiates 6620—6yi

\  Skylitzes continuatus Ő4518_ 22
\  f v\ Zonaras III 6 7 1 ^
Anna Komnene I H518_ 32 Glykas 6o28

1 exei T<ip ő<; Kakai ei^ov ot x<üv Aax&v apX T í3'301 p.£xá xóüv ‘ Pajjiatcuv axovodi; T/jpEÍv 
cÍjé t i  oux r(freXov, a k k á  KapaaKovoijaavzBZ SisXoaav, xoúxou Be BtJXou xoí<; £ aopop .axais  fE fo- 
v°x 05, 01 x p o ; xüiv K ákái M uaot xpoaxjfopeuovxo, oüBs aüxoi xoTi; tBíoi? 6píoi<; éjjl|i.svovxeí íjöxXov 
TiaüXc'^ £lv’ VEV*-°H-GV01 KpÓKepov oKÓaa o ’ Ioxpoi; xpöi; xrjv x<üv fPu)p.aíu)v B iop íísi T^fsji-ovíav, ákVafrpoov 
axorvaaxavxEC xpo? X7jv ^ jieBoxíjv p.EX(pxío87)oav. a íx ía  Be xf(<; xoúxcuv jjlexoixi^ síus íj x ű v  
P exüjv xax  aűxáiv íox ovSoq Eyftpa ojiopouvxtuv jiev exeivoi?, xoóxou? Be X^oxEuovxtuv. Bid xaűxa 
xaipov EXixxipoűvxE?, ix s t  xov laxpov axoxpuaxaXXiufrávxa eiBov, (űoxEp rjXEipip xoúxtp ^pTjad|i.£voi 
G ei&ev xpoi; Tjjiőc p-Exavíoxavxai oXov Ifrvo ; xoT? ixiipopxw ftev óptoi? x a l Beivü><;
IX ijjíovxo x d ;  xapaxEtjJiÉvai; xo'Xei;  xa l yúpaz.

11*
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Kövessük nyomon az epizódnak ezt a vándorút]át, hogy felfejt
hessük Anna itteni archaizáló neveinek etnikai értékét. Psellos (id. kiad. 
II 124—125, LX V II^e) így mondja el: »Tehát egy ilyen utóddal 
tisztelve meg a császár a megboldogultat [t. i. Michael Kerullarios 
elhúnyt patriarchát Konstantinos Lichudes utódjává történt kineve
zésével], miután megakadályozta a keleti barbárok vállalkozásait, — 
s ez a vágás igen könnyű dolognak bizonyult számára — egész had
seregével a nyugati barbárok ellen vonul, akiket a régi világ mysósok
nak hívott s akiket azután átkereszteltek arra a névre, amellyel ma 
nevezik őket. Ezek azokon a vidékeken lakván, amelyeket a Duna 
választ el a rómaiak birodalmától, egy tömegben felkerekedtek és 
átköltöztek a mi földünkre. Átköltözésük oka pedig a geták népe volt, 
akik szomszédaik voltak és fosztogatták, s fosztogatásaikkal azután 
még az átköltözésre is rákényszerítétték őket. E miatt egyszer a befa
gyott Dunán mint valami szilárd földön át amonnan túlról átköltöznek 
hozzánk, az egész nép, rázúdulva a mi határainkra s nem tudtak sem 
nyugton maradni, sem azok fosztogatásától tartózkodni, akiknek 
szomszédságába kerültek.«1 Ezután következik (II 125—127) a nép 
jellemzése: fegyverzetük, harcmodoruk, barbár szokásaik, kegyetlen 
vadságuk leírása. A császári sereg láttán megrémülnek, hanyatt-homlok 
elmenekülnek. Isaakios diadalmas seregét vihar pusztítja.

Psellos tehát nem említi a dákokat, csak azt a népet, melyet régen 
mysosoknak neveztek s az őket elűző getákat. Ezt a két népmegjelölést 
tőle vette át Anna Komnene azzal a változtatással, hogy a mysosok at 
sauromatdknak is nevezi. Egyébként csaknem szószerint kiírta Psellos 
szövegét.

Attaleiates (id. kiad. 6620—674) így adja elő az epizódot: »Mivel 
pedig a napnyugat felé lakó sauromatdk zavarogtak s velük együtt a 
dunakörnyéki skythák is, akiket a sokaság besenyőknek hív, a császár 
hát elhatározta, hogy ellenük viszi a római haderőket. S előkészítvén 
a háborúhoz szükséges dolgokat s katonai toborzást tartván minden

1 Tototixip xotfapoűv ctvSpt xóv axeXrjXufróxa t i l s a i ;  6 ßastXeü?, IxetSij xotx; étpoo; ßapßa- 
pou? x«Lv ÍTci êtprj{iax(uv aveip£e, xai xoöxo Sí] axpcqjiováaxaxov adxtfi ife^dvei xó 
xavaxpaxía ext xou; éaxeptoo; Muaoü; jtev ó xaXat xpóvo; tűvójtaCev, elxa Se ef;
8 Xéfovxai p.ex«i)vojiao&Tjoav vejidjievot Se óxóoa ó Tíxpot; xpo; xtjv x«I>v l Pü>iiaíu)v StopíCet 
í^E^ovíav, afrpóov xe axaveaxy(aav xa't xpo? xrjv r(jieSaxíjv p-extpxís&Tjaav atxía Se auxoS; 
xfj<; axavaaxaaetoc xo xüiv Texdiv efrvo;, ójiopoűvxei; jiev exetvotc, X^axeúovxec Se xoúxoui; xat 
Xr,tCójJL£vot, xa't xpo<; xrjv jiexotxeaiav exßtaCo'|i*vor Stá xaüxa axoxpoaxaXXtuftávxt xoxe Xtj5 
yIaxpcp őtoxep jjxeiptp xp*]3á|Aevoi, exeifrev xpö; p.exavíoxavxat, őXov e&voi; xok ^jiexépotc
exttpopxta&svxec ópíoti;, xa't oux eyovxec oufr’ őxux; av jjpe^aatev, oö(P őxu>c xoi>c ok xpoa^fpaav 
o^Xíjaa tev.
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tekintetben erősen hadbavonul. Eljutva Sardikéig és ráijesztve a sauro- 
matákra., kényszerítette őket, hogy barátságára térjenek. Szerződéssel 
erősítvén meg a békességet, tovább vonul táborával a másik fajta ellen, 
— a skythákat értem.«1 Ezek főnökei is mind békét kérnek, csak Seite 
ütközik meg a császárral, de vereséget szenved. Lovitzonnál a császár 
seregét nagy vihar pusztítja : egy fa majdnem rázuhan a császárra
(675—6814).

Skylitzes continuatus (id. kiad. 64517_ 22) teljesen Attaleiatesből 
meríti az epizódot, csak Attaleiates archaizáló neveit helyettesíti a 
tényleges népnevekkel: »Mivel a magyarok megszegték a rómaiakkal 
fennálló békét s a besenyők is előlopakodtak odúikból, amelyekben 
meghúzódtak, és kárt tettek a szomszédos vidékben, a császár, megtéve 
az előkészületeket a kivonulásra, minden tekintetben erősen kivonul 
Triaditzába. Ott fogadva a magyarok tói küldött követeket, miután a 
velük való békét lehetőség szerint hathatóssá tette, a besenyők ellen 
vonult ki.«2 A besenyők többi vezérei mind megbékéltek a császárral, 
csak az egyetlen Seite állt vele csatát, de vereséget szenvedett. Lovitzon
nál a császár seregét Thekla napján nagy vihar pusztítja : egy fa kis 
híján rázuhan Isaakiosra. Ekkori fogadalma következtében építtette 
a Vlachernai-negyedbeli Thekla-templomot (645^—647g).

Anna Komnene előtt az epizód megszerkesztésekor ott volt mind
három elemzett szöveg. A Skylitzes continuatus előadásából jól látta, 
hogy két nép támadta meg akkor, 1059-ben a birodalmat : a magyarok 
és a besenyők. Mivel azonban nem szerette a népeket saját nevükön 
nevezni, a magyarok neve helyébe az általa jelölésükre rendszeresen 
használt Actxec nevet tette, a besenyők jelölésére pedig, noha egyébként 
Exú&at-nak szokta őket nevezni, önkénytelenül is a Saupo|i.áTat-t 
használta itt, mert az ott volt szeme előtt Attaleiates szövegében, — 
igaz ugyan, hogy Attaleiatesnál a magyarokat jelölte. Viszont átvette 
Psellosnak azt a megállapítását, hogy a besenyőket régen Muaoí-nak 4

4 Tdiv 81 xp oe  rjXiov Súvovxa E aüpopaxüW  TapcíTTopávojv, oüv auxoü; 81 x a l xcT v rcep 
xóv la tp o v  Hxufrwv, out; IIaxCivdxoo<; xö xXrjfl-oi; xixX ^axouaiv, I p 0* X oixov 6 ßaatX su; xck  
‘ Pu>p.aíxá<; SovdycEii ix e v sy x s iv  xax ’ auxcűv. x a l x á  xpo<; xöv xóX epov I£apxúaa<;, x a l xov a x p a -  
xauxixóv  x a x á X o p v  xo irp ap evo í;, xasippcupoi; I£ e ia t . x a l jiéyp i xrjc Sap S ixrje  pvo'|j.£vo<; x a l 
xaxaxX rj£ac xoúi; £aupo|iáxa<; Eie cpiXíav IX&siv auvxjváyxaas, x a l auvfrrp.aie exippcóoai; xo  
etprjvaTov p .exaoxpaxoxeo£Ú si xpo<; xooe áXXo? eveTi;, xoug £xúfra<; <pTjjií.

2 T óliv Oüyypcov xrjv x p o c  ‘Pcupatoue eíprprjv oiaXuoávxcov, x a l x&v I la x íiv á x c u v  81 
E^Epxoaávxcuv xö»v (ptoXe&v o k  Ivsxpößrjaav, x a l xíjv xapax£ijj.ávr]v y w p a v  aivo'vxcuv, x á  xpo?  
xrjv sx a x p a x sía v  I^ a p x ú a a ; ó ßaaiXeu? e£ eioi xauíppcupoi; et? T pcáSixC av. ix e ia é  xe xpsaßE tc  
xp oc  x«Lv Oüyypcov (Ouyyápcuv ed., corr. J. Moravcsik, BZ. 29 : 289) Se^dpevoi;, xrjv 
p-sx’ auxöjv Etp^vTjv xupcúaa; cue Ivfjv, i x l  xo u ; I la x í iv á x o o c  I^cúpp.rjos.
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nevezték és ugyanígy készen átvette tőle a besenyőket az átköltözésre 
kényszerítő Téiai nép nevét is, mely az úzokat takarja.

így született meg, félig-meddig elnézésből, Anna tolla alatt az 
egyetlen 2aupo|i.áxai-hely, amely nem úzokat, hanem besenyőket takar, 
s egyúttal az egyetlen olyan hely is, ahol a besenyőket archaizáló néven 
nem ExúD-ai-nak, hanem Saupop-rixai-nak nevezte.

Zonaras (id. kiad. III 6715—Ő7210) és Glykas (id. kiad. 6o28_ 20) 
Skylitzes continuatusból merítve ugyanígy adják elő a háború lefolyását 
mint ő és mindketten egyértelműen nevezik meg Isaakios Komnenos 
császár 1059-i ellenfeleit : az Oopfpoi és IIax£tváxot népeket.1

Az Alexias Saupo|i.óxai-helyeinek vizsgálata tehát végeredményben 
azt mutatja, hogy öt helyen (I I7514 2 2 2 22 2274 23615 II 7 i13) úzokat 
jelöl a név, egy helyen pedig (I i i 52i) besenyőket, de ezt az egyet Anna 
más forrás nyomán tévesen írta le.

Még egy várható ellenvetésre kell felelnünk. Ha Anna Komnene 
a Saupo|idxat néven rendszerint az úzokat érti, miért azonosítja mégis 
az úzokat a hunokkal (=Oüvvoi) azon az egyetlen helyen, ahol az 
úzokat nemzeti nevükön is megnevezi (I 24227_ 29). Erre a kérdésre is 
meg tudunk felelni, ha tüzetesebben megvizsgáljuk ezt a helyet is.

Több ízben is említettük már, hogy az 1087 őszén lefolyt dristrai 
csata után a Tatus társaságában késve érkezett kúnok a hadizsákmány 
miatt összevesztek a besenyőkkel. Megtámadják, legyőzik a besenyőket 
s egy ideig az Ozolimne-tó mellett körülzárva tartják őket. Ennek 
elmondása után Anna a következő magyarázatot fűzi a tó nevéhez :2

1 Egyébként Michael Psellos kisebb műveiben még sok olyan hely van,
melyek Isaakiosnak erre a háborújára vonatkoznak. Ezeken a helyeken Psellos 
a besenyőket Xxúfrat vagy 01 ßdpßapoi megjelölésekkel illeti : Michaelis Pselli 
scripta minora, edd. E. Kurtz —F. Drexl I, Milano 1936, 47g3—4834 ; II» Milano 
1941, I7818—i 834 ; K. N. Sathas, Mesattuvixr] BtßXtolbjxT) V, Venetia 1876,
300 — 304, 315 — 316, 416—419.

2  ̂ Se vüv xap’ Tv ’OCoXtp.vrj xaxovoj)iaCoj).svT] iieytaxr] p.év £3x1 xdt xrjv Stdjj.expdv xe xai 
xsptp.expov xa't xAv őxoo Srjxoxs <f7]p.iCop.sv(Dv xapá xoíc f  einypacpotc XtjivAv jnjSsjnáí etc p-sysfroc 
Xófov eXXetxousa- xsérai Se xAv ‘Kxaxov BouvAv uxepfrsv xai etc a ú zrjv  (léfiaxoí xe xa't 
xaXXtaxoi ouppsouat itoxap.oé xa't xaxá voxov xoXXdc xe xai p.efáXac xa't «popxrjpúc eaxtv 
ávéyoooa vrjac, Ac dvai xavxeűfrev SfjXov xő ßafroc xfjc Xíjjlvtjc óxósov xí esxtv. ’OCoXíjivt) Se 
xaxajvójtaaxat, ouy őxt xaxoü xtvoc xai f3apu08p.ou avaSíStustv axotpopáv, aXX’ oxi Oüwtx^c 
xoxe oxpaxtac extcpotxTjsáarjc xjj Xíjtv  ̂ (xoúxouc Se xo'oc Oüvvouc Oüíouc iStAxic airexaTeae 
yXAxxa) xai xepi xo'uc őyjlouc xfjc Xí^vtjc aüXtaapiv7]c OüCoXíp.vr]v xijv xotaúxrjv xpocrrjyo- 
peúxaat Xíjívtjv p.exá xposfrijxTjc olp.ai xa't xoü u tpiuvrjevxoc. xai «tcö jjlsv xAv xaXaiAv auy- 
4pajjL(Jidxtuv oüy eűprjxaí xtu suveXafrev evxaűfra Oowtxov axpáxeup.a, exi Se xoü aüxoxpaxopoc 
’AXe£tou xóxe xávxec áxavxayófrev exet3e auvepptufdxec xtp xóxtp SeSAxasi xotm^ia. xá yev 
ouv 7xepi xvjc Xtjivrjc ASá eyéxco, [Asxep] n a p ' r(yAv vüv xpAxtoc Í3xopoup.sva, ív!
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»A mostanában nálunk Ozolimnének nevezett tó pedig mind átmérőjére, 
mind kerületére nézve igen nagy s a földrajzíróktól valaha is bárhol 
leírt tavak egyike mögött sem marad el nagyság dolgában. A Száz 
Halom fölött terül el s igen nagy és szép folyók folynak bele. A déli 
részén sok és nagy hajót, sőt teherhajókat is hordoz ez a tó, úgyhogy 
ebből is nyilvánvaló, milyen nagy a mélysége. Ozolimnének nevezik, 
de nem azért, mintha valami rossz és nehézszagú kigőzölgést bocsátana 
ki magából, hanem mert egykor hun sereg jutott el a tóhoz (ezeket a 
hunok at pedig ikonnak szokta hívni a köznyelv) s ott táborozott a tó 
partja mellett, Uzolimnének nevezték el ezt a tavat, gondolom az 
ypsilon magánhangzó hozzátételével. És a régi történeti művekben 
seholsem található meg az, hogy oda valaha is hun sereg verődött volna 
össze, ellenben Alexios császár idején ekkor mindnyájan mindenünnen 
oda összecsődülve adták a helynek ezt a nevet. A tóval kap
csolatos dolgok tehát így valahogy álljanak, ezek a dolgok, amelye
ket mi beszélünk el most elsőnek, hogy rámutassunk arra, hogy Alexios 
császár sok és mindenfelé vezetett hadjáratai folyamán a helyek sok 
nevet kaptak hol róla magáról, hol pedig az ellene összecsődült ellenség
ről. Úgy tudom, hogy ilyesvalami Alexandros makedón király idején 
is előfordult. Hiszen egyrészt az egyiptomi Alexandreia, másrészt az 
indiai Alexandreia róla kapta nevét, tudjuk azonban azt is, hogy Lysi- 
machiát meg Lysimachosról, környezete egyik katonájáról nevezték el. 
Nem csodálkoznám tehát azon, ha Alexios császár is, vetélkedve Ale- 
xandrosszal, részint az ellene összesereglett vagy az általa magához 
hívott népekről adott volna a helyeknek megújított neveket, részint 
pedig azon helyek közül, amelyeket ő kerített hatalmába, egynémelyikre 
a saját nevét ruházta volna át. Hadd álljon itt ennyi a fentebb említett 
tóról kissé történetíróhoz illőbb módon hevenyészve« (I 24218—24 3 20).

Emlékszünk még arra, hogy ezt a helyet használta fel Zlatarski 
főérvként annak a feltevésének a támogatására, hogy a Paristrionba 
betelepedett févo<; ti Sxodixdv úz néptöredék volt. Szerinte az átköl-

evoa£aip.e&a, őxt to ü  aüxoxpdxopot; ’AXe í̂ou xaű; xoXXaíc xa! zavxcr^oü ozpazyyíais vüv jiev 
dec’ éaoxoü, vüv 8e azö xwv éziauppuévxtov ey&pdiv zoXXdi; £Xd[j.ßavov ot xozoi zposrjfopíai;' 
Totoöxov Se xt xa! ítci ’AXe^dvSpou toü  t «Lv MaxeSo'voov (JasiXeux; xaxa(j.av&dvu). xa! fáp őzou 
}jlev ’AXe£dv8peia íj  xax’ Aífozxov, őzou Se ’AXe^dvSpeta /.az' ’IvSoücaV exetvou (uvóp-aoTat, 
Í3(iev Se xa! azö Au3t(icfyou evő; t <üv  d [ i f  auxöv axpaxiioTúüv Auatjia^íav xaxovop.díe3&at. 
oüx av ouv frauina3aíp.7]v, eí xa! ó ßasiXeüt; ’AXsfioi; CrjXov ’AXe£dv8peiov avaXaßüov őzou jiev 
e t  e&vüiv 9j aoppayévxiov zposxexATjpivcov zap auxoü zepifjtjie xoit; xozot? dvojiaxiov xat- 
vóxT)xâ  fj atp’ a>v aüxo? xaxezpd£axo z f f i  éauxoü zpo3T] ôpía<; xol? xdzot? jiexéSiuxe. xouaüxa 
jiev zep! xt); avtuö-ev eípYjpivrjt; ’OCoXíjivrj; ezeppíepfrio ísxopixiúxepov.
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tözés 1082—1085 között történt s ennek az úz néptöredéknek a 
településhelye az Ozolimne (=  Rasim, Razelm tó) mellett volt, mert 
Anna szerint ez a tó a mellette táborozó úzokról kapta nevét. Emlék
szünk arra is, hogy Zlatarskinak ezt az érvelését Mutaféiev kronológiai 
ellenérvekkel igyekezett megdönteni : Anna kifejezetten azt mondja, 
hogy ez az esemény egykor (itoié) történt. Ennek az egy szónak a le
fordítását és érvényesítését elfelejtette Zlatarski. Mivel az írónő az 
Ozolimnét 1086-i [helyesen: 1087-i] esemény kapcsán említi, nem 
mondhatná azt, hogy a tó »egykor« kapta úzokról a nevét, ha azok 
csak néhány évvel azelőtt (1082—1085) váltak volna a tó névadóivá. 
Mutaféiev szerint tehát korábbi eseményre kell gondolnunk : az 
úzok 1064-i nagy betörésére. Csak erre vonatkozhatnak az írónő 
szavai.

Azonban Mutaféiev okoskodása két helyen hibás : 1. Anna Kom- 
nene határozottan megmondja, hogy a tónak »ekkor, Alexios császár 
idején« adott nevet egy mindenünnen teljes számban oda összesereglett 
népség. 2. Az írónő megmondja, hogy a tavat most, az ő idejében — 
Anna 1136—1148 között írta az Alexiast — nevezik Ozolimnének, de 
egykor (azaz 1087-ben) egy úz sereg ottani megszállása miatt Uzolimné- 
nak nevezték volt el. 1087 az írónő 1136—1148 közötti működéséhez 
képest már xoxé volt.

így kell szószerint értelmeznünk Anna szövegét. Csakhogy ebben 
az esetben nagy értelmi törés állna be Anna előadásában. Kiderülne 
ugyanis, hogy azok a Sxóíhxi, akiket Anna később többször IlaTCívcxxoi- 
nak nevez, s akiket 1087-ben a dristrai csata után a kúnok a tóhoz 
szorítottak, — úzok voltak. Ha tehát komolyan és szószerint elfogadjuk 
ezt az Ozolimne nevet magyarázó helyet, akkor nemcsak az derülne ki, 
amit Zlatarski akart vele bizonyítani, hogy a févo«; xt Sxufrixóv úz 
volt, hanem az is, hogy a paristrioni skythák is mind úzok voltak s 
hogy Alexios skytha-háborúja nem is a besenyők ellen, hanem az úzok 
ellen folyt. Ennek azonban ellene szólnak nemcsak a többi források, 
melyek határozottan besenyőkről beszélnek, hanem magának Anna 
Komnenenak a népnévhasználata is, ki a Exűílat nevet ebben a rész
ben kétségtelenül a besenyők megjelölésére használta.

De a szövegrész elemzése azt mutatja, hogy Anna Komnene itteni 
állításait nem szabad szószerint, komolyan elfogadnunk. Az írónő 
elárulja azt, hogy a tavat az ő korában ’0 £oXí|Avy]-nak nevezték s az 
akkori közvélemény a tónak ezt a nevét egy közszó (ő£et =  szaga van, 
bűzlik) etimológiájával magyarázta. Ezután áll elő Anna a maga saját 
véleményén alapuló új magyarázatával (»ezek a dolgok, amelyeket mi
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beszélünk el most elsőnek«, továbbá : »gondolom«) : a tó az Ou£oi =  
Oüwot népről kapta nevét, mely egykor nagy tömegben megszállott 
a tó mellett. Mivel pedig a régi történetírók nem említenek a tóval 
kapcsolatban semmi ilyesmit, ennek Alexios idejében ekkor kellett 
történnie, mert ekkor tényleg előfordult az, hogy egy egész népet oda
szorítottak egy időre a tó partjaira. Azt is megmondja, miért volt 
szüksége erre az új magyarázatra? A nagy uralkodóknak, mint pl. 
Nagy Sándornak is, emléke szokott maradni a helynevekben. Mi cso
dálni való volna tehát abban, ha ilyesmi a nagy Alexiosszal is meg
történtvolna? Meg azután ez a névmagyarázat (’O^oXípyj =  OoCoXíprj 
=  Úzok tava) mégis csak méltóbb egy történetíróhoz, mint a közfel
fogás »Büdös tó« magyarázata !

Az egész részlet tehát egy atyja dicsőítését célzó irodalmi dísz, 
melyet Anna maga eszelt ki. Az Alexiasban 'Anna minden alkalmat 
megragadott atyja nagysága kiemelésére. Pl. sok egyéb mellett azt is 
állítja, hogy a bizánci orphanotropheiont (szegény- és árvagondozó 
negyedet) Alexios alapította, holott tudjuk, hogy az már Alexios előtt 
is fennállt. Itt meg aTNagy Sándor helynévadó dicsőségét akarta atyjá
nak is osztályrészévé tenni s ezért találta ki az egész új névmagyará
zatot. Az ’OCoXipyj nevével a besenyők üat^tvaxot—Sxú&at nevét sem
miképpen sem tudta kapcsolatba hozni, ellenben az Ou£oi név 
magától kínálkozott egy erőltetett magyarázat alapjául, mert a fel
tételezett Oü^oXíprj névből 1087-től 1148 tájáig még elgondolható 
volt egy középgörög oü >  0 hangváltozás révén az ’O^oXípyj név ala
kulása.1 így azután nem törődve azzal, hogy atyja háborúja idején 
a besenyők szorultak az ’’O^oXípyj-hez, előrángatta a névmagyarázat 
céljára az úzokat. Mivel pedig egy szóeleji ou-ra volt szüksége, ezért 
használja itt^az úzok nemzeti nevét és ezért használja itt az úzok archai
záló neveként az Oüwot népnevet, s nem a tőle egyébként használt 
Eaupopixai-t, hogy naív szómagyarázata mind a vulgáris, mind a 
klasszicizáló nyelven érvényes lehessen. S naívsága abban is megnyil
vánul, hogy itt megint feltételezi, hogy az ’O^oXipyj név már akkori
ban, 1087-ben is megvolt, s az úzok ott tanyázása után csak egy ypsilon 
magánhangzót kellett hozzátoldani, majd a szóele ji w-ból az ő koráig 
megint 0 hang lett.

Kiderült tehát, hogy ez az ellentmondásokkal teli részlet nem 
egyéb költött irodalmi elemnél. így azután a benne szereplő Oü£ot =

1V. ö. Czebe Gyula, ’Ô oXíjívt] és t Egyetemes Philol. Közi. 42
(1918) 163-165.
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Ouwoi népnévarchaizálás nem érinti a 2 aupo|jtáxai =  úzok megfejtés 
érvényességét.1

III.

Miután gyökeresen megvizsgáltuk Anna Komnene archaizáló nép
neveinek etnikai értékét s itt-ott kiegészítésként a többi források be
vonásával tisztáztuk az archaizáló nevekbe rejtett népek történeti 
szereplését, valamint néhány helyen revideáltuk az eddigi kutatások 
eredményeit, most már csak az van hátra, hogy így nyert eredményein
ket felhasználva, megfeleljünk a tárgyalt Anna Komnene-hellyel kap
csolatban felmerült kérdésekre.

Négy főkérdésre kell felelnük : i. Miféle nép volt az Anna Kom- 
nenenál említett févo<; ti Exuíhxdv ? 2. Melyik népet kell értenünk az 
ezeket elüldöző sauromatákon? 3. Miféle etnikumú nép uralkodott 
Tatus és társai vezetése alatt a kevert lakosságú Paristrionban ? 4. 
A Paristrion-thema szervezetén belül Tatusék helyi autonómiák vezetői 
vagy lázadók voltak-e?

i. Ami a yévoi; xt Sxu&ixóv etnikai meghatározását illeti, itt 
mindenekelőtt ki kell hangsúlyoznunk egy tényt, melyre az eddigi 
kutatók egyike sem mutatott rá eddig eléggé nyomatékosan. Amikor 
Anna elkezdi elölről elbeszélni atyja skytha-háborújának történetét, 
azzal kezdi elbeszélését, hogy »valamiféle skytha nép« új lakóhelyet 
keresett. Magában Anna févoi; t i Exuö-txov kifejezésében a xt hatá
rozatlan névmás a mondatszerkezet nyelvtani felépítése és a xts, xí 
határozatlan névmás jelentéstani értéke révén egyaránt a határozat
lanság érzését ébreszti az olvasóban. »Valamiféle skytha nép« vagy 
»valamiféle skytha törzs« : ez a határozatlan fogalmazás világosan 
elárul egy dolgot. Nevezetesen azt, hogy Anna maga sem akarta hatá
rozott pontossággal megmondani, milyen nép vagy néptöredék érkezett 
a Dunához. Csak azt akarta kifejezni, hogy melyik típusába tartozott 
ez a népség az általa ismert népeknek, melyik általa emlegetett néppel 
hozható leginkább kapcsolatba. Ezt fejezi ki a Sxúílat archaizáló nép
névből képzett jelzőnek az újonnan jöttékre való alkalmazásával. Ezzel 
nyújt támpontot olvasóinak arra nézve, hogy ő milyen típusú népnek 
tudta őket és hogy olvasói körülbelül hová sorozhatják az újonnan

1 Egyébként, eltekintve attól, hogy az úzokkal való kapcsolatát valósá
gosnak tekintették-e vagy sem, az Ozolimne földrajzi azonosítása is nagyon sok 
fejtörést okozott a kutatóknak. Ennek irodalmát C. Necsulescu foglalta össze id. 
cikkében, Revista Istoricä Románá 9 (1939) 200 — 202. Ánnyi bizonyos, hogy az 
aldunai tavak egyike volt Silistria táján.
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■érkezett népséget. Ezért nem szabad abba a túlzásba esnünk, hogy 
csalhatatlan pontossággal meg akarjuk állapítani, milyen népet értett 
Anna a févo<; ti Exuíhxdv megjelöléssel. Legfeljebb annak megállapí
tásáról lehet szó, hogy Anna melyik típusba tartozónak tünteti fel 
ezt a népet, s erre nézve támpontot nyújt a Sxofrixdv jelző. Ezen túl
menően legfeljebb annak meghatározására vállalkozhatunk, hogy az 
akkori történeti helyzet s a népek akkori elhelyezkedése mit tesz való
színűvé, hogy a Sxuíhxdc-típusú népek közül melyik kéredzkedhetett 
át akkoriban, 1084 táján a Dunán?

Vegyük sorra az akkor ebből a szempontból számításba vehető 
népeket mindkét ellenőrző szempont érvényesítésével.

Orosz nem lehetett a févo<; ti Exufrtxdv, mert Anna, ha a Nike
phoros Bryennios terminológiájának átvételéből származó bolgár =  
skytha azonosítást nem számítjuk, türkfajú lovasnomád népeket soro
zott a Exüfrtxov-típusba. Ha orosz néptöredékre gondolt volna, févo<; ti 
Taüpoaxu9-ixdv-t, vagy févoc; ti Taupixóv xai [vagy vj] Sxoíhxdv-t írt volna. 
De az akkori történeti helyzet sem engedi meg oroszok feltétele
zését : az orosz fejedelemségek akkor már kialakulóban voltak, 
a kúnok áradata sem mozdította ki helyükből az egyhelyben védekező 
orosz törzseket, s az orosz évkönyvek sem tudnak arról, hogy orosz 
törzs új hazát keresett volna abban a korban. A dunai városoknak 
lehetett ugyan esetleg régebbről némi megtelepedett orosz lakossága, 
de az erre vonatkozó orosz adatok inkább általános kifejezések, szóla
mok, melyek semmit sem bizonyítanak.

Oláhok sem lehettek az újonnan jöttek hasonló okokból. A vlácho- 
kat ugyan Anna Komnene mint közismerten nomád népet jellemzi, 
de az ő nomád életmódjuk egészen más volt, mint Anna Sxu&txd«;- 
típusáé. Azok a vláchok, akiket ő ismert, a régi Bulgária hegyeiben 
nomadizáltak, gyalogosan legeltetve nyájaikat, s távolról sem voltak 
türkfajúak. Anna Sxo&ixds-típusába türk fajú lovasnomád népek 
tartoztak, akik lovaikon és szekereiken a szteppék és alföldek gyors 
vándorai voltak. Különben is az Alexias népnévhasználata azt mutatta, 
hogy Anna a vláchokat mindig a maguk tulajdonképpeni BXctyoi nevén 
említi. Nem is tartotta szükségesnek nevük archaizálását, mert a vláchok 
Bizáncban annyira megszokott és közismert balkáni jelenség voltak, 
hogy nevüknek munkájába való felvétele éppúgy nem jelentett bizánci 
szempontból stiláris zökkenést, mint a Boű̂ Yapoi név sűrű alkalma
zása sem. Ha tehát Anna Komnene vláchok érkezésére gondolt volna, 
okvetlenül févo<; ti BAâ ixdv-t írt volna. De a népek akkori elhe
lyezkedése sem engedi meg annak feltevését, hogy északról vláchok
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érkezhettek volna 1084 táján az Aldunához. Nem célunk itt a dáko
román folytonosság elmélete ellen szóló bizonyítékok elismétlése. Tény 
az, hogy ha a Nestor-krónika és Anonymus sokszor megcáfolt és ki
küszöbölt, hatálytalannak bizonyult adatait nem számítjuk, Dácia 
kiürítésétől, Kr. u. 271-től II. Endre 1222-ben kelt okleveléig egyetlen 
forrás említ csak a Dunától északra kóborló neolatin, illetőleg vlách 
néprészt : Niketas Choniates történeti műve egy 1164-i esemény 
kapcsán, Halics déli határán.1 Mivel azonban ez az adat a vláchokat 
mintegy nyolcvan évvel a bennünket most érdeklő időpont után említi 
a Dunától északra eső területen és határozottan csak arrafelé legeltető 
balkáni, a bizánci császárral kapcsolatot tartó vláchokra vonatkozik, 
nem bizonyíthatja dunabalparti vláchok létezését 1084 táján, hanem 
csak azt, hogy nyolcvan év leforgása alatt — ami egy legeltető nomád 
nép életében és legelői megválasztásában nagy idő — a balkáni vláchok 
egy része már feljárogatott a Dunától északra is. Mindkét szempont 
alapján el kell tehát utasítanunk Iorga és Bánescu bátortalan célzásait 
a févoc xt Exufrtxdv oláh voltára nézve.

Azt, hogy az újonnan jött népségben úzokat keressünk, a tör
téneti helyzet megengedné. Ugyanúgy, ahogyan 1087 koratavaszán 
megjelenhetett a Paristrionban egy a Dunától északra eső vidékről 
jött úz töredék Salamonnal kapcsolatban, megeshetett volna ez három 
évvel előbb, 1084 táján is. Anna ExuOixóc-típusa is megengedné ennek 
feltevését, de ezen belül alkalmazott népnévhasználata már nem, 
mert ha olvasóival úz népséget akart volna sejtetni, inkább ?évo<; xt 
Saupo|xaxixdv-t, vagy esetleg Ouvvtxóv-t írt volna. Ellene szól ennek 
a feltevésnek az is, hogy az új települőket éppen a sauromaták, vagyis 
az úzok kényszerítették átköltözésre.

Anna Sxufrtxoc-típusa megengedné azt is, hogy a jövevényekben 
kúnokat keressünk. Ezt a feltevést még a típuson belüli névhasz
nálat is támogatná, hiszen láttuk, hogy két helyen Exúfrat-nak nevezi 
a kúnokat, igaz ugyan, hogy inkább stílusa változatosabbá tétele ked
véért. Mivel egyebütt mindig nemzeti nevükön nevezi a kúnokat, 
valószínűbb tehát, hogy ha kún népség érkezését akarta volna jelezni, 
inkább févot; xt Ko|xavixov-t írt volna. Itt azonban inkább a történeti 
helyzet akadálya a feltevésnek, mert ebben az időben a kérdéses terü
leten egy nép sem rendelkezett olyan hatalommal, hogy kúnokat 
tudott volna kiűzni szálláshelyükről. Még az oroszok sem tudták ezt 
megtenni, nemhogy a sauromaták, azaz az úzok.

1 Ed. I. Bekker, Bonn 1835, I7I5—io-
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Marad tehát legvalószínűbb megoldásnak annak a feltevése, hogy 
Anna Komnene a ^vos xt Sxufrixóv kifejezés leírásakor egy besenyő 
néptöredékre gondolt. Láttuk, hogy a besenyők voltak az ő ExuOixdq- 
típusának fő-, szinte egyedüli képviselői. Az a körülmény, hogy az 
újonnan jöttékre — ha nem is akarta kilétüket egészen határozottan 
kifejezni— éppen a Sxú&ai népnévből képzett melléknevet alkalmazta, 
amely népnév nála majdnem kizárólagos érvénnyel a besenyőket jelzi, 
arra vall, hogy a Exu&ixds-típuson belül is a besenyőkhöz akarta 
kapcsolni az új települőket. Ezt a feltevést az akkori történeti helyzet 
is támogatja. Láttuk azt, hogy 1048-tól kezdve, amikor két besenyő 
törzset telepítettek le a Paristrionban határőrökként, többször is meg
ismétlődött újabb besenyő áramlatok átkelése a Duna balpartjáról 
a jobbparti területekre. 1048/49 telén átjöttek Tyrach támadó bese
nyői, kiknek maradékait Szófia, Nis és Skoplje között telepítették le 
katonai kolóniaként. 1059-ben újabb nagy besenyő költözés folyt le. 
Attaleiates előadása is arra vall, hogy a Nestor-féle lázadásig, 1074-ig 
időről-időre új skytha (=  besenyő) bandák kelnek át a Paristrionba- 
a Dunán túli területekről s ott tovább élik a maguk »skytha életét«. 
Tévedés volna azt hinni, hogy ezekkel az átköltözésekkel már az egész 
besenyő nép átkerült a Balkánra. Tudjuk, hogy még a következő 
században is nagy tömeg besenyő támadta meg a birodalmat a Dunán át, 
kiket Ioannes Komnenos császár vert le 1124-ben. Mivel az orosz 
évkönyvek 1080-tól kezdve a kievi és perejaslaví-i fejedelemségek 
peremvidékére telepedett úzokkal kapcsolatban megint emlegetni 
kezdik a besenyőket is, akiket az úzok vittek oda magukkal, valószínű
nek látszik az a feltevés, hogy egy ezektől az úzoktól szabadulni akaró 
besenyő töredék ereszkedett le 1084 táján a Dunához. Itt megbeszé
léseket kezdtek ezek az újonnan jött besenyők a már 1048 óta a Pari- 
strionba fokozatosan bevándorolt, félig megtelepedett életet élő bese
nyőknek akkor éppen lázadásban lévő főnökeivel. Ezek örömmel 
látták a szükséges erőgyarapodást s megadták az engedélyt az átkelésre. 
Az újonnan jött besenyők igazi nomádok módjára előbb kifosztották 
a Paristrion déli határait, elfoglaltak három erődöt, majd némi nyuga
lomhoz jutva a Közép-Ázsiából kiáramló többi türk népek szokásához 
híven kölest és gabonát kezdtek termelni saját ellátásuk biztosítására. 
Besenyő voltuk mellett szól az a körülmény is, hogy rögtön beleillesz
kedtek a paristrioni besenyők közé s Anna Komnene külön nem is említi 
vagy különbözteti meg többé őket Tatusék régibb alattvalóitól.

2. Melyik népet kell értenünk a é̂voc tt Exofrixo'v-t elüldöző 
sauromatákon? Itt az írónő terminológiája nem enged tágabb válasz
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tást. Anna csak egyszer alkalmazza a SaupoptctTai megjelölést bese
nyőkre, de ez nem a saját népnévhasználatát mutatja, hanem egyik 
forrásából került bele. Egyébként az úzokat mondja sauromatáknak. 
Ezen a kereten belül a történeti helyzet csak azt a feltevést engedi 
meg, hogy az orosz határőrszolgálatba állt úzok egy magukkal hurcolt 
besenyő csoportot addig szorongattak, fosztogattak, míg az megszökött 
tőlük s a Paristrionba kéredzkedett be nemzettestvérei közé.

3. Miféle etnikumú nép uralkodott Tatus és társai vezetése alatt 
a Paristrionban a févoi; ti Sxodixov érkezésekor? Eddigi eredmé
nyeink alapján határozottan azt kell mondanunk: a besenyők. Az 
1048-ban létesített s azóta újabb és újabb besenyő jövevényekkel 
gyarapodó paristrioni besenyő határőrség az egyes erődökben s ezek 
környékén élt helyőrségi beosztásokban, melyek élén egy-egy a bizánci 
duxnak alávetett besenyő főember állott. Ez a hosszabb idő óta bizánci 
szolgálatban álló túlnyomóan besenyő katonanépség szerepel íróinknál 
»paristrioni skythák« és »odavalósiak« (ép/íúptoi) néven, szemben 
a Paristrionba újabban betelepedett besenyőkkel, akiket egyik-másik 
forrás nemzeti nevükön IlaT îváxoi-nak nevez. 1074 táján évi zsold- 
juk beszüntetése miatt a besenyő katonanépség, a »paristrioni skythák«, 
élükön Tatusszal mozgolódni kezdenek és szorosabbra fűzik kapcso
lataikat a Paristrionban még nomád életet élő besenyőkkel. A Bizánc
ból kiküldött új dux, Nestor, látva helyzete reménytelenségét, mindkét 
fajta besenyőkkel szövetségre lép, hogy legalább a gyűlölt Nikephoros 
eunuchon állhasson bosszút. Bizánc elleni vállalkozása nem sikerül, 
sőt a bizánciak intrikáikkal még a besenyők egy részével is összeveszítik. 
Nestor a besenyőkkel visszatér a Paristrionba s ott — valószínűleg 
a meggyanúsított besenyők bosszúja következtében — nyoma vész. 
De a dux nélkül maradt kétféle besenyők folytatják az ellenségeskedést 
a birodalommal. Ott találjuk őket ebben a zavaros korban minden 
trónkövetelő seregében. Először a trónkövetelő Nikephoros Bryennios 
Ioannes nevű testvérének seregében látunk egy csoport besenyőt: 
nem az idegenek, hanem azok közül, akik már régebben bekéredzkedtek 
a rómaiak birodalmába. Majd egy újabb besenyő raj tör a Paristrion- 
ból a birodalom belsejébe. Ezeket részben Ioannes Bryennios győzelme, 
részben Nikephoros Bryennios pénze szerzi meg a trónkövetelő ügyének. 
Közben azonban mégis Nikephoros Botaneiates jutott uralomra 1078- 
ban. Erre a kétféle besenyők egyik csoportja, a »paristrioni skythák«, 
azaz a határőrségbe beszervezett besenyők nagy megbánást mutatva 
küldöttségben biztosítják hűségükről az új császárt és bocsánatát 
kérik, amiért 1074-ben, az előző császár alatt közülük egyesek a szabad



A PARISTRIONI »ÁLLAMALAKULATOK« 175

besenyőkkel cimboráltak. Ez a megbánás azonban nem volt őszinte, 
mert ugyanekkor Nikephoros Bryennios seregében, aki Botaneiatesszel 
szemben is fenntartotta trónigényét, az Alexios Komnenos császári 
vezérrel vívott ütközetében megint besenyő segédcsapat harcol. Amikor 
Nikephoros Bryennios leverése után megint Basilakes dyrrhachioni 
dux lázadt fel, ez is megnyerte magának a besenyők segítségét a csá
szár ellen.1 Míg a császári csapatok Basilakes leverésével voltak 
elfoglalva, a besenyők kúnok társaságában Adrianupolisra támadtak.2 
Majd a Philippupolis környéki manichaeusok közül, akik már ekkor 
mozgolódni kezdtek, egy Lekas nevű manichaeus rokoni kapcsolatai 
révén a besenyőkhöz szökött. Lázítására a besenyők mozgolódni kezd
tek, de a császár hadikészülődésének hírére gyorsan meghódoltak.3 
Végül Leon Diabatenos, Mesembria kormányzója cimborái Botaneiates 
császár ellen a besenyőkkel és a kunokkal.4 A kétféle paristrioni besenyők 
e folytatólagos lázadásának elbeszélése közben az írók lassan abba
hagyják a két besenyő réteg megkülönböztetését. Ennek oka az, hogy 
a két réteg egységessé kovácsolódott a lázadás folyamán. A lázadás 
különben tovább folytatódott Alexios trónlalépte (1082) után is. 
Alexios, aki maga is trónkövetelőként jutott a trónra, uralma elején 
a normannok és a kisázsiai szeldzsukok támadása miatt nem jutott hozzá 
a paristrioni lázadó besenyők megfékezéséhez, bár tudatában volt 
a birodalmat részükről fenyegető veszélynek. Ezért köt az 1084-ben 
manichaeusai élére álló lázadó Traulos szövetséget és rokonságot — 
ebben elődje, a manichaeus Lekas példáját követve — a paristrioni 
besenyők vezérével. 1084-ben, az új besenyő töredék érkezésekor 
a paristrioni lázadó besenyők vezére még mindig az 1074-ben élükre 
került Tatus, a dristrai besenyő-csoport törzsfőnöke. Zonaras félre
érthetetlenül a besenyők főnökének nevezi Tatust. Mellette szerepel 
a szintén török nevű Satzas és a szláv nevű Sesthlavos. 1085-ben Trau
los meghallván, hogy új besenyő csoporttal erősödtek meg, segítségül 
hívja őket a császár ellen. Az új, nagyszabású és hosszantartó besenyő
háború folyamán 1087 koratavaszán Tzelgu a támadásba lendült bese
nyők alkalmi vezére. Lehet, hogy az újonnan jött töredék vezére volt. 
Oldalán harcol magyar és úz híveivel Salamon volt királyunk is. Ezek 
veresége és eleste után Alexios Dristráig nyomul. Míg Tatus kún segít

1 Attaleiates, id. kiad. 29810_ 12, Skylitzes continuatus id. kiad. 73917_ J8> 
Zonaras, id. kiad. 72310_ 13.

2 Attaleiates  30021— 3o i 6 ,  Skylitzes continuatus B -

8 Attaleiates  3021 _ 1 3 ,  Skylitzes continuatus 741^ — 742^

4 Skylitzes continuatus 743^ 4.
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ségért jár, besenyői legyőzik Alexiost, aki hosszas és változatos harcok 
után csak 1091-ben a lebunioni csatában tudja letörni a besenyő láza
dást kún segítséggel. Hogy a levert és életben maradt besenyők erejét 
megossza, egy részüket a Moglena-themába telepíti le. Csak ezután 
kerülhetett sor arra, hogy a pacifikáit Paristrion-themába új duxot 
nevezzen ki Leon Nikerites személyében, kinek Nestor volt a legutóbbi 
elődje — majdnem húsz éves megszakítás előtt.

Nem is kell a nyelvészek eredményeire hivatkoznunk, akik Tatu 
és Szacsa q-val elgörögösített Tatus és Satzas nevében török neveket 
mutattak ki. Az események láncolata világosan beszél: a kevert 
lakosságú Paristrionban Tatus és társainak vezetése alatt a besenyők 
uralkodtak 1074-től 1091-ig. Nagyobb tömegű orosz települést egyik 
orosz tudósnak sem sikerült a XI. századra nézve kimutatnia Pari
strionban.

Hogy az uralkodó elem nem lehetett vldch, azt fejtegetéseink 
eddigi menete magában is bizonyítja. Nem kell újra elmondanunk 
azt, hogy ez esetben Anna paristrioni BXoipt-ról beszélt volna. Naiv 
dolog a római telepesek utódainak kontinuitásáról beszélni Scythia 
Minorban, a későbbi Paristrionban, mely a népvándorlás kezdete óta 
a »népek országút ja« volt. Különben a cáfolás teljessége kedvéért 
röviden felsoroljuk itt földrajzi lokalizálásukkal együtt a balkáni vláchok 
összes említéseit Anna Komnene koráig.

i. Elsőnek Kedrenos említi, hogy 976-ban Dávidot, Sámuel bolgár 
cár egyik testvérét Kastoria és Prespa között egy Szép Tölgyek nevű 
helynél valami »utazó vláchok« megölték.1 2. Kekaumenos kétszer 
tesz említést 980 és 1066 körüli események kapcsán a Hellas-thema 
(=  Dél-Görögország Thessaliával és Euboiával, de Aitolia és Akarnania 
nélkül) Bizánc ellen lázadó vláchjairól, akik főként Larissa környékén 
tanyáztak.2 3. II. Basileios 1020-ban, Bulgária meghódítása után 
kiadott novellájaban az achridai dioecesis hatáskörébe utalja »az egész 
Bulgaria-szerte« lakó vláchokat. Ez a kifejezés azonban nem vonat
kozik a Paristrionra, melyet éppen ez a novella különített el az auto- 
kephal bulgáriai érsekségtől, anélkül azonban, hogy itteni vláchokat 
említene.3 4. Anna Komnene egy 1083-i esemény kapcsán a Trikala- 
Larissa vonalon említi Ezeva vlách falut.4 5. Ugyanő a besenyő-

1 Kedrenos, id. kiad. II 43513_ 15.
2 Cecaumeni Strategicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus, edd. 

B. Wassiliewsky — V. Jernstedt, Petropoli 1896, 6619— 7512 , 962__24.
3 Ed. H. Geizer, Byzantinische Ztschr. 2 (1893) 465_24.
4 I  l 6 9 i8 —28'
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háború végén, 1091-ben bulgáriai (valószínűleg a Marica-völgybzYf) 
vláchoknak a bizánci hadseregbe való besorozását említi.1 6. Szintén 
ő említi a Balkán-hegység vláchjait, akik 1095-ben a kunokat átvezették 
a hegyszorosokon s akiknek egyik főembere, Pudilos jelenti Alexiosnak, 
hogy a kúnok átkeltek a Dunán.2 7. Egy 1105-i oklevél vláchokat 
említ a Chalkidike félszigeten, az Athos-hegy közelében.3

Látjuk tehát, hogy a Paristrionban egyetlen forrás sem említ 
ebben a korban vláchokat, hiába próbálta egyik-másik adatot Iorga 
és Bánescu a Paristrionra vonatkoztatni.

Hogy a Paristrion vegyes lakossága a legszámosabb és vezető
szerepet játszó besenyő elemen kívül miféle népekből tevődött össze, 
ennek megállapítását megkísérelnünk — okleveles adatok és település- 
történeti emlékek hiányában — reménytelen vállalkozás volna.

4. A Paristrion-thema szervezetén belül Tatusék helyi autonómiák 
vezetői vagy lázadók voltak-e? Mindaz, amit a Paristrionnak mint 
bizánci határthemának területére, szervezetére, fennállásának körül
belüli időtartamára és duxai sorozatára vonatkozóan Bánescu meg
állapított, — etnikai megállapításai kivételével — komoly kutatások 
helyes eredménye. Csak egyben tévedett ezen a téren : a paristrioni 
városok nem kis autonómiák, »államcsírák« voltak, hanem a thema 
helyőrségeinek szálláshelyei, központjai. Ezeknek a besenyő helyőr
ségeknek a parancsnokai, Tatus és társai, a duxnak tartoztak engedel
mességgel. Mihelyt ezt 1074-ben megtagadták és engedetlenségükben 
1091-ig megmaradtak, sőt támadták is a birodalmat, lázadókká váltak.

Szó sem volt tehát a Paristrionban semmiféle oláh államcsírákról, 
autonómiákról vagy éppen vajdaságokról, melyek bizánci mintára, 
a thema-szervezet utánzása révén keletkeztek volna. Mindössze annyi 
történt, hogy a -paristrioni városokban állomásozó s az azok környékére 
telepített besenyő határőrök fellázadtak a bizánci birodalom ellen és ezt 
a lázadásukat a bizánci központi kormányzatnak 1074-től 1091-ig nem 
sikerült levernie.

Gyónt Mátyás

1 11  730  ® 14‘

* II 6 i10—63t.
8 V. ö. P. Meyer, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, 

Leipzig 1894, 163 — 184 és F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des Oströmi
schen Reiches Nr. 1226.
Évkönyv az 1942. évre. 12



A SZLÁV APOSTOLOK ÉS A TÓTOK
A XIII. század vége óta, mióta Dobrovsky a szláv filológiai kuta

tások alapjait megvetette,1 alig van olyan kérdés, amely a legkülön
bözőbb nemzetiségű kutatókat annyira érdekelte volna, mint az egyházi 
szláv nyelv megalkotóinak, Cyrillnak és Metódnak az életrajza és az 
ezzel kapcsolatos kérdések sokrétű komplexuma. Egész könyvtárakat 
kitevő irodalom vizsgálta Cyrill és Metód származását, működését, 
a moráviai kiküldetés körülményeit, a két testvér moráviai tevékeny
ségét, a szláv istentiszteleti nyelv keletkezését, nyelvi hovatartozását, 
moráviai sorsát és későbbi terjeszkedésének körülményeit. Csak maga, 
az erről a kérdésről összeállított bibliográfia is tekintélyes kötetet tesz ki.2 
E kérdésekkel kapcsolatban természetesen minduntalan felmerült az 
a probléma is, hogy a két szláv apostolnak, mint misszionáriusoknak, 
majd Metódnak, mint Morávia püspökének és érsekének hol volt a 
székhelye. Mivel a korabeli forrásokra erre vonatkozólag sehol a leg
csekélyebb határozott adat sem található,3 a kutatók kénytelenek erre 
különböző közvetett adatokból következtetni. A kutatást az is meg
nehezíti, hogy Morávia fővárosát sem ismerjük. Nyitra városán kívül 
egyetlenegy moráviai város nevét sem őrizték meg a történeti források.

1 1. Dobrovsky, Institutiones linguae slavicae dialecti veleris. Vindobonae,
1822.

2 Iliinskij, Opyt sistematiceskoi, Kirillo-Mefodievskoi bibliografii. Sofija, 
1934. S. XLIII, 302, 1.

3 A Cyrill és Metód egyik legendája szerint (Lavrov, Materialy po istorii 
vozniknovenija drevnejsej slavjanskoj pismennosti. Leningrad, 1930, S. 101) 
Metód teste »Morávia nagytemplomában fekszik balra a falban a Szűzanya oltára 
mögött«. De hogy milyen városban, arról egyik legenda sem szól. V. ö. Weingart : 
Byzantinoslavica V, 428 kk.
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A forrásoknak ez a hallgatása a legkülönbözőbb kombinációknak tág 
teret biztosít. Bár a legtöbb kutató a morvaországi Velehrad-ot tekinti 
Morávia fővárosának és Metód érseki székhelyének,1 vannak, akik 
Dévényre2 gondolnak, sőt akadtak, akik ezt Székesfehérvárban vélték 
megtalálni.3 Mivel pedig, mint említettük, Morávia városai közül a 
korabeli forrásokban egyedül Nyitra neve fordul elő,4 magától értetődik, 
hogy voltak olyan kutatók is, akik Morávia székhelyét Nyitrában ke
resték. Különösen a tótoknál volt ennek az azonosításnak nagy sikere. 
Legújabban is egy tót kutató hosszabb tanulmányban igyekszik ezt 
a véleményt bizonyítani.5 Pedig, eltekintve a feljebb idézett, Székes- 
fehérvárra vonatkozó, teljesen megokolatlan és valószínűtlen véle
ménytől, egyetlenegy teória ellen sem lehet olyan határozott bizonyíté
kokat felhozni, mint éppen Nyitra ellen.

A Moráviára vonatkozó történeti forrásanyagból Nyitrának és 
vidékének Moráviához való viszonyára vonatkozólag több adatunk van. 
Mindenekelőtt maga az állam neve, a Morva folyóról elnevezett Morávia 
is tanúsítja, hogy az állam központja nem a Nyitra folyóról elnevezett 
Nyitra városban volt, hanem valahol a Morva völgyében. Ezt különben 
történeti forrás is tanúsítja. A Conversio Bagoariorumból tudjuk, 
hogy Pribynát Nyitrától űzte el Mojmir, Moráviának első ismert 
fejedelme. Ezt pedig azt jelenti, hogy Nyitra és vidéke eredetileg 
nem tartozott Moráviához, hanem csupán később — körülbelül 833 
körül — került a morva fejedelem uralma alá. Nyitra tehát Morávia 
fővárosa kezdetben semmi esetre sem lehetett. Azonban vannak ada
taink, amelyek mutatják, hogy később sem lett azzá. A Fuldai Anna- 
les-ek 869. és 870. évben »regnum Zuentibaldi«-t említenek.6 * 8 Mivel 
ez időben Morávia fejedelme még Rastislav volt, kétségtelen, hogy

1 V. ö. Ujinskij : o. c. 73 — 79. Legutóbb A. Zelnitius foglalt állást Velehrad 
mellett (Velehrad pravdou ! K otázce o poloze Velehradu velkomoravského. 
1936.). V. ö. Weingart: Byzantinoslavica VI, 336.

2 őervinka, Dévín, Velehrad rise velkomoravské. Brno, 1914.
3 Robenek, Fr., Velkomoravská metropole. K déjinám jeji lokalisace. Kro-

méríí, 1934. V. ö. ehhez Weingart bírálatát: Byzantinoslavica VI, 335.
* Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Cap. XI. Edidit M. Kos, Ljub

ljana, 1936, 136 és VIII. János pápának 880-ban kelt bullája : Friedrich, Codex 
dipl. r. Bohemiae I, 19 — 20.

6 Stanislav, I., Slovenská liturgia na Slovensku a sídlo Metodovo a Gorazdovo
(A szláv liturgia Szlovenszkón és Method meg Gorazd székhelye). Bratislava, 1941. 
(Klny. Historica slovaca III-ből.)

8 Ann. Fűid, ed. Kurz 69, 70. V. ö. Chaloupecky, Staré Slovensko. Brati
slava, 192, 26.

12*
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itt Szvatopluk részfejedelemségéről van szó. Bár Szvatopluk országának 
földrajzi fekvésére vonatkozólag a forrás nem nyilatkozik, az a körül
mény, hogy Szvatopluk később is, mint egész Morávia fejedelme, Nyitra 
iránt melegen érdeklődik — kedvencét, Vichinget, Nyitra püspökévé 
nevezteti ki — arra mutat, hogy »regnum Zuentibaldi« a Nyitravidék 
volt.1 Tehát Nyitra mint Morávia résztartományának székhelye, 
nem lehetett Morávia fővárosa.

De ha Nyitra nem is volt Morávia székvárosa, efelől még 
lehetett Cyrill és Metód működésének központja, illetve később 
Metód érseki székhelye. Azonban ez ellen a feltevés ellen 
számos más körülmény tanúskodik. Tudjuk, hogy a szláv papokat 
Rasztiszlav, a morva fejedelem kérte a byzánci császártól. Nem lehet 
kétséges tehát, hogy Cyrill és Metód, akik e hívás folytán 863-ban 
érkeztek Moráviába, Rasztiszlavhoz igyekeztek és Rasztiszlav pártfogását 
élvezték. Annál is inkább, mert Szvatopluk—mint azt a legendákból 
tudjuk — nem volt híve a szláv istentiszteletnek. Szvatopluk érzelmeire 
jellemző, hogy nemcsak a két pannoniai legenda panaszkodik állandóan 
Szvatopluk ellenséges magatartása miatt, hanem VIII. Jánosnak 880-ik 
évi bullája is, amely a szláv istentiszteletet kifejezetten megengedi, 
világosan mutatja Szvatopluknak a szláv istentiszteletek elleni ellen
szenvét. Azt a mondatot ugyanis, hogy »ha neked és főembereidnek 
jobban tetszik a misét latin nyelven hallgatni, megengedjük, hogy a 
misék neked rendszeresen latinul végeztessenek«, a pápa csakis Szva
topluk egyenes kívánságára iktathatta be a bullába. Talán még vilá
gosabb jelét adta azonban Szvatopluk Metód-ellenes érzelmeinek akkor, 
amikor nyitrai püspöknek Viching kinevezését kérte a pápától. Annak 
a Vichingnek, aki már korábban is élesen harcolt Metódék ellen és aki 
később is a legelkeseredettebb ellenfele maradt Metódnak, sőt Metód 
halála után a szláv papokat ki is űzte Moráviából és ezzel a szlávnyelvű 
rítusra Moráviában halálos csapást mért.

Nos, Nyitrán a két apostol megérkezése idején ez a szláv isten- 
tisztelet iránt ellenséges érzületű Szvatopluk volt az úr, míg Rasztiszlav 
tulajdonképpeni területe csak a Morva völgyében lehetett. Cyrill és 
Metód tehát működését csak Rasztiszlav oltalma alatt, az ő saját szűkebb 
területén kezdhette meg, de semmiesetre sem Nyitrán, amely már 
kívülesett Rasztiszlav tulajdonképpeni hatalmi körén. Emellett vall az 
a körülmény is, hogy Nyitra még Pribyna ideje óta a német egyház

1 A Nyitravidékre helyezi Szvatopluk részfejedelemségét az egész történeti 
irodalom. V. ö. Chaloupecky o. c. 26.
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érdekkörébe tartozott. A Conversio Bagoariorum-ból tudjuk, hogy 
Pribyna székhelyén, Nyitrán Adalram salzburgi érsek 830 körül egy 
templomot szentelt fel.1 Ez a tény pedig önmagában is eléggé tanúsítja, 
hogy Cyrill és Metód működésük székhelyéül Nyitrát nem választhatták. 
Mert — mint Weingart mondja — ha ez a körülbelül 30 évvel azelőtt 
emelt nyitrai templom fenn is állt Cyrill és Metód moráviai működésé
nek kezdetén, annak bizonyosan volt papja, aki minden jel szerint német 
volt, tehát Cyrill és Metód a templomot nem foglalhatták el. Ha pedig 
a templomnak történetesen akkor nem is volt papja, Cyrill és Metód, 
akik az országba mint misszionáriusok érkeztek, ezt a salzburgi érsek 
által felszentelt és így a német egyház hatáskörébe tartozó templomot 
nem vehették birtokukba, mert nem állhatott érdekükben, hogy mind
járt működésük elején összeütközzenek a hatalmas érsekséggel és ezzel 
az egész működésük sikerét már a kezdet kezdetén veszélyeztessék.2 
De később sem válhatott Nyitra a két szláv apostol működésének köz
pontjává. Mindaddig, amíg nem voltak kénytelenek Rómába indulni, 
hogy magukat az eretnekség vádja alól igazolják (868), semmi okuk 
sem volt székhelyüket Rasztiszlav szűkebb területéről más vidékre áthe
lyezni, hiszen Rasztiszlav 871-ig uralkodott. Legkevésbbé gondolhattak 
arra, hogy működésüket Nyitrára helyezzék át, hiszen ott a velük egyál
talában nem rokonszenvező Szvatopluk székelt. De később, Rasztiszlav- 
nak a fejedelmi székről való elűzése után sem volt erre semmi ok. Nincs 
semmi valószínűsége annak, hogy Metód, akit a pápa 870-ben Szent 
Andronikus örökösévé, azaz Sirmium püspökévé szentelt fel (Cyrill 
869-ben Rómában meghalt),3 ha már áttette volna székhelyét, azt 
éppen püspökségének legszélsőbb városába tette volna át, annak elle
nére, hogy annak a városnak a püspöki székhely szempontjából semmi 
hagyománya nem volt. Hogy Metód 870-től 880-ig, mint sirmiumi és 
pannóniai püspök hol székelt, arra semmi adatunk nincs. Legvaló
színűbb, hogy régi moráviai székhelyén maradt, bár nem lehetetlen az 
sem, hogy Pribyna utódjának, Kocelnek székvárosában, Mosaburgban 
(a mai Zalavárban) is tartózkodott.4 De Nyitra ellen szól az is, hogy

'Conversio Bag. Cap. X. (Kos o. c. 135).
* Weingart, M., Pribina, Kocel’ a Nitra v zrkadle pramenov doby cyrilo- 

metodejskej : Rí§a Velkomoravská. Praha, 1933, 348.
3 Dvorník, Les Slaves, Byzance et Rome an IXe siécle. 1926, 260 ; Dümm- 

ler, Geschichte des ostfränkischen Reiches II2, 262; Váczy P., Magyarország 
kereszténysége a honfoglalás korában : Szent István Emlékkönyv I, 237. kk.

4 Az az adat azonban, mely szerint Theotmar salzburgi érsek 874 ben 
Kocel területén egy templomot szentelt fel, az ellen szól, hogy Metód 
működésének Pannonia lett volna a központja. (V. ö. Jagié, 50.)



182 KNIEZSA ISTVÁN

mikor VIII. János pápa 88o-ban Metódot érsekké szenteli, és ugyan
akkor a nyitrai püspökséget is megalapítja, nyitrai püspöknek Szva- 
topluk egyenes kívánságára Vichinget nevezi ki.1 Tehát Nyitra nem 
tartozott Metód püspöki egyházmegyéje alá. Márpedig, ha Nyitra már 
előbb is Metód püspökségének székhelye lett volna, joggal várhatnék, 
hogy vezető helyét megtartva, az érseki megye központjává vált volna.2

Az elmondottak alapján tehát nyilvánvaló, hogy Nyitra soha nem 
volt és nem lehetett központja Cyrill és Metód moráviai működésének. 
Bár Morávia belső történetét, politikai és egyházi beosztását igen ke
véssé ismerjük, az az egy ritka egyértelműséggel világlik ki a források
ból, hogy bárhol is volt Metód püspöki és később érseki székhelye, az 
semmiesetre sem lehetett Nyitra.

Sokkal több híve van azonban annak a véleménynek, hogy bár a 
szláv apostolok székhelyét nem is lehet Nyitrán keresni, működésük 
mégis kiterjeszkedhetett a Nyitra-vidékre is. Ez a feltevés — bár hatá
rozott állításig senkinél sem jut el — a legkomolyabb kutatóknál is 
állandóan felbukkan. Pedig ebben is igen alapos okaink vannak kétel
kedni. Hogy 88o-ig, Vichingnek nyitrai püspökké való kinevezéséig 
mennyiben volt lehetőség a szláv istentiszteletnek a Nyitra-vidékén 
való terjesztésére, arra csak feltevésekkel válaszolhatunk. Ezek a fel
tevések azonban szintén egyértelműen ellene szólnak. Ha meggon
doljuk, hogy 871-ig Nyitra fejedelme Szvatopluk volt, akit udvarában 
német papok vettek körül és akinek a szláv istentisztelettel szemben 
viseltetett ellenséges érzelmei közismertek voltak, nem tarthatjuk való
színűnek, hogy Cyrill és Metód működése számára a Nyitravidéken 
kedvező lehetőségek kínálkoztak volna. Ha a két szláv apostol meg is 
kísérelte működését a Nyitravidékre kiterjeszteni, alig lehet kétséges, 
hogy a fejedelem támogatását is élvező német papság ez elé minduntalan 
akadályokat is igyekezett gördíteni. Már csak saját jól felfogott érde
kében is, hiszen a szláv istentiszteletnek a Nyitravidéken való elterje
dése az ő szerepének végét jelentette volna. Ez az állapot nem sokat 
változhatott azután sem, amikor Szvatopluk az egész Morávia fejedelme

1 Friedrich, Codex dipl. r. Bohemiae I, 20.
2 Stanislav (o. c.), aki főleg az ochridai Szent Kelemen-legendának a nyu

gati és keleti rítus hívei közötti viták leírása alapján azt akarja bizonyítani, hogy 
a két párt és egyúttal Metód és Viching püspökségének székhelye ugyanabban 
a városban volt, és ez a város csak Nyitra lehetett, nem tudja, hogy egy városban 
két püspöki székhely a kánonjog szerint nem lehet. Tehát mivel Nyitra püspöke 
Viching volt, Metód semmiesetre sem lehetett nyitrai püspök (v ö. Rapant ismer
tetését Stanislav könyvéről a Sborník Matice Slovenskej X IX —1941, 150—168. 
lapjain, főleg 156 kk.).
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lett, mert a latin rítusú német papság Szvatopluknak határozottan német
ellenes politikai magatartása ellenére továbbra is közel állt szívéhez. 
Akárhogy állt is azonban a helyzet 88o-ig, — újabb források felbukka
násáig, sajnos, nem leszünk abban a helyzetben, hogy erre végleges 
választ tudjunk adni — bizonyos, hogy 880 után, azaz Vichingnek 
nyitrai püspökké való kinevezése után a szláv istentiszteletnek a nyitrai 
püspökség területén minden lehetősége megszűnt. Lehetetlenség ugyanis 
elképzelni, hogy a szláv istentiszteletnek olyan határozott ellensége, 
mint Viching püspök, megengedte volna, hogy egyházmegyéjének pap
sága szláv nyelven misézhessen ! Az sem éppen valószínű, hogy egyház
megyéjében idegen egyházmegyei szláv papoknak engedélyezte volna 
rendszeres istentiszteletek tartását. Viching személyiségének ismereté
ben ezt aligha tételezhetjük fel.

De vájjon mi volt akkor a nyitrai egyházmegye? Forrásaink erről, 
sajnos, mélyen hallgatnak. Valószínű azonban, hogy lényegében azonos 
volt Moráviának azzal a részével, amely a történeti Magyarország 
területére terjedt ki.1 Ennek azonban a határait szintén nem ismerjük. 
A prágai Cosmas szerint a morva birodalom keleten a Garamig terjedt.2 
Bár ez az adat több mint kétszáz évvel a morva birodalom bukása 
utáni időkből való és így megbízhatósága nem kétségtelen, valami 
támponttal mégis szolgál.Minden jel szerint Morávia keleten, úgy látszik, 
a Garamon túl nem terjedt. Nyugati határát illetőleg két természetes 
vonal kínálkozik. Az egyik a Kis-Kárpátok hegylánca, a másik pedig 
a Morva folyó. Valószínűbbnek látszik az első, mert a Morva völgye 
földrajzilag már a szorosabb értelemben vett Morávia területének része. 
Az északi határ nyilván összeesett a hegyek lábánál található szélső 
telepek határával.3 A déli határt illetően alig van támpontunk. Lehet,

1 Stanislav (o. c. 24) azt hiszi, hogy a mai nyitrai egyházmegye területe 
a Viching-féle nyitrai egyházmegye területével azonos. Ez azonban nyilvánvaló 
tévedés. A mai nyitrai egyházmegye kétségtelenül az esztergomi egyházmegyéből 
lett kihasítva. Ezt világosan látni az egyházmegye határaiból is, hiszen Nyitra, 
a székhely csak egy egész keskeny folyosóval van összekapcsolva a tulajdon
képpeni egyházmegyével, a mai Trencsén megyével. Sőt minden arra mutat, 
hogy ez az állapot sem nagyon régi, és Nyitra, mint székhely, eredetileg enklave 
volt egy idegen egyházmegye területén. Amennyiben a régi nyitrai egyházme
gyének egyáltalában van jogutódja, az legfeljebb az esztergomi érsekség lehet 
(v. ö. Chaloupecky, Staré Slovensko 92; Rapant: Sborník Matice Slovenskej 
X IX —1941, 160).

2 Cosmas Pragensis Cap. XIV. Edidit Bretholz 33.
3 Erre nézve v. ö. Kniezsa, Magyarország népei a XI. században. Szent 

István Emlékkönyv II, 403 kk.



184 KNIEZSA ISTVÁN

hogy elérte a Dunát, bár a helynévanyag ezt a feltevést nem igen támo
gatja.1 De bármilyenek is voltak Morávia keleti és délkeleti határai, 
bizonyosnak vehetjük, hogy a nyitrai püspökség a Kárpátmedence 
a Dunától északra elterülő vidékének nyugati részét foglalta magában. 
Mivel pedig ez a terület magában foglalja Moráviának tótoklakta részét 
is, ebből az következik, hogy a tótoklakta területen Cyrill és Metód 
nem működhetett és így itt Cyrill- és Metód-hagyományok nem is ma
radhattak.

A tótoknál a Cyrill- és Metód-hagyományok hiányára vonatkozó, 
a történeti forrásokból levont következtetéseinket számos egyéb más 
adat is megerősíti. Erre mutat például az is, hogy a tótoknál semmi 
nyomát nem lehet kimutatni az egyházi-szláv írásbeliségnek. Van ugyan 
az ó-egyházi szláv irodalomnak egy úgynevezett moráviai rétege is, 
azonban éppen erről világosan kimutatható, hogy éppen csak tót nem 
lehet. Beleértve a legrégibb emlékeknek néhány úgynevezett »mora- 
vizmus«-át,2 a határozottan »moráviai« két emléknek, a Kievi Levelek
nek és a Prágai Töredékeknek nyelvi alakjai nem tót, hanem cseh jel
legűek. Mindkét emlékben ugyanis, ugyanúgy, mint a többi ó-egyházi 
szláv emlék szórványosan előforduló »moravizmusaiban«3 mindenütt, 
ahol a cseh és tót között különbség van, az emlékek a cseh hangalakot 
tükrözik. így az ősszláv íj>c, ősszláv stj, sk >sc mellett, amelyek a két 
nyelvre egyformán jellemzők, az ősszláv dj helyén már kizárólag csak 
z-1, azaz jellegzetes cseh hangfejlődést találunk. Az ősszláv dj hang
kapcsolatnak a tótban ugyanis dz a megfelelője. Mivel a glagolita írás
ban mindkét hangnak külön betűje van, a két emléknek következetes 
z-jéből csak arra lehet következtetni, hogy ezek az emlékek nem tót, 
hanem cseh nyelvterületen keletkeztek. Ugyanerre mutat a többi ó-egy
házi szláv nyelvemléknek már említett néhány »moravizmus«-a is.

1 Nincs tisztázva a kérdés, hogy a Duna jobbpartja mily hosszú ideig tar
tozott Moráviához. Tudjuk, hogy Svatopluk 884-ben Pannóniát is elfoglalta, 
nem tudjuk azonban, meddig tartott ez az állapot, sem azt, vájjon itt Pannóniá
nak egész területéről, vagy csak egy részéről van-e szó. Mindenesetre azonban 
bizonyos, hogy Pannonia nem tartozhatott a nyitrai püspökséghez, mert a nyitrai 
püspökség alapítása idején (880) ez a terület még nem volt a morvák birtokában.

2 Jagic, Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 
19132, 266 k., Stanislav, Dnesn^ stav otázky ceskoslovenskych prvkov v staro- 
slovienskych pamiatkach : Rísa Velkomoravská 524.

3 Ilyen pl. a Glag. Cloz., Cod. Mar.-ban előforduló rozóstvo (az ó-egyházi 
szlávban szabályos bolgár rozdóstvo mellett, mely az ó-tótban rodzóstvo volna), 
valamint a Euch. Sin.-ban található nevézóstvo nevézdóstvo helyett; a szónak 
tótul nevédzéstvo felelne meg stb. V. ö. Stanislav : Rísa Velkomoravská 524 — 6.
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Azaz, míg a cseh nyelvterületre — beleértve Morvaországot is — bár
milyen szerény, de mégis határozott nyomaink vannak, addig a tótokra 
egyetlenegy utalás sem mutat. Ebből csak azt következtethetjük, hogy 
az egyházi szláv írásbeliség a tótoknál sohasem lehetett elterjedve.

A kérdésnek azonban van egy oldala, amely számos kutatót arra 
indított, hogy az egyházi szláv hagyományok és a szláv írásbeliség 
továbbélését ha nem is a tótoknál, de legalább a tótok szomszédságában 
mégis feltételezze. Ennek oka pedig az az ellentmondás, amely a Prágai 
Töredékek tartalma és nyelvi formája között mutatkozik, és amely 
máig sincs még felderítve. Míg ugyanis a Kievi Levelek egy római rítusú 
Sacramentale töredéke, addig a Prágai Töredékek határozott cseh nyelvi 
jellege ellenére egy görög rítusú szertartáskönyvből való. A töredék külön
ben a XI. század második feléből származik, és vannak benne nyelvi 
sajátságok, amelyek a csehben csak a XI. században kezdődtek. Már 
pedig Csehországban, ahol egyébként a szlávnyelvű istentisztelet ha
gyományait még a XI. században is ki tudjuk mutatni, a görög rítusnak 
sehol a legcsekélyebb nyoma sem található. Azért tehát Vondrák arra 
gondolt, hogy a Prágai Töredékek kódexe valahol Kelet-Szlovákiában, 
a görögkeleti ruténeklakta Kárpátalja közelében keletkezett.1 Szerinte 
ugyanis a magyarok lechmezei veresége után a cseh állam határai messze 
keletre, egészen Kárpátalja vonaláig terjedtek. Ezzel hozza összefüg
gésbe a cseh Vencel- és Ludmilla-legendáknak oroszországi elterjedését 
is.2 Ez a véleménye Jagicnak is.3 Azóta azonban kiderült, hogy Kár
pátalján a rutén lakosságot ilyen régi korra, a XI. század közepére 
vonatkozólag feltételezni nem lehet,4 nem is szólva arról, hogy az első 
kolostort e vidéken — ahol ilyen emlék egyáltalában keletkezhetett — 
csak a XIV. század második felében alapították.5 A Kárpátalján tehát 
egy glagolita betűs görög rítusú szertartáskönyv keletkezéséhez a XI. 
században a feltételek hiányoztak. Weingart6 pedig, aki ezzel a kér-

1 Vondrák, Zur Würdigung der altslovenischen Wenzelslegende und der 
Legende vom heil. Prokol. Wien, 1892. (Bd. 127 der Sitzungsberichte der phil. 
hist. Classe, Wien), 45.

2 V. ö. erről Weingart, La premiére legende de St. Venceslas, écrite en vieux 
slave et d’origine tchéque. Byzantinoslavica VI, 1 — 27 é s  První cesko-cirkevné 
slovenská legenda o svatém Václavu a Svatováclavsky Sborník I. kötetében 
(Praha, 1934, 863 — 1088).

3 Jagic, Entstehungsgeschichte 102 kk.
4 Petrov, Drevnéjsija gramoty dija istorü Podkarpatskoj Rusi. Praga, 

193°» i —3°-
5 Petrov, o. c. 102.
8 Weingart, Byzantinoslavica VI, 30.
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déssel részletesebben nem foglalkozik, közvetlen cseh-orosz érintke
zésre, szellemi kapcsolatokra gondol.1

Mindezeknek a kérdéseknek megvilágításához foglalkoznunk kell 
a csehországi Sázava-kolostor történetével is. A prágai Cosmas 
krónikából tudjuk, hogy a sázavai kolostorban a XI. század 
elején az istentiszteletet szláv nyelven végezték. A kolostor főnöke 
Szent Prokop volt. II. Spytihnév cseh herceg azonban 1055-ben elker
gette őket, mire azok pártfogójuk, Vratislav cseh herceg után Magyar- 
országra menekültek, majd 1061-ben, Spytihnév halála után, Vratislav 
hívására újra visszatértek hazájukba.2 A kutatók nagy része ebből az 
adatból azt következteti, hogy ebben az időben, »talán Nyitrán«, szláv
nyel vű kolostor állt.3 A menekülés irányát, Magyarországot úgy értel
mezik, hogy a szerzetesek itt ismertek valami szlávnyelvű kolostort s 
azért menekültek volna ide. Pedig ennek az oka egyszerű. Ők egyszerűen 
pártfogójukat, Vratislav herceget követték, aki I. Endre magyar király
nál, mint rokonánál keresett menedéket bátyja haragja elől. Ebből az 
adatból tehát szlávnyelvű kolostorok létezésére Magyarországon még 
következtetni nem lehet. Még ingatagabb alapon áll azonban az a kö
vetkeztetés, hogy ez a szláv kolostor Nyitrán lett volna. A tótok lakta 
területen a XI. században valahol máshol, mint a Nyitra melletti Zobor- 
hegyen kolostorról nem tudunk, a nyitrai kolostorról azonban biztos, 
hogy nem volt szlávnyelvű. Elsősorban is Szent Hyppolit tiszteletére 
van szentelve,4 mely név német alapításra mutat. Valószínűleg igaza

1 Az állítólagos keletmagyarországi kolostor, amely egyes vélemények 
szerint görög rítusú lett volna, téves interpunkciónak köszöni létezését. A garam- 
szentbenedeki apátság 1075. évi alapítóleveléből idézett: »tertia pars est abba- 
tisse de tornowa in confinio Bichor civitatis« (v. ö. Krajnyák Gábor : Száz. L X — 
1926, 503) helyesen így tagolódik : In piscina vero que woioser vocatur, dedi 
duas partes, nam pars tertia est abbatisse de tornowa. In confinio Bichor civi
tatis dedi villam que rikachi artand vocatur. Azaz az »in confinio Bichor civitatis« 
nem az abbatisse de tornowa-ra vonatkozik ! (Knauz, Monumenta eccl. Strigoni- 
ensis I, 55). A »tornowai« apácakolostor birtoka különben nem is keleten, Bihar
ban, hanem nyugaton a Duna mellett, Komárom megyében feküdt (Knauz, 
A Garam melletti Szent Benedek-i apátság 154). Maga a »tornowai« kolostor sem 
Biharban volt, hanem nyugaton és azonos Nagyszombattal (=  Tirnau—tót 
Trnava^latin Tirnavia), v. ö. Knauz, o. c. 154. — Az apácakolostor görög rítu
sáról különben sehol a legcsekélyebb említés sem történik.

2 Chron. Sazaviense. V. ö. Cosmas Prag, edidit Bretholz 247—8.
3 így már safarík (Glagolitische Fragmente. Prag, 1857, 55), majd Pastrnek 

(Déjiny slovansk^ch apostolu 192)), Weingart (Rísa Vel’komoravská 469), Sta
nislav (Mluvnica jazyka ceskoslovenského. Praha-Presov, 1938, 200) és mások.

4 m i  : Fejérpataky, Kálmán király oklevelei. Bp. 1892, 42.
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van Váczy Péternek, hogy talán egy alsóausztriai, Sanct-Pölten-i apát
sággal függ össze. Már pedig akkor — ismerve a német papságnak a 
szláv istentisztelet elleni ellenszenvét — nem valószínű, hogy a kolostor
ban a szláv istentiszteletet megtűrték volna. De nem valószínű ez már 
Nyitrának a szláv istentisztelet ellen korábban vívott küzdelmei miatt 
sem. A zoborhegyi kolostorra vonatkozólag különben van egy XI. 
századi forrásunk is. Szent Mór, aki a kolostorban lakó Szent Szórád 
és Benedek legendáit 1060 körül megírta1 és a kolostor belső viszonyait 
nyílván nagyon jól ismerte, a szláv istentiszteleti nyelvre a legcsekélyebb 
célzást sem teszi, pedig ezt a fontos körülményt bizonyára észrevette 
volna és megemlítette volna.

Tehát semmi alapunk sincs annak a feltételezésére, hogy a zobor
hegyi apátság szlávnyelvű lett volna és annak sincs legcsekélyebb nyoma 
sem, hogy a sázavai szerzetesek itt találtak volna menedéket.

Mivel azonban hitelt érdemlő forrásokból tudjuk, hogy a sázavai 
szlávnyelvű szerzetesek Magyarországon éveken keresztül tartózkodtak, 
felmerül a kérdés, hogy hol töltötték el magyarországi éveiket. A magam 
részéről a visegrádi kolostorra gondolok. Mindenekelőtt azért, merta 
cseh szerzetesek nyilván idegenben is pártfogójuk, Vratislav herceg 
közelében igyekeztek maradni. Mivel a herceg a magyar király vendége 
volt, nyilván a királyi udvarban tartózkodott. A királyi udvar pedig 
akkor Esztergomban volt. Ebben az időben pedig Esztergomhoz leg
közelebbeső kolostor — a garamszentbenedekit 1075-ben, a pilisit 
meg csak 1146-ban alapították — csak a visegrádi lehetett. Ez a kolostor 
azonban azért is alkalmas volt a sázavai szláv szerzetesek befogadására, 
mert minden valószínűség szerint görög rítusú orosz szerzetesek éltek 
benne. A Szent Gellért-legenda szerint I. Endre magyar király (1046— 
1060) két kolostort alapított, a tihanyit és a visegrádit.2 A tihanyiról, 
amelynek alapítólevele is megmaradt, tudjuk, hogy 1055-ben alapí
totta. A visegrádi kolostor alapításának körülményeit nem ismerjük 
ugyan, tudjuk azonban, hogy a XIII. század elején még »görög« szer
zetesek laktak benne,3 akik a pápai bulla szerint régtől fogva élnek itt. 
Mivel pedig a magyar állam római keresztény jellege miatt nem való

1 Vita SS. Zoerardi et Benedicti. Edidit E. Madzsar (Scriptores Rerum 
Hungaricaium II, 357 — 61).

2 Scriptores Rerum Hungaricarum I I ,  503.
3 Honorius pápa 1221. évi oklevele szerint »Abbatia de Wisagrade . . . 

grecos habet monachos et habuit ab antiquo« Theiner, Vetera monumenta histo
rica Hungáriám sacram illustrantia. I. Roma, 1859, 29. V. ö. Moravcsik : Szent 
István Emlékkönyv I, 418.
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színű, hogy a kolostor az eredeti latin rítust később görög rítussá vál
toztathatta volna meg, fel kell tennünk, hogy I. Endre a visegrádi 
kolostort eredetileg is görög szerzetesek számára alapította. Ez annál 
is inkább feltehető, mert I. Endre a kievi fejedelmi udvarban keresz- 
telkedett meg, és a felesége is I. Vladimir kievi nagyfejedelem leánya 
volt,1 kapcsolata a görög rítusú kereszténységhez, legalább is uralko
dásának első éveiben nagyon szoros volt. Sőt az a körülmény, hogy 
a visegrádi kolostor Szent Andrásnak, Oroszország védőszentjének 
volt szentelve,2 arra enged következtetni, hogy a kolostort I. Endre 
elsősorban orosz felesége számára alapította és orosz szerzetesekkel 
telepítette. Görög rítusú kolostor alapításának különben a schisma 
előtt (1094) nem lehetett akadálya. Tudjuk is, hogy Magyarország 
területén a XI—XII. században több görög kolostor állott.3

A királyi udvar közelében épült visegrádi görög rítusú, valószínűleg 
orosz kolostor volt tehát a legmegfelelőbb menedékhely a sázavai ko
lostorból elmenekült szláv szerzetesek számára.

Ha feltevésünk helyes, márpedig Magyarország XI. századi egy
házi intézményeinek ismeretében ez a legtermészetesebb feltevés, akkor 
új fény derül azokra a kérdésekre, amelyeket mindmáig a legsűrűbb 
homály fedett. Ha ugyanis Szent Prokop és társai a visegrádi görög 
rítusú orosz kolostorban tartózkodtak magyarországi száműzetésük 
idején, rögtön érthetővé válik a Prágai Töredékek nyelvének jellegzetes 
cseh jellege mellett a görög rítusa, sőt határozottan Oroszországra 
mutató provenienciája.4 A Prágai Töredékek kora (XI. század második 
fele)5 szintén pontosan beleillik a képbe. E szerint tehát a sázavai 
szerzetesek a XI. század második felében itt Visegrádon egy orosz
egyházi szláv eredetiből másolták azt a görög rítusú szertartáskönyvet, 
amelynek emléke a Prágai Töredékekben ránk maradt. Azt a nehéz

1 Hóman—Szekfü, Magyar történet I3, 252.
2 Természetesen azonban, az sem lehetetlen, hogy Endre a kolostort a saját 

védőszentje tiszteletére alapította. Maga Endre azonban a nevét valóban Orosz
ország védőszentjétől nyerte. Az Endre alak (szemben a latin eredetű András sál) 
szintén szláv, jelen esetben orosz közvetítésre mutat (<A n drej). Jellemző, hogy 
Szent Endre nevű helység az országban csak egy van (Szent András viszont gyakori) 
és az is a visegrádi vár tartozéka volt (Csánki I, 15). Valószínű, hogy a visegrádi 
királyi uradalom birtokába a visegrádi kolostor elpuszultása után kerti-t.

3 Moravcsik, Görögnyelvű monostorok Szent István korában. Szent István 
Emlékkönyv I, 389 — 422.

4 Jagié, Entstehungsgeschichte 106.
6 Weingart, Rukovét jazyka staroslovénského. I. Praha, 1937, 46 — 7 és 

Stanislav : Rísa Velkomoravská i. h.
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séget, hogy a cseh szerzetesek glagolita betűkkel írták át az orosz ko
lostor nyilván cyrillbetűs könyveit, könnyű áthidalni, mert az orosz- 
országi palimpsest-ek tanúsága szerint a XI. században a glagolita írás 
még nem volt ismeretlen, a cseh szerzeteseknek viszont a cyrillírás 
idegen volt.

A sázavai szerzetesek visegrádi tartózkodása érthetővé teszi azt 
is, hogyan kerültek a cseh Vencel- és Ludmilla-legendák az oroszokhoz. 
Ez mindenesetre sokkal természetesebb út, mint az, amire Vondrák 
gondol, hogy t. i. a cseh legendákat orosz kereskedők honosították 
volna meg Oroszországban.1 Ezt Jagic joggal nem fogadja el, bár ő 
maga határozottan nem foglal állást.2 Mint Weingart kimutatja, a két 
legenda cseh földön keletkezett, és mai orosz redakciójában is felismer
hető a cseh-egyházi szláv alap.3

Talán a sázavai kolostornak a visegrádival való kapcsolatának 
emlékét őrzi a rheimsi székesegyház evangéliumos könyve is, amely 
kétféle írással, glagolitával és cyrillicával van írva. A horvát glagolitá- 
val írt részben 1395-ből származó feljegyzés azt mondja, hogy a könyv 
másik részét, amely orosznyelvű, Szent Prokop saját kezével írta és 
ezt az orosz könyvet IV. Károly római császár ennek a kolostornak 
{azaz a csehországi újonnan alapított szlávnyelvű horvát Emausi ko
lostornak) adományozta Szent Jeromos és Szent Prokop tiszteletére. 
Bár a cyrillbetűs rész Jagic szerint nem lehet korábbi a XII. század 
végénél4 és így semmiesetre sem származhatik Szent Prokoptól, nem 
lehetetlen, hogy itt mégis valami homályos hagyománnyal van dolgunk 
és az evangéliumos könyv a sázavai kolostor tulajdona lehetett, ahová 
a visegrádi orosz kolostorból kerülhetett.

Egyszóval a sázavai szerzetesek magyarországi tartózkodásával és 
a Prágai Töredék sajátosságaival kapcsolatban nincs semmi ok Magyar- 
ország bármely területén Cyrill és Metód-hagyományok kontinuitását 
minden ellenkező adat ellenére is feltételezni. Minden jel arra mutat, 
hogy a cseh szerzetesek Visegrádon, I. Endre magyar király által ala
pított görög rítusú kolostorban töltötték száműzetésük éveit, egy olyan

1 Vondrák, Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der Wiener Akad. Bd. 
127. Wien, 1892, 102.

2 Jagié, Entstehungsgeschichte 102.
3 Weingart, Svatováclavsky Sborník I, 960. A cseh eredetű egyházi szláv 

Szent Vencel-legenda az oroszon kívül még a horvátokhoz is elkerült (Weingart 
16). Ez is csak magyarországi közvetítéssel magyarázható, mert abban az időben 
a horvátoknak sem a csehekkel, sem az oroszokkal közvetlen kapcsolatuk nem volt.

4 Jagic, Entstehungsgeschichte 105.
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szláv kolostorban, amelynek különben Cyrill és Metód moráviai műkö
désével semmiféle közvetlen kapcsolata nem volt és nem is lehetett.

Az eddig tárgyalt különböző természetű adatokon kívül, amelyek 
egyöntetűen és határozottan az ellen szólnak, hogy a tótoklakta terü
leten Cyrill és Metód valaha is működött volna, van még egy bizonyí
tékunk. Ez a Cyrill és Metód-kultusz teljes hiánya. Sehol, az egész 
ország területén nincs egyetlenegy templom, kápolna, sőt oltár sem, 
amely a két szláv apostol tiszteletére volna szentelve. Pedig egyébként 
a pogány magyarság nem irtotta ki a kereszténységet, hiszen számos 
adatunk van arra, hogy a honfoglalás előtti helyi keresztény hagyo
mányok a magyarság megtérése után is tovább élnek. Számos, a magyar 
honfoglalás előtt ismert templomnak védőszentje a mai napig is meg
maradt, de legalább is az Árpádok koráig kimutatható tiszteletük 
folytonossága. így például Szent Demeter (a mai Mitrovicán, Szerém m., 
középkori magyar neve Száva Szent Demeter), Szent Irenens (a közép
korban Szent Erényé, a Szerémségben)1, Szent Adorján temploma Mosa- 
burgban (Salzb. Urk. II, 62) és ugyanennek a szentnek nevét viselő 
zalavári apátság, Szent Emmerám és Szent Hyppolit tiszteletének fon
tossága Nyitrán. Ha tehát lettek volna Cyrill és Metód tiszteletére 
szentelt templomok a magyarság bejövetele előtt, ezek a honfoglalás 
után is megmaradhattak volna. De nem lett volna semmi akadálya 
annak sem, hogy ilyenek később keletkezzenek, hiszen Cyrill és Metód 
a pápa által kanonizált szentek voltak, tiszteletüket tehát a nyugati 
egyház papsága is csak elősegítette volna. De még annak sem lett volna 
akadálya, ha Cyrill és Metódot Magyarországon görög szenteknek 
tekintették volna, hiszen görög szentek kultusza elég intenzív volt. 
Vannak szentek, amelyeknek tisztelete Magyarországon határozottan 
újabb időkig nem a nyugati naptár szerint október 8-án, hanem a keleti 
szerint október 26-án ünnepelték. Ennek bizonyítékai pedig már a leg
régibb magyarországi liturgikus könyvekben megtalálhatók.2

De ha már templomok és kápolnák patrociniumai között nem is 
találjuk a szláv apostolokat, legalább a liturgikus könyvek officiumai- 
ban kellene Cyrill és Metód nevével találkoznunk. Az egyház sok olyan

1 Jirecek, Das christliche Element in der topographischen Nomenklatur der 
Balkanländer. Sitzungsberichte der Akad. Wien, Hist.-Phil. CI. Bd. 136—1897, 
9 3  kk. ; Váczy : Szent István Emlékkönyv I, 257.

2 Szelepcsényi-kódex a XI. század elejéről, v. ö. Radó P.: Magyar Könyv
szemle LXIII, 356 — 64; Hahóti-kódex a XI. század második feléből, v. ö. 
Kniewald Magyar Könyvszemle LXII, 97; Pray-kódex a XII. század végéről, 
v. ö. Kniewald: Magyar Könyvszemle LXIII, 1 — 3.
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helyi jellegű szentnek a kultuszát ápolta, amely a széles rétegekhez 
sohasem jutott el. De még ilyennek is hiába keressük valami nyomát.1 
Sőt nem szerepel nálunk e két szent a legrégibb naptárakban sem. Ez 
annál feltűnőbb, mert egyfelől a szomszédos Morvaországban és Cseh
országban a szláv apostolok tisztelete igen bensőséges volt, sőt Morva
országnak a XIV. század óta hivatalos védőszentjei is voltak, másfelől 
pedig Cseh- és Morvaországról számos szentnek a tisztelete terjedt el 
Magyarországon. így pl. Szent Vencelé, akinek már a legrégibb mise
könyvekben is megtaláljuk ünnepi miséjét.2 Szent Vencel tisztelete 
egyébként főleg a zágrábi egyházmegyében mutatható ki,3 ami azzal 
függhet össze, hogy Szent László magyar király a zágrábi egyházmegye 
első püspökévé egy csehet nevezett ki. De Szent Prokop tisztelete is 
elég korán utat talál,4 csak éppen Cyrill és Metódnak nincs semmi 
nyoma.5 Mindez csak kiegészíti azt a képet, amelyet az eddigi adatok 
vizsgálata alapján nyertünk, azaz, hogy Cyrill és Metód a mi terüle
tünkön sohasem játszhatott jelentős szerepet»

1 Knauz, Kortan. Budapest, 1876. 242.
2 Radó, Magyar Könyvszemle LXIII, 362 és Kniewald o. c. 11.
3 Szent Vencel tiszteletére emelt templomok: Varasd (eccl. S. Venceslai 

XIV. sz. i. Ortvay, Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején. Bp., 
1891, zbi) ; Szent Viszló, eltűnt község Zala megyében (eccl. S. Venceslai, XIV. 
század, v. ö. Ortvay, o. c . ; Csánki III, no) ; Szent Vincló, eltűnt helység Zala 
megyében (eccl. S. Venceslai, XIV. sz. Ortvay o. c. 731 ; Csánki il.). — Ezeken 
kívül még a győri püspökség területén levő sopronmegyei Kőhalom helységben 
(temploma Sz. Vencel tiszteletére 1660-ban már fennállott, v. ö. Schematismus 
dioecesis Jauriensis 1831, 85).

4 Knauz, Kortan. 242.
6 1918 előtt a mai Szlovákia területén mindössze egyetlenegy templom 

volt Cyrill és Metódnak szentelve : a zólyommegyei Szelec helységé, azonban 
csak 1863 óta (ami az akkori Cyrill és Metód ünnepségekkel függ össze), míg ko
rábban a védőszentje a Mindenszentek voltak, v. ö. Schematismus historicus 
díoec. Neosoliensis. 1876, 201. — A magyarországi (beleértve a mai Szlovákiát is) 
középkori liturgikus könyvekben Cyrill és Metód csupán két, a pozsonyi káp
talan könyvtárában őrzött XV. századi misekönyvben fordul elő. Mivel azonban 
a két misekönyvben több jellegzetesen nem magyarországi sajátság tükröződik, 
lehetséges, hogy mindkét emlék idegenből, a szomszéd Morvaországból származik 
(Knauz, Kortan, 161 ; ilyen sajátság pl., hogy Szent Demeter napja a magyar- 
országi szokástól eltérően nem október 26-án, hanem nyugati mintára okt. 8-án 
van). — Talán ezek egyikére céloz Stanislav (Slovenská liturgia na Slovensku 39), 
amikor azt mondja, hogy a Cyrill és Metód emlékezete a tótoknál nem szűnt volna 
meg a IX. században. Legjobb bizonyítéka ennek a Cyrill és Method officiuma 
a pozsonyi káptalan birtokában levő egy a XV. századból származó misekönyv
ben. Kár, hogy közelebbi adatokat nem árult el róla.
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Még egy érvről kell szólanunk, amelyet a Cyrill és Metód-hagyo- 
mányoknak főleg a Nyitravidéken való megszakítatlan folytonossága 
mellett szoktak felhozni. Ez a Szent Kelemen pápa és vértanú kultusza.1 
Tudvalevő ugyanis, hogy a legendák szerint Szent Kelemen pápa holt
testét Szent Cyrill találta meg Cherson városa mellett a tengerben, 
majd magával vitte Moráviába és végül Rómában helyezte el. Szent 
Kelemen tisztelete ezért Cyrill és Metód tanítványainál mindig igen 
fontos szerepet játszott. A Kievi Levelek néven ismert nyugati ritusú 
missale-töredék is tartalmazza Szent Kelemen officiumát. De az egy
házi szláv istentisztelet területén mindenütt találkozunk tiszteletével. 
Mármost, mivel Nyitra közelében fekvő Mocsonok helység templomá
nak szintén Szent Kelemen pápa a védőszentje,2 ebből sokan nem 
kevesebbre, mint a Cyrill és Metód-hagyományok folytonosságára, sőt 
arra is következtetnek, hogy Cyrill és Metód e vidéken működtek.3 
Erre azonban a Szent Kelemen patrociniumok csak akkor adnának 
lehetőséget, ha Szent Kelemen tisztelete csupán a szláv egyházban, 
vagy legfeljebb csak keleten volna elterjedve. Azonban Szent Kelemen 
tisztelete az egész kereszténység területén mindenütt igen korán elter
jedt. Megvan Franciaországban,4 Németországban, Olaszországban, 
tehát olyan területeken, ahol Cyrill és Metód-hagyományokra még csak 
gondolni sem lehet. Magyarországon is igen korai adataink vannak 
a tiszteletére, mert már a XI. századból származó misekönyvekben is 
megvan az ünnepi miséje.5 Később is minden magyarországi naptár 
szerint pirosbetűs ünnep a névnapja. A szent legendája is igen népszerű 
volt. Megvan magyarul is az Érdy Kódexben.6 Ehhez hozzá lehet még

1 Weidhaas, Methodius und Mährer : Jahrbücher für Geschichte Europas 
II-1937 , 189.

2 1332 — 7 : sacerdos ecclesie Sancti Clementis de Machouek (!) : Monu
menta Vaticana historiam r. Hung, illustrantia I. Budapestini, 1887, 186; v. 0. 
Ortvay, Magyarország egyházi földleírása 22 és Schematismus dioec. Nitriensis 
1916.

3Stránsky, A., Dejiny biskupstva nitrianského. Trnava, 1933, 46; Sta
nislav, Slovenská liturgia na Slovensku 35 stb. — Stanislav (Slovenská Reő IX, 
45) a helység nevét is Szent Kelemennel hozza kapcsolatba. Szerinte — és nézetem 
szerint helyesen — Mocsonok neve (1113: Mussenic AECO. IV, 298) a tót 
muéenik mártir szóból származik és Szent Kelemen pápa és vértanú-ra vonat
kozik.

4 Gröhler (Über Ursprung und Bedeutung der französischen Ortsnamen. 
II. Heidelberg 413) több francia helységet idéz, amelyek Szent Kelemen nevét 
viselik. Köztük az egyiket már 1079-ben említik (villa Sti Clementis).

5 V. ö. a 190. lap 2. jegyzetében felsorolt irodalmat.
6 Nyelvemléktár V, 498.
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fűzni, hogy a Kelemen egyike a legkedveltebb személyneveknek a ma
gyarban is és a legrégibb időktől kezdve a mai napig változatlan nép
szerűségnek örvend. Mindez azt bizonyítja, hogy Szent Kelemen tisz
telete Magyarországon a XI. század elejétől napjainkig megszakítat
lanul él. Mivel pedig Szent Kelemen pápa tisztelete az úgynevezett 
római rétegbe tartozik, azaz ünnepe a hivatalos római liturgikus köny
vekbe is fel van véve,1 egy bizonyos vidéken igazolható kultuszából 
semmiféle következtetést vonni nem lehet. Cyrill és Metód-hagyomá- 
nyokra pedig még akkor sem lehetne belőle következtetni, ha tiszteletét 
már a IX—X. századból ki lehetne mutatni, még kevésbbé lehet a jelen 
esetben, amikor Mocsonok, az első adatunk 1113-ból származik.2

Végigvizsgálva tehát minden érvet, amely Cyrill és Metódnak a 
tótoklakta területen való állítólagos működését bizonyítaná, arra az 
eredményre kell jutnunk, hogy nincs egyetlenegy érv sem, amely e fel
tevés mellett szólna. Van azonban néhány olyan körülmény és adat, 
amely határozottan ellene bizonyít. Eredményünket, hogy Cyrill és 
Metód sohasem működtek ezen a területen, a Cyrill és Metód-hagyo- 
mányoknak teljes hiánya is legteljesebb mértékben megerősíti.

Kniezsa István.

1 Kniewald, Magyar Könyvszemle LXIII, 8, 13.
2 Szent Kelemenről elnevezett templomokra Magyarország területén a 

következő adataink vannak : M o c so n o k  (1. előbb), N a g y - K é r ,  Nyitra m. (1349 : 
poss. Keer cum eccl. lapidea ad honorem beati Clementis papé constructa Mon. 
Str. I ll ,  692 ; a mai templom Szent Kereszt felmagasztal tatásának tiszteletére 
van szentelve) ; K e s z tö lc , Esztergom m. (Schematismus archiep. Strigoniensis 
1916) ; L ip ó t ,  Pozsony m. (Visitatio ecclesiarum comitatus Posoniensis, kézirat 
az 1634. évből az esztergomi káptalan levéltárában) ; B a la to n le lle , Somogy m. 
(1055 : ad Sanctum Clementem, Ómagyar Olvasókönyv 21 ; 1211 : ad basilicam 
S. Clementis PRT. X, 514 ; v. ö. PRT. X, 375 ; a mai templom Szentháromság 
tiszteletére van szentelve) ; K a j á r ,  Győr m. (1421 : eccl. S. Clementis de Kayr 
PRT. VIII, 444 ; a templom 1230 előtt még nem állt fenn, mert IX. Gergely 
pápa az 1230. évi privilégiumában még nem említi a templomok között; v. ö. 
PRT. VIII, 276 — 9) ; B ü k k  (»antiqua parochia S. Clementis Papae et Mart«. 
Schematismus dioec. Iauriensis 1831, 97) ; S ze n tk ú t, Vas m. (Schematismus dioec. 
Sabariensis 1837, 48) ; három S z t. K e le m e n  plébánia a zágrábi püspökség terü
letén 1332 — 7 : Ortvay, Magyarország egyházi földleírása 746, 755), amelyeknek 
lokalizálása azonban ma nem lehetséges ; két S z t. K e le m e n  plébánia az egri püs
pökség területén, egyik a zempléni, másik a sárosi főesperességben (1332 : Monu
menta Vaticana I, 257, 317 és Ortvay, o. c. 925), azonosításuk azonban nem lehet
séges.
Jävkön^v a* 1942. évre. 13



A TÖRÖKKOR NÉMET ÚJSÁGÍRÓD ALMA

A XV—XVII. SZÁZADI NÉMET HÍRLAPOK 
MAGYAR VONATKOZÁSAINAK FORRÁSKRITIKÁJÁHOZ.

I.

A könyvnyomtatás feltalálása után néhány évvel, a XV. század 
utolsó harmadában, a többnyire testes könyvek mellett alig néhány- 
lapos nyomtatványok : újságok, röpiratok jelentek meg először a német 
és olasz könyvpiacon, majd hamarosan egész Európában. Míg a köny
vek a theológia, filozófia, história vagy a költészet magasságából pillan
tásukra sem méltatták a körülöttük háborgó világot, — a XV. század
ban általában görög-latin auctorok, középkori egyházatyák és króni
kások, humanisták munkái kerültek kiadásra — ezek a nyomtatványok 
a jelenben, a mindennapi életben éltek.

Legnagyobb részük — az újság — egykorú, fontos vagy érdekes 
eseményekről tájékoztatta olvasóit, s híradásuk nemcsak a háború és 
béke, a politikai és állami élet fontosabb eseményeit ölelte fel, de helyet 
kaptak az udvari körök szenzációi, egy-egy csodás természeti tünemény, 
égi jel, elemi csapás, gyilkosság, boszorkányság is ; általában minden, 
ami a század emberét érdekelhette. Az újságok mellett azután hama
rosan megjelentek a röpiratok. Ezek — akárcsak a mai napilapok 
vezércikkei — valamely felszínen lévő kérdésbe kapcsolódva, az ol
vasók hangulatát akarták irányítani, s bűnbánatra, bűnbocsánatra, 
lelkesedésre, esetleg felháborodásra, áldozatkészségre buzdították kö
zönségüket.

Újság és röpirat elméletileg különválasztható csoportjai azonban 
a valóságban kezdettől fogva egészen összebogozódtak : az újság hírei
vel kapcsolatban többnyire állást is foglalt, míg a — főként vallási 
tárgyú — röpiratok bizonyítékaikat, érveiket egykorú történetekkel 
támasztották alá. A röpiratokban tehát ugyanúgy akadunk hírekre, 
ahogy az újság sem maradt az események száraz ismertetésénél. A kö-
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vetkezőkben éppen ezért nem is fogjuk őket szigorúan elkülöníteni: 
mindazokat a röpiratokat, amelyekben újsághírek vannak, a hírlap- 
irodalomba sorozzuk.

Az újságok terjedelme általában néhány levél, de tíz-tizenkét- 
levelesek is akadnak közöttük. Alakjuk a nagyívréttől a kisnyolcadig 
a legkülönbözőbb, de általában negyedrét. Külsejük két évszázadon át 
változatlan : fedőlapjukon a tartalmi kivonatnak is beillő cím, alatta 
többnyire kis kép, metszet, vignetta, keretdíszítés vagy iniciálé. A má
sodik lap majdnem mindig üres, s a szöveg a harmadik lapon kezdődik. 
Megjelenésük nem volt rendszeres, időhöz kötött : az eseményektől 
függött. Szerzőjük ritka kivételektől eltekintve nem nevezte meg magát, 
— nem vágyott irodalmi babérokra. Az újságok kiadása — s legtöbb
ször a röpiratoké is — anyagi vállalkozás vo lt: ezért nem a vezető 
körökhöz, hanem a széles polgári rétegekhez szóltak. Nyelvük sem 
latin volt, hanem a nép nyelve : német, olasz, francia vagy holland, 
s fedőlapjukon a Neue Zeitung, Relatio, Journal vagy egyéb felírás 
után csalogató szavakkal ígérték címükben a szenzációt a világ folyá
sára kíváncsi jámbor polgárnak.

A nyomdák megszaporodása, a városi polgárság egyre növekvő 
érdeklődése a XVI. század folyamán megnövelte az újságok számát, 
sőt nem egyszer terjedelmét is. A század végére az újságok legtöbbje 
már nem is elégedett meg egy hír közlésével, ahogy elődeik, hanem 
egymásután több, egymástól független, sőt térben is távoli eseményről 
emlékezett meg. Hadjáratoknál, hosszan húzódó eseményeknél az 
olvasók serege várta a tudósítások folytatását s az újságok ígérték is, 
hogy az új híreket idejében közlik. A majnamenti Frankfurtban 1588 
óta az érdeklődés kielégítésére a tavaszi és őszi vásárok alkalmából 
egyre rendszeresebben dobták piacra a vásári újságok egy-egy számát, 
s a század végére a délnémet városok legtöbbje utánozta ebben. Ezek 
a mind sűrűbbé váló folytatásos közlések, a félévenkénti vásári újságok 
az 1600-as évek elejére elsőnek Németországban, de hamarosan a kon
tinens egész nyugati felén elvezettek az időszaki sajtóhoz, a hetilapok
hoz. Eddigre a postakocsihálózat kifejlődése révén a hírek megszerzése 
is gyorsabbá és pontosabbá vált, gyűjtőterületük kiszélesedett. A heti
lapok címlapja már büszkén hirdette, hogy tudósításaikat az egész 
világról hozzák. Hírközlő módszerük, szerkesztési elvük és újságuk 
külső képe azonban változatlanul a régi maradt még sokáig.

A század közepén már Nyugat- és Középeurópa minden valamire
való városában találunk egy-egy hetilapot. De mellettük a rendkívüli ese
mények továbbra is megtermették a maguk külön újságait, relációit:

13*
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ezek azonban — ahogy a fejlődés kezdetén — újra csak egy eseménnyel 
foglalkoztak egyszerre. Amikor pedig újabb félévszázad múlva megjelen
tek az első napilapok, ezek az újságok a különkiadásokban éltek tovább.

A hetilapok őse az alkalmanként megjelenő, rendkívüli események
ről szóló újság volt, — ahogy a mai napilapé meg a hetilap. Egy-ugyan- 
azon történeti fejlődés különböző fokait tárják elénk, s erőszakolt 
közéjük mesterséges falat vonni. A mai, naponta több kiadásban is 
megjelenő napilapok meg a XVIII. századi hetilapok között legalább 
akkora a különbség, minden szempontból, mint a hetilapok és az új
ságok között.

Dolgozatunkban tehát a XV—XVII. században nem teszünk 
lényegben különbséget újság, hetilap és napilap között. Akár valamely 
rendkívüli esemény szülte őket, akár előre megszabott időnként jelentek 
meg, bármilyen céllal és bármilyen formában, — minden nyomtatványt, 
amelyik megjelenésével egykorú dologról vagy dolgokról tudósít, be
vontunk kutatásaink körébe.1

*  **

A XV—XVII. századi német hírlapokról ismereteink ma még 
nagyon felületesek és általánosak.

Számukat nem tudjuk, csak ezrekben, hozzávetőlegesen találgat
hatjuk. Olyan bibliográfiájuk, amely valamelyes teljességgel is dicse
kedhetnék, máig sincsen. A XV. századra rendelkezünk ugyan egy 
modern szempontú feldolgozással, de ez nemcsak az újságokat, hanem 
mindenféle kisebb nyomtatványt (röpiratot, újságot, hivatalos rende
letet stb.) vegyesen egybegyüjt.2 A XVI. századra a legnagyobb össze
foglaló munka Weller Emilnek még a múlt században megjelent cím
jegyzéke. Ez azonban csak azokat az újságokat szedi egybe, amelyek 
címükben viselik a Zeitung nevet, s ezzel eleve értelmetlenül szűk 
keretek közé szorítja vizsgálódásait. És bár azóta a kiegészítések egész 
sorával bővítették címjegyzékét, még ma sem teljes.3 A XVII. század
ról gyűjteményes bibliográfiát egyáltalán nem is ismerünk. Részlet

1 Az újságokra vonatkozó könyvészeti szempontok összefoglaló ismertetését 
ld. az i. sz. függelékben.

2 E in b la ttd ru c k e  d es  1 5 . J a h rh u n d e r ts . Ein bibliographisches Verzeichnis. 
Hrsg, von der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Halle a. 
S., 1914.

3 Emil Weller: D ie  ersten  d eu tsch en  Z e itu n g e n . Mit einer Bibliographie. 
( 1 5 0 5  — 1 5 9 9 .)  Stuttgart, 1872. — Weller utólagos adatközlése bibliográfiájához: 
Germania. 1881. (26.) 106. 1. — Egyéb kiegészítések : A. Heyer : Z w e ite  N a c h -
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munkákban, nyomdatörténeti monográfiákban, antikváriusi és árverési 
katalógusokban, könyvészeti folyóiratokban szétszórva az anyagnak 
csak töredékét találjuk meg, és még ezeknek felhasználása, egybevetése 
is legtöbbször lehetetlen, mert lejegyzésük különböző szempontok 
szerint készült, gyakran hibás vagy elégtelen. Még legjobban a XVII. 
századi periodikus sajtó elterjedését ismerjük, de ezt sem kielégítően.1-2

Azonban így is tekintélyes az az anyag, ami napjainkig ismertté 
vált, és hozzáférhető. Mégis azt látjuk, hogy a történetírás — sem a 
német, sem más — mindmáig nem használta fel őket forrásai között. 
Ugyanakkor, amikor a napilapok forrásértéke és jelentősége a XIX. 
századra pl. ma már általánosan elismert, a XV—XVII. század újság
jaihoz egészen kicsi részlettanulmányokon és disszertációkon kívül 
senki sem mert hozzányúlni. Nem merítettek belőlük, de nem is for
dultak ellenük : egyszerűen mindmáig nem vettek róluk tudomást.

Ha ennek magyarázatát keressük, elsőnek megint a bibliográfiai 
irodalom hiányosságaira kell rámutatnunk. Mert zömük, ha közli is az 
újság címét, s esetleg még pár sorban tartalmát is ismerteti, legtöbb
ször nem mondja meg, hol őrzik azt a hírlapot. Ha pedig valaki fárad
ságos kutatómunkával nagy könyvtárak katalógus-erdejéből kiírta a 
címüket, ahhoz, hogy elolvashassa, fél Európát be kell utaznia.

Ugyanezt a problémát az írott emlékek terén az ú. n. forráskiad
ványokkal oldotta meg a történettudomány. A XV—XVII. századi 
hírlapok gyér példányszámaik és szétszórtságuk következtében, bár 
nyomtatva vannak, nyugodtan velük egy szintre helyezhetők. A fon
tosabb újságok vagy ujságrészek szövegének közlése azonban nagyobb- 
arányú feladat volna, mint a történettudomány bármelyik eddigi forrás- 
kiadása : az anyag rendezetlensége, ismeretlensége, a variánsok, sőt 
egyező újságok sokasága, s az egész hírlapirodalom mérhetetlenül nagy 
volta egyaránt megnehezítik. Pedig előbb vagy utóbb sor kell hogy 
kerüljön kiadásukra. Akár úgy, hogy minden nemzet a maga újságjait 
adja ki, akár úgy, hogy nyelvre, megjelenési helyre nem tekintve, koron-

lese zu  W e lle r : D ie  ersten  Z e itu n g en . Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 1888. (5.) 
214. 1. — U. a. : D r it te  N a ch lese  zu  W e lle rs  deu tsch en  Z e itu n g e n . Beihefte zum 
Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 1889. (5 ) 1. 1. — P. Bahlmann : N o ch  e in ig e  
Z e itu n g e n  d es  XVI.  J a h rh u n d e r ts . Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 1890. (7.) 
142. 1. — Adolf Schmidt: F ü n f te  N a ch lese  z u  W e lle r :  D ie  ersten  d eu tsch en  Z e i 
tu n g en . U. o. 1892. (9.) 54. I.

1Ld. Georg Rennert: D ie  ersten  d eu tsch en  P o s t-Z e itu n g e n . Berlin, 1940. 
Továbbá Walter Schöne pompás facsimile gyűjteményét: D ie  deu tsche Z e itu n g  
d es  sieb zeh n ten  J a h rh u n d e r ts  in  A b b ild u n g e n . Leipzig, 1940.

2 A német hírlapbibliográfia rövid áttekintő történetét Id. a 2. sz. függelékben.
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ként, vagy méginkább eseményenként csoportosítva egy nagy nemzet
közi kiadványsorozatban adják közkézre az amúgysem nemzeti, inkább 
nemzetközi, európai, sőt világeseményeket tükröző hírlapokat. Az 
egységes szempontok szerint irányított, tervszerű, szervezett munka 
ideje azonban egyelőre még nem érkezett el.

Igaz, szövegközlések akadnak már szépszámmal, főleg a múlt 
századból, ezek azonban nagyon összevissza anyagot hoztak, s leg
inkább kuriózumokat publikáltak. Szövegkiadásuk többnyire elavult 
szempontokat követett : átírták a kiejtést, az »unalmasabb« részeket 
kihagyták, megbízhatatlanok és gondatlanok. Különben is mint a ten
gerből kimért pohárnyi víz, számuk majdnem csak úgy aránylik az _ 
egészhez, a még kiadatlanhoz.1 Legújabban facsimile kiadásokkal 
találkozunk, ezeknél azonban meg gyakran — és természetesen — 
adódik az a szempont, hogy a tartalmi érték rovására is a tetszetősebb 
külsejűt közöljék.2

De mindezek mellett van az ekorbeli újságok használatától való 
idegenkedésnek még egy, az előbbinél is fontosabb oka. Azt, hogy az 
újságokat úgy kell különböző könyvtárakban előkeresni, még csak 
vállalná az ember ; a baj az, hogy nem meri őket forrásai közé bevenni, 
adataikat nem meri felhasználni, mert a különböző hírlapok egybe
vetését, kritikai jellemzését sem általánosságban, sem részleteiben nem 
végezte még el senki sem.

A XV—XVII. századi német hírlapokkal foglalkozó részletmunkák 
száma elég nagy, de többségüket könyvész írta s így a történész szá
mára nem sokat mondanak. Az újságok könyvészeti szempontból 
fontos külső jegyeiről ma már tájékozva vagyunk, igaz, hogy csak a 
kiadott anyagra, de ebben jellegzetes vonásaikat nyugodtan általáno
síthatjuk. Alakjuk, nagyságuk, címformuláik, betűtípusuk, fedő- és 
zárólapjuk elrendezése, a colophonok formái, sőt papírosuk minősége 
és víz jegye is sokkal többször került szóba,3 mint belső sajátságaik,

1 A főbb kiadványok összefoglaló felsorolását Id. a 3. sz. függelékben.
2 A modern facsimile kiadás legszebb példáiként lásd Schöne Walter mun

k áit: D e r  A v is o  d es  J a h r e s  1 6 0 9 . (In Facsimilédülck hrsg. und mit einem Nach
wort versehen. Leipzig, 1939.} és D ie  R e la tio n  d es  J a h r e s  1 6 0 9 . (In Facsimiledruck 
hrsg. und mit einem Nachwort versehen. Leipzig, 1940.) A két legelső német 
hetilap 1609-es évfolyamának teljes kiadása. — Továbbá ugyancsak tőle : D ie  
deu tsch e  Z e itu n g  d e s  s ieb zeh n ten  J a h r h u n d e r ts  in  A b b ild u n g e n . (Leipzig, 194° )

3 Az erre vonatkozó irodalmat legteljesebben Kellen Tony gyűjtötte össze 
a B ö r se n b la tt f ü r  d en  d eu tsch en  B u c h h a n d e l 1907. évi (74.) évfolyamában 184 — 
186., 188., 246., 248 —250., 252. számában. Ld. még a B e ih e f te  f ü r  B ib l io g r a p h ie  
d e s  B ib l io th e k s  u n d  B u ch w esen  1904—1905. évfolyamát.



forrásaik, íróik, megbízhatóságuk és hatásuk. Ezekről jóformán semmit 
sem tudunk.

Azok a kisebb dolgozatok, amelyek a hírlapok lényegi sajátságairól 
is szóltak, nem merték fejszéjüket valamelyik középponti nagy pro
blémába vágni, hanem apró kis részletkérdéseket boncolgattak. Az 
újságok és a röpiratok irodalmi értékéről cikkeztek, a természeti tüne
ményekről, babonákról való általános véleményüket taglalták, nyel
vészeti, nyelvjárási következtetéseket vontak belőlük, és szerzőik 
életére, átlagos látókörére kerestek adatokat, de az igazi problémák 
érintetlenek maradtak.1

A történeti szempontból legégetőbb kérdéseknek Schottenloher 
Károly sem ment neki sokat emlegetett, a hírlapok ismeretéhez nél
külözhetetlen munkájában.2 Könyvében nyomon követte a hírlapok 
változó és fejlődő útját a könyvnyomtatástól szinte napjainkig, s 
elsőnek próbálta meg különböző korok újságjai között a fejlődést té
nyekkel, belső érvekkel igazolni. Mesteri kézzel vázolta fel technikai 
kibontakozásuk lépéseit, a koronként és korokon belül rendeltetésük 
szerint változó nagyobb különbségeket, s részletesen jellemezte a csak 
mesélő, szenzációkat hajhászó ártatlan újság, a vitatkozó és támadó 
röpirat, meg a hivatalos közlések hangja, hangulata közti különbségeket. 
Ha csak futtában is, de benézett a nyomdászok és újságírók műhelyébe, 
a politikai és vallási érdekkörök titkaiba. Rávilágított a hivatalos 
hatóságok és a hírlapok közti kapcsolatokra, a cenzúra gátló és mégis 
egyes tereken serkentő hatására. Ismertette a posta járatok kifejlődése 
és a hetilapok keletkezése, majd elterjedése közti összefüggéseket. De 
a kritikai és történeti szempontból fontos munkát nem vitte ennél 
tovább. Keresztmetszetet készített egyes korok hírlapirodalmáról, 
s beszélt a látszólag egyforma nyomtatványok közti különbségekről, 
de nem tudjuk meg, hogy melyik hogyan viszony lőtt a valósághoz, 
hogyan az olvasóhoz, melyik milyen szempontból használható, és véle
ménye kire vagy kikre jellemző. Hiába ismerem a hírlapok nyomtatásá
nak és terjesztésének módjait, körülményeit, ezzel még nem tudom, 
vájjon közléseik az igazságot írják-e, szavahihetők-e, vagy ha nem, 
milyen szempontból ferdítik, toldják, foldják mondanivalóikat. Schot- 
tenloher könyvéből nem derül ki, hogy az újságok általában pártat
lanok-e vagy tendenciózusak és ha azok, miért és milyen irányban?
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1 Ezeket a tanulmányokat egyenkint felsorolja Karl Schottenloher : Flug
blatt und Zeitung (Berlin, 1922.) c. munkájának nagy bibliográfiájában, 499 — 5M- E
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Egyáltalában honnan szedték véleményüket? A többnyire távoli ese
mények elfogult részvevőitől, vagy hűvös szemmel, tárgyilagosan ítélő 
államférfiaktól? És vájjon általában irányították a közhangulatot, 
vagy írásaik éppen az olvasók véleményét fejezték ki? Északon vagy 
délen, katolikus vagy protestáns helyen ugyanannyit írtak ugyanarról 
az eseményről, s véleményükben sem volt különbség? Vagy ha volt, 
ez hogyan, milyen törvények szerint nyilatkozott meg? — Minderre 
Schottenloher munkájából nem kapunk választ.

Roth Pál próbált ezekre a történeti szempontból fontos kérdésekre 
válaszolni.1 Szép tanulmányában a XV—XVII. századi újságírás hát
terét vázolta, s az újságírásban megnyilvánuló szellemi és lelki rúgokat 
kereste. Szembeállította az újságot a históriás népénekkel, s az ellen
tétek világosságánál nem egy lényeges vonásukat hámozta ki. Hiszen 
a rokonság közöttük nyilvánvaló, — Roth szerint a históriás népének 
az újság közvetlen őse, — s egymásból későbbi időkben is sűrűn merí
tettek. A népének szubjektivebb — mondja — s az eseményeket nem 
a maguk reális mivoltukban nézi és látja, hanem a valóságtól elvonat
koztatva meseszerü magasságból szimbólumokká emeli, s vagy egyének 
tragédiáját, Istentől nyert jutalmát látja bennük, vagy általános, 
népeket és nemzeteket összefogó emberi tanulságot keres és talál is. 
A történelemben, a legapróbb eseményben is Isten szavát figyeli, amely 
egyéneknek és közösségeknek utat mutat, — s a példázat kedvéért 
elbeszélésében a valóság nem egyszer módosul. Az újság ezzel szemben 
nem emelkedik az események fölé, bennük él, s pártállása, esetleges 
anyagi érdeke, ha irányítja is véleményét, tárgyi objektivitását egészen 
el nem vesztheti. Hírei közé fantasztikumot is vegyít bőven, de mégis 
sohasem válik a valóságtól elvonatkoztatott példázattá. Szembeállítva 
a népének egyéni, szubjektív véleményével, az újság, ha nem objektív, 
az olvasók közösségének véleményét fejezi ki.

Roth tanulmánya megfogta a kérdés egyik lényeges részét, bár 
eredményei annyira filozofikus magasságban mozognak, hogy gyakor
lati hasznot húzni belőlük szinte lehetetlen. Inkább csak intuitív meg
érzéseknek, útmutatásnak neveznénk cikkét, amelyet követnie kellett 
volna a forrástanulmányok sorozatának. Mert akármennyire tetszetős 
is, amit mond, hogy az újság objektív tényékhez fűzött megjegyzéseiben 
olvasóinak véleményét szemlélhetjük, ezt általánosítanunk nem 
lehet. Bizonyítani kell mind az objektív tény közlést, mind pedig a

1 Paul R oth: D ie  N e u e n  Z e itu n g e n  in  D e u tsc h la n d  im  1 5 . u n d  1 6 . J a h r 
h u n d ert. Leipzig, 1914.
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közösségi véleményt különböző vidékek újságjainak alapos és pontos 
egybevetésével.

Roth munkájának ilyenértelmű folytatója azonban nem volt. 
Ezért elmondhatjuk, hogy gyakorlati szempontból a török-korszak 
német hírlapirodalmát általában ma még csak nagyon óvatosan lehet 
felhasználni, mert a forráskritika nem ért el hozzájuk.

Azok a munkák, amelyek a nélkül, hogy a kritikailag kényes 
kérdéseket tisztázták volna, következtetéseikben a törökkori hírlapokra 
támaszkodtak, többnyire botlottak egyet. Ez történt például Ebermann 
Richárddal, aki a mindmáig egyik legrészletesebb tanulmányt írta a 
törökellenes német közvéleményről, éppen a hírlapok alapján.1 Az 
egyes újságokban tükröződő véleményeket mindig az egész németség 
hangulatára vonatkoztatta, s az általános képből kirívó hangokat egy
szerűen »voltak egyesek, kik úgy gondolták« stb. csoportokba sorozta. 
Egy oszthatatlan érzelmi egységnek vette a XVI. századi németséget, 
amelyet pedig a vallás és ezen belül az apró államok százainak érdeke 
egymással szembenálló részekre tagolt. Az újságokból a közösség hangját 
hallotta ki, — bár egy szóval sem igazolta eljárásának jogosságát — 
és nem vizsgálta meg, vájjon egy-egy közösség határai meddig terjedtek. 
Ha Ebermann nem csinált volna mást, csak a törökkel foglalkozó újságok 
kiadási helyét egybeveti, látnia kellett volna, hogy még ebben a tagad
hatatlanul egész Európát foglalkoztató kérdésben sem volt egységes 
a német közvélemény.2

Ebermannál az bosszulta meg magát, hogy nem ismerhette az 
újságok felhasználhatóságának mértékét, mert ha csak külön tanul
mányban maga nem vizsgálta volna meg, készen sehonnan sem merít
hette. Munkájának példája bizonyítja, igazuk volt azoknak, akik inkább 
elkerülték a hírlapokat, mintsem belőlük vont, akárcsak óvatos követ
keztetésekkel is bizonytalan talajra építsék elméleteiket.

*
*  *

1 Richard Ebermann : Die Türken furcht. Ein Beitrag zur Geschichte der 
öffentlichen Meinung während der Reformationszeit. Halle, 1904.

2 Nem tartozik mostani vizsgálatainkhoz, de megemlítjük, hogy más szem
pontból nagy hibája Ebermann munkájának, hogy csak a német nyelvű irodalmat 
használja fel, jóllehet a latin legalább még ugyanannyi adalékot hozhatott volna, 
s itt inkább hivatalos iratokról lévén szó, talán a vélemények differenciáltsága 
is jobban szemébe tűnt volna. Feltűnő egyébként, hogy könyvében teljesen el
szakad a politikai valóságtól, s mintegy saját kora szellemi légkörét képzeli 
a XVI. századba is. Egyébként Haselbach Károly (Die Türk.ennot. 1864.) és Bauer 
(Der Türkenschreck in Europa. Breslau, 1877.) hasonló tárgyú munkáihoz képest 
még Ebermann könyve is valósággal kritikai szakdolgozat.
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Az elmondottak után nem csodálkozhatunk rajta, hogy ha a szak- 
irodalom ennyire nem tudott a XV—XVII. századi német hírlapok 
általános lényegéhez hozzáférni, magyar vonatkozásaikról sem tudunk 
semmi számottevőt.

A törökkorbeli német újságok magyar híreinek jelentőségéről 
külön beszélni fölösleges. Magyarország területén két évszázadon át 
török harcok dúltak, a nemzet apraja-nagyja fegyverben élt, — újságok 
alig jelenhettek meg, följegyzések, tudósítások gyéren maradtak ránk. 
Bár az események menete ma már nagyvonalakban előttünk áll, ezer 
és egy olyan kérdés merülhet fel, amelyikre eddigi adataink alapján 
kielégítő választ nem adhatunk. Hogy csak egy példát mondjunk, na
gyon felületesen ismerjük mindmáig az események mögött meghúzódó 
lelki, hangulati tényezőket, az itt harcoló idegen zsoldosok és a magyar
ság egymás iránti egyre növekvő gyűlöletének igazi vagy vélt okait, 
egyszóval a magyar és a külföldi közvéleményt. Vagyis éppen azt, amire 
ha valahol, hát ezekben az egykorú német hírlapokban találhatunk 
adatokat. Hiszen az már az eddigi gyér irodalom áttekintésekor is meg
állapítható volt, hogy az újság eseménytörténeti felsorolásai közben 
szubjektív véleményét sem rejti véka alá, — bár az is igaz, hogy éppen 
az eddigiekből nem derül ki, véleménye kinek az álláspontját fejezi ki.

Két kézzel kellene tehát kapnunk minden rólunk szóló külföldi 
újságon, annál is inkább, mert XV—XVII. századi történetünk európai 
voltának beszédes bizonyítékai ezek a mind abszolút számban, mind 
az összes hírlapokhoz viszonyítva jelentős tömegű nyomtatványok 1 
A török harcok felénk fordították egész Európa figyelmét, s kétszáz 
esztendőn át, ha kisebb-nagyobb hullámzásokkal is, de Magyarországon 
volt a nyugati népek szeme. Különösen a XVI. században, a keleti 
pogány ellenség hódításától való általános ijedtség, sőt félelem fontossá 
tette a Magyarországból érkező híreket, s az ekorbeli német, olasz, 
francia, holland hírlapok magyar eseményektől visszhangzottak. Minél 
közvetlenebbül volt érintve egy ország, annál jobban érdekelte a török

1 Bizonyságul, hogy történetírásunk legjobbjai mennyire érezték és érzik 
a törökkor magyartárgyú német és általános külföldi újságjaira vonatkozó vizs
gálatok hiányát, Szekfű Gyula szavait idézzük. Bethlen Gáborról írott könyvében 
az egykorú nyomtatványok bibliográfiájának és kritikájának hiányáról panasz
kodik s úgy véli, ez a kérdés »történelemkutatásunknak általában sebezhető 
helye«. Egyszersmind javasolja, hogy készíteni kellene »egy teljes, a külföldi és 
az egyleveles nyomtatványokra, valamint újság hírekre is kiterjedő bibliográfiát 
és összehasonlító kútfőkritikát«, külföldi könyvtárak gondos átkutatása alapján. 
(Bethlen Gábor. Bp„ 1929, 283. 1.) Javaslata még Bethlen Gáborral kapcsolatban 
sem valósult meg, nemhogy általánosságban az egész törökkorra.
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háborúk alakulása, meg az ettől elválaszthatatlan magyar kérdés, s 
annál többet is foglalkozott velük. Ez a magyarázata annak, hogy ma
gyar hírekben végig a törökkorszakon a német hírlapirodalom a leg
gazdagabb. A németség, közvetlen nyugati szomszédságunkban, leg
inkább félhetett a török előnyomulásától, s távolabbi nemzeteknél 
erősebben érezhette, hogy a magyarországi élet-halálharcokban az ő 
sorsa is kockán forog. Azonkívül a két ország közti mindvégig erős 
politikai kapcsolatok, az országban harcoló birodalmi zsoldos csapatok, 
a császár önkénye elleni magyar szabadságharcok mindmegannyi 
hangulati előmozdítói voltak a magyar hírek megjelenésének. A török
korban a németség érintkezhetett legközvetlenebbül Magyarországgal, 
személyes tapasztalatból ők ismerhették meg leginkább az országot és 
népét. A magyar tudomány azonban mindeddig komoly figyelmet nem 
szentelt ezeknek az újságoknak. Mindazok a hiányok, amelyek már az 
e korbeli általános német hírlapirodalom feldolgozásában mutatkoztak, 
még fokozottabban megvannak ezen a területen, a magyar vonatkozású 
újságoknál.

Összefoglaló bibliográfiájuk nincsen. Kertbeny Károly, a mult- 
század második felében összegyűjtötte és kiadta a XV—XVII. század 
magyar vonatkozású német nyomtatványainak jegyzékét,1 de mivel 
alig támaszkodott önálló kutatásra, főforrása Weller pedig megállt az 
1500-as évek végén, a XVII. századra ő sem merészkedett átmenni. 
Eredetiben nem is látott más újságot, csak amit a Széchenyi Könyvtár 
gyűjteményében előtalált; ez azonban minden relatív gazdagsága 
mellett is csak kicsiny töredéke volt az anyagnak. Gyűjteménye tehát 
korántsem teljes. Munkájának közlési és válogatási szempontjai nap
jainkra egyébként is elavultak.

Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárában csak azoknak a kül
földön megjelent nyomtatványoknak címét találjuk meg, amelyeknek 
szerzője bebizonyíthatóan magyar volt.2 így a számunkra szóbajöhető 
hírlapirodalom szinte teljes egészében kívül rekedt bibliográfiáján. 
Gyűjteményének az azóta mindenfelé közölt pótlások különben is való
sággal nyakára hágtak.

A törökkorszak magyar vonatkozású nyomtatványaival foglalko
zott Apponyi Sándor gróf is négy kötetben kiadott, mintaszerű feldol-

1 Kertbeny Károly : A magyar vonatkozású irodalom könyvészete. I. Ma
gyarországra vonatkozó régi német nyomtatványok. 1454—1600. Bp., 1881.

2Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár. III. 1 — 2. k. Magyar szerzőktől 
külföldön 1480 tói 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok köny
vészeti kézikönyve. Bp., 1896—1898.
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gozású és kiállítású bibliográfiájában.1 Apponyi azonban elsősorban 
könyvgyüjtő volt, s katalógusában is csak a könyvtárában meglévő 
munkákat ismertette. Európa legkülönbözőbb nyelvein mintegy 4000 
XV—XVII. századi mindenféle magyarvonatkozású nyomtatványt 
gyűjtött egybe, s a német munkák — bár arányban az első helyen álla
nak — mégis csak egy részét alkotják gyűjteményének, s ezen belül 
csak újabb töredéket jelentenek az újságok. Úgyhogy bár könyvtára 
és katalógusa — amelyikben a művek legtöbbjét tartalmilag és kriti
kailag is ismertette — páratlan a világon, a magyar vonatkozású német 
hírlapokra csak részletforrásunk lehet.

Több összefoglaló bibliográfiát tárgyunkra nem ismerünk.2 Kisebb- 
nagyobb részletfeldolgozásokra még akadhatunk egy-egy várossal, 
vidékkel vagy eseménnyel kapcsolatban, ezek azonban, mivel minden 
nyomtatványt fel akarnak sorolni, amely arról a helyről, vagy esemény
ről, ha csak egy szóval is megemlékezik, könyv és hírlap, magyarországi 
és külföldi, német vagy olasz nyomtatvány között különbséget nem 
látnak és felsorolásukban nem is tesznek.

Legnagyobb és legjobban feldolgozott bibliográfiája Budapestnek 
van. Majláth Béla 1886-ban már ötödfélszáz Budapestről szóló munka 
címét írta össze a törökkorból, természetesen vegyesen mindent.3 
Munkáját többszörösére bővítette és modern szempontok szerint — 
a variánsok felsorolásával, s a művek pársoros ismertetésével — 1925- 
ben újra közzétette Ballagi Aladár. De csak a XVII. századig jutott el.4 
A mi szempontunkból azonban Ballagi bibliográfiája is csak gyenge

1 H u n g a r ic a . Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. (1720-ig.) 
Gyűjtötte és leírta gróf Apponyi Sándor. 1 — 2. k. Bp. 1900 — 1902. U. a. : H u n 
garica,  Ungarn betreffende im Ausland gedruckte Bücher. 3 — 4. k. Bp. —München, 
1925—1927. A mű ötödik kötete kéziratban.

* Most van sajtó alatt a Széchenyi Könyvtár magyar vonatkozású német 
hírlapgyüjteményének modern szempontú bibliográfiája. Ez az Apponyi Könyv
tár gyűjteményén kívül mintegy 900 hírlap címét fogja majd egybe. Ez lesz az 
első bibliográfia, amely az egész törökkorra kiterjed és a külföld magyar vonat
kozású irodalmából csak a németekét gyűjti egybe. De teljes ez sem lehet majd, 
hiszen csak azoknak az újságoknak címét közli, amelyek a könyvtár tulajdoná
ban vannak.

3 Majláth Béla: B u d a p e s t  tö rtén etén ek  ir o d a lm a . (1493 — 1700.) Bp., 1886. 
Majláth előtt Némethy Lajos is összeállított egy bibliográfiát (B u d a p e s t  b ib l io 
gráfiája.  M. Könyvszemle, 1879), de ebben a törökkorból alig tudott jelentősebb 
anyagot összeszedni. Munkájában egyébként ismerteti az őt megelőző 
kísérleteket.

4 Ballagi Aladár: B u d a  és P e s t  a v ilá g iro d a lo m b a n . 1473 —1711, I. Bp., 
1925. (1473 — 1600.) A második kötet kiadásra mindeddig nem került.
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töredéket hozott. Az újságok ugyanis eseményeket írtak le, s nagyon 
ritkán szenteltek néhány sort valamelyik jelentősebb hely leírására, 
jellemzésére. Buda pedig a 150 éves török megszállás alatt fontosabb 
hadieseményt amúgy sem sokat látott. Ezért is Ballaginál többnyire 
naplókat találunk, általános földrajzi leírásokat, s aránylag csak kis 
részben hírlapokat.

Már sokkal többet mond számunkra a Fővárosi Könyvtár gyűjte
ménye, mely Buda 1686-ik évi felszabadításának egykorú irodalmát 
szedi egybe.1 Bár az egykorúság fogalmát elég tágan értelmezi, — 
1718-ig, a török háborúk végleges befejezésig megjelent nyomtatványo
kat mind egykorúnak mondja — címeinek óriási többsége közvetlenül 
az ostrom körüli évekből van, s ezek majdnem mind hírlapok. Igaz, 
hogy nemcsak németek, hanem mindenfélék.

Számottevő bibliográfiáink sorát ezzel ki is merítettük, anélkül, 
hogy csak egy korszakról is elmondhatnánk : a rávonatkozó és ismert 
német hírlapok címe mind egybe van gyűjtve. Szétszórtan, más vonat
kozású bibliográfiákban akadhatunk még néhány magyarvonatkozású 
újságra,2 ahogy apró »adalékokból«, »tudósításokból«, részletmono
gráfiák forrásjegyzékéből is kibányászhatunk egyet-kettőt,3 a végső

1 Buda és Pest 1686. évi visszafoglalásának egykorú irodalma. 1683 — 1718. 
A Fővárosi Könyvtár Évkönyve. V. (1935.)

2 Főként Heinrich Kábdebo gyűjteményében : Bibliothek zur Geschichte 
der beiden Türkenbelagerungen Wiens, 1529 und 1683. Wien, 1876.

3 Pl. Leffler Béla: Adalék a magyar vonatkozású német ujságlapok biblio
gráfiájához. M. Könyvszemle. 1913. (A drezdai kir. könyvtár 1619—1621. évről 
szóló magyar vonatkozású újságjainak jegyzéke.) — Hellebrant Árpád : Magyar- 
országi vonatkozású ősnyomtatványok a M. Tud. Akadémia könyvtárában. Bp., 
1886. — Obál Béla: Hungarica Wittenbergensia,. Halle, 1909. — Harmath Ká
roly : A pozsonyi ev. lyceum könyvtárában lévő ősnyomtatványok és néhány más 
régi s érdekesebb mű ismertetése. A pozsonyi lyceum 1877 — 78. évi értesítőjében. 
— Kemény Lajos : Ritka XVII .  századbeli nyomtatványok a kassai városi levél
tárban. M. Könyvszemle. 1888, stb.

Itt említjük meg, hogy a csehek a róluk szóló európai nyomtatványok 
címét ugyanebből a korból többkötetes bibliográfiákban bocsátották közre, 
bizonyítva ezzel, hogy történetük milyen fontos volt egész Európa szempont
jából, s hogy az akkori keresztény közvélemény mennyire tudatában volt ennek. 
(Cenék Zíbrt: Bibliografie C'eské Historie. 1 — 5. k.V. Praze, 1900 —1912. N kl.Ceské 
Akademie.) A magyar vonatkozású nyomtatványok száma sokszorosan felülmúlja 
két évszázadon át a csehekről írottakét, s bizonyítja, hogy a XVI —XVII. században 
az egész művelt világ együttérzett a magyarsággal, s a magyar történetben európai 
történetet látott. Történetírásunk azonban a magyarság múltja ellen emelt egyre 
sűrűsödő vádak közepette mindeddig nem vélte érdemesnek előhozakodni ezzel 
a bizonyítékkal, még egy igénytelen bibliográfia formájában sem.
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kép azonban nem változik : a jelentős számú magyar vonatkozású 
német hírlapnak még a címét sem ismerjük.

Ha már bibliográfiánk sincsen, még kevésbbé beszélhetünk szöveg
közlésekről. Időnként bele-belekaptak az újságok rengetegébe, ötlet
szerűen néhányat, amelyik éppen kezük ügyébe akadt, kiragadtak s 
ismertették őket, de rendszeres szövegközlésünk egy sincsen. Wenzel 
Gusztáv a múlt század közepén még teljes egészében leközölte két ma
gyar tárgyú históriás ének szövegét,1 de néhány év múlva Fraknói 
Vilmos, majd Leffler Béla és főként Bleyer Jakab már csak tartalmi 
kivonatokat közöltek egy-egy esemény német visszhangjáról.2 Tetsző
leges sorrendben — rendesen a végére hagyva a legérdekesebbeket — 
maguk szavával ismertették az összeszedett újságokat, s helyenként 
egy-két jellegzetes verssort is leközöltek. Mert előszeretettel majdnem 
mindig a históriás énekekkel foglalkoztak, a prózai újságokkal keveset 
törődtek. Kritikai megjegyzésük alig volt. Néhány nyilvánvaló téve
dést, feltűnő torzítást kiigazítottak, a végére néhánysoros általános 
összegezést írtak, s így nem nagy munkával érdekes olvasmányokat 
hoztak össze. Hogy legtöbbször mennyire ez a cél vezette őket, arra jó 
példa Huszár Imre gyűjteménye. Egyszerűen az egyik német forrás
gyűjteményből kiválogatta a magyar vonatkozású részeket, s azokat 
a történészek reprezentáns folyóiratában, a Századokban lényegtelen 
megjegyzésekkel leközölte. Mégpedig, mivel az eredeti szöveg »megér
tése gyakran fejtörést igényel«, magyar fordításban.3

Ezekhez a magyar forráskiadványokhoz csatlakozott még néhány 
tárgyban, módszerben és tudományos szintben rokon német pub
likáció,4 ismereteinket azonban ezek sem viszik lényegesen előre.

1 Wenzel Gusztáv: Kifenberger és Radler. Pest, 1856.
2 Fraknói Vilmos : A mohácsi csatáról szóló egykorú ujságlapok a M. Nem

zeti Múzeum könyvtárában. M. Könyvszemle. 1876. — Leffler Béla : Magyar 
vonatkozású német népénekek. Századok. 1911. — Bleyer Jakab : Magyar vonat
kozású német u jságlapok a M. Nemzeti Múzeum birtokában. 1600—1711. M. Könyv
szemle. 1900. — U. a. : Magyar vonatkozású német történeti népénekek 1556 — 
1697. Egyetemes Philologiai Közi. 1897. — U. a. : Német siralmas énekek gróf 
Zrínyi Miklós halálára 1664-ből. Irodalomtörténeti Közi. 1900. — U. a. : Beheim 
Mihály élete és müvei a magyar történelem szempontjából. Századok, 1902. stb.

3 Huszár Imre: Hazánkra vonatkozó külföldi újsághírek a X V I —X V I I . 
századból. Századok. 1912. Kivonatos közlés Bachner Eduard munkájából. (Das 
Neueste von gestern. 1 — 3. k. München ,1911.)

4 C. J. Cosack : Zur Literatur der Türkengebete im 16. und 17. Jahrhundert. 
Basel, 1871. — S. R. Wolken : Zu den Türkenliedern des 16. Jahrhunderts. Wien, 
1898. — Egyebek között több német újsághír tartalmi kivonatát hozza N. Jorga : 
Notes et extraits pour servir a l'histoire des croisades aux XV" siécle. 1 — 5. k. Buca- 
rest, 1915.
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Ezek után talán fölösleges is mondanunk, hogy a magyar vonat
kozású német hírlapok kritikailag sincsenek feldolgozva. Kisebb tanul
mányok — főként újabban — fölhasználták az újságok egyik-másiká
nak adatait, s így néha tudatosan, többnyire öntudatlanul állást is 
foglaltak forrásaikkal szemben, azonban a valóban forráskritikai dol
gozatok nagyon kis körben mozognak és számuk is csekély.1

Közülük legátfogóbb témája Horváth Magda dolgozatának van : 
a törökveszedelem tükörképét keresi a XVI. századi német közvéle
ményben.2 Forrásként az egykorú nyomtatványokra támaszkodik, 
s a nagy anyagból éles szemmel válogatja ki a lényeges vonásokat.3 
Gyakran hivatkozik az újságokra is ; bennük a közvélemény tolmácsait 
és formálóit látja egyszerre, anélkül, hogy véleményét különösebben 
megokolná. A XVI. század magyarvonatkozású újságjai és általában 
nyomtatványai mögé meggyőző színekkel festi meg a hátteret, a török 
támadásától való félelmet, amelyik minden érdeklődésüknek, minden 
magyartárgyú híradásuknak legfőbb mozgatója volt. Ez »a közvetlen 
fenyegetettség tudata« színezi a kétségbeesés, majd a lelkesedés színeivel 
a német hírlapok és röpiratok hangját, ez teszi a német megnyilatkozá
sokat török és magyar vonatkozásban egyaránt szubjektivebbé és 
népiesebbé a többi nemzetékénél. A franciák, angolok vagy még az 
olaszok is távol a közvetlen török veszélytől, elvont magasságból, elmé
leti síkon boncolgathatták a számukra idegen problémát, könnyű volt

1A régebbi, multszázadi általános magyar munkák idevágó egy-két meg
jegyzését nem tartjuk érdemesnek ismertetni, annyira jelentéktelenek minden 
szempontból. Szerzőik nem is történészek, hanem könyvészek voltak, s a törté
nelem szempontjai iránt a legkisebb érzékük sem volt. Állításunk igazolására 
csak Ferenczy József összefoglaló munkájából idézünk pár sort. (A magyar 
hírlapirodalom története. 1780 —1867-ig. Bp., 1887.) A XVI. századi hír
lapokról megállapítja, hogy habár egykorú eseményeket jegyeztek fel, nem 
ebben, hanem »inkább könyvészeti ritkaságukban fekszik érdekességük . . . néha- 
ugyan történelmi szempontból is figyelmet érdemlő oldalról világítják meg tár
gyukat, de az előadás gyakran meglepő naívságai, vagy a fordítás megbízhatat
lansága (?) levonnak történelmi becsükből.« — Ez a két mondat eléggé meg
magyarázza azt is, hogy könyvészeink miért nem foglalkoztak érdemlegesen a 
német újságokkal egészen napjainkig.

2 Horváth Magda : A törökveszedelem a német közvéleményben. Bp., 1937.
3 Nem tartozik szorosan témánkhoz, de megjegyezzük, hogy módszertani 

szempontból Horváth egy jelentős lépéssel tovább ment Ebermann hasonló 
tárgyú munkájánál, azzal, hogy a latin nyelvű nyomtatványokat is bevonta 
kutatásai körébe. Azonban még nála is sajnálatosan hiányoznak az egykorú 
nyomtatványok mellett az írott emlékek, a családi és hivatalos levelezések, naplók 
— ma már többnyire szintén nyomtatásban is kiadott — a közvéleményre ugyan- 
ám jellemző adatai.
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nekik tárgyilagosnak maradniok. A német újsághírek mögött ott izzik 
a közvélemény rémülete, megoldást kereső tanácstalansága, nem csodál
hatjuk, hogy elfogult volt mindennel és mindenkivel szemben, ha a török
kérdéshez kapcsolódott. Horváth munkájának a mi szempontunkból 
ez a nagy érdeme : rávilágított arra, hogy a magyar vonatkozású német 
hírlapirodalom érzelmi talajból nőtt ki, s csak sajnálhatjuk, hogy a 
XVI. század végével lezárta kutatásait. Az általános nagy eredményen 
belül azonban, a részletekben, Horváth ugyanabba a tévedésbe esik, 
amibe Ebermann : általánosít ; a XVI. századi német közvéleményt 
egységesnek és osztatlannak tartja. Németországról beszél, holott német 
országok voltak, s a birodalmi szervezet sokkal lazábban fogta egybe 
őket, semhogy egységes közvélemény támadhatott volna. Lehetséges, 
hogy a keleti nagy veszéllyel szemben ideig-óráig megvolt ez az egység, 
— de ezt nem elég eleve természetes tételként felállítani, ezt bizonyítania 
kellett volna.

A XVI. század nyugati történetirodalmának magyar vonatkozásai
val foglalkozik Waczulik Margit nagy körültekintéssel készült forrás
tanulmányában.1 Dolgozatában, ha külön nem is beszél az újságokról, 
nem egy vonatkozásban érintkezésbe kerül velük, s eredményei 
főként a hírlapok és a közvélemény viszonyára értékes adatokat 
szolgáltatnak, összehasonlításaiból ugyanis az derül ki, hogy újság és 
történeti munka között csak fokozati különbség van a XVI. században, 
A történeti összefoglalások, ezek a tudományosnak számító munkák 
ugyanúgy a polgárság kíváncsiságának kielégítésére íródtak, akárcsak 
az újságok. A különbség köztük csak az volt, hogy az újság primitívebb 
formájával a kisebb igényűekhez szólt, míg a történeti munka az igé
nyesebb, tanultabb rétegekhez közvetítette az eseményeket, össze
fogva egy-egy korszakot. De lényegben nincs köztük különbség, nem 
is lehet, mert — s ez Waczulik munkájának tanulsága számunkra — 
a történetírók zömének legfőbb forrása kimutathatóan az újság volt. 
Legtöbbször mindenestől, szór ól-szóra lemásolták tudósításaikat, s csak 
az önállóbbak cseréltek fel bennük egy-két megjegyzést, vagy fűztek 
újakat hozzájuk. A történeti munkákban tehát nemcsak az események 
rajzánál, de azok megítélésénél is az újságok véleményeivel találkozunk 
szembe.2

1 Waczulik Margit : A törökkorszak kezdetének nyugati történetirodalma a 
16. században. Bp., 1937.

2 Ezt a véleményét az egykorú Bongars Jakab, a híres francia tudós és 
diplomata is megerősíti. 1600-ban megjelent Rerum Hungaricarum Scriptores 
varii, historici, geographici (Frankfurt a. M.) c. gyűjteményének előszavában
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Nem kevesebbet jelent ez, mint azt, hogy a hírlapok állásfoglalása 
a történeti munkákon át tudományos véleménnyé lett, s ekként került 
a műveltebb közönség elé. így az, amiről eddig azt hittük, hogy vala
melyik tudósnak a magánvéleményét, vagy esetleg a tudományos körök 
álláspontját vetíti elénk, nem egyéb az újságokban olvasható megjegy
zések tükörképénél. Ezekután csak még fontosabbá válik az a kérdés, 
honnan szerezték híreiket az újságok, s ki állt véleményük, megjegy
zéseik mögött.

Ezt a kérdést vizsgálta Trostler József, igaz, hogy csak néhány 
verses újsággal kapcsolatban, s csak a szövegek közti rokonságot ku
tatva.1 Az 1664 utáni évekből öt újságot állított egymás mellé. Mind
egyik másutt jelent meg, de mind Zrinyi Miklós haláláról szól. Egybe
vetésük kiderítette, hogy egymást ismerték, soraik gyakran szószer int 
megegyeznek ; hol az események menetét vették át egymástól, hol 
állásfoglalásuk, véleményük között feltűnő a hasonlóság. Ugyanerre az 
eredményre jutott három másik verses újságnál, melyek Szécsi Mária 
és Vesselényi Ferenc regényes szerelméről szolgáltak hosszabb tudó
sítással olvasóiknak. Itt azt is sikerült kiderítenie, melyik volt a három 
közül az eredeti forrás. Az eredmény tehát mindkét esetben ugyanaz 
vo lt: az újságok beszámolói, bár vannak köztük kisebb eltérések, közös 
ősre vezethetők vissza valamennyien. Ez pedig legalább is valószínűvé 
teszi azt, hogy az egyes újságok közti eltérések nem annyira a leírt 
eseményre jellemzők, hanem arra, aki írta, vagy akiknek írták. Vagyis 
az újságok közti véleménykülönbségek mögött talán az egyes országok, 
vidékek állásfoglalása közti eltérés található. Kár, hogy Trostler meg
elégedett a szövegösszehasonlítással, s ezeket a nem kevésbbé fontos 
kérdéseket már nem vette észre.
így nyilatkozik az újságokról és a történetírókról : »Posteriores aliquot, nisi qui 
loca ipsa describunt et explicant, aggregandos censeo compilatoribus rumus
culorum, qui historiarum, scilicet, volumina in nundinas conficiunt, ut animos 
pascant hodiernae plebesculae, quae nullam fuisse unquam fabularum novarum 
cupidiorem existimo.«

1 Trostler József : Ungarische Stoffe in der deutschen Dichtung des XVII .  
Jahrhunderts. Ung. Rundschau, 1915. Trostler egyéb tanulmányai, bár a hír
lapokkal nem foglalkoznak, sok általános tanulsággal szolgálnak a XVI —XVII. 
századi magyar vonatkozású német irodalomra, azonkívül, hogy módszerük az 
újságok kutatásához is jó példa. Ld. : A »Magyar Simplicissimus« forrásai. 
Egyetemes Philologiai Közi., 1915. — Német kalandorok Magyarországon a X V I I . 
században. M. Figyelő. 19x3. — Boeners Rennbahn der Ehren« (1608). Ung. Rund
schau. 1915. — Zum weltliterarischen Streit um den ungarischen Charakter. Bp., 
1939. — Lob des ungarischen Weines. Bp., 1938. — Ungarns Eintritt in das literato
rische Bewußtsein Deutschlands. Deutsch-Ung. Heimatsblätter. 1930—1933.
lívkönyv az 19X2. évre. ^
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Egy lépéssel tovább ment Pukánszky Béla, a mohácsi vészről szóló 
hét egykorú újság és öt históriás ének mintegy harminchárom kiadásá
nak kritikai összehasonlításánál.1 Nemcsak a belső ellentmondások és 
tárgyi tévedések halmazát mutatta ki az egymásból kapkodó újságok
ban, hanem igyekezett szerzőjük személyét és híreik forrását is kinyo
mozni. Kiderült, hogy az újságok írói közt landsknechtek is voltak, 
s hogy bár szemtanú is akadhatott köztük, — olyan, aki a csatában 
résztvett — legtöbbjük az eseményektől távol, hallomásból szedte, 
vagy az ujjából szopta a szenzációsabbnál szenzációsabb wahrhafte 
Zeitungokat. Tudósításaikat tehát eleve kétkedéssel kell fogadnunk, 
annál is inkább, mert íróik célja elsősorban nem a hadihelyzet vázolása 
volt. Az események többnyire csak keretet jelentettek, s a kiforgatott 
tények mintegy példázatként támasztották alá a bizonyítandó tételt, 
a magyarok árulását és gyávaságát, mely pusztulásba vitte a hős lands- 
knechteket, és okozója volt Lajos király és felesége, »a német királyné« 
tragédiájának.

Pukánszky eredményei Thienemann Tivadar filozófiai fejtegeté
seihez kapcsolódtak, melyekben egyebek közt a XVI. századeleji német 
népi történetszemlélet főbb vonásait körvonalazta.2 A nép a történelmi 
folyamatot mindig szemléletesen fogja fel, — mondja — ezért nagy 
társadalmi közösségekre kiható eseményekben is az egyes ember sorsa 
iránt érdeklődik. A mohácsi vészről tudósító landsknechtek a népi 
szemléletet vitték újsághírükbe, s a csatavesztés következményeinek 
mérlegelésekor legtöbbjüknek egy szava sem volt a magyar államot, 
a keresztény műveltséget vagy a németséget fenyegető távolabbi ve
szélyek vázolására, — látókörük, műveltségük idáig fel sem ért volna 
— az egészben nem láttak mást, a hozzájuk legközelebb érzett királynő 
tragédiájánál. Eszerint csoportosították az adatokat, melyek többnyire 
csak a maguk szűk köréből kerültek ki, ennek megfelelően színezték ki 
a gyér események rajzát, apróbb helyi változatok ellenére is meglepő 
egyöntetűséggel.

A mohácsi vész körüli újságok vizsgálata tehát azt mutatja, hogy 
az újsághíradások mögött nem kell feltétlenül a polgárság műveltebb 
elemeit keresnünk ; egészen egyszerű landsknechtek is felcsaphattak 
újságírónak, s ezek írásukban a maguk eleve kialakult népi közösségi

1 Pukánszky Béla : Mohács és az egykorú német közvélemény. Mohácsi Emlék
könyv. Bp., 1926.

2 Thienemann Tivadar : Mohács és Erasmus. Pécs, 1924.
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szemléletéhez módosították és színezték a történelmi tényeket.1 íme 
más formában a Trostlernél már derengő probléma i nem lehet közöm
bös az újságíró kilétének, műveltségének, társadalmi helyzetének és 
szűkebb hazájának megállapítása.

Hasonló szövegösszehasonlításokat végzett a Bethlen Gábor kora
beli verses újságoknál Kristóf György.2 Munkájából kitűnik, hogy a 
német újságokat elsősorban nem a magyar problémák érdekelték, — 
figyelmük mindig a belső, német kérdéseken volt, s még olyan kima
gasló és általánosan ismert egyéniség is, minő Bethlen volt, csak velük 
kapcsolatban juthatott szóhoz. A cseh kérdés felszínrekerülése, a pro
testáns vallásszabadság ügye foglalkoztatta a németséget, s ez ellen, 
vagy emellett foglaltak állást az újságok is. Ugyanabból a tényből 
más-más párton álló újságok különböző ítéletekre jutottak. íme más 
oldalról a már többször érintett megállapítás : írónként, országonként 
különbözött az újságok állásfoglalása.

Ez minden, amit a magyar vonatkozású német hírlapirodalomról 
az eddigi kutatások — igen gyakran homályos, bátortalan formában — 
napvilágra hoztak.3 A szükséges forráskritikát el nem végezték, de

1 Megemlítjük, hogy Pukánszky a magyarországi német irodalom történe
téről írt nagy munkájában (Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn. Münster, 
1931.) a »Türkennot und Zeitungen« c. fejezetben általánosságban, de itteni 
fejtegetéseivel megegyezően foglal állást. Ügy látja, hogy »die mit den Türken
kriegen zusammenhängende Literatur über Ungarn ist jedoch zum großen Teil 
keineswegs ungarländischen Ursprungs. Der überwiegende Teil der historischen 
Lieder, Berichte und Reisebeschreibungen rührt von reichsdeutschen Verfassern 
her . . .« (206. 1.) Annál érthetetlenebb, hogy Dezsényi Béla (A magyar
hírlapirodalom első százada. Bp., 1941.) Pukánszky fenti soraira hivatkozik minden 
eddigi eredménnyel szögesen ellenkező elméleténél. Dezsényi ugyanis abból, hogy 
»a magyar származású híreknek döntő szerepük volt a hírközlő röpiratok (értsd : 
újságok), majd később a rendszeres hírlapok (értsd hetilapok) kialakulásában«, 
minden indokolás nélkül azt következteti, hogy »a német röpiratoknak (értsd 
újságoknak) Magyarországra s a törökre vonatkozó szemlélete jellegzetesen vissza
térő vonásaival magyarországi forrásokra mutat«. Továbbá úgy véli, hogy »a hír- 
szolgálat egyik központja a hírközlő röpiratok korszakában (értsd a XVI. század 
ban) feltétlenül hazánk területén lehetett«, sőt azt sejteti, hogy ehhez a »hír- 
szolgálati központhoz« a magyarságnak is köze lett volna. (Pl. »magyar szárma
zású hírekről« beszél.) Bár állításában a »feltétlenül« határozottságát enyhíti 
a »lehetett«, kijelentését még így is merésznek látjuk. Mindezt bizonyítania kellene.

2 Kristóf György : Bethlen Gábor alakja az egykorú német népköltészetben. 
Kecskemét, 1930.

3 Bármilyen hiányosak is a magyar vonatkozású német hírlapokról való 
ismereteink, még mindig összehasonlíthatatlanul többet tudunk róluk, mint bár
melyik másik nemzet ujságirodalmáról. Eltekintve már néhány említett nemzet

14*
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többé-kevésbbé rámutattak a problémák Achilles-sarkaira.
Szerény dolgozatunkkal nincs is egyéb célunk, minthogy az ő út

mutatásuk nyomán rávilágítsunk a törökkorszak magyartárgyú német 
hírlapirodalmának néhány általánosan jellemző tulajdonságára.

II.

A hírlapok megjelenése első pillanattól kezdve üzleti vállalkozás volt.
A XV. század második felére a városok egyre jobban kiléptek 

középkori zárkózottságukból, s a nemzetközi kereskedelem Európa- 
szerte hatalmas fejlődésnek indult. Valóságos népvándorlás indult meg 
egymástól távoli földek terményei között, s a német meg olasz árucikkek 
sosem hallott utakat jártak meg szárazföldön és tengeren. A kereskedő- 
városok népessége megduzzadt, megvagyonosodott, a kereskedő pol
gárság jelentősége a nemesi rétegek rovására megnövekedett.1

A nemzetközi kereskedelem megnövelte a távoli országokról, né
pekről szóló hírek fontosságát és értékét. A kereskedő, mielőtt áruját 
elindította volna messze idegenbe, kíváncsi volt arra az országra : 
politikai viszonyai éppen úgy érdekelték, ahogy a gazdaságiak. Nincs-e 
háború ottan, ami megakadályozhatja a nyugodt szállítást, biztosak-e 
az utak, nem kell-e zsiványoktól tartania? Mit termelnek, miben bővel
kednek és miben szegények az ottani népek? Ezeknek a tudósításoknak

közi vonatkozású bibliográfiától, monografikus feldolgozást csak francia vonat
kozásban ismerünk. (Kont Ignác : Bibliographie francaise de la Hongrie. 1521 — 
1910. Paris, 1913.) Általában a német után a francia hírlapok vannak legjobban 
feldolgozva, bár az újságokra vonatkozó észrevételek legtöbbször nem önállóan, 
hanem általános irodalomtörténeti munkákba beágyazva jelentek meg. (Ld. Győry 
János : A kereszténység védőbástyája. Magyarország képe a XVI. századi francia 
irodalomban. Bp., 1933. — Fr. V. : X V I —X V I I . századbeli francia nyomtat
ványok Magyarországról. M. Könyvszemle. 1881. — Eckhardt Sándor : Magyar 
hírek egy régi francia újságban. Napkelet, 1926. stb.) — A magyar vonatkozások
ban igazán gazdag és különben is nagyszámú olasz újságokról még annyit sem 
tudunk, mint a franciákról. Ebbe az irányba csak újabban indultak el átfogóbb 
kutatások. (Ld. Szekfű Gyula: Két historiografus Castaldo erdélyi seregében. 
Századok. 1914. — Molnár Erzsébet: Buda visszafoglalása a korabeli olasz köl
tészetben. Bp., 1936. — Polgár Vilmos : Magyarország és a magyarok a XVII .  
századi olasz közvéleményben. Pannonhalma, 1942.) — A többi népek újságaival 
még ritkábban foglalkoztak egy-egy kisebb cikkben. Rendszeresebb munka sehol, 
egyik irányba sem történt.

1 Josef Kulischer: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit. I. München —Berlin, 1928. 229 — 253. 1.
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fontossága akkora volt, hogy az ezerötszázas évek elején Velencében 
már pénzért árulták őket,1 s a korakapitalizmus kifejlődésével jelentő
ségük csak egyre növekedett. A XVI. század végére azután az egyes 
nagyobb kereskedőcsaládok, vállalatok külön hírszolgálatot szerveztek 
maguknak ; megbízottaik a nagyobb helyeken mindenütt ott voltak, 
akárcsak az állam diplomatái, hogy a lényeges dolgokról azonnal tájé
koztathassák megbízóikat ; ahogy mindez közismert is pl. a Fugge- 
r ékről.2

A kereskedelem, a nagy fölfedezések kitágították az eddig ismert 
világ határát, s a városok polgársága szűkebb határain túlnézve, egyre 
növekvő érdeklődéssel fordult idegen népek és vidékek felé. A könyv- 
nyomtatás föltalálása, az írás-olvasás elterjedése ösztönzően hatottak 
a közműveltség emelkedésére.3 Az újkor hajnalán a városi műveltségbe 
egyre nagyobb számban fölemelkedő tömegek magánlevelekből, hiva
talos nyomtatványokból, s könyvekből olvashattak arról, amit régeb
ben csak vándorok szavából tudhattak meg, s így azonos olvasmányok 
elsőízben alakíthattak ki valóban egységes tömegvéleményeket.

A tömeg érdeklődésének iránya természetesen ezerfelé ágazott, 
s összefogva alig volna jellemezhető. Az európai nagyhatalmak küzdelme, 
pápaság és császárság harcai, a népek közti csaták, békeszerződések, 
az udvari és felsőbb körök pletykái mellett szemük messzebbre is elné
zett, s távoli népek és országok élete, erkölcsei után érdeklődtek. Min
den, ami ellenkezett a megszokottal, szenzációs és hallatlan volt, számot- 
tarthatott kíváncsiságukra. Az érdeklődés nyomán kusza összevissza
sággal keringtek a politikai, gazdasági tájékoztatások, a természeti és 
égi tüneményekről, a boszorkányságokról és gyilkosságokról szóló 
tudósítások, s köztük csak a közlekedési és postaforgalmi lehetőségek 
szabtak határt, míg rangsorukban az érdekeltség nagyobb vagy kisebb 
volta döntött.

Más-más vidékek érdeklődése ugyanis más-más irányba fordult. 
A Hanza-városok, Velence, Genova kereskedelme a tengereken át föld

1 Wilhelm Bauer: Die öffentliche Meinung und ihre geschichtliche Grund
lagen. Tübingen, 1914. 267. 1.

*Ld. Johannes Kleinpaul: Die Fuggerzeitungen 1368—1605. (Abhand
lungen aus d. Institut f. Zeitungskunde I/4.) Leipzig, 1921.

3 Nagyszerűen jellemzi a XVI. századi műveltebb polgárság önérzetét 
Hutten Ulrik verse: »Vor waren nur die Pfaffen gelehrt, — Jetzt hat uns Gott 
auch Kunst geschert, — Daß wir die Bücher auch verstahn, — Wohlauf, ist 
Zeit, wir müssen dran.« Idézi Karl Faulmann : Illustrierte Geschichte der Buch
druckerkunst. Wien, 1882. 234. 1.
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részek között közvetített. Vágyónosodásukat, fejlődésüket csak kis- 
részt várták a kontinenstől, az európai belső viszonyok őket kevésbbé 
érintették, s így érdeklődésük is erősen megoszlott a kontinentális, 
belső kérdések, meg saját másirányú problémáik között.1 A Rajna- 
mentének városai a francia és német kereskedelem érintkezési vonalán 
épültek, s vásáraikon két ország cserélte ki egymással árúit. Ez ma
gyarázza, hogy érdeklődésük Nyugat- és Középeurópára irányult, 
ahogy ennek hatása látszik francia-német átmeneti kultúrájukon is.2 
A délnémet államok, főként Bajorország és Ausztria kereskedelemben 
és műveltségben egyaránt az élen járó városai dél, de méginkább dél
kelet felé tárták ki kapuikat. Augsburg, München, Regensburg és Bécs 
mellett Nürnberg volt a legjelentősebb köztük. Szerencsés fekvése, az 
hogy a keletről nyugatra és az északról délre vivő utak csomópontjában 
feküdt, a kontinentális kereskedelem királynőjévé tették.3 A keres
kedelmi kapcsolatok régi hagyományokra visszatekintő politikai és 
műveltségbeli szálakkal fonódtak egybe ; ez a magyarázata, hogy a 
bajor meg osztrák polgárság kíváncsisága régtől fogva kelet és délkelet 
felé, Magyarországra meg a tőle délre fekvő államokra irányult. Nürn
berg, Augsburg és München voltak a keletről érkező hírek első gyűjtői, 
s ők adták tovább a legfontosabbakat nyugat és észak felé, Strass- 
burgon, Frankfurton keresztül.

A XV. század legvégétől kezdve azonban a török hatalmának 
terjedésével az Európa délkeletén, a Balkánon, majd Magyarországban 
felbukkanó problémák áttörték a délnémet közvélemény érdeklődésének 
határait, s az egész németség, sőt mondhatjuk az egész akkori nyugati 
keresztény világ figyelmét ide irányították. A török támadóhadjára
toktól való félelem, a pogány ellenség győzelmétől való rettegés fel
fokozta a félhold és a vele kapcsolatban szóbakerülő népek és országok 
iránti érdeklődést, s nem engedte elaludni később sem két évszázadon 
át. De a félelem mellett nagy jelentősége volt a kíváncsiságnak is. 
Az ismeretlen pogány, barbár, kegyetlen népről keringő hírek egy más 
műveltségben és erkölcsökben élő világot mutattak, s ez érdekessé tette 
őket. Nemcsak a délnémetek, de egész Európa sem tudott mindezideig

1V. ö. R. Ehrenberg: Geschriebene Hamburger Zeitungen im 16. Jahr
hundert. Hamburg, 1894.

2 V. ö. Otto Zaretzky : Vlrich Zell, Koelns erster Drucker. Koeln, 1900.
3 Müller L. asztronomus már a XV. században azt írta, hogy »Nürnberg 

a világ közepe«. Idézi Kulischer i. m. I. 250. 1. — Ugyancsak Kulischer az egyes 
városok kereskedelmének irányát és körét is megrajzolja : i. m. I. 229 — 253. 1. 
Nürnbergre s a Magyarország felé irányuló kereskedelemre u. o. 251. 1.
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semmi érdemlegeset a Balkánról vagy népeiről, Magyarország is csak 
a műveltebbek ködös látásában élt, s most, hogy az érdeklődés felé 
fordult, az együttérzés megható kifejezései mellett rémesebbnél-réme- 
sebb mesék, hátborzongató történetek kaptak lábra és terjedtek el az 
egész birodalomban.

A török-magyar problémákhoz hasonló általános érdeklődést ez
alatt a kétszáz esztendő alatt csak egy nagy belső kérdés váltott ki 
a német közvéleményben : a reformáció. Azonban, ahogy erre még 
alkalmunk lesz rámutatni, európai viszonylatban a reformáció vissz
hangja korántsem volt olyan nagyfokú és általános, mint a török 
kérdésé. Magyarország és a magyar problémák a töröktől való félelem 
következtében, ha különböző intenzitással is, de földrészünk minden 
müveit népénél megtalálhatók.

A kereskedelem szükségletét, a polgárság felfokozott érdeklődését, 
szenzációk utáni vágyódását használták ki a nyomdászok, amikor piacra 
dobták az első újságokat. Tekintve, hogy a XV. század német nyomdái 
szinte kivétel nélkül a birodalom déli városaiban működtek,1 ezeknek 
érdeklődése pedig elsősorban délkelet felé irányult, már az első újságok 
között nagyszámmal találunk olyanokat, amelyek a török kérdéssel 
foglalkoznak. Bécs, Augsburg, Nürnberg, majd kicsit távolabb Strass
burg és Frankfurt újságjai kezdettől fogva nagy figyelmet szenteltek 
a pogánynak, s mivel a török veszély egyre csak növekedett, s Magyar- 
országgal való politikai kapcsolataik is erősödtek, figyelmük később 
sem lanyhult. A reformáció első éveiben, a legviharosabb viták köze
pette, amikor pl. Wittenberg vagy Bázel nyomdái jóformán csak teo
lógiai vitairatokat nyomtattak, a bajor városok akkor sem feledkeztek 
meg a délkeleti problémáról. Augsburg és Nürnberg jelentősége azonban 
nemcsak magyar vonatkozásban volt ilyen fontos, hanem az egész német 
hírlapirodalom szempontjából. Földrajzi helyzetük, az, hogy a posta

1 Főként Faulmann nyomán (i. m. 170 —171. 1.) ideiktatjuk a XV. század
ban már működő német nyomdák névsorát. A név elé irt évszám az első ismert 
nyomtatvány kiadási évét jelzi, ami feltehetően megegyezik az alapítás évével. 
1450: Mainz. 1460 : Straßburg. 1461 : Bamberg. 1462 : Köln. 1464 : Bázel. 
(Ld. Eduard Büchler : Die Anfänge des Buchdruckes in d. Schweiz. Bern, 1930. 
16. 1.) 1468 : Augsburg. 1470 : Nürnberg. 1471 : Speyer. 1473 : Eßlingen, Ulm. 
1474 : Mariental. 1475 : Breslau, Lübeck, Pilsen. 1478 : Prága. 1481 : Lipcse. 
1482 : Bécs, München, Erfurt, Passau. 1483 : Magdeburg. 1485 : Heidelberg, 
Regensburg, i4 8 6 : Brünn. 1490 : Ingolstadt. 1491 : Hamburg. 1493 : Frei
burg. 1498 : Tübingen. — A XVI. században alapított fontosabb nyomdák: 
Dresda : 1524. Berlin, Wolfenbüttel: 1541. Bonn: 1543. Diliingen: 1555.
Graz : 1574 stb. (u. o. 253-259. 1.)
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járatok útjában épültek,1 polgárságuk nagy műveltsége, meg nyomdáik 
fejlett volta egyként közrejátszottak abban, hogy nemcsak a hírlap- 
irodalom, de általában a nyomdászat terén vezetőkké váltak az egész 
birodalomban. Elmondhatjuk tehát, hogy a XVI. században épen a 
nyomdászatban az élen járó városok figyelme fordult a magyar- 
országi események felé.

Az újság tehát üzleti vállalkozás volt: a közhangulatot használta 
ki. Megindítói kivétel nélkül mindenütt nyomdászok voltak, s a XV—
XVI. század fordulóján, részben azonban még később is ők voltak a 
hírlapoknak nemcsak kiadói, de szerkesztői is.2 A nyomdász gyűjtötte 
egybe a híranyagot, az újság megírásához nélkülözhetetlen forrásokat. 
Ő keresett hozzá valakit, aki megírja, — ha ugyan nem maga írta — 
s rendesen nyomorúságos fizetséggel ő fizette azokat, akik hajlandók 
voltak élményeiket papírra vetni, vagy formába önteni az elébük tálalt 
adatokat.3 A humanizmus nyilvánosságot kedvelő szelleme eddigre 
már kellően előkészítette a talajt a lelkekben. Az írás iránti ellenséges
kedés megszűnt, s az emberek kiléptek szemérmes tartózkodásukból. 
A XVI. század elején már elég könnyű volt tollforgató embereket 
találni, polgárok és katonák között egyaránt. Nyomdász és kiadó vég
legesen csak a XVII. századra váltak ketté ; a hetilapok korában az 
ujságkiadás már sokkal nagyobb vállalkozás volt, semhogy egy ember 
elláthatta volna.

Egy-egy újság egyszerre kinyomott példányszámát utólagosan alig 
tudjuk megmondani, pedig ez a kérdés nem lényegtelen hatásuk szem
pontjából. Kezdetben minden valószínűség szerint a százat sem érte el, 
a XVI. század elején azonban már többszázra is felszökött. Adatunk 
van rá, hogy az 1520-as években Regensburgban egy újság háromszáz 
példányban került ki a nyomdából,4 * 1527-ben pedig Nürnbergben egy 
elkobzott újságnak hatszáz frissen nyomott példányát foglaltatta le 
a városi tanács.6 De ebből még korántsem vonhatunk messzemenő 
következtetéseket : ugyanazt az újságot ugyanis többször kinyo
matták. A tudósítások aktualitása nem enyészett el olyan gyorsan, mint 
napjainkban, s ha valamelyik újság tetszést aratott híreivel, vették,

1 Schottenloher i. m. 155. 1.
2 A főbbeket névszerint felsorolja Schottenloher i. m. 162. 1.
3 Erre és a következőkre ld. Adclf Dresler; Über die Anfänge der gedruckten

Zeitungen. München, 192g.
* Schottenloher i. m. 170. 1. j
* Faulmann i. m. 237. 1.
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s jó üzletnek bizonyult, az élelmes nyomdász néhány napon belül újra 
kinyomatta, s ezt mindaddig ismételte, míg csak érdeklődés nyilvánult 
meg iránta. Az egyes kiadások közti eltérés pedig legtöbbször csak 
lényegtelen volt : egy-egy rajz, felírás, betűtípus vagy sorbeosztás 
megváltozott.1

Nem kevésbbé fontos volna az újságok árának ismerete, mert ez 
útbaigazítana bennünket olvasóik vagyoni, s ezen át társadalmi hely
zetéről. De erre is csak általánosságokban következtethetünk. Az új
ságok külseje ahány, annyiféle volt. A valóban művészi, metszetekkel 
díszített, esetleg többleveles újság árban is erősen különbözött a durva 
papíron dülöngélő betűkkel, sebtében kinyomott hibás és dísztelen 
hírlapoktól. Ennek megfelelően áruk sem lehetett egyforma. De még 
a legolcsóbb újság is drága volt ahhoz, hogysem az alsóbb rétegekhez 
lejuthatott volna. A hírlap a XVI—XVII. században a városok 
jobb módú népességéhez szólt, s nagy általánosságban az ö kezükbe 
is került. Újság és polgárság végig a törökkorszakon elválaszthatatlanok 
egymástól.2

Az újság pedig egyre jövedelmezőbb üzletnek bizonyult. A XVI. 
század első évtizedeinek eseményei bőven szállították a szenzációkat, 
s ez minden technikai tökéletesítésnél jobban vitte előre fejlődését. 
1519-ben Bázelben egyik nyomdásztól már arról értesülünk, hogy az 
újságok, különösen a reformátorok vitairatai és a róluk szóló tudósí
tások valóságos kincsesbányája voltak kiadójuknak. »Nagy és kicsiny, 
öreg és ifjú, jóbarát vagy ellenség egyaránt megvette és elolvasta őket«

1 A sok példa közül csak néhányat hozunk fel. Az Ein newer Bergrayen 
von Kunig Ludwig aus Hungern . . . c. újságnak 1526-ból Nürnbergből három 
lényegtelen külső eltérést nem számítva, egyező kiadása ismert. (Kertbeny 270.,
271., 272. sz.) A Zwey schöne Lieder von d’Künigin von Hungern, Fraw Maria . . . 
c.-nek ugyanezen évből Strassburgból három (Kertbeny 276., 278., 280. sz.) 
Nürnbergből két kiadása ismert. (Kertbeny 279., 282. sz.) — A Newe zeyttungen, 
von dem 5. tag Augusti, disz 1566. Jars, ausz Wien, was sich vor der Vestung, 
Statt vnnd Schlosz Jula . . . verloffen vnd zugetragen hat . . . címűnek 1566-ból 
Nürnbergből is, (Kertbeny 757., 758. sz.) Augsburgból is két kiadását ismerjük. 
(Kertbeny 759., 760. sz.) — A Newe Zeytung von der großen Schlacht und Schar
mützel so Kön. Mai. zu Polen gegen den Erbfeind Muscoviter . . . gehalten hat 
c.-nek csak Marburgból négy kiadása maradt ránk 1581-ből. (Kertbeny 929., 930.,
931., 932. sz.) — A Newe Zeyttung, Wahrhaffte Histori von der Mörderischen 
und erbärmlichen that, so durch die Jesuwitter zu Kracauw in Polen gesche
hen . . . c.-nek pedig Danzigból három egyező kiadását ismerjük 1586-ból. (Kert 
beny 969., 970., 971. sz.) stb. stb.

2 Minderre Id. Dresler i. m. IX —X. 1. és Schottenloher i. m. 152 —172. .



2 1 8 B E N D A  K Á L M Á N

— írta.1 De a török háború híreinek közkedveltsége sem volt meg
vetendő. Bécs első ostroma (1529), vagy a század második felében Don 
Juan d’Austria lepantói nagy győzelme (1571) valósággal külön iro
dalmat termelt ki, mely utánnyomataiban még évek múlva is elő- 
előbukkant. A török iránti általános érdeklődésen belül pedig még 
külön hely illeti meg a magyar-török harcokat. Az ismert hírlapok 
alapján már Roth Pál megállapította, hogy akkora visszhangja, mint 
a mohácsi csatának semmilyen más, a törökkel kapcsolatos eseménynek 
nem volt a XVI. század folyamán.2 Ez az érdeklődés a magyarországi 
események iránt később sem csökkent. 1594-ben az egyik újság a tizenöt 
éves török háború harcairól szólva megjegyzi, hogy »mindenki csak 
azután kérdezősködik, mi újság van Magyarországon.«3 Egy évszá
zaddal később, Budavár visszafoglalásakor az egyik hírlap azért tartja 
fontosnak közreadni az ostromról szóló tudósítását, mert »ez minden 
keresztényt érdekel«.4 A magyar események iránti érdeklődés ekkor 
olyan nagy volt, hogy még Tököliről is »szinte naponként« írtak az 
újságok, s a német olvasóközönség kapkodta a róla szóló híreket, bár
milyen kutyafuttában összevágott tákolmányok voltak is azok.5 Mind
ezeken a kijelentéseken kívül azonban legjobb bizonyíték a magyar 
események iránti érdeklődésre a magyarországi vonatkozású hírlapok 
nagy száma és aránya az összes hírlapok között. Vannak olyan idő
szakok, amikor — különösen Bajorországban — alig találunk másra, 
a magyar-török harcok annyira mindent háttérbe szorítottak.6

1 Froben bázeli nyomdász levele 1519 február i^ -érő l: »Überhaupt waren 
die Schriften der Reformatoren wahre Goldgruben für einen großen Teil der 
Buchdrucker, da sie von Groß und Klein, Alt und Jung, Freunden und Feinden 
gekauft und gelesen wurden.« Mittheilungen f. Buchdrucker. VII. 7. 1.

2 Roth Pál i. m. 16. 1.
8 »Ein jeder jetzt thut fragen, was man news hören thut . . . was kürtzlich 

fürgelauffen, wol in dem Hungerlandt . . .« Klägliche Newe Zeitung was sich in 
oberen Hungern, als zu Rab und Papa . . . verlauffen und biszhero zugetragen . . . 
H. n. 1594.

* Diarium oder kurtze und wahrhaffte Erzehlung alles des Jenigen was 
Zeit währender Belagerung der gewaltigen Festung . . . Ofen . . .  H. n. 1686.

5 Kurtze Lebens-Beschreibung des Ungarischen Herrn Graff Tökeli. H. n.
1683.

•Az eddig ismert anyag alapján végleges statisztikát a magyar vonat
kozású és egyéb német újságokról nem készíthetünk. De egybevetettük néhány 
bibliográfia adatait, s hisszük, hogy az így nyert kép arányai nagyjából helyesek. 
Ezek szerint az 1520/30-as években mintegy az összes német újságok egyharmada 
volt magyar vonatkozású. 1566-ban, Szigetvár és Gyula elestének évében ez az 
arány ötven százalékra szökött föl. A harmincéves háborúban általában leszorult
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Az újságok első évtizedeiben a nyomdász, vagy az újság írója 
egyéni felfogását, véleményét szabadon, minden előzetes gátlás nélkül 
kifejthette a hírekhez fűzött megjegyzéseiben, — az újság tartalmába, 
állásfoglalásába a hatóság nem szólt bele. Ennek a szabadságnak azután 
az volt a következménye, hogy az újságok véleménye igen sokszor 
szembekerült a hivatalos felfogással, nem egyszer magával az állammal, 
sőt az államfővel is. A XVI. század első felében a legcsászárellenesebb 
röpiratok és újságok a bécsi nyomdákból kerültek ki.1 Katolikus ural
kodók államaiban a pápa ellen adtak ki gúnyolódó nyomtatványokat, 
vagy éppen fordítva, protestáns országban Luther ellen cikkeztek.2 
Ez azután arra kényszerít ette az egyes államokat, hogy ellenőrizzék az 
újságokat, s a kezdeti szabadság után sűrűn kobozták el a már meg
jelent újságokat, s állították törvény elé a vétkesnek talált nyomdá
szokat.3

A vallási és politikai harcok kiéleződése azonban hamarosan meg
előző rendszabályokra kényszerítette az érdekelteket. X. Leo pápa 
1515. évi bullájában már arra utasította egyházának püspökeit és 
inkvizitorait, hogy még megjelenésük előtt kobozzák el a katolikus 
egyház érdekeit sértő tartalmú hírlapokat. Rendeletének azonban 
számottevő eredménye nem lehetett, hiányzott hozzá a szervezet, nem 
volt ki végrehajtsa.4

a magyar hírek aránya, s Bethlen Gábor első hadjáratát kivéve nem igen haladta 
meg az újságok egytizedét. De már a felszabadító hadjáratok alatt, s különösen 
Buda visszafoglalásakor ez ismét felszökött mintegy egynegyedre. (Az össze
hasonlításnál használt bibliográfiák: Apponyi: H u n g a r ic a  1 — 4; Ballagi: 
B u d a  és P e s t  a  v ilá g iro d a lo m b a n  ; Bleyer : M a g y a r  vo n a tk o zá sú  n ém et ú js á g la p o k  ; 
J. Halle Antiquariat. K a ta lo g  70; Kábdebo: B ib lio th e k  d . T ü rk e n b e la g e ru n 
g en  ; Weller : D ie  ersten  deu tsch en  Z e itu n g e n  és kiegészítései.)

1Ld. Schottenloher: E in e  W ie n e r  F lu g b lä tte r -U n te rsu ch u n g  v o m  J a h r e  
1 5 8 8 . (I. m. 207 — 210. 1.) Továbbá Georg Fritz : G esch ich te  d er  W ie n e r  S c h r i f t 
g ie ß e r e i .  Wien, 1924. 36. 1.

2 Minderre példák Schottenlohernél i. m. 210 — 224. 1.
3Ld. Schottenloher : B esch la g n a h m te  D r u c k s c h r if te n  a u s  d e r  F r ü h z e i t  d e r  

R e fo r m a tio n . Zeitschrift f. Bücherfreunde. Neue Folge VIII. 1916—1917. II. 
305. 1. Ld. még az előző két jegyzetet is.

Abban, hogy az újságok véleményével a hivatalos hatóságok még a XVI. 
század első éveiben is olyan kevéssé törődtek, több ok közrejátszott. Először is 
a vitaanyagot főként a reformáció vetette föl, előtte éles véleménykülönbségekre 
sokkal kevesebb lehetőség volt. Azután a XV. században az újságok még csak 
egészen szórványosan, ötletszerűen jelentek meg, s jórészük latin nyelvű volt. 
Ezek pedig csak kis körben foroghattak. A németnyelvű újságok igazi áradata 
az 1510-es években kezdődött meg.

4 Faulmann i. m. 233. 1.
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De a városok az egyházat is megelőzték. Strassburgban a városi 
szenátus már 1504-ben, tehát a lutheri vitairatok megjelenése előtt egy 
évtizeddel három cenzort rendelt ki, hogy ellenőrizzék az újságokat, 
nehogy bennük a pápát, a császárt, a fejedelmeket, vagy valamelyik 
városi vezetőt sértő kijelentések, vagy a jóerkölcsbe ütköző történetek 
lássanak napvilágot.1 Az újságokkal és röpiratokkal szemben ez az 
eljárás nem bizonyult elegendőnek. 1515-ben »a szövetségesek és a szom
szédok miatt«, valamint az erkölcs nevében a tanács újabb szigorító 
rendelkezéseket hozott. Kimondta, hogy »azokat a történeteket és 
énekeket, melyek a szövetségesek ellen íródtak«, el kell koboztatni és 
meg kell semmisíttetni, a jövőben pedig az ilyen »gyalázatos könyvek« 
kiadását meg kell akadályozni.2

Strassburg nem volt kivétel : ahol a könyvnyomtatás, majd az 
ujságkiadás megindult, néhány éven belül a cenzúra is fölütötte fejét. 
Nürnbergben 1527-ben már arról olvasunk, hogy el is kobozták az egyik 
újságot a városi tanácséval ellenkező nézete miatt.3 Augsburgban 
ugyanezen időben két nyomdászt, kik bírálatukkal merték illetni a 
császárt meg a pápát, törvény előtt vontak felelősségre.4 1548-ban 
azután az augsburgi birodalmi gyűlés egységesen, az egész birodalomra 
elrendelte, hogy minden város és fejedelemség saját hatóságaival cen- 
zuráztassa a nyomtatványokat, amivel persze még korántsem érte el 
azt, hogy az ellenőrzés azonos szempontok szerint történjék. A nyom
dászokat ugyanekkor kötelezték, hogy nevüket minden nyomtatvá
nyukon föltüntessék, s kimondták, hogy az ez ellen vétőktől el kell 
venni a nyomdát.5

A cenzúra természetesen kedvezőtlenül hatott az újságok fejlődé
sére, hiszen a tömeget éppen azok a legtöbbször rosszindulatú pletykák, 
tekintélyellenes gúnyos megjegyzések érdekelték, amelyeket a cenzor 
kihúzott volna a hírek mellől. A nyomdászoknak tehát minden törek
vésük az volt, hogy kibújhassanak valahogyan alóla. Az egyik út, 
a törvényes, privilégium szerzése volt, amelyik mentesítette gazdáját 
a zaklatásoktól. De ilyet alig adtak, s a hatóságok előtt felmutatott 
kiváltságlevélről nem egyszer kiderült, hogy hamisítás.6

1 U. o.
2 »Mären und lieder, so wider die Eidgenossen getruckt . . .« U. o. 234. 1.
3 U. o. 237. 1.
4 A per lefolyását részletesen ismerteti Schottenloher : David Denecker 

und Hans Gegler. Ein Augsburgischer Flugschriftenprozeß. I. m. 210 — 218. 1.
6 Faulmann i. m. 238. 1.
6 Pl. hamisított privilégiumot mutattak elő Strassburgban 1540-ben Beck 

Baltazár és Reyff Walter nyomdászok. Archiv f . den deutschen Buchhandel.V. 28.1.
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A cenzúra kijátszásának gyakoribb módja az volt, hogy az újságokat 
titokban, hely és név nélkül jelentették meg. Az utólagos nyomozás 
nehéz volt, bizonyítani meg legtöbbször nem lehetett. Ez vezette Ágost 
szász herceget arra, hogy 1571-ben Lipcse, Drezda és Wittenberg nyom
dáit kivéve, a többit mind leállíttassa országa területén.1

A cenzúra szorgalmazásánál azonban a politikai, mondjuk világ
nézeti ok mellett egy másik, nem kevésbbé fontos is ösztökélte az álla
mot : a fiscusnak jó jövedelme volt belőle. Pl. a császári bevételeknek 
egyik tekintélyes hányada volt az újságengedélyért befizetett összeg.2 
Éppen ezért viszont, jó pénzért a hatóságok is hajlandók voltak szemet- 
húnyni, s nem egyszer engedélyezték a különben kifogás alá eső újság 
megjelenését azzal a feltétellel, hogy sem a nyomdász nevét, sem a meg
jelenés helyét nem rakják rá.3

Ahol azonban jól megszervezett és megvesztegethetetlen volt a 
cenzúra, ott megfojtotta az újságirodalmat. Jó példa erre Bécs. A Fer- 
dinánd császártól a XVI. század második harmadában bevezetett ellen
őrzés a század végére a jezsuiták kezébe került. Ausztria nemessége, 
polgársága nagyrészt protestáns volt ekkor, s még a katolikusnak ma
radtak is esküdt ellenségei voltak az uralkodónak, Rudolfnak. Érthető, 
ha szempontjaikat nem egyeztethették össze, s a XVII. századtól 
kezdve, alig találunk Bécsben kiadott újságra. Ami van, az nem egyéb 
hivatalos jelentésnél.4

Bécs esete azonban kivételes volt, általánosságban vagy így, vagy 
úgy, de valahogyan majdnem mindenütt ki lehetett bújni a cenzúra 
alól. A hivatalos hatóságok rendszabályainak nem sikerült uniformi- 
zálniok az újságok arcát. A hivatalos álláspont és az újságok véleménye 
között mindig is megmaradt bizonyos — legtöbbször jelentéktelen, 
néha azonban áthidalhatatlan — ellentét. Ez helyenként és alkalmanként 
változott. Egy azonban megállapítható : az újság, egészen kivételes 
esetektől eltekintve, nem volt a hivatalos hatóságok véleményének 
szócsöve.

A kérdés ezekután az, ha az újságok álláspontja, véleménye nem 
egyezett, vagy legalább is nem mindig egyezett a hivatalos felfogással, 
kinek a véleményét tükrözték az újságok. Vájjon a tudósító egyéni 
felfogásával állunk szemben, vagy a nemhivatalos és elnyomott köz-

1 Faulmann i. m. 236. 1.
2 U. o. 242. 1.
2 Dresler i. m. XI. 1.
4Ld. Fritz i. m. 36. 1. A hivatalos kiadványokra egyébként a későbbiekben 

még visszatérünk.
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véleménnyel, vagy esetleg — magyarországi események leírásánál és. 
megítélésénél — a magyarság hangja szólalt meg? Irányítani akarták 
közönségük véleményét, vagy eleve vevőiknek, olvasóiknak közfelfo
gásához szabták mondanivalójukat? Másként szólva, felvilágosító, ne
velő célzattal íródtak-e, vagy kiszolgálták a tömeghangulatot ?

Mindezekre a kérdésekre válaszolnunk kell, ha az újságok jelentő
ségét és helyét meg akarjuk jelölni törökkori forrásaink között. Ahhoz 
azonban, hogy megfelelhessünk, először alaposan meg kell vizsgálnunk 
a hírlapokat minden oldalról. Érdeklődési körüket, előadási módjukat 
éppen úgy, ahogy írójuk, kiadójuk személyét, szavahihetőségét, vala
mint híreik forrását és valóságát is.

A törökökre és velük kapcsolatban Magyarországra a XV. század 
második felében terelődött rá a németség figyelme. Már a legelső újsá
gokban hallunk híreket a kisázsiai, meg a rodoszi harcokról, majd a 
balkánfélszigeti török csatározásokról. Ahogy nőtt a félhold hatalma, 
úgy nőtt a közvélemény idegessége, félelme, s ezzel együtt a pogánnyal 
foglalkozó újságok száma. Az 1520-as évek eseményei, a mohácsi csata, 
majd Bécs ostroma tetőpontjára emelték a keresztény világ félelmét, 
s ettől kezdve a német közvéleményben a törökkérdés hosszú ideig 
minden egyebet háttérbe szorított, nem egyszer még a vallási vitákat is. 
A pogány a Birodalom közvetlen szomszédságába került, a délausztriai 
tartományok már saját testükön érezhették kardjának sujtását, — ez 
az oka, hogy két évszázadon keresztül a németség szeme ha nem is 
egyforma erővel, de a magyarországi harcokon volt, s az újságok azóta 
sem látott mértékben és mennyiségben szórták a magyarvonatkozású 
híreket.1

Különösen a XVI. században a törökkérdés ijesztő kérdőjelként 
meredt a németség szeme elé s az általános rémületben ideges kíváncsi
sággal várták, kívánták a mindig újabb híradásokat. Ezt a felzak

1 A német közvélemény érdeklődésének pontos megrajzolása nem felada
tunk. Erre ld. Ebermann i. m., Horváth i. m. és Pukánszky i. m. Hogy a németség 
és általában a tőlünk nyugatra lakó népek szemében mennyire elválaszthatat 
lanok voltak egymástól a magyar és török problémák, arra pompás példa sok 
egyéb között a Warhafftige Newe Zeittung von dem Türcken (H. n. 1532.) c. 
újság. Benne az újság írója kérdéseket tesz fel egy foglyul ejtett töröknek, hogy 
megtudja, kell-e félniök nekik németeknek egy újabb pogány hadjárattól. A kér
dések mindegyike a legszorosabban vett magyar tárgyú kérdés. Pl. : »Ob er 
(a török) die prucken uber der Rab stehen hab lassen? — Ob er die prucken zu 
Esseck hab stehen lassen? — Ob primipetri (=  Perényi Péter) lebendig oder tod 
sey? — Ob er zu Güns gestürmet hab? — Ob vil Ungern bey dem türcken sey? 
— Ob er die Ungern fast lass nider hacken?« stb.
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látott, nem egyszer hisztérikus hangulatot használta ki az újság ; kielé
gítette a tömeg kíváncsiságát, de ugyanakkor táplálta, sőt növelte 
rémületét. A nyugatiak szemében ismeretlen nép volt a török, életéről, 
erkölcseiről, vallásáról csak homályos sejtéseik voltak s győzelmes 
csatáik még növelték körülöttük a rejtélyességet. Ugyanúgy azonban 
a harcok színteréről, Magyarországról és a török ellen harcoló magyar
ságról sem tudtak sokat. Távoli idegen ország volt, bár a birodalom 
közvetlen szomszédságában feküdt, s népét a magyart sem látták mind
eddig szemtől-szembe. Az átlagos német polgár sohasem járt a Lajtától 
keletre, csak érdeklődése irányult fokozottan erre, a barbár ellenség, 
meg a vele szembenálló keresztény magyar felé. Fantáziája kiszínezte 
az eseményeket, a két világ küzdelmét, s mohón olvasta odavetődött 
honfitársai beszámolóit. A nyugodt polgári élet egyhangúságában 
kellett valami izgató a távoli világ szenzációiból, s hálásabb témát 
keresve sem lehetett volna találni a magyarországi harcoknál, a pogány 
ellenség jellemzésénél vagy a magyar viszonyok ismertetésénél. Kevés 
fáradsággal szenzációs, érdekfeszítő — és ellenőrizhetetlen —tudósítások, 
rémmesék vagy vidám jellemzések láthattak napvilágot, hallatlan 
híreikkel ámulatba ejtve a jámbor nyárspolgárokat.

A hírlapok vonzóereje már akkor is szenzációjukban rejle tt: ki 
minél hihetetlenebbet tudott elujságolni, annál nagyobb volt a sikere. 
Ez az oka, hogy csak a rendkívüli vagy rendkívülivé dagasztható ese
ményekről vannak tudósítások, a hétköznapok egyhangúsága nem 
érdekelt senkit sem. Az újságok már címlapjukon, címükben nagy 
betűkkel és még nagyobb szavakkal hirdették önmagukat. Az egy
séges tartalom rovására egyoldalúan kiemeltek bizonyos eseményeket, 
felnagyították eredményeiket, csodálatos, sohasem hallott, hihetetlen 
relációkat ígértek. »Különös és csodálatos újság« kezdi az egyik, »ijesztő 
és még nem hallott történet« mondja a másik. »A törökök rettenetes 
kegyetlenségeiről« ígérnek híreket, »a magát török császárnak nevező 
véreb« minden képzeletet felülmúló rémtetteiről. Aztán a XVII. század
ban a borzalmak fogytával megjelennek a szellemeskedő címek. »A jól 
befütött, égő és már leégett kemence« — hirdeti egyik magyarországi 
jelentését, »Ördögtanácsa és csuhások munkája« csábít olvasásra a 
másik.1 A reklámok egy kezdeti fokával állunk itt szemben : rikító

<•

1 Csak példaként említünk néhányat a roppant variációkból. Kurtze Jedoch 
eigentliche Nachricht . . . H. és é. n. (1648) — Kurtze doch merckwürdige Lebens
beschreibung Leopoldi . . . H. n. 1685. — Wahrhafftiger und nützlicher Vnter- 
richt von dem wunderbaren Kriege, welchen die Gense und Endten . . . gehalten 
haben. Freybergk, 1558. — Grausame, wahrhafftige Zeitung . . . Breslau, 1595*
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színekkel, önkritika, önmérséklet nélkül hirdetik a valóban meglepő 
dolgokat. Ettől már csak kis fejlődés vitt a nyilt öndicséretig, mely 
egyes nyomtatványoknál hamarosan meg is jelent.1

Az újságban hirdetett nagy szenzáció azonban csak akkor ért 
valamit és csak akkor lehetett sikere, ha az olvasók annak igazságáról 
is meg voltak győződve. Ez pedig nem volt egyszerű probléma, tekintve, 
hogy néha valóban hihetetlen dolgokról adtak számot. A kiadó tehát
— vagy maga a szerző — úgy érezte, híreinek megbízhatóságát bizonyí
tania vagy legalább is bizonygatnia kell, nehogy szavahihetőségében 
kételkedjenek.

A szavahihetőség bizonyításának egyik módja volt az, hogy a tudó
sítást közismert tekintélyekhez kötötték. Valamelyik hadvezér, tudós 
vagy ismert nevű városi tanácsúr neve a címlapon — akár a szerző
séget vállalta, akár csak hivatkoztak rá — nemcsak a mű igazságát 
tette valószerűbbé, hanem egyúttal a nyomtatvány iránti érdeklődést 
is megnövelte. Tehát kitűnő reklám volt.

Azonban elenyésző azoknak az újságoknak száma, amelyeknek 
szerzőjét névszerint ismerjük s ezek zöme sem hírközlő szándékkal 
íródott. Fontosabb politikai levelezések, diplomáciai, katonai jelentések 
indiszkréció vagy a hivatalos hatóságok tudtával a nyomdász kezébe 
kerültek s ez aztán értett hozzá, hogy nagy szenzációt kanyarítson 
belőlük. Hogy is ne lett volna sikere az efféle címeknek : »Két őszinte

— Hernach volgt des Bludthundts der sich nennet eyn Türkischen Key ser ge- 
thaten . . . H. n. 1526. — Ein grausame that des yetzigen Türckischen Kaysers 
Soltani Seuleimani, die er an dem schändtlichen Todtschlag seines erstgeborn 
suns Mustape begangen hat . . . Augsburg, 1555. — Ein erschröckliche und zuuor 
vnerhörte Geschieht, von zweyen mördern . . . Prága, 1570. — Der wohl-erhitzte 
brennend und verbrennte Ofen . . .  H. n. 1683. — Gott Lob ! Der Blut Hund 
liegt darnieder : Wir haben Ofen wieder. Welches 145 Jahr unter das Türckische 
Joch gewesen i s t : Mit dieser wahrhafftiger Bericht von der überausz herrlichen 
Eroberung. . . Auch von der vergiessung vieles Menschen-Bluts welches ein 
greulicher Aspect gewesen und die Eroberung wohl zu Jerusalem zu vergleichen. 
Frankfurt a. M., 1686. — Hertz- und Magen-Vomitiv, Zur kühlung Desz heisz- 
hungerigen und Blutdürstigen Wolffs-Magens Desz Grosz-Veziers, von Den Hohn- 
und Spott-Ingredienzien Der Christlichen Potentaten, Und Von der Wienerischen 
Geschütz- und Stück-Massa, Auf eine Dosis zugerichtet, und an statt kühlenden 
Syrups auszzutrinken fürgesetzt Von Gott hilfft Immer Wunderlich. H. n. 1683.
— Der sich selbst verschimpfende Sultan, da er nächstens muste den Hund um
kehren zu Grosz-Wardein. Mu dnuh ned rek natlus ! Zurück gelesen Sultan ! 
Ker den Hund um. H. n. 1686. — Böhmischer Jesuiten Kehraus und teutsche 
Weck-Uhr. H. n. 1620. — Teuffels Rath und Pfaffen that . . . H. n. 1683. stb.

1 Ld. Faulmann i .  m. 231 — 232. 1.
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levél; mindkettőt Jurisics Miklós írta a római király őfelségéhez az 
ostromlott Kőszeg várából, amely előtt tizenegy török roham omlott 
össze«.1 A császár vagy a pápa levele, az országgyűlésen elmondott 
beszédek szövege vagy kivonata, mind érdekelték a polgárságot s mind 
olyan tudósítások — helyesebben közlések — voltak, melyeknek hite
lességét az olvasók előtt kétségtelenné tette írójuknak vagy elmondó- 
juknak neve. Ez a vak hit a nagy nevekben, ez tette később lehetővé, 
hogy a tömeg gyanútlanságát kijátszva, apokrif írásokat is kinyom
tassanak, már nemcsak a szenzáció kedvéért, hanem politikai okokból is.2

Az ismert szerzőjű újságok egy másik nagyobb csoportja megint 
nem annyira a hírekre, inkább a hozzájuk fűzött magyarázatra, meg
jegyzésekre, buzdító vagy korholó fejtegetésekre helyezte a súlyt. 
Hitszónokok, prédikátorok, akadémiai vagy egyetemi tanárok számára 
csak alkalom volt egy-egy török csata, vereség vagy győzelem híre, 
mely felfakasztotta pedagógiájuk lezárt forrását, s mintegy tovább 
nem győzve a hallgatást, utat engedtek áradó szavuknak. Ezek a több
nyire vallásos színezetű írások mélyítették el a németség közösségi 
öntudatát, s próbálták a német vezetőket közönyösségükből felrázni, 
— nem nagy sikerrel. Legnagyobb részük latinul jelent meg, szélesebb 
közönség kezébe tehát nem is kerülhetett. Ezzel legtöbbször eleve 
el is határolták magukat a nagyobb népszerűségre és olvasottságra 
törekvő újságoktól.3

1 Zween warhafftige Sendbrieff, so her Nicias Jurischitz an Römische 
Königliche Maiestat, aus dem belegk Günsz, vor welchem der Türck, eylff Storm 
verloren, geschriebn, darin allerley Hendel des Türcken begriffen. H. n. 1532. 
(Az eredeti latin levél megvan Augsburg város levéltárában. Ld. Hadtört. Közi. 
1932. i i .  1.) — Hasonló példák még : Jacob Wimpfeling : Ad Julium I I .  ponti
ficem querulosa excusatio. Straßburg, 1507. — Richardus Bartholinus: Oratio 
de expeditione contra Tureas suscipiendo. Augsburg, 1518. — Hieronimus Balbus : 
Oratio de conventu Bormaciensi. H. n. 1521. — Des Königs von Hungern send- 
prieff . . .  H n. 1523. — Ein tröstliche Epistel Bepstlicher heiligkeit an Keiser 
Carolo und König Ferdinando. Leipzig, 1532.

2 Különösen Bethlen Gábor neve alatt adtak ki gyakran meg nem írt leve
leket és sosem kötött szerződéseket. Ld. pl.: Extract eines Relationsscreibens 
Herrn Bethlehem Gabors . . .  an den Türckischen Kayser . . ., H. n. 1619. — 
Extract Der Vergleichungs-Articul zwischen dem Türckischem Kayser und Beth
lehem Gabor . . ., H. n. 1619.

3 PI. Ulrich von Hutten : Ad Principes Germaniae . . . adhortatio. Augs
burg, 1518. — Johannes Eck : Sperandam esse in brevi victoriam aduersus Tur
eam. Augsburg, 1532. — Martin Luther : Vom kriege widder die Türcken. Witten
berg, 1529. — Georg Scherer: Lob und Danck-Predig wegen glückseger Er
oberung der Haubtvöstung Raab. Augsburg, 1598.
Évkönyv az 1942. évre. 15
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Azokról a kevesekről, akik valóban újság számára és újságként 
írtak, nevükön kívül legtöbbször alig tudunk valamit. Híradásukat 
tehát, ha más feljegyzés nem támogatja állításukat, már csak ezért 
sem fogadhatjuk el egymagukban perdöntő hitelességűeknek. Amelyik 
írónak pedig ismerjük életkörülményeit, összeköttetéseit, annak tudósí
tásában meg éppen ezért kételkedünk. Ugyanis abból, hogy valaki 
előkelő tisztviselő, köztiszteletben álló céhmester vagy egyetemi tanár 
volt, nem következik, hogy a magyarországi eseményekről jó értesülései 
voltak. Még az »udvari költődről csak elhisszük, hogy hallott valamit 
a beérkező jelentésekből, ahogy a hadi titkár vagy a követ pedig maga 
láthatott sok mindent, de a nürnbergi mesterdalnokról—hogy egy pél
dát mondjunk — nehéz elképzelni, honnan szerezte »igazi és valóságos« 
értesüléseit a magyarországi török harcokról. Maga sohasem járt 
arra, ottani katonai vagy polgári hatóságokkal hivatalos érintkezése 
nem volt. Polgártársaival szemben legföljebb egy előnye lehetett : 
elsőkézből kaphatta távolról jött vándorok meséit. Bizony legtöbbjük 
megbízhatósága csak az egy korúak szemében ért valamit, tudósításaik 
közvetlen tapasztalaton nagyon-nagyon ritkán alapultak.1 Ahogy 
Scheurl Kristóf, a wittenbergi egyetem tanára, majd Nürnberg 
város jogtanácsosa, a XVI. század elejének legszenvedélyesebb újság
írója meg is mondta egy önfeledt pillanatában egyik híradása bevezeté
sében : »Olasz meg francia írásokból és nyomtatványokból szedtem 
ki nagy szorgalommal«.2

Az írók összetételére vonatkozóan még egyet kell megjegyeznünk: 
magyar nincsen közöttük. Náprágyi püspöknek, Frangepánnak és

1 Néhány példa a sok közül: Hans Sachs (nürnbergi mesterdalnok) : Ein 
Tyrannische that des Türcken wie er 600 gefangne Knecht elendiglich hat lassen 
nider hawen . . ., H. n. 1541. — U. a. : Der unglückhaffte Scharmützel und Sturm 
des Römischen reichs, vor Pest in Vngern. H. n. 1542. — Hans Weber (nürn
bergi mesterdalnok) : Ein newes Lied, wie Raab wieder gewunnen ist worden. 
Nürnberg, 1594. (V. ö. Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. 
Szerk. Gragger R. Bp., 1932. 49. 1.) — Andreas Caligius (udvari költő) : De Vara- 
dino Hvngariae Propugnaculo . . . Ligniz, 1599. — Peter Stern (hadititkár) : 
Wahrhafftige handlung wie der Türck die Stat Ofen vnd Wien belegert. H. n. 
1530. — Benedictus Curipeschitz (követségi tolmács) : Itinerarivm Wegraisz 
Kün. May. potschafft, gen Constantinopel . , „ H. n. 1531. — Christoph Scheurl 
(Nürnberg város jogtanácsosa) : Die Grosz Erlegung des türkischen Heers von 
Sophi in Persien bescheen. Nürnberg, 1536. — Joannes Cuspinianus (Bécs pre
fektusa) : Der namhaftigen Kay. May. u. dreyer Kunigen zu Hungern, Beham 
u. Polen Zammenkummung . . . ,  H. n. 15x5.

2 Christoph Scheurl : Römischer Kaiserlicher Majestät christliche Kriegs
rüstung wider die Ungläubigen..., H. n. 1535. V. ö. Schottenloher i. m. 172 —178.1.
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társaiknak a birodalmi gyűléseken elmondott segélyt kérő beszédeit, 
az erdélyi fejedelmek leveleit, az országgyűlések kívánságait vagy 
fontos határozatait kiadták rendszerint latinul is, németül is, de mind
ezek eredetileg nem íródtak újságnak. Az újságírók között magyart 
nem ismerünk.

Az újságok egy másik részének szerzőjét névszerint nem 
ismerjük ugyan, de foglalkozására: társadalmi rangjára különféle 
utalásokat találunk, amiből híreinek forrására is következtethet
ünk. »Ezt a császár deákja írta«, olvassuk az egyikben, — »a 
Budánál harcoló landsknechtek főembere jelentette«, mondja a másik.1 
Az ilyen megjelölések azonban legtöbbször nem alapultak valóságon, 
hiszen aki már azt elárulta magáról, hogy ő a császár íródeákja, annak 
arra sem lett volna oka, hogy nevét letagadja. Ez mái a névtelen 
írók pajzsa volt, a felelősséget így hárították rá másokra s egyúttal 
tudósításuk szavahihetőségét is emelték ezzel. Nem is igen hivatkoztak 
könnyen kinyomozható személyekre, magasrangú katonákra vagy 
tisztviselőkre, akik esetleg még tiltakozhattak volna a nevükkel való 
visszaélés ellen, hanem csak általánosságban célozgattak egy-egy meg
állapíthatatlan szemtanúra, kinevezve őket igazságuk legfőbb bizonyí
tójává. »Egy német trombitás mondotta ezeket; Würtembergből 
való« — igazolja Kőszeg ostromáról szóló jelentését az egyik névtelen 
szerző. Híreim »két főembertől« valók, írja ugyancsak Kőszegről a 
másik.2. »Mindezt nagy gonddal és szorgalommal különböző rangú, 
az eseményeknél személyesen jelenlévő tisztek és mások elbeszéléséből 
szedtem össze« — olvassuk a Buda visszafoglalásáról szóló relációban.3 
Az égi tüneményekről szóló tudósítás szerzője bizonykodik, hogy »egy 
velencei nemes mesélte ezeket neki«,4 a magyar protestánsok sanyarú 
sorsát idéző írás pedig »egy az Istenhez és az evangélikus egyházhoz 
hű maradt iskolaigazgató« levelére hivatkozik.5 6 Mindenkinek van 
valaki tanúja, akire hivatkozhat ; ha más nem, hát saját maga, ahogy

1 Minderre ld. a példákat: M. Holzmann—H. Bohatta : Deutsches Ano
nymen Lexicon. 1501 — 1850. 1 — 4. k. Weimar, 1902 — 1907. és Emil Weller: 
Index Pseudonymorum. Verzeichniß jener Autoren, die sich falscher Namen be
dienten. Regensburg, 1886.

2Ld. Hadtört. Közi. 1932. 10. 1.
3 Journal, oder warhafftig- und ausführliche Erzehlung dessen, was zu 

Anfang und Ende . . . passiret. . ., H. n. 1686.
4 Newe zeytung von etlichen wunderzeychen, so gesehen worden in lüfften...

H. n. 1543.
6 Kurtzer und doch warhafftiger Historischer Extract der grausamen und 

fast unerhörten Papistischen Gefängnusz . . ., H. n. 1676.
15*
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az egyik ismeretlen szerző írja : »én magam is hosszabb ideig ott voltam 
és láttam«. Tudja, úgy sem ellenőrizheti mondását senki.1 Nem egyszer 
aztán a hír megszerzése maga is szenzációvá lesz a dúsabb fantáziájúak
nái. így a Szulejmán császár fiának megöletéséről írott, rémmesévé 
dagasztott történet szerzője, még évekkel azelőtt, egy adósságáért 
lecsukott török rabtársától hallotta azt, amit elmond, amikor Magyar- 
országon a pogány fogságába esett és Esztergomban sinylődött egy 
pincében.2 Vagy a Buda visszavételéről szóló jelentésnél, amelyet 
gyorsfutár hozott lóháton, egyvágtában lenyargalva 18 óra alatt Budá
ról Bécsbe. »El is vesztette ebben a vad vágtában kalapját, pisztolyát 
és kardját«.3 Merjen valaki kételkedni ezekután története valóságában. 
Voltak azonban, akik még ennél is határozatlanabbul hivatkoztak 
forrásukra. »Egy szavahihető ember megbízható tudósításai a töiök- 
ről«, — »Friss újság a törökről; egy jóbarátom írása, ki ott volt köztük«, 
— »Igazi friss újság a törökről; Magyarországból írta valaki jóbarát
jának«, — »Kivonat egy levélből: valaki, aki Törökországban lakik, 
írta barátjának ide ebbe az országba«, — ilyen címeket olvashatunk 
egyre-másra.4 Van azután, aki úgy véli, legjobb védekezés a támadás 
s a konkurrenseket letorkolja. »A tudósok műveiben sok a hazugság, 
de én most csak az igazat fogom elmondani« — írja egyikőjük a magyar 
parasztlázadásról tíz év távlatából. Fel is hívja közönségét, más munkát 
el se olvasson az övén kívül, nem érdemes. Hogy pedig egyéb, hamis 
jelentések senkit meg ne téveszthessenek, igazsága bizonyítására rá

1 Diarium der andermahligen Belagerung Ofen. Riga, 1686.
2 Ein grausame that des yetzigen Türckischen Kaysers Soltani Seuleimani 

Augsburg, 1555.
3 Kurtze Relation wegen dapfferer und glücklicher Eroberung der Königl. 

haupt-Stadt und Vestung Ofen . . ., H. n. 1686.
4 Auszug eines Brieffs : wie eyner : so in der Türckey wohnhafft, seinem 

Freünd inn dise Land geschriben . . ., H. n. 1526. — Newe Zeytung von Türcken. 
So ein gut Freundt, der damit vnnd bey gewest ist . . H. n. 1529. — Ware new 
zeitung vom Türcken . . . Aus Ungarn einem guten Freund geschrieben . . .  H. n. 
1542. Ware New Zeitung vom Türcken. Durch einem Glaubwürdigen Man . . ., 
H. n. 1542. —  Jäckl vnd Nickels vertrauliches Bauern-Gespräch, wegen glück
licher Eroberung Königl. Haupt-Stadt, vnd Vestung Ofen. H. n. 1686. — Az 
itt ismertetett sajátságok nemcsak a német, de ált. minden európai nemzet 
ekorbeli ujságirodalmára jellemzők. Ld pl. Lettre d’ un bourgeois de Cologne, 
á un ami, sur la pris de Bude, et sur les autres affaires presentes. Cologne, 
1686. Ebben olvashatjuk: »Depuis que le Siége de Bude a commencé, vous 
sfaurez que nos bourgeois ont recue avec tant d’ avidité les nouvelles qui 
venoient de ce pais Iá.«
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rakja művére címerét, a csillagot, mintegy védjegyül.1 1664-ben egy 
Zrínyi Miklós halálával foglalkozó írás is úgy véli, hogy bár már sok 
reláció jelent meg erről, azok »sine intellectu et delectu« íródtak, szük
séges, hogy az ő »minden mesétől és homályos kitalálástól megtisztított« 
előadása napvilágra kerüljön.2 Eizinger Mihály pedig, a frankfurti 
vásári újságok híres kiadója, még Miksa főhercegnél is kollégáit szidja, 
mondván, hogy minden firkász történeti relációkat ír, mégha semmitsem 
ért is hozzá.3

A szemtanúk mellett azonban egyre jobban divatba jött az írott 
forrásokra való hivatkozás. Persze általánosságban, szerző és cím 
említése nélkül. »Különféle hitelt érdemlő tudósításokból« hozzák nap
fényre történeteiket,4 vagy ahogy egy Szigetvár elestéről szóló kései 
munka írója mondja : »innen is, onnan is, abból a nagy kézzel írott 
krónikából hordtam össze, amelyiket Bécsben őriznek a császári könyv
tárban.«5 Mintha mondaná, aki nem hiszi, járjon utána. Ahogy egyik 
magát landsknechtnek nevező újságíró meg is mondta Magyarországról 
és a törökről szóló fantasztikus tudósításai közepette : »aki nem hiszi, 
menjen oda és győződjön meg a dolgokról«.6 Voltak azután merészebbek 
és ravaszabbak, akik neveket is mertek emlegetni, persze csak »ahogy 
Ortelius is mondja« vagy »ahogy Busbequiusnál olvashatjuk«, stb. 
formában. Ez azonban legtöbbször arra szolgált, hogy elterelje a figyel
met esetleges egyéb forrásaikról, melyeket szószerint kiírtak.7

1 Georgius Transtetter : In gratia serenissimi ac potentissimi Principis . . . 
Ferdinandi . . ., Viennae, 1523.

2 Schauplatz Serenischer auch anderer Teutschen Tapffern Helden-Thaten..., 
H. n. 1664.

3 Michael Eyzinger : Historica Relationis Continvatio . . . Cölln, 1596.
4 Sechs Vnterschiedliche, hochwichtige vnd erhebliche Schreiben und Be- 

dencken . . . Alles ausz glaubwürdigen Missiven an Tag gebracht . . ., H. n. 1620.
5 Bleyer : Magyar vonatkozású német újságlapok . . . i. h. 66. 1.
8 »Wer es nicht gelaubt, der zihe dahin, vnd thu die sach erfahren.« Ein 

new lied vom nehsten zug ins Vngerland . . ., H. n. 1542.
7 PI. Az Ausführliche Vorstellung und Beschreibung der weltberühmten . . . 

durch . . . Herrn Herzog von Lothringen belägerten Ungarischen Stadt Ofen 
(Frankfurt a. M., 1686) c. újság nagy büszkén felsorolja forrásait, Ortelius, Istvánfi 
történeti munkáit, Busbeck Reysen und Bottschafften (1596) c. útleírását. Igazi 
forrására ráakadni nem tudtunk, de hogy Istvánfit nem használta, az bizonyos. 
Orteliusból sem vett át semmi lényegeset. — A Wahrhaffte Relation oder eigent
liche Beschreibung der königlichen Ungarischen Haupt-Stadt . . . (Augsburg, 
1686) c. hírlap az ostrom eseményei előtti történeti visszapillantásában több for
rásra hivatkozik. De ahonnét oldalakat írt ki változtatás nélkül, Schweiger Sala
mon könyvét (Gezweyte neue nützliche und anmuthige Reiszbeschreibung . . ., 
Nürnberg, 1664.) azt persze nem említi.
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Mindennek csak egy célja volt : szavahihetőségüket akarták 
bizonyítani. Ha hitelt adhatnánk nekik, minden kiadó, nyomdász 
és újságíró az igazság törhetetlen bajnokaként lépne elénk. Staufen
berg János meg is írta a szentgotthárdi csatáról szóló tudósításában, 
hogy »az igazság iránti szeretetből« adja közre munkáját, azok számára, 
akik a sok kitalált mese közt már nem is tudnak eligazodni. »Kicsiny 
munkámból megítélheti a világ, — mond ja szerényen — hogy a legcseké
lyebb hamisság vagy megbízhatatlanság sem írható rovásomra«.1 
Ilyen szépeket azonban nem mindenki tudott írni. A legtöbb újság 
megelégedett vele, ha címében általában hitet tett az igazságról, kinyil
vánítva, hogy csak »megbízható, valódi, igazi, megcáfolhatatlan, egé
szen bizonyos igazságokat hoz« olvasói elé.2

Mindebből tehát általános érvénnyel megállapíthatjuk, hogy el
enyészően kevés az olyan újságok száma, amelyeknek szerzője eleve 
biztosíték lenne híreinek megbízhatóságára. Akad ugyan köztük szem
tanú, de nem sok, s javarészük annyira határozatlanul és gyanúsan 
hivatkozik forrására, hogy bizalmatlanságunkat felkelti. Mielőtt azon
ban állást foglalnánk, alapos vizsgálat alá kell vennünk tudósításaikat. 
Meg kell néznünk, hogy a tények, amiket felhoznak, megfelelnek-e 
a valóságnak vagy sem.

Nézzük először a mohácsi csatával kapcsolatban megjelent nagy
számú újság tudósítását.3 Egybevetve a tudósításokat, az első, ami 
feltűnik, hogy tudósításaik nemcsak a csata napjában ellentmondók, 
de a megtörtént dolgokat is össze-vissza, egymásra és önmagukra 
rácáfolva adják elő. Az egyik, miután kijelentette, hogy csak az igazat 
fogja mondani, előadja, hogy a szultán »Poltan Zemelien«, kinek akkora 
serege volt, hogy számát csak az Isten tudhatja, egy óra alatt meghódí
totta, felgyújtotta Budát, s a németeket kivéve minden lakosát legyil-

1 Johann v. Stauffenberg: Gründliche warhafftige vnd unpartheyische 
Relation des blutigen Treffens . . ., Regensburg, 1665. V. ö. Apponyi i. m. IV. 
2089. sz.

2 Ime mutatóba néhány jellegzetes újságcím : Eygentliche und warhafftige 
Zeitung . . ., Cöln, 1593. — Grundige und warhafftige bericht der Geschichten . . ., 
Regensburg, 1530. — Warhafftige grvndtliche beschreibung . . ., Augsburg, 1665. 
— Kurtze, wahrhaffte siebenbiirgische . . . Zeitung. Nürnberg, 1596. — Unga
rische Wahrheitsgeige, oder eigentliches Entwurf . . ., Freiburg, 1683. — Unver- 
välschte Abschrift Des Versicherungs-Briefs . . ., H. n. 1683. — Gründliche, war
hafftige vnd unpartheyische Relation . . ., Regensburg, 1665. Ld. még Apponyi 
i .  m. I. 458—459. 1., II. 406—407. 1., III. 391 — 392. 1.. IV. 420 — 421. 1.

3 Pukánszky i. m. U. i. a mohácsi csatáról szóló újságok teljes bibliográfiája 
is megvan: 290—291. 1.
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koltatta. Egy másik szerint azonban nem ment ilyen könnyen a dolog, 
a zsidó negyeddel nem boldogult a szultán. Ugyanis a zsidók oly 
elszántan védekeztek, hogy a végén is csak csellel győzhették le őket, 
miután negyedfélezer török már elpusztult. — Egyik jelentés a mohácsi 
csata nagy veszteségei után váratlanul, mintegy vigasztalásul Nándor
fehérvár elfoglalásával lepi meg az olvasót, hosszan fejtegetve, hogyan 
vette vissza csellel Frangepán Kristóf a töröktől a várat. Egy másik 
szerint, ugyanez a Frangepán Kristóf elesett a mohácsi csatában, pedig 
tudjuk, hogy ott sem volt. Ugyanakkor Szálkái László prímást, aki 
pedig ott halt meg a harcban, hűtlenséggel és gyáva futással vádolja. 
Valamennyi közül kimagaslik azonban a már Wellertől találóan a 
»hazugságok krónikájának« elnevezett tudósítás, mely felsorolva a török 
nagy zsákmányát, keserűen jegyzi meg : könnyű volt győznie a szul
tánnak, hiszen seregében 80.000 gonosz keresztény is volt, s szökött 
papok meg szerzetesek ezen felül is nagy számmal csatlakoztak hozzá. 
Miután Budán mindenkit agyonvertek s a környező községeket is 
felgyújtották, meglepetten értesülünk róla, hogy a török sereg Pozsony 
alá vonult. »Ekkor a polgárok ezerszáz szüzet küldtek a török elé, 
hogy kegyelmet kérjenek tőlük. A törökök meg is hallgatták a kérésüket, 
a szüzeket ott tartották a táborban és valamennyit meggyalázták, 
amelyikük pedig akaratuknak nem engedett, azt leszúrták, úgy hogy 
majdnem valamennyi ott pusztult. Aztán a török nagy erővel 
benyomult a városba, sokakat lefejeztetett, sokakat leszúratott, és 
egész népével megszállotta a várost. Innen Bécs ellen akart vonulni, 
de mint mondják, erre nem került sor«.1 Mindez pedig 1526-ban 
történt volna.

A Mohácsnál fölbukkanó tudósítások pontos előfutárjai a későb
bieknek. 1537-ben egyik újság Zápolyai meg a császár küzdelméről 
szól, s miután a magyarok törökpártiságát kellően ecsetelte, elmondja, 
hogyan foglalta el Zápolyai »Barasein« török basával együtt Kassa 
városát, hogyan gyilkoltatta le minden lakosát. »Az asszonyoknak 
a mellét levágatta és mintegy 40.000 embert lekaszaboltatott«, aztán 
még többet fogságba hurcolt.2 1529-ben a szultán Bécset ostromolta. 
Roppant seregének nagyrészét a cigányok alkották — mondja a tudó
sító, aki »eleitől végig ott volt«, — s ezek »hosszú lándzsájukkal sok

1 Eredetijét ld. Eduard Bachner : Das Neueste von Gestern. Kulturgeschicht
lich interessante Documente aus alten deutschen Zeitungen. München, 1911, 
I. 2. 1. V. ö. Huszár Imre i. m. 516. 1. és Pukánszky i. m. 282—283. 1.

2 Newe Zeitung und Kriegshandlung..,, Reichenau, 1537.
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keresztényt agyonvertek«.1 Ugyanakkor egy másik újság a török 
és Zápolyai szövetségéről ír. Pontosan közli a tárgyalások menetét, 
az elhangzott németnyelvű beszédeket, majd leírja a kölcsönös szer
tartásokat. Miután Zápolyai hazáját »összes püspökeivel és zászlós
uraival« átadta a szultánnak, »a törökök között nagy kiáltozás és öröm- 
rivalgás támadt, háromszor megcsókolták a földet és köszönetét mondtak 
Mahomednek«.2

Buda többrendbeli ostroma, majd elfoglalása megint jó alkalom 
volt néhány »igaz és szenzációs« ujság-hír közlésére. A török kegyetlen
kedések rajzát már ismerjük : gyermekeket, nőket, aggokat gyilkoltak 
s a szóban elmondott borzalmakat rendesen még illusztrálták is. Moha
med nagyvezér barátjával, Fráter Györggyel együtt vonult Buda 
ellen, s a barát árulása okozta, hogy a vár török kézre került. Különben 
is ez »a pálosrendi szerzetes« a kegyetlenkedésben még a törököt is 
megelőzte. Tanácsára Szulejmán a budai lakosságot mind kiirtotta 
s helyükbe tízezer örmény kereskedőt telepített.3 Fráter Györgyről 
később is sok tudósítás van. Tíz év múlva megtudjuk róla, hogy Izabella 
királynő ellen behívta az oláh vajda hadait Erdélybe, — még szerencse, 
hogy a landsknechtek kiverték őket.4

Ha már Magyarországon ilyen dolgok történtek, elgondolhatjuk, 
mi volt Konstantinápolyban. 1542-ben nagy égi jelek adták tudtul 
a kereszténységnek, hogy a török birodalom hamarosan összeomlik. 
Egy tűzokádó sárkány hamuvá égette a szultáni palotát a bennelévő 
kincsekkel együtt. Egy jégeső százezer embert agyonvert. Konstanti
nápoly városába ezer meg ezer farkas nyomult, úgy hogy szabályos 
hadat kellett ellenük vezetni. A szultán jósaihoz fordult, s mikor azok 
ebből birodalma bukását olvasták ki, mindnyájukat máglyára küldte. 
A jósokat azonban nem fogta a tűz, s amikor a máglya nagy ropogva 
elégett, a füsttenger eltisztult, láthatóvá vált a tizenkét szent ember, 
ahogy sértetlenül ott térdelt és imádkozott. Ezt látva a város lakossága, 
mind egy szálig áttért keresztény hitre. A szultán pedig elmenekült,

1 Newe Zeyttung von dem Tyrannen des Türckischen Keysers Haubt- 
mann, mit sambt einem Mönch Pauliner Ordens . . ., H. n. 1541. — Ein neues 
Lied, in welchem ausz angebung deren so von Anfang mit und darbey gewesen . . ., 
Nürnberg, 1529.

2 Johann Haselberg: Des Türckischen Kaysers H eerzu g..., Nürnberg, 
1 5 3 0 .  Az idézett részt közli Apponyi i. m. I I I .  1673. sz.

3 Ware new zeitung vom Türcken . . ., H. n. 1542. — Vier warhafftige 
Missive . . ., H. n. 1542.

4 Newe Zeitung aus Sibenbürgen . . ., H. n. 1552.



A  T Ö R Ö K K O R  N É M E T  U JS Á G IR O D A L M A 233

senkisem tudja hová.1 — Ugyanebben az időben a török minden 
jóslás ellenére benn ült Buda várában. De Isten jelt adott a közeli 
szabadulásra, nem tűrhette, hogy Szent István temploma mecsetté 
legyen. Június 14-én éjjel nagy vihar kerekedett, fölemelte a tornyot, 
s örök figyelmeztetőül Mohács mezejére vitte és letette pontosan arra 
a helyre, ahol Lajos király holttestét megtalálták.2 És vég nélkül 
sorolhatnánk a hasonló szenzációkat.3

A XVI. század második felében szinte szünet nélküli török-magyar

1 Warhafftige newe zeitung erschrecklich dinge die zu Constantinopel . . . 
begeben haben. H. n. 1542. Jellemző, hogy száz év múlva, 1641-ben egy újság 
ugyanezt a történetet némi változtatással mint friss szenzációt újra leközölte. 
Igaz, hogy három asztrológust szerepeltet tizenkettő helyett, de viszont az egész 
török birodalom megtérésével kárpótolja ezt a számbeli csökkenést. (Copia eines 
Schreibens ausz Constantinopel . . ., H. n. 1641.)

2 Vom zugé der Hewschrecken, was sich allwegen darnach begeben . .
H. n. 1542.

3 A csodás égi-jeleket ismertető újságoknak se szeri se száma. Egy csokorra 
valót ismertetünk belőlük. 1543-ban Stabonicchia (?) városa fölött a levegőben 
egy török meg egy keresztény sereg küzdött. Időnként félholdas zászlódarabok 
hullottak alá. Az egész határ piros volt a vértől. Mindezt szavahihető tanuk 
állítják. (Newe zeytung von etlichen wunderzeychen so geschehen sind worden in 
lüfften . . ., H. n.) — Egy másik szerint Konstantinápolyban hatalmas üstökös 
jelent meg az égen, hosszú farka volt, s ezzel megrongálta az Aja Szófia templo
mot. (Eyn erschrecklich Wunderzeychen, von zweyen Erdbidemen . . ., H. n. 
1556.) — Kassán 1563-ban egy éjjel három angyal szállt le az égből fáklyával 
a kezében, s bűnbánatra intette az embereket. Az újság pontosan idézi minden 
szavukat. (Wahrhafftige Newe Zeitung wie Drey Engel vom Himmel die statt 
Cassav im Vngerland (aus befel des Herren Christi) zur Busse vermanet haben . . ., 
H. n. 1563.) — 1575-ben az égen sötét csíkok voltak láthaatók. Erfurtban három 
nap jelent meg az égen. (Newe Zeitung. Vom schrecklichen Wunderzeichen so man 
am Himmel inn vielen Landen gesehen hat . . . .  H. n. 1575) — Sárospatakon 
(Scharosbodagca) is a leghallatlanabb égi csodák voltak láthatók ; a jelentés 
55 lapon át foglalkozik a csoda leírásával, s még két rajzot is közöl róla. (Türken 
Trutz und Gottes Schutz . . ., H. n. 1661.) De nemcsak az égben történtek csodá
latos szenzációk. Szikszón a patak vize vérré vált. (Hungarischer Trawbott . . ., 
Magdeburg, 1619.) Nagyszombatban egy asszonynak háromfejű gyermeke szü
letett. Az egyik fej török, a másik tatár, a harmadik halálfej volt. Rögtön a szü
letés után meg is szólaltak sorban egymásután, először persze a török, s iszonyú 
dolgokat jósoltak. (Von einer Schröcklichen Missgeburt auss der königlichen Stadt 
Ungerisch Türme (=  Tirnau) wie allda eine arme Fraw ein Kind geboren, mit 
drey köppfen . . . auch was wunderliche Sachen dasselbige geredt und geoffen- 
baret. H. n. 1611.) Magyarországon az emberek mellében kígyók teremnek, — 
mondja egyik újság. A legtöbben bele is halnak ebbe, s haláluk után látható, 
ahogy felpuffadt mellükből eltávozik a kígyó. (Eine warhafftige Erschreckliche 
vnd vnerhorte Newe Zeittung. H. n. 1550.) stb.
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várharcok tudósításai is tömve vannak hamis vagy képtelen állítások
kal. Nemcsak a török erejének és kegyetlenségének nagyfokú eltorzí
tásában, kiszínezésében, hanem az események lényegi részének elmon
dásában is. A várostromok időpontjai ellentmondók, tévesek ; több- 
százezres csapatokról hallunk, melyek felismerhetetlen nevű várakat 
ostromolnak.1 Kiejthetetlen nevű magyarok szájába oda sehogyan 
sem illő beszédeket adnak, s néha egész hadjáratokat az ujjúkból szop
nak.2

De nem javulnak értesüléseik a XVII. századra sem. Bocskai 
szabadságharca a Kassán elásott kincsekért indult. Básta el akarta 
szedni, a polgárok és Bocskai pedig nem hagyták.3 Bocskai különben

1 Külön fejezetet lehetne írni a kiforgatott személy- és helynevekről. íme 
néhány mutatóba : brinnenpeter =  Perényi Péter ; Wodafrentz =  Bodó Ferenc ; 
Elias Hasy =  Illiésházy ; Poltan Zemelien =  szultán Szulimán ; Drack =  
Drágfi; Erdmandi =  Erdődi ; Serckyim =  Sárkány. Van azután olyan név, 
melyet nem ismerhetünk fel. Pl. a Mohács mezején a töröktől elfogott nagyúr 
»Politzgk« stb. — A helynevekre csak egy példát hozunk, Omichiusnak 1582-ben 
megjelent útleírását. (Beschreibung Einer Legation vnd Reise von Wien aus 
Österreich auff Constantinopel . . ., Güntrau. V. ö. Apponyi i. m. I. 495. sz.) 
Komárom és Belgrád között a Duna két partján a következő helységeket jegyzi 
fel: Nesmul, Labos, Voitfalu, Tat, Leonvar, Yechiul, Alotsch, Paggai,Aloschla, 
Mertmair, Zerinz, Pilsien, Dennisch, Vicegradt, S. Andre, Nurgest, Helemba, 
Sobie, Marbt, Marosch, Weitarissa, Watz, Bogdan, Totfalur, Orosfalur, Offen, 
Pest, Ratzkhobin, Feutuar, Paxi, Tolny, Baia, Zeremblin, Colut, Irerbaz, Sambor, 
Erdeut, Balkhouar, Walcko, Sumichium, Sotin, Sumich, Athiauar, Ottim, Bon- 
monstra, Chermi, Khormantzo, Peter-Waradin, Karon (v. Karlozi), Zolin (v. 
Zlankemenn), Titul, Belgrad.

2 Pl. Báthori Zsigmond erdélyi hadaival egész Drinápolyig üldöztetik 
1595-ben a megvert törököt. (Newe Zeittungen vom Vertrag und Ewiger Bünd
nisse Zwischen Der Röm : Key : May : Rudolpho dem 2 : und den Fürsten in 
Siebenbürgen . . ., H. n. 1595.) — Hálás feladat lenne pl. egybevetni Zrínyi Miklós
nak Szigetvárból történt kirohanása előtt elmondott buzdító beszédeinek ránk
maradt följegyzéseit. — Az ugyanazon várak ostromáról szóló különböző híradá
sok egybevetése különben azt mutatja, hogy az újságok részlethíradásaiban 
éppen úgy nem bízhatunk, ahogy általános híreikben sem. Itt csak általában 
hivatkozunk néhány reláció címére : Historia und kurtzer bericht, mit was listen... 
der Turck die Festung Jula erobert und bekommen. H. n. 1566. — Warhafftige 
und fröliche Newe Zeitung. Von den erhaltenen Victori vor Stulweissenburg . . . 
1593. — Klägliche Newe Zeitung was sich in oberen Hungern als zu Rab und 
Papa . . . zugetragen . . ., H. n. 1594. — Newe Zeyttung vnd gründlicher Bericht, 
wie Synam Bassa, der Comorrn in Vngem hart belegert . . ., Coburg, 1594. — 
Warhafftige Newe Zeitung ausz dem Feldtleger vor Gran . . ., Cöln, 1595. stb.

3 Zwantzig warhaffte und Beweisliche Articul, durch welche der Italia- 
nische Grafe Belgiojoso . . ., H. n. 1606.
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— ahogy annakidején Zápolyai is — a kassai országgyűlésen a rendek 
színe előtt megesküdött a szultán zászlajára, hogy nem nyugszik, míg 
minden németet ki nem irtott.1 Bethlennek egész török levelezését, 
a szultánnal való tárgyalásainak pontját közlik, sőt a szultán latin 
orációját is, — persze mindez apokrif. Tudják, hogy kétszázezer embert 
kapott a pogánytól segítségül, s béketárgyalásai menetét szinte naponként 
rögzítik, persze a dátumok nem helyesek.2 I. Rákóczi György pontosan
470.000 emberrel rohamozta Grác városát, s elfogolalva a törököt is 
megszégyenítő kegyetlenséggel kínoztatta polgárait. »A jezsuitákat és 
papokat, meg a szerzeteseket elevenen megsüti ette, egyeseket meg
metszetett közülük, másoknak lukat veretett a hamis nyelvükbe s annál 
fogva felakasztatta őket«.3 1663-ból két különböző újság közli Apafi
nak néhány levelét : mindkettő ugyanazokat. Mégis szövegük sem 
teljesen azonos, a dátumok és időpontok pedig egészen különböznek.4 * 
Ugyanakkor Nyitra ostromáról három tudósítás az ostrom idejét 
háromféle képen adja meg, elég nagy különbséggel s egyik sem helyes.6

Legmeglepőbb azonban, ha a Budavár visszavételéről szóló elég 
tekintélyes újságtömeget átlapozzuk. Mintha valamennyi landsknecht 
haditudósítónak érezte volna m agát: naplójában, hazaírt levelében 
hadvezérként nyilatkozott a harcok állásáról, a hadvezetés terveiről, 
az elért eredményekről s pozitív adatainak hiányát képzeletéből egészí
tette ki. A kisebb valótlanságokra, tódításokra már nem győzünk 
figyelni, olyan vaskos ferdítésekkel találkozunk náluk. Egyrészt az 
ostrom leírását rendszerint megelőző »történelmi visszapillantásban«

1 Warhafftige Newe Zeitung. Wie und was massen sich . . . Stephan Botsch- 
kai . . . verhalten . . ., Nürnberg, 1605.

* Copia eines Schreibens . . ., H. n. 1621. (Apokrif.) — Extract Eines Rela
tionsschreibens Herrn Bethlehem Gabors . . .  an dem Türkischen Kayser . . ., 
H. n. 1619. (Apokrif.) — Extract Der Vergleichungs-Articul zwischen dem Türki
schen Kayser und Bethlehem Gabor . . ., H. n. 1619. (Apokrif.) — Extract der 
Resolution so den Kayserlichen Gesandten den 12 Januar zu Pressburg von den 
Vngarischen Ständen ertheilet worden. H. n. 1620. (A nevezett dátum helyesen 
január 2. Ld. Szilágyi S. : A Magyar Nemzet Története VI. 256. 1.) — Ld. még 
a Schönétől közölt újságtöredéket 1623-ból. (Die deutsche Zeitung . . . 25. 1.)

3 Gewisse Avisen oder Zeitung, wie der Rákóczy . . . vor die vornembste 
Stad Gräitz kommen . . ., Schleusingen, 1632.

4 Relation welchergestalt Fürst Abaff i in Siebenbürgen..., H. n. 1663. 
és Extract Zweyer Schreiben, von Wien und Zattmar . . ., H. n. 1663.

8 Continuirter Bericht, Was ferner zwischen den Chr sten und Türcken 
vorgegangen . . ., H. n. 1663. — Listige Krieges-List, und allerhand Scharmützel..., 
H. n. 1663. — Gründliche, auszführliche vnd warhafftige Beschreibung . . .,
H. n. 1663.
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Attilától kezdve az ostobaságok egész halmazát hordják össze, másrészt 
pedig a harcok rajzánál, hogy a keresztény sereg vagy földieik dicső
ségét minél hatásosabban kidomboríthassák, egész hadmozdulatokat 
találnak ki.1 Egyik »szemtanú« közli az elesett török hősök emlékére 
állított márványtábla teljes szövegét is, — persze »eredeti« német 
nyelven.2 Egyikőjük felsorolja az ostromban résztvett nevezetesebb 
hadvezéreket, s nagy meglepetésünkre rég meghalt embereket találunk 
köztük, például Zrínyit.3 Legtanulságosabb azonban, ha az ostromló 
hadsereg létszámát a holtak számával egybevetjük. Először ugyanis 
majdnem mindegyikőjük bonyolult számítással megadja a keresztény 
sereg létszámát, persze egészen légből kapott számok ezek. A napon
ként vezetett föl jegyzésekben azután megörökítik a halottakat is. 
Ha ezeket összeadjuk, kisül, hogy többen haltak meg, mint ahányan 
egyáltalában ott voltak.4

Az elbeszélő rész megbízhatatlanságához kétszáz éven át méltó
képpen csatlakoznak az illusztrációk. Szinte minden újság címlapján

1 Pl. a Diarium Der Andermaligen Belagerung Ofen. (Riga, 1686) c. újság 
olyan, a várostrom közben lezajlott külön hadmozdulatokról ír, amelyekről a 
történetírás semmit sem tud. — Ugyanilyen szempontból ld. még : Ausführliche 
Vorstellung und Beschreibung der Belagerten Ungarischen Stadt Ofen. Frank
furt a. M., 1684. — Warhaffte Relation der königlichen Ungarischen Hauptstadt 
und Vestung Ofen . . ., Augsburg, 1686. — Ausführliche Relation, Desz jüngst
hin . . . beschehenen Sturms . . ., H. n. 1686.

* Der eylende Curier, Mit sich bringend Die . . . mit stürmender Hand 
eroberte Vestung Ofen . . ., H. n. 1686. — Kurtze Relation wegen dapfferer und 
glücklicher Eroberung Der königl. Hauptstadt und Vestung Ofen . . ., H. n. 1686. 
— Az epitaphium szövege egyébként a köv. : »Hier liegen ohne den Turbant, — 
Die ofner Türcken und Commendant : — Weil keiner accordiren wolt, — So hat 
sie all’ der Teufel gholt.«

3 Diarium der Andermaligen Belagerung Ofen. Riga, 1686.
4Ld. Diarium, oder kurtze und warhaffte Erzehlung alles des Jenigen was 

Zeit währender Belägerung . . . Ofen . . ., H. n. 1686. — Diarium Der Ander
maligen Belagerung Ofen. Riga, 1686 és Journal, oder Warhafftig- und ausführ
liche Erzehlung alles dessen, was zu Anfang und Ende . . ., H. n. 1686. Mind
három »egészen pontos« adatokkal szolgál a sereg létszámára és a halottakra. — 
A keltezések zavarosságára kitűnő példa gondatlanságával a Kurtze Relation 
wegen dapfferer und glücklicher Eroberung Der königl. Haupt-Stadt . . ., H. n. 
1686. — Itt említjük meg, hogy a történeti vonatkozású újságokon kívül egyebek 
is szépszámmal emlékeznek meg Magyarországról, s ezek szenzációit nem kevésbbé 
érdemes figyelemmel kísérni. Ezekben azután még annyi tárgyi igazságot sem 
találunk, mint a haditudósításokban, hiszen semmilyen esemény nem köti őket. 
Ilyen pl. Farkas Márton és Wasánszky Pál nevű gyilkosok történetéről írott 
hírlap. (Ein erschröckliche und zuuor vnerhörte Geschieht, von zweyen mör- 
dern . . ., Prag, 1570.)
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ott díszeleg egy többé-kevésbbé sikerületlen metszet, amely várvívást, 
ütközetet vagy karakterisztikus alakot ábrázol: török vitézt, magyar 
hajdút, landsknechtet stb. Legtöbbjüknek rajzolója azonban sohasem 
láthatott eleven törököt vagy magyart. Nyugati módra páncélba vannak 
öltözve törökök, magyarok egyaránt, hosszú egyenes kard a kezükben 
s német nadrágban ülnek nehéz, vasas lovukon. Legföljebb a törököt 
lehet itt-ott megkülönböztetni azáltal, hogy hosszú lengő szakállat 
rajzoltak neki; más ismertető jele aztán nincs is.1 A teljes zavar 
az arcképeknél és a várak rajzánál következik be. A korszak lelki
ismerete elég tág volt, s még komoly tudományos könyvekben is elő
fordult, hogy ugyanazt a képet többször leközölték, persze mindig más 
felirattal,2 hát még akkor az újságokban. Általában csak sablonos 
arcokat és öltözeteket rajzoltak, egyéniség ábrázolásaikban nem igen volt. 
Néha aztán egyszerűen megcserélték a feliratokat. Mihály havasalföldi 
vajda képe pl. már egy 1532-ben kiadott könyvben megtalálható, igaz, 
hogy akkor Skander béget ábrázolta.3 1627-ben, Ferdinánd királlyá 
koronázását ábrázoló nagy metszetben Holzmüller János rajzát ismerjük 
fel, melyet még 1608-ban készített, II. Mátyás koronázásáról. A régi 
király nevét kivakarták belőle, ráírták az újét, úgysem hasonlított 
amarra sem, elment tehát emennek is.4 5 Nem egyszer még egészen 
közismert arcképeket is el-elkereszteltek, ha úgy jött sora.5-6

1 Tipikus pl.-ként ld. : Hernacht volgt des Blutthundts, der sich nennet 
ein Türgkischen keyser gethaten . . ., Basel, 1526. A törökök és landsknechtek 
közti ütközet rajzán a sarokban fönn az Atyaisten is látható.

2 Pl. Münster Sebastian : Cosmographia (Basel, 1544) c. nagy munkájában 
Bázelt, Koblenzet, Kemptent és Solothurnt ugyanaz a rajz ábrázolja. V. ö. Had
tört. Közi. 1932. 172. 1. — Itt jegyezzük meg, hogy a magyar várak és városok, 
valamint történetünk nagyjainak ikonográfiája máig sincsen feldolgozva. így 
itten csak a legkirívóbb, azonnal föltűnő hamisításokra mutathatunk rá.

* Von der Schlacht Sigismundi Bathori mit dem Michael Wajda . . ., Nürn
berg, 1601. V. ö. Apponyi i. m. IV. 1946. sz.

4 Caspar Ens : Fama Austriaca . . ., Cölln, 1627. V. ö. Apponyi i. m. II. 
814. sz. — Ez a metszet különben még sokáig élt, és egyes királykoronázásokkor 
fel-felbukkant sok más egészen hamis képpel együtt. A példák sorát idézi Vayer 
Lajos : Századok 1941, 428 — 430. 1.

5 Pl. a Warhaffte und auszführliche Beschreibung der Hungarischen könig
lichen Haupt- und Residenz-Stadt Ofen . . . (Francfurt a. M., 1686) egész sor 
magyar hős arcképét közli. Illusztrációi az 1578-as Türckische Chronikból valók, 
Jost Amman híres metszeteiből, de ottani felirataikat következetesen elcseréli, 
s Skanderbégből pl. Nádasdi Tamás lesz. V. ö. Apponyi i. m. IV. 2290. sz.

*Az összehasonlítás kedvéért megemlítjük, hogy az olasz, holland, francia 
vagy spanyol hírlapok fejlődése nagyjából megegyezik a németekével. Az olasz 
lapok első föllendülésüket és népszerűségüket szintén a török-magyar esemé-
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Rövid áttekintésünkben csak a legkönnyebben elérhető, első pil
lantásra nyilván valótlan adatokra tértünk ki, de ez is éppen elegendő 
arra, hogy megállapítsuk : a hírlapok minden önreklám ellenére sem 
voltak az igazság bajnokai. A tényeket elferdítették, kiforgatták s igen 
gyakran mit sem törődve a valósággal, szabadon fonták meséiket, minden 
gátlás nélkül. Az eseményeket nem úgy írták le, ahogy történtek,

nyéknek köszönhetik. (Ld. Fattonelli: I I  g io r n a lis m o  i ta l ia n o  déllé  o r ig in i  á g i i  
a n n i  1 8 4 8 — 4 9 . Udine, é. n. 27 — 29. 1. és Polgár Vilmos i. m. 30. 1.) Az olasz új
ságoknak a száma sem megvetendő. Általában míg a németeknél inkább a vallási 
harcoknak volt visszhangja, az olaszok a török elleni hadjáratokkal foglalkoztak. 
Pl. Báthori Zsigmond havasalföldi hadjáratáról az 1595 — 1596. évből 15 olasz 
és csak 8 német újság maradt ránk, s ha a szám nem is végleges, az arány való
színűen helyes. (V. ö. a 218. 1. 6. jegyz.) Ugyanakkor Bethlen Gábor harcairól 
a tömegével ránkmaradt német újságok mellé alig egy-két olaszt állíthatunk. 
A felszabadító hadjáratokban azután az olasz termelés megint felülmúlja a németet. 
Tudósításaik valóságát illetően azonban semmit sem vethetnek egymás szemére. 
Szekfű Gyula egyenesen azt a véleményét kockáztatta meg egy újsággal kap
csolatban ( K é t  h is to r io g r á fu s  C a s ta ld o  e r d é ly i  seregében . Századok, 1914, 26 — 
31. 1.), hogy a XVI. század első felében az újságírói lelkiismeretlenség az olaszok
nál nagyobb volt, mint a németeknél. Azt hisszük azonban, ha nagyobb nem is 
volt, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy legalább akkora volt, nemcsak a XVI. 
században, hanem később is. Csak példaként idézzük egyik újság tudósítását 
1685-ből. Bécsből 1685 február 7.-érői keltezett jelentésében részletesen elmondja, 
hogyan foglalták vissza a rajnai választó csapatai a töröktől Sárospatakot (Patac), 
s még apró, élményszerű eseményeket is közbesző a törökök viselkedéséről, hátra
hagyott kincseiről stb. Megítélhetjük igazmondását, ha tudjuk, hogy Patak 
vára soha törökkézen nem volt, s hogy Tökölitől csak 1685 őszén foglalták el a 
császári hadak, de nem a választóé. (Vittoria dall’Armi Del Prencipe Elettorale 
Palatino . . ., Velence. V. ö. Angyal Dávid : Késmárki Thököly Imre. Bp., 1889. 
143. 1.) — Szövegükben, metszeteikben egyformán nem bízhatunk. Pl. Sinibaldi 
(Epinicio A gli Allori Cesari . . ., Faenza) 1683-ban közli »Assin«-nak (? talán 
Hasszán?), az újvári visepasa fiának arcképét Bécs ostromával kapcsolatban. 
1684-ben egy névtelen újság már egészen más felírással hozza ugyanezt a met
szetet. (Breve e distinto Raggvaglio Delia prohibitione . . ., Treuigi.)

A francia, hollandus stb. újságok török-magyar vonatkozású újságjainak 
száma már sokkal kisebb, és — ahogy erről még majd szólunk a következőkben 
— önálló híreket alig találunk bennük, majdnem mindig a német vagy olasz 
újságok mondanivalóit veszik át. A kevés önálló tudósításra azonban a már jel
zett, s általánosnak nevezhető fejlődési sajátságok érvényesek. Pl. eredeti munka 
az 1683-ban kiadott Letre du Grand Tűre Écrite a l ’Empereur sur son départ 
de Constantinople. (H. n.) Annyira eredeti, hogy teljes egészében apokrif. Ld. 
m ég: Ibrahim Bassa de Buda. Nouveile Galante. Colognp, 1686. — A hollan
dusoknál különösen a vallási harcoknak volt nagy visszhangja, német és latin 
újságok alapján. Ld. pl. Apponyi i. m. II. 742., 744., 750., 751., 752, 768., 
773-/ 774-> 789 -> 795- sz.
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hanem ahogy elképzelték, hogy történhettek, nem a valóságot rajzolták 
meg, hanem annak árnyképét, visszhangját. Tudósításaik nem mások 
távoli világok otthon elgondolt és kiszínezett karikatúrájánál, ismeretlen 
emberek, ismeretlen életéről kitalált rémmeséknél, össze-vissza híreik, 
zagyva tudósításaik mögött mégis bizonyos egyöntetűséget fedezhetünk 
fe l: lépten-nyomon sablonos vonásokra bukkanunk. A várostromok, 
kegyetlenkedések, égi csodák szubjektív hangja gyér változtatásokkal 
legtöbbször ugyanazt vagy nagyon hasonló leírást takar, s nem egyszer 
még a tényeknek vélhető föl jegyzések is megismétlődnek néhány 
évtized múlva más formák, más keretek között. Az írók fantáziájá
ban és a közvéleményben kialakult egy megmerevedett kép a török 
harcokról, s a változó események adta keretben egy évszázadon 
át tovább élt, kibélelve és kitöltve sablonos szenzációival az unalmas 
valóságot.1

Ezekután önkéntelenül merül föl bennünk a kérdés, vájjon a meg
ejtő hang, az elő-elő bukkanó élményszerűség nem máz-e csupán, arra 
való, hogy félrevezesse az olvasót, elhitesse, hogy nem konvenciózus 
tudósításról van szó. Vájjon valóban szemtanúk írták-e a tudósítá
sokat s nem olyanok, kik Magyarországon, török harcokban sohasem 
jártak, otthon élték nyárspolgári életüket s híreiket itt-ott hallott 
mende-mondákból szedték össze. Meg kell tehát vizsgálnunk az újságok 
forrásait.

Az első, ami a hirlapok áttekintésénél azonnal szemünkbe ötlik, 
hogy ugyanarról az eseményről nagyon sok teljesen megegyező újság 
jelent meg egészen különböző helyeken. Már 1522-ben a »Türcken 
puechlin«-nek öt megegyező kiadását ismerjük.2 A mohácsi vészt 
tárgyaló újságokból pár nap különbséggel teljesen azonos szövegű és 
című jelentések láttak napvilágot Nümbergben, Augsburgban és Strass- 
burgban.3 Ugyanebben az évben a »magát török császárnak mondó

1 Tipikus példája ennek egy 1687-beli újság Budavár visszafoglalásáról : 
Der eylende Currier, Mit sich bringend Die . . . mit stürmender Hand eroberte 
Vestung Ofen . . . (H. n.) Az ostrom leírásában ilyenek olvashatók : »Die Trom
mel bummt und die Trompet — Thut beyderseits erschallen : — Einer dem an
dern Streit zu Wett — Die Stuck gleich Donner knallen : — Man approchiret, 
man schiefft, miniret, — Man stürmet, man turniret, — Hat lang gewehrt, bisz 
dasz die Heerd — Das Ofenloch verspüret. . .« stb.

2 Türcken puechlin. Ein Nützlich Gesprech oder unterrede etlicher per- 
sonen . . ., H. n. 1522. Mind az öt kiadása 1522-ből, nyomtatási helye egyiknek 
sincsen megjelölve.

3 Pukánszky i. m. i. h.
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véreb kegyetlenségeiről« írott rémiratnak hét,1 egy másik török tárgyú 
levél-tudósításnak pedig tizenhárom különböző, mégis teljesen meg
egyező kiadása maradt ránk.2 Tizenegy évvel később Brenz röp- 
irátának volt nagy sikere, arról, hogyan kell viselkedni török betörés 
esetén : hat különböző kiadását ismerjük.3 Nagy port vert fel Sziget
vár és Gyula eleste 1566-ban. Gyula elestéről ugyanaz az újság öt 
különböző helyen nyolc kiadásban maradt ránk,4 s az ezévi hadműve
letekről négy újságnak tizenhárom megegyező kiadása ismert.5 De 
egész kis, aránylag jelentéktelen események tudósításai is több kiadást 
értek el, ha »érdekesek« voltak. A szikszói vásáron rajtaütő török 
portyázók történetét előadó újság például négy kiadásban maradt 
ránk.6 Egyes újságok azután néhány évi pihenés után minden változ
tatás nélkül újra fölbukkantak. Legnagyobb sikere egy V. László

1 Hernach volgt des Bludthunds der sich nennet eyn Türkischen Keyser 
gethaten . . ., H. n. 1526. Hét kiadását Id. Ballagi i. m. 297 — 303. sz. A kiadások 
között a helyesírástól eltekintve egy különbség van. Címlapján mindegyik más
más rajzot hoz. Kiadási helye egyiknek sem ismert.

2 Auszug eines Briefes wie einer so in der Türckey wonhaftig seinem freund 
in dise Land geschriben. H. n. 1526. Ld. Kertbeny i. m. 52. 1. és Apponyi i. m. 
I. 186. sz. Megjelenési helye csak kettőnek ismert : Nürnberg és Wittenberg.

3 Johann Brenz : Türcken Buechlein, wie sich Prediger und Laien halten 
sollen, so der Turck das Teutsche Land überfallen werde . . ., H. n. 1537. Ld. 
Kertbeny i. m. 503 — 508. sz. Megjelenési helye csak kettőnek ismert : Wittenberg 
és Nürnberg.

4 Newe zeyttungen, von dem 5. tag Augusti, disz 1566 Jars, ausz Wien 
was sich vor der Vestung, Statt vnnd Schlosz Jula . . ., Nürnberg, 1555. További 
kiadásai, mind ugyanebből az évből : Nürnberg, Augsburg (3), Straßburg, Dilin- 
gen, és egy h. n.

6 Auszug etlicher Zeitungen, was sich zum Anfang des jetzigen Türken
kriegs . . . inn Vngern verloffen hat . . ., 1566. Két kiadása van Nürnbergből és 
egy Augsburgból. — Auszug Newer Zeitungen, ausz der Röm. Kays. May. Feld
herr in Hungern . . ., 1566. Két kiadása van Augsburgból, egy StraBburgból. — 
Newe Zeitungen ausz der Röm. Kays. May. Feldläger in Hungern, Jetzt bei Ga- 
morren . . ., 1566. Augsburgból két kiadása ismert, egy StraBburgból, egy pedig 
h. n. — Newe Zeitungen welcher massen Herr Lazarus von Schwendi . . .  im Zips 
die Türken und Tartern zum andermal erlegt, geschlagen . . ., 1566. Nürnbergből 
és Rotenburgból egy-egy kiadása ismert, Frankfurt a. M.-ból pedig kettő.

* Newe Zeyttung ausz Ungern. Kurzer Bericht, der bey dem Marckt Sixo 
in Obern Hungern . . ., 1588. Prágából két kiadása ismert, Münchenből és Nürn
bergből egy-egy. — Ld. még : Newe Zeittungen, Welcher Gestalt d’Herr Christoff 
von Tieffenbach, . . . die Vöstung Hatuan belagert . . ., 1594. Egy kiadása ismert 
Prágából, egy nyomtatási helye nincs megadva. — Francisci Cheregati erw. 
Bischoff zu Agrutin . . . päpstlichen rhedner potschaft zu Nüremberg . . . .  1522. 
Három kiadása ismert, mindegyik nyomtatási hely nélkül.



A  T Ö R Ö K K O R  N É M E T  Ú JS Á G ÍR Ó D A L M A 241

királyról szóló, m ég a könyvnyom tatás előtt keletkezett népéneknek  
vo lt. Tizenhárom  kiadását ism erjük, az utolsót 1650-ből.1 Az érde
kesebb újságok általában jóval tú lélték  aktualitásukat. Az egyik  II. 
Lajos király szerencsétlen halálát sirató ének 1570-ig hat új kiadást 
ért e l.2 Szigetvár ostrom áról az egyik  újság m ég 1631-ben is v issza
járt.3 Nem  is szólva a már kom olyabb, részletesebb, esetleg több  
esem ényt átfogó tudósításokról, m elyek valósággal sorbajártak a leg
különbözőbb ném et nyom dákban.4

Mindebből láthatjuk , h ogy az újságok nagyrésze csak utánnyom at 
vo lt. E gy-egy  esem ényről sok tudósítás m aradt ránk, de csak kevés 
variáns. Nem  egyszer azok a tudósítások, am elyek legjobban bizony
gatták  önállóságukat, szintén csak utánnyom atok voltak. íg y  a szem 
tanúságával dicsekvő Budavár visszavételét tárgyaló ének közönséges 
m ásolat, egészen ostoba, szenzációt hajhászó javításokkal.5 A Zrínyi 
haláláról szóló ének pedig, am elyik annyira leszólta az előtte lévő értelem  
és stílus nélküli hasonló tárgyú m unkákat, m aga is egyik  már m eg
jelent tudósítást másolja szószerint.6 Ide, a szószerinti átvételek  közé

1 Ein Hüpsches Lied von dem Künig Laszla. H. és é. n. (1512). — Nürn
berg, 1513. — Nürnberg, 1530. — H. és é. n. — Zürich, 1545. — Augsburg, 1560.
— Nürnberg, 1560. — Nürnberg, 1560. — Straubing, 1580. — Basel, 1589. — 
Basel, 1610. — Basel, 1626. — Luzern, 1650. Ezenkívül még meghatározhatatlan 
helyű és évű kiadványok is akadnak. Ld. Kertbeny 24—25. 1.

2 Ein newer Bergreyen von Künig Ludwig aus Vngern . . ., H. n. 1526.
— Nürnberg, 1528. — H. n. és é. n. — Nürnberg é. n., 1555, 1560. — Straßburg, 
1570. Ld. Kertbeny 305 — 310. sz.

3 Ein schön Lied, vom Graff en Nicolaus von Serin . . ., 1566. — Freiberg, 
1618. — H. n. 1625. — H. n. 1630. Ld. Apponyi i. m. II. 741., 807., 821. sz. és Wel
ler : Annalen . . .  II. 407. 1.

4 Chronica oder Zeitregister aller fürnembsten Historien. Erfurt, 1586. — 
Ulffen, 1591. — Nürnberg, 1592. — Köln, 1594. — Nürnberg, 1602. — H. n. 
1607. — Augsburg, 1609. — Nürnberg, 1622. — Straßburg, 1624. — Nürnberg, 
1627. Ld. Kertbeny i. m. 963 —968. sz. Ugyanez az érdeklődés nyilvánult meg 
természetesen minden érdekesebb újság vagy könyv iránt, akár magyar vonat
kozású volt, akár nem. Pl. Joh. Wahr. Sleidanus : Beschreibung geistlicher und 
weltlicher Sachen unter Carolo V. verloffen . . . Basel, 1556. — Porzheim, 1557.
— Frankfurt, 1558. — Porzheim, 1559. — Straßburg, 1568, 1575, 1580. — 
Frankfurt, 1581.

6 Diarium Der Andermahligen Belagerung Ofen. Riga, 1686.
6 Schauplatz Serenischer auch anderer Teutschen Tapffern Helden-Thaten..,, 

H. n. 1664. A munka a Denkmal Serenischer Hölden-Thaten . . . (H. n. 1664) 
utánnyomata. A Denkmal . . . bevezetése elmaradt, majd hozzácsatolt néhány 
közben történt újabb hírt, pl. Ujzerinvár ostromáról, egyébként szóról-szóra 
megegyezik forrásával.
Évkönyv az 1SM2. évre.
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sorozhatjuk a más nyelvből fordított újságok egy csoportját is. Első
sorban a latin nyelvű relációkat fordították németre, de más nyelvekre 
is. Példának felhozhatjuk az 1606-os béketárgyalásokról kiadott 
latin hivatalos jelentés és német fordításának tizenegy megegyező 
kiadását.1

Aránylag azonban kevés azoknak az utánnyomatoknak száma, 
amelyek szószerint, változtatás nélkül közölték le forrásukat. Legtöbb
jük, ha már a szöveget változatlanul is hagyta, legalább a címet átírta, 
ne legyen olyan feltűnő a hasonlósága. Az aztán már találékonyságán és 
egyéniségén múlott, hogy csak egyes szavakat cserélt-e ki vagy egészen 
új címet írt, még nagyobb szenzációkat ígérve. A hatásosság kedvéért 
lett pl. Pázmány röpiratának nyugodt címéből: »A magyar lázadás 
hamis okainak megcáfolásá«-ból »Magyar rebellis-dörmögés«; a címé
ből senki sem sejtheti, hogy tartalmuk teljesen megegyezik.2

Egy következő fok azután, hogy a szövegen is változtatnak. Emez 
csak néhány kifejezést módosít, esetleg a megjegyzéseket formálja át. 
Egyik pár sort betold vagy kihagy, a másik már egész fejezeteket csap 
hozzá vagy húz ki, míg a harmadik átkölti, versbeszedi az eredetileg

1 Exemplar Reconciliationis cum Hungaris factae . . ., Bécs, 1606, Prága : 
1606, Prága : 1607, Bécs : 1613. — Abdruck Der Friedenshandlung . . ., Prága, 
1606, Nürnberg, 1606, Nürnberg, 1606. (Külön fordítás. V. ö. Szabó : Régi Ma
gyar Kvtár. III. 1030., 1031. sz.), Prága, 1606 még két kiadás (u. o. 1032., 1041., 
1034. sz.), Nürnberg, 1607, H. n., 1607. — Ld. m ég: Declaratio Belli Hungária 
nuper edita a Serenissimo Michaele Apafio . . ., H. n. 1682 ; The Declaration of 
the Hungarian War . . ., London, 1682 és The Declaration of the Hungarians . . . 
London, 1682 ; Verklaring van den Hungerschen Oorlog. . ., Sevenbergen, 
1682.

2 (Pázmány) : Falsae originis Motum Hungaricorum Succinta Refutatio . . . 
H. n. 1620. Német fordítása: Vngerischer Rebellions Brunn, Das ist wahrer 
gegenbericht wider die Vnwahre Inricht. .  ., Augsburg, 1620. — Ld. még : Kurtzer 
und warhaffter Bericht, der höchst Ruhm . . ., Graz, 1664. Ugyanazzal a tarta
lommal : Nach dem bisz anhero von der höchst rühm und denckwürdigen . .  . nicht 
tentirten Entreprise . . . ,  Regensburg, 1664. — Kurtzer Bericht, über die Ent
satzung Lewentz . . ., Augsburg, 1664. Ugyanazzal a tartalommal : Kurtzer 
Bericht, Uber die jetzige von vnsern Volckern erhaltenen Victori bey Entsatzung 
Leventz . . ., Wien, 1664. — Ein schön Lied, vom Graf fen Nicolaus von Serin. 
Freiberg, 1618. Ugyanazzal a tartalommal: de sokkal hosszabb címmel. V. ö. 
Apponyi i. m. II. 807. sz. További címvariációk : Ein Klaglied, von dem Thewren 
Helden . . ., H. n. 1630. és Zwey Klaglieder. Eins von dem thewren Helden . . .t,
H. n. 1604. — Newe Zeytung, von dem 5. Augusti diss 66 Jars . . . von der vesten, 
Stat vnd Schloss Jula . . ., Dilingen, 1566. További címvariációi : Apponyi i. m.
I. 409., 410. sz. Francia ford. : Nouuelles ennoyées de Vienne . . .  au diet moys 
d ’Aoust, 1566 . . ., Paris, 1567.
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prózai tudósítást.1 így jutunk el azután az átvételek leggyakoribb 
fajtájához, amikor az író átdolgozza az előtte fekvő híradást. Nem sokat 
változtat rajta, csak betold egy kicsit, egy-egy új ötletet, szenzációt, 
ami éppen eszébe jut, míg mást elhagy, de mire öt-hat átíráson keresztül
esett az újság, egymás mellé állítva az első és utolsó variációt, — ha 
a közbeeső állomásokat nem ismerjük, — rájuk sem ismerünk, hogy 
egy tőről fakadtak. Jellemző példája az átdolgozásnak az egyik Buda 
visszafoglalásáról készült diárium. Már amúgy is tódító forrásának ada
tait nem találhatta elég szenzációsaknak : az ostrom nem volt elég véres, 
kevesen haltak meg, semmi hallatlan vagy iszonyatos nem történt. 
Először is tehát kihagyta az unalmasabb részeket (felvonulások, nyu
galmi állapotok rajza stb.), viszont helyettük »fontos« új hadmozdula
tokat illesztett be. így iktatta be pl. a hajdúk egy külön vállalkozását, 
rajtaütését, amelyiken — s ez a lényeges — »száz gyönyörű szép asszonyt 
zsákmányoltak« a töröktől. Hogy pedig az ostrom minél borzalmasabb 
legyen, a sebesültekből következetesen halottakat csinált, de még 
számukat is jól felkanyarította.2 Munkáját azután egyéb források

1A Diarium Der Andermaligen Belagerung Ofen (Riga, 1686) c. újság 
pl. ált. szószerint követi a Diarium, oder kurtze und wahrhaffte Erzehlung . . . 
(h. n.) c. tudósítást. De hogy a hasonlóság ne legyen olyan feltűnő, új bevezetést 
ír munkájához, s néhány statisztikai összeállítást meg elhagy. Az eredeti munka 
személyes élményt lehelő kifejezéseit pedig mindenütt személytelenekre változ
tatja. (»mentünk« — »a sereg ment« stb.) — Ld. még : Ismeretlen c. újság a Ka
nizsa és Sziget közti ütközetről, Eberau, 1587. Utánnyomata: Newe zeitung 
ausz Ungern, auch gründtlicher vnd warhaffter b er ich t... Graz, 1587. U. e. 
Nürnberg, 1587, Augsburg, 1587. Az augsburgi kiadás már versbe szedi az első 
háromban még prózai tudósítást. — Warhafftige Newe Zeittung von dem Türcken, 
wellicher eyn gefangner Türck zu Wien, auff die Fragstuck so hierinn begriffen, 
geantwort. H. n. 1532. A munkának sikere lehetett, mert még ugyanabban az 
évben bővített kiadása jelent meg. Von zweyen Türcken newlich gefangen was 
sie gefraget worden, vnd geantwort haben. H. és é. n. (1532.) Ebben már a kérdé
sek száma is több, s az első török válasza után megszólal a második is. Ez jelen
tősen többet tud az elsőnél. — A relációkat azonban nemcsak kiegészítették, 
de folytatták is : Denkmal Serenischer Hölden-Thaten . . . bis auf den Mai monat 
ietzigen 1664 jars verrichtet. H. n. 1664 ; Continuation des Serenischen Denkh- 
mals . . . bis zu endt des Avgvsti, Anno 1664. H. n. 1664 ; Fernere Continuation 
Des Serenischen Denckmahls. Was sich weiters zugetragen in Hungarien, bisz 
auff beyderseits getroffener Frieden. H. n. 1665. stb.

* a) Diarium oder kurtze und warhaffte Erzehlung alles des Jenigen was 
Zeit währender Belägerung der gewaltigen Vestung . . . Ofen, sonst Buda genannt, 
von Tag zu Tag sich zugetragen . . ., H. n. 1686. b) Diarium Der Andermaligen 
Belagerung Ofen. Riga, 1686. Június 26. a) írja : A török reggel kitört a várból, 
de visszaverték. »Jedoch ist der Feind auch mit Hinterlassung zehn bisz 12 Todten

16*
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mellett felhasználta a következő »szemtanú«, átvett belőle, kihagyott, 
betoldott. Fantáziája ugyan kisebb volt, mint kollégájáé s inkább 
a különböző források híreit keverte, gyúrta egy szöveggé. Sikerült 
azonban a dátumokat, eseményeket úgy összekevernie, hogy kiigazodni 
is alig lehet belőle.1 De már korábban is ez volt a módszer. Bethlen 
hadjáratairól pl. az egyik latin híradásnak két német fordítása is készült. 
A két azonos tárgyú fordítás azonban nem egyezik meg egymással.* 

Az ilyen átvételeknek sem ország, sem nyelvi határ gátat nem 
szabhatott, német és nem német újságirodalom egybeolvadt, s koszorúra 
lehetne fűzni az egymásból születő írásokat. Megemlítjük a Szigetvár 
1566-os ostromáról készült újság vándorútját. Még az ostrom évében 
készült az a valóban szemtanú horvát nyelvű tudósítás, mely ugyan 
nyomdába nem került, de emlékét fenntartotta Budina Sámuel latin 
fordítása, amelyben becsületesen hivatkozik forrására. Budina fordí
tását még ugyanabban az évben németre is átdolgozták, erősen rövidí
tett formában, egy év múlva pedig kisebb eltérésekkel olaszra fordí-

sich zu retiriren gezwungen . . .« Délután újabb harcok : »vom Feinde sind auch 
etliche erschossen worden.« Ugyanerről a b) ezt írja : Reggeli harcnál: »10 bles- 
siret: und 12 Todten.« Délután : »Vom Feinde wurden auch 30 erschossen.« 
— Július 6-án, a) szerint*: roham közben 1 kapitány, 6 közlegény megsebesült, 
2 meghalt, b) szerint: 1 kapitány, 4 közlegény sebesült, 8 meghalt. — Július 
15-én a) szerint: a töröknek száz halottja volt, b) szerint: 200 halottja, 100-nál 
több sebesültje. — Más példa : a) Newe Zeytung von dem 5. Augusti disz 66. 
Jars ausz Wienn von der vesten Stat vnd Schlosz Jula in Vngern 40 meyl vnder 
Ofen. Dilingen, 1566. b) Newe zeytungen von dem 5. tag Augusti disz 1566 Jahrs 
ausz Wienn . . ., Nürnberg, 1566. b) szórúl-szóra közli a) szövegét. De kifejezéseit 
határ ozottabbra változtatja. Pl. a) írja : Es sollen etlich Vngern . . . .  b) így írja : 
Es haben etlich ungern . . . stb. Ezt a változtatást az egész tudósításban végig 
veszi. Mindkét tudósítás elején egy metszet látható. Az a) rajzán egy hegyre 
épített vár van, alatta két egymásnak rohanó sereg, mindkettő teljes nyugati 
páncélzatban. A b) rajzán a vár már lángokban áll. A kép első részén pedig nyu
gati polgárruhába öltözött turbános törökök láthatók, ahogy éppen asszonyokat 
és gyerekeket gyilkolnak.

1 Journal, oder Wahrhafftig- und ausführliche Erzehlung alles dessen, was 
zu Anfang und Ende der Beläger-bisz glücklicher Eroberung . . . der Stadt Ofen. 
(H. n. 1686.) Pl. a specificátiókat, amelyeket forrása a hadsereg létszámáról az 
ostromot megelőző csetepatékról közölt, ő egyszerűen átrakta a várostromhoz ; 
a számokat persze kellően fölnagyította. Ugyanerre ld. még a 246. 1. 2. j e g y z .  is.

2 Historica narratio De Rebellione Hungarorum per Bethlenum Gaborem 
procurata . . ., Antwerpiae, 1621. Ugyanebből a latin kiadásból készült külön- 
külön német fordítások : Dray underschiedliche Tractátlein . . ., H. n. 1621. és 
Der Röm. Kay : Auch zu Hungern vnd Böheim Königl Mayest: Edictal Cassa
tion . . ., Augsburg, i 621.
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tották le. 1584-ben újra lefordította németre Schrott Márton. 1586- 
ban a latin kiadást Karnarutic átköltötte újra horvátra, versben, hogy 
azután a későbbiekben mindegyik kiadás önálló egyénként éljen tovább 
új kiadásokban s új variációkban.1 így indult el több német újság 
összerakásából és átdolgozásaként a francia Fumée Márton nagy mun
kája »a magyarországi felfordulás« történetéről 1594-ben. A sokat ígérő 
cím mögött a török harcok összefoglaló ismertetése rejlik, egészen 
újság stílusban és szinten. Két év múlva már átdolgozták a németből 
született munkát újra németre, majd újabb négy év múlva angolra, 
mindegyiket elég nagy változtatásokkal. 1608-ban pedig újabb, immár 
két kötetre bővített francia kiadása jelent meg.2 Még ennél is dicsőbb 
utat futott be egy évszázad múlva Vaelckeren János Péter latin- 
nyelvű munkája Bécs második török ostromáról és felszabadításáról 
1683-ban. Az egyéb tudósításoktól csak terjedelmében különböző 
naplónak még ugyanebben az évben egy bővített, »javított« kiadása 
jelent meg, ugyancsak Bécsben. Az olasz átdolgozás a latin eredetivel 
egyszerre született meg Firenzében, s egy éven belül újabb két fordítás 
Nápolyban és Velencében. Az első német kiadást csak 1684-ből ismerjük, 
de ez már jelentősen bővült a latinhoz képest, tárgyi, de főként lírai, 
jellemző és leíró betoldásokkal. Ugyanekkor Bruxellesben is meg
jelent egy latin kiadása, majd a francia s angol átdolgozás is napvilágot 
látott a szokásos kihagyásokkal és betoldásokkal. Ezek még mind 
Vaelckeren nevét hordozták. Formanti Bécs ostromáról szóló műve 
azonban már meg sem említi Vaelckeren nevét, bár munkáját legtöbb

1 Sziget ostromáról egy nyomtatásba nem került horvát leírás az ős. Ebből : 
Budina Sámuel: Historia Sigethi . . ., Viennae, 1568. — Ebből : History von 
Eroberung der ansehenlichen Vesten Sigeth . . Augsburg, 1568, Historia di 
Zighet . . ., Tvrino, 1569 — Martin Schrott : Wappenbuch des Heiligen Römi
schen Reichs . . ., München, 1581, és Charmarvitichiv : Vazetye Sigetta grada 
sloxena. Venetia, 1586.

* Martin Fumée : Histoire des Troubles de Hongrie . . ., Paris, 1594. Ebből 
Historia von den Empörungen . . ., Cölln, 1596. The historie of the trovbles of 
Hvngarie . . ., London, 1600, és M. Fumée : Histoire generalle des Trovbles de 
Hongrie et Transilvanie . . . 1 — 2. k. Paris, 1608.

Az általában szokás volt, hogy a németül megjelent nagyobb munkákat 
szerzőjük mindjárt latinul is kinyomatta, a nem német, külföldi közönség szá
mára. így Stern Péter munkáját (Belegerung der Statt Wien . . ., 1529) már meg
jelenésekor lefordították latinra is, »ut intelligerent etiam Hispani, Itali, Galli, 
ceterique nationes Christiane suam quoque rem agi, quum proximus arderet 
paries.« (Viennae Austriae urbis . . . obsessae historia. 1530. V. ö. Waczulik i. m. 
79- 1.)
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helyt szószerint beledolgozta beszámolójába, ugyanúgy, ahogy Rosetti 
sem hivatkozik rá, pedig, ha alapos átdolgozással is, de mégis csak ez 
volt munkájának alapja.1

Magasabb igények jele volt azután, ha valaki több újságot tett 
maga elé s azokból írta ki munkáját, felhasználva mindegyikből a leg
szenzációsabb részt. Sajnos, csak ritka alkalommal vagyunk olyan 
szerencsés helyzetben, mint annál a Buda elfoglalásáról tudósító »Újság 
azaz valóságos és részletes jelentésinél, hogy forrásait ismerjük. Beveze
tésében nagy büszkén leszögezi, hogy az ostromban »személyesen részt- 
vett tisztektől és másoktól« szerezte értesüléseit, de forrásai mást mon
danak. Néha mondatról-mondatra nyomon követhetjük mesterkedéseit, 
ahogy hol kivonatolja, hol átírja, hol egyszerűen lemásolja vagy átcso
portosítja »szemtanúi« vallomását.2 De se szeri, se száma azoknak 
a jelentéseknek, amelyeknek bár minden szava ismerős, az egymáson 
átnyúló lopkodások következtében nem állapíthatjuk meg pontos 
családfáját.3 * * * * 8

Végignézve az újságirodalmat, egy áttekinthetetlen káosz tűnik 
elénk, egyik leírás kapcsolódik a másikhoz, harmadikhoz, a Birodalom 
másik végébe vagy idegen országba, mindegyik újság rokon a másikkal

1 Vaelkeren : Vienna a Tureis obsessa a Christianis eliberata, sive Diarium 
obsidionis Viennensis . . ., Viennae, 1683. — Bővített kiadása : Wienna, 1683. 
Német kiadás : Linz, 1684. Olasz kiadás : Firenze, 1683, Neapoli, 1684, Velence, 
1684. Francia kiadás : Bruxcelles, 1684. Angol kiadás : London, 1684. Továbbá 
latinul: Bruxelles, 1684. Egyéb kiadásai: Formanti: Raccolta déllé Historie. 
Venetia, 1684 és Fr. de Rossetti: Raggvaglio distinto di quanto occorse nella 
campagna . . .  Velence, 1684.

2 Journal, oder warhafftig- und ausführliche Erzehlung . . . (H. n. 1686.)
Főforrása : Diarium oder kurtze und warhaffte Erzehlung alles des Jenigen was
Zeit währender Belagerung . . . Ofen. H. n. 1686. Használta még az elsőből készült
Diarium Der Andermaligen Belagerung Ofen (Riga, 1686) címűt, és a Wahr
haftig und auszführlicher Bericht. . ., Belagerung der Stadt Ofen (Augsburg
é. n.) címűt is.

8 Megemlítjük itten pl. Hartmann Schedel: Weltchronik (H. és é. n. a 
XVI. sz. elejéről) c. testes munkáját, amelyről Fueter Eduard is azt írja (Ge
schichte der neueren Historiographie. München—Berlin, 1925. 185. 1.), hogy át
tekinthetetlen compilatio. Főforrása Fr. Jakobus von Bergamo : Supplementum 
Chronicarum c. műve, de mellette még megállapíthatatlan tömegű egyéb újság
hírt is »beledolgozott«. — A határ- és gátlásnélküli ollózásra frappáns példákat 
hoz Trostler József (Ung. Stoffe i. d. deutschen Dichtung des ly . Jahrhunderts. 
Ung. Rundschau 1915. 158—166. 1.), ki a XVII. századból öt krónikás újságot 
ismertet, melyek sok egyéb között még Istvánfi Miklós Históriájából is vettek 
át részeket. Persze a nélkül, hogy ezt megemlítenék.
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1 Néhány példa a nemzetközi variációk, fordítások és átdolgozások töme
géből : Dis buechlein saget von d’grausamen und erschrockenlichen handlung 
und gethaten des Bluthunds, d’sich nennet ein Türkischen Keyser . . . H. n. 1526. 
Francia fordítás : Sensuyuent les faitz du chien insaciable du sang chrestien, 
quel se nomme Lempereur de Turquie . . H. n. 1526. — Neuwe ceytunghe, 
Warhaftiger bericht wie Ferdinandus Ertzhertzog tzu Oesterreich tzu Künig 
in Beham erw elt. . H. n. 1526. Francia fordítása : Certaine nouulle, Comment 
le tresnoble Fernand Duc Dautriche est esleus Roy de Boheme . . H. n. 1526.
— Potentissimi Hungáriáé Bohemiaeque Regis, Ferdinandi . . . coronatio . . ., 
Antverpen, 1527. (Ismeretlen német munka fordítása.) Ebből francia fordítás: 
La triumphante entrée et couronnement de Fernant de la Royalle maieste de 
Honguerie . . ., Anvers, 1527. — Wahrhafter auszug vnd bericht, was sich . . . 
wider den Türcken . . . zugetragen . . ., Nürnberg, 1566. Francia fordítás : Recit 
veritable des schoses aduenues en l’armée chrestienne . . ., Paris, 1567. — Auszug 
etlicher Zeitungen . . . sampt Eroberung der Veste vnd Schlosz Dotes . . Augs
burg, 1566. Francia fordítás : Apponyi I. 419. sz. — Türcken Trutz und Gottes 
Schutz . . ., H. n. 1661. Francia fordítás: Apponyi IV. 2058. sz. — Novigradt 
die grosz Vestung eingenommen . . ., Nürnberg, 1594. Dán fordítás : Nouigradt 
det store Befestelse indtagit. . ., Kiöbenhaffn, 1594. — Glaubwürdiges Diarium 
und Beschreibung dessen was Zeit währender Türckischen Belagerung d. Kays. 
Haupt- und Residenz Stadt Wienn . . ., Nürnberg, 1683. Angol és spanyol for
dítás : Aponyi II. 1134., 1149. sz. — Glaubwürdiger Abdruck Desz Kaiserlichen 
Perdons . . ., H. n. 1684. Latin kiadása: Régi M. Kvtár III. 3326. sz. Angol 
kiadása : Apponyi IV. 2178. sz. — Beweglich Ermanungs-Schreiben Georgen 
Racokzki . . ., H. n. 1644. (Fordítás a latin eredetiből.) Más német kiadása: Apponyi 
IV. 2037. sz. Angol kiadása : Apponyi II. 835. sz. Mind 1644-ből. — Egyik isme
retlen német újságnak Buda visszavételéről még 1685-ben két francia átdolgozása 
jelent meg, és egy angol. V. ö. Apponyi II. 1249., 1269., 1236. sz. Ugyanezt fel
használta egy nagyobb munka is, ugyanebben az évben : Apponyi II. 1277. sz.
— Beschreibung einer -wunderlichen That, die sich zu Pressburg hat zugetragen. 
Preßburg, 1643 és Augsburg, 1643. Ugyanez latinul: Pozsony, 1643, majd Ut
recht, 1647. Olasz kiadása : Firenze, 1643. V. ö. Apponyi IV. 2034. sz.

A német fejlődés jegyei egyébként a többi európai újságoknál is megtalál
hatók. íme néhány példa. Le solennisme Feste et gloriosissimi Trionfi fatti nella 
citta di Possonio . . ., Firenze, 1572. Kisebb átdolgozásokkal ugyanebben az 
évben megjelent Rómában is. — A Raggvaglio historico della guerra tra l ’Armi 
Cesaree . . ., Velence, 1683 c. újság kiadási évében Velencében más-más kiadóknál 
öt, részben változatlan, részben átdolgozott bővített kiadást ért el. Ugyanakkor 
megjelent Pármában, Bolognában, Milánóban is, 1684-ben pedig már spanyol 
fordításban is kiadták Madridban. V. ö. Apponyi II. 1055., 1056., 1057., 1058., 
1068., 1069., 1070., 1071. sz. és IV. 2162., 2163. sz. — Bizarus Péter 1569-ben 
adta ki Lyonban a magyarországi háborúról írott munkáját: Della guerra fatta 
in Ungheria . . .; 1570-ben Ulloa Alfonz spanyol nemzetiségű, császári zsoldban 
álló diplomata ugyanezt szórúl-szóra lemásolva újra kiadta, de a saját neve alatt. 
Még kenetteljes ajánlást is írt eléje, kérkedve, »La onde mi essendo riuscita questa 
impressa non men felice che honorata . , .« (Le Historie di Europa . .  Venetia,
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hatjuk : igen kevés azoknak az újságoknak a száma, amelyet szem
tanúk, az eseményekben résztvevők írtak.1 A megtévesztő önbizalmú 
reklámok és lírai hang mögött közönséges átírások, átdolgozások, tol- 
dott-foldott harmad, negyedkézből átvett »igazságok« rejtőzködnek. 
Abban a korban az újságíráshoz nem helyszíni tapasztalatok kellettek. 
A szerkesztéshez egy lehetőleg ugyanarról a tárgyról szóló kész újság 
kellett, ennek szövegét leírták, többnyire szószerint, de zagyva sor
rendben, hogy rá ne ismerjenek. Időnkint egy-két adatot megváltoz
tattak, néhány szempontot átfordítottak, egyes eseményeket kiemeltek 
vagy elsüllyesztettek, esetleg egy jelenlévő másik munkából vagy 
fantáziájukból pár dolgot még betoldottak, mulattató vagy szenzációs 
mesékkel a szárazabb részeket kitöltötték, s készen volt az új »sosem 
hallott friss újság«. Ezek után az is nyilvánvaló, hogy az újságokat 
minden egyes esetben külön-külön alapos vizsgálat alá kell vetnünk, 
vájjon elfogadhatjuk-e tárgyi adataikat vagy sem. Általában nem, 
s az az újság a kivételes, amelyik úgy írja meg a dolgokat, ahogy azok 
valóban történtek.

Az újságokban azonban nemcsak tárgyi adatokat találunk, hanem 
az újság állást is foglal híreivel kapcsolatban. Elmondja véleményét 
a hadviselő felekről, szövetségesről és ellenségről. Jellemzi az előkerülő 
hősöket, dicséri őket vagy pálcát tör fölöttük. Buzdít a további harcra 
vagy csüggedten a küzdelem reménytelenségéről ír. Hogy tiszta képünk 
legyen az újságokról, vizsgáljuk meg röviden szemléleti módjukat, 
szempontjaikat, a bennük megnyilvánuló hangulati, szubjektív elemet

i 57°, V. ö. Apponyi I. 437. sz.) Bizarus, amikor tudomást szerzett a dologról 
alaposan megírta a véleményét, (Pannonicvm bellvm . . Basileae, 1573), ez 
azonban Ulloa carrierjét nem zavarta. — Az egyik ismeretlen német munka 
átdolgozásaként Lyonban 1686-ban Le Comte Tekely címen egy újság jelent 
meg. Ugyanebben az évben kiadták Párisban és La Haye-ban is franciául. 1687- 
ben átdolgozták olaszra (Velence, 1687), s hollandra (Amsterdam, 1687). — A nem
zetek közötti átvétel egyébként nagyon gyakori volt, s különösen a németből 
való fordítás, átdolgozás franciára vagy hollandra, s ebből tovább olaszra vagy 
angolra mindennapos volt. Ld. még Apponyi II. 1115. és IV. 2202., valamint 
u. o. 1108. és 2192. sz.

1 Jó példa erre két XVII. századeleji, már igényesebb hetilap híreinek 
forrása. Az 1609-ben megjelent Aviso (Wolfenbüttel) és Relation (Straßburg) 
teljes évfolyama ránk maradt. Magyar híreit mindkettő mindig Bécsből vagy 
Prágából keltezi, s csak nagy néha akad egy-egy Pozsonyból vagy egyszer egy 
Tokajból kelt tudósításuk. Tehát — mai szóval élve — helyszíni tudósítójuk 
még ilyen nagy és komoly újságoknak sem volt, még kevésbbé lehetett az alkalmi 
lapoknak. így nem is tükrözhették szemtanuk véleményét. Az Avisora és a Rela- 
tionra ld. Schöne i. facsimile kiadásait.
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A hírlapok ugyanakkor, amikor kiemelik tudósításaik szenzációs 
és igaz voltát, rendesen azt is kijelentik, hogy pártatlanok. Nemcsak 
hogy nem tesznek hozzá az eseményekhez semmit, ami nem felel meg 
a valóságnak, de nem is hallgatnak el semmit, mert egyik fél iránt sem 
vezeti őket harag vagy szeretet. Ahogy egy 1528-as újság írta, híreit 
»színezés és hozzátoldás nélkül lenyomtatta, úgy ahogy neki jelen
tették«.1

Erre azonban legtöbbjük már címében rácáfol, már tárgyuk meg
jelölésében kiütközik az író vagy kiadó elfogultsága, még akkor is, 
ha aztán az események recitálása látszólag objektív hangon történik. 
Néha csak egy-egy óvatlanul kicsúszott jelző vagy megszólítás árulja 
el a szerkesztő pártállását,2 máskor azonban leplezés nélkül kinyil
vánítják érzéseiket. »Vidám friss újság Győr visszavételéről«, hirdeti 
az egyik, — »Szomorú történet Buda elvesztéséről«, mondja a másik. 
»Gyászos ének arról, mennyi sok keresztényt legyilkolt a török«, olvassuk 
itt, — »Örömteli reláció, hogyan veszett el majdnem 20.000 török«, 
látjuk amott. »Kálvinista orcátlanság«, kezdi címét egyik, — »Jezsuita 
istentelenség«, felel rá a másik.3 Mindjárt a címek ellene mondanak 
tárgyilagosságuknak.

Még inkább rácáfol erre az állításukra a szöveg. Az újságok írója 
és olvasója egyaránt benne élt a korszak nagy küzdelmeiben ; ha szemé
lyesen nem is vett részt a harcban, keresztény hite, német nemzetisége, 
politikai vagy vallási felfogása szívvel-lélekkel odaállította egyik vagy 
másik oldalra, s az eseményeket, melyekben érdekelve volt, nem is 
nézhette közönbösen. Vagy mellettük vagy ellenük állást kellett fog-

1 Abklag beider Könige von Frankreich und England . . ., H. n. 1528.
* Pl. a köv. címben csak a címzés különbözősége árulja el az író pártállását: 

Wahrhafftigen Neuen Zeitung von 1536 wie alle Kriegshandlung zwischen Römi
scher Kaiserlicher Majestät und den König von Franckreich sich zugetragen. 
H. n. 1536.

* PI. Des Türcken erschreckliche Belagerung der Stat Wien. H. n. 1529. — 
Ein schönes neues Klaglied . . . wie der Türck . . . die Christen ermordet hat. 
Augsburg, 1566. — Klägliche Newe Zeitung, was sich zu Rab . . . verlauf fen. 
H. n. 1594. — Fröhliche Newe Zeitung, wie die mechtige Vestung Raab . . . ein
genommen wurde. Dresden, 1598. — Fröhlicher Relation, was massen die Türcken 
schon bey 20.000 Mann verlohren . . ., H. n. 1664. stb. Vannak aztán gúnyolódó 
címek : Böhmischer mit Niederländischem Hirn gefüllter Wunder- und Streit
kopf . . ., H. n. 1619. — Caluinischer Mutwill . . ., Augsburg, 1620. stb. — Ha az 
író és közönsége egyik irányban sem volt érdekelve, a tudósítás valóban meg
lepően tárgyilagos. Ilyen érdektelen esemény volt pl. a lipcsei újságíró előtt I. Rá
kóczi György meg Bethlen István harca az erdélyi fejedelemségért. Ordentliche 
Wöchentliche Post Zeitungen. Leipzig, 1636.
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lalnia. Ez az oka, hogy az újságok szenvedélyes formában adják elő 
a látszólag érdektelen dolgokat is, s a lírai, szubjektív hang — függet
lenül a leírt tényéktől vagy jellemzésektől, — már magában jellemzi az 
író egyéni felfogását.

Az újságok többsége ugyanis egyéni élményeket, megfigyeléseket 
mesél. A Magyarországra vetődött landsknechtek vagy hadititkárok 
rendszerint beszámolnak útjukról, bemutatják pajtásaikat, jellemzik 
fölötteseiket, részletesen írnak a bánásmódról, kosztról, szállásról. 
Kitérnek a vidék lakosságára, hogy fogadták őket, barátságosak vagy 
elutasítók voltak-e, aztán általában a szövetséges csapatokról beszélnek. 
Szólnak a törökökről, kifejtik néhány érdekesebb szokásukat, elmondják 
egy-két összecsapásukat, s ezzel kapcsolatban megdicsérik vagy leszólják 
saját hadvezetésüket. Minderről és mindenről nyilatkoznak, de mindig 
elfogult, kicsinyes egyéni szempontból, pillanatnyi hangulatuk szerint, 
s legtöbb meséjük annyira személyes, hogy nem is tartoznék a nyil
vánosság elé. A közérdekűt az egyénitől nem tudják elválasztani.1 
Viszont érdekességök is ebben állhatott. Ez az élményszerű, megtévesztő 
hang, a kis-ember sorsán át előtárt világok közti harc megkapta a 
távoli polgárt, ki maga sem élt sokkal magasabb szellemi nívón, s szem
pontjai, látóköre sem értek messzebb. A tömeget általában már akkor 
sem a racionális tervek, száraz tényfelsorolások érdekelték, amin gon
dolkozni kellett, s amelyek nem vonták le a végső konzekvenciát, — 
hanem a lírai beszámolók; ezeken elmélázhatott, elkesereghetett, 
a gondolkozás racionális világa helyett hangulati álmokba ringatták.

Tárgyilagosságot, elfogulatlan, széleskörű szemléletet, az események 
fölött álló szempontokat tehát hiába keresünk az újságokban. Helyettük

1 Tipikus példa erre a szemléletre egy 1542-ből fennmaradt landsknecht 
ének : Ein new lied vom nehsten zug ins Vngerland, welcher geschechen ist im 
42. jar, wie es da ergangen i s t . . ., H. és é. n. V. ö. Apponyi I. 288. sz. A had
vezetésről, a háború céljáról stb. egy szót sem szól. A rossz élelmezést panaszolja 
szidja fölebbvalóit, a vezetést, a szégyenteljes visszavonulásról kesereg, s szidja 
a magyarokat, kik minden bajnak az okai. A legfontosabbak a tudósításban az 
ő egyéni problémái: »Der vns das liedlin new erdenckt, der Marggraff im ein 
braten schenkte, wenn er sich möchte nennen, die Hauptleute die schenckten 
jm ein Kleid, wenn sie ihm möchten kennen. — Der vns das liedlin hat erdacht, 
die Hauptleut haben im müde gemacht, er hat sich wolbekommen, er ist zwey 
mal in Vngarn gewest, wil nit zum dritten mal kommen.« — Ugyanez a szemlélet 
hangulati változásokkal több énekben megtalálható. Pl. Newe Zeytung von der 
Türckischen Kriegsrüstung..., Erfurt, 1551.: »Aus Siebenbürgen Gott sei lob, 
gesund wieder allher kommen bin.« — Ld. még : Ware New Zeitung vom Tür- 
cken. H. n. 1542. — Pukánszky i. m.
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egyéni élményekkel, elfogult jellemzésekkel, gyűlölködő vagy kedves
kedő hanggal, naív mesékkel és babonákkal találkozunk, magasabb 
szempontjaik egyáltalában nincsenek is.

Ez az egyéni, kicsinyes elfogultság érvényesült a magyar ered
mények s a magyarság megítélésében.

Ezért azután a szélsőséges, egymásnak ellentmondó vélemények 
egész sorával találkozunk. A Mohács körüli írásokból túlnyomórészt 
ellenszenv szól felénk. A landsknechtek panaszolják a barátságtalan 
bánásmódot, a rossz szállást, — s lépten-nyomon a magyarok árulását 
emlegetik. A törökkel cimboráltak már a csata előtt, — mondják — 
s a csata után is velük együtt raboltak, gyújtogattak és öldösték 
a németeket. A csatában nem harcoltak, gyáván megfutottak, elárulták 
a hősiesen küzdő landsknechteket. Engem mindig a legveszélyesebb 
helyre állítottak, — kesereg az egyik zsoldos, még a kutakból sem 
hagytak inni,—panaszkodik a másik. Garázda, megbízhatatlan, haszon
leső nép a magyar, nem lehet bízni benne, — ez a kép rajzolódik elénk 
a tudósításokból, s csak gyenge vigasz, hogy az újságok szerint az olaszok
ban sem lehet bízni.1 Velük szemben valóságos glóriás fényben ragyog 
a landsknechtek erénye. Valamennyien a hősiesség, önfegyelem és 
keresztényi szeretet lovagjai.2

A landsknechtek véleménye bármennyire újszerű és meglepő volt 
is, régi hagyományokból táplálkozott. Az V. Lászlóról szóló történeti 
ének már a XV. században ugyanilyennek rajzolta a magyarokat : 
esküszegők, elvetemültek és gyűlölik a németeket. A vélemények 
folytonosságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy ez az ének a XVI. 
századnak is egyik kedvelt olvasmánya volt.3 1542-ben egy lands
knecht krónikájában szinte szórul-szóra térnek vissza ugyanezek a 
szólamok. Éhezik, nincs rendes szállása, mert a magyarok a töröknél 
is nagyobb ellenségei, a pogánnyal cimboráinak, árulók.4 Ugyanez 
a felfogás tükröződik 1529-ben Cordatus Konrád munkájából is : a

1 Egy 1543-as jelentés szerint pl. Esztergomot az olasz őrség árulta el 
a pogánynak, a németek iránti engesztelhetetlen gyűlöletből. Gründliche und 
Warhafftige Anzaygung, wie das königlich Schlosz Gran in Hungern von dem 
Turcken belegert . . ., H. n. 1543. — De még a pápát is megvádolták : »Papst 
und Venedig seyen des Türcken yetzigen zugs Ungern nit wenig Ursache.« Newe 
zeytung. Wie die Schlacht in Ungern mit dem Türk. Keyser ergangen. H. n. 1526.

2Ld. Pukánszky i. m. i. h.
3 Ld. a 241. 1. i .  jegyz.
4 Ein new lied vom nehsten zug ins Vngerland . . ,, H. n. 1542.
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magyarok, ez a fékezhetetlen nép inkább még a törökkel is szövet
kezik, csakhogy a németek iránti gyűlöletét kitölthesse.1

A magyarok törökpártisága és árulása ettől kezdve bevett tétel
ként szerepelt az egykorú írásokban, amit már bizonyítani sem kellett, 
magától értetődő volt. Bécs ostrománál ugyanúgy az ő árulásuk segí
tette a törököket,2 ahogy Buda elfoglalásánál is az ő hűtlen gazságuk 
kényszerítette a nyolcszáz német katonát a vár feladására.3 A magya
rok árulásán veszett el 1537-ben is a horvát végeken a csata, mert 
a döntő pillanatban gyáván elpárologtak.4 Gyula várát is Kerecsényi 
László várkapitány, meg magyarjainak árulása okozta: a német 
őrség háta mögött a pogánnyal paktáltak.5

Az általános képben megjelentek azután egyes »különösen gonosz 
magyarok«, így mindenekelőtt Zápolyai János, »a keresztény vér 
árulója«, »ez az istentelen gonosz«, ki behívta a törököt Magyarországba 
Lajos király ellen, »mert születésétől kezdve gyűlölte a germánokat«, 
s megesküdött, nem nyugszik, míg egy is él közülök. ő  volt a szultán 
rossz tanácsadója, ő buzdította Bécs ostromára is, s az ő parancsára 
katonái kegyetlenül gyilkolták és pusztították a német földet és népét.6 * 8

1 Mindennek oka : »dass sie (a magyarok) den Deutschen an vrsach von 
hertzen feind sein.« Conrad Cordatus : Ursach, warumb Vngarn zerstöret ist 
Vnd jtzt Österreich bekrieget wird. H. n. 1529.

2 Viennae Avstriae vrbis nobilissime a Sultano Saleymano immanissimo 
Turearum Tyranno immenso cum exercitu obsesse Historia . . ., Augsburg, 1530. 
— Ein neues Lied in welchem ausz angebung deren so von anfang mit vnd darbei 
gewesen . . ., Nürnberg, 1529.

3 Buda várában: »Acht hundert Ungern auch drinn warn, Ir vntrew 
theten sy nit sparn, Dasz schlosz war unzerbrochen, Noch thetten sys heymlich 
auffgeben. Das galt den Teutschen do yhr leben, es bleibt nit ungerochen . . .« 
Ein neues Lied in welchem ausz angebung . . ., Nürnberg, 1529. — Amikor a 
német őrség kitört a törökre a várból, mögöttük a magyarok bezárták a kapukat : 
»Ihr deutschen Hund muszt drauszen bleiben ! So wurden sie (a landsknechtek) 
alle erstochen . . .« Newe Zeytung von Türcken. So ein gut Freundt, der damit 
vnnd bey gewest i s t . . ., H. n. 1529.

4 »Disz spil ist durch die Hungern angericht.« Ein new lied von der Schlacht 
in Vngern geschechen im 1537 jar. H. n. 1537. Ld. még Von der kleglichen erle-
gung des christlichen . . . Kriegsvolks . . . » H. n. 1537.

6 Historia und kurtzer bericht, mit was listen und betrug der Türk die
Festung Jula erobert und bekommen. H. n. 1566.

8 Zápolyairól szinte minden ekorbeli újság megemlékezik. Néhány példa: 
»Zu schaden und Vertilgung seines vatterlandts geboren, unn alter poeser 
vnchristenlicher handlung nie nichts underlassen, sonderlich die Teutsch Nation 
wie die Tuerkn von Juggenth zu ueruolgen genaigt.« Peter Stern : Belegerung der 
Statt Wien . . ., H. n. 1529. — »Ein verräterischer boszwicht und nit ehren wert...«
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Kőszegnél még a kutakat is megmérgeztette, hogy a landsknechtek 
elpusztuljanak.1

A magyarság olthatatlan németgyűlöletéről szóló mesék mindig 
újra meg újra előbukkantak, s 1661-ben ugyanazon a siránkozó hangon 
adják elő, mint 1526-ban, hogy »még egy darab kenyeret sem adnak 
jó szívvel a mi katonáinknak, s ha valahogyan fölébük kerülhetnek, 
agyonverik őket, ami nagy keserűséget okoz a mieink közt. Nem is 
lesz ebből semmi jó !«2 A felszabadító háborúk alatt megint kiújult 
ez a hang, s aztán el sem tűnt többé. így rögződött be a németet gyűlölő, 
törökkel paktáló, áruló, gyáva és rebellis magyar arcképe a németség 
köztudatába.3

1605-ben, az újság tudósítása szerint, Bocskai kassai ország- 
gyűlésén fejedelem és rendek együtt esküdtek a szultán zászlajára, 
— akárcsak Zápolyai korában, — hogy tavasszal felkerekednek, 
»Ausztriába törnek, azután tovább Németországra, s annyi német vért 
fognak kiontani, amennyi csak eddig összesen elfolyt Magyarországon 
és Erdélyben«.4 Báthori Gábor ugyanígy »hét esküvel esküdött hűséget 
a török császárnak«, hogy amíg kardját emelni tudja, mindig a németre 
fogja kihúzni.6 Bethlen Gábornak is »méreg van a szívében«,6 török 
cimborája s a szultán megbízásából ravaszan és kegyetlenül tör a németek

Newe Zeytung von Keyserlicher Mayestat . . ., H. n. 1528. — Ld. még Des Tür
kischen Kaysers Heerzug . . Nürnberg, 1529. — Viennae Avstriae vrbis nobi
lissime a Sultano Saleymano . . . obsessa . . ., Augsburg, 1530. — Newe Zeyttung 
vom Turcken. So vf Mittwochen . . . geschrieben . . ., H. n. 1529.

1 Hadtört. Közi. 33 (1932) 11. 1. — Zápolyairól és ált. a »gyűlölt és meg
vetett magyarról« sok adatot hoz Horváth i. m. 77 —82.1. Több idézetünk tőle való.

2 »Es ist aber zu beklagen, daß die Hungern . . . unsern Soldaten nicht mit 
einem Stück Brod zu willen seind, und wo sie dieselbige überwältigen können, 
nid erschlagen, welches unter unseren ein große Verbitterung machet, und nichts 
gutes darauß erfolgen kan.« Ordentliche-Wochentliche Post Zeitung. Leipzig, 
1661 jan. 5. V. ö. Schöne : Die deutsche Zeitung . . . 209. 1.

3Ld. Zwey Extract-Schreiben ausz Wienn vnd Lintz . . ., H. n. 1683. — 
Zwey Particular-Schreiben ausz Wienn . . ., H. n. 1683. A korábbiakra 1. még: 
Kristóf i. m. 14. 1. és Századok 1911, 433. 1.

4 Warhafftige Newe Zeitung, Wie und was massen sich . . . Stephan Botsch- 
kai . . . verhalten. H. n. 1605. Fráter György és Perényi Péter szájába annak
idején majdnem szóról megegyező kijelentéseket adtak. Ein new lied vom nechsten 
zug . . ., H. n. 1542, és Newe Zeyttung von dem Tyrannen des Türckischen Key- 
sers Haubtman, mit sambt einem Münch Pauliner Ordens . . ., H. n. 1541.

6 Aviso . . . (Wolfenbüttel) 1610. 29. sz. V. ö. Schöne : Die deutscheZei- 
tung . . .  2. 1.

® Türkischer Bethlehem und Mahometischer Gabor . . ., H. n. 1620.
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pusztulására.1 De hasonló rajzot kapunk az erdélyi fejedelmek mind
egyikéről, a Rákócziak, Apafiak2 s végül Tököli Imre ugyanazokkal 
a vonásokkal állnak elénk. Tökölire különösen haragszanak, »ősrebellis
nek« tartják s megátkozzák, azt kívánva neki »bárcsak már régen 
meghaltál volna«.3

A magyarellenes újságok nagy csoportjával azonban szembe
állíthatjuk a magyarbarát hírlapok talán még nagyobb tömegét. Ezek 
— mintha csak ellenkezni akarnának kollégáikkal — legjobban a magyar
ság törökgyűlöletét emelik ki, mely engesztelhetetlen, s mely egyszer- 
smindenkorra lehetetlenné teszi, hogy a pogány mellé álljanak. Az ő 
szemükben Magyarország a kereszténység védőbástyája, s munkáikban 
fölvonultatják a magyar hősök hosszú sorát, Hunyadi Jánostól és 
fiától, Mátyástól kezdve, örök példaként minden keresztény számára.4 
Ennek a felfogásnak ugyanúgy megvannak a maga mély történeti 
hagyományai s sorsfordulókon ugyanúgy kifejezésre jut, ahogy a magyar
gyűlölet. Mohácsnál a tudósítások egyike a szerencsétlen ország sorsán 
kesereg, melynek lakosait gyilkolja, fosztogatja a pogány, s a német 
fejedelmekhez fordul, segítsék meg ezt a népet, ne hagyják végromlásra 
jutni, mert ebből az egész kereszténységnek kára származhatik.5 
Valósággal rettegnek minden magyar vár jövőjéért, mert azt érzik, 
minden elhullott bástyával a németség biztonsága csökken.6 Komárom 
várát és magyar őrségét ezért buzdítják olyan kétségbeesetten és 
reménykedve az ellenállásra, s ezért dicsőítik parancsnokát és katonáit 
az ostrom sikeres kiállása után.7 A XVII. század második felében is

1 Böhmischer Jesuiten Kehraus und teutsche Weckuhr . . ., H. n. 1620.
2 PI. Gewisse Avisen oder Z e itu n g ..., Schleusingen, 1632. — Neu-ein- 

lauffende Nachricht . . ., Lipsiae, 1664.
8 »Ludwig (a francia király) und Thököly seyd verflucht, wolt, ihr wärst 

längst gestorben !« Der Türk ist Krank. Századok 1911. 430.1. — »Fort mit ihm ! 
(Tökölivel.) Viel besser ist Dasz sterb ein unchristlich Christ, Als dasz man 
noch soll sehen Oesterreich untergehen.« U. o. 433. — Ld. még : Das Neueste 
von der Zeit . . ., Nürnberg, 1685.

4 Erre és ált. a magyar hivatást elismerő német közvéleményre adatokat
bőven hoz Horváth i. m. 44—46.1.Munkájú felment bennünket az alól, hogy egyen
kénti részletességgel idézzük a megnyilatkozásokat.

6 Newe Zeyttung wie die Schlacht in Vngern mit dem Türckischen Keyser 
ergangen . . ., H. n. 1526. — Liliencron i. m. III. 506. és 565. 1. — Korábbról 
Die Ordnung zu Ofen . . ., H. n. 1501.

6 Horváth i. m. 63 — 66. 1.
7 Leffler i. m. Századok 1911. 119. 1. és Neue Zeyttung vnd gründlicher 

Brichet, wie Synann Bassa, der Comorren in hart belegert . . ., Coburg, 1594.
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Magyarországért könyörög imájában a szerzetes, könyörüljön meg rajta 
az Isten, mert »a nemes ország elmerül a vérben«.1

De nem fukarkodnak a magyarság vezetői iránti elismerésükkel 
sem s szinte minden elítélő nyilatkozat mellé odarakhatjuk az ellen
kezőjét is. Zápolyaival, Perényivel szemben ott áll a hősök sora, Túri 
György, kit az egyik újság a kereszténység védőfalának nevez, Szondi 
György, majd Pálfi Miklós, a »fekete bég« Nádasdi Ferenc, és mindenek
előtt a legnagyobb, az újságok ünnepeltje, Zrínyi Miklós, a szigetvári 
hős.2 S ahogy az elítélő hangok évtizedről évtizedre felbukkannak, 
mellettük mindenütt rátalálunk a magyar dicsőséget zengő újságokra 
is s ezeknél is ugyanaz a hang, ugyanaz a felfogás, nem egyszer még 
ugyanazok a szavak is öröklődnek, csak a nevek változnak. Száz év 
múlva Eszterházi Miklós és Zrínyi Miklós csorbítatlanul öröklik elődeik 
hírét s azt még megnövelik. A török ellen nagy európai támadó had
járatot tervező újságíró a nemzetközi sereg egyik fővezérévé Zrínyit 
jelöli ;3 sírjába az egész német nemzet mélységes gyásza kíséri, 
siratják benne a kereszténység egyik legnagyobb hősét, legszebb 
reménységét. »Világéletében a kereszténységért harcolt, — mondja 
egyikőjük — az egész kereszténységnek közönségesen imádkoznia 
kellene érte«.4

Végigolvasva akár a magyarellenes, akár a magyarbarát újságokat, 
egy azonnal szemünkbe tűnik, ugyanaz a hang végigvezet mindkét 
oldalon kétszáz éven át. A panaszkodó landsknecht ugyanazért kesereg, 
ugyanazért ócsárolja a magyarokat 1526-ban, amiért kései utódja 
Tököli kurucait vagy a felszabadító hadjáratkor a föld népét. Ugyan
úgy, akik dicsérni akarják, azok is ugyanazt hozzák fel mellette Mátyás 
király korában vagy a várháborúban. Jellemzéseik nem egyénítők, 
hanem sablonosak. Ahogy az arcképek alatt kicserélhették a felírást, 
mert mindegy volt, kinek a nevét írják alá, típusokat s nem egyénisé
geket ábrázoltak, ugyanúgy Zápolyai jellemzését is ráhúzhatták Beth
lenre, majd később Tökölire, mert egyikre sem, de az ő szemükben

1 Noth und Hilffschreiendes Ungarn . . . 1664.
* Minderre Horváth i. m. 66—77. h
3 De subito adversus Osmanidas Subsidio. H. n. 1664.
4 Andreas von S. Theresia : Nidergelegte Christliche Tapferkeit. . ., Mün

chen, 1664. — Honor Posthumus in illustrissimi quondam Comitis Domini Nicolai 
Serini. H. n. 1664. 21 szerző magasztaló művei latinul, görögül, németül és ma
gyarul. — Klag-Gedichte über den grawsamen, unverhofften, tödtlichen Hintritt 
desz Hoch- und Wolgebornen Herrn, Herrn Grafen Niclas von Serin . . ., H. n. 
1664.
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mindegyikre illett. Bűnük, erényük mindnyájuknak ugyanaz volt 
szerintük s szinte a szavak is megegyeznek, amelyekkel — hamis ada
tokra építve, hamis logikával — megróják vagy megdicsérik őket.

Sablont, örökölt véleményeket és jellemzéseket találunk minden 
vonalon. Szulimán éppenúgy álarcot viselt magán, ahogy utódai; 
akaratos, dölyfös, goromba és mindenekelőtt kegyetlen volt, ahogy 
a közfelfogás szerint egy szultánhoz mindez illik is. A keresztényeknek 
esküdt ellensége volt, durva leveleket küldözött a fejedelmeknek,— 
de egyéni jellemvonásai, amik csak őrá illettek volna, nem voltak. 
Talán egy nem tipikus, hanem egyéni szultán rajzát nem is fogadták 
volna el valódinak.1 Sablonos a törökök rajza, szokásaik, életük ismer
tetése,2 ahogy sablonos a landsknechteknek önmagukról leadott

1 V. ö. a New Zeytung Die Schlacht des Turckischenn Keysers mit Lu- 
douico . . H. n. 1526, vagy Jorg Dappach : Eyn Lied gemacht, wie es in Oster- 
landt ergangen ist . . Nürnberg, 1529, szultánját Lewenclaw János (Newe Chro
nica Türkischer nation . . ., Francfurt a. M., 1595) vagy Boissardus Jakab (Vitae 
et Icones Svltanorvm Tvrcicorvm . . ., Francfurt a. M., 1595) jellemzésével, vagy 
a felszabadító hadjáratok idejéből a Hertz- und Magen-Vomitiv, Zur kühlung 
Desz heisz-hungerigen und Blut-dürstigen Wolffs-Magens Desz Grosz-Veziers . . 
(H. n. 1683) naív elképzeléseivel. A felfogás és szemlélet mozdulatlanságát legjobban 
azonban egy 1684-es újság bizonyítja. Visszatekintve Buda múltjára, elmondja 
Zápolyai és a szultán szövetségének történetét, s teljes egészében >;idézi« a szultán 
beszédét Zápolyaihoz. Ezt a beszédet korábban sehol sem találtuk meg, de fel
fogásával nyugodtan elmehetne egykorúnak is. Ausführliche Vorstellung und 
Beschreibung . . . der Belägerten Ungarischen Stadt Ofen. Frankfurt a. M., 1684.

2 Hogy a török megítélésében mennyire nem változott a vélemény, arra 
jó bizonyíték, hogy a pogány erkölcseiről, szokásairól a XVI. sz. elején írt munkák 
lényeges változtatások nélkül mindig újabb kiadásokat érnek el egész Európában. 
Pl. Sarácenisch, Türckisch, vnd Mahometisch Glaub . . . Durch einem Sibenbür- 
ger . . ., Straßburg, 1530. Utolsó ismert kiadása Berlinből, 1596. — Georgievics 
Bartholomeus híres munkája (De Turearum Ritv et Ceremoniis . . .) 18 kiadásban 
maradt ránk. Ezek : Antverpen, 1544. Paris, 1545 latinul. Antverpen, 1544 
(2 kiadás), és Paris, 1545 franciául. Nürnberg, 1664 németül. Mindezek szószerinti 
fordítások. Átdolgozott, bővített kiadások: Latinul: Lyon, 1553, 1558, 1568, 
1578, Paris, 1566, Leyden, 1657, Paris, 1568, Genova, 1629. Egészen átdolgozott 
kiadásai: angolul: London, 1663, olaszul: Firenze, 1548 és Velence, 1548. — 
Nemkevésbbé nagy sikere volt a Tractatus de moribus Tureorum . . . c. műnek, 
i. kiadása év és hely nélkül a XV. sz. végén jelent meg. (Apponyi I. 58. sz.)To
vábbi kiadásai: H. n. 1460, 1478, Paris, 1511, Basel, 1530 (Erasmus kiadása), 
Wittenberg, 1536 (Luther kiadása), Basel, 1543, H. n. 1550 és még több kiadás 
h .  és é. n. Ugyanez azonban egyik átdolgozásában is tovább é l t : Cronica, Ab- 
conterfayurg vnd entwerfung der Türckey . . ., Augsburg, 1530. Ugyanebből az 
évből még négy kiadása ismert, a következőből kettő, s még 1596-ban is kiadták. 
— Ld. még a 241. 1. 1. jegyz.
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dicsérő jellemzése és sablonosak kesergéseik, panaszaik is.1 Egy-egy 
győzelem után ahogy elragadja őket a hév, vagy a legkisebb vereség 
után elkeserednek, elcsüggednek : mindig pontosan ugyanazok a tüne
tek, ugyanaz a hang bukkan elő. A XV. században ugyanúgy arról 
ábrándoznak, hogy Ázsiába kergetik a pogányt, ahogy a XVI-ban, 
s még a XVII-ben is. Egyik lelkes tudósítójuk még a felszabadító 
háborúk örömei közt is ezen lelkendezett: »most aztán előre Konstanti- 
nápolyig«.2 De a török ki verésére épülő tervek sem változtak lényegük
ben kétszáz év alatt. Talán emelték a fegyveresek számát, cserélgették 
a fegyvernemek arányát, de közös vonásuk, hogy a török kérdést roman
tikus naívsággal, sablonos elgondolásokkal nézték, s terveiket is így 
készítették mindvégig megmaradt.3

Ahogy tehát az újságok híreiben legtöbb esetben hiába kerestük 
a valóság rajzát, ugyanúgy jellemzéseik alapján sem tudnánk a szerep
lőket megmintázni. Állásfoglalásukat, véleményüket készen örökölték 
s csak nagyon kicsit alakították, idomították a történeti fejlődéshez. 
Abból, hogy az újságok forrásai között a személyes élmény olyan ritka 
volt, természetesen következett, hogy az embereket és eseményeket 
csak típusokba sorozhatták és egyénien nem ábrázolhatták. Sablonok
kal dolgoztak. Voltak jó és rossz emberek, olyanok, akik gyűlölték 
a németeket, pogánnyal barátkoztak és olyanok, akik a keresztény
ségért szembeszálltak a törökkel, de ezeknek az arca — függetlenül 
a valóságtól — évszázadokon át semmit sem változott, ugyanaz mai adt.

Azt pedig külön is meg kell említenünk, hogy néha egészen ötlet
szerűnek látszik, kire melyik lárvát húzták rá. Hiszen ugyanarról 
az emberről nem egyszer mindkét megítéléssel találkozhatunk, s ugyan
abból a tényből más-más sablon igénybevételével homlokegyenest 
ellenkező dolgokat következtettek. Egyugyanazon csatáról, ugyan
arról a magyar seregről, annak viselkedéséről egészen különböző meg
ítélések váltak lehetségessé. Nem is szólva arról, hogy a kimagasló 
egyéniségek rajzánál milyen éles ellentétekkel találkozunk. Köz
tudomású, hogy Fráter Györgyről egyes tudósítások nagy rokonszenv- 
vel szóltak, míg mások állandóan ócsárolták. Ugyanígy Bocskairól

1 Bogy ezek a sablonos vélemények milyen messzire visszanyúlnak, arra 
jó példa a könyvnyomtatás előttről a Lamentatio Nigropontis. (Euboa ostroma
kor íródott.) Közli Jorga i. m. IV. 291. 1. Érdemes vele egybevetni az 1594-ből 
való Ettliche Zeittungen aus dem Feltläger von Comorren . . ., H. n.

2 Triumphierender Reichsadler . . ., H. n. 1687.
3 Ein sonder furnem bedencken, wie man wider den Türcken . . ., H. n. 

1518. V. ö. De subito adversus Osmanidas Subsidio. H. n. 1664.
Évkönyv az 1942. évre. 17
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vagy a Báthoriakról is megtaláljuk az egymásnak ellentmondó hír
adásokat.1 Bethlen Gábor, — akit legjobban támadott a német 
journalizmus — legalább ugyanannyi elismerő szót kapott, ahány 
ócsárlót. Míg az újságok egyik része következetesen a kereszténység 
legnagyobb ellenségének nevezte, a másik »jámbor, jó vitéznek« mondta, 
s felszólította, hogy Krisztus védelmében, a protestáns vallás érdeké
ben folytassa harcát továbbra is. Egyik újság még a török elleni védel
met is csak rá bízta volna, mert az »istentelen, gonosz« császárban és 
embereiben nem hihetett.2 És míg az előzők szemtelenségéről, gazsá
gáról cikkeztek és megfenyegették, hogy ha kedves az élete, ne merjen 
Erdélyből kimozdulni, emezek bíztatták, ne hagyja magát, ne ijedjen 
meg a császártól, foglalja el egész Magyarországot, nem hagyják őt 
úgysem magára.3

Mindezeket a homlokegyenest ellenkező megnyilatkozásokat egy
más mellé rakva nyilvánvalóvá válik, hogy — legalábbis a magyar 
dolgok megítélésében — nem volt egységes a német újságirodalom.4 
A megoszlás néha nagyobb volt, néha egészen kicsi, de megvolt. A kér
dés csak az, vájjon fedezhetünk-e fel az eltérő vélemények között vala
milyen szabályosságot, törvényszerűséget.

A könyvnyomtatás kezdeti éveinek áttekintésénél láttuk, hogy 
a XV. század német nyomdái alig néhány kivétellel a Birodalom déli 
részére estek s Bajorország mint központ körül tömörültek.5 6 Más
részt láttuk azt is, hogy az északi államok érdeklődése nem irányult 
a délkeleteurópai problémák felé, sha a török támadása időnként az 
egész keresztény világ érdeklődését fel is rázta, állandóan ébrentartani 
nem tudta. A mohácsi vész körüli magyarvonatkozású tudósítások

1 Fráter Györgyre ld. Gailel naplóját. Szekfű i. m. Báthori Zsigmondra és 
részben Bocskaira Sámuel Dilbaum : Bericht vnd kurtze Erzehlung desz Heroi
schen gemuts . . . ,  München, 1586 és Kurtze, warhaífte, Siebenbürgische, Tar- 
tarische. Türkische vnd andere Zeitung . . ., Nürnberg, 1596.

2 Wahre Contrafactur und Abbildung des durchleuchtigen hochgebomen 
Fürsten und Herren, Herrn Bethlen Gabor . . ., H. n. 1620. V. ö. L. Opel und 
A. Cohn : Der dreißigjährige Krieg. Eine Sammlung von historischen Gedichten. 
Halle, 1862. 450. 1. Ld. még Kristóf i. m.

3 Leffler i. m. Századok 1911, 63. 1.
4 Ez megint nemcsak a német újságokra jellemző megállapítás, ugyanez 

érvényes az egész európai ujságirodalomra. Egyes kifejezések egész vándorutat 
tettek meg a különböző nemzetek irodalmában, sőt nemzetközi viszonylatban 
is. Waczulik i. m.-ban pl. Jovius vagy Sleidanus kifejezéseinek egész sor variánsát
mutatja ki a korabeli újságokban és krónikás munkákban egyaránt. (44—83. 1.)

6 Ld. a_2i5. 1. i. jegyzet.
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mind a Birodalom déli és délkeleti részén kerültek kiadásra, Augsburg, 
Nürnberg, Bécs és Drezda, majd távolabb Strassburg és Frankfurt 
nyomdáiban. Északabbra nemcsak a Magyarországgal való politikai 
kapcsolatok voltak gyérebbek, de a törökveszély is sokkal kisebb volt, 
így az ezzel kapcsolatos problémák nem éltek. Ez azután később sem 
változott jelentősen, amikor a XVI. század második felére a nyom
dászat már felnyomult Berlin—Posen környékére. Magyar híreink 
változatlanul a déli országokból kerültek ki, — ahogy az idekerülő német 
zsoldosok is főként az örökös tartományokból, Bajorországból vagy 
Szászországból jöttek. Gyula és Szigetvár elestéről az 1566. évben 
a ránkmaradt 37 német újságból 12 Augsburgban, 5 Nürnbergben, 
3 Strassburgban, 2—2 pedig Frankfurtban és Dillingenben jelent meg 
s rajtuk kívül csak Bécs, Rotenburg, Wittenberg és Magdeburg szere
pelnek még egy-egy hírlappal.1 De Magdeburgtól északra vagy észak
keletre már nem találunk rólunk híradást, pedig Zrínyi hősi halála, 
Szigetvár eleste mind erkölcsi példa, mind pedig a hatalmi következ
mények szempontjából egyik legjelentősebb eseménye volt a XVI. 
századnak. Ha róluk nem emlékeztek meg, még kevésbbé tették ezt 
a jelentéktelenebb dolgokról. A XVII. század elején a cseh kérdéssel 
kapcsolatos Bethlen irodalom, amelyik pedig vallási kiélezettségénél 
fogva lázba hozta a Birodalom katolikus és protestáns rendjeit, az 
Északi-t enger polgárvárosaiban semmilyen számbavehető visszhangot 
nem keltett. Csak a felszabadító háborúk korában bővült kissé az 
érdeklődők köre : a nagy európai vállalkozás északi katonái magukkal 
hozták városuk, országuk érdeklődését is. De ez csak pillanatnyi fel
lángolás volt, sem előzményei, sem következményei nem voltak.2

xLd. a 218.I.6 . jegyz. Valószínűnek látszik, hogy az elég nagyszámú 
jelzésnélküli nyomtatvány ugyanezekben a nyomdákban jelent meg.

* Mindezeket a mellékelt térképeken a XVI. és a XVII. századból is 
egy-egy évből megpróbáltuk lerögzíteni. Az 1. térkép a Szigetvár és Gyula 
elestéről (1566), a 2. a Budavár visszavételéről (1686) szóló újságok áttekin
tése alapján készült. Csak azoknak a városoknak a nevét irtuk ki, ahonnan 
a megjelölt évből magyar vonatkozású újságot ismerünk, s a városok neve 
mellé kis körbe írva az ismert magyar tárgyú újságok számát is föltüntettük. 
Hangsúlyozzuk itten is, hogy ezeket a számokat nem tekintjük véglegesnek, 
további kutatás újabb újságokat hozhat napvilágra. De a nyert kép arányain 
nem valószínű, hogy jelentősen változtasson. A térképekkez felhasznált irodalom ; 
Apponyi: Hungarica I—IV., Ballagi : Buda és Pest a világirodalomban, Buda 
és Pest 1686. évi visszafoglalásának egykorú irodalma, Bleyer: Magyar vonat
kozású német ujságlapok, Kertbeny: Magyarországra vonatkozó régi német 
nyomtatványok.

17*
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Az érdeklődésnek a földrajzi helyzettől és a politikai, műveltségi 
kapcsolatoktól egyaránt függő iránya tehát eleve körülhatárolta azt 
a területet, amelyiken általában magyar vonatkozású híreket talál
hatunk. De még ezen belül is, a távolsággal fordított arányban nőtt 
az érdeklődés intenzitása és jellege. Ahogy a törökveszélytől való 
félelem legerősebb volt a támadásoknak leghamarább kitett Ausztriá
ban s a vele szomszédos államokban, a magyar hírek utáni érdeklődés 
is itt volt a legerősebb. Strassburg, Frankfurt, Magdeburg — tehát 
az érdeklődés szélső sávjába eső helyek — már nem voltak olyan kíván
csiak a részletekre, az egyes csaták mozzanataira, a magyar várak 
kapitányainak nevére, a török sereg naponkinti sikereire. Tudósításaik 
összefoglalóbbak, s az általános, nagy problémákat vizsgálják : a török 
erejét, hatalmát, a keresztény ellenállás általános lehetőségeit. Személyes 
kapcsolatuk rendszerint semmi sem volt, s ha nagynéha részletekbe 
mentek, felismerhetetlen nevek mögé bújtatták szenzációikat.1 Leg
jobban megfigyelhető ez a XVII. században a hetilapoknál, amelyek 
híreikben tudatosan egész Európára kiterjesztették figyelmüket. A török 
és magyar tudósításokat főként a Bécs—Nürnberg körüli újságok 
hozták, s minél távolabb megyünk, számuk annál kevesebb, viszont 
annál érdektelenebbül, magasabb szemszögből ítélik meg a délkeleten 
vajúdó problémákat.2

A szemléleti különbségek az átvételekben is mindvégig erősen 
kiütköztek. Még a szószerint való leírásoknál is gondosan lesimították 
a másik ország vagy vidék észrevehető áruló jelét, idegenségét, s hazai 
színnel vonták be tudósításaikat. Legszembetűnőbb jele ennek a helyes
írás. Ma már tudjuk, hogy nem feltétlenül ötletszerű és nem feltétlenül 
véletlen a szószerint egyező újságok helyesliási különbsége, hanem 
nyelvjárási sajátságok rejtőznek mögötte : a fordító vagy átdolgozó 
asszimilálta forrását új közönségéhez.3 A helyesírás és kiejtés átírása

1 Pl. Die Fünffte gute Newe Zeitung aus Ungern. Wie ingleichen . . . Alba- 
nister und Cylia erobert. Magdeburg, 1594.

2 V. ö. Schöne : Die deutsche Zeitung . . . i. m. Az érdeklődésnek ez a 
lépcsőzetessége nemcsak az újságnál volt meg, hanem a történeti irodalomban is. 
Erre ld. Waczulik i. m.

3 V. ö. Virgil Mosel: Früh neuhochdeutsche Grammatik. I. (Germanische. 
Bibliothek I./17) Heidelberg, 1929. Moser a nyelvjárási jellegzetességek mellett 
nyomdai jellegzetességekre is kitér, s belőlük sokszor a jelzésnélküli kiadványokra 
is biztosan következtet. Magyar viszonylatban ugyanennek fontosságára Tró- 
csányi Zoltán mutatott rá : XVI. századbeli magyar nyomtatványok meghatá
rozása c. tanulmányában. (Könyvgyüjtők évkönyve 1919 és M. Könyvszemle 
1940, 70. 1.) Egyébként v. ö. a Hernach volgt des Bluthunds der sich nennet ein
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mellett sor került egyéb helyi érdekből fontos szempontok vagy hírek 
közbeszúrására vagy az érdektelenek elhagyására.1 A becsületüket 
sértő kifejezéseket kihúzták vagy éppen visszafordították. Ez első
sorban a különböző nemzetek között érvényesült. Az olaszból szószerint 
fordított egyik tudósításban pl. az olasz katonát dicsőítő részeket 
megtoldották és a német landsknechtre fordították rá, míg az olaszról 
nem éppen hízelgő mondatokat iktattak közbe.2 De lépten-nyomon 
kiütközik a lokálpatriotizmus is. A bajor jelentések szerint a bajor 
csapatok bátor harca vívta ki a belgrádi győzelmet,3 s büszkén hivat
koznak rá, hogy Buda visszavívása sohasem mehetett volna végbe 
nélkülük és a bajor hercegek nélkül.4 A boroszlói újságok persze 
a sziléziaiak vitézségét magasztalják : övék az oroszlánrész Buda vissza- 
vívásában5 és így tovább ; mindegyik a maga földijét dicséri, anélkül, 
hogy legalább törekednék némi tárgyilagosságra, a másik jelentőségének 
az elismerésére.

Az összehasonlításra a legjobb lehetőségek azonban két heti
lappal kapcsolatban nyílnak számunkra. A Wolfenbüttelben (Braun-
Türckischen Keyser (1526) 7 egyező című és tartalmú, de különböző helyeken 
megjelent kiadását. Ballagi i. m. 297 — 303. sz. Továbbá : Magister Johan Cárion 
Chronica, fleißig zusammengetragen. Wittenberg, 1532 és u. e. Magdeborch 
1534. Átírva niederdeutschra. Ld. még Hartmann: Historische Volkslieder, II,
1 0 8 — u i .  1.

1 1686-ból egy valószínűleg hamburgi újság : Diarium, oder kurtze und 
Warhaffte Erzehlung aller des Jenigen, was Zeit währender Belegerung Ofen, 
sonst Buda genannt . . ., H. n. 1686. Ezt átveszi ugyanezzel a címmel egy másik 
újság (H. n. 1686) szóró 1-szóra, csak éppen a végén egy hosszabb hamburgi helyi 
esemény rajzát hagyja ki. Nem tudjuk hol adták ki, de ott ez nyilván érdektelen 
esemény volt.

2 Copia De vna lettera de la Partita del Turcho Particolare de giornata in 
giornata insino a Belgrado . . ., H. n. 1532. és fordítása: Copey vnnd lautter 
Abschrift ains warhafftigen Sendbrieffs, wie der Türkisch Kayser Sólymán . . . 
H. n. 1532. Ezt különben minden nép így csinálta. A spanyol és portugál jelen
tésekben pl. a felszabadító hadjárat minden sikerét az ő katonáiknak köszönheti. 
Budát és a várak egész sorát ők foglalták el. Ld. Apponyi IV. 2269., 2276. sz.

3 Das is die 167 Jahr und Tage lang unter den Türckischen Joch gewesene..., 
Belgrad, 1688 és Schlüssel Beuthe oder Sig-Predig wegen Preyszwürdigst Von 
Ihro Churfürstlich Durchleuchtigkeit ausz Bayrn . . . eroberter Haubt-Vestung 
Belgrad . . ., H. n. 1688.

4 Elias Veieln: Die Prophetische Bitte und Danksagung Desz hoch
erleuchten und glückseligen Königs David . . . Wegen Eroberung der königl. 
Haubt-Stadt Ofen . . ., Ulm, 1686. és Buda Expugnata et Recepta . . ., H. n. 1687.

8 Beschreibung von Eroberung der türckischen Haupt-Vestung Ofen . . ., 
Breslau, 1686. — Vollständige Beschreibung des Freunden-Festes wegen glück
licher Eroberung der Haupt-Vestung Ofen . . ., Breslau, 1686.



262 BENDA KÁLMÁN

schweig) nyomott Avisónak és a Strassburgban megjelent Relation- 
nak 1609-ből egy-egy teljes évfolyama maradt ránk. Mindkét újság 
a polgársághoz szólt s érdeklődésük egész Európára kiterjedt. Híreik 
elsősorban politikai irányúak voltak ; rövid, száraz formában mondták 
el tudósításaikat, feltűntetve róluk, honnan és mikorról származnak. 
Tudósításaikat majdnem mindig személyekhez kapcsolták : ez mondta, 
az írta stb. formában. A világ folyását mindketten protestáns szemmel 
nézték, s szemléletükben lényeges eltérés nem volt. Magyarország 
sűrűn felkukkant az Avisóban is, meg a Relationban is, minden számban 
megemlítették legalább egyszer valamilyen vonatkozásban. Illésházy 
nádor bécsi vagy prágai tárgyalásai, az országgyűlési rendek kívánságai 
ugyanúgy helyet kaptak, ahogy a török csetepaték nevezetesebbje 
vagy Báthori Gábor meg a hajdúk mozgolódásai. A két újság hírei 
különben feltűnően megegyeztek, legtöbbször nemcsak tartalmilag, de 
szóról szóra is. Ez azt mutatja, hogy tudásukat ugyanabból a forrásból 
merítették, s nyomon követhető, hogy ugyanaz a hír egy héttel később 
mint az Avisóban, megjelenik a Relationban is. Mégis van köztük 
különbség. A Relation precizebb, az országgyűlés követeléseit pontokba 
foglalja és a száraz tényékhez egyéni megjegyzést nem fűz. Azonban 
egyetlen egy olyan híre sincs, amelyik az Avisóban benne ne volna. 
Az Aviso híranyaga bővebb, gyakrabban szól Magyarországról és 
híreit nem egyszer megjegyzésekkel kíséri, többnyire a birodalmi ren
dektől fizetett török segélyekkel kapcsolatban. Példaképpen felhozzuk 
a két újság Illésházy haláláról közölt tudósítását. Mindkét lap elmondja, 
hogy a már régen betegeskedő nádor, ki Bécsben kuráltatta magát, 
három nappal halála előtt egy prédikátort kívánt magához. Mátyás 
király azonban megtagadta kérését. így gyónás és az utolsó szentség 
fölvétele nélkül kellett meghalnia, — mondja a protestáns dolgokban 
tájékozott tudósító — hogy ehhez a magyarok és az osztrákok mit 
szólnak majd, még elválik. Eddig szóról-szóra megegyezik a két hír
adás. A Relation nem is ír többet, az Aviso azonban még hozzáteszi: 
»pedig ő vitte keresztül, hogy a király a koronát feltehette és neki 
esküdött meg őfelsége, hogy amit tárgyaltak és amiben megegyeztek, 
azt megmásíthatatlanul megtartja«. A legvégén pedig még azt is oda
írja : »azt beszélik, 600.000 forintot hagyott a királyra«.

A híradások között tehát ha nem is az események előadásában, 
de azok megítélésében lényeges különbség van. Wolfenbüttelben többet 
írtak a magyar eseményekről, de ugyanakkor erősebben állást is fog
laltak velük szemben s nem egyszer kapunk gúnyos, rosszindulatú 
megjegyzéseket. »A jó magyar urak azt szeretnék, bárha minden tér-



hűket mi hordoznánk. Még azt is visszavonták, amit az előző tárgyalá
sokkor már magukra vállaltak. Német tisztviselőt egyet sem akarnak 
megtűrni maguk közt, de bezzeg a contributio, a végvárak fönntar
tására, az kellene nekik. Meglátod még, a maguk fejére gyűjtenek 
ezzel eleven parazsat«. — »A magyarok már túlságosan sokáig voltak 
békében, szívesen kezdenének megint valami rablásba vagy zsivány- 
ságba. Röviden : sem megbízni nem lehet bennük, sem hinni nem lehet 
nekik. Egyszer már meg kell nekik fizetni érdemük szerint, meg kell 
őket alázni, különben nem lesz ebből semmi jó«.1

Mindezekből néhány tanulságot vonhatunk le : egyrészt azt, hogy 
a hozzánk közelebb eső Wolfenbüttel nagyobb érdeklődéssel figyelt 
a magyar dolgokra, másrészt azt, hogy sokkal jobban élt az esemé
nyekben, a magyar vonatkozások sokkal közelebbről érdekelték, sem
hogy erős elfogultságát levethette volna. Ez a magyarázata, hogy a 
különben protestáns újság, néha még vallási dolgokban is a csá
szárnak fogja pártját a protestáns magyarokkal szemben. — 
Strassburg hírei rövidebbek, de a lényeget mindig közlik. Az apró
ságok, kis perpatvarok, a szereplők neve, polgárságát már nem érde
kelték. Politikáját a török vagy magyar ügyek nem érintették, nem volt 
érdekelve bennük semmilyen irányban. Szemlélete fölötte állt a dolgok
nak, elfogulatlanul bíráskodhatott bennük, ezért bár szárazabb, de 
tárgyilagosabb is.2

Mindeddig csak a földrajzi elhelyezkedést néztük, azonban jól 
tudjuk azt, hogy a XVI—XVII. században a németség még a föld
rajzi lehetőségek adta határokon belül sem volt szellemben egységes.

1 Ld. Schöne i. facsimile kiadásait. (V. ö. a 198. 1. 2. jegyz.) Az idézett részek 
az Aviso 5., 18., 28., 43., 48. számából és a Relation 19., 29., 44., 49. számából 
valók.

2 A két újsággal kapcsolatban még sok kérdés várna megvizsgálásra. így  
pl. tisztázatlan olvasóik társadalmi rétegződése. Hátha az egyik a polgársághoz, 
a másik a politikusabb nemességhez szólt, s állásfoglalásuk eltérő voltát ez is 
magyarázná. — A helyi jellegek különben a történeti munkákban, s ált. a tudo
mányos irodalomban is érvényesültek. Fueter szerint (i. m. 192.1.), amikor Olasz
országban a fejlődő kritika már megtépázta az egyes vidékek vagy városok dicső
ségére kitalált együgyű mondák és mesék hitelességét, német földön még csak 
ekkor lendültek igazi virágzásra, s eléltek egészen a XVIII. századig. így pl. 
Krantz Albert szűkebb hazája, Hamburg dicsőségére a vendeket a vandálokkal 
azonosítja (Vandália . . ., Cöln, 1519). s hazája történetéről szólva abba a vandál 
hadjáratok és vándorlások történetét is bevette. Aventinus az illíreket azonosí
totta a bajorokkal, s ezáltal földijeit még Nagy Sándorral is rokonságba hozta. 
(Johannis Aventinus : Bayerische Chronik. Frankfurt a. M., 1566.)
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A protestantizmus két nagy táborra bontotta a Birodalom népét s az 
amúgyis többszáz felé szakadozott önálló és félig önálló kisebb-nagyobb 
államok közti politikai ellentét ezzel lelki síkra is áttolódott. Protes
táns és katolikus életre-halálra szembenálltak egymással, s ahogy az 
1532-es regensburgi birodalmi gyűlésen ez nyiltan kiviláglott, még 
a törökkérdésben sem volt meg köztük az egyetértés. Igaz, hogy vala
mennyien féltek a pogány ellenség előretörésétől, de a protestánsok 
hallani sem akartak róla, hogy a császár körül tömörült államokat 
támogassák vagy velük szövetkezzenek, inkább Zápolyaival keresték 
a barátságot.1 Ez az ellentét azután a későbbiekben nemhogy csökkent 
volna, de egyre csak nőtt. A századfordulón meginduló, vallási mezbe 
burkolt politikai harcok végkép szembefordították a két pártot, s a pro
testáns magyarok, a törökbarát, császárellenes kálvinista Erdély feje
delmei mindig számíthattak a protestáns rajnai vagy brandenburgi 
fejedelmek barátságára a Habsburgok elleni harcban.

Ha pl. a legharciasabb korszak, az 1620-as évek újságjait vizs
gáljuk, a Bethlen Gábor ellen vagy mellett írott hírlapok tömegét, az 
egymással hadakozó vélemények mögött felismerhetjük a szembenálló 
politikai és vallási meggyőződéseket. Bethlen fölkelése, a magyar ese
mények ugyanis a cseh történethez kapcsolódtak ekkor, ez pedig a biro
dalmi politikának volt egyik fontos problémája ebben az időben. A né
met közvélemény akarva, akaratlan, állást kellett foglaljon ebben a 
kérdésben, s természetesen adódott a katolikus-protestáns ellentét, 
hogy egyik mellé, az előbbi pedig ellene emeljen szót. Ez magyarázza, 
hogy Frigyes, a »téli király« és a cseh protestánsok önállósági törekvései 
ellen tajtékzó katolikus írások Bethlenre is ráterítették a vizeslepedőt. 
Elvetemült gazember, török cimborája, a keresztény vallás árulója, 
kiabálták róla, hogy lehetetlenné tegyék szövetségesei előtt, s egyre- 
másra adták ki az apokrif bizonyítékokat, leveleket, szerződéseket, 
melyeknek csak egy célja volt, hogy emberi becsületét és keresztény 
hitét elvitassák. Hitelét akarták megtépázni, s a közvéleményt akarták 
ellene vadítani, mert féltek tőle. A fehérhegyi csata után pedig, amikor 
a cseh fölkelés sorsa már eldőlt, mégpedig javukra, megeresztették 
nyelvüket, s a gúny minden erejével végig vágtak rajta. Az udvari 
komédiák, szatírák udvari bohóca, bolondja, közkedvelt és nevetséget

1A scan Westermann: Die Türkenhilfe und die politisch-kirchlichen Par
teien auf dem Reichstag zu Regensburg. 1532. Heidelberger Abhandlungen 25. 
Heidelberg, 1910. 40 — 56. 1.
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keltő részeges figurája ettől kezdve hosszú éveken át a fejedelem eltor
zított alakja volt.1

Annál hízelgőbb véleményeket találunk róla a protestáns pártnál, 
bár ezek véleménye a valóságtól éppoly távol járt, mint a katolikusoké. 
Anélkül, hogy védekeznének a támadások ellen, ők is támadnak, s a két 
ellenfél egymás ellen rugaszkodik szóban és írásban egyaránt, elvetve 
a sulykot istenigazában. Minden bajnak a pápa meg a jezsuitái az oka, 
akik az »igazi vallás«, a protestantizmus kiirtására még az ördöggel is 
szövetkeznének. Isten azonban nem hagyja a benne bízókat, s Bethlen 
Gábort támasztotta a vallás védelmére. Az, hogy a törökkel szövet
kezett, szintén Isten útmutatása szerint történt, a »pápisták« leverésére 
mindent és mindenkit fel kell használni. Az allegorikus költeményekben 
mély együttérzéssel tesznek hitet a magyar-német protestáns sors
közösségre, s a megszemélyesített religió Bethlenben látja egyetlen 
szabadítóját, egyetlen reménységét. A gúny versek ezen a párton nem 
kisebb erővel és meggyőződéssel a jezsuiták ellen fordulnak, míg Beth
lennek és Erdélyének amazokban megtiport alakja bennük megdicsőülve 
ül föl az asztalfőre, igazságot és ítéletet hirdetni a nagy harcban a pro
testánsok javára.2

Ugyanabból a tényből homlokegyenest ellenkező következtetésre 
jutnak katolikus, avagy protestáns részen, nyilván mutatva ezzel, hogy 
itt is eleve megfogalmazott tételekkel állunk szemben, amelyek nem 
a valósághoz, hanem a vallási meggyőződésen keresztül rég megrögző
dött és kialakult elképzelésekhez igazodnak. A protestáns vallásért 
kardot rántó fejedelem, vagy a törökkel cimboráló áruló keresztény 
rajza egyként örökölt forrásokból táplálkozik, s Bethlen csak új nevet 
jelent, de nem hoz új vonásokat.

1A Bethlenre vonatkozó újságok nagyrészét (62 verses nyomtatványt 
összefogja Kristóf i. m. Ld. még Scheible : Die Fliegenden Blätter. Leffler Béla : 
Magyar vonatkozású német újságlapok bibliográfiája. M. Könyvszemle 1913. 
323 — 330. 1. Ditfurth-Bartsch : Die historisch-politischen Volkslieder des dreißig
jährigen Krieges. Heidelberg, 1882. Weller : Die Lieder des dreißigjährigen Krieges. 
Basel, 1805. R. Wolkan : Deutsche Lieder auf den Winterkönig. Prag, 1898. L. 
Opel und A. Chon : Der dreißigjährige Krieg. Eine Sammlung von historischen 
Gedichten. Halle, 1862.

2 A német újságokhoz hasonlóan politikai vagy vallási magatartást fejez
nek ki az e korbeli holland, francia vagy olasz újságok is. Olasz újság ugyan Beth
lenről alig akad : a vallási harcoknak közöttük nem volt visszhangja. A hollandok 
természetesen a császár ellen, a protestánsokkal tartottak. Ideállította császár
ellenes politikája a francia államot és újságokat is. V. ö. Apponyi : II. 781., 797-» 
799. stb. _
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A vallási és politikai viszonyok két nagy táborra szakították a 
németséget, s mindkét rész kialakult hagyományok szerint sablonosán 
formálta véleményét a körülötte változó békés vagy háborús helyzet
ről. Egységes német közvéleményről semmiképpen sem beszélhetünk.1 
Bethlen korában az ellentétek fokozottan kiéleződtek, de csirájukban 
már előbb is megvoltak, és még utána is sokáig. így már 1546-ból van 
egy újságunk, melynek nyilván a császárellenes protestáns táborba 
tartozó szerzője szembeszáll a közfelfogással, s a török mellett tör 
lándzsát. A megszállt Magyarországon »szabadon prédikálják az evan
géliumot, — mondja — míg a pápa és Ferdinánd király irtják a pro
testánsokat«. Nem igaz tehát, hogy a török haragszik a keresztényekre 
csak a »pápistákra« haragszik. »Nem is tudom, — mondja tovább — 
olyan szerencsétlen-e Magyarország esete, hiszen még a pogányoknak 
is a tiszta evangélium prédikáltatik.«2 A XVII. század végéről, Tö- 
köliröl többek között két életrajz maradt ránk Az elsőt minden való
színűség szerint egy katolikus írhatta, s ebből alakította munkáját 
a második, egy protestáns. Bevezetésükben mindketten hitet tesznek 
róla, hogy pártatlanul ismertetik az eseményeket, mégis más-más 
tényeket emelnek ki, de még ugyanazokból a tényekből is más-más 
eredményekre jutnak. Thököly mellékessé válik, s a nagy európai, vallási, 
politikai vitában tetszés szerint forgatható és felhasználható példává 
lesz. Működése érv a katolikusok ellen az egyik kézben, ahogy érv 
a protestánsok ellen a másikban.3

Csak két szélső példát említettünk itten, de ugyanezt az ellentétes 
megítélést végigvezethetnénk az egész törökkorszakon. A magyar tör
ténet eseményeit kétszáz éven keresztül mindkét részről bizonyítéknak, 
példának használták, tetszés szerint alakítva és változtatva a tényeket. 
Egyetlen egy alkalmat sem hagytak kihasználatlanul egyik párton se, 
ha vélt igazukat bizonygathatták, vagy az ellenpárton csíphettek egyet. 
És ha nagy néha olyan írás kerül a kezünkbe, amelyik pártatlanul ítéli

1 Egyik német újság pl. Dampierre császári tábornok halálán lelkesedik, 
s Istennek a németség iránti jóakaratát látja ebben, annyira nagy volt a gyűlölet 
a katolikus és protestáns párt között. Eygentlicher unnd Warhafftiger Bericht 
was massen der Graff Tempir willens gewesen . . ., H. n. 1620.

2 »Weiß ich nicht, ob der Fall Ungarns ein so großes Unglück ist, da ja 
nun auch den Heiden das reine Evangelium gepredigt wird.« Warhaffte newe 
zeitung aus dem Ungerlandt und Türckey . . ., H. n. 1546.

3 a) Kurtze Lebens-Beschreibung des Ungarischen Herrn Graff Tökeli . . ., 
H. n. 1683. Ebből a b) Warhaffte eigentliche Original-Bildnuss Nebst Dencwür- 
diger und Ominöser ausführlicher Lebens-Beschreibung des . . . Fürsten Emerici 
Tökeli. . ., H. n. 1683. Ld. még Das Neueste von der Zeit . . ., Nürnberg, 1685.
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meg a magyarság helyzetét és érdekét a török és német, a katolikus, 
protestáns és pogány közötti perben, amelyiknek számára a magyarság 
nemcsak példa és bizonyíték, hanem valóban együttérez sorsával, — 
annak szerzőjéről rendszerint kiderül, hogy magyar volt.1 A német újságok 
a maguk szempontjaihoz igazították a magyarságról való véleményüket, 
ez pedig a magyarság látásával legtöbbször szöges ellentétben volt.

A politikai, vallási szempontok szerint megoszlott ujságirodalom 
közelebbi vizsgálatánál azonban az is kitűnik, hogy még ezeken a nagy 
pártkereteken belül is voltak eltérések az események szemléletében, 
megítélésében. Thienemann Tivadar mutatta ki először a mohácsi 
vészről szóló tudósításoknál, hogy a landsknecht-ujságírók a csatáról 
szóló híradásukba belevitték rétegük egész világnézetét.2 A csata 
történeti következményeit nem látták meg, ahogy nem vették észre 
azt sem, hogy a harcban két világ ütközött meg. Az ő szemléletük idáig 
nem ért fel, minden gondolatukkal és szeretetükkel a királynőt, a vé
rükből való vért vették körül, meg férjét, Lajos királyt, s az ország 
pusztulásában is csak az ő egyéni tragédiájukat látták. Együgyű ma
gyarázataik, primitív okfejtéseik világosan mutatják műveltségük és 
látókörük határát. Magasabb áttekintésre, a politikai vagy diplomáciai 
események megértésére nem is törekedtek. Az ő világuk a köznép között 
volt, s ezen kívül csak a valószerűtlen mesék és hihetetlen csodák vilá
gában érezték otthon magukat. Érzéseikkel és élményeikkel tűntek ki, 
nem pedig gondolataikkal, meglátásaikkal.

Ez a szemlélet azonban már Mohács előtt is élt, s magyar viszony
latban is megnyilatkozott két újságban, melyek az 1514-es paraszt
lázadásról szóltak.3 Később pedig, ahogy nőtt a zsoldosok száma a 
magyar földön, velük együtt szaporodott a berkeikből kikerülő újságok 
száma is. A harmincéves háború népénekei ezt a szemléletet lehelik, 
a felszabadító hadjáratok diáriumai ezt a világnézetet képviselik. Meg
győződésünk, hogy közelebbi vizsgálattal ennek az alsó — kézműves, 
polgári, katonai — rétegnek egész szellemi világát ki lehetne ásni és fel 
lehetne építeni, éppen ezekből az újságokból.

Velük szemben élesen elhatárolható az újságok egy másik csoportja. 
Látókörük határozottan emelkedettebb, a pletykák mellett már komoly 
hírek is szóhoz juthatnak, s megpróbálják az eseményeknek, az egyes 
vagy a közösség magatartásának okát is megmagyarázni. Az élmény
szerűség kisebb bennük, de tárgyilagosságuk talán egy fokkal erősebb

1Ld. Apponyi 681., 1145. sz.
2 Thienemann i. m. 3. s köv. 1.
3 Apponyi. I. 102., 106. sz.
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s szempontjaik feltétlenül magasabbak. A csodák, babonák, természeti 
tünemények és fantasztikusnak tetsző tudósítások ezekben is nagy 
helyet foglalnak el, de már észrevehető bennük bizonyos racionális 
kritikára való halvány törekvés. Forrásokra hivatkoznak, mások mun
káira, s a landsknechtekkel ellentétben nem a személyi, szubjektív 
tudósítást, inkább a személytelent helyezik előtérbe.

Ezek az újságok, melyeknek pontos jellemzése még szintén nem 
történt meg, elsősorban a nagy német városok műveltebb polgárságához 
szóltak, ugyanahhoz, amelyik később a hetilapokat is kitermelte érdek
lődésével. Ezek az újságok tehát az alsóbb osztályok világnézetével 
szemben a műveltebb — mondjuk — középosztály véleményét tolmá
csolták, s így érthetőbbé válik az a megvetés is, amivel szerényebb fokon 
álló kollégáikat le-leszólták időnként. A kétfajta, szintjében és szemlé
letében különböző újságot végig megtaláljuk az egész törökkorban.

Az újságoknak még egy fajtájáról akarunk megemlékezni, arról, 
amelyik — az előző kettővel szemben — nem valamelyik társadalmi, 
műveltségi réteg világnézetét fejezte ki, hanem a hivatalos kormányzat 
álláspontját. Ma propagandaírásoknak neveznénk őket. Céljuk az volt, 
hogy bizonyos eseményekkel kapcsolatban nekik kedvező irányba for
dítsák a külföld vagy saját országuk lakóinak véleményét. Ezeknek 
a tendenciózus tudósításoknak története egyidős a könyvnyomtatással, 
hiszen már Hunyadi Mátyásról tudjuk, hogy sziléziai hadjáratai közben 
ilyen hírekkel árasztotta el a német fejedelemségeket.1 A későbbiek
ben láthattuk az erdélyi fejedelmeket kompromittálni akaró apokrif 
írásokat, vagy a nyilván csak kitalált, s nem minden célzatosság nélküli 
beszámolókat a török-magyar barátságról. A XVII. század második 
felére azután ezek a szórványos tudósítások intézményesültek, s pl. 
a felszabadító háborúk korában sorozatosan jelentek meg számozott 
példányaik Bécsben, akárcsak a mai hivatalos jelentések.2 Ezeknek 
hírei mögött nem a műveltség, érdeklődés fokát, valamelyik társadalmi 
réteget, hanem a hivatalos politika irányelveit figyelhetjük meg, s való
ban feltűnő gondolat és anyagszegénységük a többi újságok élményei 
vagy szenzációi mellett.

összefoglalva mindent : a török korszak német újságjaiban hiába 
keressük a magyar események valóságos rajzát. Nem a valóságot hozták, 
csak annak árnyképét, s írásaik a közvéleménynek a valóságról elképzelt

1M. Könyvszemle 1915. 1. 1.
8 Ilyen hivatalos tudósítások nagyszámmal vannak az Apponyi-gyüjte- 

ményben. Ld. II. 1197-, 1198., 1323., 1324., 1325., 1337., 1360., 1365., 1366., 
1376., 1400., 1420. sz. stb. Ezeknek olasz hatásáról megemlékezik Polgár i. m. 47 .1.
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többnyire örökölt, sablonos vonásait tükrözik. Az újság tartalma tehát nem 
arra jellemző amiről vagy akiről szólt, hanem arra, akihez beszélt. A magyar- 
vonatkozású német újságok tudósításaiban, állásfoglalásaiban — ha ho
mályosan is — elénk rajzolódik a X V —XVII .  századi Németbirodalom 
-politikai, vallási, személyi ellentétektől százfelé szabdalt arca, s a jelentések 
hangjában, látásában ráismerhetünk a társadalom egyes rétegeire, melyek 
ugyanazt az eszményt is különböző fokon, különböző látókörrel szolgálták.

Benda Kálmán

FÜGGELÉK

i .  Az újságokra vonatkozó könyvészeti szempontok.

A journalizmus történetével kapcsolatos magyar fogalmak mindmáig sincsenek 
kellően tisztázva. Ugyanazt, amit mi dolgozatunkban újságnak mondunk, irodal
munk eddig hol »ujságlap«, hol meg »újságlevél« néven emlegette, szolgai módon 
lefordítva a német szakkifejezést. A hírlap szót, amelyet irodalmunk eddig inkább 
csak az időszaki sajtótermékek megjelölésére használt, gyűjtőfogalomként alkal
maztuk, s újságot, hetilapot és napilapot egyaránt alája soroztunk. A szakiro
dalomban még ma is szokásos »igazi hírlapok« (értsd : napi- és hetilapok) és »az 
igazi hírlapok előfutárai, előzményei« (értsd : újságok) különválasztást történelmi 
és különösen fejlődéstörténeti szempontból indokolatlannak, sőt helytelennek 
találtuk. Az újságok és röpiratok közös »rophatok« megjelölését viszont általános
nak éreztük, amelyik nem engedi meg a köztük fennálló belső, lényegi különbségek 
kidomborítását. Ezért egyik meghatározást sem használtuk. — Véleményünkkel 
és meghatározásainkkal egyébként korántsem akartuk a könyvészeti szakiro
dalom már kialakult, vagy éppen kialakulóban lévő nomenklatúráját felborítani. 
De munkánk közben éreznünk kellett, hogy a ma használatos könyvészeti fogal
mak a történelmi szempontokkal itt-ott ellenkeznek. Ezért kellett szóhasznála
tunkat bevezetésünkben megmagyaráznunk, s ezért kényszerültünk rá, hogy 
helyenként fogalmainknak új tartalmat adjunk.

Közbevetőleg, mivel vizsgálataink a német hírlapokra irányulnak, pár 
szóban kitérünk a német irodalom megfelelő fogalmaira is. Azt kell mondanunk, 
ezek még tisztázatlanabbak és következetlenebbek, mint a magyarok. Dresler 
Adolf csak legutóbb is azon kesergett, hogy nincsen tisztázva, mit értsünk újságon. 
(Über die Anfänge der gedruckten Zeitungen. München, 1929.) Tekintve, hogy a 
Zeitung és Zeitschrift szót lefoglalták a periodikus hírlapok összefoglaló meg
jelölésére, az újságoknak új nevet kellett keresni. Találtak is, de mindenki mást, 
s egységes elhatározásra máig sem jutottak. Relationen, Neue Zeitungen, Ein
blattdrucke, Einzelzeitungen, Flugschriften megjelölések váltakoznak, s meg
esik, hogy ugyanabban a tanulmányban sem következetes elnevezésük. Fogal
maik legtöbbje egyébként szintén csak a könyvészeti szempontoknak felel meg.

A könyvészeti és történelmi szempontok ellentéte abban van, hogy míg 
a történelem a fejlődést nézi, s ennek alapján ítél, tehát folyamatokat lát maga 
előtt, a könyvészet inkább külső, mintsem belső tényezőket figyelembe vevő 
kategóriákat állít, s ezzel az egységes, oszthatatlan fejlődést részekre tagolja
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Hogy példákat mondjunk, a hírlapirodalomnak könyvészeti szakkörökben álta
lánosan elfogadott alaptétele, hogy az újság ismertető jegye ma és a múltban 
az aktualitás, a publicitás és a periodicitás ellenkezik a történelmi fejlődés szem
pontjával, ha a fogalmakat modern és nem történeti értelmükben használjuk. 
Mert volt publicitása, meg periodicitása a XVI. századi újságnak is, de ez más 
volt, mint amit ma annak nevezünk. Hogy pedig a szakirodalom nem történeti 
értelmükben gondolja meghatározásait, arra bizonyíték Bode Hermann tanul
mánya, (,Zur Entstehungsgeschichte der modernen Zeitung. Studien über das Zei
tungswesen. Berlin.), ahol éppen ennek a három tényezőnek a segítségével kimu
tatja, hogy a hetilapok előtt nem is volt újság. »Der geschriebenen Zeitung fehlt 
nur das Merkmal der Publicität d. h. die form des Druckes; dem Einblattdruck 
fehlt nur das Merkmal der Periodizität; der halbjährlichen Meßrelation fehlt 
nur das Merkmal der Aktualität. Jede Art hat zwei wesentliche Merkmale, es 
fehlt nur das dritte.« Ilyen vizsgálódási módszerekkel és fogalmakkal azután 
nemcsak a történeti látást, de a józan észt is nem egyszer fejetetejére állították. 
Kissé furcsa pl., hogy a magukat két évszázadon át következetesen újságnak, 
Zeitungnak és Journalnak nevező, — és korukban annak is tartott — aktuális 
híreket széles körben publikáló nyomtatványoktól a tudós utókor megtagadja 
nevüket, mert néhány utólag kitalált szabálynak nem felelnek m eg: nincsenek 
sorszámozva, nem lehetett tudni, legközelebb mikor jelennek meg, és nem voltak 
előfizetőik. Azt, hogy a XVI. század alkalmi újságjai és a XVII. század időszaki 
újságjai között lényeges belső, de még csak külső eltérést sem találunk, nem 
vették figyelembe. Természetes, hogy az egyik »előzménye, előfutára« volt a 
másiknak, de közéjük merev határt vonni történelmi szempontból nem lehet.

A könyvészeti szakirodalom azonban, ritka kivételektől eltekintve, ezt nem 
hajlandó elismerni. Pedig Brunhuber Róbert meghatározása az újság fogalmáról 
alkalmas lett volna az egész hírlaptörténet új alapokra helyezésére, ha elfogadták 
volna. Brunhuber szerint a hírlap »in gewissen Zeitabständen erscheinende, einem 
individuell nicht bestimmten Personenkreis zugängliche Veröffentlichung mit 
vielseitigem, zeitgemäßem, allgemein interessierendem Inhalt. (Das moderne 
Zeitungswesen. Sammlung Göschen. Leipzig, 1907.) Ezért volt már Bauer Vilmos 
véleménye is olyan lesújtó az egész hírlaptörténeti szakirodalomról és művelőiről. 
(Die Zeitung als Ausdrucksmittel der öffentlichen Meinung. A Die öffentliche 
Meinung und ihre geschichtlichen Grundlagen c. munkában. Tübingen, 1914. 
265. 1.) »Daß es keine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Geschichte des 
Zeitungswesens gibt, — mondja — ist nicht zu verwundern. Wie aller Sonder
gebiete der Geschichte zunächst von Fachleuten dieser Gebiete behandelt werden, 
haben auf diesem Felde vorerst Journalisten ihr Rößlein getummelt. Daß diese 
der Parteilichkeit nicht entgangensind, wird man ihnen nicht vergangen dürfen.«

A szakirodalom azt is csak nagy harc és vita után ismerte el, hogy újság, 
hetilap és napilap között kontinuitás van. A múlt század könyvészete szerint 
a hírlap leglényegesebb ismertetőjegye az időszakiság, így a hírlap története az 
első hetilap megjelenésével kezdődik, a XVII. század elején. Ez volt a véleménye 
Opel Júliusnak (Die Anfänge der deutschen Zeitungspresse. 1609—1650. Leipzig, 
1875) s ehhez viszonyítva már nagy haladást jelentett Hatin Eugéne kijelentése 
a XVI. századi újságokról, a »feuilles volantes «-ró 1, hogy »c’étaient la des embryons 
du journal, mais non le journal«. (Histoire du Journal en France. 1613 — 1853. 
Paris, 1853.) Az általános felfogást legtisztábban Salomon Lajos fejezte ki (Ge-
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schichte des deutschen Zeitungswesens von den ersten Anfängen bis zur Wiederauf
richtung des deutschen Reiches. 1 — 3. k. Oldenburg, 1906) ; munkájában a török
korszak újságjairól is megemlékezett, bár nem tartotta őket hírlapoknak. A perio
dikus lapok, az »eigentliche Zeitungen« mellett »diese Neue Zeitungen des 16. 
Jahrhunderts nur einen untergeordneten Rang einnehmen, — írta — denn das 
Zeitungswesen jener Zeit wird durch sie nicht representiert: sie waren immer 
nur gelegentliche Veröffentlichungen, nur Nebenschößlinge.« De hogy milyen 
nyomtatványok képviselték a hírlapirodaimat ekkor, amikor hetilapok még nem 
voltak, azt nem mondja meg. Ez a felfogás azóta is él, és erős gyökerei vannak. 
Traub János (Zeitungswesen und Zeitungsleser. Dessau, 1928), majd napjainkban 
Rennert György (Die ersten deutschen Post-Zeitungen. Berlin, 1940), sőt nem egy 
vonatkozásban Schöne Walter is ezt vallja. (Die deutsche Zeitung im ersten Jahr
hundert ihres Bestehens. 1609—1700. A Die deutsche Zeitung des 17. Jahrhundert 
in Abbildungen c. munkában. Leipzig, 1940.) Hogy pedig a német irodalom véle
ménye nem egyedülálló, arra bizonyíték legújabban francia részről Weill György 
munkája. (Le journal. Origines, évolution etrőle de la presse périodique. Paris, 1934.)

Velük szemben azonban ki kell emelnünk azokat, akik ha homályos formá
ban is, de kezdettől fogva tiltakoztak újság és hetilap ilyen merev szétválasztása 
ellen. Stieler Gáspár már 1695-ben szembeszállt azzal a felfogással, hogy az újság 
a harmincéves háború folyamán született volna, »da man täghch von Durchzügen 
der Völker, Belegerung und Einnehmung der Städte, Siegen und Niederlagen zu 
reden und zu schreiben gehabt; es seien auch vor dem Kriege schon Erzählungen 
von den Unruhen, so man Relationes heißt, in die weite Welt geflogen.« Tudo
mányosnak éppen nem nevezhető munkája pompásan fejezi ki korának felfogását, 
s ez nem látott különbséget újság és hetilap között a lényegben. Eszébe sem jutott, 
hogy válaszfalat vonjon hírlap és hírlap közé, hanem belső sajátságaik alapján 
kifelé igyekezett őket elhatárolni, a történeti munkákkal szemben. Mert rokonok 
egymással — mondja — s nincs is köztük egyéb különbség, csak az, hogy »die 
Historie ihre Ordnung hält und bei einer Sache bleibet, die Zeitung aber in aller
hand Königreiche fleuget, bald über Meer streichet, bald in die neue Welt horchet 
und stückweise heraus holet, was von einem Tage zum andern allda vorgehet.« 
(Zeitungs Lust und Nutz. Hannover, 1695.) Felfogásában sokáig senki sem oszto
zott, s őt magát és munkáját is teljesen elfelejtették. Valósággal új utat kellett 
törni ennek az iránynak. Prutz R. E. a múlt század közepén először tért ki rész
letesebben a XVI— XVII. századi újságokra a német journalizmus történetéről 
írott nagy munkájában. (Geschichte des deutschen Journalismus. Hannover, 1845.) 
Nyomában Weller Emil már 877 XVI. századbeli újság címét gyűjtötte egybe 
(Die ersten deutschen Zeitungen. Tübingen, 1872), s ez a szám a hozzá kiadott 
kiegészítésekkel együtt hamarosan ezer fölé emelkedett. Rájuk támaszkodva 
Roth Pál az újságok általános jellemzését is megkísérelte, sőt a családfán tovább 
kutatva, a nyomtatott Neue Zeitungok őseit is megtalálta a kéziratos formában 
terjedő történeti népénekekben. (Die Neue Zeitungen in Deutschland im 15. und 
16. Jahrhundert. Leipzig, 1914.) Schottenloher Károly hatalmas alapvető munká
jában (Flugblatt und Zeitung. Berlin, 1922) az újságok, hetilapok legapróbb külső 
és belső jellegzetességeit is tisztázta, s ennek alapján Dresler Adolf már teljesen 
a történeti fejlődés álláspontját fogadta el helyesnek. (Über die Anfänge der ge
druckten Zeitungen. A Katalog 70 von J. Halle Antiquariat c. munkában. München, 
1929.) Ezzel a német irodalomban a könyvészeti és történeti szempontok szeren-
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esés szintéziséhez érkeztünk, s nem valószínű, hogy a jövőben a merev biblio
gráfiai szemlélet a történeti fölé kerekednék.

A magyar szakirodalom azonban egyelőre kitart régi szempontjainál. Hírlap
történeti munkákban egyébként sem vagyunk gazdagok, de a XVI—XVII. 
századdal foglalkozó áttekintő munkát meg éppen egyet sem találunk, sem a 
magyarországi, sem a magyar vonatkozású külföldi újságokról. Csak az össze
foglaló, vagy későbbi korokat tárgyaló művekben akadunk néhány általános 
megjegyzésre tárgyunkat illetően. Ezek azt mutatják, hogy szerzőik az újságokat 
nemcsak magyar vonatkozásban, hanem általában sem sorozzák a hírlapok közé. 
Ferenczy József pl., a mindmáig legalaposabban összefoglaló magyar sajtótörté
neti munkában (A magyar hírlapirodalom története 1780—1867-ig. Bp., 1887) 
elöljáróban leszögezi ugyan, hogy »a hírlapok eredete az emberiség őskorába 
vihető vissza«, — de sietve hozzáfűzi, hogy »igazi« hírlapnak csak a periodikus 
lapok nevezhetők. A XVI. századi újságok szerinte jogtalanul nevezték magukat 
újságnak, Zeitungnak, mert »nem voltak folyószámmal ellátva s megjelenésük 
nem volt időhöz kötve.« — Ezt a felfogást tette magáévá Baráth Tibor is a ma
gyar sajtó történetéről írt francia nyelvű összefoglalásában. (Histoire de la presse 
hongroise. Bulletin du Comité International des Sciences historiques. 1935.) Véle
ménye szerint az első magyar újság, »qui merite ce nom«, a XVIII. század elején 
megindított kuruc hírlap, a Mercurius Hungaricus volt. — Reichle Walter a 
magyar újság történetéről megjelent munkájában ugyanezen az úton jár. (Das 
ungarische Zeitungswesen. Berlin, 1939. Ungarische Bibliothek. I. 22. k.) Szól 
ugyan a XVI —XVII. századi újságokról, de ezek a »primitiv illustrierte Sensa
tionsberichte« szerinte »infolge ihrer ganz unregelmäßigen Publikation sind jedoch 
nicht als Zeitungen anzusprechen«. — De még napjainkban is, Dezsényi Béla 
csak 1705-től kezdve beszél magyar hírlapokról (A magyar hírlapirodalom első 
százada. 1705 — 1805. Bp., 1941), a megelőző két század újságjairól pedig az a 
véleménye, hogy »a hírlapok előfutárjainak szokás tekinteni« őket. Könyve külön
ben összegyűjtve mutatja könyvészeti fogalmaink tisztázatlanságát, s az ebből 
eredő ellentmondásokat. Bevezetésében leszögezi, hogy »újság nincs könyv- 
nyomtatás nélkül«. Két lappal később már mégis az »írott« és »nyomtatott újság- 
levelek« közti különbségeket vizsgálja. Hogy újság és ujságlevél ugyanazt a 
fogalmat fejezi-e ki, vagy sem, nem mondja meg. Ugyanakkor a XVI. századi — 
szerintünk — újságokat hol röpiratoknak, hol hírközlő nyomtatványoknak, hol 
meg újságleveleknek nevezi, s velük szemben a periodikus hírlapok neve felváltva 
hírlap, igazi hírlap, rendszeres hírlap, újság, rendszeres újság. A XVI. századi 
újságokat »hírlapoknak nem nevezhetjük, hiszen hiányzik belőlük az időszakosság 
— mondja —. Az igazi hírlapok mégis belőlük fejlődtek.« Evvel viszont önmagá
nak mond ellent, mert ha a periodikus hírlap »igazi hírlap«, akkor az újság leg
följebb »nem igazi hírlap«, de mindenképpen hírlap. Ez a már szójátékra csábító 
ellentmondás is mutatja, milyen zavarra vezethet a kifejezések tisztázatlansága, 
ahogy az egész — a későbbi korra vonatkozó részeiben és főként bibliográfiájában 
kitűnő — munka tanuságtétel mai könyvészeti és történelmi szempontjainknak 
ellentétére.

Ezekután természetesnek kell találnunk, hogy összefoglaló hírlapbibliográ
fiáink sem mennek az 1705 előtti időkbe vissza. (Ld. pl. : Kereszty István : A ma
gyar és magyarországi időszaki sajtó időrendi áttekintése. 1703 — 1867. Bp., 1916. 
Heinrich Réz : Deutsche Zeitungen und Zeitschriften in Ungarn von Beginn bis
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jg i8 . München, 1935, stb.) Úgyhogy ha számba akarjuk venni XVI —XVII. 
századi újságjainkat, Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárából, meg a hozzá
fűzött, százfelé megjelent kiegészítésekből, adatokból kell valóságos kutató
munkával egyenként előásni őket.

A történeti szempont érvényesítésével csak legújabban találkozunk. Nem 
ugyan nagy, összefoglaló kézikönyvekben, hanem kisebb ismertetésekben, főként 
a német kutatásoknak már hozzánk is eljutó, és egyelőre csak a németországi 
magyar vonatkozású újságokkal kapcsolatban érvényesülő hatásaként. Közöttük 
Hubay Ilona elsőnek használja azt a fogalomrendszert, mely a mienknek is min
tául szolgált, s amelyik szerény véleményünk szerint közelebb vihet bennünket 
a könyvészeti és történeti szempontok egyeztetéséhez. (Az »Aviso i6og.<i Magyar 
Könyvszemle 1940.)

2. A hírlapokra vonatkozó német könyvészeti irodalom.

Anélkül, hogy teljességre törekednénk, röviden ismertetjük a német hírlap
bibliográfia főbb állomásait. A hírlapok külön bibliográfiája nem tekinthet nagy 
korra vissza. Az első német könyvészeti munkák, a XVIII., XIX. század nagy 
egyéni vállalkozásai nem tettek különbséget nyomtatvány és nyomtatvány 
között; bármilyen könyvet, újságot, röpiratot egyaránt beiktattak munkájukba, 
ha kezükbe került. Ezekből a vaskos nemzetközi kötetekből a német újságok 
kiböngészése külön kutatást igényel. De ezt még nehezíti, sőt nem egyszer lehetet
lenné teszi, hogy feljegyzéseik pontatlanok, összevisszák, s a címek közlésében 
követett rendszerük ellentmondó. Csak példaként említjük Panzer György Farkas 
műveit, melyek tíznél több kötetben adják az 1536-ig megjelent nyomtatványok 
címét, de a kötetek mindig újra a könyvnyomtatás elején kezdik, a közlés rend
szere pedig a sorozaton belül is változik. (Annales der älteren deutschen Literatur. 
I —II. k. Nürnberg, 1788—1805, csak a németnyelvű nyomtatványokra és Annales 
Typografici. I —II. k. Nürnberg, 1793 — 1803, az európai összes latinnyelvűekre.) 
Egyik gyűjtemény a címek, a másik a szerzők vagy a megjelenés helye, a har
madik pedig a kiadási év szerint csoportosítja a munkákat, s közöttük kiigazodni 
majdnem lehetetlen. De ettől eltekintve, nem is teljesek ezek a bibliográfiák, 
már megjelenésük pillanatában sem voltak azok. Panzer pl. még meg sem jelent 
németnyelvű összefoglalásának második kötete, az elsőhöz máris pótkötetet 
bocsátott ki. (Zusätze zu den Annales der älteren deutschen Litteratur. Leipzig, 
1802.) Két évtized múlva Hain Lajos csak az 1500-ig kiadott könyvek jegyzékéhez 
már négykötetnyi új címet hozott [Repertórium Bibliographicum. Stuttgart, 
1826 — 1835), de a századfordulón Copinger W. A. ehhez újabb három, Reichling 
Dietrich pedig még hét kötet pótlást ad nyomdába. (W. A. Copinger : Supple
ment to Hain's Repertorium Bibliographicum. London, 1895 — 1902. — D. Reich
ling : Appendices ad Haini-Copingeri Repert. Bibi. Monachi, 1905 —1911.) Hogy 
pedig ez a sok pótlás, egymáson keresztül nyúlkáló kiegészítés valamennyire is 
használhatóvá legyen, Burger Konrád két kötetben közölte magyarázatait a 
különböző szerzők változó rendszereiről, még újabb szempontú indexekbe cso
portosítva a már amúgyis áttekinthetetlen anyagot. (Indices Uberrimi. Leipzig, 
1891 és Supplement zu Hain und Panzer. Leipzig, 1908.) Általában az ekorbeli 
bibliográfusok szeme többre vágyott, mint amennyit lehetőségük és munka-
Évkönyv az 1942. évre.
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bírásuk elbírt volna. Anyagukat nem korlátozták, Európa összes nyomtatványait 
fel akarták nyalábolni, s rendesen csak életük végén jöttek rá, hogy lehetetlent 
akartak. A gyűjtőnek semmisem szabhatott határt, s német, francia, angol meg 
holland tudósok egymás bibliográfiáit egészítgették ki. Például Maittaire Mihály 
kilenckötetes általános latin könyvjegyzékét (Annales Typographici ab artis 
inventae origine. Hága, 1719—1741) Bécsben, Denis Mihály folytatta (Annalivm 
Typographicorum M. Maittaire Supplementum. 1 — 2. k. Wien, 1789).

Azok, akik látva az anyag egyre növekvő mennyiségét, munkaterületüket 
körülhatárolták, leszűkítették, legtöbbször mai tudományos rendszerünkkel össze
egyeztethetetlen alapon vonták meg a határt: kuriózumokat, a különösen nagy 
vagy éppen kicsiny alakú nyomtatványokat, a képes kiadványokat keresve össze. 
A belső szempontok nem érvényesültek, s ezekben a gyűjteményekben a hírlapok 
megkeresése, egyáltalában az eligazodás éppen olyan nehéz. Igaz, hogy legtöbbjük 
rövid tartalmi ismertetést is fűzött a címhez, de itt is elsősorban az érdekessé
geket emelték ki, s fontos dolgokat meg gyakran elmellőztek. Tipikus példa erre 
Denis Mihály publikációja (Die Merkwürdigkeiten der k. k. Garelischen öffentl. 
Bibliothek am Teresiano. Wien, 1780), valamint — egyúttal annak bizonyítására 
is, hogy mindez nem elszigetelt német, hanem általános európai jelenség volt — 
a francia Brunet Károly (Manuel du libraire. 1 —11. k. Paris, 1860 — 1865) és 
Graesse J. G. Theodore munkája (Trésor de livres rares et précieux. 1 — 7. k. Paris, 
1859—1900). Brunet egyenesen azt ígéri címlapján, hogy művében részletesen 
jellemzi »les livres rares, précieux, singuliers, et aussi les ouvrages les plus estimés 
en tout genre, qui ont paru tant dans les langues anciennes, que dans les princi
pales langues modemes, depuis l’origine de rimprimerie.« Graesse pedig 
könyve tartalmát így adja : »livres rares, curieux et recherchés, ouvrages de 
lux etc.«

Ezekkel egyidőben jelentek meg az első német nyomdatörténeti monográfiák 
is ; valójában megjegyzésekkel tarkított bibliográfiák voltak. Mindenben ugyanaz 
jellemzi őket, ami az előbbieket, hiszen a legtöbbször szerzőjük is ugyanaz volt. 
(Ld. Denis Mihály : Wiens Buchdruckergeschichte bis 1560. Wien, 1782, hozzá 
a Nachtrag. Wien, 1793. — Meyer Antal : Wien Buchdrucker Geschichte. 1 — 2. k. 
Wien, 1883 — 1887, stb. szinte minden nagyobb német városról.)

Csak kevés munka van, amelyik tartalom, tendencia, vagy események 
szerint szedte rendbe anyagát. Legismertebb közöttük Kábdebo Henriknek 
mindmáig használható, bár korántsem teljes gyűjteménye, a Bécs két török 
ostromát tárgyaló nyomtatványokról. (Bibliothek zur Geschichte der beiden Türken
belagerungen Wiens, 1528 und 1683. Wien, 1876.) Munkájában azonban hírlap és 
könyv, egykorú tudósítás és későbbi tanulmány között nem tesz különbséget, 
időrendben minden nyomtatványt felsorol, amely a török ostromról szól.

Nem is tettek különbséget a bibliográfiák hírlap és könyv között egészen 
a múlt század végéig. A bécsi császári könyvtár katalógusa ugyanúgy válogatás 
nélkül egymás mellé sorozta minden nyomtatványát szerzőjének neve vagy meg
jelenési ideje szerint (Josef de Sartori : Catalogus Bibliographicus librorum in 
Bibliotheca Caes. Reg. et Equestris Academiae Theresianae stantium. 1 —13. k. 
Viennae, 1801 —1806), ahogy a British Museum óriási katalógusa (General Cata
logue of the British Museum Library London, 1881-től) vagy a párisi National 
Bibliothéque másfélszáz kötetnél tartó jegyzékében. (Catalogue générái alphabe- 
tique des livres imprimés de la Bibi. Nationale. Paris, 1897-től.) Egyedül a holland
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királyi könyvtár publikálta külön gazdag hazai újság- és röpirat-gyüjteményét 
(W. P. C. Knüttel : Catalogus van de Pamfletén. Verzameling berustende in de 
Koninklijke Bibliotheek. i —8. rész. S’Gravenhage, 1889—1920), példája azonban 
máig sem talált követőkre.

Az első, aki egy begyűjtötte egy korszak hírlapjainak címét és XVI. századi 
címjegyzékébe csak újságokat vett fel, Weller Emil volt. Kár, hogy csak azt a 
nyomtatványt ismerte el újságnak, amelyik már nevében hordozta a Zeitung 
szót, s így külső, lényegtelen jegyek alapján megszűkítette bibliográfiája körét. 
A kritikátlanságra jellemző egyébként, hogy szemléletét egész gárda vette át és 
vitte tovább. (Ld. a 196. 1. 3. jegyz.) Hibája munkájának az is, hogy közlés 
módja alig enged lehetőséget az egyre nagyobb számban előkerülő rokonkiadvá
nyok összehasonlítására. Mégis mindmáig a legátfogóbb hírlapi bibliográfia erről 
a korról.

Weller óta a XV—XVII. századi hírlapirodalom bibliográfiája gyűjteményes 
nagy munkával alig gazdagodott. Kiadták ugyan a XV. századból ismert német 
újságok címjegyzékét (ld. a 196. 1. 2. jegyz), de ezen kívül csak a gyűjtemények 
katalógusai és apró részletgyüjtések jelentek meg. Ennek a szétszórtságában és 
töredékességében is jelentős anyagnak azonban van egy nagy előnye az előzőkkel 
szemben : közlése modern szempontok szerint készült, számos facsimile és fény
kép melléklettel és így az összehasonlítást, a kritikát is lehetővé teszik. (Példa
képpen felsorolunk a legismertebbekből néhányat: Katalog Nr. 119 von F. A. 
Brockhaus Antiquarium in Leipzig. Historische Flugblätter in kronologischer Form. 
Leipzig, 1892. — Katalog 102 von Gilhofer und Ranschburg, Wien : Flugblätter, 
Flugschriften, Einblattdrucke, »Neue Zeitungen«., Relationen, Gelegenheitsschriften. 
15—ig. Jahrhundert. Wien, 1911. — Katalog 183 von Gilhofer und Ranschburg. 
Frühe Zeitungen. Wien, é. n. — Katalog 70. I. Halle Antiquariat München. 1929. 
— Jacques Rosenthal: Zeitungen und Relationen des 15—18. Jahrhunderts. München, 
é. n. — Karl W. Hiersemann : Flugschriften, Einblatt- drucke. Leipzig 1929. — 
Paul Hohenemser : Flugschriftensammlung Gustav Freytag. Frankfurt a. M., 1925.)

így áll jelenleg a XV—XVII. századi német hírlapok bibliográfiája, s ha a 
lehetőségeket nézzük, meg kell állapítanunk, a közeljövőben nem is várhatunk 

elentős előrehaladást. Összefoglaló, végleges bibliográfia elkészítésének ma még 
nagy akadályai vannak. Egyrészt a már ismert újságok szétszórtsága, másrészt 
az, hogy számuk még korántsem állapodott meg. A német, sőt egyéb könyv
tárakból, levéltárakból egyre újabb meg újabb, eddig ismeretlen példányok kerül
nek elő, s ma még nem is sejthetjük, mennyi lappang közülök. Egy ma teljes 
jegyzék néhány év alatt hiányossá válhatnék. Tehát nemcsak ma nem tekint
hetjük át a XV—XVII. század német hírlapirodalmát, de a közeljövőben sem 
lehet rá reményünk.

3. A német újságszöveg-közlések.

A XV—XVII. századi ujságszövegek kiadása a múlt század elején indult 
meg, s a szövegek kiválasztásában hosszú ideig alig érvényesült tudományos 
szempont. A figyelmet először is a verses nyomtatványok ragadták meg, s Soltan 
Lénárd már 1836-ban kiadott egy csokorra valót belőlük (Einhundert Deutsche 
Historische Volkslieder. Leipzig), s két évtized múlva az első száz énekhez újabb 
százat csatolt. (Soltan—Hildebrandt: Deutsche Historische Volkslieder. Zweites

18*
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Hundert. Leipzig, 1856.) Közben Körner M. is kiadott egy kötetnyit, már inkább 
a későbbi időkből. (Historische Volkslieder aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Stutt
gart, 1840.) Ilyen kezdeményezés után a történeti népének hamarosan jó gazdára 
ta lá lt: Liliencron Rókus öt kötetben adta ki ismert és előtalálható példányaikat. 
{Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahrhundert. 1 — 4 .  k. 
és Nachtrag. Leipzig, 1865 — 1869.) Gyűjteményének zöme a könyvnyomtatás 
előtti időre esik, hiszen a történeti népének virágkora a XIV—XV. század volt. 
Teljességre törekedett, a variánsokat is leközölte. Közlési módszere azonban nem 
kifogástalan. Az énekeket először is a bennük tárgyalt események időrendje 
szerint rakta sorba, nem megjelenési évenként, — ami félreértésekre vezethet. 
Másrészt nagy hiánya, hogy főként az egykorú nyomtatásból közölt énekeknél 
a kiadásnak sem helyét, sem évét nem közli. így aztán pl. a variánsokból semmi
lyen következtetést sem vonhatunk az egyes tájak esetleg különböző érdeklő
désére, hangulatára.

A prózai újsághíreknek ehhez hasonló összefoglaló kiadása máig sincsen. 
Ellentétben a bibliográfia történetében mutatkozó törekvésekkel, átfogó közlések 
helyett itt kezdettől fogva kisebb, helyi jellegű, egy-egy esemény vagy gondolat 
körül csoportosuló nyomtatványok kiadásával találkozunk. Míg a könyvészetben 
mindvégig az abban a korban tudományosnak vélt szempontok vezették a gyűj
tőket, a szövegpublikálásokban azonnal fölmerült a szórakoztatás gondolata. 
Nem tudományos forrásgyűjteményt, hanem érdekes, izgalmas olvasmányokat 
akartak közrebocsátani. Ezért is szedték mindig újra meg újra a reformáció
ellenreformáció korát elő, mert ekkor az érzések csúcspontján a szembenálló fele
kezetek képviselői a gúny és hazugság minden fegyverét igénybe vették egymás 
ellen, s mai ember számára valóban érdekes olvasmány, valósággal mulatság 
vitatkozásaikat, kölcsönös vádaskodásaikat nyomon követni. A könnyebb olvas
hatóság kedvéért azután szövegük nyelvi, helyesírási sajátságait egyszerűen 
átírták, s legtöbb uniformizált hochdeutsch nyelven szól hozzánk. Közlési forrást 
persze nem neveznek meg. így aztán ezek a múlt századi publikációk zömükben 
nem mások kuriózum-gyűjteményeknél. (Ld. pl. Oscar Schade : Satiren und 
Pasquille aus der Reformationszeit. 1 — 3. k. Hannover, 1863. — Otto Clemen: 
Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation. Leipzig, 1907. — Otto 
Clemen : Alte Einblattdrucke. Bonn, 1911. Csak szemelvényeket hoz. — Wilhelm 
Lucke : Deutsche Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation. Deutsche 
Geschichtsblätter, 1908. Egészen olvasókönyv jellegű.)

Elmúlt korok furcsaságai vonzották a tudományosabb közlőket is. De ezek
nek érdemük az, hogy bármilyen szempontból szedték is össze anyagukat, leg
alább pontos szöveget közöltek változtatás nélkül, feltüntetve a forrás nevét, 
kiadási helyét és évét is. Ide sorozhatjuk pl. Scheible I. publikációját az ulmi 
könyvtár »kincseiből« (Die Fliegenden Blätter des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Aus den Schätzen der Ulmer Stadtbibliothek. Stuttgart, 1850), valamint Dragulin 
Vilmos félig katalógus, félig publikáció jellegű munkája {Historischer Bilderatlas. 
Verzeichniß einer Sammlung von Einzelblättern zur Kultur und Staatsgeschichte 
vom 15. bis in das 19. Jahrhundert. 1—2. k. Leipzig, 1863 — 1867), továbbá Bachner 
Eduard valamennyi között legnagyobb területet és anyagot felölelő gyűjteményét. 
{Das Neueste von gestern. Kulturgeschichtlich interessante Documente aus alten 
deutschen Zeitungen. 1 —3. k. München, 1911.) Valójában azonban mindegyikőjük 
csak kuriózum-gyűjtemény.



A ROMÁN NEMZETTUDAT KIALAKULÁSA 
A MOLDVAI ÉS A HAVASALJAI 

KRÓNIKA ÍROD ALOMBAN.
(1642—1723.)

Mint minden népnek, úgy a románnak is mindig lehetett valamilyen 
primitív magyarázata saját közösségének lényéről, eredetéről, életéről. 
A román nép műveltségi, társadalmi és politikai fejletlensége okozta, 
hogy csak a XVII. század első felében találjuk írott nyomait a nemzeti 
öneszmélésnek. A többi népek íróinak román vonatkozású korábbi fel
jegyzései nem nyújtanak semmi támpontot a román nép önmagáról 
vallott felfogásának megismerésére. Ha a népek életében megkülönböz
tetjük a nem tudatos, vagy csak félig tudatos összetartozást kifejező 
tényeket a tudatostól, akkor az elsőt nevezhetjük népi ösztönnek, a má
sodikat népi tudatnak, vagy a magasabb államszervezeti igényt és 
politikai célkitűzést tartalmazó közösségben beszélhetünk nemzeti 
öntudatról. A románság népi ösztönéből a humanizmus és a renaissance 
irodalmi hatása váltott ki népi tudatot. Népi tudatában megbújó csirái
ból a felvilágosodás és a francia forradalom gondolatköre, a romantika 
és a liberálizmus bontotta ki a nemzeti öntudat színes és már repülésre 
is alkalmas szárnyait. Tanulmányunkban azt a folyamatot igyekezünk 
bemutatni, amely a két román fejedelemség : Moldva és Havasalja 
krónikairodalmában a XVII. század negyedik évtizedétől a XVIII. 
század második évtizedéig játszódott le. Eredménye a népi ösztön népi 
tudattá válása volt. Ebben a folyamatban a román krónikaírók, a 
moldvai Ureche-től kezdve egészen a szintén moldvai Cantemir-ig, a leg
első véleményekkel ismertetnek meg bennünket, amelyeket valaha 
a román nép tagjai saját magukról nyilvánítottak. A román történeti 
irodalom szokványos véleménye szerint a román nemzeti öntudat 
gyökerei ősidőkre nyúlnak vissza és a román nép több államhatalom
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alá rendelt ágai közt modern értelmezésű nacionalizmust feltételez.1 
Nagyon gyakori a hivatkozás éppen a XVII. századi krónikaírókra, 
akik több rendben kifejezték a románság ágainak közös eredetét, közös 
nyelvét, közös jellegét, tehát közös nép voltát. Ámde ebből a románok 
közös nemzeti öntudatát kiolvasni történelmietlen és korszerűtlen 
túlzás volna: a jelen állapotának és vágyainak a múltba való vissza- 
vetítése, mert hiányzik belőle a jövő alakításának tudatos vágya. A népi 
tudat a múltra és a jelenre néz ; a nemzeti öntudat a múltból erőt és 
lelkesedést merít, de szeme építő kedvvel a jövő felé tágul. Tanulmá
nyunkkal világosságot akarunk vetni erre a kérdésre és különösen 
Erdély szerepét kutatjuk a román krónikairodalomban végbement népi 
öntudatosodás folyamatában.

*
*  *

A középkor végén és az újkor elején a román a délkeleteurópai 
térség műveltségileg egyik legelmaradottabb népe volt, képtelen a 
magasabb szellemi tevékenységet igénylő nemzetszemlélet kifejezésére. 
A legnagyobb akadály az irodalom fejletlenségében rejlett. Az írásbeliség 
rögzíti le és terjeszti el a szájhagyományban kialakult véleményt a 
közösség mibenléte, múltja, rendeltetése felől. Csakhogy a románnyelvű 
írásbeliség első nyomai mindössze a XVI. század első negyedére mutat
nak vissza.2 Korábbi feljegyzések csak az állami és egyházi élet nyelvén, 
egyházi szláv nyelven történtek, aminthogy a román fejedelemségek 
egész művelődési képe bizánci-szláv jellegű volt. A középkori román 
államok alapjául szolgáló magyar kultúrhatás, ami egyidőben lehető
séget nyújtott a románságnak a nyugati kultúrkörhöz való csatlako
zásra, a XVI. századig mélységesen lehanyatlik és a fejedelemségek 
európai jellege már csirájában megszűnt.3 Az eredetiséget tökéletesen

1 így pb I* Lupa$ : Istoria unirii Romanilor. Buc., 1937.
2 Sokáig az volt a vélemény, hogy a román nyelvű írásbeliség 1484-ig követ

hető vissza. L. : Nagy István fejedelem hódolati esküje Kázmér lengyel király 
iránt (1484). S. Pujcariu : I s to r ia  l i te r a tu r i i  ro m á n é . E p o c a  vech e .2 Sibiu, 1930. 61. 
V. ö. N. Iorga : I s to r ia  l i t e r a tu r i i  re lig io a se  a  R o m d n ilo r  p á n á  la  1 6 8 8 . Buc., 1904. 
109. ; N. Cartojan : I s to r ia  l i te r a tu r i i  ro m á n é  vech i. I. Buc., 1940. 47. és Al. Proco- 
povici : I n tr o d u c e re  in  s tu d iu l  l i te r a tu r i i  v ech i. Cernáup, 1922. i n .  Űjabban C. 
Racovi^á meggyőző érvekkel bebizonyította, hogy az 1484-i és 1485-i latin kifeje
zésekben a »lingua valachice«, illetve az »idiomate valachico« alatt szláv nyelvet 
kell érteni. A legelső datált román nyelvemlék tehát Neac§u 152i-i levele marad. 
( I n  ju r u l  f t i r i l o r  d e s p re  cele m a i  vech i ü rm e  de l im b á  ro m á n á . Rév. Ist Rom. X. 
1940. 376—9.

3 V. ö. Elekes Lajos : A  ro m á n  fe jlő d é s  a la p v e té se . (Századok LXXIV, 1940, 
178 — 213, 361 — 404.) Ném etül: D ie  A n fä n g e  d e r  ru m ä n isc h e n  G ese llsch a ft. V e rsu c h  
e in e r  ru m ä n isc h e n  E n tw ic k lu n g sg esch ich te  im  X I I I — X V I .  J a h r h u n d e r t. Bp., 1942.
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nélkülöző irodalmi megnyilatkozások kizárólag bizánci ihletésű balkáni 
szláv jellegűek voltak, szellemüket az orthodoxia fejezte ki.1 Az idegen 
nyelv nem engedte közelférni ezeket az amúgy is merev és kolostorok 
mélyébe rejtőző, eredetiséget és tehetséget nélkülöző irodalmi után
zatokat a román szellem életjelenségeihez. Maga az orthodox lélek 
hegyeknél áthághatatlanabb határt jelentett a szellemi Európa felé. 
Pedig Európa nélkül magasabb szellemi életre nem lehetett reménye 
a román népnek. Valóban minden kultúr jelenség, ami a román nép 
nemzettéválását elősegítette, szegről-végre valamilyen nyugatról, fő
ként Erdélyen keresztül ható európai befolyásra vezethető vissza. 
A huszitizmus előkészítő befolyása után a protestantizmusnak, köze
lebbről az erdélyi protestantizmusnak köszönhető a román irodalmi 
nyelv megszületése, a románnyelvű könyvek nyomtatása, a román 
nyelv bevezetése az istentiszteletbe : mindmegannyi korszakalkotó 
jelenség a román művelődés történetében. Erdély tehát jól teljesítette 
közvetítő szerepét Nyugat és Kelet között.

A román népi nemzeti öneszmélés forrása is a Nyugat volt. Két irány
ból érkezett a világosság a román fejedelemségek felé: Lengyelországból 
és Magyarországból. Mindkét állam abban a kivételes sorsban részesült, 
hogy az Olaszországot és Európa nyugati részét mélyen átható huma
nizmusnak és a renaissancenak keleti kisugárzási területe lehetett. E két 
szellemi irányzat rajongása a múltért eleve arra rendelte, hogy a népek 
tekintetét saját múltjukba, mégpedig a fényesen meglátott dicső kez
deteikre irányítsa. Magyarországon Mátyás király udvarában époly 
fényes tudós- és művészsereg táborozott, mint amilyen Lengyelország
ban I. és II. Zsigmond király környezetében. Mindkét állam közvetlen 
szomszédságában volt annak a Moldvának, amelyik a román népi 
öneszmélésben hangját először hallatta. Ez természetes dolog, hiszen 
ide két oldalról is érkezett ösztönzés, s a román tanult fők szükség
képpen szembekerültek a közösségük múltjára vonatkozó elkerülhetet
len sorskérdésekkel: Honnan származik a román nép? Mi a múltja? 
Milyen nyelvet beszél? Kik tartoznak hozzá?

A román nép életében nem történt döntőbb jelentőségű és mélyebb 
következményekkel járó esemény, mint a latin jelleg és eredet felisme
rése. A románság erre a felismerésre nem a maga erejéből jutott el. 
Régi írásokból, krónikákból, történeti művekből az olasz, magyar és 
lengyel humanizmus multat felrázó lázas tevékenysége hozta napfényre 
azokat a lappangó adatokat, amelyek mintegy felszabadították és újra

1 Pujcariu i. m. i .  Cartojan i. m. 13. kk.
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értelmezték a népek múltját, meghatározták jövőjüket. A román néppel 
közvetlen, vagy csak közvetett kapcsolatba kerülő tudósok és írók 
ámulva fedezik fel a hasonlatosságot a román beszéd és az olasz beszéd 
közt és örömmel fedeznek fel egy latin népet azon a helyen, ahol másfél 
évezreddel ezelőtt Traianus légiói járhattak.1 Általában elismert tény, 
hogy a latin tudat felébredése a humanizmus eredménye, csak kivéte
lesen találkozunk más véleménnyel, amilyen például Ilié Bárbulescué, 
aki szerint ez a római katolikus egyház középkori Kárpátokon túli 
tudatos törekvésének következménye. A latin egyház szlávellenes éllel 
szorgalmazta volna a római eredet öntudatosítását.2 Ez a feltevés azon
ban nincs kellőképpen bebizonyítva. Ezzel szemben egész sereg olyan 
humanista tanuságtételt ismerünk, amelyek nyilvánvalóan bizonyítják 
a humanista irodalom döntö szerepét az öntudatosításban.3 Hatása 
nyomán a román nyelv latin eredetének és a román nép római-dák 
származásának tana hamar elterjedt a kor történelmi műveiben. Román 
részről kísérlet történt annak bizonyítására, hogy a román néphagyo
mány megőrizte a római eredet tudatát. Dimitrie Onciul Francesco Della 
Valle egy értesítéséből4 vonta le ezt a következtetést.5 6 Ez az olasz utazó 
Tárgovisteben 1532-ben egy ferencrendi zárdatemplomot és egy román 
kolostort (Dealul) talált. Itt az orthodox szerzetesek elmesélték neki, 
hogyan került erre a földre a román nép, hogyan hódította meg hadaival 
Traianus császár és hogyan alapított az új tartományban római gyar

1 A latin tudat kibontakozását a humanista-renaissance irodalomban tár
gyalják : Tamás Lajos : R ó m a ia k , ro m á n o k  és o láh ok  D á c ia  T r a já n á b a n . Bp., 
1935. Franciául: R o m a in s , R o m a n s  et R o u m a in s  d a n s  l 'h is to ire  de  la  D a c ie  T r a 
ja n e . (AECO I, 1935, 1 — 96; II, 1936, 46 — 83, 245 — 374) ; L. Gáldi : L ’in f lu s s o  
d e l l ’u m a n e s im o  u n gh erese  s u i  p e n s ie r o  ru m e n o . (AECO VI, 1940, 242 —311) ; Al. 
Marcu : R if le s s i  d i  s to r ia  ru m e n a  in  o p ere  i ta l ia n e  d e i seco li X I V  e X V .  (Ephe
meris Dacoromana I, 1923, 338 — 386) ; Cl. Isopescu : N o tiz ie  in to rn o  a i  R o m e n i  
n e lla  le tte ra tu r a  g eo g ra fica  i ta l ia n a  d e l C in qu ecen to . (Bull, de la Sect. Hist, de l'Acad. 
Roum. XVI, 1929, I. kk.) ; A. Sacerdofeanu : C o n s id e r a f i i  a s u p r a  is to r ie i  R o -  
m d n ilo r  in  E v u l  M e d iu . Buc., 1936 ; G. Pascu : L ’in flu e n c e  de la  c u ltu re  la t in é  
s u r  1’e s p r i t  d es  R o u m a in s . (Per lo studio e l ’uso del latino. I, 1939, 117. kk., II. 
1940. 22. kk.)

1 C u ren te le  l i te r a r e  la  R o m á n t in  p e r io a d a  s la v o n is m u lu i  c u ltu ra l. Buc., 1928, 
103, 105, 106. V. Ö. még: Arhiva (Ia§i) XXVIII, 1921, 3. kk.

* L. részletesen az 1. j.-ben közölt művekben.
4 U n a  breve  n a rr a c io n e  d e lla  g ra n d e z za , v i r tu ,  va lo re  e t d e lla  in fe lic e  m o r te

d e l l ’ IU -m o  s ig n , con te  A lv i s e  G r i t t i . (Közli Nagy Iván : MTT III, 1857, 13. kk.)
6 T r a d i f ia  is to r ic á  ín  ch e s tiu n e a  o r ig in i lo r  ro m á n é . (An. Ac. Rom. Mem. Sec{. 

1st. ser. II. t. XXIX, 1906—07, 565 — 585.) A latin hagyomány hiányát kimu
tatták : Tamás L. (i. m. 91. kk.) és Gáldi L. (i. m. 245 — 6).
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matot. Idő folytán a latin nyelv a mai románná romlott.1 Nem való
színű, hogy a görög szerzetesek hagyományból merítettek volna, sokkal 
kézenfekvőbb, hogy a szomszédos latin szertartású kolostor szerzetesei
től értesültek a latin eredetről, ezek pedig irodalmi úton szereztek 
tudomást róla.2 A római eredetnek két évtizeddel korábbi megnyilvá
nulásáról olvashatunk Laski János gneseni püspöknél, I. Zsigmond 
lengyel király kiküldöttjénél a lateráni zsinaton. A moldvaiakról írja 
(1514), hogy »saját földjükön, Moldvában, másként Mysiában laknak. 
Közös nyelvük van a rutén és a népies olasz nyelvvel. Azt állítják 
magukról, hogy valaha a rómaiak katonái voltak, akiket Pannonia 
védelmére a scythák ellen küldtek. Onnan van, hogy miért van nagy
részt olasz nyelvük, de rutén vallásuk.»3 Egy lengyel író, Christophorus 
Varsevicius (Warszewiecki) szerint Havasalját és Moldvát a régi római 
nép utódjai alapították, akik nem sokban különböznek az olaszoktól. 
Nagy csodálkozással említ fel egy anekdotikus esetet azzal kapcsolat
ban, hogy Mátyás király a latin nyelv birtokában tolmács nélkül meg
értette a román követek beszédét.4

1 »Sopra una collina alia vista della cita, e posto un monasterio, o uero 
Abbatia assai grande, nel qual habitano alquanti sacerdoti greci i quali ne fecero 
molto cortesie, et ne racontarno tuta 1’historia della venuta di quelli populi ad 
habitar in quel paese, ehe fu questa ; ehe havendo Trajano impre debellato et 
aquistato quel paese, lo divise a suoi soldati, et la fece come colonia de Romani ; 
doue essendo questi discesi da quelli antichi conservano il nome di Romani ; ma 
per il corso di tempi hano corrotto si il nome, et li costumi, et la lingva, ehe a 
pena s’intendono, pero al presente si dimandano Roméi a questo e quanto da 
essi monaci potesimo esser instrutti.« 22 — 23.

2 így Iorga is : Dö vez i p e n tr u  co n $ tiin fa  o r ig in e i R o m d n ilo r . (Ac. Rom. Mem. 
Seep 1st. ser. I l l ,  t. XVII, 1936, 261. Szerinte Aeneas Sylvius a valószínű forrás) ; 
I s t .  R o m . p r in  c a la to r i.2 I. Buc., 1928. 92.

3 »Incolunt propriam terram, Moldáviám sive Mysiam. Idioma habent 
commune cum rutheno et italico vulgari. Nam dicunt se esse Romanorum quon
dam milites, ad praesidia Pannoniae contra Scythas missos. Unde est quod iure 
[quo de iure] magna parte idiome habent italicum, sed ritum ruthenicum.« Tour- 
génev : H is to r ia  R u s s ia e  M o n u m e n ta  I . S c r ip ta  v a r ia  a  secreto  a rc h iv io  v a tic a n o  
e t a l i i s  a r c h iv is  e t b ib lio th e c is  ro m a n is  e x e m p ta . Petersburg, 1841. Idézve Iorgánál : 
i .  m . 262. A rutén-olasz zavart az idézet utolsó mondata megmagyarázza.

4 »Est Valachia provincia quae his olim Dacia, illis Valachia, nonnullis Cis
alpina [=  Transalpina] dicitur Moldavia, ab ea, duce Valerio Flacco, gente con
dita quae olim veterum Romanorum nomine et semine censebatur . . . Gens 
siquidem valachica ipsa non multum a cultu et ingenio disterminata est Italo
rum . . .« »Idioma valachicum est corruptum, nec tamen latinitati admodum 
absimile ; adeo ut rex Mathias Hungáriáé, cum legati valachici per interpretem 
apud eum verba facere sic incepissent: ,Expone, inquit, domino nostro, se, si
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A renaissance írók körében általánossá vált nézet, mely szerint a 
román nyelv és nép római eredetű, nem maradt, nem maradhatott 
ismeretlen a románság előtt sem. A Della Valle, de még inkább a Var- 
seviciustól említett eset mutatja, hogy elvben megvolt a feltétele annak, 
hogy az említett tudós nézetek a román nép eredetéről visszhangra 
találjanak a művelt román réteg lelkében. Ámde ilyen művelt réteg 
— értve alatta a latin nyelvet ismerőket — a XVII. századig alig-alig 
volt a fejedelemségekben. Láttuk, hogy Tárgovisteben a román szerze
tesek már a XVI. század első felében tudtak a latin gondolatról, de több 
mint egy század múlva ért meg odáig a helyzet, hogy a gondolatot 
román ember irodalmi téren is kifejezhesse. A fejedelemségekben ural
kodó bizánci-szláv művelődés levegőjébe a nyugati-latin művelődés 
friss szellemének kellett behatolnia, hogy a latin eszme számára helyet 
készítsen a moldvai román krónikaíró bojárok szellemi kelléktárában.

A nyugati műveltség képviselői ezelőtt is gyakran megfordultak 
a román fejedelemségekben, sőt az idegen eredetű városok polgárai, 
magyarok és szászok egy-egy kis darab nyugati művelődést is jelen
tettek, épúgy mint a bákói, tárgovistei ferences klastromck barátjai, 
vagy a portékáikkal az országot bebarangoló külföldi kereskedők. 
Mindez lehetett és volt is jelentős a fejedelemségek civilizatorikus éle
tének fejlesztésében, azonban a szellemi művelődés terén nem volt 
elegendő az állapotok gyökeres megváltoztatására. A döntő hatás elő
készítése északról, Lengyelországból érkezett, mint a XVI. és XVII. 
századi nagy lengyel renaissance és irodalmi felvirágzás kisugárzása 
egyelőre Moldvára, később Havasaljára is. A lengyel hatás hordozói 
a lengyel jezsuita iskolákban latin műveltséget szerzett, politikailag 
a lengyelekhez húzó, lengyel nevelésben részesült bojárok, mint amilyen 
Grigore Ureche, majd Miron Costin és fia Nicolae Costin volt. A román 
népi öneszmélés kezdetei tehát a nyugati humanizmus és a renaissance 
világának keletre terjedésében keresendők.

I.
Időrendben Gr. Ureche (f 1647) az első román ember, aki a román 

nép római eredetét leszögezte.1 Krónikája2 Moldva történetének

hac lingua uterentur, etiam sine interprete intelligere eos posse responderit.« 
Chr. Varsevicii Turcice quatuordecim. Krakkó, 1595. L. Iorga: i. m. 264 — 5.

1 Figyelemreméltó, hogy az a Iorga, aki Della Valle esetében kritikai állás
pontra helyezkedett Onciullal szemben (1. 282. 1. 1. j.), Laski és Varsevicius 
adataiból a románok latin eredettudatának bizonyságait olvassa ki. L a s k i  nál 
»se esse Romanorum quondam milites« csak stiláris fordulat és nem valamilyen
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zavaros és zaklatott korára esik, amikor a szomorú jelen a bojárságot 
a fényes múltba menekülni ösztönözte.1 Ureche magas tisztségeket 
töltött be a moldvai államban (»mare vornic al tárii de jós«). Fiatal 
korában Lembergben tanult, valószínűleg a jezsuiták kollégiumában,2 
ahol megismerkedett a lengyel és latin nyelvvel, a lengyel és a nyugati 
renaissance irodalom termékeivel. A lengyel történeti irodalom ebben 
az időben tele volt klasszikus emlékekkel, a jelen népeinek téves azo
nosításával az antik világ népeivel, a litvánokat például a rómaiak 
leszármazottainak tekintette ; egyszóval a kulturális légkör mintegy 
előkészítette Urechet a múlt felé fordulásra és a román nép latin erede
tének felismerésére.

A román irodalomtörténet hosszú és szenvedélyes vitát folytatott 
Ureche krónikájának szerzősége dolgában. Ugyanis vannak benne olyan 
részletek, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy a krónika egyes részei 
nem Ureche tollából származnak.3 Az egyes részletek közt éppen az 
eredetkérdésben nyilvánvaló ellentét mutatkozott. A szerzőség körül 
kifejlődött vitában végül előbb C. Giurescu, majd C. C. Giurescu a má
sodik toll vezetőjét, Simion Dascálult társszerzővé emelte,4 míg a ha
gyományos nemzeti irányzat régebben Simion Dascálul szerepét igye
kezett a legcsekélyebbre szorítani, mert ő őrizte meg a románoknak 
római tolvajoktól való származásának feltevését. Újabban ismét Ureche 
személye került előtérbe Simion Dascálullal szemben.5

Ureche szerepe a román eredettudat szempontjából már elsőségénél 
fogva is kiemelkedő fontosságú. Klasszikus nyilatkozata a következő : 
»Hasonlóképpen a mi nyelvünk is több nyelvből van alkotva és beszé-

román vélemény közlése ; a szöveg többi része erősen zavaros, nem megbízhatóan 
értesült. V a r s e v i c i u s  anekdótája pedig mindössze a román nyelv latin 
jellegének tudatára vall.

2 L e to p is e fu l T á r i i  M o ld o v e i p á n á  la  Á r o n  V o d á  (1359—1595). C. C. Giu
rescu kiad. Buc., 1934. (Clasicii Románi Comentap.) 1642 és 1647 közt keletkezett. 
I. m .  L i l i .

1 P. P. Panaitescu : In f lu e n za  p o lo n á  in  o p e ra  f i  p e r s o n a lita te a  c r o n ic a r ilo r  
G rig o re  U rech e f i  M ir o n  C o s tin . (Ac. Rom. Mem. Secp 1st. ser. III. t. IV. 1924. 
Mem. 4. 67.)

2 P. P. Panaitescu : Ac. Rom. Mem. Secp 1st. ser. III. t. X. 90. — Giurescu 
(i. kiad. XXXVIII. 1. 85. j.) valószínűtlennek tartja, hogy Ureche orthodox 
létére hajlandó lett volna jezsuita iskolában tanulni.

* V. ö. Komlóssy Ede : U rech e G ergely  é s  S im io n  D a s c á l  m o ld v a i  k r ó n ik á ja  
(Bp., 1941) egyébként semmi újat nem hozó tanulmányát.

4 így szerepelnek mindketten Giurescu említett kiadásának címlapján is.
6 P. P. Panaitescu : I n f l .  p o l. Legújabban T. Racotá ismét a társszerzőség 

mellett érvel. (V. ö. a 303. 1. 2. j.-ben id. tanulmányát. 143, 148.)
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dünk össze van keverve a körüllakó szomszédokéval, habár Rómából 
származunk, és az övéikkel vannak összekeverve szavaink, amint szép 
rendben el van mondva a moldvai krónika1 előszavában is.«2 Ebből 
a mondatból kitűnik ugyan a római eredet tudata, de csak egy közbe
vetett mondatocska formájában, de annál határozottabban van kife
jezve a román nyelv kevertségének kétségtelen tudata. A krónikaíró 
fontosnak találta a kevertség témáját részletesen kifejteni. Latin, 
francia, görög, lengyel, török és szerb példákat hoz fel arra, hogy milyen 
idegen szavakat vettek át a románok, és hozzáteszi: »és sok más ezek
hez hasonlót minden nyelvből, amelyeket nem jegyezhetjük le mind.«3 
Figyelemreméltóbb azonban az a körülmény, hogy Ureche a nyelv 
kevertségét már elődjétől, a krónikája egyik főforrását képező román 
krónikakorpusz előszavából kölcsönözte, amelynek szerzője valószínű
leg Eustratie Logofátul lehetett.4 Fontos ez az adat, mert arra vall, 
hogy Eustratie Logofátul már tudott a római eredetről, de épúgy nem 
melegedett fel tőle a szíve, mint ahogy Ureche5 is közömbösen, egy 
odavetett mellékmondattal néz túl ezen a jövőben oly döntő fontosságú 
szerepet játszó felismerésen. Még fontosabb az a tény, hogy a nyelv 
kevertsége nem érinti különösebben sem Eustratiet, sem Urechet, holott 
legalább az utóbbitól elvárható lenne, hogy a renaissance szellemiségé
nek hatása alatt a tiszta latinság mellett érveljen, vagy legalább is túl
súlyát hangsúlyozza. Ureche idézett mondatából egyébként csak a 
római eredetre vonatkozó mellékmondat6 mutat humanista hatásra,7 
a nyelv kevertségére vonatkozó része közvetlen tapasztaláson vagy 
hagyományon alapulhat. Az itt-ott felbukkanó etymologizálás 8 azon-

1 A moldvai krónika (letopise;ul moldovenesc) egy szláv szövegeken alapuló 
ismeretlen románnyelvű kézirat, Ureche művének legfőbb belföldi forrása.

* »Ajijderea }i limba noastrá din multe limbi este fäcutä §i ni-i amestecat 
graiul nostru cu a vecinilor de prin pregiur, mácar cá de la Rám ne trägem $i cu 
a lor cuvinte(le) ni-s mestecate, cum spune §i la predoslovia letopisepilui célúi 
moldovenesc de toate pre ränd.« L e t . 5.

8 L e t . 5 - 6 .
4 C. Giurescu : N o u i  c o n tr ib u jiu n i  la  s tu d iu l  c r o n ic a r ilo r  m o ld o ven e . Buc., 

1908. 87.
5 »Dar patrotismul lui nu vibreazá la indepártata amintire a Roméi« — 

írja panaszosan Iorga : I s to r ia  l i t e r a tu r i i  ro m d n e § ti}  I, 285 — 6.
* Feltűnő, hogy Ureche idézett klasszikus mondatát a román szakirodalom 

mindig csak a kérdéses mellékmondat formájában, eredeti összefüggésétől elvonat
koztatva értelmezi, holott az egész mondat jelentése egészen más, mint a részleté.

’ P a n a i t e s c u  Sebastian Münster: C o sm o g ra p h ia  U n iv e r s a lis -ä n a k .  
valamelyik kiadására gyanakszik : I n f l .  p o l. 34, 35.

8 Páine — panis ; carne — caro ; muere — mulier stb. Let. 5.
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ban már a tanult és nyelveket tudó humanista Urechere vall. Az eddi
giekből kitűnik, hogy Urechenek inkább csak ösztönös és hagyományos 
népi öntudata volt, amit az egész krónika szelleme és jellege bizonyít, 
a humanizmus és a renaissance légköre csak felületesen érintette. Nem
zeti öntudatáról nyilatkozatai alapján legfeljebb csak helyi, moldvai 
értelemben lehetne beszélni. Ilyen értelemben a humanista hatástól 
egészen függetlenül Ureche nemzeti hiúsága érzékenyen működik: 
csak azt veszi át forrásaiból, ami a moldvaiakra dicsfényt áraszt, az 
árnyoldalakat megvetéssel és óvatossággal elkerüli. Az a körülmény, 
hogy a nyelv kevertségének bizonyításával olyan behatóan foglalkozik 
és hogy az idegen nyelvelemektől nem idegenkedik, arra mutat, hogy 
Ureche nemzetfogalmában a nyelv kérdése csak másodrangú fontos
ságú. Megerősíti ezt a megfigyelést az a tény, hogy a moldvai krónikáról, 
ahonnan a nyelv kevertségének tárgyalására az ösztönzést kaphatta, 
felettébb lesújtó véleménye van,1 tehát forrása iránti bírálói maga
tartásának szűrőjén a motívum minden nehézség nélkül áthatolhatott. 
Az a moldvai öntudat, ami áthatja ezt a szenvedélyes, elfogult és tör
ténetírásában irányzatos 2 krónikást, nincsen kapcsolatban, vagy helye
sebben csak laza érintkezésben van a nyugati humanista és renaissance 
eszméktől megindított új népi öntudattal, melynek fő meghatározója 
a latinnyelvűség és a római eredet tudata lesz. Ureche nacionalizmusá
nak alaprétege lényegében alulról, a társadalmi valóságból felnőtt 
vonzódás ahhoz a közösséghez, amelyikbe beleszületett és a néphez, 
amelyiknek tagja volt, tehát a moldvaiakhoz, anélkül, hogy a latin 
eszme fontos szerepet játszott volna benne.

Nem érdektelen tehát megvizsgálni, hogy mit értett Ureche a ro
mánság fogalma alatt. »A románok, — írja — akik mint lakosok Ma
gyarországon és Erdélyben és Máramarosban találhatók, egy helyről 
valók a moldvaiakkal és valamennyien Rómából származnak.«3 Ez a 
román népi egységtudatnak világos nyilatkozata. Kérdés azonban, hogy 
mi ennek a vélekedésnek a forrása ; hogy a puszta egymásmellettélés- 
nek és a közös származásnak természetes, reflexió nélküli tudása, vagy 
pedig felülről leszűrendő irodalmi ébresztés hatása. Minden kétséget 
kizáróan állíthatjuk, hogy az utóbbi feltevés a helyes.4 A lokális moldvai 
nacionalizmus alaprétegére rárakódik a humanista tudás és átszínezi,

1 Giurecu : L e t. LIX — LX.
2 Panaitescu : i. m. 6g, 71.
3 »Romänii, cáp se aflá lácuitori la fara ungureascá §i la Ardeal §i la Mara- 

mure§, de la un loc sánt cu Moldovenii §i top de la Rám se trag.« L e t. 80.
4 így Panaitescu is: i. m. 33 — 35.
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kiszélesíti azt. Ez világosan kitűnik a románlakta területek felsorolásá
ból a krónika előszavának második felében, ahol a tudós elemek és a 
népies hagyomány keverednek egymással, de könnyen elválaszthatók. 
Itt Dácia határainak leírása szerepel, forrása ismeretlen, de maga a 
szerző egy »latin krónikából« kölcsönzöttnek mondja. »Egyesek szeretik 
mondani Moldváról, hogy Scitiának, vagy szláv nyelven Skitiának 
nevezték, amely Scitia nagy területet foglal magába, nemcsak a mienket, 
amely (terület) magábazárja Erdélyt is, Havasalját is, a Dnyeszteren 
túli síkságot is, magába foglalja Lengyelország egy nagy részét is. Egye
sek Flachiának is nevezték, ezt a latin krónikák írják a római vezér 
neve után, akit Flacusnak neveztek, aki ezeken a helyeken hadat viselt 
a scitákkal és a név megváltozva és eltorzulva, Flachia Vlahiának, 
mondatik. De ezt a nevet mi nem adhatjuk országunknak, Moldvának 
hanem Havasaljának, mert ők nem akarnak tőle megválni, hogy két 
országot csináljanak abból, amelyről azt írják, hogy egy ország, és egy 
hely volt, de mi úgy találjuk, hogy Moldva későbben alakult meg és 
a havasaljiak hamarább, habár egy forrásból eredtek: a ha vasalj iák 
először, a moldvaiak később, kóborló pásztoroktól.«1

Dácia határainak körülírása részben latin forrásra,2 részben 
szláv belföldi forrásra3 vall. A felsorolásban polono-centrikus látásra és 
lengyel humanista közvetítésű forrásra utal Scythiának erős kiterjesz
tése északra és keletre. Az Aeneas Sylviustól kiinduló Flachia-Valachia 
azonosítás közvetlen forrását nem volna könnyű megtalálni, annyi sok 
helyen fordul elő.4 Ureche az egész idézett részben nem annyira az

1 »Vor unii Moldovei sä-i zicä cä au chemat-o Stitia sau Schitia pre limba 
sloveneascä, ce Sfitia cuprinde loc mult, nu numai al nostru, ce inchide §i Ardealul 
§i fara munteneascä §i cämpii peste Nistru, de cuprinde o parte mare §i din fara 
le§ascä. Chemat-o-au unii si Flachia, ce scriu letopisefele latine§ti, de pre numele 
hatmanului rämlenesc ce-l-au chemat Flacus, carele au bätut räzboiu cu Sfitii 
pre aceste locuri, §i schimbändu-se numele, din Flachia i-au zis Vlahia. Ce noi 
acesta nume nu-1 putem da färii noastre Moldovei, ce färii muntene§ti, cä ei nu 
vor sä despartä sä facä douä färi, ce scriu cä au fost tot a farä §i un loc, iar noi 
afläm ca Moldova s’au descälecat mai pre urmä §i Muntenii mai dintáiu, mäcar 
cä s’au tras de la un izvor. Muntenii intäiu, iar Moldovenii, mai pre urmä de päs- 
tori nemerind.« Let. 4 — 5.

2 A »Stitia« név c-s hangalakja erre vall.
8 A »Schitia« szó k-s hangalakja. Lehet a szerző szláv nyelvismeretének 

fitogtatása is.
4 A Panaitescutól közölt részlet Münster Cosmographiá]á.b6l (1550,-i kiad 

917. L. Infl. pol. 34.) egy ilyen Aeneas Sylvius affiliáció. Ureche szövegéhez csak a 
Flaccus-mo ívumnak van köze, nem egyúttal a. Cosmo graphia szövegének is. Nem 
áll az a feltevés, hogy a latin krónikából való átvétel említése Urechenél csak a 
Flachia-Vlacehia timológiának szól (i. m. 35. 1.), mert az átvételt a krónikás az
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eredet, mint inkább az ország elnevezése iránt érdeklődik. Arra kíváncsi, 
hogy mi a helyes neve a románok országának, amiről forrásaiból érte
sült, hogy valamikor »egy ország és egy hely« volt. A román államiság 
(Moldva és Havasalja) jelenbeli kettőssége előtte érthetetlen ellentétben 
van az ősi egységgel, kivált hogy a két fejedelemség külön-külön meg
alakulásáról is tudomása van. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kró
nikaíró előtt a hely és az idő összefüggése nagyon zavaros. Nála is, 
későbbi krónikásoknál is (nemcsak a fejedelemségekben, hanem Erdély
ben, Lengyelországban, sőt nyugaton a renaissance íróknál) a régmúlt 
századok zűrzavaros összevisszaságban, nyüzsgő érthetetlenségben ka- 
vargatják eseményeiket. A jámbor krónikás a rendelkezésére álló néhány 
adatból idő- és térbeli nehézségeket könnyedén áthidalva próbál kerek 
egészet formálni, aminek valóságában azután hinni is tud. így lehetnek 
a kor látása szerint a szászok a dákok maradékai.1 Ureche előtt Flaccus 
és kora nem a maga ezredéves távlatában, hanem meghatározatlan 
időtávolságban jelenik meg; a dáciai római egység és a két fejedelem
ség keletkezése közt az időbeli összefüggés egészen bizonytalanná mo
sódik el. A két állam és egy név kérdése zavarba hozza a krónikást és 
a második államalapítás Erdélyből történt egymásutáni bekövetkezte 
megmagyarázatlan előtte ; az erre vonatkozó idézett mondat meg
fogalmazása pedig pongyola, nem teljesen világos. Hangsúlyozandó, 
hogy Moldva elnevezésének kérdése üt szeget a krónikás fejébe, nem 
a román nép egységes eredetéé, amit egyszerűen és nyugodtan tudo
másul vesz, mint aminek nincs túlnagy jelentősége. A Vlachia nevet 
nem fogadja el Moldva számára 2 és mintegy megnyugszik abban, hogy 
»habár egy forrásból eredtek«, ma már a moldvaiak és a havasalj iák 
nem egy nép. A közös eredet tudata mellől hiányzik a szolidaritás érzése. 
Az idézett részlet után megszakítás nélkül és logikai kapcsolatban 
Moldva alapításának legendáját meséli el,3 majd művének előszavát 
Moldva nevét illető érdeklődése során, ezekkel a megnyugvást kifejező

e lő szó  e le jén  v ilá g o sa n  az egész  e lő szóra  érte lm ezi. (» A cea sta p red o slo v ie  e s te  in sem -  
n a tá  d e  U rech e  v orn icu l d in  le to p is e p il cé l la tin esc  izv o d itá  . . .« L e t . 4.) A  M ünster- 
fé le  C osm ographia  eg y e lő re  nem  te k in th e tő  U reche szö v eg e  forrásáu l, a m it  e g y é b 
irá n t P a n a itescu  is  m egen ged . ( / .  m . 66 .) A en ea s S y lv iu sra  n ézv e  1 . A l. M arcu : 
R if le s s i  d i  s to r ia  r u m e n a  (v. ö . fen teb b  5. j.) : 365 — 73.

1 T o p p eltin u sn á l : O r ig in e s . 8 . és á lta lá b a n  az erd é ly i szász  író k n á l.
2 A m ire  k éső b b  C antem irnél lá tu n k  m ajd  p é ld á t. L. fen teb b  318. 1. 1. j .
3 A  legen d ára  n ézv e  1. D . O nciu l : O r ig in ile  P r in c ip a te lo r  R o m á n é . B u c. 

1899. 71 — 8. R . V u ia  : L eg en d a  lu i  D r a g o f. C o n tr ib u f iu n i p e n tr u  e x p lic a r e a  o r i-  
g in e i  f i  f o r m á r i i  leg en d ei p r iv ito a r e  la  in te m e ie re a  M o ld o v e i. (A nuarul In st . d e  
1 s t . N a p  Cluj I, 1921 — 22. 3 0 0  — 9.)
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szavakkal fejezi be : »és így az országnak is, a víz neve után, a Moldova 
nevet adták«.1

Miután kedvenc kérdését így kielégítően megválaszolta, Ureche 
nem is foglalkozik behatóan a többi románokkal: ő egyedül és kizárólag 
moldvai és nem román. Az államalapítás legendájának forrása az 1504 
előtt keletkezett névtelen moldvai krónika szövege,2 melyben a romá
nok Máramarosban és Moldvában való letelepítése külön-külön szerepel, 
de a római eredet tudata még hiányzik. Ureche az itt talált elbeszélésnek 
csak a Moldva alapítására vonatkozó második felét vette át, hozzátéve, 
hogy »dela Rám, ne trägem« (»Rómából származunk«).3 Urechet 
érzelme Moldvához és a moldvaiakhoz kö ti; a régi Dáciáról és a 
többi románokról csak tudomása van.

Ureche krónikájának interpolátora : Simion Dascálul egy másik 
keletkezési históriát is megőrizett Moldváról. Lényege, hogy László 
magyar király (»Lasläu craiul«) a tatárok ellen Róma börtöneiből hozott 
gonosztevők segítségével kiverte Moldva területéről a Magyarországot 
fenyegető tatárokat, a gonosztevőket pedig Máramarosban telepítette le. 
Egyrészük azután innen átköltözött a későbbi Moldvába. Az áttelepedés 
úgy történt, hogy vadászat közben egy bölényt üldözve érkeztek el 
a Moldva folyó partjára és a hely megnyervén tetszésüket, véglegesen 
megtelepedtek.4 S. Dascálul ezt az értesülését valószínűleg egy moldvai 
magyar forrásból merítette.5 A monda eredetét egészen pontosan nem 
ismerjük, de már Ureche krónikájának megírása előtt ismeretes volt 
egy moldvai szláv krónikából6 és egyes lengyel krónikákból.7 1633-ban

1 Let. 5.

2 I . B ogd an  : V ech ile  c ro n ice  m o ldoven e§ ti p d n á  la  U rech ia . B u c . 1891. 
235- 7-

8 O n c iu l: i. m . 75 — 6. U rechenek  n in cs t is z ta  térb e li és id ő b eli fo g a lm a  
R óm áró l. D ra g o j az ő szám ára  »carele era d in  d om n ii R äm u lu i« . L e t . (K ogá ln i-  
cean u  k ia d . 1872. I,) 133. E z  a  k ife jezés h iá n y z ik  C. C. G iurescu i. k ia d á sá b ó l.

4 Let. 6 - 8 .
6 »Serie le to p is e fu l un guresc . . .« 6. A  m a g y a r  krón ik áról : C. G iurescu : 

N o u i  c o n tr ib u f iu n i  la  s tu d iu l  c ro n ic e lo r  m o ld o ven e . 73 — 4. és C. C. G iurescu : i .  k ia d .  
L X I X - L X X .

6 I. B o g d a n :  V ech ile  c r o n ic i m o ld o ven e§ ti. B u c ., 1891. 235. k k . V . ö . G. 
P ascu  : G lig o r ie  U reach e . Ia§i, 1920. 30. E b b en  a  sz lá v  k rón ik áb an  a róm ai 
b e te le p íte tte k  n em  m in t g o n o sz te v ő k , h an em  m in t  derék  em berek szere
p e ln ek .

7 C. C. G iurescu : L X I X . P a n a itescu  (i. m . 66.) a leg en d á t a b e lfö ld i h a g y o 
m á n y  és  eg y  len g y e l h u m a n ista  k ö rn y ezetb en  k e le tk e z e tt  e lk ép ze lés  ö ssz e o lv a 
d ásáb an  k eresi.
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említi útleírásában Niccolö Barsi da Luca,1 majd 1646-ban Bandini2 
és Vasile Lupu fejedelem idejében Borchgrave.3 Biztosra vehető, hogy 
ezt a históriát Ureche is ismerte, de sértő és lealázó természete miatt 
nem vette fel művébe, amit a kevésbbé válogatós S. Dascálul sietett 
kipótolni. S. Dascálul maga másodszor is külön kiemeli, hogy magyar 
forrásból vette a tolvajoktól való eredet meséjét.4 Ezt az állítást nincs 
okunk kétségbe vonni. Mellette szól a király nevének magyaros for
mája és a legenda nyilvánvaló kapcsolata a magyar Szent László legen- 
d ával.6 Feltételezhető, hogy a bölényvadászat és a Szent László legenda 
egyes elemei a moldvai városlakó magyarságtól, talán egy ferences
vagy domokosrendi kolostorból kerültek a közvéleménybe; Bandini 
és S. Dascálul is onnan meríthettek.6 A moldvai államalapítás mondája 
végeredményben a magyar csodaszarvas mondájának, a Szent László 
legendának, az eredetileg Ovidius száműzetésére visszavezethető gonosz
tevők által történt telepítés motívumának, Nagy Lajos király tényleges 
tatárok elleni harcainak és a máramarosi románok Moldvába telepítése 
tényének az összekeveréséből alakult ki.7

1 C. C . G iurescu : L e  vo y a g e  de N ic c o lo  B a r s i  en  M o ld a v ie  (1 6 3 3 ). P aris — 
B u c . 1925. 36 . I t t  sem  g o n o sztev ő k rő l, h an em  szá m ű zö ttek rő l v a n  szó .

2 ». . . se x  I ta lic i p op u li h o m in es sc e le stiss im i v iaru m  ob sessores . . .« ; 
». . . e x  R o m a n o  Im p erio  a  lib ere g en te  R om an a  orig inem  trahere  . . .« ; »Istud  

sa n e  nom en  m ord icu s re tin e n t u t  R om an i au d ian t.«  C o d ex  B a n d in u s . (K ia d ta  
V . A . U rech ia  : A n . A c. R om . M em . S e e p  1 s t . ser. II . t .  X V I .,  1894. 307. B a n 
d in i ism erte  U reche k rón ik ájá t. 130.)

3 Iorga : Ist. R o m . V I. 370.
4 »Ce a c ea sta  p o v e ste  . . . nu o au scos U reche vorn icu l d in  le to p is e p il ce l 

legese, c i eu S im ion  D a scá lu l o am  iz v o d it  d in  le to p is e p il  ce l unguresc.«  8.
6 O nciu l : O rig . P r in c .  R o m . 9 6 —9.
*C . C. G iurescu (i. k iad . L X X .)  és P ascu  (i. m . 30.) eg y  b e lfö ld i sz lá v  kró

n ik án ak  e se tle g es  m agyar ford ítására  gon d oln ak .
7 M agyar részről L ük ő G ábor fo g la lk o zo tt  b eh a tó b b a n  a m o ld v a i á llam -  

a la p ítá s  m ond áin ak  leg tö b b  k é r d é sé v e l: M o ld v a  a la p í tá s á n a k  m o n d á ih o z . (E th n o-  
g ra p h ia -N ép é le t X L V II , 1936, 48 — 56.) Szerin te  a  S zen t L ász ló -legen d a  eg y es  
e le m ei a szereti m agyar  d om ok osren d i k o lo sto rb ó l k erü ltek  a m o ld v a i k rón i
k á k b a . (53.) A  csod a sza rv a s kérdésére n ézv e  1 . H óm an  B á lin t  : A  m a g y a r  h ú n -  
h a g y o m á n y  és  h ú n -m o n d a . B p ., 1925. (T örtén etírás és forrásk ritika . B p ., 1938. 
113 — 116.) S eb esty én  G y u la :  A  m a g y a r  h o n fo g la lá s m o n d á i. I. B p ., 1904. 323 — 
3 58 . M oravcsik  G yu la  : A  cs o d a sz a rv a s  m o n d á ja  a  b iz á n c i ír ó k n á l . (E P h K  1914. 
280 — 92 , 333 — 338.) H o rv á th  Sándor : A  cs o d a sz a rv a s . (M. N y e lv ő r  1921. 69 — 75.) 
K ele ti ered etét e th n o ló g ia i m ódszerrel leg u tó b b  S o ly m o ssy  Sándor b iz o n y íto tta  : 
A  m a g y a r  c so d a sz a rv a s -m o n d a . (M agyarságtu dom án y I , 1942, 157 — 75.) — »Lasläu  
craiul« a la k já t v é le m én y em  szerin t nem  szü k séges sem  IV . K un  L á sz ló v a l (G áldi 
I,. : A EC O  V II , 1941, 354 ), sem  IV . B é lá v a l (K o m ló ssy  E . : 284 l.-o n  i. m .

19Évkönyv az 1942. évre.
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A S. Dascälulnak tulajdonított mesének hatalmas visszhangja lett 
a későbbi fejedelemségi krónikásoknál, akik egyhangúlag felháboro
dottan és magukból kikelve tiltakoztak ellene. A nagytekintélyű Ureche- 
kéziratba belekerült mesét továbbra nem lehetett hallgatással mellőzni 
és az utódok kötelességüknek tartották minél részletesebben letárgyalni 
és megcáfolni.

A román eredettudat szempontjából Ureche krónikájának kiemel
kedő fontossága van. Jelentőségét az adja meg, hogy a latin nyelvi 
eredetre nézve ő szolgáltatott először románul írt adatot egy olyan 
ország és társadalom számára, amelyikben a XVII. század folyamán 
még ritkaságszámba ment a latinul tudó ember. Ureche számára a latin 
gondolat felfedezése nem volt különösebb élmény. Mind a nyelvi eredet, 
mind a többi román tartományban lakó románokkal való faji közösség 
tudata olyan ismereti anyag számára, mint krónikájának bármely más 
részlete. A Lengyelországból Moldvába átsugárzó humanista szellem 
felületi hatása nyilvánvaló, de a római nép dicsőségében való részesedés 
büszkeségét Urechenél még nem lehet észrevenni. Bármennyire is meg
lepően hangzik, való tény, hogy a gonosztevőktől való származás legen
dáját a krónikairodalomba bevető és rengeteg ellenkezést kiváltó S. 
Dascálul sokkal többet tett a római eredettudat elterjedésére, mint az 
érzelem nélkül arról szárazon adatot közlő Ureche. Utódainak heves 
ellenkezése a lealázó mesével szemben kiemelte a latin nyelvi és szár
mazási gondolatot a többi közömbös adat sorából és a következő kró
nikás nemzedékek vezető gondolatává tette.

21.) a zo n o síta n i. K ép ü k  nem  le h e te t t  M old váb an  o ly a n  é lő , m in t a  m on d áb an  
a  té n y e k n e k  lén y eg éb en  m eg fe le lő en  szerep lő  N a g y  L ajos k ir á ly é . M old va  m eg
a la p ítá sa  tö r té n e tile g  sz e m é ly é tő l e g y éb k é n t e lv á la sz th a ta t la n . A  k irá ly  n eve  
a  m on d áb an  n em  lé n y e g e s  té n y e z ő  : az új e le m ek k e l b ő v ü lő  é s  m in d in k áb b  b o 
n y o ló d ó  h a g y o m á n y b a n  az e lh o m á ly o so d o tt  m agyar  leg en d a  S zen t L ász ló já n a k  
n e v e  lé p h e te tt  a L ajosé  h e ly éb e . A  róm ai császárb an  K o m ló ssy  a b izá n c i c sá szá rt  
k eresi, ak i G áld i szerin t I . A n d ron icu s v o ln a . A  m árm arosi k ö r tv é ly e s i (Peri) 
k o lostor  1391-ben  b izá n c i jo g i m eg erő sítést n y e r t. (D o cu m en ta  V alach oru m . B p . 
1941. 418.) »Az egész  m ese  m ö g ö tt  — írja  G áld i — a  rom án ság  b a lk á n i ered etén ek  
h o m á ly o s  ered ete  lap p an g .«  (E . P h . K . 66 . 1942. 109.) — O v id iu s sz á m ű z eté sé t  
erk ö lcste len ség e  m ia tt  a F ek ete -ten g er  partjára  M iron C ostin  B ie lsk i M ., G uagnin  
és  S tr ijk ow sk i n y o m á n  (P an a itescu  : I n f l .  p o l .  36  — 7.) sz in tén  összefü ggésb e  hozza  
D á c ia  róm ai g o n o sztev ő k  á lta l  tö r té n t  b e te le p íté sév e l. (Cart .  p t .  desc.  11.) A  b o n y o 
lu lt  á lla m a la p ítá s i m ond ában  csak  en n y i a  len g y e l á tv é te l ,  tö b b i e lem ei k é tsé g te le 
n ü l m agyar a d o p tá ció b ó l szárm aznak . M . C ostin  szerin t A en eas S y lv iu s  O v id iu s e g y  
v erssza k á b ó l (O v i d i i  E p i s t .  ex  P o n to .  L ib . IV . E leg ia  IX .)  m e r íte tte  a  F la c c u s-  
m o tív u m o t. (I. m . 11.)
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II.

Ureche krónikájának folytatója, M i r o n  C o s t i n  (1633—1691) 
szintén magas állami tisztségek viselője, nagy bojár, aki komoly sze
reppel bírt az ország vezetésében. Ő is Lengyelországban tanul a jezsuiták 
bári iskolájában. Nemcsak a lengyel humanista irodalom ragadja magá
val, hanem politikailag is az a meggyőződése, hogy a töröktől sanyar
gatott hazáját csak lengyelbarát politika mentheti meg. Miron Costin 
bizonyos önkormányzat megőrzésével szívesen látta volna Moldva 
egyesítését Lengyelországgal.1 Egy ilyen elgondolás támogatására (az 
Urechet folytató) krónikájának2 megírása után két lengyelnyelvű 
művet szerkesztett, egyet prózában (1677),3 egyet versben (1684).4 * 
Utóbbit Sobieski János királynak ajánlotta és a lengyel irodalomtör
ténetben is tisztes helyet foglal el. Ebben a két, lengyel száműzetése 
idején 6 írt műben a vendéglátó uralkodó magas figyelmét igyekezett 
ráirányítani Moldva és Havasalja múltjára és azon keresztül jelenére. 
Itt már erőteljesebben érvényesülnek a humanista-renaissance jelen
ségek, mint Urechenél. A római eredettudat és a latin nyelvi leszármazás 
tudata kikristályosodott formában, de természetesen a kor kritikátlan 
és zavaros történeti szemléletében kerül bemutatásra. Forrásai a lengyel 
írók : Cromer, Piasecki, Joachim Bielski, Strykowski, de mindenek
előtt a magyar források :6 Toppeltinus és (másodkézből) Bonfinius. 
Miron Costin egyenesen kiemeli a magyar forrásokat : »Ebből a szem
pontból különösen a magyar történetírókat kell csodálnunk, akik tudtak 
Traianus gyarmatairól és írtak róluk.« Miron Costin felhasználja a feje
delemségek alapítására vonatkozó szájhagyományt is.7 Ugyanezen 
források felhasználásával, ezúttal román nyelven és honfitársai hasz-

1 Iorga  : I s t .  R o m . V I, 370. A ty ja  sz á m ű zetésé t o sz tv a  18 é v es  k orá ig  len g y e l  
fö ld ön  é lt . C artojan : 1s t. l i t .  ro m . vech i II . B uc. 1942. 154.

* C ro n ica  M o ld o v e i d e la  A r o n -V o d á  1 5 9 4 — 1 6 6 2 .  V . A . U rech ia  k ia d . M ir o n  
C o s tin , O p ere  co m p le te . I. k . B uc. 1886. M. K ogáln iceanu  k iad ásáb an  c ím e : L eto -  
p is e fu l  M o ld o v e i. L. C ro n ice le  R o m & n ie i,2 I. k . B u c . 1872. A z e re d e ttu d a t kérd é
séhez nem  sz o lg á lta t  lén y eg es  a d a lék o k a t.

* C r o n ic a  P o lo n á . I. B ogd an  kiad : C r o n ic i  in e d ite . B u c ., 1895. i 3 g — 204.
4 P o e m a  P o lo n á . R om án ford : P . P . P a n a itescu  : M ir o n  C o s tin . I s to r ie  in

v e r s u r i  p o lo n e  d e sp re  M o ld o v a  f i  T a r a  R o m á n e a s c á . (A c. R om . M em . S e c p  1 s t .  
ser . I I I .  t .  X . M em . 7. 1 — 132.)

6 M iron C ostin  m ű v ein ek  időrendjére n ézve  1 . P a n a ite sc u :  I n f l .  p o l . 99 , 
100, 104.

8 *In a cea stä  p r iv in fä  treb u ie  sä  ne m irám  m ai m ú lt de  isto r ic ii un guri, 
cári $tiau d e  c o lo n iile  lu i T raian  §i au scris despre e l e .«  P o e m a  p o l. 88. fe lső  osz lo p .

7 P a n a itescu  : I n f l .  p o l . 96 . G. Pascu: 1s t. l i t .  ro m . sec. X V I I .  B u c . 1926. 106.
19*
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nálatára, az előbbieknél érettebben, de csak Moldváról szólva írja meg 
a Cartea pentru descálecatul d’intáiu al Moldovei1 című művét.

Mindhárom mű ugyanabban a gondolatkörben mozog. Az élénk, 
majdnem szenvedélyes vérmérsékletű hazafi leghöbb vágya szoron
gatott hazáján és népén segíteni. A gyakorlati politikus, aki elveiért 
száműzetéssel lakói, nem tekinthette a történelmet puszta multbafor- 
dult érdeklődésnek, inkább a jövőre vonatkozó tanulságokat leste ki 
belőle. »A történelemkönyvek nem arra valók, hogy az ember olvassa 
őket és hogy mindössze tudja az elmúlt idők alatt történteket, hanem 
inkább arra, hogy tanulságul szolgáljanak, hogy mi a jó és mi a rossz, 
és hogy mitől kell óvakodni. . .«2 Miron Costin igyekezett ezt a fel
fogását lengyelnyelvű műveivel politikailag gyakorolni és csak ter
mészetes, hogy a fényes római eredet minden lehetőségét iparkodott 
kihasználni a humanista lengyelek felé. így az eredettudat puszta adat
ismeretből és érdekességből gyakorlati politikai élű szellemi fegyver lesz, 
szoros összefüggésben az egész nemzet életérdekeivel. De nemcsak szer
vesen illeszkedik bele a krónikás politikai elgondolásába, hanem annak 
egyenesen vezérlő eszméjévé emelkedik, ami korlátlanul és minden más 
gondolatot háttérbe szorítóan uralkodik egész gondolkodásán és nem
zetszemléletén. Miron Costinnak az a legnagyobb román érdeme, hogy 
a későbbi századok fejlődésének alapját kitevő eszmét, a latin nyelvi 
és a római faji eredet eszméjét a nemzettudat alapjává, minden további 
komolyabb építői tevékenység és nemzettéválást célzó törekvés talap
zatává tette.

Lássuk most Miron Costin nyilatkozatait az eredet kérdésben. 
»A könnyben úszó hazát éneklem és Moldva országának szegény lakóit. 
Ezek gyarmatosították hajdan mindkét Dáciát, Traianus sáncaitól 
kezdve, míg csak a hosszú idő három részre nem osztotta őket. Az elsők 
a magyarok alatt Erdélyben voltak, ahol Traianus által behozva, együtt 
éltek a dákokkal. A moltánok pedig, akik nevüket az Olttól nyerik és 
a hegyek után munteanoknak is nevezik őket, egy második honala
pítást is végrehajtottak, a Traianus elsője után. A harmadik ág a moldvai, 
amelyet a tenger lapos partjain neveznek így. Mind ezek, mind a töb
biek a híres »rumän« nevet viselik. Tehát senki se kételkedjék benne, 
hogy Rómából származnak.« 3 M. Costin moldvai lévén, úgy képzelte,

1 Kogälniceau : Cron. Rom2 I. k. 3 — 30. Legjobb kiadása a C. Giurescué. 
Buc. 1914. V. ö. Cartojan : i. m. II. 162.

2 Miron Costin Opere complete. I. 655. V. ö. Ureche : Let. 1.
3 »Cänt patria inläerämatä §i pe biepi locuitori ai {ärii Moldovei. Ace§tia 

au colonizat odinioarä amändouä Daciile dela valurile lui Traian, pänä ce vremea
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hogy a Traianus korabeli gyarmatosítás súlypontja nem Erdélyre, 
hanem Havasaljára és Moldvára esett és a gyarmatosok rendeltetése 
a rómaiak védelme volt a tatárok (?) ellen.1 Csakhogy a második hon
alapítást (descálecare) valahogyan érthetővé kellett tenni: Hogyan 
szálljanak le a hegyekről a románok, ha már azelőtt is a fejedelemségek 
területén éltek? Ezt a kérdést úgy oldotta meg, hogy a római gyarma
tosokat a tatárok elől a védelmet nyújtó hegyek közé költöztette, 
ahonnan később, miután László magyar király elűzte a tatárokat, 
másodszorra is megtörtént a föld birtokbavétele, »először Havasaljáé, 
hamarosan azután Moldváé is Drago§ vajda által, túlnan Negru által 
a gyalogos munteánokkal. Ettől kezdve lesznek egyrészről moldvaiak, 
másrészről munteánok. . . Ebben a második honalapításban a két 
ország megváltoztatta a .rumánok’ nevet, de, mivelhogy Rómából 
származtak, nem vesztették el teljesen ezt a nevet. Rumán annyit tesz, 
mint Romanus, és amikor egyik a másikat nyelve felől kérdezi, mind 
a mai napig ezt mondja : §tii rumáneste? ami majdnem sets romanice?2 
nem azt mondja moldoveneste. És csak azok, akik átjöttek ebbe a két 
országba, változtatták meg nevüket munteánra és moldovánra, de 
akik helyt maradtak Erdélyben, változatlanul megőrizték a régi nevet 
és ma is rumánoknak neveztetnek, a magyarok pedig oláhoknak neve
zik őket . . .«3

indelungatá i-a impárpt in trei. Cei dintáiu au fost sub Unguri in Tara-Celor- 
§apte-Cetäp, unde, adup de Traian, träiserä impreunä cu Dacii. Iar Moltanii, 
care i$i trag numele dela Olt numip §i Munteni dela munp, au fácut §i o a doua 
descálecare dupá ce dintáiu a lui Traian. A treia ramurá e cea din Moldova, nui 
mitá a§a spre malurile joase ale marii. Atát acepia cat p ceilalp poartá numele 
vestit de Rumáni. Deci nimeni sä nu se indoeascá cá se trag dela Roma.« 1st. in 
vers. 91.

1 I. m. : 93. — M. Costin Erdélyt felerészben magyarok, felerészben romá
nok által lakottnak ismeri. Cart. pt. desc. 18.

2 V. ö. i. m. 26.
3 ». . . se face pe urmele lor a doua descálecare, intáiu a Munteniei, curánd 

apói p a Moldovei, aci prin voevodul Dragoj cu ai sái, dincolo prin Negrul cu 
Muntenii pedepri. Deacum vor fi de o parte Moldovenii, de alta Muntenii p  s’a 
arátat mai sus de unde vin aceste numiri. In aceasta de a doua descálecare cele 
douá píri p-au schimbat numele de Rumáni, dar, trágándu-p originea dela Roma, 
nu pierdurá cu tótul acest nume. Rumán inseamná Romanus p unul cánd intrea- 
bá pe celálalt despre limba zice páná ín ziua de azi : p ii rumáneste? ceeace e 
aproape »scis romanice?« nu zice »moldovenepe«. ^i numai acei cári au trecut 
in aceste douá píri p-au schimbat numele in Muntean p Moldovean, dar cei rámap 
pe loc in Ardeal au pástrat neschimbat numele cél vechiu p  se numesc p  azi Ru
máni, iar Ungurii ii numesc Olahi . . .« I. m. 102.
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A Cartea pentru descälecatul d'intäiu-ben, megszabadulva az idegen 
nyelv lehúzó béklyóitól, könnyedébben mozog, mint lengyel írásaiban. 
Itt már honfitársaihoz szól, ezúttal csak Moldva megalapításáról. 
»Győzött bennem a gondolat, — írja az előszóban — hogy hozzáfogjak 
ehhez a fáradsághoz, hogy megmutassam a világnak népünk minémű- 
ségét, hogy milyen forrásból és magból valók a mi országunknak Moldvá
nak és hasonlóképpen Havasaljának lakosai, amint fentebb megíratott, 
és a magyar országok románjaié ; hogy egy nép vagyunk és egyszerre 
telepedtünk meg (descálecap)? honnan jöttek őseik ezekre a helyekre? 
Milyen név alatt voltak először honalapításukkor és mióta különböztek 
el és van nekik a mostani moldvai és havasalji nevük? milyen részén 
van a világnak Moldva, határai eleinte hol voltak? Milyen nyelve volt 
eleitől és mostanáig? . . .«x Mellőzve hosszadalmas bizonygatásainak 
ismertetését, még egy példát vegyünk fel a nyelvi azonosság kérdésének 
megvilágosítására. »Amint tehát tökéletesen rómainak bizonyult az 
ezen a helyen fekvő országok népe, úgy a nyelv szintén a rómaiaktól 
ered.«1 2 Dácia határait, ha nem is pontosan, de már sokkal határozot
tabban írja le. »Az a hely pedig, ahol most Moldva és Havasalja van, 
az éppen Dácia, valamint egész Erdély Máramarossal és az Oltvidékkel« ; 
»Dácia határai: kelet felől a Dnyeszter, míg dél felől a Fekete-tenger 
és a Duna ; nyugat felől Pannonia, vagyis Magyarország, míg észak 
felől Morava és Podolia Lengyelországban . . .«3

Az idézett helyekből egészen világosan kitűnik, hogy Miron Costin- 
nak Urechenél határozottabban kialakult, de történetileg hamis képe 
volt a románság kialakulásáról. A régi Dácia és a románoktól a jelenben 
lakott terület közt — a humanisták módjára — szerves összefüggést 
keresett és ezt úgy próbálta megtalálni, hogy kora románjait Trajanus 
gyarmatosai vérségi és nyelvi leszármazóinak képzelte el. Ennek a 
nemzet- és múltképnek a megalkotásához Ureche mellett humanista 
források szolgáltatták az adatokat, de az adatok életteljessé formálá
sában krónikáselődjénél sokkal nagyobb lendületet, eredetiséget és

1 »Biruit-au gindul sé mé apucü de acéstá ostenélá, se scotü lumeí la vedere 
feliül némuluí, din ce isvorü §i seminpe sunt locuitorií {erei nóstre a Moldoveí §i 
a§a §i a terei Muntenescí, precum s’aü scrisü mai süsü, §i a Románilorü din {erile 
ungurescí; ca totü unü némü sunt, §i odatá descáleca{í? de unde sunt veni{í 
strámojií lorü pre aceste locuri? subt ce nume au fostu ántáiü la descálecatulű 
loru, §i de cándü s’au deosebitü §i au numele acesta de acum Moldovénü §i Műn- 
ténü? in ce parte de lume este Moldova, hotarele ei pre unde au fostű ántáiü? 
ce limbá {iné ántáiü §i páná acuma? . . .« Cart, pentru desc. 3.

2 1. m. 28.
3 I. m. 15, 16.
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képzelőerőt mutatott. Az ő szemében a latin eredet valóságos reveláció, 
varázserejű, megejtő élmény : élete végéig nem tud tőle megszabadulni. 
Egyetlen vágya nagyszerű felfedezését megismertetni a világgal, előbb 
a hatalmas és segítésre alkalmas szomszédokkal, a lengyelekkel, akik
nek renaissance művelődése és környezete, de főként politikai hatalma 
közelebb esett hozzá, mint a tudós, de politikai erejében hanyatló 
Erdély. Majd élete vége felé, most már megérett felfogással, ezúttal 
moldvai nyelven, újra belefog gondolatának kifejtésébe.

Mi volt az a forrás, aminek érintésére ez a csoda megtörtént Miron 
Costin lelkében? A dicsért magyar történetírók egyikének, a medgyesi 
Toppeltinus (Tölpelt) Lőrinc Origines et occasus Transsylvanorum című, 
1667-ben Lyonban megjelent történelmi műve. A románokkal elég 
bőven foglalkozik ; érthetően : római eredetükről a humanista író 
szívesen szól. Toppeltinus hatása Miron Costinra nem különleges tör
téneti vagy irodalmi becsében rejlett, hanem egyszerűen abban a körül
ményben, hogy ez volt az a románok latin eredetével részletesen foglal
kozó mű, amely — Ureche és a többi hazai íráson kívül — legelőször 
került a fiatal bojár kezeügyébe. Ez az olvasmány volt Miron Costin 
életének legnagyobb élménye, sorsdöntő érintkezése a nyugati kul
túrával, sokkal jelentősebb mint Ureche kapcsolata a nyugati cosmo- 
graphiákkal, vagy a lengyel krónikákkal. Élményét írásban rögzítette 
le az utókor számára és ez a rezgés később is alkalmas lesz hasonló 
berendezésű román lelkek húrjainak megszólaltatására. Mikor történ
hetett ez a nagyszerű találkozás az erdélyi humanizmussal? M. Costin 
első művében, a Cronicában (Letopiset) még kevés nyoma van Toppel- 
tinusnak, mindössze egyetlen egyszer idézi,1 de ennek oka egyszerűen 
az, hogy Toppeltinus műve legnagyobbrészt más korra vonatkozott. 
Az 1676 és 1683 közt keletkezett lengyel krónikában Toppeltinus hatása 
már egészen elhatalmasodik és ugyanezt mondhatjuk el a lengyel- 
nyelvű verses műről, nemkevésbbé a Cartea pentru descálecatul d'in- 
táiu-ról úgyannyira, hogy mindezen művek alapgondolatainak szinte 
egyetlen, minden egyéb felett magasan elhatalmasodó forrása : Toppel
tinus. Méltón írhatta Miron Costin egyik legmélyebb ismerője, Panai- 
tescu, hogy az Origines a nagy moldvai krónikás livre de chevet-]e2. 
Ő állapította meg, hogy a románok eredetére vonatkozó adatokat való
ban Toppeltinustól kölcsönözte, akinek művéből egyes részeket még 
krónikájának megírása előtt, tehát legkorábban 1675-ben román nyelvre

1 Kogälniceanu : Cron. Rom? I, 353 — 4.
2 Panaitescu : O istorie a Ardealului tradusá de Miron Costin. (Ac. Rom. 

Mem. Secp 1st. ser. III. t. XVII, 1936. Mem. n .  232.)
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lefordított.1 A fordítás elég hű, néhol rövidített, néhol kihagyásos, 
itt-ott eredeti megjegyzésekkel fűszerezett.2

Felfedezve a román nép római eredetét és Ureche adatait idegen 
szerző állításaival alátámasztottnak látva, természetes közlési ösztönt 
érzett élményének megismertetésére azzal a magasabb műveltségű 
néppel, amellyel hazáját közvetlen politikai kapcsolatban szerette 
volna látni. A humanista Lengyelország számára nem is lehetett volna 
jobb ajánlólevél a fényes római eredetnél. A Toppeltinus megindí
totta latin tudat büszkesége arra ösztökéli, hogy népét a feledés homá
lyából írás által mentse meg.3 A többi nép irodalmi úton Toppel- 
tinusnál megismert példája is tettre ösztökéli. Nem akar szégyent 
vallani az idegenek előtt, akik szorgalmasan búvárolják múltjukat, ha 
esetleg kezükbe kerülne könyve.4 Ha a római eredet a román nép 
életének kiindulópontja, akkor csak természetes, hogy nem kezdheti 
a románok történetét a fejedelemségek megalapításánál, amit második 
honalapításnak (descálecatul al doilea) nevez, ahogyan Ureche tette, 
hanem az első honalapításnál (descálecatul intáiu), sőt Dácia megtele- 
pítőivel: Róma büszke gyermekeivel. Csak így lehet könnyen helyes 
képet nyerni a történelemről.5 Kovacsóczy Farkas egy művéből, Top
peltinus közvetítésével, ezt a részt veszi át, mely szerint a román nyelv
ben majdnem több a latin elem, mint az olaszban.6 A rómaiságra 
büszke M. Costin természetesen nem nyugszik bele Simion Dascálul 
meséjébe a római gonosztevőktől való eredetről, azt gyalázatosnak, 
alávaló kitalálásnak minősíti, nacionalizmusa tiltakozik ellene. A Cartea 
pentru descálecatul d’íntáiu mintha egyenesen Simion Dascálul cáfo
lására készült volna. Itt is, mint mindenütt, Toppeltinus adja az ösz
tönzést, a gondolatokat, a buzdítást, a megoldás módjait, a mintaképet. 
»Ha eltekintünk általános történelmi és földrajzi ismereteitől, Toppel
tinus a művéhez felhasznált egyetlen forrás.«7

11storia de cráiia ungureasca, de cdnd si cu',n au cázut pre mdinile Turcilor. 
L.: Miron Costin. Opere complete (V. A. Urechia kiad.) II. k. 17 — 71.

2 Panaitescu : i. m. 230.
3 Cartea pt. desc. 3 — 4.
4 I. m. 4, 5.
5 »Minden dolog könnyebben érthető, ha elejétől kezdik elmondani.« I. m. 9.
6 De administratione Transylvaniae dialogus (Kolozsvár, 1584) c. művéből: 

». . . sermo illorum vernaculus, qui plus fere habet in se Romani, et Latinitatis, 
quam praesem Italoruns lingua.« (KözliVeress E .: Rev. Ist. XIV, 1928, 35.) 
Toppeltinus hűen veszi át (Origines. 70.), Miron Costin már szabadon idézi, mun- 
téniai és moldvai nyelvről szól. (Cart, pt. desc. Cron. Rom.2 I, 11.)

7 C. Giurescu : Interpolarile $i data scrierii De neamul Moldovenilor de Miron 
Costin. Bul. Com. ist. a Rom. II. 1916. 115.
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így lesz a medgyesi humanista író a moldvai krónikairodalom 
bámult és utánzásra méltónak ítélt nagymestere és így lesz az erdélyi 
történetírás Nyugat hatásának közvetítője a Kárpátok gerincétöl 
keletre. Lengyelország nevelte alkalmassá Miron Costint a latin mű
veltség befogadására, de a megtermékenyítő gondolatok már nem 
onnan, hanem Erdély humanista hagyományban gazdag földjéről 
sugároztak át a bizánci-szláv műveltségű Moldvába és ajándékozták 
meg jövőt teremtő szellemi csirákkal. Ezért, nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a magyar történetírásnak döntő befolyása volt a moldvai kórnika- 
irodalomban kialakult új nemzetkép kialakulására, melynek fővonásai 
a román nyelv latinságának, a román nép római eredetének és a román 
faj egységének humanista eredetű tudata. Az Urechenél halványan 
kirajzolódott népi öntudat Miron Costin gazdag és ízes egyéniségében 
válik erőteljesebben megvont népi öntudattá.

III.

A román népi tudat első számbajöhető hordozói a XVII. században 
Moldvában éltek. Kérdés: ugyanekkor Havasalján és Erdélyben 
mennyire volt meg a román nyelv és nép latinságának és a román nép 
egységének tudata?

Ureche tanuságtétele 1642—1647-ből, Miron Costiné 1675 kör
nyékéről való. Az ő tudásuk nem volt a moldvai románság közvagyona. 
A műveletlen bojárságnak csak kis töredéke oszthatta M. Costin latin- 
ságélményét. Az átlag s a nép mindebből mitsem sejtett. Ámde a tanult 
és művelt rétegek kiválasztottjait, leginkább a főpapokat, hozzájuk 
hasonlóan megragadhatta a latin gondolat. Már előzőleg utaltunk rá, 
hogy a moldvai katolikus központok is hordozói voltak a román nép 
eredetére vonatkozó elképzeléseknek, s a római gonosztevőktől való 
származás mondájának melegágya is ott lehetett.

Egyszóval az eredetkérdésben, legalább a műveltebb egyházi és 
bojári körökben, bizonyos közvélemény volt kialakulóban. A népi ön
tudatosodás folyamatába természetesen az eddig említetteken kívül más 
tényezők is belekapcsolódtak. A XVII. század negyvenes éveiben 
Moldvában olyan jelenségekkel találkozunk, amelyeknek magyarázatát 
nem ebben az országban, hanem Erdélyben találjuk meg.

Még Ureche krónikájának teljes befejezése előtt, 1643-ban jelent 
meg Jászvárosban Varlaam metropolita (| 1657) nevezetes könyve a
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Cartea romäneascä de tnvataíurá.1 A nemzettudat szempontjából két 
dolog figyelemreméltó benne : az anyanyelv jelentőségének felismerése 
és a népi egység tudatának kérdése. Újabb magyar kutatások alapján 
ma már egész világosan látjuk, hogy az orthodox egyházban a XVI—
XVII. században bekövetkezett nagy fordulat az egyházi nyelv terén 
részben közvetlenül (Erdélyben),2 részben közvetve (a fejedelemségek
ben)3 a protestantizmus következménye. Erdélyben a kálvinista feje
delmek védelme és kezdeményezése nyomán evangéliumi irányú (és 
nem mint román részről elfogultan hirdetni szokás: n emzeti irányú) 
misszió indult meg még a XVI. században a románok közt, aminek 
egyideig elég jelentős eredménye volt. A kálvinista misszió a protestan
tizmus égjük nagy elvét, Isten igéjének anyanyelven való hirdetését és 
a nép műveltségi állapotának emelését addig a fokig, hogy az igehir
detést kellően megérthesse, igyekezett az erdélyi fejedelemség területén 
is végrehajtani.4 Mikor az anyanyelven történő istentisztelet és részben 
népoktatás Erdélyben már tisztes múltra tekinthetett vissza, az ortho- 
doxia még a legtávolabb állt hasonló törekvésektől. Az a tény, hogy a 
XVII. században Moldvában és Havasalján az orthodox egyház egyszer 
csak az anyanyelv egyházi használata mellett kezdett állást foglalni, 
valóságos forradalmi cselekedet volt az orthodoxia világában. Ez a 
váratlan fordulat annak a fejlődésnek a kisugárzása, amely ezen a téren 
Erdélyben a protestantizmus hatására előbb a szászok és magyarok, 
majd a kálvinizmus missziói tevékenységének hatása alatt az érdéljü 
románok egy részében is végbement.5 A fejedelemségek orthodoxiája 
Erdélyből vett mintakép alapján helyezte jogaiba az egyházi életben 
a román nyelvet. Köztudomású, hogy az erdélyi protestantizmus ösz
tönzéseinek köszönhette kezdeteit az egyetemes román irodalom is.

1 Ia§i 1643. Bianu-Hodo§ : Biblioteca Románeascá Veche (=  BRV) I. 45. sz. 
I 3 7 - I 4 3 -

2 Az első románnyelvű nyomtatvány az 1544-ben Szebenben megjelent 
Luteránus katekizmus volt. BRV I. 5. sz. 21—23.

3 Az első fejedelemségbeli románnyelvű nyomtatvány a Pravila dela Govora. 
(1640). BRV I. 39. sz. 108.—114 Az első románnyelvü összefüggő írott emlék 1519 
környékéről, az első ismert román levél 1521-ből való. Iorga: 1st. lit. rel. 109, 36.

* Révész Imre : La Re'forme et les Roumains de Transylvanie. (AECO III, 
Í937, 279—316); Juhász István: A reformáció az erdélyi románok között. Kolozs
vár, 1940.

5 1556-tól kezdve Benkner János brassói bíró és Háportoni Forró Miklós 
székely főúr költségén és támogatásával Coresi diakónus vezetése alatt élénk 
románnyelvű könyvkiadó tevékenység indult meg, aminek legnagyobbszabású 
terméke az Evangéliumok magyarázatja és Szertartáskönyv (1564) volt. BRV I. 
13. sz. 51 — 2. V. ö . : Juhász I. : i. m. 49. kk. és Cartojan : i. m. I. 55.
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A Cartea romäneascä de ínvájáturá előszavában Varlaam világosan 
megindokolja a román nyelv bevezetésének okát az egyházba. Ez az 
indokolás tipikusan mutatja a protestantizmus anyanyelvi és művelt
ségi programmját. Arra hivatkozott, hogy megkevesbedett az emberek
ben a Szentírás lényegének megértése : innen az az igyekezet, hogy az 
Isten igéjét minél közelebb vigyék az emberekhez, ami a Szentírás 
anyanyelvre való lefordítására vezetett, hogy mindenki megérthesse 
Isten csodálatos dolgait. Varlaam a hit dolgainak megértését szorosan 
összekapcsolja a műveltség kérdésével, ami a keleti egyház szemszögé
ből tekintve eddig elsősorban az egyházi szláv nyelv ismeretéből állott. 
Ebben a korszakban a szláv nyelv ismerete nagyon aláhanyatlott és 
mind kevesebb lett azoknak a papoknak a száma, akik az egyházi 
ténykedésekben nélkülözhetetlen szláv szövegeket teljesen megérteni 
képesek lettek volna. A szlavonizmus hanyatlásának egyik okára, a 
tanítómesterek híjára maga Varlaam is rámutat.1 Az anyanyelv be
vezetése ezek szerint, amellett, hogy tipikus kor jelenség, még gyakor
lati szükség is.2 A törökök balkáni uralma következtében pedig meg
szakadt a délszláv kultúrális utánpótlás. Az igény, hogy a román 
nép a Szentírást meg is értse, már nem orthodox, hanem protestáns 
jelenség. Csak természetes, hogy ez a protestáns hatás máshonnan, 
mint Erdélyből, amellyel a hegyeken túli orthodoxiának igen szoros 
kapcsolatai voltak,3 nem jöhetett. Az anyanyelv előtérbenyomulása 
ösztönzőleg hatott a népi-nyelvi összetartozás érzésére. Innen magya
rázható az említett mű címében szereplő »romäneascä« jelző, amihez 
hasonlót addig a román irodalomban nem lehetett találni. Erdély tehát, 
ezúttal a kálvinizmuson keresztül, ismét hozzájárult a fejedelemségekbeli 
román népi öntudat kibontakozásához.

De Varlaam műve emlékezetes Vasile Lupu fejedelemnek a könyv 
elejére írt bevezető sorai miatt is, mert ebben az egységes román nép
szemlélet előjelei mutatkoznak. »Az egész román nemzetséghez« szól.4 
A moldvai fejedelem szavait román részről az összes románok nemzeti 
szolidaritásának bizonyítására szokás idézni. Meg kell azonban állapí
tanunk, hogy a szokásos magyarázat túlságosan modern és hogy a

1 Baksic bosnyák katolikus püspök 1640-ben megállapítja, hogy még azok 
sem értik a szláv szövegeket, akik olvassák. E. Fermendzin : Acta Bulgáriáé 
Ecclesiastica. Zágráb, 1887. 96.

2 BRV I. 45. sz. 140. V. ö. Cartojan : 1st. lit. rom. vechi. I. Buc., 1940. 47.
3 V. ö. §>t. Mete§ : Istoria Bisericii fi a viefii religioase a Románilor din 

Transilvania fi Ungaria. I. Sibiu, 1935.
4 »Cuväntü impreuna cäträ toatá semen pia romanéscá«. BRV I. 45. sz. 139.
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szövegnek csak bizonyos kiemelt részeire támaszkodik. E szerint a 
fejedelmi ajánlás : »az összes bárhol található román nemzetségnek# 
szól, — ami könnyen nacionalista nyilatkozatnak tűnhet fel, holott 
a mondat további része fogalmilag és jelentésileg lényeges bővülést hoz 
— »aki igazhitű, ezen a nyelven található«.1 Ebben a rövid mondatban 
a nemzet fogalmának három meghatározója rejlik : a fajta (sementia), 
az orthodoxia és a nyelv. A »sementia« alatt ugyanazt kell érteni, mint- 
a »neam« alatt, s ebben a vérségi származás és a hagyomány össze
kovácsoló ereje rejtezik. A primitív, ösztönös együvétartozás, nem pedig 
az öntudatos népi egység kifejezése. A második tényező a keleti és 
délkeleteurópai nacionalizmus egyik legfontosabb meghatározója : az 
orthodox valláshoz való tartozás. Vasile Lupu mondatában, már a könyv 
vallásos jellege folytán is, az igazhitűségen van a hangsúly. Csak a har
madik tényező : a románnyelvűség újdonság, eddig nem hangsúlyozott 
valami. A vérségi összetartozás és a vallás már régóta összefogó elemei 
voltak a románságnak. Az egyházi szláv nyelv internacionalizmusa ezt 
az összetartozást nem népi, hanem egyetemes orthodox síkon fejezte ki. 
Az anyanyelvnek, a protestáns hatás ajándékának kellett megjelennie, 
hogy az orthodoxia internacionalizmusát népi-nyelvi jellegűvé színezze 
át és ezen keresztül feltételt szolgáltasson a vérségi összetartozás ösz
tönének tudatos magatartássá fejlesztésére. A fejedelem ösztönösen 
érezte a nyelv szerepének döntő fontosságát, ezért a románnyelvű 
könyvet ajándékul a román nyelvnek ajánlotta fel.2

Az egy nyelvet beszélő orthodoxokhoz való folyamodás egyházi 
könyvek előszavában bevett szokás volt a szláv nyelven nyomtatott 
könyvekben is. Mateiu Basarab fejedelem 1637-ben »hazánk igazhitű és 
kegyes népének és más népeknek, akik velünk hitben rokonok és akiknek 
ugyanazon híres szláv dialektus a nyelvük és különösen a bolgároknak, 
a szerbeknek, az ungrovlahoknak (erdélyieknek), a moldovlahoknak 
(moldovaiaknak) és másoknak« ajánl egy szláv zsoltároskönyvet.3 
Vasile Lupu fejedelem fenti ajánlásában csak ahhoz a szokáshoz ragasz-

1 ». . . a toatä semenpa romäneascä pretutinderea ce sä aflä pravoslavnici 
intr’acíasta liinmbä cu toatá inima cerem . . .« I. m. 139.

2 I. m. 139.
3 »Drept-credinciosului si evlaviosului neam al patriei noastre $i altor nea- 

muri inrudite cu női dupá credinpi §i avénd acela§i vestit dialect slovenesc ca 
limba, §i cu deosebire Bulgarilor, Sérbilor, Ungrovlahilor, Moldovlahilor ji celor- 
lalp . . .« Psaltire sloveneascá. Govora, 1637. BRV I. 36. sz. 105. »Az orthodox 
országok kultúrális közösségének gondolatáról« ír : P. P. Panaitescu : Rév. 1st. 
Rom. IX. 1939. 462 —3. Az előszó valószínűleg nem a fejedelem, hanem Udri§te 
Nästurel bojár műve volt. (I. h. 462.)

mm
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kodott a román nyelvvel kapcsolatban, amelyhez havasalji fejedelem
társa néhány évvel hamarább az egyházi szláv nyelvvel kapcsolatban. 
A román nemzeti egység tudatára következtetni ebből a jelenségből 
teljességgel megengedhetetlen. Egy bevett szokás érvényesül egyszer 
az egyik, másszor a másik nyelv dolgában, amikor is a nyelv nem ideo
lógiai kellék, hanem gyakorlati szükség és a vallásos élet új követel
ménye.1 Mateiu Basarab és Vasile Lupu említett nyilatkozataiban 
egyként az orthodoxián van a hangsúly. Jelentős különbség és főként 
lehetőség rejlik azonban az anyanyelv egyelőre gyakorlati jellegű alkal
mazásában, — erdélyi protestáns hatásra — ami a nemzeti fejlődést 
szolgálja. A nemzetiség tehát ebben a folyamatban nem ok, hanem 
okozat. Az ok : az erdélyi kálvinizmus tevékenysége a románság szellemi 
és műveltségi emelésére.

Tévedés volna tehát Varlaam nyilatkozatait az anyanyelvről a 
nemzeti öntudat megnyilvánulásának tekinteni. A metropolita távolról 
sem volt ellensége az egyházi szláv nyelvnek. A Kievben Moghilas 
(Movila) Péter személye körül megindult, részben a protestantizmus 
ellensúlyozására fellépő orthodox öntudatosodás szellemének volt a 
moldvai képviselője. Az ő idejében tartották meg a protestánsokkal 
rokonszenvező Cyrill Lukaris konstantinápolyi pátriárka felfogását 
elítélő jászvárosi zsinatot (1641). Három pátriárka és Moghilas Péter 
jelenléte ösztönzőül hatott és mintaképül szolgált a moldvai metro- 
politának. Kievből hozta Varlaam a jászvárosi Trei Ierarchi kolostor
ban felállított nyomda betűit is.2 Szigorú orthodox lévén, ragaszkodott 
az egyházi szláv nyelvhez, de különbséget tett a templomi könyvek és 
a világi használatra szánt vallásos könyvek között. Az anyanyelvű 
könyvek nyomtatásának gazdasági háttere is vo lt: Varlaam azért nem 
nyomtatott szláv egyházi könyveket, mert a kievi és lembergi szláv 
nyomdákkal nem tudott árban versenyezni és a szlávnyelvű könyveket 
ő maga is onnan vásárolta.3 A nemzeti nyelv bevezetése az egyházi 
jellegű könyvekben a valóságban erdélyi protestáns hatás. Kitűnik ez 
Varlaam előszavából, amelyet az Erdélyben román nyelven kiadott 
kálvinista katekizmusra adott válaszához írt.4 Tárgovisteben jártában

1 Ez a szokás később is dívott, pl. 1678-ban. L. lennebb 305. 1. 6. j.
2 Iorga : 1st. lit. bis. Buc., 1904. 151 —2, 147.
3 1. m. 160.
4 BRV I. 48. sz. 150 —i. Egyetlen példánya sem ismeretes, előszavát Sinkai 

krónikája őrizte meg. Bevezetése leközölve még Dráganunál (Anuarul Inst. 1st. 
Nap Cluj. III. 245 — 9. és Lupádnál (Doc. ist. trans I. 231—5 ). Legutóbb N. Carto- 
jan foglalkozott vele : Mitropolitul Varlaam, Ráspunsul impotriva Catihismului 
Calvinesc. Buc. 1942. (Texte de literaturä veche romäneascä.)
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(1644) a művelt és erdélyi kapcsolatokkal rendelkező, talán a kálvi- 
nizmus iránt is figyelő érdeklődést mutató Udriste Násturel bojárnál 
látta meg a kálvinista katekizmust, ami ítélete szerint »tele volt halálos 
lelki méreggel«. A kálvinista tanok komoly hatásától tarthatott, mert 
sietve zsinatot hívott össze mind a két fejedelemségből, állást foglalni 
a kálvinista irat ferdeségei és hamis magyarázata ellen. A válaszirat 
Sinkai állítása szerint 1645-ben Szucsávában1 jelent volna meg. Az 
anyanyelv bevezetése a moldvai egyházba védekezési szükséglet volt 
a támadó kálvinista missziói szellem irodalmi megnyilatkozásaival 
szemben. A válaszolás szükséglete vette rá Varlaamot az egyházi dolgok 
román nyelven való taglalására. Nyoma sincs a nemzeti jellegű ellen
kezésnek a kálvinista hitvallással szemben. Hamis és ellentétben áll 
a kor gondolatával az a felfogás, amely Varlaam tiltakozásában a román 
nemzeti öntudat megnyilatkozását keresi a magyar nacionalizmust 
képviselő kálvinizmussal szemben. Erről szó sem lehet, hiszen a kálvi- 
nizmus az Isten igéjének éppen román nyelven való hirdetését hang
súlyozta legerőteljesebben.2 Varlaam kifogásai tisztán vallásiak, 
éspedig dogmatikaiak; az anyanyelv kálvinista jellegű alkalmazását az 
egyházi élet egyes pontjain már követésreméltónak ítélte. Ennek az 
átvételnek félreérthetetlen nyomait találjuk a Cartea romaneascá de 
invátáturá előszavában. Itt tehát azzal a különleges jelenséggel állunk 
szemben, hogy egy taktikai okokból, védekezésből az ellenségtől átvett, 
pusztán vallási jellegű és minden nemzeti célzatot nélkülöző harcmodor
nak messzemenő nemzeti jellegű kihatása támadt. Az ilyen irányú fej
lődés eredőjében ezúttal is Erdély magyar művelődését találjuk.

A protestantizmus ébresztő hatása természetesen Erdély román
sága közt is megteremtette a maga gyümölcsét. Az I. Rákóczi György 
fejedelemtől felállított gyulafehérvári nyomdában orthodox vallási 
könyveket is nyomtak és innen került ki Fogarasi István tolmácsolásá
ban az első teljes román Újszövetség fordítás 1648-ban. Előszavában 
Simion gtefan metropolita, akit újabban Simion Dascálullal szeretnek 
azonosítani,3 ismerteti felfogását könyvének nyelvezetéről és ezzel

1 Antecatechismus Calvinianus. Sinkai: Chronica Romänilor. Buc., 1886. 
III. 70 — 1. (1645.)

2 V. ö. Sinkai : i. m. III. 61. (1643). — Már az 1569-i nagyenyedi román 
református zsinat ilyen határozatot hozott: »Végeztetett, hogy amely rác (szláv) 
nyelven való papok az oláhok közt az papság tisztit viselik, ha az községet oláhul 
a szentségekre nem tanítják, azok papok ne lehessenek.« (Makkai—Gáldi: A ro
mánok története. Bp., 1941. 161.)

3 1. §iadbei: Cercetári asupra cronicelor moldovene. Ia§i, 1939. 23 — 35.; 
T. Racotá : Mitropolitul Simion §  te fan al Bálgradului. (Transilvania 73, 1942,
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kapcsolatban románságfogalmáról. »Még azt kérjük tőletek, — írja a 
metropolita — emlékezzetek meg róla, hogy a románok nem beszélnek 
minden országban egyféleképpen,1 azért bajosan írhat valaki úgy, 
hogy mindenki megértse, egy bizonyos dolgot egyesek egyféleképpen, 
mások másféleképpen ejtvén . . .  Jól tudjuk, hogy a szavaknak olyanok
nak kell lenniük, mint a pénznek, mert az a jó pénz, amelyik minden 
országban forog, szintúgy azok a szavak a jók, amelyeket mindenki 
megért. Ezért mi törekedtünk úgy írni, hogy mindenki megértse, de ha 
nem találná mindenki megérteni, nem a mi hibánk, hanem annak a 
hibája, aki szétszórta a rumunokat (rumánii) más országok közt, úgy 
összekeveredtek a szavak más nyelvekkel s nem beszélnek valamennyien 
egyféleképpen«.2 Simion Stefan érdeklődésének középpontjában a nyelv 
kérdése áll, ennek különbözőségeit próbálja magyarázni az egyes orszá
gokban. Sikerült és kifejező hasonlata a pénzről nem ideológiai, hanem 
gyakorlati: használati természetű. A népi-nyelvi egység kettősen áll 
előtte : mint jövőbeli követelmény, megvalósítandó igény, hogy az 
írást mindenki megértse és mint halvány sejtése a régmúlt népi-nyelvi 
egységének, amit a hajdan egységes román nép szétszóratása szüntetett 
meg. Ezek az elemek, amennyire a szűkszavú sorokból ki lehet hámozni, 
humanista eredetű felfogásra vezetnek vissza, amelyeknek forrását ter
mészetesen nem lehet pontosan meghatározni. Kétségtelen tény, hogy 
felülről leszállt tudat ez és nem alulról, a hagyományokból emelkedett 
fel az írásbeliségre. Megfigyelendő, hogy a nyelv kevertsége, illetve 
egységességének hiánya éppúgy felkeltette érdeklődését, akárcsak Ure- 
cheét. Csakhogy míg a krónikásnál a nyelvkérdés érdekesség, a metro- 
politánál vallási célokat szolgál. A nemzeti jelleg mindkettőnél a hát
térben lappang, még nem érvényesül, de lehetőségei mintegy in statu 
nascendi jelentkeznek. A nemzetegység tudatának gyökerei Simion §tefan- 
nál az erdélyi humanista és kálvinista kultúrtalajból nőnek ki és annak a 
kultúrrateremtő szellemnek a sarja, amellyel egy Lórántffy Zsuzsánna 
fejedelemasszony az általa alapított fogarasi iskolát (1657) »Isten dicső
ségére és az oláh nemzet épületére felette szükséges dolog«-nak ítélte.3

M. Costinnak is volt egy főpap kortársa, Dosofteiu metropolita, 
aki Varlaamhoz hasonlóan a legműveltebb moldvai rétegek nemzet-

136—48.) V. ö. Iorga : 1st. lit. rom2 I. 282 — 3, 301. és Ist. Rom. VI, 190 — 2. Iorga 
inkább sejtette ; § iád bei és Racotá az Újtestamentum és a krónika szövegének 
összehasonlításából jutott erre az eredményre, de érvelésük nem eléggé meggyőző.

1 V. ö. Ureche nyilatkozatával a román nyelv kevertségét illetőleg. Let. 5 — 6.
2 Noul Testament. Bälgrad (Gyulafehérvár), 1648. BRV I. 54. sz. 170.
3 Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Bp., 1910. VIII, 117.
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szemléletének kifejezője volt. Dávid zsoltárainak ez a darabosan ver
selő fordítója szintúgy lengyeles műveltségű volt, mint a nagy krónikás, 
M. Costin. Műveltségi egyezésüket szimbolikusan kifejezi az a tény, 
hogy a zsoltárfordításhoz3 csatolva M. Costin egy verse szerepel, ami 
egyúttal krónikájának (Letopisetul) mottója is.4 5 Néhány döcögős vers
sorban kifejezi az Itáliából származás, a Flaccustól, majd Traianustól 
való megtelepítés hitét, sót a népi egységét is. » 0  (Traianus) ennek a 
népnek a nemzetségével megtöltötte Havasalját, egész Erdélyt és 
Moldvát.«1 Megjegyzendő, hogy ez a vers M. Costin krónikájának 
keletkezése előtt íródott és így történetírói működésének valóságos 
programmja. A Dosofteiu zsoltárfordításában történt közlése pedig 
összekapcsolja és rokonítja a krónikás és a főpap nemzetszemléletét 
s így az idézett vers szintoly jellemző Dosofteiura, mint írójára. Nála 
a nyelven és a származáson alapuló egységtudat éppúgy megnyilvánul, 
mint az anyanyelv fontosságának ismerése az egyházi életben. Való
sággal forradalmi cselekedete, amikor Moldvában egyházi könyvet 
jelentetett meg — románul.2 Pál apostol szavaival élve mondja : 
»A templomban inkább kedvemre való, hogy öt szót értelemmel mondjak 
hogy vele másokat tanítsak, semmint tízezer szót más nyelven.«3 
Nemcsak a moldvaiakhoz szól, hanem »együttesen az egész román nem
zetséghez«, de itt is a nyelv és az orthodoxia összefüggésében meglátott 
nemzethez : »akik csak ebben a nyelvben igazhitűek vannak.« 4 A hang
súly itt is az »igazhitűeken« van. Ne feledjük el azt sem, hogy a görög 
nyelv és művelődés erőteljes előretörésének korszakában vagyunk a 
fejedelemségekben, és hogy maga Dosofteiu ennek a görög renaissance- 
nek egyik legfőbb pártfogója.6

3 P saltire in versuri. Uniev, 1673. BRV I. 65. sz. 214. Iorga szerint ez 
az első részben eredeti román irodalmi mű. 1st. lit. bis. Buc., 1904. VI.

* Kogälniceanu : Cronicele Romániei. I. 247. Stihuri de descálecatul fárei 
Moldovei.

1 »Elu cu vi{a cestui neamü {ara rumáneascá, Implut-au, Ardealulü totü 
§i Moldoveneascä.« BRV I. 65. sz. 214.

2 Dumnedáiascá Liturghie. Ia§i, 1679. BRV I. 69. sz. 222 — 25. *• ■ ■ sá da
ruim §i női acmu de o data acest darü limbii rumáne§tí, sfinta liturghie, scosá 
pre limba rumáníascá de pre elinéscá de lauda luí Dumnedáu sá-n{állaga to{í, 
carií nu-n{álegü sárbía§te saü elliníajte . . .« 224. V. ö. Cartojan : i. m. II. 116.

8 Psaltirea slavo-románá. Ia§i, 1680. BRV I. 70. sz. 228.
4 ». . . sänätate a totá semen{iía románíasca tutindería ce sä aflá-ntr-acíasta 

limbá pravoslavnicí. . .« BRV I. 69. sz. 224.
5S. Puscariu : 1st. lit. rom? Sibiu, 1930. 104.
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Egy évvel hamarább egy Bukarestben megjelent orosz nyelvből 
fordított vallásos könyv »az összes igazhitű keresztyéneknek, akik a mi 
román nyelvünkben születtek«1 szól. Ez a vallásos közösség töredéke 
csak egy nagyobb, népek feletti orthodox közösségnek, melynek veze
tését Oroszország vállalta. Baranovski csernigovi érsek, I. Galea- 
tovskinak, a Cheia infelesului eredetije szerzőjének támogatója (a 
cehrini orosz-török csatával összefüggésben, melyben moldvai és 
havasaljai csapatok is résztvettek) írja : »A görögök, a bolgárok, a 
bosnyákok, a moldvaiak, a havasaljiak és más keresztyén népek, ame
lyek a törököknek szolgálnak, ha Isten úgy akarja, megérthetnék egy
mást és egyesülhetnének, hogy felszabadítsák magukat a törökök 
uralma alól. . .«2 Az orthodoxia volt az a közösség, amelynek a romá
nok öntudatos tagjai voltak, nem a nyelvi nemzet, amelynek hajnala 
csak ezidőtájt kezdett hasadozni.

Dosofteiu román nyelvű liturgiájának megjelenése után alig egy 
év telik el és Bukarestben napvilágot lát Theodosie metropolita rész
ben románnyelvű liturgiája is : anyanyelvi szempontból éppoly jelen
tős mű, mint a Dosofteiué. Theodosie elpanaszolja, hogy nemcsak 
a nép, hanem maga a papság sem érti az egyházi szláv nyelvet és így 
az istentiszteleti szertartást sem tudja megfelelően elvégezni. »És 
ez kiváltképpen tudatlanságból is, a nyelv nem értéséből is származik, 
ami számunkra gyászos és siralmas dolog.«3 A metropolita tehát 
fájdalommal szemléli az egyházi szent szláv nyelv hanyatlását 
és az egyház szelleme ellenére, a korszellem kényszerének engedve 
bocsátja be a román nyelvet az istentiszteleti szertartásba. Ne 
feledjük el, hogy Erdélyben Coresi diakónus protestáns befolyásra 
már 1564-ben megjelentetett egy szertartáskönyvet románul. A kény
szert4 * emlegeti a metropolita előszavában, s ennek csak annyiban 
engedelmeskedik, amennyiben el nem kerülheti. Az egyházi szent nyelv 
uralkodó jellegét — Dosofteiuhoz hasonlóan — nem meri kétségbe 
vonni : »az egész liturgiát pedig áttenni a mi nyelvünkre és megváltoz
tatni nem is akartam, nem is merészeltem«.6 Theodosie írásában a

1 Cheia ínfelesului. Buc., 1678. BRV I. 68. sz. 218. »Tuturorü pravoslavni- 
ciloru crejtiní, carií säntü náscu{í intru limba noasträ rumánéscá . . .«

2 Rév. Ist. Rom. VIII, 1938. 258.
3 »Si mai vártos acíasta §i den neinväjäturä, §i den neínteleagerea limbií 

pogoarä, caro noao jalnic $i planguros lucru iaste . . .« BRV I. 71. sz. 234.
4 ». . . nevoit-amu de ciastá datä de amü datü in luminä Lyturghiia.« I. m. 34.
6 »Iarä Lyturghiia toatá a o prepune pre limba noasträ §i a o muta, nice

am vrutü, nice am cutezat.« I. m. 234.
Évkönyv az 1942. évre. 20
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siralmas ma és a dicső mult M. Costinnál tapasztalt nosztalgikus össze
mérésével is találkozunk,1 jeléül annak, hogy halványan bár, de a 
római multtudat ott volt már a XVII. század végének legműveltebb 
fejedelemségi románjainak a lelkében.

A már ismert nyomokon járva, Havasalján az egyházi (nem népi) 
alapú összetartozástudatot fejezi ki a §erban Cantacuzino fejedelem 
támogatásával 1688-ban megjelent ú. n. Bukaresti Biblia, amely »az 
egyház hajlékába tartozó népekéhez szól.2 Kétségtelen, hogy a románság 
összefogó elve a nemzetiségtől független nemzetközi orthodoxia volt. 
Az erdélyi protestántizmus hatására jött létre lassankint az ortho
doxia szláv szent nyelve helyébe lépő román nyelvi összetartás tudata3

Dosofteiu és Theodosie alig haladnak túl Varlaam nemzetszemlé
letén, felfogásukban a kortárs M. Costinnak pedig csak árnyai. Igazi 
nagy, egyházi szempontból valóságos forradalmi jelentőségük van a 
liturgia román nyelvre történt részleges lefordításában, ami egyúttal 
tekintélyes, későbben gyümölcsöket termő nemzeti tett is. Végered
ményben megállapíthatjuk, hogy az anyanyelv bevezetése a fejedelem
ségi egyházakba nem öntudatos nemzeti tett volt, hanem egyrészt a 
szlavonizmus hanyatlásának, másrészt és nagyobbrészt az erdélyi 
protestantizmus román missziója szellemi továbbhatásának tulajdonít
ható a Kárpátoktól keletre és délre.

1 ». . . intr’atáta micjorare §i cálcare roduluí nostru cestuí rumánesc, carele 
odatä, §i elü numärat intre putérnicile némurí, §i intre tarií oamení sä numära . . .« 
I. m. 234.

2 Iorga : Ist. Rom. VI, 369. Ugyanitt leközölve egy merőben protestáns 
hangzású mondat az ajánlásból : »Cu glas striin gräind lor Dumnezäu, nu asculta’, 
iarä acum Sfänta Scripturá prin nevoinja Mariéi Tale sä citea§te §i cunoscutá 
sä face §i la mari §i la mici.«

3 Új abban román részről kísérletek történtek a szláv egyházi nyelvhez való 
ragaszkodást a hagyománytisztelet mellett népi védekezésül bemutatni az erdélyi 
magyar protestántizmus állítólagos elnemzetietlenítő törekvéseivel szemben. 
(» . . . o mäsurä impusä nu numai de tradipa mo§tenitä din mo§i-strámo§i, ci §i 
de necesitatea de a pástra intactä unitatea etnicä.« Cartojan : I. m. II. 92.) A 
nemzetegységet kifejezni kívánó jelszó : Unitatea de neam prin ortodoxie. (XV— 
XVI. sz.), amit az Unitatea de neam prin limbä (XVII. sz.), majd az Unitatea 
neamului prin con§tiin|á (Erdélyi iskola) követ. így pl. Murára§u legújabb iroda
lomtörténetében. Vö. Bul. Inst. Rom. Sofia. I, 1941, 298 — 300. A valóság az, hogy 
a protestántizmus nemhogy veszélybe sodorta volna a román nemzeti életet, 
ellenkezőleg : kiemelte az orthodox nemzetköziség keretei közül és a nemzeti 
kibontakozás egyetlen lehetőségét nyújtotta számára az anyanyelv jogaiba helye
zése által.
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IV.

Moldva mindig egy lépéssel előtte járt Havasaljának a népi öntudat 
ébredési folyamatában. Az eddig vázoltak úgyszólván teljesen a moldvai 
fejlődésre vonatkoztak. Természetesen a másik román fejedelemség 
sem volt mentes a humanizmus és a renaissance hatásától — D e la Valle 
esetében (1532) láthattunk erre példát. Román részről többször meg
próbálták bebizonyítani, hogy a latin tudat a hagyomány szálán függött 
össze a múlt valóságával és mintegy érvet akartak belőle kovácsolni 
a románság folytonossága mellett Dácia Traianában. Spekulatív érve
léseik azonban megakadtak a források szűkszavúságán és főként hiá
nyán, úgyhogy sem a humanizmus irodalmában, sem azelőtt nem 
sikerült támpontot találni a hagyományelmélet számára.1 Egy 1507-re 
vonatkozó adatot is megpróbáltak a két román fejedelemségiek bizo
nyosfokú együttérzésének bizonyítására felhasználni.2 A fegyveres 
erővel egymással szembenálló Nagy Radu havasalji és Vak Bogdan 
moldvai vajda Maxim metropolita közbenjárására kibékülnek egymással. 
»A boldogult Maxim madárként repült a két hadsereg közé és elméjének 
isteni bölcseségével kibékítette a két fejedelmet, akik szeretetben meg
erősödve, mindketten hazatértek.«3 A szerb nemzetiségű metropolita4 
ismeretlen életrajzírója a fejedelmeket »a két Dácia fejedelmei«5 néven 
nevezi, ami korai humanista hatásra vall, míg az említett kibékülés 
leírása egyébként teljesen a hagyományos bizánci-szláv vallásos keretek 
közt mozog. Figyelemreméltó, hogy ez az adat Urechenél nemzeti 
tartalommal telítődik, szerinte a kibékülést a metropolita arra hivat
kozva érte el, »mert keresztyének és egyfajtabeliek«.6 A két román 
fejedelemség közt egyébiránt a XIX. század elejéig nem igen mutat
koznak nyomai valamilyen nemzeti szolidaritásnak. Nyelvi és vallási 
egységtudatuk természetesen megvolt, de soha sem érezték szükségét 
annak, hogy egymással politikai közösségbe lépjenek, ennek még gon
dolata sem merült fel. Világos, hogy ez Erdéllyel kapcsolatban még 
sokkal kevésbbé volt lehetséges.

1 D. Onciul : Tradifia istoricá in chestiunea originilor románé. An. Ac. Rom. 
Mem. Seep 1st. ser. II. XXIX, 1906—07. ; Sacerdofeanu : Considerafii. Buc., 1936.

2 Sacerdofeanu : i. m. 68.
3 Viafa lui Maxim, mitropolitul Munteniei (1516 után). Archiva Istoricá 

a Romániei II. 1865. 67.
4 Iorga : 1st. lit. rei. 47. — Skander bég unokája volt. Cartojan : 1st. lit. 

rom. vechi. I. 54.
5 Dácia nevének első előfordulása román területen. Sacerdojeanu : i. m. 68.
* Let. 84.

20 '
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Havasalja nemzeti öntudatának fejlődéséről már azért is sokkal 
kevesebbet tudunk, mert krónikairodalma messze elmaradt a Moldváé 
mögött. Ebben a fejedelemségben a krónikaírás egyrészt hiányolta a 
lengyel humanizmus jótékony ösztönzését, másrészt udvari, sőt politikai 
párt jellegénél fogva szellemét a patriotizmus természetszerűleg kevésbbé 
fűtötte át. A múltnál sokkal jobban érdekelte a jelen.

A latintudat egyes nyomai a nagyműveltségű Udritte Nästurel 
irodalmi tevékenységében csillannak fel. Ez a művelt bojár az első az 
országban, akinek komoly latin nyelvtudása van. Fiatal korától kezdve 
áthatotta a »nagy és tüzes szeretet a római vagy latin nyelv iránt, mely 
kétség nélkül rokon a mienkkel, annyira hogy . . . éjjel és nappal szün
telenül égtem a latin nyelvért és a tanulásért« — írja Nästurel Kempis 
Tamás Krisztus követéséről szóló művének latinról szláv nyelvre ké
szített fordításában.1 2 Humanista műveltségének más jeleként Mateiu 
Basarabot másutt a »Dák országok« (nem: ország!) vajdájának nevezi.8 
Mennyire jellemző és sokatmondó, hogy még nem anyanyelvére érezte 
szükségét lefordítani az említett latin könyvet, holott Varlaam, akivel 
ennek havasalji követsége idejében (1644) szoros barátságba került, 
már 1643-ban románul jelentteti meg Cartea románeascá de invä^ä- 
turá-ját. Udri§te Nästurel latinos műveltsége és rajongása a művelt
ségért, a szlávizmushoz való ragaszkodással párosul, s bár románra 
fordította orosz nyelvből a Báriám és Jozafát legendát,3 * * kedvtelései 
között még az anyanyelvnek nem adott elsőséget. Ez annál csodálato
sabb, hogy Varlaam az erdélyi románnyelvű kálvinista katekizmust 
és talán még más kálvinista szellemű nyomtatványt is megtalált könyv
tárában. Udri§te Nästurel még a keleti orthodox világ embere. A latin 
nyelv buzgó tanulása és a kálvinista katekizmus a könyvespolcán sok
oldalú érdeklődésének a jele. A humanizmus népi öntudatébresztése 
még aligha érintette.

A havasalji krónikaírás gyarapodása nemzeti szellemben jórészt 
moldvai hatásnak tulajdonítható. A Cantacuzinók pártját kifejező 
Stoica Ludescu-nak tulajdonított pártkrónika, a legrégebbi havasalji 
krónika, nem tulajdonít különös jelentőséget a római származásnak, 
eredettudata pedig nemcsak Erdélyre, hanem balkáni bevándorlásra

1 Mänästirea Dealu 1647. BRV I. 52. sz. 158 — 60. — Iorga szerint U. Nástu- 
el : »un slavonisant de modä«. 1st. lit. rei. 166.

2 Antologhion slavonesc. Cämpulung, 1643. Előszó. BRV I. 44. sz. 133.
3 Iorga : i. m. 166. Erre nézve 1. : Dan I. Simionescu : Incercári istorico-liierare.

Cámpulung-Muscel 1926. 27 — 56. és Cartojan : Cárfile populare in litcratura romá
neascá. I. 232 — 50.
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is utal.1 Számolnunk kell egy havasatji, a moldvaitól különböző eredet
tudattal, amely a Balkánnal való összefüggést földrajzi közelségében 
jobban magáévá tehette. Mégis inkább az Erdélyből bevándorló Radu 
Negruról írott sorai váltak közismertté és a következő krónikások erre 
vonatkozó ismereteinek alapjává.2 A Fogarasból való leszállás meséje 
nyilvánvalóan a moldvai máramarosi leszállásának mintájára kelet
kezett.3 A versenytárs Báleanu-párt hivatalos krónikása (Iorga Con
stantin Cäpitanul Filipescuval azonosítja) Radu Negruról lényegében 
ugyanazt nyújtja,4 mint forrása Stoica Ludescu. A többi havasalji 
krónika6 a nemzettudat megismerésére nem nyújt támpontot.

A havasalji krónikaírás Stolnicul Constantin Cantacuzino müvében 
emelkedik fel a moldvai történetírás M. Costin képviselte magaslatára. 
Előkelő családból származott tudós férfiú volt, Padovában tanult, 
élénk kapcsolatai voltak Konstantinápollyal és Erdéllyel, de különösen 
Moldvával, ahonnan egészen fiatalon, húsz éves korában magával 
hozta Ureche krónikájának egy másolatát. Később megismerkedett 
M. Costin műveivel és azokból mélyreható ösztönzéseket kapott. Canta
cuzino kora fiatalságától kezdve őszinte könyvrajongó volt. Áldozatos 
szeretettel, fáradságot és pénzt nem kímélve keresett adatokat hazája 
múltja felől, de soha sem sikerült tudásszomját kielégítő könyvet ta
lálnia,® amit azután kellő részletességgel maga akart megírni. Van 
benne bizonyos kritikai hajlandóság is, forrásaiban érzelmen alapuló 
elfogultságot talál,7 a hagyományt és a vitézi énekeket nem sokra

1 »Insä d’ántáiü s’au coprinsü de Románii card au purcesü de la Romaní 
si au venitü spre miézá-nópte. Deci trecándü apa Dunärii, au descálicatü la tur- 
nulü Severinuluí, alpi in pra unguréscá pre apa Oltului, si pre apa Moresiuluí, 
si pre apa Tisei, ajungändü §i pinä la Marámurepu. Ear’ cei ce au descálicatü 
la turnulü Severinului, s’au tinsü pre suptü pólele munteluí pina in apa Oltui (!), 
alpi s’au pogoritü pre Dunáre in josü, si asiá implándu-se totü loculü de ei, au 
venitü pinä in marginea Nicopoii.« Istoria Tierei Romanesci de cdndű au descáli
catü Románii. Magazinu Istoricu IV, 1847. 231.

2 D. Onciul : Originile Principatelor Románé. Buc., 1899. 5. Ő az északra- 
vándorlást admigrációnak fogja fel. 13 — 14.

3 Sacerdo^eanu : i. m. 70. Iorga szerint (1st. Iit. rom.2 Buc., 1925. I, 357.) 
St. Ludescu nem ismerte sem Urechet, sem M. Costint.

4 Istoriile Domnilor Tárii Romdne§ti. Magazinu Istoricu I, 1844. 83. 1688 
után keletkezett.

5 Bräncoveanu fejedelem udvari krónikása, Radu Greceanu (Ludescu és 
Filipescu folytatója) és Miheil Moxa chronográfiája sem.

®Rajongó odaadással írt sorait 1. : Istoria Tárii Romdne$ti. N. Iorga ki
adásában : Oper ele Cantacuzinilor. 62 — 3.

7 ». . . cel ce iubepe pe unul intr’un chip serie de dinsul p  cel ce uräpe, 
intr’alt chip p de al säu intr’un chip, p de strain intr’alt chip scrie.« I. m. 109.
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becsüli.1 De érzelmi alapon áll ő maga is, nemzete dicsőségére érzékeny 
és megrója az idegeneket, akik arról sötét képet festenek.2 Ezért M. 
Costin módjára3 erélyesen kikel a tolvajoktól való eredet meséje ellen, 
ami közvetve nemzeti érzését csak magasabb hőfokra fűti. Idegen- 
gyűlöletét táplálja a fejedelemségi görögök iránti megvetése (holott az 
ő családja is görög eredetű) ; ezek ugyanis tagadják a románok római 
származását és szintén tolvajoktól eredeztetik őket.4 * A mese forrását 
Simion Dascálul utalása nyomán magyar krónikákban keresi, de nem 
találja, kiindulópontját a magyarok romángyűlöletében sejti.6 For
rásai jórészt a M. Costin forrásai,6 talán ennek tulajdonítható, hogy 
Toppeltinust ő is melegen kegyeibe fogadja és oly bőségesen idézi,7 
hogy legfőbb forrásának tekinthető. Mikor Luigi Fernando Marsigli 
gróf készülő nagy művéhez8 dokumentációs anyagot kér tőle a feje
delemségekről, Cantacuzino 1694-ben jelzi, hogy nagyobb történelmi 
művön dolgozik, s a küldött anyag mellett a legmelegebben figyelmébe 
ajánlja Toppeltinus Origines-ét.9 Erdélyt személyesen ismerte, fiatal 
korában egyideig ott tartózkodott.10 így közvetlenül ismerhette az 
odavaló román népet és — nagy könyvbarát lévén — erdélyi irodalmi

1 ». . . spuneri §i pove§ti . . . acelea foarte slab lucru este si cu primejdie 
de a le crede.« 65.

2 ». . . ni§te streini ce sänt $i §i voitori de ráu, unii nu ad evár scriu, ce-i 
micjoreazá lucrurile §i pe lácuitorii ei ráu defaimá §i multe hule le gäsesc.« 69. 
Mérték nélkül túloz Iorga, amikor Cantacuzino művét az első román »kritikai 
történeti műnek« nyilvánítja és szerzőjét Bossuet nagyságához hasonlítja. (Di- 
mitrie Cantemir. Cultura [Cluj] I, 1924. 8.)

3 G. Pascu : Influenta cronicarilor moldoveni asupra celor munteni din 
secolul X V II. (Arhiva [Ia§i] XXIX, 1922. 203.)

4 ». . . §i unii din ne§tiupi Greci zic, cum ca Rumánii nu pogoará din osta§ii 
si bunii Romani, . . . ci din rái §i hop pe cári iar Romanii i-au trimis intr’aceste 
párp de loc . . .« 129.

81. m. 132.
• Egyéb forrásaira nézve v. ö. Iorga : 1st. lit. rom.2 II. Buc., 1926. 193. és 

Ist. Rom. VI, 384—5.
7 Művének főforrása, de névszerint kevésszer idézi (106, 108). Bonfiniust 

i i ,  Cariont 9, Szamosközyt 3, Dió Cassiust 2, Aeneas Sylviust 1 ízben idézi : vala
mennyiszer Toppeltinus könyvéből! G. Pascu : i. m. 202 — 3.

8 Danubius pannonico-mysicus. Amsterdam, 1726. 6 kötet.
9 ». . . un libretto historico succinto, per il quale mandaro aneor io, e, tro- 

vandolo, subito l ’inviarö. E intitulato detto libretto Origines et occasus Trans- 
silvanorum Laurenzii Toppeltini de Medgyes, olal quale e d’altri autori ehe cita 
pótra facile conoscere molto intorno questo.« Operele Cantacuzinilor. 44—5.

10 Gáldi László : Constantin Cantacuzino és a magyar nemzeti hagyomány. 
(MNy XXI, 1935. 241.)
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termékekkel is találkozhatott. Személyes tapasztalatai fokozhatták 
érdeklődését Toppeltinusnak Costintól dicsért könyve iránt, mint ami
ben röviden bár, de kedvtelése szerint olvashatott a románság múlt
járól.1 Krónikájában a római eredetet Toppeltinus nyomán ismerteti2 
és vitába száll Szamosközivel,3 aki a románokat a dákok leszármazói
nak tartja. Természetesen élesen és hosszasan hadakozik Simion Das- 
cálul meséje ellen a római gonosztevőktől való származásról.4 Ismét 
Toppeltinust idézi szinte szószerint, amikor kétségbevonja, hogy a 
dákok teljesen elfelejtve régi nyelvüket, a latin nyelvet vették volna 
át.5 Ureche nyomán vallja, hogy a nyelvek és a népek nem tiszták, 
hanem keverékek, alávetve idegen befolyásoknak.® Cantacuzino idegen 
eredete és világlátottsága határozta meg a román nép kevertségéről 
alkotott felfogását, de ugyancsak ezek a tényezők láttatják meg vele 
a szomszédokat, így a magyarokat, akikkel »nem másért« foglalkozik,

1 V. ö. : »Atque istorum Romanorum reliquias esse Valachos et Moldavos 
certum est.« Toppeltinus : Origines. (Bécs, 1762.-Í kiad.) 51. »Illud certo scio, 
quod etiamnum hodie nostri Valachi se vocitant Rumuni id est Romanos.« 54. 
K o v a c s ó c z y  nyomán : ». . . plus fere in se habere Romani et Latini sermo
nis, quam praesens Italorum lingua.« 70. Nem győz eléggé csodálkozni felette, 
hogy »refutatis avite Latinis, Russicas Literas didicerunt.« 71.

2 ». . . de intrebám pe un Valah : ce ejti? el räspunde, Rumän, adecäte 
Roman.« 115. V. ö. Toppeltinus 54.

3 »Joannes Zamoscius negat Valachos Romanorum cognatos esse.« Toppel
tinus : i. m. 52 —3. A tévesen »István« helyett »János«-nak írt Szamosközy nevét 
több szerző, így Pascu (Influenfa cronicarilor moldoveni. 202.) és Gáldi (i. m. 239.), 
akárcsak Miron Costin (Cartea pentru descál. Kogälniceanu : Cron. Rom.2 I. 5.) 
— Zamoyskival tévesztette össze.

4 129—-36. Itt Miron Costin nyomán halad. Pascu : i. m. 203.
5 Toppeltinus : »At quomodo Cantacuzino : ». . . prea vechia a lor

Daci antiquissimo idiomate suae lin- osebita limba avánd, cum o lásará 
guae imbuti sint, non capio « 54. $i cum o lepädarä a§a de tot, §i luará

aceasta a Romanilor, nici sä poate 
socoti, nici crede.« 115.

8 I37 — 8, 163, 114 — 5, 51 — 2. Ez az idegen (görög) eredete miatt támadott 
asszimiláns védekezése, aki túlbuzgalmában hevesen tiltakozik az ellen, hogy 
a görögöket rómaiak (»Romeos«) nevezzék. 115 — 6. A moldvai Nicolae Milescu 
szerint (1661) a román nyelvnek majdnem a fele latin átvétel. (». . . mai jumátate 
de limba romäneascä este luatádela Latini.« (C. C. Giurescu : Nicolae Milescu 
Spátarul Buc. 1927. 253. nyomán Sacerdofeanu : i. m. 75. 19. j. Egy orosznyelvű 
munkájának ez a címe : »Rövid kimutatása annak, hogy a hellén-görög tudomány és 
nyelv szükségesebbek, mint a latin nyelv és tudomány és melyek az előnyei a szláv nép 
számára.« Műve végén olvashatók ezek a rendkívül jellemző sorok : »Miután meg
tanulta valaki a görög nyelvet, nincs már abban semmi veszély, ha megtanulja 
a latin nyelvet is.« (Cartojan : i. m. II. 130.)
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»hanem mert szomszédságunkban vannak, és mert velük nagymérték
ben összekeveredtek a románok,« és mert együttharcoltak »ellensé
geinkkel és kivált a törökökkel«.1 M. Costint és Toppeltinust ismerve, 
nem csodálható, hogy a román nép valamennyi ágának azonosságát 
erőteljesen kifejezi. Nemcsak az erdélyi románokról szól, hanem a bal
kániakról : a kucovlahokról is, akiket egyébként személyes tapasz
talatból ismert.2 Cantacuzino Stoica Ludescu nyomán3 »Azag«-ból 
(Hátszeg) a legendás Radu Negruval hozatja le az Alduna síkságára 
a románokat, de ebben nem egészen biztos; Marsiglinek küldött jegy
zeteiben még hozzáteszi: »ha nem csalódom«.4 5 Elfogadva a Radu 
Negru-legendát, Erdély szerepe elgondolásában némileg megnövekedik 
krónikás elődeihez képest és természetesen a kontinuitás hangoztatása 
is előtérbe kerül,6 szemben a Stoica Ludescunál olvasott bevándorlási 
elmélettel. Hitében Toppeltinus nagyrabecsült könyve csak megerő
sítette, és a moldvai krónikásoktól sem tanult mást. Nemzetfogalmára 
vonatkozó klasszikus nyilatkozata így hangzik : »románok alatt értjük 
nemcsak az ittenieket, hanem az erdélyieket is, akik még tősgyökere- 
sebbek,6 és a moldvaiakat és mindazokat, akik máshol is találhatók 
és ez a nyelvük van. Ha van is valamelyes különbség néhány szóban 
a más nyelvekkel történt keverődés folytán, amint fentebb elmondatott, 
de azért egyek valamennyien. Ezeket tehát, amint mondom, mind 
románoknak tartjuk, mert ezek valamennyien egy forrásból eredtek és 
folynak.«7

1 1. m. 166.
2 ». . . incä §i cánd cu dinpi am vorovit.« 124. »De crezut dar este ca §i 

acei Cofovlahi dinire ace§ti Romani sánt §i sä trag.« 127.
3 Iorga : Ist. Rom. VI, 378.
4 »ni fallor« 43.
5 Trajanus gyarmatosairól szólva : ». . . totu preagul ímpáraplor a§a i-au 

pnut §i i-au läsat a§ezap aici, $i dintr’acelora rämäppi sä trag pänä astäzi Ru- 
mänii ace§tia.« 136.

6 Tősgyökeresebbek, mert Radu Negru és a leszállások (descälecare) óta 
Erdély tűnik fel a románság bölcsőjének, ami újdonság a krónikairodalomban, 
mert eddig Dácia súlypontját a Kárpátokon kívül érezték.

7 »Insä Rumäni sä inpleg nu numai ce§tia de aici, ci §i cei din Ardeal, 
cári incä $i mai neaop sánt, §i Moldovenii, §i top cap §i intr’altä parte se aflä, 
§i au aceastä limbä. Mäcar fie §i cevap osebitä in ne§te cuvinte, din amestecarea 
altor limbi, cum s’au zis mai sus, iar tot unii sänt. Ci dar pe ace§tia, cum zic, tot 
Rumäni ii pnem, ca top ace§tia dintr’o fäntänä au izvorät §i curä.« 136 — 7. Ezek 
a sorok befolyásolhatták Kogälniceanu híres meghatározását a román történe
lemről, amelyet 1843-ban az Academia Mihäileanä román történelmi előadásainak 
megnyitásakor mondott el. V. ö. Cronicele Romániei.2 I. Buc., 1872. X X X IX .
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A népi együvétartozásnak eddigelé román szájból ez volt a leg
teljesebb kinyilatkoztatása. A közös eredet, a közös nyelv mellett meg
lepően nem szerepel a közös vallás tudata, holott a gyakorlatban ez 
volt a legszorosabb kötelék a Magyarországon és a fejedelemségekben 
élő románok közt. Cantacuzino nemzettudatától, akárcsak elődei és 
kortársai nemzettudatától távol állott politikai következtetéseket le
vonni a népi egységtudatból. A nemes eredetből származó humanista 
büszkeségen és örömön van a hangsúly.1 A vallási kérdés mellőzése2 
onnan van, hogy a forrásul használt humanista művek nem érdeklődnek 
a vallási kérdések iránt (így Toppeltinus egy szót sem ejt a románok 
vallásáról), de annál inkább érdeklődnek az eredet és a nyelvkérdés 
iránt, mint pl. a Cantacuzinótól Toppeltinus után leginkább értékelt 
Bonfinius.3 A nemzettudat kialakulásában Cantacuzino nem vet fel 
semmi lényeges gondolatot4 és mint M. Costin, ő is a humanista iro
dalom gondolatainak és ötleteinek a következményeit vonja le huma
nista modorban és román népi szempontból. De amint a külföldi (len
gyel és magyar) humanista irodalom nem jut el a feltételekből politikai 
következtetésekre, úgy a román krónikásoknak sem juthatott és jutott 
eszébe a több államban szerteszórt román nép tagjait egyetlen politikai 
egységbe összefogni. Tagadhatatlan, hogy az ókori Dácia fogalmában5 
benne rejlett a csirája annak, hogy egy ilyen gondolat kifejlődhessék. 
Ámde a valóságban Erdély és a román fejedelemségek realitása annyira 
különbözött egymástól, Erdély magyar jellegét annyira nem vonta 
kétségbe senki, hogy egy új Dácia felállításának gondolata még a kép
zelet birodalmában is merő képtelenségnek tűnt volna fel. A krónikás 
megelégedett annyival, hogy a szomorú és lesújtott jelent és a nagy
szerűnek látott régmúlt élet közt megteremtette a kapcsolat tudatát és 
innen merített önbizalmat a maga és olvasója számára. »Ezek a romá-

1 ». . . a római eredet hangoztatása inkább a nemzeti hiúságnak egy faj
tája, annak a tiszta örömnek átélése, amelyet a rómaisághoz fűző szálak felfede
zése tett lehetővé számukra.« Tamás Lajos : Rómaiak, románok és oláhok Dácia 
Trajánában. Bp., 1935. 107.

2 Miron Costin a Cartea pentru descálecatul d’íntáiu-ben (másképpen : De 
neamul Moldovenilor-haxi) írt egy fejezetet'a vallásról (Despre religie), de ez el
veszett. G. Pascu : Miron Costin. I. De neamul Moldovenilor. (Arhiva [Ia§i] 
XXVIII. 1921. 5 2 -3 .)

3 Bonfiniust értékeli: 45. Vö. fentebb 134. j.
4 Vö. D. Onciul : Tradifia istoricá. 578.
5 Cantacuzinonál : »Tara aceasta (Havasalja) coprinsá fiind cu Ardealul 

§i cu Moldova, íi zicea Dachiia §i Ghetiia.« I. m. 69 — 70.
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nők pedig — írja Cantacuzino — akárhogyan és akármennyi tiportatás, 
leveretés és kimondhatatlan sok rossz dolog mellett, amelyek keresztül
mentek rajta és megtaposták, íme — amint mondtam — mind a mai 
napig, még most is, ha nem is olyan boldogok és egészen szabadok, de 
azért fejedelemségük és hatalmuk és a rómaiaknak ama nyelve szün
telenül fennáll és megmarad. . .(d A politikai egységeszme felvetésé
nek a kor szelleme egyelőre útját állta. De a nemzeti mithosz alakuló
ban volt. A nyugati humanista-renaissance szemlélet átplántálva a 
román szellemiség képviselőinek, a krónikaíróknak a leikébe, alapjává 
lett egy hamis történelmi feltevéseken nyugvó, de ma is élő román népi 
egységszemléletnek. A havasalji történeti irodalom Constantin Canta- 
cuzinóban megközelítette a legnagyobb moldvai: M. Costin színvonalát 
és fejlődési fokát.1 2

V.

M. Costin és Cantemir közt a fejlődést az előzőnek fia, Nicolae 
Costin (t 1712) tölti ki.3 A jászvárosi jezsuita iskola neveltje nyelveket 
tudó, de külföldet nem járt, tanultabb, de kevésbbé tehetséges atyjánál, 
akinek epigonja. Kompilátor, alig van saját mondanivalója. Atyjának 
színes, átélt, pátriárkális hazafisága nála megfakul, igénykedő tudákos- 
sággá laposodik. Cantacuzinóval megegyezik széleskörű, a szomszéd 
országokra is kiterjedő, szinte világtörténelmi érdeklődésében. Termé
szetesen ismeri az egész moldvai krónikairodalmat, sűrűn használja a 
lengyel és a magyar szerzők (Istvánfi, Kovacsóczy, Bethlen Farkas) 
műveit.4 Hazáján túlterjedő érdeklődése elvizenyősíti nemzeti érzését. 
Hiányzik belőle elődjeinek mély élménye a nemzet kezdeteinek fel-

1 »Iar ce$tia Rumani, őri cum §i cum printr’atätea cälcäri, zdrobiri $i ne- 
spuse rele ce au trecut $i i-au cälcat, tot iatä pänä astäzi, cum s’a zis, de nu sä 
aflä atáta fericip §i slobozi de tot, iar incä §i domnie, si stäpänire, §i limba aceia 
a Romanilor, tot stä §i sä pne . . .« 163.

2 G. Pascu forráskritikai alapon kissé túlszigorúan ítéli meg Cantacuzinót. 
»Cartea Cantacuzinului este inferioarä cärtii lui Costin §i prin stil . . . §i prin ma
terial . . . cu nume de autori citap numai din dorinja de a se aräta erudit.« I. m. 
206. Bírálatára azonban szükség volt, különösen Iorga túlzó és mesterkélt, minden
áron nemzeti értékeket kimutatni akaró, de már-már egy hamis mithoszt kialakító 
ítélkezésének helyreigazítására.

3 Cartea pt. desc. Kogälniceanu : Cron. Rom .* I. 33 — 84. A krónika szerzőségét 
C. Grecescu Axentie Uricariulnak tulajdonítja. (Rév. Ist. Rom. VIII. 1938. 90.)

4 Iorga : 1st. lit. rom. II. 98, 109. Ist. Rom. VI, 494 — 7.
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fedezésével kapcsolatban.1 Az ő számára minden elsősorban tudás
anyag, tanultságának fitogtatása. A világ teremtéséhez nyúl vissza, 
ami műfaji visszaesés és a korában divatos chronográphiák hatására 
vall. Kritikátlanságában elődeinek tévedéseit nyugodt lélekkel átveszi. 
Hisz Dácia kiürítésében, szerinte a római gyarmat földje 700 évnél is 
tovább pusztán maradt,2 kiterjedését a két fejedelemségre és Erdélyre 
képzelte el.3 Feltűnő, hogy Nicolae Costin teljesen figyelmen kívül 
hagyja a havasalji krónikásirodalmat.4 * A magyarokat atyjához és 
G. Cantacuzinóhoz hasonlóan a hunok utódjainak tekinti.6

Nicolae Costin krónikája nemzeti szempontból nem jelentett előre
haladást. Annyi érdeme volt, hogy elődeinek adatait ismételve, a régebbi 
fejlődés eredményeit segített megismertetni kortársaival, akik — köztük 
Nicolae Mavrocordat fejedelem6 — nagyrabecsülték tudásáért.

Dimitrie Cantemir, a legnagyobb moldvai krónikaíró, Constantin 
Cantemir fejedelem fia, maga is két rendben viselt fejedelemséget.7 
A török szuverenitást semmibe vevő fejedelem elhamarkodott csatla
kozása Nagy Péter cárhoz az orosz-török háborúban politikai pálya
futásának hamar véget vetett. A Stánile§ti-i csata kedvezőtlen kimene
tele az oroszokra (1711) eldöntötte az ő sorsát is, és élete hátralévő éveit 
(t 1723) száműzetésben töltötte Oroszországban a cár pártfogása alatt. 
Itt írta számos műveinek nagy részét. Hatalmas műveltségével, amit 
Jászvárosban és főként Konstantinápolyban mint túsz szerzett, káp
rázatos nyelv- és forrásismeretével messze túlszárnyalta krónikás elődeit 
és kora legtudósabb, Nyugaton is elismert egyéniségei közé tartozott.8

1 Irodalomtörténetében Iorga nem tudja megbocsátani N. Costin-nak, 
hogy krónikájába nem magyarázhatja bele a modern román nemzetszemléletet, 
ezért erősen elítéli. (»Trecutul il eticheta, pentru prezent n’avea niciun interes, 
— iar viitorul nu-1 putea sä-1 vazä.« II. 119.) Annyit megenged, hogy közvetve 
szolgálhatta a latintudat fejlődését a kortársak lelkében. (II, 123.) Román tör
ténetében valamivel méltányosabban ítéli meg.

2 ». . . ani 298 sä fie träit Romanii pe aice descälecap, de Traian« ; ». . . 700 
$i mai bine de ani au fost pustii locurile aceste de descälecätura ces intäie a lui 
Traian . . .« I. m. 81.

3 »Gepi sau Dacii tot locul au stäpänit, cara inchide astäzi Ardealul, jeara 
Moldovei $i (eara Munteneascä.« 56.

4 Iorga : Ist. lit. rom. II. 114.
8 I. m. 78.
* Iorga : Ist. Rom. VI, 494.
7 1693-ban három hétig és 1710—n-ben tíz hónapig.
8 I. Minea : Despre Dimitrie Cantemir. Omul, scriitorul, domnitorul. Ia§i, 

1926. 9 — 10. Életrajzát 1. ugyanott: 11 —19.
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Cantemirben kicsúcsosodik mindaz, amit eddig Moldva és Havasalja 
krónikairodalma kitermelt. A felvetett gondolatok itt találnak leg
tisztább és leghatározottabb megfogalmazásra és válnak mind kifeje
zettebben egy kialakult nemzetszemlélet szerves alkotóelemeivé. Can- 
temir műve összefoglalása és beteljesedése közel egy század irodalmi 
és gondolati erőfeszítéseinek, amelyeknek elején Ureche krónikája áll.

Sok műve közül a Descriptio Moldáviáé1 és a nemzet szemlélet 
szempontjából összehasonlíthatatlanul fontosabb Hronicul vechimei a 
Romano Moldovlahilor2 érdemelnek közelebbi vizsgálatot. A Descrip
tion 1715-ben írta,1 2 3 a Hronicult latinul 1716-ban. Román nyelvre 
1717-ben kezdte fordítani és élete végéig dolgozott rajta.4 A két mű 
nemzetfelfogása közt elég lényeges különbség van ; az első sokszor éles 
kritikai hangon szól a moldvai nemzetről: ». . . kereken ki fogjuk 
mondani, hogy a moldvaiak szokásaiban, az igazhitű vallást és a vendég
szeretetet kivéve, alig találunk még valamit, ami megérdemelné dicsé
retünket. Az emberi nem közönséges vétkei a moldvaiakban is mind 
megvannak, ha több nem is, de semmiesetre sem kevesebb. Ezzel szem
ben az erények nagyon ritkák«5 6 stb. A Hroniculból már elmarad ez 
a nemzet javítást célzó kemény bírálat, általában a hevesebb és fejlet
tebb patriotizmus, az erélyesebb és öntörvényű nacionalizmus irányá
ban halad. A Descriptio vegyes dák és római eredetet hirdet, kiemeli, 
hogy a parasztság nagyrészt idegen elemekből alakult ki,8 a nyelv 
dolgában a kevertséget vallja ; a Hroniculban tiszta római eredet és 
latin purizmus mellett tör lándzsát.7 A Hroniculban is kritikai irányt 
hangoztat, mert el akarja kerülni, hogy a szomszéd népek túlfűtött

1 Akadémiai kiadása : Oper ele Principelui Demetriu Cantemir. II. Descrierea 
Moldovei. Ford. Al. Papiu-Ilarianu és I. Hodo$. Buc., 1875. Űjabb fordítása 
G. Pascutól való.

2 Akad. kiad. (Gr. Tocilescu) VIII. k. Buc. 1901.
3 Descr. Mold. XV.
*1. m. X V -X V I.
5 Ennek a hangnak a magyarázata abban rejlik, hogy Cantemir ezt a művet 

a berlini akadémia számára írta, melynek 1714-ben tagjává lett; ezért nem 
akarta dicsérni azt, »amit az egész műveltebb világ megró«. Descr. Mold. 136.

6 »Abia eredem ca intr’o {ará atát de micä ca Moldova, sä fie státea limbi 
de popoare cäte sunt aici. Afarä de Moldoveni, ai cärora strämo§i s’au intors 
din Maramure§, mai sunt Greci, Albani, Serbi, Bulgari, Poloni, Cazaci, Ru§i, 
Unguri, Nemp, Armeni, Evrei §i fecundii Tigani.« I. m. 127.

7 A két mű különbözőségeit részletesen összevetette Iorga : 1st. lit. rom.
II. 453- 4 - és Minea : i. m. 308.
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hazaszeretetből származó elfogultsággal vádolhassák,1 mégis ebben 
a művében összehasonlíthatatlanul túláradóbb a nemzeti büszkeség és 
elfogultság.

A Cantemir megfogalmazta nemzetszemlélet három ponton haladt 
túl elődei felfogásán. Sokkal határozottabban és kizárólagosabban vallja 
i. a román nép folytonosságát és egységét Dácia területén, 2. a román 
nyelv tiszta latinságát, 3. a román nép tiszta római fajiságát. Mindezzel 
sokkal egyszerűbbé, egységesebbé, könnyebben kifejezhetővé és el- 
sajátíthatóvá tette a román nemzetfogalmat, de természetesen éppoly 
távol maradt a történelmi valóság megállapításától, mint elődei. Való
jában forradalmi újítás volt ez : kovász, amelyiknek — egyelőre — 
nem adatott meg átalakítani és felgerjeszteni a román nemzettestet.

A régi Dácia területe szerinte : »annyi hely, amennyi ma a Magyar- 
országon lévő temesvári kerülethez tartozik Erdéllyel és Havasaljával 
és Moldvával, a Bugeac-kal együtt.«2 Felfogása szerint ez a terület 
egyetlen egységes állam volt, amely csak utóbb bomlott fel Moldvára, 
Havasaljára és Erdélyre, és amely eredetileg a 'fara Románeascá nevet 
viselte.3 Világos, hogy itt Dácia humanista fogalmát vetítette vissza 
a múltba a jelen táji viszonyok felhasználásával. A múlt és a jelen közt 
közösséget és egységet keresve, meg kellett magyaráznia Dácia név
változásait és magyarázatot kellett keresnie a fejedelemségek neveinek 
kialakulására is. A Dácia nevet szláv hatásra a Valahia név foglalta 
el,4 * lakóit pedig erről az idegenek valahoknak nevezték el, míg azok 
saját magukat is románoknak hívták és hívják.6 »A Dácia név Vala- 
hiára való változtatása, helyesebben értelmezése után, mindhárom 
említett ország sok ideig egy névvel neveztetett, egészen addig, amíg

1 *. . . ca nu cum-va de la vecinii de prin pregiur vre o vrajbä neinblánzitá 
sä ne scornim : sä nu cum-va in loc de glumä, §i de räs sä ne luám, §i ca cum de 
dulce dragostea Patrii nebunip a fi socotindu-ne, sä zicä, ca cealea ce sa cad cre- 
dinpi istorice§ti hotare am sárit.« Hronicul. 9.

2 Iordanes, Cluverius, Bonfinius és Ortelius művei nyomán. Hronicul. 69.
3 ». . . "fara Románeascá (carea apói s’au inpärpt in Moldova, Munteniascä 

$i Ardealul) . . .«és ». . . Dachiií (pre careaacum páráiéMoldovii, "fara Munteniascä 
§i Ardealul stau) . . .« 57. V. ö. : 50—1.

4 ». . . cum s’au schimbat numele Dachiií in Voloscaia, Volohia, sau Valahia,
§i precum acest nume cum Moldoveanilor, a§ea Munteanilor, §i Ardeleanilor, 
prin multá vreame au fost tot unul, §i de ob§te, iará mai pre urmä s’au despärpt.« 
297. A »voloh« nevet (megfigyelendő az oroszos hangalak !) a bolgárok adták 
legelőször a románoknak. 303.

6 »Iarä Romänii, carii sänt pärinpi Moldoveanilor §i a Munteanilor . . « 
393. ». . . női singuri §i astäzi Romäni ne zicem.« 304.
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az uralom egyből kettőre vált szét, amely időben, Valahiának legna
gyobb része a Moldva vize mellett, megváltoztatva az egész ország 
nevét, Moldvának neveztetett e l ; az egy Havasalja országa maradt 
meg a Valahia névvel.«1 Erdély nevéről úgy tudja, hogy Gepidiának 
és Transilvániának is hívták, de az igazi román névnek az »Ardial«-t 
tartja.2 Erdélyről egyébként elég vékony értesülései vannak,3 Dácia 
fogalmában ez a táj csak azért játszik komoly szerepet, mert forrásai 
utalnak rá és mert a második államalapítást megelőzőleg — M. Costin- 
hoz és Cantacuzinóhoz hasonlóan — a Kárpátokon kívüli románokkal 
Erdélyben vészelteti át a tatárjárás veszedelmét. Mindezt olyan formá
ban tárja elé, mint ami a románok folytonosságát Dácia földjén nem 
zavarja : ». .. Dácia határaiból egyáltalán nem léptek ki, hanem csak 
a síkságról a hegyek felé, tehát a Duna felől és a Prut és a Dnyeszter 
felől Erdély részei felé húzódtak. Miután pedig ama barbár prédálások 
vihara elvonult, ismét lejöttek a maguk helyeire . . .  és valamennyien 
ugyanazon uralom alatt lévén, mindazokat a helyeket és városokat, 
ahol most Erdély, Moldva és Havasalja van, megszállva tartották.« 
A helyzeten csak a »húnok vagy magyarok« támadása változtat, amikor 
a Tiszamellék leszakad Dáciáról és a szászok betelepítése (Toppeltinus 
módjára) Nagy Károly által Erdélybe, végül a székelyek bejövetele 
következik lakóhelyükre. Mindezek a románokkal »együttlakók ma
radtak, amint máig is együtt laknak«.4 *

A Descriptio még vegyes eredetűnek látja Dácia egy részének, 
Moldvának lakosságát, különösen a közrendű népet. A Hronicul erő
teljesen a tiszta római vérűség mellett érvel. Ezért kellett eltűnniök 
a dákoknak is a föld színéről.6 A római gyarmatosok természetesen 
Rómából, vagy legalább Itáliából származó vérszerinti rómaiak voltak,® 
tehát akkor a románok is azok, amely ténynek nevük és nyelvük »le-

1 »Dupä schimbarea, sau mai adevärata tälmäcirea, numelui Dachiií in 
Volohia, múlta vreame, toate trei páráié pomenite, cu un nume s’au numit, pänä. 
adecä cänd Domniia, dintr’una in doaä, s’au despärpt, pre care vreame, Partea 
Valahiilcea mai maré, de apa Moldova, numele a toatá {ara mutánd, s’au numit 
Moldova; singurä {ara Munteneascä, cu numele Valahiií rämäind.« 304.

2 »Transilvania, cäriia női íi zicem Ardialul.« 319.
3 V. ö. 472 — 4.
4 4 6 3 *

6 153, 190.
9 ». . . Romanii din Dachia, §i tot neamul lor unde sä aflä, sä fie adevärat 

Romani . . .« i n .  V. ö. : 162.
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győzhetetlen tanúi«.1 Cantemir ismeri a balkáni románságot, sőt 
elődein messze túlhaladva, a bolgár-román császárság dolgait is részle
tesen letárgyalja. Ennek megfelelően Dácia fogalmába Dacia Aurelianát 
is belefoglalja és az arománokat Dacia Traiana románjaival teljesen 
egyneműnek veszi.2 Aki ilyen hatalmasnak látja a román nemzet
testet, azt méltán sérti a gonosztevőktől való származás meséje, amit 
Cantemir — mint a többi krónikás — Simion Dascálul koholmányának 
tart. Ennek az elméletnek a cáfolása jelentőségénél sokkal nagyobb 
teret foglal el krónikájában és gyakran kihozza sodrából az amúgyis 
élénk vérmérsékletű krónikást. Simiont a gyalázkodó kifejezések töme
gével árasztja el,3 de kijut belőle László királynak is.4

Cantemir a fentiekben kerek és egységes képet rajzolt a román 
nép múltjáról, természetesen a történelmietlen és zavaros érvelések 
hosszadalmas sorozatával megterhelve. Forrásait magától értetődően 
nem tudta kritikailag megrostálni, kellő értékelésükre módja nem volt. 
Kiválasztását céljai határozzák meg, ítéletének vezetője nemzeti elfo
gultsága és büszkesége.5 Csak azt fogadja el érvényesnek, ami tételei
nek keretébe beleillik. A Descriptio és a Hronicul feltűnő különbségei 
innen származnak. Óriási nehézségekkel kellett megküzdenie, amelyek 
közül a legsúlyosabb a történeti források teljes hiánya a középkorban 
majdnem egy ezredéven keresztül. Elődjei közül többen töprengtek 
felette, hogy a források hallgatása idején hol voltak a románok; Can
temir a leghatározottabban állítja, hogy »a románok . . . mindig a saját 
helyükön laktak, aminthogy most is ott laknak«.6 A források hall-

1 ». . . cu nume nemoritoriu vesti p  Romani . . . sint mo§ii strámopi no$tri 
a Moldoveanilor, Munteanilor, §i a tuturor ori unde sä aflä a Romanilor, precum 
§i singur numele cel de mope ne aratä (Romäni chemändu-ne) §i limba cea pärin- 
{ascä (carea din Romäniascä, sau lätineasca iaste) nebiruit martor ni iaste.« 104.
V. ö . : 153.

* ». . . Moldoveanii, Munteanii, Maramorä$eanii, Romänii de peste Dunäre,
p Cofovlahii, din {ara greceascä, cäci toate aceaste näroade, dintr’acia$ Romäni 
a lui Traian, sä fie, nu numai limba $i graiul, ce §i a tuturor vreamurilor istorii 
märturisesc.« 153. *

3 »Iscusitule in basne Simioane« 366. ; »nevrednicule«, »adevärat nedascal« 
367. ; acel mäzac Simion« 13g. stb. »Ungureanul«-nak, vagyis Magyarországból 
származónak nevezi. 443, 446.

* »Cei scornit §i mincinos« 452, 472.; »pocitania aceasta a lui Lasläu« 453. stb.
5 V. Ö. : »Cä de va socoti cititoriul nostru, insä cu socoteala cumpänitä,

afla-va in Romänii acejtea, ce nu va putea afla la multe alte neamuri, §i in mici 
Domniile lor chiverniseala, §i cumpátári, cu múltúi mai isteaje, §i mai neroasä 
de cát la mari Craii, §i inpäräpi . . .« 106. V. ö. fentebb : 316. 1. és 5. j.

*393-
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gatásának oka az, hogy az eseményeket nem jegyezték le -1 Ha egyesek 
Aurelianussal kivonultak volna, »ugyanazok a rómaiak ismét vissza
tértek Moesiából Dáciába« :2 ugyanaz a megoldás, amelyet a feje
delemségek megalapítását megelőzően a hegyekbe való visszavonulással 
kapcsolatban alkalmazott a románok folytonossága bizonyítására. 
Cantemir főtörekvése mindenáron egységesnek bemutatni a román 
népet : közös eredettel, közös nyelvvel, közös történelemmel, válto
zatlanul azonos területtel.3

A Hronicul befejezéséből kitűnik, hogy ez a mű befejezett egész 
(1274-gyel lezárul) és szerzője folytatólagosan tervbe vette a két román 
fejedelemség történetének megírását megalapításuktól a jelenkorig,4 
amire azonban már nem volt ideje. Cantemir felfogásának alapja egy 
egységes román állam feltételezése Dacia Traianától kezdve 1274-ig, 
amikor elképzelése szerint Bogdan két fia : Radu Negru és Dragos 
Erdélyből történt leszállásukkor két részre szakították az egységes 
román államot.6 Erdélyt a magyarok bejövetele óta nem tekinti 
Dáciának, Dácia fogalma ezután már csak a két román fejedelemségre 
terjed ki.6 A honfoglaláskor ugyanis »Valahia vagy Dácia egy része 
a magyaroknak adatott lakásul,7 vagyis a hegyeken (Kárpátokon) 
túl a Tisza vizéig . . .  és attól kezdve elszakadván, Magyarország része 
maradt, aminthogy oda tartozik ma is«, míg Dácia többi részein, mint 
a múltban, úgy most is a rómaiak utódai laknak.8 Erdélyt a románság

1 185. V. ö. 360 — 1. Az írókról, akik a románokat Aurelianussal kiköl
töztetik Dáciából, így ír : »Cu condeile lor, pre tot neamul Romänesc, nu intr’alt 
chip, ce tocma, ca legumile intr’un an ii sädesc, räsar, ü erese §i i §i zmulg.« 392.

2 119.
8 Majdnem hitvallásszerű összefoglalása tanításainak : »Dachiia au fost 

de la Traian inpárat, cu cetájeani §i slujitori vechi Romani, descálecatá, §i deciia 
precum aciiap Romani sä fie mopi strämopi Romänilor, carii p  astäzi in pärple 
Dachiii läcuitori sä aflä, adecä Moldoveanii, Munteanii, Maramorä§eanii, Romänii 
de peste Dunäre, p  Cujovlahii, din {ara greceascä, cäci toate acestea näroade, 
dintr’aceia§ Romani a lui Traian, sä fie, nu numai limba p graiul, ce p  a tuturor 
vreamilor istorii märturisesc.« 153.

4 4 8 4 > 4 9 9 -
5 »De la inturnarea Romänilor de la Ardial, de cänd adecä s’-au despärpt 

aceste {äri in doaä Stäpäniri.« 499.
6 Ez onnan is látszik, hogy csak ezeknek történetét akarta megírni, Erdély 

történetével foglalkozni eszében sem járt. V. ö. : 491.
7 V. ö. : ». . . intärindu-se Cräiia Ungureascä, o parte din Dachia . . .  au 

fost-o cuprins Ungurii.« 377.
8 ». . . o parte din Volohia sau Dachia, s’au dat acelor Unguri pentru láca§, 

adecä peste munp pänä ín apa Tisei, care loc precum la Gheografie Dachiii am zis, 
iera partea Dachiii, pre carea Istoricii Grecepi cepi mai de pre urmä, o chiamá
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számára végleg elveszettnek tekintette: »végleg elvesztettük« — 
mondja egy helyen.1 A magyarok hatalmát nagy tisztelettel veszi 
körül: »azt hiszem, nincsen senki, aki ne tudná, hogy milyen hatal
masok voltak«.2

Cantemir tehát a maga részéről Erdélyt kihagyta számításaiból és 
politikai gondolkodása a két fejedelemségre terjedt ki, megállt azonban 
a Kárpátok ormainál, amelyeken túl a hatalmas magyar nép hódítás 
jogán létrejött birtoklását nem vonta: eszébe sem jutott kétségbe
vonni. Cantemir agyában sohasem fogamzott meg a gondolat, az elkép
zelt népi egység politikai következményeit levonni és egy új Dácia 
eszméjét felvetni. Hazafias érzése is csak a két fejedelemséggel kapcso
latban buzog fe l: »Ez a mi két országunk, Isten segítségével, habár alá 
vannak vetve és engedelmeskednek a török zsarnokságnak, mégis sem 
a hatalmat, sem a szabadságot nem adták fe l; hanem sok véres és 
romános (=  derék) háború után a törökökkel, a kozákokkal, a magya
rokkal, a lengyelekkel és később az ellenséges török farkasokkal és 
a velük egyfajta tatárokkal, soha határaik közül lábukat ki nem vonták, 
hanem szilárdan és tántoríthatatlanul megmaradtak.«3

Erdély egyébként aránylag csekély szerepet játszik a Hroniculban. 
Román lakóiban államalkotó erőt nem keres és Traianus örökségét 
a két fejedelemséggel hordát ja tovább. Megállapítható, hogy Cantemir- 
nél — miként elődjeinél — Dácia súlypontja határozottan a Kárpátokon 
kívül van, az erdélyi románokat pedig nemkülönben kezeli, mint a 
Dunától délre lakó arománokat, vagyis a népi egységbe beletartozóknak, 
de politikailag egészen más hatalomkörben élőknek. Cantemir pán- 
románizmusa tehát csak népi és nem politikai pánrománizmus. A kró
nikaíró fejedelem nem volt jó politikus és országvezető, de siralmas 
véget ért csatlakozása az orosz hatalomhoz a gyakorlatban világosan 
megmutatta neki, hogy a románság politikai igényei még az egyes 
fejedelemségek külön-külön sorsának intézésében sem érvényesülhetnek. 
Az ő szemléletében is felvetődött annak a döbbenetes ellentétnek

Pannodachia ; §i de atuncea dezlipindu-se, au rämas in partea färäi Ungurejti, 
precum sä pne 51 pänä astäzi ; iarä alalte a Dachiii pärp, precum de läcuitorii 
ei cei vechi, adecä de Romani sä fie fost locuite, §i ce§ti de astä-zi läcuitori do- 
vedesc, §i Istoricii streini, precum mai denainte, a$ea acum pupn innainte, vor 
märtirisi.« 356.

1 ». . . de tot am pierdut . . .« 463.
2 »Ungurii . . . card cät sä fie fost de putearnici, nime, socotesc sä va afla, 

carele sä nu stie . . .« 362.
8 106-7 .

Évkönyv az 1942. évre. 21
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a képe, amely a lesújtott jelen és a káprázatos fényű római múlt közt 
tátongott. Kísérlete, az űrt áthidalni egy határozott külpolitikai el- 
szegődéssel az orosz hatalomhoz, siralmas véget ért. Ebből a szempont
ból szerepe végzetesen hasonlított a Miron Costinéhoz, aki Moldva 
sorsát az északi szomszéd, a lengyel segítségével vélte megmenthetőnek : 
mindkettőjük sorsa száműzetés lett. Cantemir idejében az önálló, egy
séges, boldog Új-Dáciának még szellemi, platonikus követeléséhez 
sem volt meg a kellő politikai vagy egyéni lelki légkör. A száműzött 
fejedelem mindjobban roskadó lelke a jelen be nem gyógyítható sebeire 
a régmúlt nagyságában és dicsőségében keresett és talált vigasztalást. 
Cantemir politikai felfogásában Erdély semmi szerepet nem játszott. 
Nyugat és Kelet műveltségének ismerője, gyökereiben, főként orthodox 
mivoltában mégis csak keleti volt, a török-keresztyén ellentétet Orosz
ország felől nézte, minden reménységét Nagy Péter cár segítségébe 
vetette. »Nem kételkedett benne, hogy Kelet keresztyén uralkodója el 
fog érni a Dunához, hogy zászlainak láttára fel fog kelni az egész keresz- 
tyénség és hogy győzelmi út fog megnyílni a bizánci császárok szláv 
utóda előtt.«1

Tekintetbe véve a Hronicul méreteit, (jóval terjedelmesebb a többi) 
román krónikáknál), a felhasznált forrásanyagnak viszonylag hatalmas 
tömegét,2 a kérdéseknek egységes szempontú kezelését, irályának 
néha zavaros bonyolultsága és a szerkesztés lazasága ellenére tagadha
tatlan lendületét : igazat adhatunk Cantemir életírójának, aki a 
könyvet nemzedéke reprezentatív alkotásának minősítette.3 Csak annyi
ban alkalmaznánk megszorítást, hogy Cantemir a maga környezetéből 
és társadalmából műveltsége és tanultsága folytán módfelett kiemelke
dett és így nem a korabeli románság kifejezője, hanem egy kortársai 
világa felett imbolygó, azzal szervesen össze nem függő jelenség volt. 
Ha műve idejében nyomdafesték alá került volna és kéziratai nem 
lappangtak volna oly sokáig, egységes nemzetszemléletének messze
menő következményei lehettek volna és hozzájárulhattak volna az 
összes románok politikai egyesülése eszméjének korábbi felmerüléséhez. 
Ámde a Hronicul eredeti latin kézirata csak 1869-ben került felszínre,4 
hiányos román példánya pedig 1730 környéke óta Balázsfalva könyv-

1 Iorga : Despre Dimitrie Cantemir cu prilejul adecerii ín tara a rámáfifelor 
lui. Valenn-de-Munte, 1935. 12.

2 Nem kevesebb mint 154 szerző nevét idézi! V. ö . : 53 — 5.
3 Minea : Despre Dimitrie Cantemir. Ia§i, 1926. 107.
*Descr. Mold. Akad. kiad. XI.
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tárának polcán porosodott.1 Bizonyára voltak kevesen, akik ezt a 
balázsfalvi kéziratot Erdélyben olvasták, hatása is lehetett,2 ennek 
a kérdésnek vizsgálata azonban már túlutal tanulmányunk keretein.

*
*  *

A román krónikairodalom népi öneszmélési folyamatában Erdély 
két szempontból játszott jelentős szerepet. Először, mint tevékeny 
tényező, a nyugati művelődés koreszméit közvetítette a román feje
delemségek felé : a huszitizmus, a humanizmus, a renaissance és a refor
máció hatása nagyrészt Erdélyen keresztül, néha kizárólag Erdélyből 
került el a Kárpátokon kívül fekvő tartományokba. Másodszor, a feje- 
delemségi románok szemléletének tárgya volt.

Láttuk, hogy a magyarországi humanista írók (Toppeltinus, Kova- 
csóczy, Bonfini) voltak azok, akik a román krónikaírók képzeletét a 
legjobban megragadták. A lengyel közvetítésű humanizmus készítette 
elő a talajt Ureche műve számára, ahol román szájból először hangzik 
el a román népi egység, a latin nyelvi és a római faji eredet állítása, 
de mindez csak csirában, in statu nascendi, minden különösebb hang
súly és jelentőség nélkül. A kellőleg előkészített talajon erdélyi indításra 
(Toppeltinus) születik meg Miron Costin lelkében ugyanazon gondola
toknak felemelése az érdekesség fokáról a szerves népi öntudat fokára. 
Ugyanebben az időben az erdélyi kálvinista egyház és a kálvinista feje
delmek buzgólkodására a már a XVI. század második felében meg
indult missziós tevékenység következtében a románság előbb a Kár
pátokon belül, a XVII. század negyedik évtizedétől kezdve a Kár
pátokon kívül is megbarátkozik az anyanyelv addig mellőzött haszná
latával az egyházi életben, eleinte az egyházi könyvekben, azután az 
istentiszteleti szertartásban is. Varlaam, Udriste Násturel, majd egy 
emberöltővel később Dosofteiu és Theodosie működése nyilvánvalóvá 
teszi, hogy az anyanyelv érvényesülése nem valamely nemzeti moz
galom, hanem eleinte a szlávizmus háttérbeszorulásának volt a követ
kezménye az egyházi szláv nyelv nemismerése folytán, tehát gyakorlati

1 J. Chr. Engel : Geschichte der Moldau und Walachey. Nebst der historischen 
und statistischen Literatur beyder Länder. Halle, 1804. I. 26. 1. 3. j. és I. Bianu : 
Vieti'a si activitatea lui Maniu Samuilu Miculu alias Clain de Sadu. Buc. 1876. 
19. 1. 2. j. Első kiadója G. Seulescu volt (1835 — 36). V. ö. Minea : i. m. 413, 150.

2 Minea (i. m. 149 — 50) túlméretezi Cantemir jelentőségét, amikor a későbbi 
Nagyrománia megalkotóinak sorába állítja. Higgadtabban ítélkezik G. Pascu 
cikke Cantemir hatásáról az erdélyiekre: Cantemir fi Ardelenii. (Revista Criticá 
[Ia§i] I, 1927. 21. kk.)
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követelmény az orthodox egyház kebelén belül, másfelől a szomszéd 
Erdélyből a protestantizmus hatására a románság által már elért anya
nyelvi eredmények legtermészetesebb átterjedése volt a fejedelemségek 
egyházaira. Ennek a folyamatnak a részletei még ismeretlenek, de a 
megnyilatkozások feltűnően protestáns jellege kétségtelenül bizonyítja 
Erdély szellemi hatását. Az anyanyelv előtérbe helyezése magától érte
tődően kitűnő eszközt jelentett a következő korszak műveltségének 
nemzeti irányban való fejlesztésére. így tehát Erdély közbenjárása 
nemcsak az erdélyi, hanem a fejedelemségi románság nemzetté válását 
is előmozdította. Megállapítható azonban, hogy a tanulmányozott 
XVII. századi egyéniségek írásai nem tanúskodnak valamennyi román 
törzsre kiterjedő nemzeti öntudattal. Élénken kialakul bennük ezzel 
szemben a közös eredet, a közös nyelv és — a krónikaírókat leszámítva 
— a közös vallás népi tudata. Népi öntudatukból politikai következte
téseket tenni nem jutott eszükbe,1 politikai gondolkodásuk megállóit 
saját fejedelemségük határánál. Az erdély történetírókért lel
kesedő Constantin Cantacuzino megközelíti a Miron Costin képviselte 
népi öntudatot. Végül Dimitrie Cantemir a legtisztábban fejezi ki az 
említett három gondolatot, tehát a latin nyelvi, a római faji és a népi 
egység gondolatát és ezzel eléri a krónikairodalom tetőfokát. A krónika
irodalom Moldvában és Havasalján más és más fejlődési fokon eleitől 
fogva ugyanazokat a gondolatokat képviselte. Nem érdektelen meg
említeni, hogy a krónikairodalom egy szemernyivel sem járult hozzá 
a román nép eredetének valóságos megismeréséhez2 és hogy elejétől 
végéig a humanizmus történetileg értéktelen koholmányaira épült fel.

Bár a moldvai krónikások igen sokat forgatják a lengyel történeti 
műveket, a nemzeti szempontból döntő kérdésekben, a nyelvi és faji 
latinság kérdésében mégsem ezeket, hanem az erdélyi humanistákat, 
különösen Toppeltinust követik. A népi öntudat legfőbb kialakítói : 
Moldvában Miron Costin, Havasalján a moldvai eredményeket felszívó 
Constantin Cantacuzino egyaránt egy erdélyi író, Toppeltinus Lőrinc 
művéből vették a legmélyrehatóbb indításokat. Cantemir az ő ered
ményeiket építi tovább és alakítja ki a népi öntudatot a korszak leg
tökéletesebb fejlettségi fokára.

1 S. Pujcariu : 1st. lit. vom? g2(». . ’. färä sä poatä trage insä toate con- 
secinfele din descoperirea lor.«)

2 V. ö. Sacerdojeanu hasonló véleményét: »Dupä cum se vede, in vechile 
izvoare istorice románejti nu se gäsejte nici cea mai neinsemnatä referin^ä privi- 
toare la vieafa Romänilor in vremea barbarilor . . .« Consideratii. Buc., 1936. 74.
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Megállapíthattuk, hogy a krónikások népi öntudata humanista 
hatásra létrejött képződmény volt, amelynek földrajzi kereteit Dacia 
Traianának nagyjából a Tisza és a Dnyeszter közt elképzelt határai 
képezték.1 Ennek a területnek a súlypontját a Kárpátok gerincén 
kívül, főként Moldvában képzelték el, s így Erdélynek ebben a Dáciá- 
an csak másodrangú szerepet juttattak. A folytonosság erősödő és 

fejlődő gondolata és a két román fejedelemség Erdélyből kiinduló (fel
fogásuk szerint második, a valóságban első) megalapításának a hiedelme 
szemökben növeli valamelyest Erdélynek mint a románság menedék
helyének jelentőségét. Mégis, Erdélynek annyira nincs elsőrendű fon
tossága elképzelésükben, hogy a legnagyobb krónikaíró, Cantemir 
számára a magyarok honfoglalása óta Erdély egyenesen kiesik Dácia 
fogalmából és épúgy nem játszik szerepet politikai gondolkodásában, 
amint nem játszott a többi krónikaíró és a többi kortársában sem. 
A románok önszemlélete a legnagyobbakban sem érkezett el olyan 
gyakorlati politikai elképzelések kiformálásáig, amelyeknek célja Er
délyre irányult volna. A fejedelemségek krónikásai csak helyi: moldvai 
és havasalji viszonylatban rendelkeztek politikai-nemzeti öntudattal, 
de sem egymással, sem Erdéllyel kapcsolatban nem haladták meg 
sohasem a népi egységtudat fokát a közös származásban és a közös 
nyelvben. Annak ellenére, hogy a Kárpátok két oldalán élő románok 
közt a legerősebb összekötő kapocs a közös vallás : az orthodoxia volt, 
a moldvai és havasalji krónikairodalom — humanista eredetéből ki
folyólag — nem foglalkozik vele. A korszak egyházi férfiai ezt a tényezőt 
részben egyházi szláv, részben román nyelvi alapon, de mindig csak 
egyházi és sohasem népi-nemzeti alapon tartották számon.

Magától értetődik, hogy a krónikásoktól és részben az egyházi 
férfiaktól képviselt latinságeszme és népi öntudat nem volt a fejedelem
ségek egész társadalmának tulajdona, mindössze egy fátyolnyi vékony 
tanult rétegé. A tömeg, beleértve a kiváltságosokat is, a legtökéletesebb 
sötétségben volt a nemzeti öneszmélés terén, a legcsekélyebb derengés 
sem szakította meg az éjszaka áthatolhatatlan homályát. A népi öntudat 
élete néhány egyén életével húnyt el, s a felejtés a fanarióta korszak

1 »La théorie qui se résumé dans les termes intre Tisa §i Nistru est done 
indiscutablement périmée.« (Gáldi L. : AECO VII, 1941. 353 ) Al. Philippide 
A. Ofetea, részben G. Reichenkron és E. Gamillscheg rokon véleményeiről: i. h. 
352 — 3. Legjellemzőbb A. Rosetti nyilatkozata : »Acest teritoriu . . . nu cuprinde 
regiunile unde limba romänä era sä se intindä mai tárziu : estül Ardealului, Buco
vina, Moldova, Basarabia, Tara Romäneascä §i Dobrogea.« Istoria limbii románé. 
II. Buc. 1938. 39.
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hosszú évtizedei alatt lemorzsolta, lesimította ezt a vékony öntudat - 
fátyolt. Csak az írások őrizték meg emlékezetét, hogy azután ismét 
Erdély kezdje szövögetni a román nemzeti öneszmélés új alapszövetét.

Végeredményben megállapítható, hogy a román krónikairodalom 
teljesen kifejezte a román nép egységének a tudatát, de az egységes 
nemzeti öntudat közös politikai terveket feltételező fejlődési fokát 
nem érte el. Bizonyos szempontból beszélhetünk a tárgyalt korban 
moldvai vagy havasaljai román nemzeti öntudatról (erdélyiről még 
egyáltalán nem) : de közös román nemzeti érzés és öntudat még nem 
létezett. A felvilágosodás értelmi lámpása és a romantika érzelmi fel
lángolása bukkantjafelaromán politikai nemzet tudatát és az egységes 
román nemzeti állam igényét, először a XIX. század negyedik évtizedé
ben. Addig Cantemir Hroniculja után egy évszázadnál több idő fog 
eltelni, és három — egymástól független — román nacionalizmus fog 
kifejlődni, míg csak a XIX. század folyamán elméleti, majd részben 
gyakorlati szintézisre nem jutnak.

A XVII. századi és a XVIII. századeleji román öneszmélésben 
Erdélynek tehát jelentős szerepe volt. A két román fejedelemségben 
Cantemir után egy hosszú századon keresztül megakadt a nemzeti 
öneszmélés folyamata. Nem akadt meg azonban, sőt tovább haladt 
Erdélyben, Európa szellemi ajándékainak közvetítőjében. Itt születik 
meg a XVIII. században az a román nacionalizmus, amelyik éppen a 
latin gondolat továbbfejlesztése által ihletője és megtermékenyítője lesz 
a másik két román nacionalizmusnak is.

I. Tóth Zoltán.



A MAGYARORSZÁGI SZERB KÉRDÉS 
BALKÁNI GYÖKEREI

Történettudományunk a hazai nemzetiségi kérdés kialakulásának 
vizsgálatában egyre jobban kénytelen attól a szinte már klasszikussá 
vált tanítástól eltérni, amely azt vallotta, hogy nemzetiségeink öntuda
tosodása csupán a XVIII. század utolsó évtizedei óta a felvilágosodás
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Thallóczy—Áldásy =  Thallóczy L. — Áldásy A. : A Magyarország és Szerbia 

közti összeköttetések oklevéltára 1198—1526. (Budapest, 1907. Monumenta 
Hung. hist. Diplomataria. 33).
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és a rákövetkező romantika eszméinek hatása alatt és elsősorban magyar 
mintára és közvetítéssel következett be. Ha ez a felfogás a nyugati 
vallási és kulturális körbe tartozó nemzetiségeinkre vonatkoztatva 
teljes mértékben meg is állhat, a keleti kereszténység kötelékébe és 
kulturális világába tartozó nemzetiségeinkkel kapcsolatban bizonyos 
módosításokra szorul. A szlovákoknál és horvátoknál — ez utóbbiak 
ugyan nem alkottak nemzetiséget, de a XIX. századi politikai fejlődésük 
sok tekintetben nemzetiségi jellegű — a modern nemzeti öntudatra 
ébredés valóban a magyarságéval párhuzamosan és legtöbbször a ma
gyar mozgalmak másolataként ment végbe. Egészen más a helyzet 
azonban a szerbeknél és románoknál, ahol a régi bizánci hagyományok
ból fejlődött sajátos vallási és egyházi előfeltételek a nyugati népekéitől 
teljesen eltérő politikai viszonyokat alakítottak ki.

A keleti és nyugati kereszténység szervezete között az egyik sar
kalatos különbség abban mutatkozott, hogy keleten az egyház nem 
tudott egyetlen fő alatt álló egyetemes jellegű szervezetté alakulni, 
hanem népek, nyelvek, államok stb. szerint kisebb önálló egységekre, 
ú. n. autokefális egyházakra tagozódott, amelyek így a velük kapcso
latos mindenkori világi hatalom befolyásának sokkal jobban ki voltak 
téve, mint a pápaság.

így Bizáncban is a világi és egyházi hatalom elválaszthatatlan 
egységgé forrott össze és az egyház idővel teljesen az állam szolgálójává 
lett. Ennek következtében a bizánci orthodoxiát valló többi népek 
egyházai is nem csupán az egy hiten lévők szervezeti összefogását jelen
tették, hanem egyúttal olyan nemzetpolitikai szervezeteket is, amelyek 
a nemzeti államhatalomnak legszilárdabb támaszai voltak, az önálló 
államiság esetleges megszűnése után pedig az államszervezetet is helyet
tesíteni tudták. Amíg tehát a nyugati egyház éppen nemzetekfölöttisége 
folytán különböző nyelvű és fajú népek közeledését, sőt életközösségét 
is elősegítette, addig a keleti egyházak mindenütt a kötelékükbe tartozó 
népek nemzeti differenciálódásának egyik legfontosabb tényezőjévé 
váltak. Ezenkívül maga az orthodoxia mint vallás is egészen más sze
repet játszott az egyes népek életében, mint a nyugati kereszténység. 
A keleti ritusú kereszténység ugyanis, éppen mivel hiányzott belőle a 
filozófiával való telítettség, nem annyira az értelem meggyőzését, nem 
is a dogmarendszer filozofikus kiépítését tekintette a vallási élet fő
tényezőjének, hanem magát a ritust, a vallás külső, formai megnyilatko
zásait fejlesztette a hitélet alapjává s állította végül is a dogmák helyébe, 
így az öntudatos meggyőződés — tehát egyúttal az értelem részéről 
gyakorolt állandó ellenőrzés — a vallási életben mindinkább háttérbe
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szorult s helyette a külső formákhoz való szigorú ragaszkodás jelentette 
a lényeget. A külsőségeknek ez a kultusza az orthodoxiát különösen 
alkalmassá tette arra, hogy egy-egy nép számára necsak vallást, ne 
csupán az Istenhez vezető utat jelentse, hanem valósággal a népi élet 
részévé váljon, s szinte a népszokások rendszerébe illeszkedjék bele. 
Másrészt éppen a vallás eszmei tartalmának háttérbeszorulása miatt 
az orthodoxia a nyugati kereszténységnél sokkal nagyobb mértékben 
ki volt téve a népi élet felől jövő hatásoknak. Különböző népszokások, 
babonás hiedelmek sokkal könnyebben beférkőzhettek a tisztán a ritus 
formaságain nyugvó vallási életbe, mint nyugaton, s ez újra csak az 
orthodoxiának a népélettel való kapcsolatait erősítette.

A vallás és az egyház tehát keleten merőben más hatást gyakorolt 
az egyes népek fejlődésére, mint nyugaton. Az orthodoxia vallási oldala 
elválaszthatatlanul összenőtt a népélettel, egyházi szervezete pedig a 
nép hatalmi aspirációinak egyik letéteményese s nemzeti öntudatoso
dásának legfőbb tényezője lett. A vallásnak és egyháznak ennyire 
mélyenjáró hatása a keleti kereszténység kötelékébe tartozó népek 
között a nyugati fogalmaktól teljesen elütő nemzettípusokat fejlesztett 
ki, amennyiben ezeknél a nemzeteknél a nyugaton szerepet játszó össze
tartó eszmei és politikai erők, mint az eredettudat, a nyelv, a dinasztia, 
az állam, az érdekközösség tudata stb. szinte eltörpülnek jelentőségük
ben a vallás és egyház jelentősége mellett. A keleti nemzettípust tehát 
mindig több és erősebb differenciáló tényező kapcsolta egységbe, mint 
a nyugatit, ennélfogva keleten erősebb, elhatároltabb és exkluzívabb 
nemzetegyedek kialakulása vált lehetővé, mint nyugaton. A keleti 
nemzetegyed a vele egy valláson levő különböző fajú, nyelvű és mű
veltségű népelemeket gyorsan asszimilálni tudja, de nem képes asszi
milálni még hasonlófajú, azonosnyelvű néprészeket sem, ha ezek más 
vallási kötelékbe tartoznak. A szerb nép történetéből két példa meg
világíthatja a fentebb mondottakat. A török hódítás folyamán a Bal
kánon végbement nagy vándorlások következtében a szerbség közé 
nagyszámú orthodox vallású görög, albán, balkáni oláh (cincár) stb. 
népelemek keveredtek, amelyek a szerb egyháznak, az ipeki pátriár- 
chátusnak kötelékébe tartoztak. Ezeket a néptöredékeket a szerbség 
szinte teljesen asszimilálta.1 Ez magában véve természetes folyamat 
volt, de ezek az idegen népelemek akkor is szerbekké váltak, ha elszlá-

1A szerb társadalomba olvadt arománokról Id. D. J. Popovic : O cinca- 
rima. Prilozi pitanju postanka naSe őarSije. (Beograd, é. n.). A mű második 
kiadása számomra sajnos, hozzáférhetetlen volt.
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vosodásuk nem szerb, hanem horvát környezetben következett be. 
A horvát tudomány tanítása szerint, a horvátság közé ékelődött mai 
szerb telepek egy része kétségtelenül ilyen elszlávosodott és később 
egyházi alapon szerbbé vált idegennyelvű és idegenfajú balkáni elemek
ből keletkezett. A szerb egyháznak ez az asszimiláló hatása — amelyet 
már a múlt század tudósai is észrevették — csakis az egyvallásúakkal 
szemben érvényesülhetett. Teljesen hatástalan ugyanis a szerb nemzet
eszme asszimiláló ereje másvallásúakkal szemben, sezt másik példánk 
világíthatja meg. A török időkben a Balkánról, főleg Boszniából, Her
cegovinából és Dalmáciából Délmagyarország területére húzódott kato
likus bunyevácok és sokácok évszázadokon keresztül közösségben éltek 
a szerbekkel, velük szinte azonos nyelvet beszéltek s később a határőr
vidéki szervezetben is közösen vettek részt. Az osztrák kuriális stílus 
a szerbekkel közös néven »illyrek«-nek ismerte őket, sőt használta rájuk 
a »katolikus rácok« (katholische Raizen) elnevezést is a »schizmatikus 
rácok «-tói (schismatische Raizen) való csupán vallási megkülönböztetés 
céljából. A magyar köztudatban is az a felfogás terjedt el, hogy a soká
cok és bunyevácok »katolikus szerbek«.1 Amikor azonban a nyugati 
értelemben vett nemzeti eszme feltámadása idején ezek a népcsoportok 
is bizonyos öntudatra jutottak, sem a sokácok, sem a bunyevácok nem 
vallották magukat szerbeknek, sőt intelligenciájuk egy része határo
zottan a horvát nemzeteszme felé orientálódott. Hasonló volt a helyzet 
Boszniában és Hercegovinában is, ahol a szerb nemzeteszme az évszá
zadokra visszanyúló szimbiózis és minden modern propaganda ellenére 
sem tudta sem a katolikus, sem a mohamedán elemet meghódítani, 
ellenben a horvát nemzeteszme hódítóereje itt még határozottabb sike
reket tudott felmutatni. Az orthodoxia tehát mint választóvíz asszimilál 
és disszimilál a vele kapcsolatos nemzeteszme szolgálatában.

A keleti kereszténységben a vallásnak és az egyháznak ilyen hatal
mas nemzetformáló ereje azt eredményezte, hogy egyrészt az egyes 
népek nemzeti érzése és öntudata nem választható el a vallásos érzéstől 
és öntudattól, másrészt az egyes autokefális egyházak szervezete, hier
archikus berendezkedése, hatalmi aspirációi nemzeti szempontból leg
alább olyan jelentőséggel bírnak, mint a velük kapcsolatos államhatalom 
hasonló életmegnyilvánulásai. A világi és egyházi életnek ez az egybe- 
forrása az orthodox vallású népeknél a nemzeti öntudatnak vagy inkább

1 Valóban vo ltak  és vannak közöttük a X V III . század folyam án katoliku
sokká le tt  szerbek, de ezeknek szám a elenyésző. V. ö. E . Bonom i : S erb e n  in  
G r o ss tu r w a l —  T ö r ö k b á lin t. Deutsche Forschungen in Ungarn 6 (1941) 190—208.
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közösségtudatnak nyugati fogalmakkal meg nem határozható olyan 
ősi szubsztrátumát fejlesztette ki, amelyet a felvilágosodás és romantika 
nyomában végbemenő modern értelemben vett nemzeti öntudatosodás 
már készen talált, s amelynek lényegén nem igen tudott változ
tatni.

Ezek a nyugati eszmeáramlatok, amelyek főkép a kis nemzeteknél 
a mai értelemben vett nemzeti öntudat megteremtői voltak, keleten 
tehát még az önálló nemzeti és állami életet nem élő népeknél is már 
készen találták a vallási-nemzeti öntudatnak e szubsztrátumát s erre 
csak rárétegezhették az új, európai mintára kialakult »romantikus« 
nemzeti öntudat eszmerendszerét. A régi, túlnyomóan vallási és egyházi 
alapokon nyugvó és elsősorban a papságban tudatosult nemzeteszme 
helyébe az új eszmeáramlatok új, világi jellegű, nyugati értelmű nemzet
eszmét hoztak, amelynek hordozója elsősorban a műveltségben nyuga
tiasuk laikus réteg lett. A nemzeti öntudatosodásnak ez az új folyamata 
egyes megnyilatkozásaiban mind román, mind szerb részen főkép ma
gyar mintára ment végbe. A nagy nemzeti múlt keresése s vele kap
csolatban a történetírás fellendülése, a nemzeti nyelv és hagyományok 
kultusza, a nemzeti kultúrát szolgáló intézmények alakulása stb. mind 
olyan jelenségek, amelyekben mindkét népnél legalább részben a ma
gyar példa konkrét hatása forrásszerűen is kimutatható, s lényegükben 
a többi szomszédos kis nemzet öntudatra ébredéséhez hasonló módon 
mennek végbe.

Csakhogy a nyugati áramlatokból lecsapódó eszmerendszer alap
jában idegen volt attól az ősi szubsztrátumtól, amelyre rétegeződnie 
kellett s éppen ezért a két eszmevilág összeütközése és hosszantartó 
harcai elkerülhetetlenek voltak. Ezek az összeütközések a nemzeti élet 
legkülönbözőbb vonatkozásaiban nyilvánulhattak meg. Ismeretes pl., 
hogy a magyarországi szerbségnek I. Lipót óta privilégiumokkal bizto
sított joga volt az egyházi kongresszusok tartása. Bár a kongresszuson 
az egyházi elem mellett a katonai és polgári rend is képviseletet kapott, 
a papság túlsúlya, — nem számbelileg, hanem tekintélyénél és a szerb 
nemzet vezetésében játszott szerepénél fogva — s ezzel együtt a kon
gresszusok egyházi jellege is az egész XVIII. század folyamán és a XIX. 
század első részében is biztosítva volt. A XIX. században egyre jobban 
öntudatosuló laikus elem azonban a papságot mindjobban igyekszik 
háttérbe szorítani, s az 1869-ben Karlócán összeülő szerb kongresszus 
a papság nagy megbotránkozására, már napokig azon vitázik, ami felől 
eddig egyáltalán nem merült fel kétség, t. i. hogy a pátriárcha mai ad
jon-e a kongresszus elnöke, vagy a képviselők szabadon választhassanak
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maguknak elnököt akár a világiak közül is.1 Ez a kongresszusi vita 
csak egy kiragadott részlete annak az elkeseredett harcnak, amelyet 
a magyarországi szerb intelligencia, élén Miletic Szvetozárral és más 
szellemi vezérekkel a szerb hierarchia ellen folytatott, hogy ennek a 
nemzeti életre gyakorolt hatalmas befolyását ellensúlyozza.2

Kulturális téren a régi és az új nemzetszemlélet összeütközésének 
tipikus példája figyelhető meg a szerb irodalmi nyelv és helyesírás 
reformja körül a múlt század első felében lezajlott elkeseredett harcban. 
Ismeretes, hogy a szerbség a múlt század első évtizedeiig nem alakított 
ki a saját népnyelvéből irodalmi nyelvet, hanem azt az egyházi szláv 
nyelvet használta, amelynek alapjai még Cyrill és Method nyelvéből 
hagyományozódtak az egyházban s amely idők folyamán orosz és szerb 
népnyelvi elemekkel erősen átitatódott és az úgynevezett szlaveno-szerb 
keveréknyelvvé vált. E nyelv egyeduralmát az a tény biztosította, 
hogy a szerb irodalmiság ápolója régebbi századokban kizárólag a papság 
volt. Amikor már a szerb laikus elem is kezdett az irodalomba be
kapcsolódni, ezt a nyelvet, melyet az egyházi használat folytán ősinek, 
megszenteltnek, de egyszersmind sajátosan szerbnek is érzett, világi 
használatra egyszerűen átvette, bár a szerb nép széles rétegei nem igen 
értették meg.3 Ennek a nyelvnek világi használatban tudatosan először 
Obradovié Doszitej (1742—1811) üzent hadat a felvilágosodás nevében. 
Vándorlásai közben az egyszerű néppel érintkezve világosan láthatta, 
hogy ezt az egyházi nyelvet »minden tízezer közül alig értette egy 
ember«, tehát hasznos ismeretek közlése, az értelem csiszolása, a lélek 
nemesítése — ami az ő felvilágosodott programmjába mind beletarto
zott — ezen a nyelven nem lehetséges. Ezért már az első írói próbálko
zásában programmszerűen a tiszta népnyelv irodalmi használatát igye-

JD. Kirilovió : Srpski narodni sabori. I. (Növi Sad. 1937). 39 — 43 és St.
Pavlovié : Srbski narodni sabor u Sremskim Karlovcima godine. 1869. (Növi Sad, 
1870). 100 kk.

2 Eszmetörténeti szempontból rendkívül tanulságos Miletiének egy 
1869-ben megjelent kis tanulmánya : Sveti Sava, naé klir i naS narod (Szent 
Száva, a mi papságunk és népünk), amelyben azt fejtegeti, hogy mi okozta 
az ő korában a magyarországi szerb papság elidegenedését a nemzeti poli
tikától. V. ö.: Izabrani ölanci Svetozara Miletiéa. Priredio Miroslav Jerkov. 
(Növi Sad, 1939. Izdanja prosvetno-izdavaöke zadruge »Zmaj«. 1). 148 — 55.

3 Ezen a nyelven írta pl. az első szerb világi író, gróf Brankovic György 
(1645—1711) is a főkép magyar forrásokból kompilált, még mindig kéziratban 
levő krónikáját. A részletekre v. ö. B. Unbegaun : Les débuts de la langue litté- 
raire chez les Serbes. (Paris, 1936. Travaux publiés par l'Institut d’études slaves.
1 5 ).
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kezeit megvalósítani.1 Hogy ez nem egészen sikerült neki, annak oka 
részben az volt, hogy még maga is fiatal korában szerzetesnek készülve 
ezt az egyházi nyelvet sajátította el, s a kolostort odahagyva sem tudott 
hatása alól szabadulni, másrészt a szerb népnyelv még alkalmatlan volt 
a magasabb kultúra igényeinek kielégítésére, s ezért az elvont fogalmak 
nagyrészének, különösen a felvilágosodással bevezetett új fogalmaknak 
megfelelő kifejezéseket kénytelen az egyházi nyelvből, illetőleg egyenesen 
az oroszból átvenni. Obradovic kezdeményezését tovább fejlesztette 
Karadzié Vük (1787—1864), aki a herderi eszmék hatása alatt a régi és 
az új irodalmi nyelv ügyét teljes elszántsággal kenyértörésre vitte, 
írásait a papság és a konzervatív írók a leghevesebb ellenkezéssel fo
gadták, helyesírási és nyelvi reformjai miatt már az únió felvételével is 
gyanúsították. Bécsben kiadott szótárát (18181, 18522) a szerb fejede
lemség területére jóidéig be sem engedték. Az 1815 óta tartó, mintegy 
négy évtizedes harc után végül mégis az ő eszméi győzedelmeskedtek.2 
A nemzeti irodalomban is, mint a nemzeti politikában az egyház ősi 
egyeduralmát megtörte a nyugati eszméken felnőtt világi elem.

Ismerve a görögkeleti vallású népek nemzeti öntudatának ezt az 
összetettségét, a történetkutató nem elégedhetik meg azzal, hogy a 
magyarsággal államközösségben élt és élő orthodox néprészek nemzeti
ségi öntudatosodását csupán attól az időponttól kutassa, amikor már 
az említett nyugati eszmeáramlatok hozzájuk is elérnek, hanem önkény
telenül is arra kényszerül, hogy leszálljon ahhoz az ősi szubsztrátumhoz, 
amelyet náluk a nemzeti öntudat vallási-egyházi korszakának lehetne 
nevezni. Magyar-szerb viszonylatban ez annyit jelent, hogy a hazai 
szerb nemzetiségi kérdés gyökereit ott kell keresnünk, amikor a fel
szabadító háborúk után a szerb egyház Magyarországon rendszeres 
nemzetpolitikai tevékenységet kezd. Kétségtelen ugyan, hogy a magyar
ság a maga államterületén már évszázadokkal előbb került érintkezésbe 
a szerbséggel, de ez a bevándorlás akkor még részint magyar állami, 
részint szerb egyházi okokból nem fejlődött nemzetiségi problémává.

Amikor a középkori szerb állam a törököktől szenvedett két nagy 
csapás (1371, 1389) után egyre kisebb területre szorult össze s végül 
teljesen beolvadt az oszmán birodalomba (1459), a szerbség egy része 
a török elől északabbra húzódott és Dél-Magyarország területén keresett 
menedéket. Ezzel egyidőben a szerb uralkodó részint a török, részint

1 D. Obradovié : Dela. (Beograd, 1911). 4 — 6.
2 Karadíié Vük életét és működését a legrészletesebben tárgyalja Lj. Stoja- 

novié : Zivot i rad Vuka Stef. Karadiiéa. (Beograd, 1924).
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a magyar birodalomtól egyre függőbb helyzetbe került. A rác despotá- 
nak Zsigmond kora óta (1426) érvényben levő szerződésszerű magyar 
vazallussága1 tette lehetővé, hogy amikor a szerb államiság utolsó vég
várai is török kézre kerültek, Mátyás királyunk a szerb despotaságot 
hosszabb szünetelés után meg tudta újítani s ez 1537-ig az utolsó despo- 
tának, Bakic Pálnak haláláig legalább névleg fenn is állt. A magyar 
királytól adományozott despotai cím azonban egyáltalán nem azt 
jelentette, mintha a szerb terület elvesztése után a despotai hatalom 
most már Délmagyarország területére, azaz a hazai szerbségre vonat
koztatva újíttatott volna fel. A despotai cím adományozása a budai 
országgyűlésen történt, kifejezetten a szerb királyság területére vonat
koztatva, ugyanakkor kapta Újlaki Miklós is a »Bosznia királya« címet.2 
Mint Szerbia török megszállása előtti időkben volt, úgy 1471 után is 
— amíg csak egyáltalán adományozódik — a cím »despotus Rasciae« 
vagy »despotus regni Rasciae« marad és a forrásokban egy példa sincsen 
arra, hogy valaki a »despotus Rascianorum« címet használta volna.3 
A cím adományozásával a magyar király kifejezésre juttatta, hogy a 
török megszállás ellenére a Rasciára mint vazallusállamra tartott igé
nyéről nem mondott le. Ha a despoták ezután nem lehettek valójában 
Szerbia urai, még kevésbbé voltak a hazai szerbség uralkodói, nekik 
a despotai cím Magyarországon csupán tekintélyt adott, amennyiben 
az ország első főurai közé számítottak, hatalmuk reális alapjai pedig 
azok a kiterjedt, Magyarország minden részében elszórt magánbirtokok 
voltak, amelyek egyáltalán nem estek össze a hazai szerbség település
helyeivel. Hogy Szendrővár eleste után (1459) a »déspotus Rasciae« cím 
viselői mennyire nem számítottak a szerb nép vezérének, mutatja az 
a körülmény is, hogy katolikus főurak is megkaphatták. Mátyás már 
1459-ben azt az ígéretet tette a török ellen készülődő Szilágyi Mihály
nak, hogy Szendrő visszavétele esetén ennek birtokával együtt a rác 
despotaságot is neki adományozza.4 Ez a terv ugyan nem valósult 
meg, de a XVI. század első három évtizedében két katolikus horvát 
főúr, Beriszló (Berislavic) János (1504—1514) és fia, Beriszló István 
(1515—1535) viselik a »despotus Rasciae« címet és tartják kezükben 
a vele kapcsolatos hatalmas birtokokat.5 Ezeket a katolikus despotákat

1 Thallóczy—Áldásy. 70.
2 Ivic : Istorija. 17 és Thallóczy —Horváth : Jajcza (bánság, vár és város) 

története 1450—152'/. (Budapest, 1915. Monumenta Hung. hist. Dipl. 40). 49.
8 Thallóczy—Áldásy. Passim.
4 Thallóczy —Áldásy. 247.
SC. Jireéek : Geschichte der Serben. II, 1. (Gotha, 1918). 256 — 7.)
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a szerb nép s főleg az egyház éppen a vallási különbség miatt nem tar
totta igazi szerb vezetőknek. Mivel a papság nem várhatott tőlük támo
gatást, nem is érzett velük semmi közösséget. így Theofán nándorfehér
vári metropolita már 1509-ben Ivánovics Vaszilij moszkvai nagyfeje
delemhez (1503—1533) fordul a kolostora számára segélyt kérő levéllel: 
»Minthogy nincsen, uram, senki más jótevőnk, csupán te, igazhitű 
uralkodó. A szerb despoták ugyanis elhúnytak, s most a latinhitű des- 
pota nem akar ránk gondot viselni. . .«*

A magyarországi szerbség tehát a despotai hatalom feltámasztása 
után sem vált különálló politikai tényezővé a magyar államkeretben, ami 
természetesen nem jelentette azt, hogy vallási alapon bizonyos külön
állást ne élvezzen. Már Mátyás 1481-i dekrétumában a rácokat és más 
hasonló schismatikusokat felmenti a papi tized szolgáltatása alól, s azt 
is elrendeli, hogy ha a rácok a katolikusokkal közösen végeznek valami 
földművelési munkát, a terményeknek a rácokra eső része ekkor is 
mentes legyen a dézsmától.1 2 Célja ezzel a rendelkezéssel az volt, — 
amint ez a dekrétum további szövegéből kitűnik — hogy a hazai rácok
nak ideiglenesen nyújtott kedvezménnyel a török uralom alatt élők 
közül minél többet tudjon átköltözésre bírni.3 II. Ulászlónak 1495-i 
dekrétuma hasonló rendelkezést tartalmaz a papi tizedre vonatkozóan, 
kiterjesztve a mentességet a végvidékeken lakó oláhokra, ruténekre és 
más schismatikusokra is.4 Ugyanennek a dekrétumnak a szakadárokra 
vonatkozó »juxta eorum ritum viventes« megjegyzése arra enged követ
keztetni, hogy a tized alóli mentességen kívül a görögkeletiek szabad 
vallásgyakorlatot is élveztek Magyarországon.

Ha a gyakorlatban ez a vallásszabadság nem is alakult mindig a 
törvény előírásai szerint, kétségtelen, hogy a beköltözött szerbek mégis 
csakis vallási alapon nyertek bizonyos különállást. Ezt a különállást 
a szerb egyház politikai célokra egyelőre nem tudta kihasználni, mert 
éppen ebben az időben vesztette el önállóságát. Amikor ugyanis a szerb

1 »Jako ne imamo, gospodaru, inogo ktitora toliko tebe pravoslavnago 
gospodara. ibo despoti sn>bski g(o)s(pod)u otidose n(i)nja íe  despot latin-bskie 
veri ne hoStet peäti se . . .« Spomenik 39 (1903), 17.

* Corpus Juris Hungarici. 1000—1526. (Budapest, 1899). 388.
3 Teljesen alaptalan tehát Radonié J. szerb történetírónak az a feltevése 

(v. ö. Radonié : Brankovió. 27), mintha Mátyásnak ezzel az intézkedéssel az lett 
volna a célja, hogy a szerbeknek »lehetővé tegye az egyházi hierarhia megszer
vezését, templomok és kolostorok emelését«. A toleráncia ilyen foka még Mátyás
nál is valószínűtlen.

4 Corpus Juris Hungarici. i. m. 588.
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állam utolsó maradványai is beleolvadtak a török birodalomba, a Dusán 
cár által pátriárchátusi rangra emelt (1346) szerb egyháznak is meg
szűnt autokefális jellege (valószínűleg 1459-ben). Az ochridai érsekség, 
amely már ősi időktől fogva vetélytársat látott a szerb egyházban, 
miután e mögött megszűnt az államhatalom támasztéka, török segít
séggel először csak néhány püspökséget ragadott el tőle, majd a pát- 
riárchátust megszüntetve, hatalmát az egész szerb egyház fölé kiter
jesztette.1 A szerb egyházban ezzel egy évszázadra megszűnt a nemzeti 
érdekű irányítás s ezért Magyarország területén sem tudott expanzív 
politikát folytatni.

Hogy az önálló egyházi élet szünetelése ellenére a szerbség tömegeit 
vallási alapon mily könnyű volt összefogni és közös megmozdulásra 
bírni, azt mi sem mutatja jobban, mint a XVI. század huszas éveiben 
az úgynevezett Fekete Embernek (Niger Homo, Nenad Jovan cár) 
szereplése. A mohácsi vészt követő időben a kettős királyság zavarai 
között az ismeretlenségből felbukkanó egyén magát a bizánci császárok 
és a szerb despoták leszármazójának hirdetve, mozgalmat indított a 
délmagyarországi szerbség között, amelynek vallásos jelleget igyekezett 
adni. A források szerint isteni sugallatból eredő hivatásának azt tekin
tette, hogy a pogányokat kereszténységre térítse és a mohamedán 
hatalmat megtörje.2 Éppen a mozgalom vallásos színezete miatt érte 
el sikereit, mert — amint az egykorú író említi — a szerb nép valóságos 
szentet, egy új prófétát látott benne és nemcsak a magyarországiak, 
hanem a török alatt élők is tömegesen tódultak táborába.3 Az egész 
mozgalom azonban a vezér halála után olyan gyorsan el is ült, amilyen 
gyorsan keletkezett. A szerb történetírás — így Radonic és Ivic is — 
általában Jovan cár szereplésében látja a magyarországi szerbek önálló
sági mozgalmának kezdeteit, s már szinte hagyományosnak lehet tekin-

XA. Hudal: Die serbisch-orthodoxe Nationalkirche. (Graz —Leipzig, 1922. 
Beiträge zur Erforschung der orthodoxen Kirchen. 1). 28 és R. M. Grujié : Pravo- 
slavna srpska crkva. (Beograd, 1920). 71 k.

* Mária királyné, II. Lajos özvegye írja fivérének, I. Ferdinándnak 1527 
ápr. 13-án róla : »hoc enim in fatis esse ac sibi divino oraculo revelatum predicat, 
ut Vestrae Maiestatis atque illius auspiciis quantum est paganorum et infidelium 
ad Christianam religionem converti, Mahometi vero et aliae nefandae sectae 
penitus debeant aboleri. Utrum id dei spiritu afflatus dicat, nobis non con
stat . . .« Történelmi Tár 1885, 506.

a». . . Traciani confluebant ad eum quasi ad novum sanctum . . .« majd 
alább : »Et de Turcia Regno multi Traciani currebant ad eum quasi ad nowam (!) 
prophetam . . .« Szerémi György emlékirata Magyarország romlásáról. (Pest, 
1857. Monumenta Hung. hist. Scriptores 1). 126.
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teni azt a tanítást, miszerint ő próbálkozott volna meg először szerb- 
jellegű önálló territórium megszervezésével Délmagyarország területén.1 
Az egykorú emlékekből azonban ilyesmire egyáltalán nem lehet követ
keztetni. A valóság az, hogy a Fekete Ember valóban tetemes sereget 
gyűjtött magának, amelynek zömét a rácok alkották s amellyel a fosz
togatásokon és rablásokon kívül jelentős hadi sikereket is ért el, végül 
pedig Ferdinánd szolgálatába állt. De maguk a szerbek sem álltak 
egyöntetűen mögötte, amennyiben a szerb urak birtokait sem kímélte 
s azért ezek ellenségeivé lettek és egész vállalkozását lenézték.2 A meg
mozdulás tehát a kezdeti vallási jellegét teljesen elvesztette s egyideig 
úgy látszott, hogy szociális természetű zavargássá fajul, végül pedig 
beolvadt a két ellenkirály egymáselleni hadakozásába. Ha tehát nem 
is lehet oly mértékben öntudatosult nemzetiségi mozgalomnak tekin
teni Jovan cár szereplését, amint az a szerb tudományos köztudatban 
meggyökeresedett, az események mégis megmutatták, hogy az erős 
központi hatalom megszűntével a vallásilag élesen elkülönülő és könnyen 
megmozdítható szerb tömegek komoly politikai veszélyt jelenthettek 
a magyarságra. A török hódítás terjedésével a magyarországi szerb 
telepek nagy többsége már nem a határokon feküdt, hanem belekerült 
az oszmán birodalom belsejébe. Azok a szerb telepesek, akik a nyugati 
országrészekben, vagy Erdély területén laktak, nem képviseltek olyan 
jelentős népi erőt, hogy politikailag számottevők lettek volna.

A magyarországi szerbség tehát a magyarság számára igazi 'politikai 
problémát akkor kezd jelenteni, amikor a felszabadító háborúk idején 
egyrészt a szerbeklakta területek legnagyobb része is felszabadul a 
török alól, másrészt a menekülő pátriárchával együtt a Balkán belse
jéből újabb szerb tömeg (mintegy 150—200 ezer lélek) vándorol Magyar- 
országra (1690). Ez a bevándorlás nemcsak azért volt döntő jelentőségű 
a hazai szerbség további magatartását illetően, mert a Hunyadiak kora 
óta betelepült s a török időkben különösen megerősödött népelemet 
újabb erőkkel gyarapította, hanem főkép azért, mert ezáltal a s z e r b  
e g y h á z  s ú l y p o n t j a  M a g y a r o r s z á g r a  (illetőleg társ
országába) t o l ó d o t t  át .  Már a hazai szerbség történetének klasz- 
szikus írói, Szalay és Schwicker 3 egyaránt érzékeltették a bevándorlás 
döntő fontosságát a szerbség további magatartása szempontjából.

1 Radonic : Brankovió. 30 ; Ivic : Istorija. 82.
2Szerémi i. m. 164.
3 Szalay László : A magyarországi szerb telepek jogviszonya az államhoz 

(Pest, 1861) ; J. H. Schwicker : Politische Geschichte der Serben in Ungarn. (Buda
pest, 1880.)
-Évkönyv az 1942. évre. 22
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ők azonban a XVIII. századi szerb politika gyökereit I. Lipót privilé
giumaiban keresték, s ez természetes is, mert a szerb történetíi ás, külö
nösen az egyháztörténet akkori primitív állapota, miatt nem láthatták, 
hogy az átköltöző pátriárcha már kialakult vallási-nemzeti öntudatot 
s kész kormányzati rendszert hozott magával a Balkánról és hogy a 
szerbeknek I. Lipót óta adott minden kiváltság nem magyarázható a 
hazai viszonyokból, hanem egyenes folytatása annak az autonómiának, 
amelyet a szerb egyház a török uralom alatt kifejlesztett. A szerb nem
zetiségi kérdésnek ezeket az ősi, a romantikus nemzeti öntudatosodás 
előtti korokba messze visszanyúló balkáni gyökereit feltárni e dolgozat 
igazi célja.

Az egy évszázadig az ochridai érsekség alá tartozott szerb egyház 
a XVI. század derekán visszanyerte önállóságát. Egy kísérlet már 
történt 1531-ben is az önállóság visszaállítására, amikor Pál szendrői 
metropolita török segítséggel függetlenítette magát a görög egyháztól 
és magát ipeki pátriárchának kiáltotta ki, az ochridai érsek azonban 
ekkor zsinatot hívott össze, amely kiátkozta Pált és kijárta a konstanti
nápolyi pátriárchánál, hogy Pált az érseki székről letette, a szerb pát- 
riárchátust pedig véglegesen megszűntnek nyilvánította.1 E sikertelen 
kísérlet után 1557-ben a szerb származású török nagyvezír, Szokolovics 
Mehmed vitte ki a szultánnál az ipeki szerb pátriárchátus visszaállí
tását. Szokolovicsot ifjú korában szakították ki szeib környezetéből és 
sorozták be a janicsárok közé, de úgylátszik sem családi, sem vallási 
kapcsolatai nem szűntek meg, mert öccsének, Makariosnak, a szerb 
alapítású athoshegyi Hilandár kolostor igumenjének kezdeményezésére 
már korábban kijárt a szultánnál néhány fermánt, amelyek a szerb 
egyházat és annak kolostorait védelmükbe vették a török tisztviselők
kel és földesurakkal szemben. Valószínű, hogy a pátriárchátus meg
újítása is a szerzetes kezdeményezésére történt, mert a szultáni berát 
éppen Makariost emelte a pátriárchai székbe.2

Lehet, hogy a szerb származású nagyvezír előtt az a cél lebegett, 
hogy az egyházi önállósítással a szerbséget még jobban megnyerje a 
birodalom számára a nyugati keresztény népek ellen folytatott harcra,3 
de valószínűbb, hogy csupán öccsének akart jövedelmező pozíciót 
biztosítani. Bármint volt is, tettének a szerbség további nemzeti fejlő
dése szempontjából mindenkép döntő jelentősége lett. A pátriárchátus

1 R. M. Grujic : Pravoslavna srpska crkva. 72.
2 I. m. 85.
3 Erre gondol A. Hudal : Die serbisch-orthodoxe Nationalkirche. 28.
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joghatósága alá kerültek a török birodalom mindazon területei, ahol 
— a legcsekélyebb számban is — szerbek laktak, tehát Szerbiával és 
Montenegróval együtt a mai bolgár föld nyugati részei, egész Bosznia, 
Hercegovina és Dalmácia, Horvátországnak és Magyarországnak a 
hódoltságba eső részei fel egészen Budáig.1 Ezáltal a szerbség, amely 
középkori állama felbomlása óta népi határait szomszédai rovására 
messze nyugatra és északra vitte előre, egyházszervezeti alapon egyetlen 
hatalmas testben egyesült és újra nemzeti jellegű egyházi irányítás alá 
került. A pátriárchátusnak így nagyjelentőségű nemzetformáló misszió 
jutott osztályrészül, amelyet csupán a keleti egyház viszonyai között 
érthető, nemcsak egyházi, hanem világi térre is kiterjeszkedő jogható
sági rendszer kifejlesztésével tudott betölteni.

Mivel a pátriárchátus visszaállítása alapjában véve kompromisszu
mot jelentett a szerb egyház és a török államhatalom között, a két 
hatalmi tényező egymáshoz való viszonya a régebbi hasonló kompro- 
nússzumok mintájára alakult. Szerb viszonylatban egyetlen minta a 
konstantinápolyi pátriárchátus jogállása volt, amelynek az ipeki pátriár
chátus autonómiája pontos másolata lett. Erről a szerb egyházi auto
nómiáról a XVI. és XVII. században a fennmaradt közvetlen forrásokból 
is bizonyos fogalmat alkothatunk. Különösen értékesek ebből a szem
pontból az Oroszországban járt alamizsnagyüjtő szerzetesek igazoló 
iratainak másolatai, a kihallgatásukról felvett jegyzőkönyvek és az 
egyes kolostorok elöljáróitól vagy magától a pátriárchától az orosz 
uralkodókhoz intézett segélykérő levelek. Becses adatokat tartalmaz
nak a bécsi udvarnál megfordult cári követek naplói és szerbvonat
kozású jelentései s végül a pátriárchátus területén egy-egy kolostorban 
fennmaradt feljegyzések, valamint a balkáni utazók tudósításai. Ha 
mindezt kiegészítjük azzal, amit az aránylag jólismert bizánci viszo
nyokból analógiás úton következtethetünk és amit a bővebb XVIII. 
századi szerb forrásokból a módszertelenség veszélye nélkül korábbi 
időkre is vonatkoztathatunk, a szerb egyházi autonómiának ha nem is 
teljes, de legalább annyira részletes képét tudjuk megrajzolni, amely
ben már a későbbi szerb politikai törekvések szinte csírájukban fel
ismerhetők.

Amikor a törökök 1453-ban elfoglalták Konstantinápolyi, II. Mo
hamed mély politikai belátásra valló intézkedéssel a görög egyházzal 
kompromisszumot kötött. Az éppen üresedésben lévő egyházfői szék 
betöltése céljából a város bevétele utáni napokban a klérust mindjárt

1 R. M. Grujié : Pravoslavna srpska crkva. 85 — 86.
22*
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új pátriárcha választására utasította. A választás Gennadios-ra, a 
Rómával való únió elkeseredett ellenségére esett, akit a szultán maga 
iktatott be méltóságába, még a görög császárok idejében szokásban 
volt külsőségek között.1 Egykorú forrás szerint ezt csak azért tette, 
hogy az elfoglalás után szinte elnéptelenedett város görög lakosságát 
visszatérésre késztesse,2 valójában ezzel az intézkedésével a görög 
egyház működésének kontinuitását biztosította. A további fejlődés 
folyamán a görög papság régi jogai nem kisebbedtek, sőt némely tekin
tetben ki is bővültek és világi térre intenzívebben kiterjeszkedtek. 
A synodus jogköre és a pátriárchához való viszonya a régi maradt. 
Ha a synodus az egyházfővel elégedetlen volt, letételéért a szultánhoz 
folyamodhatott, aki ezt általában megengedte. A zsinat által meg
választott új pátriárchát a szultán erősítette meg beráttal.3 Az egy
házfői szék betöltésének ez a módja azonban inkább csak elvben léte
zett, a gyakorlatban egyre jobban pusztán anyagi kérdéssé vált és a 
török uralkodó egyik pénzforrásává alacsonyodott. A többet ígérőnek 
valósággal árverésen adták el a pátriárchai méltóságot.4

Az egyház kormányzását a pátriárcha a zsinattal egyetértésben 
intézte. Az állandó zsinat egyházi tagjai a fő méltóságviselők közül 
kerültek ki, ezenkívül időnként a pátriárcha körül rendkívüli zsinatok 
is jöhettek össze, amelyek az éppen Konstantinápolyban időző püspö
kökből és érsekekből álltak, ez azonban csak ritkán történt, mert a török 
birodalomban uralkodó zavaros viszonyok és a keresztények erős el
nyomása miatt a főpapok csak ritkán szánták rá magukat, hogy Kon- 
stantinápolyba menjenek. így az eredetileg főpapokból összetevődő 
zsinat helyébe lassanként a pátriárcha környezetéből alakult ki egy 
állandó jellegű tanácsadó testület, amelynek tagjai alacsonyabbrangú 
klerikusok és világiak voltak és amely teljesen zsinati funkciókat töltött 
be, s idővel minden befolyást magához ragadott.5

A szerb egyházfő és a mellette működő zsinat (sabor) jogállása 
teljesen a konstantinápolyi pátriárchátus mintájára alakult ki. A pátriár
chát a főpapi zsinat választotta és a szultán erősítette meg. Pontosan 
tudósít erről Nefimonov bécsi orosz követ följegyzése 1696-ból, aki 
magától III. Arzén pátriárchától nyert értesülése alapján írja, hogy 
a szerb egyházfőket nem az egyetemes pátriárchák, hanem az alája

1 Pichler : Trennung. I, 423.
2 Kyriakos. 5 — 6.
3 Pichler : Trennung. I, 423.
4 Pichler : Trennung. I, 425 — 26.
6 Kyriakos. 27.
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tartozó metropoliták választják és iktatják be s erre vonatkozóan ősi 
privilégiumaik vannak.1 A szöveg összefüggéséből kitűnik, hogy az 
»ősi privilégiumok« kifejezés minden bizonnyal nem az I. Lipóttól 
kapott kiváltságra, hanem a török alatti állapotokra vonatkozik, ami 
annál inkább is érthető, mert hiszen Arzén átköltözése óta ekkor még 
csak hat év telt el és a Habsburg uralom alatt élő szerbek körében nem 
is kerülhetett sor új egyházfő választására. A pátriárchaválasztás joga 
a szerb egyház önállóságának egyik legfontosabb alapelve volt. A pát- 
riárcha jogait nem szabályozta egy általános érvényű alapokmány, 
hanem minden egyházfő számára a megválasztáskor külön kiadott 
szultáni berát. Ennek az eljárásnak török részről valószínűleg anyagi 
és politikai okai voltak. A berát kiadása ugyanis megfelelő összegű 
ellenszolgáltatáshoz volt kötve s a pátriárchaváltozás így rendes pénz
forrása lett a szultánnak, másrészt a személyhez kötött jogálláson 
időnként változtatni lehetett s így az egyházi autonómia ellenére is a 
pátriárcha jogait a mindenkori politikai helyzethez mérve szabályoz
hatták.2 A pátriárchai szék betöltésének jogát azonban sok esetben 
csak látszólag gyakorolta a zsinat mint autonóm testület. Mint Bizánc
ban, Ipekben is megtörténhetett, hogy az egyházfő letétele és új vá
lasztása már a szultáni udvarban vesztegetéssel keresztülvitt befejezett 
tény volt s az államhatalom részéről befolyásolt zsinat a kánonjognak 
megfelelő eljárást csak utólag, formakép folytatta le. így pl. nincs nyom 
arra, hogy magát az első pátriárchát, Makariost a zsinat szabályszerűen 
lefolytatott eljárással választotta volna meg. A személy kiválasztása 
ebben az esetben egész világosan a zsinattól függetlenül a szultáni 
udvarból kiindult egyéni kezdeményezés volt. Később, különösen a
XVIII. század folyamán a szerb egyházfői szék betöltésénél is egyre 
nagyobb szerepet játszott a vesztegetés. Megtörténhetett az is, hogy 
a kánon jog szerint megválasztott pátriárchát a szultán jó összeg ellené
ben a zsinat megkérdezése nélkül letette és helyébe a vesztegetőt nevezte 
ki. Keserűen panaszolja pl. Rajovic Mózes ipeki pátriárcha 1718-ban, 
hogy bizonyos Timotheus nevű athosi görög szerzetesnek sikerült 
pénzzel hatalmába kerítenie az ipeki trónt. Rajovica a konstantinápolyi 
pátriárchához fordult segítségért, aki a zsinatával ki is átkozta az 
uzurpátort. Végül a törvényes pátriárchának sikerült is őt eltávolítania

1». . .  a emu Arseniju, kak-b postavlém> serbskiim» patriarchonvb 25 let, 
i vybirajutsja oni i postavljajutsja svoimi podvlastnymi mitropolity, a ne svja- 
téjáimy vselenskimi patriarchi, i iméjutb o torm> u sebja drevnie privilija.« Spo- 
menik 38 (1900), 72.

2 Novak ovié : Tursko carstvo. 275.
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a trónról és a szultántól újbóli megerősíttetését kieszközölnie, ami 
azonban nem kis költségébe került.11

A szerb egyház kormányzásának is a pátriárcha személyén kívül 
legfelsőbb szerve a főpapi zsinat volt. Dogmatikus, egyházszervezeti és 
gazdasági kérdésekben ez döntött. Ipekben a zsinat rendszeres tevé
kenysége abban állt, hogy évenként egyszer, Urunk mennybemenetele 
ünnepén (Vaznesenije) — amelyről az ipeki kolostor is a nevét kapta — 
összeült, hogy az egyházi teendőkről tanácskozzék. Ez a tanácskozás 
később szinte teljesen a pátriárchátus anyagi ügyeire korlátozódott, 
mert a török kíméletlenség a XVII. század utolsó évtizedei óta az 
egyházi személyzet megélhetését egyre nehezebbé tette. Úgylátszik, 
hogy a pátriárchátus visszaállítása óta az évenkénti rendszeres zsinat
tartás állandóan szokásban volt, mert III. Arzén menekülése utáni 
időkből fennmaradt források mint régi szokást említik. így Arzén köz
vetlen utóda, I. Kallinikos 1695-ben Nektarios trebinjei metropolitát 
felszólítja, hogy az Úr mennybemenetele ünnepén főpapi szokás szerint 
késedelem nélkül jelenjék meg az ipeki zsinaton tanácskozás végett.2 
Az évi zsinattartás rendszerességére mutat Raj ovic Mózes pátriárcha 
1723-ban kelt levelének egy helye, amelyben Popovic Vince karlócai 
metropolitának írja : »Arról is legyen tudomása a ti szent zsinatotok
nak, hogy nekünk is ősi szokásunk (drevnyj obiéaj nas) az Úr mennybe
menetele napján egyetemesen összegyűlni a közös dolgok megtanács- 
kozására.«3 Ettől az egyetemes zsinattól függetlenül a pátriárcha 
tanácskozhatott a püspökökkel más időben is, ha a szükség úgy hozta, 
hogy külön erre a célra magához kellett hivatni őket. Ilyen esetről szól 
pl. egy 1686-ból származó velencei jelentés, amelyben a cattarói provve- 
ditore értesíti a Signoriát, hogy a nagyvezír az ipeki pátriárchát Driná- 
polyba magához rendelte, hogy tőle a portának beszolgáltatott szokásos 
összeg kiegészítését kérje.4 A pátriárcha visszatérve székhelyére, sür
gősen tanácskozásra hivatta össze püspökeit.5

1 Spomenik 51 (1913b n 3 ~ 5 -
2 »paki védomo tebé budi po obyöaju archi-erejskomu, da priidete na sabori» 

na Voznesenie i da budete zdesi> ne zaméskavt no na vremja da priidete, poneze 
iméenvb sobesédovanie.« Spomenik 38 (1900), 84.

3»I da védomo bűdet i sie s(ve)tomu S-bbraniju vasemu kako i my inami 
drévnyj obicaj n asi o vztneseniju g(o)s(po)dnju obste si>birati se, rad(i) ispra- 
vlenii obstyh-b.« Spomenik 51 (1913), 130.

4 Glas 70 (1906), 84—5.
6 »Da questo (=  a nagyvezír) fu nel mese di Febraio decorso espressamente 

chiamato in Andrinopoli il Patriarca di Pech, ch’essendo ritornato alia propria 
ressidenza ha invitato con ogni sollecitudine li Vescovi di Hercegovina et altri 
suoi suffraganei per tenir con li medisimi una conferenza.« Glas 70 (1906), 83.
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Úgylátszik, hogy bizánci mintára később az egyre nyomasztóbbá 
váló török uralom idején a szerb egyházban is a zsinat összehívásának 
nehézségei miatt kialakult az a jogszokás, hogy a pátriárcha az egyház
kormányzati teendőket a székhelyén tartózkodó, az ő környezetében 
lévő papi méltóságokkal tanácskozta meg egy-egy nagyobb ünnep 
alkalmával. Valószínűleg így értelmezendő Rajovié Mózes pátriárchá- 
nak 1724-ben Popovic Vince metropolitához intézett levelének az a 
helye, amelyben őt értesíti, hogy az ottani (ipeki) főpapokkal a húsvét 
utáni második vasárnap a pátriárchai kolostorban gyűlést (sabor) fog 
tartani, hogy megtárgyalják és megfontolják, mikép lehetne egyre 
súlyosbodó helyzetükben önmagukat és egyházukat továbbra is fenn
tartanak.1 A szerb egyház autonómiájának elvi alappillérei tehát a 
szabad pátriárchaválasztás és a zsinattartás jogai voltak.

A szerb pátriárcha jogai teljesen a konstantinápolyi egyház kom
promisszumos jogállása mintájára alakultak. A szultáni berátokban 
a görög pátriárcha számára megállapított jogok egyházi és világi vonat - 
kozásúak voltak. Egyházi tekintetben a pátriárcha a zsinattal együtt 
gyakorolja a legfőbb hatalmat az összes templomok és kolostorok fölött. 
A zsinattal egyetértésben ő tanácskozik és határoz minden olyan vi
szályban, amely akár dogmatikus, akár istentiszteleti, akár egyház
kormányzati téren keletkezett. A pátriárcha saját belátása szerint a 
joghatósága alá tartozó összes érsekeket és püspököket leteheti, amennyi
ben a porta ebbe beleegyezését adja, s helyettük újakat szentelhet. 
Nemcsak fegyelmi, hanem büntetőjogi hatalmat is gyakorol az alája 
rendelt kléruson. Vád alá helyezett püspököket a porta csak a pát
riárcha beleegyezésével foszthat meg szabadságuktól és csak az ő 
beleegyezésével ítélkezhetik felettük.2 Mindezek a jogok természetesen 
a szerb pátriárchát is megillették. Ezek közül legfontosabb volt a püs
pökségek betöltésének joga, amelyet a pátriárcha a zsinattal egyet
értésben gyakorolt. A felszentelt püspök vagy metropolita azonban 
csak akkor vehette át egyházmegyéje kormányzását, ha a Portától 
megerősítést kapott. Ezért a pátriárchák a kinevező okiratokban (sin- 
djelija) külön is hangsúlyozták, hogy a méltóság betöltése a Porta

1 »Drugo, paki védatelno tvoru v(a§emu) b(ratstvu), kako hoéemo imati 
sabort st> zdéSnymi bratiami archierei, kői se ovamo nahode, sad po paschi o 
n(e)d(e)Ii mironosici», zdé u patriarchii, da se dogovorimo i promyslimo, kako 
cemo dríati se i íiviti otselé s ovom erkvom ; kako kői dan sve gore i crnje ot 
tegote i nasilija, a pornóéi» uíe oskude ot vsudu vsekonacno, vect givovati se 
ne moáe.« Spomenik 51 (1913), 131.

1 Pichler : Trennung. I, 423 és Kyriakos. 27 — 8.
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beleegyezésével történt. így ión-ben Paiszije pátriárcha Antonios 
hieromonachost a rudniki egyházmegyéből a főpapokkal egyetértésben 
szentelte verseci püspökké s a számára kiállított szindjelijában kiemeli, 
hogy az eljárást a »tiszteletreméltó vezír parancsára« folytatta le.1 
Hasonlókép Kallinikos pátriárcha is 1693-ban Nektarios trebinjeimetro- 
polita felszentelése alkalmával a híveknek külön tudomására hozza, 
hogy szultáni paranccsal és privilégiummal küldi egyházmegyéjébe az 
új főpapjukat.2 A török államhatalom a berát adásával fenntartotta 
magának a jogot, hogy a kiválasztott személy alkalmasságáról döntsön. 
A püspökszentelés is idővel a bizánci-török rendszernek megfelelően 
alapjában mind a pátriárcha, mind a szultán számára egyik fontos 
pénzforrássá lett. A metropóliákat a többet ígérőnek valóságos árverésen 
adták el.

Nemzeti szempontból sokkal nagyobb jelentőséggel bírt a pátriár- 
chátus autonómiájának az a része, amely világi térre vonatkozott. Az 
idevágó jogok a keleti egyház számára általában olyan funkciókat tar
tottak fenn, amelyeket az államhatalom a keresztény alattvalókkal 
szemben nem akart gyakorolni. Áll ez elsősorban a jogszolgáltatásra. 
Mivel a török birodalom jogi élete teljesen vallási alapokon nyugodott 
s a bíráskodás a Korán szerint történt, a keresztényeket elvben nem 
igen lehetett a török bírák ítélkezése alá bocsátani. Az államhatalom és 
a görög egyház kompromisszumának egyik sarkalatos eredménye tehát 
az lett, hogy a konstantinápolyi pátriárcha abszolút polgári jogható
sággal bírt az összes házassági ügyekben, ezen kívül azonban ítélkez
hetett mindazon polgári ügyekben, amelyeket a felek, ha mindketten 
görögök voltak, eléje terjesztettek, így elsősorban az örökösödési perek
ben.3 A pátriárchához hasonlóan a püspökök és az alsóbb papi méltó
ságok is bíráskodhattak a görögök polgári ügyeiben. Ezt főkép azért

1 ». . . po zapovedi cestitog vezira namb . . .« Ez az emlék elég részletesen 
Írja le a püspök személyének kiválasztását, s a szövegből arra lehet következtetni, 
hogy erre tekintélyesebb világi személyeknek is befolyásuk lehetett, »kin» Seli- 
vestrb prüde s nami i ot inych strarn» ne malo őernecb i vlastel-b i pri nasb byvsu 
klirosu sv(ja)tyi velikie crkvi s n(a§imb) uproseniem izbravse sudoim» b(o)ze- 
stvennym i iskuseniemb crkovnyrm» cestnéisego v sv(ja)stennoinocech ieromo- 
nachskich Antonija, a svédételstvovana ot mnozéch jako dostoina i narekosa 
byti nastolnika i stroitelja episkopii brésatckoi . . .« Spomenik 38 (1900), 59.

2»I po sem-b védomo budi, cto posylaju ki, vamb vladyku nasego kin» 
Nektarija i vdachomb emu i blagoslovichorm» i rukopolozeniemb da budetb vamb 
vladyka i vrucichomb emu vyserecennuju eparchiju sb carskimb ukazomb i pri- 
vil(eg)iemb.« Spomenik 38 (1900), 84.

3 Pichler : Trennung. I ,  424, Kyriakos. 28.
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tehették, mert az a bizánci jogban gyökerező ősi szokás, hogy a polgári 
perekben a papságból lehetett választott bíróságot alkotni, a török 
idők alatt szinte kizárólagos jogszokássá lett, s így az egész polgári 
bíráskodás a papság kezébe került. Az alsópapság és a püspökök ítélete 
ellen a konstantinápolyi pátriárchához vagy a szinódushoz lehetett 
fellebbezni, de megtörténhetett az is, hogy az ítélet után a felek török 
bírósághoz fellebbeztek, vagy a papi ítéletet be sem várva, a török 
bíróság előtt teljesen újra indították meg perüket. Ilyen esetek azonban 
ritkán adódtak elő, mert a papság a peres ügyek elintézésében általában 
a felek kibékítésére törekedett.1

A világi bíráskodás volt tehát elsősorban az a ténykedés, amely 
a keleti keresztény egyházak személyzetének funkcióját az újkorban 
élesen elválasztotta a nyugatiétól. Ezzel kapcsolatban ugyanis a görög 
egyház összehasonlíthatatlanul nagyobb befolyást nyert híveinek egyéni 
és közösségi életére egyaránt. Az akkori jogi élet differenciálatlan vi
szonyai között ebből a bírói szerepből az következett, hogy az egyház 
nemcsak vallási, hanem világi tekintetben is az élet szabályozója lett, 
s joghatósága szinte észrevétlenül az élet minden ágára kiterjeszkedett. 
Jellemző pl., hogy Konstantinápolyban a XVIII. sz. közepén is a görög 
céhek szabályait a pátriárcha erősítette meg.2

A görög egyház viszonyaival teljesen azonosan alakultak a szerb 
pátriárchátusban is az egyházi autonómia világi vonatkozásai. A házas
sági ügyekben a szerb egyházfőnek a konstantinápolyi pátriárchához 
hasonlóan abszolút joghatósága volt. A XVI. és XVII. századokból 
nem maradt fenn forrás, amely a házassági per lefolyásáról adatokat 
tartalmazna, így csupán visszakövetkeztetésre vagyunk utalva a vala
mivel későbbről ismeretes néhány forrás alapján. Különösen érdekes 
két válóperes esetet ismertet R. Grujic a XVIII. század első évtizedeiből 
származó eredeti iratok közlésével.3 Az egyikben egy férjétől elhagyott 
asszony, Andja járul Petrovié Mózes metropolita elé azzal a kérelemmel, 
hogy számára a házasságát felbontó levelet (oprostena knjiga) adja ki, 
mert férjét nem akarja tovább visszavárni. Férje küldött neki már 
három felbontó levelet, de ezeket annak szülei tartják kezükben és 
csak akkor hajlandók neki kiadni, ha a metropolita az ő felbontó levelét 
kiállítja. A másik iratban egy Ivanovié Rista nevű férfi kér ugyancsak 
Mózes metropolitától ítéletet házassága ügyében. Feleségét — úgy-

1Novakovió: Tursko carstvo. 277.
2 1. m. 278.
3 Glasnik 1st. dr. 2 (1929),  94  — 5.
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mond — annak szülei teljesen elidegenítették tőle, úgyhogy az asszony 
csavargásra adta magát és rossz hírbe került. Amikor ő bottal fenyítette 
meg, annak rokonai rátámadtak, házát kifosztották és elvitték az 
asszonyt is. Később kereste náluk feleségét, de azt felelték, hogy már 
férjhezadták máshoz, amikor pedig megfenyegette őket, hogy a metro- 
politánál panaszt emel ellenük, azt válaszolták : »a metropolita ebben 
nem ítélkezik fölöttünk« és odadobták neki az asszony felbontólevelét, 
amelyet panaszához mellékel.1 Mivel mindkét eset a karlócai metro- 
pólia területén adódott elő, a szövegben szereplő idegen felbontóleve
lekre való hivatkozást valószínűleg úgy kell értelmezni, hogy a hűtlen 
felek török területre szökve, ott valamelyik püspöktől vagy akár magától 
az ipeki pátriárchától kieszközölték házasságuk felbontását. A szerb 
házassági ügyekben az abszolút egyházi joghatóságot állapítja meg 
többek között a IV. Arzén pátriárchának 1731-ben adott szultáni fermán 
is, amely kifejezetten megtiltja, hogy a gyaurok házassági ügyeibe a 
pátriárchán és a szultáni berát birtokában levő püspökökön kívül bárki 
beavatkozzék.2

A szerb pátriárchának mint választott bírónak ítélkezéséről polgári 
perben egy 1667-ből Montenegróból származó feljegyzés értesít. Az ügy 
annál érdekesebb, mert a török bíróság előtt elindított örökösödési pert 
a felek kölcsönös megegyezés alapján megszakították és egyházi bíróság 
elé vitték. Bizonyos Ratko nevű ember felesége (özvegye?) panaszt 
emelt Podgoricában az éppen ott időző szandzsákbégnél, hogy gyer
mekeit és őt ki akarják forgatni örökségükből. Amikor az alpereseket 
a bég és kádi elé idézték, a panaszosok útközben összetalálkoztak velük 
és könyörgéssel rávették őket, hogy ne pereskedjenek tovább a bég 
előtt, hanem menjenek Ipekbe a pátriárchához, hogy ő ítéljen kö
zöttük.3

1 »Ja istem zenu, a oni mi govore : ti se zeni drugom, a nojzi smo mi nasli 
bolega ől(o)veka. Ja velim : tuzicu se dvoru mitropolitskom ; a oni otgovaraju : 
ne sudi nami mitropolit u tomu. Paki mi nameóe raspustnu knigu, koju zde poka- 
zujem.« I. h.

2 Glasnik Drustva Srbske Slovesnosti 11 (1859), 183.
3 »Da se zna kad dodje sanzak kői bese bég ot Skenderie i podje zena Ratt- 

kova s decom pred bega na Podgoricu i plakase se na nas e im uzimamo bastinu 
i doniese 2 nisana ot bega i ot kadie i nas pozvase a mi podjosmo. I oni nas zate- 
koäe na put, Nikola Radicevi> sa sinovi Ratkovierm. na Bokovo; tu nas molise 
i kumise da se ne primo pred bega, i mi poslusasmo i tako uöinismo da se ne primo 
nego da podjemo u Peé k-b patriarchu da nam on sudi i da ne idemo na Türke.« 
Radonic : Brankovii. 419.
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A világi ügyekben való egyházi bíráskodás a szerbeknél is azt 
eredményezte, hogy a papság befolyása és tekintélye szinte a nép fölötti 
korlátlan hatalommá nőtt. Az általa osztott tanács, kor holás vagy ítélet 
mindig bizonyos vallási jelleggel is bírt és a nép számára az isteni ki
nyilatkoztatás egy formája lehetett. Ilyen körülmények között a bírás
kodásból kifolyólag a konstantinápolyi pátriárcha befolyásához hason
lóan a szerb egyházfő joghatósága is szinte észrevétlenül kiterjedhetett 
a világi élet legkülönbözőbb területeire. Jellemző pl., hogy a Magyar- 
országra menekült III. Arzén pátriárcha 1697-ben teljesen bizánci 
mintára a szentendrei szerb tímárok céhszabályzatát megerősítette.1

Bizánci mintára alakultak ki a szerb egyház pénzügyi viszonyai is 
a török uralom alatt. A konstantinápolyi pátriárchának és a görög 
papságnak mind az állammal szemben való pénzügyi kötelezettségei, 
mind jövedelmi forrásai szinte hűen lemásolódtak a szerb egyházban. 
Annak fejében, hogy a görög pátriárcha a beiktatásakor meghatározott 
összeget fizetett a berátért és évenként a kiszabott járandóságot beszol
gáltatta a szultáni kincstárba, maga és az alája tartozó klérus az adók 
alól mentességet élvezett. Rendszeres jövedelmét a végrendelkezés 
nélkül elhúnyt püspökök és családtalan papok után maradt örökségek, 
a metropoliták és püspökök fölszentelésekor, valamint az esketések és 
temetések alkalmával beszedett illetmények s végül a papságtól és 
néptől kapott különböző adományok alkották. Ezenkívül egyházi 
célokra a papságot és a népet külön is megadóztathatta.2 A szerb 
egyháznak elvben szinte pontosan ugyanezek voltak a pénzügyi köte
lezettségei és jövedelmi forrásai, ha gyakorlatban a viszonyok kissé 
máskép alakultak is. A szultáni berátok a szerb pátriárchák számára is 
megállapították az évenként benyújtandó összeget és a berát után járó 
egyszeri illetéket. Az évi összeg, amelyet névleg a szabad vallásgyakorlat 
fejében kellett fizetni, a XVI. és XVII. század fordulóján körülbelül 
2000 dukátot tett ki.3 Az 1731-ben IV. Arzén pátriárcha számára 
kiadott okirat az évi összeget 70.000, az okirati illetéket 100.000 akcse 
értékben jelölte meg.4 Ennek fejében az egyház egész személyzete 
elvben adómentességet kapott és biztosítva volt a török tisztviselők 
részéről mindenféle háborgatás elől. Valószínű, hogy régebben, erős 
központi kormány idején ez így lehetett a gyakorlatban is, de már a 
XVII. század második felében a török birodalomban a fegyelem annyira

1 Radonié : Brankovic. 4x9 — 20.
2 Kyriakos. 28 — 9.
3 Glas 58 (1900), 231.
4 Glasnik Drustva Srbske Slovesnosti 11 (1859), 181 — 2.
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meglazult, hogy a központtól eléggé távoleső részeken a tisztviselők 
és a katonaság semmiféle önkénytől nem riadtak vissza, ha pénzszerzés
ről volt szó. A szerb papságra is minden kiváltsága ellenére egyre súlyo
sabb terheket róttak. Már a XVI. és XVII. század fordulóján is arról 
értesülünk, hogy a szerb papoknak jövedelmük arányában bizonyos 
évi összeget kellett beszolgáltatniok a szultáni kincstárba.1 Ez azonban 
még nem jelentett nagyobb megterhelést. A mindenféle címen szedett 
elviselhetetlen adók a XVII. század vége felé kezdenek rendszeressé válni. 
1698-ban Athanasius szerzetes panaszolja a bécsi orosz követnek, hogy 
a törökök a régi szokással szakítva, Mohamed prófétájuk kifejezett tilalma 
ellenére a keresztény egyházak papjaitól súlyos adókat követelnek.2

A pátriárcha jövedelmének egy részét a szerb egyházban is a vég
rendelet nélkül elhalt püspökök és szerzetesek, valamint a családtalan 
papok után maradt örökségek tették ki. A szultáni rendelkezés meg
tiltotta, hogy ezeknek lefoglalásába a török tisztviselők beleszóljanak.3 
Ezenkívül meg volt engedve, hogy a vagyonából bárki hagyományoz
hasson az egyházra. A szerb pátriárcha is szedhetett illetményeket 
a püspökszentelés, esketés és halálozás esetén. Az első és második há
zasság alkalmával a házasulandók meghatározott összeget fizettek. 
Ezeket az illetményeket a török tisztviselőknek szintén tilos volt le
foglalnak.4 Mindezek a jövedelmek azonban valósággal eltörpültek 
a rendszeresen gyűjtött, minden házra kötelező adományok mellett, 
amelyekből a püspökök és a pátriárcha is voltakép éltek s templomaikat 
és kolostoraikat fenntarthatták. így kell értelmezni a Moszkvában 
1696-ban kihallgatott Metohijac István metropolita kijelentését, hogy 
t. i. a szerb pátriárcha fennhatósága alatt álló hat metropolita és tíz 
püspök valamennyien a keresztények adományaiból élnek.5 Az ado-

1 Glas 58 (1900), 231.
2 »Ustrmili se Turci ne toSiju protivu obicaeim> drevniim», no i sa razo- 

reniemt zakona svoego smislenogo ot muchameta, ich laáeproroka, kotori pra- 
vilno iim> vozbranjaetb danmi ozloblati klir crkovni christjanski. Stenat ie  pod 
sinvb neudobnosimoi dani igorm» ne tociju naroda slovenosrbskogo fiim> duchovni, 
no i vsécha» cetveropr(é)s(to)lnich patriarchoVb eparchija . . .« Spomenik 38 (1900), 
80. V. ö. i. h. 81 III. Arzén pátriárchának egy keltezetlen kérvényét, amely ha
sonlóan újnak nevezi a papságra kivetett adót.

3 A IV. Arzénnek 1731-ben adott fermán úgy rendelkezik, hogy ez a cadu- 
citas-jog az addigi szokás szerint továbbra is érvényben maradjon. Glasnik Drustva 
Srbske Slovesnosti 11 (1859), 183.

1 I. h.
6 ». . . i nyné pri torai patriarché ichb podt evő vlastiju obrétajuca 6 mitro- 

politovT» da 10 celovéki. episkopovt, a kormjatca vsé otb chrlstiam> podajaniemi».« 
Spomenik 38 (1900), 76.
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mányszedés joga külön engedélyhez volt kötve, amelyet uralkodóvál
tozáskor meg kellett újítani, egyébként a török hatóságok nem engedték 
a gyűjtőket a nép között járni. Ilyen esetről értesülünk 1695-ben, amikor 
II. Ahmed szultán halála után (1695 febr. 11.) I. Musztafa trónraléptével 
a szerb pátriárcha adománygyűjtő engedélye (zalovannaja gramota) 
érvényét vesztette. Kallinikos pátriárcha ekkor a szokásos évi zsinatot 
főleg azért hívta össze, hogy az új engedély kieszközlésének módjáról 
tanácskozzék.1 Az engedély birtokában azonban a pátriárchátus ki
küldöttei és a püspökök is szabadon járhattak a nép között. A begyűj
tött adományok után semmiféle szolgáltatást, híd- vagy révvámot nem 
kellett fizetniök és a török tisztviselők utasítást kaptak, hogy az ado
mánygyűjtőket semmikép se háborgassák.2 Hogy a nép minél készsé
gesebben szolgáltassa az alamizsnát, a pátriárcha az egyes püspökök 
felszentelése alkalmával külön felhívta a népet kötelezettségei teljesíté
sére és kiátkozással fenyegette meg az engedetleneket és az adakozni 
nem akarókat.3

A bíráskodáson kívül az adománygyűjtés volt az a tevékenység, 
amelyen keresztül az egyházi személyzet állandóan a legintenzívebb 
kapcsolatot tartotta fenn a néppel. A kolostorokban jóformán sohasem 
tartózkodtak otthon a szerzetesek, hanem állandóan a nép között cir
káltak s közben lelkipásztori tevékenységet is végezve, a szerbségben 
az összetartás érzését állandóan ébrentartották.4 Az adományozók 
neveit az adományokkal együtt jegyzékbe foglalták, megjelölve, hogy

1 Nektarios trebinjei metropolitához intézett levelében írja : ». . . a nai- 
paöe i sami znaete, éto my zdést iméerm» kakuju nuzdu, zane cárt pereménilsja 
i po zemli ne dajutt voli namt choditi, poka m éstt ne pereménimt zalovannuju 
gramotu . . .« Az orosz cároktól kapott koldulási engedélyt szintén éalovannaja 
gramota kiíejezéssel nevezték. Esetünkben azonban nem erről, hanem török 
engedélyről van szó. 1695-ben vagy a közeleső években Oroszországban nem 
volt uralkodóváltozás, de egyébként is a további szövegből világos, hogy az 
engedély nem orosz, hanem török területre vonatkozik. Kallinikos ugyanis figyel
mezteti Nektariost, hogy hozzon magával a zsinatra »minden szükségeset, mert 
az engedély érvénytelen«, tehát gyűjteni útközben nem lehet. ». . . priidi i privezi 
potrebnaja po tomu 6to vidist ta gramota teperi» ne goditsja.« Spomenik 38 
(1900), 84.

2 Glasnik DruStva Srbske Slovesnosti 11 (1859), 184—5.
3 így tett pl. Kallinikos pátriárcha is Nektarios metropolita felszentelése

kor 1693-ban : ». . . a bude kotoroj izt vast preslusaett sie naäego smirenija 
rukopisanija i ne pokorjaetsja nasemu vladyce, kalugert ili popt ili mirjanini» 
ili milostyni ne podaett, i takovij ne uspéett vo blagaja, no im att prijati ljutuja 
kljatvu so otluceniemt . . .« Spomenik 38 (1900), 84.

4 Glas 58 (1900), 219.
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ki milyen célra adakozott, s hogy az ígért adományt ki adta meg és ki 
maradt vele adós. Makszim pátriárchának (1656—1673), III. Arzén 
közvetlen elődjének idejéből fennmaradt, a pátriárchai kolostor szá
mára éppen Délmagyarországon történt gyűjtések alkalmával készített 
két ilyen összeírás (1660 és 1666-ból) igen érdekes bepillantást enged 
az adománygyűjtés menetébe.1 A gyűjtők az első alkalommal 168 falut 
és várost jártak be, a második alkalommal 103-at. Az egyes helységek 
közös járandóságát vagy maguk a parasztok szolgáltatták be, vagy 
a kenéz néhány tekintélyesebb ember kíséretében, ritkábban a kenéz 
vagy a pap egyedül. Ezt leginkább pénzben fizették. Ezen a kötelező 
közös adományon kívül egyesek jószántukból is adakoztak, leginkább 
az elhúnyt hozzátartozók lelki üdvéért, vagy az élők boldogulásáért 
végzendő liturgikus ténykedések, imádságok fejében. Ezeknek az ado
mányoknak legnagyobb részét természetben szolgáltatták: ökröt, 
lovat, apróbb jószágot, viaszt, vásznat, edényt, mindenféle használható 
dolgot adhattak. A helyben meg nem adott, csak megígért adományok
nál a gyűjtők sokszor a kezes nevét is feljegyezték, s megtörténhetett, 
hogy török tiszviselő kezeskedett az adósért.

A belföldön gyűjtött különböző adományokon kívül a szerb egyház 
jövedelmének tekintélyes részét a külföldön, főleg Oroszországban 
gyűjtött alamizsna tette ki. A szerb egyháznak Oroszországgal való 
kapcsolatai a középkorba nyúlnak vissza, de az önálló szerb állam 
idején inkább csak kulturális jellegűek voltak, amennyiben szerb szer
zetesek gyakran mentek Oroszországba s ott végleg megtelepedve, az 
egyházi irodalom terén érdemes kultúrmunkát végeztek. A szerb állam 
felbomlása után azonban a támasz nélkül maradt egyház már nem a 
missziós területet, hanem a hatalmas pravoszláv államot látja Orosz
országban, amelyhez különböző bajaival, így főleg alamizsnakéréssel 
mindig bizalommal fordulhatott.2 Már a pátriárchátus visszaállítása 
előtti időkből is van rá példa, hogy egyes püspökök vagy kolostorok 
a moszkvai uralkodóhoz fordulnak segítségért, mint pl. 1509-ben a 
fentebb említett Teofán nándorfehérvári metropolita vagy 1550-ben 
és 1556-ban az athosi Hilandar szerb kolostor, amely Rettenetes Iván 
cártól kieszközölte, hogy a szultánnál a szerb érdekeket védelmébe

1 D. J. Popovié—S. Matic : O Banatu i stanovniStvu Banata u ly  veku. 
Sremski Karlovci, 1931. Klny. : Glasnik 1st. dr. 4 (1931), 5 (1932).

2 A részletekre nézve v. ö. : St. Dimitrijevic : Odnoéaji petskih patrijaraha 
s Rusijom u XVII .  veku. Glas 58 (1900), 201 — 289 és 60 (1901), 153—203, vala
mint az ehhez az értekezéshez tartozó dokumentációs anyagot. Spomenik 38 
(1900), 5 9 -8 4  és 39 (1903). 16 -42 .
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vegye. A rendszeres összeköttetés azonban csak a pátriárchátus vissza
állítása után létesült a XVI. század vége óta. Az első ilyen esetről 1585- 
ben értesülünk, amikor Viszarion kratovoi metropolita utazott ki ala
mizsnakérés ügyében Oroszországba. Paiszije pátriárcha (1614—1647) 
idejében Antonius verseci püspök járt kinn hasonló küldetésben, a leg
eredményesebb azonban 1641-ben Simeon szkopljei metropolita kül
detése lett, aki Feodorovics Mihály cártól kieszközölte azt az engedélyt, 
hogy az ipeki pátriárchai kolostorból hét-nyolc évi időközökben három
négy szerzetes jöhetett Oroszországba alamizsnáért.1 A pátriárcha 
főleg az évi szultáni adó lerovásánál volt ráutalva az orosz segítségre. 
Mivel ezt egy összegben és készpénzben kellett beszolgáltatnia, leg
inkább adósságot vett fel, amit aztán az orosz adományból igyekezett 
kiegyenlíteni. Ilyen esetet említ Kentirion archimandrita (Paiszije 
pátriárcha kiküldötte) 1643-ban az orosz határról a cárhoz írt kérvé
nyében, amelyben panaszkodik, hogy a hatóságok nem engedik Mosz
kvába : »a mi érsekünk öreg, száz esztendős és otthagytuk őt török 
földön nyomorúságban, vasban ül, az adó miatt nagy adósságba keve
redett . . .«2 A pátriárchán kívül a XVII. század folyamán egyes szerb 
kolostorok is kaptak hasonló koldulási engedélyeket vagy egyházi fel
szerelést és pénzsegélyt, aminek fejében rendszerint szent ereklyéket 
küldtek ki Oroszországba. A külföldön kolduló szerzetesek természetesen 
egyúttal politikai küldetést is tölthettek be, amint az alábbiakban a 
pátriárchátus külpolitikai tevékenységének vázolásánál részletesebben 
látni fogjuk.

Mindazok a jövedelmek, amelyek a különböző örökségekből, illet
ményekből, belföldi és oroszországi adománygyűjtésből a pátriárchá- 
tusnak befolytak, normális viszonyok között a szerb egyház pénzügyi 
önállóságát biztosítani tudták volna. Csakhogy a török központi hatalom 
gyengülésével és pénzügyi viszonyainak egyre zavarosabbá válásával, 
a rendszertelen jövedelmeket élvező tisztviselők és főkép a janicsárok 
mindenféle címeken igyekeztek a keresztény alattvalók vagyonához 
hozzájutni. Ez a teljes vagyonbizonytalanság a szerb egyházat idővel 
a teljes anyagi romlásba sodorta. Már a XVII. század második fele óta 
a szerb emlékekben állandóak a panaszok a pogányok embertelen 
követelései miatt. III. Arzén menekülése után az ipeki kolostor már

1Spomenik 38 (1900), 60 — 61.
* ». . . anasi> archiepiskopi» stari», iméeti» sto léti> i ostavili ego vi> Turskoj 

zemlé v nevolé, siditi» vb íelézachi», dani radi vpalt vi» velikoj dolgt . . .« Spo- 
menik 38 (1900), 61. Valószínű, hogy az archimandrita az uralkodó meglágyítása 
végett némi túlzással jellemezte a pátriárcha helyzetét.
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inkább csak a vagyonilag megerősödő magyarországi szerbség adomá
nyaiból tengődik, a török uralom alatt élő szerbek ekkor már annyira 
elszegényedtek, hogy a belföldi adománygyűjtés még a legszerényebb 
életszükségleteket sem tudta kielégíteni. A pátriárchátus megszünteté
sének (1766) és a szerb egyháznak a konstantinápolyi pátriárcha alá 
való helyezésének is főkép ez az anyagi kimerülés volt a végső oka.

A szerb egyháznak ezt a felvázolt autonómiáját csak nagy általá
nosságokban szabályozták törvények vagy szultáni rendelkezések. Az 
akkori jogi élet differenciálatlansága folytán a részleteket nem írásban 
lefektetett jogszabályok, hanem a szokások alakították ki. Ez annyit 
jelentett, hogy a pátriárchátus autonómiája nem alkotott merev rend
szert, hanem csupán a mindenkori viszonyokhoz mindig alkalmazkodni 
tudó rugalmas keretet. A török államhatalommal és annak funkcio
náriusaival szemben az autonómia keretét csak nagy anyagi áldozatok 
árán lehetett volna kiszélesíteni, a nép felé azonban ennek a jogi ter
jeszkedésnek semmi akadálya sem volt. Különösen a bíráskodás és 
adószedés voltak azok a funkciók, amelyekkel a papság a népet teljesen 
hatalmában tarthatta. A pátriárchátus tehát sokkal többet jelentett 
mint puszta egyházszervezeti egységet. Az egyházi és világi funkciók 
differenciálatlan keveredése folytán a s z e r b  e g y h á z  ős i  b i 
z á n c i  e l v e k e n  n y u g v ó ,  t h e o k r a t i k u s a n  k o r m á n y 
z o t t  v a z a l l u s - á l l a m o t  a l k o t o t t  az  o s z m á n  b i r o 
d a l o m  k ö t e l é k é b e n .

Amíg tehát a szerb pátriárchátus mint autokefális egyház fennállt, 
hatalmas nemzeti missziót töltött be. Az önálló középkori szerb állam 
felbomlása után az önálló egyház maradt az a szervezet, amely részben 
folytatni tudta az állam funkcióit s ezáltal a szerbségben nemcsak az 
összetartozás érzését ápolta tovább, hanem a politikai küldetéstudatot 
is állandóan ébrentartotta. Hogy a szerb egyház mennyire tudatában 
volt e hivatásának, az voltakép csak akkor tűnt ki, amikor a XVIII. 
század első évtizedeiben az anyagi kimerülés felbomlással fenyegette 
a szerb eszmének ezt az utolsó végvárát is. Rajovié Mózes pátriárcha 
a karlócai metropolitához intézett leveleiben anyagi segítségért könyö
rög, hogy a szerbségnek ezt az »utolsó jelképét« valahogy megment
hesse. Az egyháza küldetését a legpregnánsabban 1723 májusában kelt 
levelében fejezte ki, melyben írja, hogy minden áldozattal igyekszik 
a szlaveno-szerb pátriárchátus székhelyét fenntartani, nehogy az ő 
idejében szűnjék meg a pátriárchai név, »mivel mindazon dicsőségünk
ből és javunkból, amelyet a szlaveno-szerb orthodoxia az igaz és vérünk
ből való cárok és királyok idejében bírt, csupán ez az egy látható jel-
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képünk és nevünk van meg, amellyel a többi népek és vallások között 
bizonyságot teszünk, hogy valamikor a mi fajtánknak is volt saját 
külön cári és pátriárchai méltósága és dicsősége. S ha bűneink miatt 
most meg is vagyunk fosztva cári birodalmunktól, mégis a mi szlaveno- 
szerb egyházunk (megtartotta) a saját külön lelki hatalmát, amely 
hatalom most és a jövőben az ottani (=  magyarországi) és itteni (=  tö
rök alatti) népünk egyetemét összefűzi.«1 Hasonló egyházi és nemzeti 
öntudat hangzik ki 1725-ben Sakabent Arzén (IV.) pátriárcha szavai
ból, mikor a karlócai és belgrádi szerb kongresszushoz intézett, anyagi 
segítségért könyörgő levelében azt írja, hogy a végső anyagi romlásban 
csak azért tart ki az ipeki kolostorban, nehogy üresen maradjon és az 
albánok prédájává legyen.2

Ha tehát a pátriárchátus nem is tudta mindenben helyettesíteni 
az önálló szerb államot, politikai örökségének eszmei tartalmát teljesen 
átvette és tovább is fejlesztette, amennyiben a szerb hatalmi aspiráció
kat oly területekre is szétvitte, amelyek sohasem tartoztak a középkori 
szerb állam keretébe. Sőt ez az egyházi hódítás túllépte még a pravo
szláv szerbség tényleges népi határait is. A XVII. század második 
felében a pátriárchának sikerült kieszközölnie a szultánnál, hogy a 
bosnyák ferences kolostorok is az ő joghatósága alá tartozzanak. A kato
likus szerzetesek 1669-ben panaszt emelnek ugyan e rendelkezés ellen 
a portai osztrák residensnél, de úgylátszik, hogy ennek eréfyes közben- 
jáiása sem hozhatott tartós eredményt, mert 1731-ben a IV. Arzénnek 
adott feimán is a bosnyák latinhitű papságot kifejezetten a szerb egy
házfő alá rendeli.3 Kétségtelen, hogy az újkori szerb államnak Bosz
niára tartott türelmetlen politikai igénye részben az egyház ősi hatalmi 
aspirációinak egyenes folytatása.

1 »Poneíe ot svekolike slavé i dobroti naseja, koe esfb imelo slavenoserb- 
skoe pravoslavie, vb vréme vladenija prisnych i edinoplémennych c(a)réj i kralej 
svoich, este ovo edino ocevidno znamenie i ime imamo, koiim> se mezdu inymi 
ezyki i zakoni svédocimo, da e i nasT> rodt edam» puta» imeo osobituju svoju c(e)stT> 
i slavu c(a)rskuju i patriarseskuju. I aste i liseni esmy n(y)né svojstvennago samo- 
drzavija c(a)rskago. gréch-b rad(i) nasich-b ; obace crkov nasa slavenosrbskaja 
vlastb d(u)chovnuju svoju osobituju za koiom vlastiju n(y)né i procee obste- 
stvo vsego naroda nasego, i tamosnego i zdesnego, si>vezano est.« Spomenik 51 
(1913), 129.

2 »I hoteli su pobeci, nego smo i mi do sad ustajali, da ne bi ona(j) s(ve)ti 
monastir pustb ostao, da né bude Arnautima va raschistenie . . .« Spomenik 51 
(1913b 1 3 3 -

3 Ivic : Istorija. 260, 482 — 3 és Glasnik Drustva Srbske Slovesnosti 11 
(1859), 182.
Évkönyv az 1942. évre. 23
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A vallási és világi hatalom összpontosulása az egyházban teszi 
érthetővé, hogy a szerb papság nyugati viszonyok között elképzelhetet
len hatalmat gyakorolt a szerb nép fölött. Az osztrák funkcionáriusok, 
akik a felszabadító háborúk idején vagy a XVIII. század első évtizedei
ben a szerbséggel érintkeznek, nem tudják eléggé hangsúlyozni, hogy 
a szerb nép mennyire vakon engedelmeskedik a papságnak. Némelyek 
fel is ismerik a politikai veszedelmet, ami ebből a korlátlan uralomból 
származhat.1

A szerb egyház megrendíthetetlen uralma a nép fölött azonban 
nemcsak a belső kormányzásban nyilatkozott meg, hanem kifelé is ; 
a szerb népi és nemzeti érdekek egyedül hivatott képviselőjének az 
egyház érezte magát. Külföldi kapcsolatokat a pátriárcha és a püspökök 
igyekeztek teremteni s ezt főleg azzal a céllal tették, hogy saját hely
zetüket javítva, a fölöttük álló török hatalom erejét gyengítsék. Szinte 
szabályszerűen megfigyelhető, hogy mindannyiszor, amikor a török 
birodalom a XVI. és XVII. század folyamán valamilyen irányban 
vereséget szenved, a szerb egyház a győztessel azonnal érintkezésbe lép, 
a támogatására felkelést szervez, amelynek élére egy-egy püspök, vagy 
éppen maga a pátriárcha áll.2

Mindaddig, míg a török birodalomban erős központi kormány 
állt fenn, ezek a politikai megmozdulások nem tudtak eredményre 
vezetni. A törökök a szerb felkeléseket mindannyiszor vérbefojtották. 
így Paiszije pátriárcha (1614—1647) tanácsosabbnak tartotta az állam- 
hatalommal való békét. A XVII. század második fele óta azonban, 
mikor úgy látszott, hogy a birodalmat a belső bajok miatt előbb-utóbb 
a felbomlás fenyegeti, a szerb egyház is újra politikai tevékenységbe 
fogott. Ezóta kezdte kiépíteni rendszeres kapcsolatait mindazokkal 
a hatalmakkal, amelyek valamilyen okból a török birodalommal szem
ben ellenséges szándékkal viseltettek. Más szóval a p á t r i á r c h á -  
t u s  a s z e r b  n e m z e t  n e v é b e n  ö n á l l ó  k ü l p o l i t i k á t  
f o l y t a t o t t .

Azon hatalmak között, amelyeknek barátságát kereste, első helyen 
természetesen Oroszország állt, amelyben a szerbek a pravoszlávia 
megtestesülését látták és amelytől a török uralom alóli felszabadulá
sukat mindig is remélték. A kapcsolatokat az alamizsnát kolduló

1 A Haditanács 1699-ben a határőrvidék berendezési tervével kapcsolatban 
írja az uralkodónak : »Betreffend der ráz. Geistlichkeit, so ist sattsam bekannt, 
wie große Gewalt sie über das Volk habe und wie gefährlich dies sei.« Spomenik 
51 (1913)» 28-

* R. M. Grujié : Pravoslavna srpska crkva. 86 — 7.
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kalugyerek tartották fenn, akik sokszor igen fontos politikai küldetéssel 
mentek Oroszországba. Már Paiszije pátriárcha idejében Antonios 
versed püspök is valószínűleg nem minden politikai cél nélkül járt 
kinn (1632). A politikai küldetés volt a főoka Arzén trebinjei metro- 
polita oroszországi utazásának (1654). Moszkvai kihallgatása alkalmával 
elmondta, hogy Gábriel ipeki pátriárcha Tergovistében, Matej havas
aljai vajda székhelyén tartózkodik s a vajda megbízásából a kisorosz 
hetmánhoz, Hmeljnickij Bodgánhoz készül, hogy azt a vajdával össze- 
békítse. De mivel a kozák városokban tatárok voltak, nem mert útra 
kelni. (Közben a hetmán és az egész kisorosz föld meghódolt Moszkvá
nak és így a küldetés vesztett fontosságából.) Arzén metropolita csak 
a pátriárcha szóbeli üzenetét tolmácsolta az orosz cárnak, levelet nem 
írt, mert félt, hogy a tatárok útközben küldöttjét kifosztják és az írást 
Konstantinápolyba juttatják. Értesülése szerint a lengyel királytól 
követek mentek ajándékokkal Konstantinápolyba valószínőleg azzal 
a céllal, hogy segítséget kérjenek Hmeljnickij Bogdán ellen. A pátriárcha 
csak azt tudja bizonyossággal, hogy a szultán semmiféle segítséget 
nem tud adni a lengyel királynak, mert maga is a velenceiekkel van 
háborúban elfoglalva. Ezért ha a cárnak a lengyel királlyal valami 
összekülönbözése lesz, a szultántól nem kell tartania.1 Később maga 
Gábriel pátriárcha is kiutazott Oroszországba, azzal a szándékkal, 
hogy végleg ott telepszik le. Orosz kapcsolatait azonban életével kellett 
megfizetnie (1659). A források egy része legalább is arról tud, hogy a cár 
engedélyével Jeruzsálembe akart zarándokolni, de útközben a törökök 
elfogták és felakasztották, mert az a hír terjedt el felőle, hogy az orosz 
cárnak háborút tanácsolt a török ellen.2

A legjelentősebb szerb egyházi személy, aki politikai küldetéssel 
Oroszországban járt, Brankovic Száva erdélyi püspök volt. öccsével, 
Györggyel, a későbbi ál-despotával 1668-ban utazott Moszkvába Apafy 
Mihály erdélyi fejedelem és János Kázmér lengyel király ajánlólevelei
vel fölszerelve. A moszkvai audienciáján Michailovics Alexej cárnak 
átnyújtott emlékiratszerű levelében főkép a török-orosz ellentétektől 
reméli, hogy a balkáni pravoszlávok is eredményesen fel tudnak kelni 
a török iga lerázására. Valóságos programm ez, amelyben szinte a 
későbbi orosz balkáni politika körvonalai ismerhetők fe l: »Szívesen 
termők mi is azt, ami a törökök megalázására lenne, de más kereszté
nyek és uralkodók segítsége és Isten akarata és segedelme nélkül semmi

1 Glas 58 (1900), 236—7.
* I. m. 251.

23*



356 H A D R O V IC S LÁSZLÓ

sem lehetséges, de minthogy mi is az ő lábuk alatt vagyunk, ezért ha 
igazán megtudnék, hogy az átkozott agarénusok (=  mohamedánok) 
rontása következik, mi is készek lennénk erre. Ezeken a vidékeken 
a pravoszláv keresztények nagy tömege é l : szerbek, bolgárok, vlahok 
s mindezek készen váiják, hogy valahonnan keresztény részről az 
átkozott török rontása meginduljon ; mivel nagy szükségben, nyomorú
ságban és elnyomatásban vannak, kész hadsereg lehetnének, ha Isten 
engedi«.1 Bár a levél nem mondja kifejezetten, hogy a keresztény 
segítséget az orosz cártól várja, a pravoszláviára való hivatkozás ezt 
kétségtelenné teszi. Ügy látszik, hogy a cár a püspök politikai szolgá
latait részben igénybe is vette, mert ez az orosz határról írt levelében 
ígéri neki, hogy amikor módjában lesz, mindig mindenről őszintén 
fogja értesíteni.2

Már a felszabadító háborúk idejére esik Izaiás archimandrita orosz- 
országi küldetése. Többszöri kiutazásai közül szerb szempontból leg
fontosabb az 1688-iki, amikor Alexejevics Iván és Péter társuralkodók
nak III. Arzén pátriárcha, Kantakuzino Serbán oláh vajda és Diony
sios volt konstantinápolyi pátriárcha üzeneteit vitte. Izaiás moszkvai 
vallomása még élénkebb fényt vet a szerbek politikai reményeire, mint 
Brankovic Száva levele. Az összes balkáni pravoszlávok nevében 
kéri az orosz uralkodókat, hogy szabadítsák meg őket a muzulmán 
iga alól, mivel elérkezett a legalkalmasabb idő. A törökök ugyanis 
a keresztény hadak támadásai és a belső harcok miatt annyira meg
gyengültek, hogy a keresztény erőnek nem tudnak ellenállni. Soha 
ilyen alkalom a pravoszlávok felszabadítására nem volt. De egyúttal 
azért is könyörögnek a pravoszlávok az orosz uralkodókhoz, hogy ne 
engedjék őket a latinok uralma alá jutni, mert ezek, ahol csak el tudtak 
ragadni városokat a törököktől, mint a császáriak Magyarországon, 
a velenceiek pedig Moreában, mindenütt rákényszerítik az úniót a pravo
szlávokra, akiket így nagyobb veszedelem fenyeget, mint a török iga 
alatt. A latin erőszak megelőzése végett küldték őt az összes metropo-

1 »Radi bi i mi toe delati, sto bi Turkorm> na ponizene bilo, ali bez pomosti 
ini christjam, i monarchi i bezT> Boziega proizvolenija i pomosti nisto ne vtz- 
mozno, a ponezi, esmo mi i pod nogarm, im, togo radi i mi aste bi istino znali, 
sto chotietb biti rusene na prokleti agaram,, gotovi i mi na to. Sutt na öve strana 
mnogo mnozjastvo pravoslavnicln» Christijam,: Stbrli, Bulgari, Ylochi, sve t i  
gotovo zdeti, esli otkudt christijansko rusene budett na prokletoga Turcina, 
ponez-b sutb u velikoj nuzde i bédt i nasiliju, to sve gotova vojska bi bila esli 
Bogt proizvolitt.« Spomenik 38 (1900), 69—70.

2 I. h.
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liták az orosz uralkodókhoz azzal a kéréssel, hogy ők szabadítsák meg 
a pravoszlávokat az oszmán iga alól s hogy felettük uralkodjanak, 
mivel mindig pravoszláv cárjaik voltak s nyelvük és vallásuk is ugyanaz, 
ők tehát valamennyien örömmel várják az orosz uralkodók harcosait.1

Sem Brankovié Száva, sem Izaiás archimandrita missziója nem 
hozhatta meg az annyira óhajtott politikai eredményt. Oroszországban 
ekkor még nyoma sem volt a balkáni keresztények felszabadítására 
irányuló missziós tudatnak. Az orosz egyház és az uralkodó egyelőre 
csak a pravoszlávia tisztaságának megőrzésében látták Oroszország 
igazi hivatását s a balkáni török uralmat bizonyos mértékig Isten 
büntetésének is érezték a »görögök« fölött, akik a Rómával való — 
egyébként teljesen eredménytelen — megegyezés óta (1439) látszólag 
letértek a tiszta orthodoxia útjáról. A török hatalommal szemben a 
XVII. század közepe táján az orosz cár még egyébként sem érezhette 
magát elég erősnek s így megelégedett azzal, ha a krimi tatárok beütéseit 
megakadályozhatta.2 A balkáni orthodox népeknek a felszabadítás 
iránti minden könyörgése így szükségképpen süket fülekre talált 
Moszkvában.

Bármilyen jelentéktelennek látszanak is orosz szemszögből nézve 
e próbálkozások, a szerbség részéről, főkép a későbbi politikai fejlődés 
szempontjából ezeknek a kezdeményezéseknek döntő jelentőségük van, 
mert csakis ezekből érthető a szerbség magatartása. Ezek az emlékek 
arról tanúskodnak, hogy a s z e r b  v e z e t ő k e t  ő s z i n t e  é r z é 
s e i k  m i n d i g  c s a k i s  a p r a v o s z l á v  M o s z k v a  f e l é  
v o n z o t t á k .  Az igazi felszabadítót mindig csakis az orosz cárban 
látták, mindenféle más politikai iránykeresésük csupán pillanatnyi 
helyzetekből adódott és alkalmi opportunitáson alapult. Másrészt az 
Oroszországba, mint a pravoszlávia őrzőjébe és védelmezőjébe vetett 
bizalom nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Habsburg biroda
lomban a szerb egyház a vallási únió kérdésében a XVII. század vége 
óta a legmerevebb tagadás álláspontjára helyezkedett. Amíg az oláhok 
felé az úniós törekvések határozott sikereket tudtak felmutatni, szerb 
részen III. Arzén átköltözése után minden további úniós kísérlet ered
ménytelen maradt, sőt a horvát határőrvidéken a régebbi évtizedekben 
elért eredmények egy része is veszendőbe ment. A szerb egyházfők 
a XVIII. század folymán is főkép az orosz támogatással a hátuk mögött 
tudták az úniós kísérleteket kivédeni.

1 Glas 60 (1901), 158—61.
* H. Uebersberger : Russlands Orientpolitik in den letzten zwei Jahrhun

derten. I. (Stuttgart, 1913). 13 kk.
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Minden érzelmi alap nélkül, csupán alkalomszerű politikai opportu- 
nitásból alakultak a szerb pátriárcha kapcsolatai Velencével és a Habs
burg birodalommal. Mindkét hatalomnak a török elleni állandó hada
kozásában szinte klasszikus hadászati elve volt a keresztény török 
alattvalók felkelésre bírása, ami különösen szerb vonatkozásban 
ígérkezett gyümölcsözőnek. Ismerve az egyház hatalmát a pravoszláv 
népek fölött, mindkét hatalom azon igyekezett, hogy elsősorban az 
egyházi vezetőket vonja el a törökbarátságtól a maga oldalára s rajtuk 
keresztül gyakoroljon hatást a népre. Ezek a törekvések természet
szerűen találkoztak a szerb egyháznak szabadulási kísérleteivel a török 
uralom alól. Az érdekeknek ez a találkozása a legszembetűnőbben 
a XVII. századvégi felszabadító háborúk idején valósult meg, amikor 
az egyesült hatalmak a keresztények felszabadításának jelszavával 
indultak hadba.

Amióta az 1684 tavaszán megkötött »szent ligában« Velence köte
lezte magát, hogy a török hatalmat a tenger felől a Balkán félsziget 
partjain megtámadja s némi hadi sikereket fel is tudott mutatni, a szerb 
egyház állandó szoros kapcsolatot tartott fenn a Signoriával. A kap
csolatot tulajdonképpen Velence kereste, mert a sikeres hadakozáshoz 
nagy szüksége volt a harcias montenegrói törzsek támogatására. E tör
zsek megnyerését nemcsak a népből kiemelkedőbb egyéneknek oszto
gatott ajándékokkal, hanem elsősorban az egyházi befolyásolás útján 
igyekezett elérni. Ezért III. Arzén pátriárchánál kivitte, hogy bizalmi 
emberét Borilovic Viszáriont cetinjei püspökké szentelte (1685). Viszá- 
rion vladika ezután teljesen velencei szolgálatba állt és egyházi össze
köttetései révén nemcsak Montenegróban, hanem a távolabb eső szerb 
vidékeken is a nép között a velencei ügy számára igyekezett a talajt 
előkészíteni, úgyhogy 1686-ban már azt jelenthette, hogy nemcsak 
Montenegróban, hanem Hercegovinában és Szerbiában is igen jó a 
hangulat a velenceiek mellett, a nép csak a Signoria jelentősebb sikereit 
várja, hogy felkelhessen a török ellen.1 Ebbe a törökellenes politikai 
munkába maga a pátriárcha is belekapcsolódott, akinek éppen ezért 
a török hatóságok meg is tiltották, hogy a canonica visitatio végett 
hívei között járjon. A török zaklatásoktól tartva a pátriárcha az ipeki 
kolostoron kívül tartózkodott, sőt arra is gondolt, hogy székhelyét 
átteszi Cetinjébe. A felszabadító háborúk közben folytak és a császári

XA részletekre v. ö. : Jov. Tomié: Patrijarah Arsenije III  Crnojevió 
prema M lelitima i cesaru 1685—1695. Glas 70 (1906), 65—161 és Ivié : Istorija. 
273—298.
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seregek már lejutottak a Duna és Száva vonalán túlra s mikor a pát- 
riárcha ezekkel is érintkezésbe lépett, a törökök előtt végkép gyanússá 
vált és székhelyéről 1689 őszén a montenegrói Niksicbe kellett mene
külnie. Amikor a császári hadak balkáni sikerei, főkép pedig Piccolo
mini operációi Dél-Szerbiában az osztrák-velencei latens érdekellen
téteket felszínre hozták, a pátriárcha már teljesen a velenceieknek 
volt elkötelezve, akik jóformán minden lépését ellenőrizték, s hogy 
minél inkább közelükben legyen, rávették, hogy Niksicből a környezeté
ben lévő egyházi emberekkel Cetinjébe költözzék. így a pátriárcha 
a császári hadakozás ügyén semmit sem lendített s mikor Piccolominitől 
erélyes felszólítást kapott a közreműködésre, a levelet a cattarói velencei 
provveditorenek küldte el. Végül azonban Ipek is a császári hadak 
kezére került s Piccolomini a kalugyerekkel erélyes üzenetet küldött 
III. Arzénnek és azzal fenyegette őt, hogy ha nem tér vissza székhelyére, 
I. Lipót leteszi méltóságáról és más pátriárchát nevez ki helyette. Ez 
a fenyegetés hatott, a pátriárcha késedelem nélkül Ipekbe ment (1689. 
nov.), máj donnán Prizrenbe, ahol már ő üdvözölte a bevonuló Piceolo- 
minit. Ezzel a felszabadító háborúk tartamára meg is szűnt a szerb 
egyházfő politikai működése Velence érdekében s kényszerűségből 
kezdetét vette az osztrák orientáció, amely a szerbség további sorsára 
beláthatatlan következményekkel járt.

A váltakozó szerencsével folyt balkáni hadjárat részletei annyira 
ismeretesek, hogy itt ezeket fölösleges újra felvázolni. A pátriárcha 
ezekben a harcokban teljesen a császáriak mellett állt és tekintélyével 
a szerbeket és pravoszláv albánokat sikerült felkelésre bírnia. Ennek 
ellenére a császári seregek különösen Piccolomini halála után egyre több 
vereséget szenvedtek és a törökök elől egyre jobban visszaszorultak 
az elfoglalt területekről. A hadiszerencse megfordítása céljából a csá
szár 1690. ápr. 6-án proklamációval fordult a Balkán népeihez, amely
ben a török iga lerázására szólítja fel őket. A háború célját abban jelöli 
meg, hogy mindazoknak a népeknek, amelyek neki mint magyar király
nak jogszeiinti alattvalói, ősi szabadságukat visszaadja. Ezért fel
szólítja az Albániában, Szerbiában, Moesiában, Bulgáriában, Szili- 
sztriában, Illyriában, Macedóniában és Rasciában lakó, valamint 
a török alatt élő összes más népeket, hogy álljanak a pártjára, csat
lakozzanak a hamarosan odaküldendő sereghez és segítsenek az ellátá
sában is. Ezért vallásszabadságot, szabad vajdaválasztást, minden
féle közteheitől és adótól való mentességet — kivéve azokat, amelyek 
már a török idők előtt is szokásban voltak — ígér. A török elűzése 
utánra pedig ígéri, hogy a vallásszabadságot és a jogrendet az illető



360 HADROVICS LÁSZLÓ

népek kívánságainak megfelelően fogja helyreállítani. Végül felszólítja 
a népeket, hogy hajlékaik és mezei munkájuk elhagyása nélkül álljanak 
pártjára és használják ki a soha vissza nem térő alkalmat.1

Ez a felhívás, amelyet a későbbi szerb hagyomány mint felszólí
tást a Magyarországba való átköltözésre szokott interpretálni, a vajda
választás és vallásszabadság említésén kívül nem tartalmaz semmi 
olyan konkrét ígéretet, amelyből arra lehetne következtetni, hogy a 
szerbek már ekkor tudatosan kompromisszumot akartak volna kötni 
I. Lipóttal. A vaj da választás engedélye nyilván gróf Brankovic György 
elfogatása által keltett kellemetlen benyomás enyhítésére akart szol
gálni. A felhívás egyébként az osztrák államiéi fiák elgondolásából 
keletkezett és semmi nyom sincs arra, hogy a megszövegezésére szerb 
részről valami befolyás történt volna. Hasonló szellemben Íródott 
a pátriárchához intézett levél (1690. ápr. 6.), amelyben őt az uralkodó 
a balkáni hadjárat alatt a keresztény ügynek tett szolgálataiért dicsé
retben részesíti és adandó alkalommal királyi kegyének tettel való 
bizonyítását ígéri,2 valamint az a két irat is, amelyek egyikében (1690. 
ápr. 26.) a császár Macedónia lakosságát veszi védelmébe, a másikában 
(1690. máj. 31.) Bulgária, Szerbia, Macedónia és Albánia lakosainak 
hasonló védelmet biztosítva megengedi, hogy a császári zászlók alatt 
harcoljanak a török ellen.3 Ezek az okmányok meg éppenséggel semmi
féle politikai vagy vallási irányú engedményre még célzást sem tesznek. 
A felhívások és védelmi iratok különben egyáltalán nem hozták meg 
a várt eredményt. A császári hadseregek kénytelenek voltak a Dunáig 
felhúzódni és velük együtt vonult a törökök bosszúja elöl a pátriáicha 
is a rudniki és zvorniki püspökökkel s mintegy 150—200.000 főnyi 
szerb és albán menekülő csoporttal. A menekültek 1690 tavaszán 
egyelőre Belgrádban állapodtak meg. A pátiiárcha ezzel a meneküléssel 
nemcsak saját, hanem egyháza és népe sorsát is félreérthetetlenül 
a Habsburg uralkodó jóindulatától tette függővé, akivel ilyenformán 
valamiféle megegyezést kellett keresnie.

Belgrádban a pátriárcha vezetése alatt Theofán rudniki, Geraszim 
zvorniki püspökök, Ljubibratic Simeon belgrádi metropolita, a nemrég 
felszentelt borosjenői püspök, Djakovic Izaiás s néhány kenéz és bíró 
tanácskozásra jöttek össze és a császári viszonvokat ismerő, müveit, 
latinul is tudó Izaiás püspököt megbízólevéllel Bécsbe küldték, hogy

1Mansi: Coll. concil. 39 (1907), 499 — 502.
a I. m. 502.
3 Radonió : Prilozi. 52, 56.
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a szerb kérelmeket terjessze a császár elé.1 Ennek a missziónak ered- 
ményekép adta k il. Lipót 1690. aug. 21-én kelt diplomáját, amely 
az újkori magyarországi szerb autonómia legelső alapokmánya. A 
diploma szövege szerint a császár Djakovic püspök írásbeli és szóbeli 
előadásából tudomásul vette a szerbek háláját, hogy a török zsarnokság 
alól megmentette őket s egyben azt a szándékukat is, hogy ezentúl 
az ő védelme alatt akarnak élni. Hogy uralma szelídségét mindjárt 
kezdetben tapasztalhassák, elhatározta, hogy kéréseiket meghallgatja 
és különböző szabadságokat biztosít nekik. Szabadon használhatják 
a régi naptárt, az egyházi és világi rend szabadon választhat szerb 
nemzetiségű és nyelvű érseket,2 aki rendelkezési jogot kap az összes 
görögkeleti templomok fölött, püspököket szentelhet, a kolostorokba 
papokat vehet fel, templomokat építtethet, a városokban és falvakban 
a rác papok felett joghatóságot gyakorolhat, egyszóval mint eddig 
a görögkeleti egyházaknak és a konfesszió egész egyetemének vezetője 
lesz s mindez a hatalom a hajdani magyar királyoktól nyert privilé
giumok értelmében (!) egész Görögország, Rascia, Bulgária, Dalmácia, 
Bosznia, Jenopolia, Hercegovina, valamint Magyar- és Horvátország 
területére érvényes, ahol csak a rácok de facto laknak. Az egyházi 
személyzet szabadon rendelkezik a kolostorokkal és templomokkal, 
tized, adó és beszállásolás alól mentességet kap. Az egyházi személy
zettel szemben a királyon kívül senkinek sincs eliogatási és elzárási 
joga, a bűnösöket az érsek bünteti meg az egyházi jog szerint. A temp
lomok és kolostorok, valamint a pátriárcha és a püspökök a javaikat 
a régi adományozások értelmében élvezhetik. Végül az érsek és a püs
pökök szabadon látogathatják egyházmegyéjüket.3

A diploma jelentőségének megítélése szempontjából igen fontos 
körülmény, hogy szerbek kérelmeire feleletkép állíttatott ki, s így az 
Udvari Kancellária a lényeges pontokat a valóságban már előre meg
fogalmazva kapta. A kívánságok megszövegezésénél legfőbb szerep 
Djakovic püspöknek jutott, de úgy látszik, hogy az akkor már Bécsben 
internált s a püspökkel valamikép érintkezésbe jutott Brankovic György 
ál-despota is befolyással lehetett rá. A régi magyar királyok privi
légiumaira való hivatkozás csak a humanista műveltségű Brankovictól 
származhat, aki a későbbi krónikájához is felhasznált magyar történeti

1 Ivic : Istorija. 292 — 3 és Radonic : Brankovió. 421 — 2.
2 Katolikus részről a szerb egyházfőt e korban sohasem nevezik pátriár- 

chának, csak »archiepiscopus«-nak.
3 Mansi : Coll. concil. 39 (1907), 503 — 6.
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olvasmányaiból homályosan emlékezhetett Hunyadi Mátyás és II. 
Ulászló dekrétumainak rác vonatkozásaira.1 Ha azonban a szövegről ezt 
a csupán odavetett és realitást úgy sem tartalmazó fordulatot lefejtjük, 
az egész diploma szinte hű másolata, mondhatnék egyenes leszár
mazottja azoknak a szultáni berátoknak, amelyekkel a görög és a szerb 
egyház jogviszonyai az oszmán birodalomban szabályoztattak. 
A p á t r i á r c h a  t e h á t  m i n t  a s z e r b  v a z a  1 1 u s á 11 a m 
f e j e  a t ö r ö k  s z u v e r é n i t á s  a l ó l  k i v o n t a  m a g á t  
és  a B a l k á n o n  é r v é n y b e n  v o l t  e g é s z  ö n k o r m á n y 
z a t i  r e n d s z e r r e l  i g y e k e z e t t  a H a b s b u r g  f ő h a t a 
l o m  a l a t t  e l h e l y e z k e d n i  s v e l e  k o m p r o m i s s z u 
m o t  k ö t n i .  I. Lipót ezt az eljárást szentesítette s a kompro
misszumot megkötötte.2

Ebből az első alapokmányból egyelőre hiányzott ugyan a balkáni 
szerb autonómia néhány fontos tétele, — mint pl. a caducitas-jog is 
— de még a háborúk tartama alatt, már a menekülteknek 1690 őszén 
Magyarországra történt vándorlása után kiadott újabb diplomák eze
ket a hiányokat is pótolták. Az 1690. dec. 11-én a Magyar Kancellária 
útján kiadott oltalmi iratban a császár egyelőre még csak az egyházi 
és világi hatóságokat utasítja a szerb privilégiumoknak s főleg a pátriár
cha személyének tiszteletbentartására.3 Az 1691. aug. 20-án ugyancsak 
a Magyar Kancellária útján kiadott pátens azonban már nemcsak 
az 1690-es privilégiumok megújítását tartalmazza, hanem igen fontos 
újabb engedményeket is ad. A császár kifejezi óhaját, hogy a szerb 
nemzetet minél előbb visszavezérelhesse ősi lakóhelyeire, hogy ott 
a saját magisztrátusai igazgatása alatt saját szokásai szerint élhessen. 
Ezenkívül megengedi, hogy ezentúl ha a görögkeletiek közül valaki 
utódok és rokonok nélkül hal meg, minden hagyatéka az érseket és az 
egyházat illesse s ugyancsak ha az érsek vagy egy püspök hal meg,

1 Radonié : Brankovic. 425 kk. Hasonlókép Brankovictól származik Jeno- 
polia (Borosjenő) említése is, mert ezt a nevet csak ő használja írásaiban mint 
területi megnevezést.

2 A viszonyok teljes félreismerésén alapszik Ivicnek (Istorija. 299 — 300) 
az a magyarázata, hogy a szerb kérelmek csak azért voltak szinte kizárólag egy
házi természetűek, mert a háború tartama alatt a közjogi helyzet bizonytalansága 
miatt nem lehetett politikai követelésekkel előállni és mert Belgrádban főkép 
egyházi vezetők tanácskoztak a császárhoz intézendő kérelmek ügyében. A való
ság az, hogy ekkor még a szerbség kebelében egyedül az egyház rendelkezett olyan 
szervezettséggel és öntudattal, amely kollektív igények támasztását egyáltalán 
lehetővé tette.

3 Mansi: Coll. concil. 39 (1907), 506.
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hagyatékuk az érsekségre szálljon.1 Ez a caducitas-jog szinte szószerint 
megegyezik azzal, amit a görög és a szerb egyház a török birodalomban 
élvezett. Végül a pátens kimondja a teljesen balkáni eredetű s a szerb 
egyház régi jogállására igen jellemző elvet, t. i. hogy a rácok valamennyien 
mind lelki, mind világi tekintetben egyaránt érseküktől mint egyházuk 
fejétől függjenek.2 Ezekhez az előjogokhoz az 1695. márc. 4-én ugyan
csak a Magyar Kancellária útján kibocsátott megerősítő diploma 
Mátyás és II. Ulászló dekrétumaira hivatkozva az egész görögkeleti 
rác nemzetnek mentességet ad a katolikus papságnak fizetett tized 
alól és egyben elrendeli, hogy ezt a tizedet a rácság saját egyházi sze
mélyzete eltartására fordítsa.3 Az egész szerb autonómiában ez lett 
az egyetlen kiváltság, amely a magyarországi hagyományokban gyöke
rezett.

Az uralkodó engedékenysége, amellyel a szerbeknek egyre szé- 
lesebbkörű privilégiumokat biztosított, a háborús viszonyokban leli 
magyaiázatát. A szerbek katonai erejére szükség volt a Balkán ter
vezett visszafoglalásánál. Amint azt az egyik diploma (1695. márc. 4.) 
kifejezetten meg is mondja, az engedmények célja az volt, hogy a szerb
ségben a török iránti gyűlöletet ébren tartsa és a harci kedvet fokozza. 
A győzelmes balkáni hadjárat reményében Bécs nem is gondolt a beván
dorló szerbek állandó megtelepítésére, hanem arra számított, hogy 
a menekülteket ősi településhelyeikre visszavezetheti, az átmeneti álla
potban pedig a szerbség egyetemének összefogására legalkalmasabbnak 
a pátriárcha személye és az alája rendelt egyházi szervezet látszott. 
A szerb egyház törekvései tehát ezen a ponton találkoztak a kormány 
s főkép a katonai körök felfogásával. A további fejlődés azonban úgy 
hozta magával, hogy a szerbek visszatelepítése nem következhetett be. 
A karlócai békében (1699) meghúzott határok úgy alakultak, hogy az 
újonnan bevándorolt szerbek túlnyomó többsége az egyházfővel együtt 
Magyarországon maradt s így az adományozott privilégiumok érvénye 
továbbra is fennállott. Ez annyit jelentett, hogy I. L i p ó t  d i p l o -

1 »Insuper annuimus et in eo, quod si ex ipsis Graeci ritus sine consolatione 
prolium et consanguineorum aliquis decederet, ex tunc talis omnis substantia in 
archiepiscopum et ecclesiam, non secus si archiepiscopus et episcopus quispiam 
moriatur, talis etiam omnis substantia in archiepiscopatum devolvatur.« 
I. m. 508.

2 »Denique ut omnes ab archiepiscopo, tanquam capite suo ecclesiastico, 
tam in spiritualibus quam saecularibus dependeant, clementissime volumus et 
iubemus.« I. h.

3 I. m. 510.
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m á i  e g y  b i z á n c i ,  t h e o k r a t i k u s  e l v e k e n  n y u g v ó  
és  t ö r ö k  á l l a m i  v i s z o n y o k  k ö z é  b e á g y a z o t t ,  
t e h á t  e g é s z  v a l ó j á b a n  b a l k á n i  j e l l e g ű  h ű b é r e s  
k o r m á n y z a t i  r e n d s z e r t  m i n d e n e s t ü l  e g y  n y u 
g a t i  á l l a m r e n d s z e r b e  és  n y u g a t i  v a l l á s i  v i s z o 
n y o k  k ö z é  t e l e p í t e t t e k  át .

Ez a fordulat a magyarországi szerb kérdés további fejlődése 
szempontjából döntő jelentőségű, mert az egész XVIII. század folyamán 
a hazai szeib politika nem más, mint állandó harc az újonnan szabályo
zott autonómia tényleges elismertetéséért. Az említett előjogokat a 
szerbségnek ugyanis csak papíron volt könnyű elérni, a valóságban 
egy balkáni viszonyokhoz szabott rendszert nyugati viszonyok között 
kellett érvényre juttatni és tovább építeni, ami számtalan összeütkö
zésre vezetett, mert a régi és az új viszonyok között mind politikai, 
mind vallási tekintetben alapvető különbségek voltak. A szerbek maguk
kal hozták régi szemléletüket a keleti típusú, parancsokkal kormányzó, 
abszolút uralkodóról, olyan államhatalomról és egységes kormányzati 
rendszerről, ahol elég volt az uralkodóval kompromisszumot kötni 
s találnak helyette a rendi dualizmus elvével korlátozott uralkodót, 
akinek császári és királyi hatalma nemegyszer egymásnak ellentmon
danak, találnak Magyarországon ősi területi autonómiát, többé-kevésbbé 
alkotmányos kormányzást, differenciált vármegyei joghatóságot stb. 
S míg a szerb egyház jogállását a török birodalomban nem zavarta más 
keresztény egyház, sőt a joghatósága még a katolikusok fölé is kiterjedt 
s a török ha megvetette is a keresztény vallást, de gyakorlását nem 
akadályozta, a rendszeres térítés meg éppenséggel ismeretlen fogalom 
volt, az új hazában e helyett találtak az államhatalommal összetartó, 
anyagi érdekeire és jogai csorlítatlanságára féltékenyen vigyázó 
katolikus klérust, találnak komplikált engedélyekkel helyhezkötött, 
korlátozott vallásgyakorlatot, rendszeres térítési kísérleteket, az 
általuk annyira gyűlölt úniós törekvéseket. Ezen kívül a szerbek 
magukkal hozták, mint nemzeti és vallási politikájuk egyik főtényezőjét, 
intenzív orosz kapcsolataikat is. Mindezek az ellentétek a régi és az 
új viszonyok között már magukban elegendő okul szolgálhattak volna, 
hogy a bevándorló és befogadó népelem között mélyenjáró ellentéteket 
fejlesszenek ki. De mindehhez járult még az is, hogy a frissen beköltözött 
szerbségnek teljesen más társadalmi, kultúrális és erkölcsi világrendbe 
kellett beilleszkednie.

Ismeretes, hogy a török uralom alatt a szerbség egyeteme a jog
fosztott rája sorsában élt és mindazok a társadalmi különbségek, ame-



A MAGYARORSZÁGI SZERB KÉRDÉS 365

lyek a középkori államban lassan kialakultak, teljesen kiegyenlítődtek. 
A privilegizált papságon kívül más társadalmi osztály, amely némileg 
is elkülönült volna a nép tömegétől, nem fejlődhetett ki. A nyugati 
viszonyokhoz szokott megfigyelő számára ez annyira feltűnő volt, 
hogy Heister császári tábornok a Haditanácsnak küldött egyik jelen
tésében (1699. febr. 7.) Szerbia leírásával kapcsolatban külön ki is 
emelte : »Von Adel findet sich in solchem Land niemandt sondern 
lauter razische Pauren«.1 Ezzel a differenciálatlan, egyrétegű tár
sadalommal kellett a szerbeknek beilleszkedniök olyan fejlett társadalmi 
rendbe, amely főnemes, nemes, polgár és jobbágy között élesen különb
séget tett s egyfelől a jogokat, másfelől a kötelességeket már régóta 
törvényekkel szabályozta. Ebből érthető a szerb nép idegenkedése 
a jobbágyi életformától s inkább a katonai szolgálat vagy a szabadabb 
kereskedői és iparos életmód felé való vonzódása.

Kultúrális szempontból a beköltöző szerbség sokkal alacsonyabb 
fokon állt, mint a befogadó népesség. A balkáni utazók és az egykorú 
összeírások egybehangzó értesítése alapján bizonyos, hogy még a XVII. 
század végén is a nép tömegei földbe vájt vagy fonásból készült és sár
ral tapasztott kunyhókban laktak. Egy 1696-ból való összeírás még 
a magyarországi dunamelléki szerb telepeken mindenütt ezeket a tipikus 
rác házakat találja.2 A foglalkozások közül a földművelést csak annyira 
űzték, amennyire a létfenntartáshoz szükséges volt, a pásztorkodó 
állattenyésztés, a kereskedelem és ipar helyhez nem kötött formái 
feleltek meg az állandó vándorláshoz szokott népnek legjobban. A noma- 
dizáló pásztorkodás és sátorkultúra fokán álló szerb tömegek életviszo
nyai annyira elütöttek az új környezettől, hogy magának a bécsi kor
mányzatnak kellett hivatalos úton megkísérelnie az életviszonyok némi 
emelését. így pl. 1699-ben a Tisza—Maros-vidéki határőrség meg
szervezésénél a Haditanács többek közt azt javasolja az uralkodónak, 
hogy a szerbeket mindenütt kötelezni kellene, hogy házaikat a föld 
fölé építsék.3

1 Ivic : Istorija. 486.
2 Ercsiben pl. : »Auf diesmal befinden sich von Zaun aufgerichte, mit 

Khot verworfene, Rohr und Heu zuegedeckhte biss 82 Haüssel.« Pakson : »Bey 
dieser Zeit hat von zaun auffgebaute, mit Khot verworfene undt Rohr zuege
deckhte, auch under der Erd ten erbaute biss 40 Haüssl.« D. J. Popovi c — Z- Se- 
canski : Gradja za istoriju naselja u Vojvodini. (Novi Sad, 1936. Istorisko drustvo 
u Novom Sadu. Posebna izdanja. 4). 17, 22.

3 »in allen Orten aber wo diese Leute eingetheilt werden und ihre Gründe 
haben, sowohl in — als extra lineam wären sie zu halten, daß sic ihre Häuser ober 
der Erde bauen sollen . . .« Spomenik 51 (1913), 28.
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A bizánci orthodoxia és a hosszantartó török uralom a szerbség 
erkölcsi felfogását is a nyugati fogalmaktól merőben különbözővé alakí
totta. A jogfosztott rája sorsán élő, minden sanyargatásnak kitett és 
századokon keresztül más népek pusztítására tanított szerb tömegeknek 
természetesen nem lehettek európai fogalmai az emberiességről, jogról 
és törvényről. Már a beköltözés évétől kezdve a vármegyék és magá
nosok nem szűnnek meg panaszkodni a rácok excessusairól. Az egy
házban a nagyfokú anyagiasság, a nép kizsákmányolása és főkép a 
szimóniának valóságos rendszere a nyugati viszonyoktól élesen elütöttek. 
A kormányzat e tekintetben is kénytelen volt irányítóan belenyúlni a 
szerbség életébe.

A bevándorlás következtében tehát a szerbség politikai, vallási, 
társadalmi, kultúrális és erkölcsi fejlődésében olyan törés állt be, amely 
nemcsak a XVIII. századi hazai szerb kérdésnek képezte magvát, 
hanem egyúttal a magyarországi és a török alatt élő nemzetrészek 
között differenciálódási folyamatot indított el. Az átvándorolt nemzet
rész ugyanis kénytelen volt idővel mégis bizonyos mértékig a nyugati 
viszonyokhoz alkalmazkodni s ezáltal mindenben messze megelőzte 
a török alól csak több mint egy évszázad múlva felszabaduló nemzet
részt.

Hadrovics László



A MAGYAR JOBBÁGYKÉRDÉS 
ÉS A BÉCSI UDVAR AZ 1790-ES ÉVEKBEN

Történetírásunk hosszú idő óta nagy érdeklődéssel fordul a XVIII. 
század utolsó évtizedének eseményei, szereplői, eszméi és alakulatai 
felé. Az eddigi vizsgálódásoknak kétségtelenül sok jeles eredményt 
köszönhetünk. Mégis a korszak nem egy elsőrangú vonatkozása mind
máig homályos vagy téves megvilágítású. Ilyen többek között az úgy
nevezett jobbágykérdés : jobbágyságunk társadalmi helyzetének, tuda
tának, törekvéseinek s ezzel összefüggőleg a magyar nemesi társadalom 
és a bécsi udvar szociális szemléletének és magatartásának kérdése. 
Rendszeres kutatást még nem szenteltek e tárgynak, az irodalom meg
állapításai ennélfogva meglehetősen töredékesek, feltevésszerűek. Az 
idevágó problémáknak egész sora vár határozott megoldásra. Tisztázni 
kell: voltak-e a magyar jobbágyságnak az úrbérrendezés után általános 
gazdasági-társadalmi bajai? Ha voltak, miben álltak s hogy fejlettek 
ki? Azután : milyen eltérések mutatkoztak a javarészben autochton 
lakosságú felvidéki és nyugatdunántúli és az újranépesített hódoltsági 
terület szociális helyzetei között? Mennyire fejlett ki a parasztság 
öntudata? Hogyan módosult a jobbágy felfogása az úrbéri viszonyt 
illetőleg? Élt-e benne a felszabadulás vágya? Ha igen, milyen tarta
lommal? Végül: mennyiben támogatták a népi törekvéseket II. József 
szociális rendeletéi, a posztjozefinus kor magyar felvilágosodásának 
programmjai és az államtanács véleményei?

E sokágú kérdéscsoportnak egyrészt az idevágó újabb irodalom, 
másrészt saját kutatásaim alapján való rendszeres megvizsgálását és 
mélyebb feltárását kísérlem meg az alábbiakban.

*
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Történettudományi köztudatunkban az 1514-ik esztendő a leg
utóbbi időkig úgy élt mint az újkori, keleteurópai típusú jobbágyság 
születésének időpontja.1 Nemrégiben derült ki, hogy e felfogás — ameny- 
nyiben a Dózsa-lázadást megtorló országgyűlési végzéseken alapszik — 
teljesen tarthatatlan ; az úrbéri szabályozásnak az a rendszere, mely 
a középkori hagyományos kötelezettségeket lett volna hivatva meg
szüntetni, sohasem ment át a gyakorlati életbe.2 Ugyancsak szétfoszló- 
ban van e vélemény másik pillérének, a Tripartitumnak epochális 
jelentősége is. A középkor végi jobbágyélet mélyen eltemetett nyomait 
feltáró újabb kutatások alapján ma már teljesen valószínűtlennek 
látszik, hogy Werbőczi elindítója lett volna a tradicionális földesúri 
felsőség jogi átmagyarázásának, ellenkezőleg : minden jel arra mutat, 
hogy inkább kifejezője volt a XV. század folyamán javarészben már 
lezajlott társadalmi folyamatnak.3 Ami pedig kódexének fogalmazásá
ban túlzás volt, ami új szélsőséges hatalmi-gazdasági lehetőségeket biz
tosított a földesuraknak népeikkel szemben, mint például a jobbágyot 
mercennáriussá lefokozó tétel, annak gyakorlati érvényesítésére a 
XVI—XVII. században nem került, nem is kerülhetett sor. A török
katasztrófa csirájukban fojtotta meg az ilyenfajta racionális elképzelé
seket. Elég itt utalnunk népességünk szörnyű pusztulására, középkorvégi 
tőkésedő városgazdaságaink visszafejlődésére, pénzviszonyaink egyre 
növekedő anarchiájára, a közbiztonság nagyfokú megrendülésére, a

1 Hóman Bálint és Szekfű Gyula : Magyar Történet, (Budapest 1935—1936) 
2. kiad. III. 502—503. 1.

2 Berlász Jenő : A Thurzó-birtokok a XVII .  század első harmadában különös 
tekintettel a jobbágyság gazdasági helyzetére, (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság 
történetéhez, szerk. Domanovszky Sándor 11. köt. [Budapest 1936]) 44—87, 
107. 1.

3 Istványi Géza A generális congregatio (klny. a Levéltári Közlemények 
1939 és 1940 — 41. évfolyamából, 21 — 23. 1.) c. tanulmányában kimutatja, miként 
szorította ki a nemesség a XV. század első felében a jobbágyságot a megyei élet
ben való részvételből, elsősorban az igazságszolgáltatási autonómiából, a köz
gyűlésből. E »politikai« jogok elvonásával párhuzamosan ment végbe a magán
jogok korlátozása. V. ö. Fekete Nagy A ntal: Az országos és particularis nemesség 
tagozódása a középkorban, (Domanovszky-Emlékkönyv, Budapest 1937) 184. 1- 
Sinkovics István : A magyar nagybirtok élete a XV. század elején, (=  Domanovszky, 
Tanulmányok [1933] 8. köt.) 46—62. 1. — Szabó István : Hanyatló jobbágyság : 
a középkor végén, (Századok 1938) 22, 32 — 34, 46—48, 53 — 59- L — Kring Miklós. 
Középkori jobbágyságunk szabad költözéséről, (Századok 1935) 397< 411 —412. 1. 
— Összefoglaló képet ad Hajnal István : Az újkor története, (Egyetemes történet, 
III. köt. szerk. Hóman Bálint, Szekfű Gyula, Kerényi Károly [Budapest 1936]) 
I57- i 58- 1.



forgalmi lehetőségek minimumra csökkenésére, a mezőgazdasági ter
melés pangására, mint olyan körülményekre, amelyek egyrészről szük
ségképpen útját vágták minden latifundiumképző, jobbágyproletarizáló 
törekvésnek, másrészről a királyi területen szigorú kényszerrel biztosí
tották a XV. századi gazdasági-szociális rend fennmaradását,1 a hódolt
ságon pedig még archaikusabb jellegű, csupán fiktív földesúri felsőség 
alatt élő szervezet feléledését eredményezték.2

A Hármaskönyvben foglalt ösztönzések csak hét-nyolc emberöltő 
múltán nyertek hatóerőt, miután a török megszállás és a felszabadítás 
rettentő sérülései behegedtek és a magyar élettért ismét szorgalmas 
munkástömegek töltötték ki, amikor az újraépülő államhatalom védelme 
alatt a hagyományos birtokszervezet a hódoltsági tájakon is restauráló- 
dott és országszerte ismét virágzásnak indult a gazdasági élet. A kon
szolidáció nyomán kibontakozó derűs, bizakodó barokk életfelfogásból 
isteni rendelésen, változhatatlan természeti törvényen alapuló alá-fölé- 
rendeltségi koncepcióval, új társadalmi szemlélet született, mely a XVIII. 
század közepéig szinte teljesen elmosta a törökkori úri-paraszti élet
közelség, egymásrautaltság és sorsközösség hagyományos tudatát. Oly 
erős volt a nemességnek a néptől való lelki elfordulása, hogy komoly, 
művelt közéleti férfiak képtelenek voltak a jobbbágyságnak bármiféle
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1 Ld. erre nézve : Jármay Edith — Bakács István : A regéczi uradalom 
gazdálkodása a XVIII .  században, (=  Domanovszky, Tanulmányok [1930] 1. 
köt.). — Csapody Csaba: Az Esterházyak alsólendvai uradalmának gazdálkodása 
a XVIII .  század első felében, (=  Domanovszky, Tanulmányok [1933] 6. köt.). 
— Tholt Judit: A sárvári uradalom máj or gazdálkodása a XVII .  század első 
felében, (=  Domanovszky, Tanulmányok [1934] 10. köt.). — Berlász,i. m. 10 — 20. 
1. — Juhász Lajos : A porta története 1526—1648. Jobbágygazdálkodásunk egysége 
és az adóegység, (=  Domanovszky, Tanulmányok [1936] 12. köt.). — Ravasz 
János: A sárospataki uradalom gazdálkodása a XVIII .  század első felében, 
(=  Domanovszky, Tanulmányok [1938] 14. köt.). — Császár Edit: A hajdúság 
kialakulása és fejlődése, (A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Hon
ismertető Bizottságának Kiadványai [1932] VII. köt. 28. fűz.). — Ila Bálint: 
A gömöri jobbágyság a X V I I —XVIII .  században az úrbérrendezésig, (A Felvidéki 
Tudományos Társaság kiadványai [1938] 1. sorozat, 6. szám). — Továbbá : 
a Magyar Művelődéstörténet (szerk. Domanovszky Sándor, Balanyi György, stb. 
[Budapest é. n.]) III. kötetének egyes tanulmányait, különösen Szabó Istvánét: 
Pusztuló magyarság és az enyém et: A mezőgazdaság állapota.

2 Schwáb Mária : Az igazságszolgáltatás fejlődése a török hódoltság idején 
az alföldi városokban, (Budapest 1939) 20 — 51. 1. Tartalmazza a jelesebb régi 
feldolgozások anyagát is. — Császár, i. m. 14—41.1. — Salamon Ferenc : Magyar- 
ország a török hódítás korában, (Pest 1885) 270—327. 1.
Évkönyv az 1942. évre. 24
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szerepet tulajdonítani a magyar társadalomszervezet életműködésében.1 
Hasonlóképpen jellegzetes tünete a változásnak a jobbágy XVII. 
századi elnevezésének, a »szegényember«-nek a használatból való fokoza
tos kikopása és a régebben csak hivatalosan használt »alattvaló« (sub
ditus, Untertan) elnevezés térfoglalása. Ebben a paraszthelyzetet le
becsülő, a nemesi hatalmat és tekintélyt viszont mesterségesen felcsigázó 
légkörben a hagyományos úrbéri viszony személyies, kölcsönös kötele
zettségeken s kétoldalú igényeken nyugvó természetes rendje anachro- 
nizmus lett, az évszázados múltú pénz- és természetbeni szolgálmányokra 
alapozott irracionális gazdálkodás pedig összeegyeztethetetlenné vált a 
nagyigényű barokk életmód materiális követelményeivel. A gyakorlati 
következtetések levonása tehát nem maradhatott e l : a birtokos nemes
ség parancsoló kényszernek érezte, hogy egyrészről a lehetőségekhez 
mérten realizálja az uraságához tartozó területek felett már a XV. 
században kisajátított, s a Tripartitum által szentesített tulajdonjogát, 
másrészről a falusi földközösség megcsontosodott kötelékéből ki nem 
fejthető parasztföldek haszonélvezetéért idő- és szükségszerűen meg
szabott szolgáltatásokat követeljen. Ilyen hatások alatt indult el Mária 
Terézia korában az újkori gazdasági nagyüzemek kiépítése és a régi 
szokásszerü jobbágy kötelezettségek modernizálása. A rendkívül válto
zatos, szinte számbavehetetlen sokaságú helyi viszonyok természetesen 
igen különböző jellegű, ütemű és méretű eredményekhez vezettek.2 
Ha a rendelkezésünkre álló mozaikdarabokat összeilleszteni próbáljuk, 
a következő képet nyerjük.

A nyugati és északi peremvidéken a középkor végén kijegecesedett 
allodiumok, csupa faluhatáron kívül fekvő praediális területek vagy 
éppen a faluközösségbe beletagozott kicsiny földdarabok — melyek

1 Csapodi Csaba : Állam és társadalom a barokk korban, (Katolikus Szemle 
1941) 4—7. 1. — Szabó István : Nemesség és parasztság Werbőczi után, (Űr és 
paraszt a magyar élet egységében, szerk. Eckhardt Sándor Budapest 1941) 47 .1.

2 Idevágó újabb részletmunkák : Wellmann Im re: A gödöllői Grassal- 
kovich-ur adatom gazdálkodása különös tekintettel az 1770—1815 esztendőkre, 
(=  Domanovszky, Tanulmányok [1933] 7. köt.) ; Gerendás Ernő : Az esztergomi 
főkáptalan garamszentbenedeki birtokkerülete a XVIII .  század második felében, 
(=  Domanovszky, Tanulmányok [1934] 9. köt.); Bakács István János: A magyar 
jobbágy a XVIII .  században, (Századok, 1936) 282— 3° 3 - b >' Lukács Zsófia: 
A szerződéses jobbágyok helyzete hazánkban a XVIII .  század folyamán a Mária 
Terézia-féle úrbérrendezésig, (=  Domanovszky, Tanulmányok [1937] I3 - Löt.) ; 
Soós Imre : Az úrbéri birtokrendezések eredményei Sopronmegyében, (Sopron
1 9 4 1).
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a XVI—XVII. században javarészben parlaggá vadultak vagy paraszt
bérletekké alakultak1 — most újból eke alá kerültek, majd erőteljes 
növekedésnek indultak. Terjeszkedésük előbb többnyire a régi úri
paraszti közbirtokok (legelők, erdők) rovására történt, a nyilas osztás 
alatt álló nyomások terhére csak szórványosan. De már a század második 
felében megkezdődött — igen jellemzően az allodizálás mohóságára — 
a parasztok egyéni munkával létesített magánbirtokszerű földjeinek, 
az irtásoknak »visszaváltása« is. A jobbágyság hiába tiltakozott. Az 
omnis terrae proprietas ad dominium spectat elvéből könnyű volt kikövet
keztetni, hogy a munka bérének megtérítése után az irtásföld is vitat
hatatlan allodiummá válik.2 Kevesebb jogtiprással és exisztenciarom- 
bolással, akadálytalanabbul történt az urasági üzemépítés a volt hódolt
sági területeken. Itt t. i. a benépesülés után is olyan sok volt a pusztán 
maradt középkori faluhatár, hogy a földesúrnak jóidéig erőszak nélkül 
js bő alkalma nyílt majorszervezésre.3

Ami a jobbágy kötelezettségek korszerűsítését illeti, az mind módját, 
mind mértékét illetőleg mindkét területen egyformán kíméletlenül ment 
végbe. S még hozzá oly időkben, amikor éppen egy sokat ígérő, ellenkező 
irányú társadalmi kibontakozás kezdődött : valóságos jobbágyfelsza
badulás. Köztudomású, hogy a telepítések nyomán a felszabadult 
országtömb belsejében és peremein egy új paraszttípus kelt életre, 
a rendszerint szabadköltözésű, alig vagy egyáltalán nem robotoló, 
csupán évi bért fizető s esetleg némi ajándékkal tartozó kontraktualisták 
(taxalisták, árendások) rétege, valóságos szabad bérlőosztály. Alkalma
sabb időkben ez az új képződmény kovász lehetett volna a paraszt
társadalomban, mely az őstelepeseknek nehezebb életkörülmények közé 
került tömegeit magához hasonlóvá erjeszthette volna, — e racionális 
kihasználásra törekvő korban azonban saját »szabadságait« se tudta 
megtartani, maga is lesüllyedt a régi urbarialisták vagy a mérték nélkül 
szolgáltatott elemek, az úgynevezett uzualisták színvonalára. Jellemző 
a szociális eltolódás jellegére, hogy a kialakuló új úrbéres viszonyban

1 Sinkovics István : Nemesség és parasztság Werbőczi előtt, (Eckhardt, Űr és 
paraszt) 30. 1. — Tholdt, i. m. 13—18. 1. — Soós, i. m. 6—16. 1. — Ila, i. m. 
73. I. — Berlász. i. m. 10 — 20. 1.

2 A legelőelkülönítésre : Wellmann, i. m. 107 — 108.1. és Soós, i. m. 67 — 70 .1. 
— Az irtásföldek eredetére, jogviszonyaira, szociális jelentőségére, visszaváltá
sára stb. Soós, i. m. 17—53. 1. ; a visszaváltások felvidéki megindulásáról Ha 
i. m. 79. 1.

3 Wellmann, i. m .  107 — 108. 1.
24*
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éppen az a tényező rontotta meg leginkább a jobbágyság állapotát, 
amely idáig leghatásosabb védelmezője volt : t. i. az úzus. A török
korban a szokás Íratlanul is jog volt, úr és paraszt részéről egyaránt 
tiszteletben tartott hagyomány, valóságos consuetudo, most a barokk
világban a földesúri visszaélés leghatásosabb eszköze, jogcíme lett. 
A nemrégiben még enyhe középkori mérték szerint adózó és szolgáló 
elemek most a legsúlyosabb terhek hordozói lettek, mivel az úzus üres 
formává értéktelenedett, amely az uraság részéről bármikor tetszőleges 
új tartalommal volt megtölthető. A régi urbáriumok, de a pár évtizede 
létesült kontraktusok is most valósággal kerékkötői lettek a földesúri 
törekvéseknek ; nem csoda, ha kiküszöbölésük szinte gazdasági pro
grammá vált. Az urbáriumok hatályon kívül helyezése aránylag nehe
zebben ment ; ezek t. i. a megyei hatóságok közreműködésével, úriszék 
előtt készültek, következéskép bármiféle javításukat, módosításukat is 
csak e fórum eszközölhette. Sokkal egyszerűbb feladatot jelentett a 
szerződések megszüntetése ; jórészük ugyanis csak szóbeli megállapo
dáson alapult, amely máról-holnapra felmondható volt, de ha készült 
is írás róluk, magánjogi elévülés címén bizonyos idő múltán érvénytele
nekké voltak nyilváníthatók. így aztán a kontraktualistáknak uzualis- 
tákká való lefokozását, ahol csak szükség volt rá, gyakorolták is. E fo
lyamat — L u k á c s  Z s ó f i a  kutatása1 nyomán — néhány vár
megyében pontosan figyelemmel kísérhető. Pest megye 185 községe közül 
Mária Terézia úrbérrendezésekor 92 kontraktualista volt, tehát a job
bágyság fele a bérlők irígylésreméltó állapotát élvezte. Idők folyamán 
azonban helyzetük jelentékenyen megromlott : némelyeknek adóterheik 
súlyosbodtak, másoknak az allodizálás előhaladásával arányosan ro
botjuk növekedett, ismét mások teljesen megfosztattak szerződésüktől 
és uzualistákká hanyatlottak, sőt 21 esetben elvesztették szabad költö
zési jogukat is. Hogy az urbarialistáknak és uzualistáknak mennyivel 
nehezebb sorsuk volt, azt egyetlen vonatkozás, a robotkötelezettségek 
összevetése is beszédesen szemlélteti: a szerződéses községek vagy 
egyáltalában nem robotoltak vagy csak igen csekély úr dolgát teljesí
tettek, az urbarialisták heti egy napot robotoltak, a szokás szerint élők 
pedig bármikor bármennyi időre igénybevehetők voltak.2 Pest 
megyééhez hasonlóan, kedvező volt a tolnai szerződéses jobbágy
községek arányszáma is : 1767-ben 101 helységből 57-nek volt »con
tractus inpopulationalis«-a; pedig ez a szám már bizonyos visszafejlődés

1 Lukács, i. m.
2 U. o. 37 — 46. 1.
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utáni állapotot jellemez. Kimutatható, hogy ekkoriban már 17 község 
kiszorult a kontraktualisták köréből.1 Baranyaban kevésbbé fejlett ki 
a szerződéses réteg : 332 község közül a szóbanlevő esztendőben csak 
31 dicsekedhetett e kedvező állapottal, 35 faluban már csak az emléke 
élt a kontraktuális viszonynak. Rosszabb volt az itteni helyzet annyiban 
is, hogy urbáriummal rendelkező, vagyis meghatározott szolgálatú 
község mindössze 2 akadt, a többi 299 helység tetszés szerint szolgáltat
ható és adóztatható uzualista volt. Kötelezettségek dolgában egyébként 
a jobbágyság három klasszisa között itt is, Tolná ban is nagyjából ugyan
olyan különbségek figyelhetők meg, mint pestmegyei sorstársaiknál.2 
A hódoltságon kívül fekvő perifériális területeken hasonló állapotokkal 
találkozunk Sopron megyében : a falvaknak mintegy negyedrésze robot
mentes vagy jelentéktelen munkakötelezettségű szerződéses : 202-ből 
47 ; valamivel kevesebb (30 község) urbarialista, heti 1—2—4 napos 
robottal; a fennmaradó tömeg pedig megszabott mérték nélkül szolgáló. 
A két utolsó csoport túlnyomó többségében hereditárius. A szerződése
sek süllyedése itt még a kezdet-kezdetén van, megindulását az mutatja, 
hogy számos helyen a kontraktus mellett mint szolgálmányszabályozó 
tényező, megjelenik az »úzus«, helyesebben az abúzus.3 Nagyot változik 
az általános kép az északi-északkeleti peremvidéken. Abaujban például 
már csak inkább a mezővárosok élvezik a szerződéses helyzet előnyeit: 
209 község közül egészében csak 11 taksás, ezeknek is javarésze (7) 
oppidum. Mellettük egy tökéletlenebb szerződéses típus jelenik meg : 
az egyes kontraktualistáké, a libertinusókéhoz hasonló képződmény. 
Mivel azonban ezek a megyében szerteszét szórva élnek, külön csoport
nak nem tekinthetők. Alig számottevők az urbarialisták is : csupán 
négy községük van. Ilyenképpen úgyszólván az egész megye uzualista : 
nagyrészt röghöz kötve és hetenként 4—6 napos úrdolgával terhelve.4 
A szomszédos 42 községes kis Torna megyében mindössze egy kontrak- 
tualista község van, ezenkívül csak itt-ott néhány család; urbárium 
szerint szolgálók egyáltalán nincsenek, valamennyi többi falu bizony
talan kötelezettségű.5 Hasonlóan nyomasztó helyzetben volt a jobbágyság 
Szatmár megyében is : 247 község közül 200-nál jóval több szokás szerint

1 U .  o. 2 5 — 29. 1.
2 U .  o .  31 — 36. 1 .

S U .  o.  4 9 - 5 3 - 1 -
* U .  o. 67 — 74. É

8 U .  o.  7 5 — 7 7 - 1 -
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élt, vagyis ki volt szolgáltatva a földesúr kénye-kedvének ; urbarialis- 
tának csak 15 falu mondhatta magát, taksásnak pedig csupán három 
mezőváros. Az úrbérrendezéskor azonban még emlékeztek rá, hogy 
korábban 15 község szerződéssel bírt, csakhogy idők folyamán degra
dálódtak.1

S ha ezt a helyzetképet még egy-két vonással kiegészítjük, úgy 
lényegében érzékelhetővé lesz az a változás, mely a XVIII. század má
sodik felének napsugaras, békés korszakában a magyar jobbágysorsot 
majdnem annyira megnehezítette, mint az előző viharos korszak nél
külözései, dúlásai, menekülései. így utalnunk kell mindenekelőtt arra, 
hogy a vázolt fejlődési irányzat elsősorban a nagybirtokon érvényesült : 
éppen abban a szervezetben, mely a törökvilág idején népének a kis 
földesüraságnál nemcsak hathatósabb védelmet, hanem minden bizony
nyal emberségesebb életet is biztosított. Az egy-két falut birtokló vagy 
különösen a compossessorátusban élő, csupán néhány sessio felett ren
delkező nemesúr ugyanis alighanem már az előző századokban is eléggé 
megterhelte a jobbágyait, úgyhogy e kritikus időkben többé nem igen 
szoríthatott a présen.2 E körülménynek pedig majd minden ország
részben, de különösen a Dunántúlon és az Alföldön döntő jelentősége 
volt. Leg3'en szabad ismét az említett vármegyéket például felhoznunk. 
Szatmár megyében mintegy 29, Abaujban 37—38, Tornában 50, Sopron- 
és Tolna megyében mintegy 70, Baranyában pedig több mint 94% volt 
a nagybirtok számaránya, amiből következik, hogy e megyékben a 
j obbágyságnak legalább megfelelő hányada vált a szolgálmány-raciona- 
lizálás és az allodizálás szenvedő részesévé.3 Rosszabb esetben pedig, 
amennyiben t. i. a kisebb birtokok egyrésze is belekapcsolódott e folya
matba, akkor még nagyobb tömeg. Utalnunk kell ezenfelül arra a for
dulatra is, mely ugyanebben a korszakban a nagybirtok vezetésében 
bekövetkezett. A XVIII. század első felében, hasonlóan a megelőző két 
század gyakorlatához, a földesúr mindenütt nagyszámú birtokkezelő 
személyzet igénybevételével, de személyesen kormányozta uradalmát, 
még ha többszáz községből állt is az. Ettől az időtől kezdve azonban

1U. o. 55 — 65. 1. — A szerződéses viszonynak Gömör megyében való 
meghonosodásáról: Ila, i. m. 73 — 77. 1. — A sárospataki uradalom taxásairól : 
Ravasz, i. m. 23 — 25. 1. — Az alsólendvai uradalom árendásairól: Csapody, 
i .  m. 28 —  29. 1. —  A garamszentbenedekiekről Gerendás, i. m. 86—87. 1.

2 Csapodi Csaba: A falu élete (Domanovszky — Balanyi, Művelődés-
történet) IV. 362 — 363.1. — Berlász, i. m. 104—106.1. — Ila, i. m. 32, 58, 82, 53 .1.

3Ld. Lukács Zsófia disszertációjának táblázatait!
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mindig nagyobb tért hódított az abszentizmus néven ismert gazdaság
vezetési rendszer, amelynek áldozatául esett a földesúri-jobbágyi viszony 
minden közeli, személyies maradványa. Az uraság állandó távollétéből 
eredő szükségképpeni bajokat számottevően fokozta az a körülmény, 
hogy éppen ezekben az időkben bomlott fel a familiaritas intézménye 
s vele együtt az a különleges hűségű és emberségű officiális-rend, amely
nek működése az előző korszakban nagymértékben hozzájárult a szo
ciális béke fenntartásához. Az új gazdatisztek már csak fizetett alkal
mazottak voltak, akik a népet nemcsak az úrbéri viszonyból eredő jogos 
igényeik kinemelégítésével károsították meg, hanem azzal is, hogy a 
»legális« földesúri újításokon felül rendszerint nagymennyiségű illegális 
terhet raktak rá.1 Ugyancsak tág kaput nyitotta jobbágyság megnyo- 
morításának az ezidőtájt egyre általánosabbá váló bérlet-rendszer. 
A XVI—XVII. században az árendálás rendszerint csak egyes urasági 
haszonvételekre terjeszkedett ki, s mivel a bérlők többnyire a jobbágy
községek közül kerültek ki, baj nem származott belőle ; egész uradal
mak bérbeadása ekkoriban még nem volt szokás, legfeljebb elzálogosí
tása. Korszakunkban azonban ez a gyakorlat is megváltozott : a bérlet 
a haszonvételek mellett a birtokot is erőteljesen hatalmába kerítette. 
Minthogy pedig a zálogszisztéma megkötöttségei a bérletekkel nem 
voltak összeegyeztethetők, a parasztság a bérlőknek többnyire szabad 
kizsákmányolási tárgya lett.2

A hagyományos úrbériség értelmének és funkcióinak megbontá
sára irányuló felsorolt hatások az 1760-as években már annyira előre
haladott állapotban voltak, hogy az ország egyes vidékein a jobbágyság 
ellenállását idézték elő. Vas és Zala megyében különösen veszedelmes 
zendülések törtek ki. Érdemes egy pillantást vetnünk a forrongó nép 
panaszaira. Mindenütt a régi birtok jogok és régi szolgálmányok önkényes 
földesúri átmagyarázását sérelmezik. Szó esik arról, hogy az uraság 
elzárta a falvak elől az erdőket s a makkszedésért vagy faj zásért díjat 
követel; hogy jó földjeiket, rétjeiket kisajátítja s cserébe értük rossza
kat ad ; hogy a paraszttelkekre, tekintet nélkül azok nagyságára, új 
pénzadót vet k i ; hogy a rendes úrdolgán felül rendkívüli szolgálatra, 
fuvarozásra kötelezi a népet; hogy kocsmajoguktól megfosztja a köz
ségeket ; hogy a szabad bíróválasztás helyébe a kinevezést lépteti;

1 A régi officiálisokról Berlász, i. m. 104—106.1.; Ila, i. m. 58 .1.; az abszen- 
tizmusról és hatásairól Wellmann, i. m. 89. 1.

2 Wellmann, i. m. 91. 1.
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hogy megszegi a szerződéseket ; hogy az úriszéken — ahová a nép nem 
küldhet ügyvédet — módosíttatja az urbáriumokat stb. stb. E jól
ismert jelenségek felsorolása után pedig kijelentik a parasztok, hogy 
földesurukat nincs szándékukban megkárosítani, hanem csupán a régi 
szokásokon alapuló rend visszaállítását kívánják.1 A régi rend azon
ban már végérvényesen a múlté volt, azt helyreállítani többé nem 
lehetett. De a parasztok ellenállásának ezekben az éveiben mégis for
dulóponthoz ért az úrbériség racionalizálásának folyamata. Az eddigi 
egyenlőtlen küzdelembe beleszólt egy hatalmas harmadik, a jobbágy 
másik, nagyobbik tradicionális ura, aki eddig többnyire passzív szem
lélője volt a történéseknek: a király. S z a b ó  D e z s ő  kutatásai 
alapján jólismertek azok a hullámverések, melyek a dunántúli paraszt
mozgalmak nyomán egész a bécsi udvarig felértek s egyéb magasabb- 
rendű motívumok mellett előmozdítói lettek újkori történelmünk leg- 
nagyobbarányú gazdaság- és társadalompolitikai reformtevékenységé
nek : az úrbérrendezésnek.2

Mária Terézia e nagy koncepciójú s feltétlenül nagyjelentőségű 
reformjával azonban a szóbanlevő átalakulás nem ért véget, csak új 
fázisába került. Az úrbérügy egész problémaszövedékének gyökeres 
megoldása ugyanis a dolgoknak sokkal mélyebb, a helyi különösségekre 
gondosabban kiterjeszkedő szabályozását kívánta volna meg. Az új 
országos urbárium szkematikus rendszere erre nem volt alkalmas ; így 
csak részletrendezéseket eredményezhetett. Ismeretes, miket s hogyan ! 
Azáltal, hogy a jobbágytelkek tartozékait pontos számszerűséggel 
meghatározta s a falu földjeit elkülönítette az urasági földektől, kétség
telenül megszüntette az allodizálás korlátlan lehetőségeit. Jelentékenyen 
hatott a szolgálmányok egyöntetű megállapításával is, mert ilyen 
módon útját vágta a consuetudo leplébe burkolt pénz-, termény- és 
robotzsarolások fantasztikus elburjánzásának. A helyi urbáriumok és 
szokásrendszerek hatályon kívül helyezésével pedig kiküszöbölte azokat 
az igazságtalan és méltánytalan állapotkülönbségeket, melyeket a vissza
élés urbarialista és uzualista jobbágyok között terem tett; ugyanekkor 
azonban az új urbáriumnál kedvezőbb szerződések érvényben hagyásá
val s ilyenek kötésének jövőre való engedélyezésével fejlődésképessé 
tette a kontraktualisták feltörekvő rétegét. A legszembetűnőbb bajokat

1 Szabó Dezső: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia 
korában, (Magyarország Űjabbkori Történetének Forrásai c. sorozatban [Buda
pest 1933]) I- 58—67. 1.

2 Legmodernebb méltatása Hóman és Szekfű, i. m. IV. 534—543.



tehát mindenesetre orvosolni igyekezett az úrbérrendezés, csakhogy 
felszínes diagnózis alapján és éppen ezért csak félsikerrel. így például 
mivel a jobbágyirtások magántulajdon-jellege semmiféle biztosítékot 
nem nyert, az irtásvisszaváltds, a legelő- és er deregulációkkal egyetemben 
számottevő további allodizálásokra adott módot.1 Nem volt kellő hatása 
a robotmaximálásnak sem i az uradalmak ugyanis egyrészről törvény
adta elővételi jogukkal élve, az urbáriumban megszabott krajcáros díj 
ellenében szabadon kényszerítették a jobbágyságot super er ogatióra, 
másrészről a legkülönfélébb díjakat és bérösszegeket robotra változtatva, 
számottevően tágították az előírt munkakontingens kereteit.2 Hasonló
képpen nem jutott nyugvópontra a kontraktusok ügye sem : a jobbágy 
teljes magánjogi képességének hiánya ugyanis szükségképpen további 
különféle kijátszásokhoz, visszavonásokhoz vezetett. Növelte a, fogya
tékosságokból származó bajokat az a körülmény, hogy az urbárium 
teljesen figyelmen kívül hagyta a volt hódoltsági területeknek a kontinui- 
tásos országrészekétől merőben különböző viszonyait. Az egész szabá
lyozás inkább a felvidéki szűkföldű jobbágyság kívánalmaihoz igazodott, 
mint az alföldi tághatárú földközösségek érdekeihez. Ebből az egy
oldalúságból aztán az a fonák helyzet adódott, hogy a síkvidéki falvak 
— mivel a telekkimérés nagymértékben megnyirbálta korábbi föld
részesedésüket — nem egy helyen tiltakoztak az urbárium végrehajtása 
ellen.3 A hegyvidéken viszont, ahol a szabályozás valóban segíthetett 
volna a parasztok sorsán, sok esetben a földesurak ellenállása tette 
illuzóriussá a rendezést. Megjegyzendő, hogy más vonatkozásokban 
még félmegoldásokkal se próbálkozott az úrbérrendezés, hanem egy
szerűen szemet húnyt előttük : így a régi földnélküli zsellérség gazda
sági felemelésének s az örökös jobbágyság kiküszöbölésének problémájá
val képtelen volt bármit kezdeni. Ha mindezekhez a negatívumokhoz 
még hozzávesszük a szövegezés félremagyarázhatóságából és a végre
hajtás tökéletlenségéből bekövetkezett visszaéléseket,4 a királyi beavat
kozást megelőző állapotok főbb feszültségeinek fennmaradását lehe
tetlen meg nem állapítanunk.

*
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1 Wellmann, i. m. n o —i n .  1. — Soós, i. m. 67—70. 1.
3 Wellmann, i. m. 112. 1.
3 Wellmann, i. m. 70, 72 — 73, 79. 1.
«Wellmann, i. m. 50 — 51, 1. — Acsády Ignác: A magyar jobbágyság tör

ténete (Budapest 1908) 386—387. 1.
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A XVIII. század harmadik negyedére jellemző szociális állapotok 
genezisének vizsgálata után a szóbanforgó földesúri és fejedelmi törek
véseknek a jobbágyság saját helyzetét illető felfogására, öntudatára és 
törekvéseire gyakorolt hatását kell megvilágítanunk. Bizonyos, hogy 
a hódoltság határvonala ebben a tekintetben is cezúra-jellegű volt. 
Helyzetismeretünk alapján nem kételkedhetünk abban, hogy a dunán
túli és alföldi jobbágylakosság, akár régi telepes volt, akár új, nagyobb 
önállósággal és öntudattal rendelkezett, mint a megszakítatlan földes
úri gyámság alatt élő felvidéki társa. Természetes ennélfogva az is, 
hogy a parasztföldet s a parasztigényeket megtámadó földesúri akciók 
itt gyorsabb s hevesebb reakciót váltottak ki, mint amott. Hiába 
hatott itt elevenebben a barokk szellemiség, a vallásos-karitatív urasági 
megnyilatkozások csak ideig-óráig tudták elfogadtatni a néppel a job
bágysors megváltoztathatatlanságának és a szociális béketürésnek fel
tűnően önző nemesi tanítását. Azok a jobbágyok, akik a törökvilágban 
a parasztvármegye intézményét életrehívták és igen válságos időkben 
gyakorolták a községi önkormányzatot,1 akik földjüket a hódoltságon 
valóságos tulajdon gyanánt bírták, nem tudtak annyira tekintély
tisztelők lenni, hogy ellenmondás nélkül belenyugodjanak a szent
nek tisztelt úzus meghamisításába, a szerződések egyoldalú hatály
talanításába, erdejükből, legelőjükből, irtásukból való kirekesztésükbe, 
bíróválasztási joguk elkobzásába s mindazokba a jogfosztási kísér
letekbe, melyekkel földesuraik velük szemben megpróbálkoztak. Ugyan
így az új telepesek sem tűrték szó nélkül elnyomásukat; a steppe 
megszállói, bárhonnan jöttek is, csak keménynyakú, edzett emberek 
lehettek. S ha a consuetudo széles területeken mégis szabad átmagya- 
rázás tárgya lett s a kontraktualisták mégis tömegesen süllyedtek 
uzualistákká, az bizonyára nem ment símán végbe. Minden olyan fel
fogás, amely a X V III. század látszólag nyugalmas vidéki életéből arra 
következtet, hogy parasztságunk a lengyel vagy orosz jobbágysághoz hasonlóan 
primitív lelkiségü, öntudatlan, bármi megalázást, hatalmaskodást egy
kedvűen tűrő, a társadalmasodás alacsony fokán élő embertömeg volt, 
alapvetően téves. Az idevágó, egyelőre igen szerény kutatásokból is 
megállapítható, hogy a magyar paraszttársadalomban fejlett közösség
tudat élt, még mielőtt a felvilágosodás humánum-eszméi és állampolgár
tanai a falvakig leszivárogtak volna.2 Amikor pedig az elemi oktatás

1Schwáb, i. m. 13, 20 — 43. 1.
2 U. o. Juhász Lajos : Sárvár mezőváros viszálya Draskovich grófok

kal, (Domanovszky Emlékkönyv) 282—301. 1. — Bakács, A magyar jobbágy 
301—3o2. 1.
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kifejlődésével s a népből felnőtt értelmiségi elemek (tanítók, jegyzők, 
lelkészek, deákok) közvetítésével lassanként a jobbágy individuális 
emberi öntudata is kifejlődött, kollektív összetartása pedig meghatvá
nyozódott, majd amikor az urbárium kihirdetésével a királyi-népi 
érdekközösség nyilvánvalóvá vált, a hagyományos természetes fel
fogású úri-paraszti együttélés országszerte súlyos válságba került. 
Az üzemracionalizálás, az abszentizmus, a gazdatiszti- és bérlő-uralom 
által amúgy is megtépázott földesúri tekintély a fejedelmi beavatkozás 
hatása alatt erősen megrendült : a jobbágy megértette, hogy urához 
való viszonya többé nem függ ennek önkényétől, a szolgálmányokat 
ezentúl rögzített számszerűségek, körülírások szerint kell teljesítenie, 
s a netán előadódó visszaélések ellen egész a trónig felmenő úrbéri 
per útján kereshet orvoslást.1 Ami idáig csak a szokás egyre illuzó- 
riusabbá váló emlékeiben élt, t. i. a sessionak a jobbágyhoz való szoros 
tartozása, az úrbéri kapcsolat kétoldalú igény- és kötelességrendszere 
s a paraszt bizonyosfokú függetlensége, most írott, elvitathatatlan 
joggá izmosodott. Az urbárium életbeléptetése s a különféle inter
pretációk nyomán meginduló úrbéri pöráradat csakhamar bizonyossá 
tette, hogy a jobbágy élni is kíván szerzett jogaival, öntudatosulása 
azonban nem állt meg ezen a fokon, az 1780-as években rohamléptekkel 
haladt tovább. II. József intézkedései, még a nem kifejezetten szociál
politikaiak is, jelentős tartalomgyarapodást hoztak létre a paraszt
gondolkodásban. Legnagyobb hatású mindenesetre az ú. n. felszabadító 
rendelet vo lt; a telekhez tapadó paraszti igény ismételt kifejezése 
s az ingó javak feletti szabad végrendelkezés megállapítása fokozta 
a paraszt birtokjogi tudatát s elvetette lelkében a tulajdonföld bírásá
nak vágyát, az örökös-jobbágyság általános megszüntetése, a pálya- 
választási szabadság deklarálása és a megyei tiszti ügyésznek jobbágy
ügyvéddé való kirendelése pedig új, nagy gyakorlati előnyök biztosítása 
mellett tetemesen megnövelte a jobbágy szabadság- és függetlenség
érzetét is. Az elvben bérlővé emelt magyar jobbágy, akinek emberi 
méltóságát a császár a társadalmi megjelölés megváltoztatásával is 
hangsúlyozni kívánta, ezekben az években csakugyan kemény nyakúvá, 
feltörekvővé fejlődött: földesurának országszerte egyre inkább ellen
szegült s megjavított helyzetét sem érezte többé kielégítőnek. Személyes 
szabadságának hiánytalanságát s teljes pörfelebbviteli jogát már ter-

1 Az úr és paraszt lelki eltávolodásáról és az intellektuális parasztelemek 
szerepéről : Wellmann, i. m. 88 — 90, 94—98. 1.; Gerendás, i. m. 89 — 90. 1. ; 
Ila, i. m. 78—79. 1.; Bakács, A magyar jobbágy 303.1.
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mészetesnek tartotta s nem nyugtatta meg a dies officiosi intézményé
nek létrehívása s az oly nagy anyagi hozammal járó korlátlan bormérési 
szabadság megadása sem. Amikor a földmérés és házszámozás gyakor
lati foganatosítását látta, megbizonyosodott róla, amit különben a császár
emberei is úton-útfélen hirdettek, hogy ezentúl a nemesség is részt 
fog venni a közteherviselésben. Az adózás megosztásának vágyából 
aztán idővel szükségképpen kifejlődött az első közjogi törekvés : az 
adómegszavazásban való részesedés kívánása. Úgy látszik paraszt
ságunk rádöbbent a teréziánus és jozefinus reformpolitika alapelvére, 
miszerint a társadalmi emelkedést vagy süllyedést az államelmélet 
elsődleges szükségleteinek, az adózásnak és a katonaállításnak teljesí
tésében való részt vét el mozdítja elő ; ilyenmódon nyilvánvaló lett 
tehát, hogy a nemesség nem-katonáskodásával az adózásba való bekap
csolódása fog bekövetkezni, a parasztság kettős kötelezettsége pedig 
teljes magánjogi képességgel és bizonyos politikai jogok elnyerésével 
fog járni. E felismerés döntő változást idézett elő a nép magatartásá
ban : az úrbéri szimbiózis, mely idáig egyetlen lehetséges életkerete 
volt a parasztnak s amelyet ez magától értetődően mostanáig elkesere
detten védelmezett az urasági racionalizálás ellen, immár kényelmetlen 
lett neki, maga is támadólag lépett fel ellene, meg akart szabadulni 
a számára értelmetlenné vált földesúri felsőségtől. A parasztok szilár
dan hitték, hogy II. József e vágyaik megvalósítója lesz. Erre azonban 
nem kerülhetett sor, mivel a császár grandiózus belső újjáépítési mun
kája még alapvetés közben összeomlott.1

*

A jobbágykérdés mibenlétét tisztázva, megvizsgálhatjuk tárgyunk 
szorosabb vonatkozásait: a kérdés kapcsán kialakult társadalmi és 
udvari nézeteket. Poszt jozefinus nemesi társadalmunknak a szociális 
rendezés ügyében elfoglalt álláspontját a politikai-történeti szintézisek 
már sokszor megtárgyalták. Újabban két idevágó feldolgozásunk 
van.2

1 Mindezekről Marczali Henrik: Magyarország története II. József korá
ban, (Budapest 1888) III. 36—48. 1.

2 Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg nádor iratai, (Magyarország 
Űjabbkori Történetének Forrásai [Budapest 1926]) ; Mályusz : A reformkoy 
nemzedéke, (Századok 1923) 18—73. 1. — Hóman és Szekfű : i. m. V.. 71.,
74— 76., 80— 83., 86— 94*



Az egyik az 1790-es évek közvéleményét három, egymástól élesen 
elváló csoportban szemlélteti: konzervatívok, konzervatív-reformerek és 
radikálisok csoportjában. Az elsőhöz azokat a régivágású, többnyire 
alacsonyrendű nemeseket sorozza, akik a fennálló állapotokon a leg
csekélyebb változtatásokat se kívánták eszközölni, akik minden újí
tástól irtóztak és az ősi alkotmányra nézve veszedelmeseknek kiál
tották ki a legóvatosabb reformterveket is. Az uralkodónak mondható 
második szemlélet harcosait a köznemesség azon legértékesebb elemei
ből származtatja, akik meggyőződéses nacionalisták voltak, de egyszer
smind a jozefinizmus titkos hívei i s ; úgy véli, hogy e csoport be nem 
vallott programmja a nemzet érdekeivel összeegyeztethető József-féle 
reformok újból való megvalósítása volt s rámutat arra, hogy közülük 
kerültek ki a regnikoláris bizottságok mértékadó tagjai, nekik köszön
hetők a nagyértékű, impozáns bizottsági reformmunkálatok. A har
madik irányzat kisszámú híveit szinte kivétel nélkül a feltörekvő pol
gárságban látja ; elismeri, hogy jobbára ezek is művelt, olvasott emberek 
voltak, de konstatálja azt is, hogy hiányzott belőlük a múlt értékelésé
nek készsége, céljuk a francia forradalom társadalmi rendszerének 
megvalósítása volt.1

E koncepciót az idézett másik feldolgozás két pontban módosította : 
egyrészt kétségbevonta a konzervatív-reformerek és operátumaik kitűnő 
jelentőségét, kimutatván, hogy a rendi szervezetnek és a felvilágosodás 
államrendszerének látszat-egyeztetésére irányuló törekvéseik hiába
való próbálkozások voltak; másrészt helyesbítette a »radikálisokéra 
vonatkozó nézeteket, elkülönítvén a nemzeti szellemű írók és költők 
gyülekezetét a nemzetellenes radikalizmus híveitől.2

E korrekciók kétségtelenül talólók, de további kiegészítésekre 
szorulnak. Módosítani kell a három karaszterisztikus politikai-társa
dalmi irányzat formai kategóriáiba illesztett legtöbb tartalmi meg
állapítást. így a merev konzervatívok csoportját nem lehet a nemesség 
demokratikus elemeire, a szegény műveletlen bocskoros tömegekre 
korlátozni, mert hiszen antiaufklär isták köztudomásúlag az összes 
többi rétegekben is szépszámmal akadtak, a mágnások között éppúgy, 
mint akár a bene possessionátus nemesek, akár a városi polgárok között. 
Hasonlóképpen nem indokolt a fontolva haladókat sem kizárólag a 
művelt nemesség tagjaiban látni, a radikálisokat pedig »szinte kivétel 
nélkül« a harmadik rendből származtatni. Ugyancsak tévesnek tekint-

1 Mályusz, i. m. 118 — 141. 1.
2 Hóman és Szekíű, i. m. V. 77 — 87, 90. 1.
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hető az a nézet, hogy a konzervatív reformerek mintegy II. József 
szellemi örökségének nemzeti gondozói, a felvilágosodás és nacionalizmus 
hivatott egyeztetői lettek volna. Ez a hangadó réteg, nézetem szerint, 
részben a jólismert pszeudoauf klär isták ból, a rousseaui népfogalmat 
a populus Werbőcziánus-sal azonosító, a szabadság társadalmi tartalmát 
politikaivá átmagyarázó elemekből állott, részben pedig a Mária Terézia 
rendszerével lassanként megbarátkozó barokk-felvilágosodottakból, de 
semmiesetre sem jozefinistákból. A nagy császár eszméinek magyar 
letéteményesei, az európaiság és magyarság korszerű szintézisének 
munkásai abban a csoportban keresendők, melyet a szóbanlevő feldol
gozás radikálisnak nevez, melyet azonban a csakugyan szélsőséges 
kalandorok kirekesztésével, helyesebb lenne nemzeti- vagy romantikus- 
felvildgosodottnak nevezni. A nemesekből és nemtelenekből szerveződő 
új típusú magyar értelmiség köre volt ez : a felvilágosodás tanait 
igazán átértő, hamisítatlanul értelmező, a nemzetintegrálás programmját 
magyar földön először hirdető, a nagy korfordulót felismerő szellemi 
arisztokratáké. Táboruk nem korlátozódott Pest-Budára, hanem ki
terjedt a vidék széles területeire ; a pesti egyetemi ifjúságon és író
gárdán kívül sok híve volt ennek az irányzatnak a müveit földbirtokosok, 
ügyvédek, tanárok, nevelők, papok, orvosok és közigazgatási tiszt
viselők között, szerte az országban, sőt egy-egy mágnás is felemelkedett 
hozzájuk. II. József tiszta szándékainak ezek a »fiatal magyarok.« 
voltak legigazibb megértői, a császár bukása után ők akarták a romok 
alól kimenteni, ami menthető volt, ők szándékoztak új magyar állam- 
és társadalomépületet emelni az angol-amerikai-francia újjászületés 
stílusában.1

1 Nézeteim igazolására a következő munkák nyújtanak meg nem cáfolt ada
tokat. A »szabadelvű irány« elveinek lényegét — néhány már helyesbbített vonat
kozástól eltekintve — jól meglátta Fraknói Vilmos, Martinovics és társainak 
összeesküvése, (Budapest 1880) 1 —21. 1.; a »szabadelvűek« társadalmi össze
tételéről és elterjedtségéről u. o. 218 — 221, 319—320.1. és Kornis Gyula : A magyar 
művelődés eszményei 1777—1848, (Budapest é. n.) I. 243 — 244, 543. 1. ; az angol
amerikai eszményekről Fraknói, i. m. 115, 118. 1., Marczali Henrik : Alkotmány- 
tervezetek 1790-ben, (Budapesti Szemle 1906) 125. köt. 415. 1., Beöthy Ákos : 
A magyar államiság fejlődése, küzdelmei, (Budapest é. n.) 810. 1. és Gárdonyi 
Albert: A magyar jakobinusok története, (=  A magyar jakobinusok emlékezete 
[Budapest 1919]) 29, 32. 1. ; ugyancsak sok idevágó becses megfigyelés van a 
következő művekben : Marczali Henrik : Az 1790/1-i országgyűlés I —II. (Buda
pest 1907), Fraknói Vilmos : Martinovics élete, (Budapest 1921), Váczy János : 
Kazinczy Ferenc és kora I., (Budapest 1915) és Eckhardt Sándor : A francia 
forradalom eszméi Magyarországon, (Ember és Természet, szerk. Nagy József 
7. köt. [Budapest 1924]).
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Megfigyelésm helyességének igazolására legyen szabad utalásokat 
tennem a »konzervatív reformisták« szociális törekvései és a »radikális« 
irány jobbágyfelszabadítási programmjai között mutatkozó jelleg
zetes különbségekre.

Sokatmondó »fontolva haladó« nyilatkozatok hangzanak el a job
bágykérdésben közvetlenül II. József halála után, amikor a politikai 
élet még csak a vármegyékben zajlik. A megyegyűléseken többnyire 
az ő álláspontjuk a döntő, az ő nézeteik kerülnek bele az udvarhoz 
intézett feliratokba. A pestmegyei álfelvilágosodottak például a job
bágyreformra célozva így írnak : »non sunt nobis jura humanitatis 
ignota, nec erimus alieni, quin iis fruantur, quae sublimior humani
tatis sensus iis, absque detrimento nostri concedendum suadet« ; ugyan
ekkor azonban kétségbevonják, hogy jozefinus politika javára lett 
volna a parasztságnak. Hasonló stílusú és értelmű a zempléniek felirata : 
»az alattvalókat« illetőleg nem akarják az emberiesség törvényeit meg
szegni, de állítják, hogy magánrendelkezés (t. i. az uralkodóé) fel nem 
oldhatja a törvényes úrbéri kapcsolatokat. A bihariak is ilyen álhuma
nista hangot ütnek meg : emberiességük és könyörületességük nem engedi, 
hogy a pórokkal önkényesen bánjanak és törvénytelen zsarolással 
kínozzák őket, ellenkezőleg, tőlük telhetőleg segíteni akarnak rajtuk, 
de a földesúri jogok a tulajdon jogán alapulván, azokat királyi rendele
tekkel megváltoztatni nem lehet. Általában a konzervatív-reformerek 
szellemében megfogalmazott iratok nem szűkölködtek a természet- 
jogokat elismerő kijelentésekben és újítási ígéretekben.1 S mi lett 
ezekből az ígéretekből, amikor a rendek csakugyan elnyerték az úrbér- 
rendezési illetékességet ? Tudvalevő, hogy az 1790—91-i ország
gyűlésen csak hosszas, szenvedélyes viták után, az udvar nem kis 
erőltetésére mentek keresztül a királyi propozíciók : a teréziánus úrbér 
recepciója és az örökös jobbágyság megszüntetése; a sokágazatú kérdés 
összes többi vonatkozásai azonban az országos bizottságok elé utal
tattak. Jól tudjuk azt is, hogy mit tartalmazott a bizottsági operátum- 
nak »a jobbágyság sorsán gondos javaslatokkal segítő«2 konzervatív 
reformprogrammja. A szabadköltözködést az új települési hely előzetes bi
zonyításának elrendelésével megnehezíteni kívánta ; a jobbágy testi 
fenyítő büntetését úgy akarta hagyni, ahogy Mária Terézia megállapí
totta ; nem tartotta tanácsosnak megbolygatni a sessionális külsőségek

1 Marczali, 1790/1. orsz. gyűl. I. 11, 20, 28, 31, 1.
* Mályusz id. cikke 21. 1.
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méreteit sem; a házhellyel vagy igával bíró zsellért azonban a teré- 
ziánus urbáriummal ellentétben jobbágyierhek viselésére kívánta köte
lezni ; a robot-anticipálást a földesúr javára igyekezett átmagyarázni; 
a parasztra nézve életbevágó irtványföldek földesúri kisajátítását ipar
kodott lényegesen megkönnyíteni, kimondván, hogy az irtást megvál
tani csak akkor lesz köteles az uraság, ha az előzetes hozzájárulásával 
létesül, ellenkező esetben egyszerűen elkobozhatja; a faizás jogát 
a jobbágyháztartás szükségletének számszerű meghatározásával akarta 
összezsugorítani, a korcsmajog tekintetében még az országgyűlésileg 
visszaállított Mária Terézia-féle szabályozáson is szorított volna valamit ; 
az úrbéri szerződések érvényét 32 évre javalta korlátozni; végül a 
jobbágypanaszok elintézési módját illetőleg a jelentéktelen 1792 : XII. 
t.-c.-nél is konzervatívabb eljárást tervezett.1 E javaslatokhoz nem 
igen kell kommentárt fűzni; enélkül is joggal tagadhatjuk, hogy miap
jukul a II. József-féle újítások szolgáltak«,2 sőt azt is, hogy a válságos 
állapotokat egyáltalán reformálni akarták. Az pedig, hogy a közjogi 
bizottság munkálataiban a politikai jogoknak a jobbágyságra való 
kiterjesztéséről még negatív formában sem esik szó, ezek után nagyon 
természetesnek tűnik fel.

De lássuk, miben álltak a nemzeti felvilágosodottak elgondolásai? 
Tudvalevő, hogy a diétákon ők törpe kisebbségben voltak, a bizott
ságokban meg éppenséggel nem jutott számukra hely. Ha a megye
gyűléseken felszólaltak, az ókonzervatívok és fegyvertársaik, az álfel- 
világosodottak, lehengerelték őket. Programmjuk kifejtésére csak egy 
lehetőség kínálkozott : a sajtó. E tábort tehát csupán szétszóródó, 
egyéni véleményeket tükröző röpiratok alapján lehet megítélni. Az iro
dalmi kritika a múlt század nyolcvanas évei óta alapos rendezést haj
tott végre a József- és Lipót-korj pamflett-rengetegben, úgyhogy a 
nemzeti felvilágosodottak nemes célú munkáit ma már nem nehéz 
különválasztani a Trenck-szerű kalandorok és Martinovics-féle agent 
provocateur-ök reformkompromittáló füzetkéitől.3 A kilencvenes évek

1 Bakács István János: V á r m e g y e i ja v a s la to k  a z  1 7 9 1. é v i  u r b a r i á l i s  
b izo tts á g  e lő tt (Domanovszky-Emlékkönyv) 5 — 22. 1. és Hóman-Szekfű i. m. V. 
7 7 -8 7 . 1.

2 Mályusz, Sándor Lipót 122. 1.
*Ld. Concha Győző: A  k ile n c v e n e s  évek  r e fo r m e sz m é i é s  k ö v e tk e z m é n y e ik ,  

(Budapest 1885) ; Ballagi Géza : A  p o l i t i k a i  iro d a lo m  M a g y a ro r sz á g o n  1 8 2 5 - ig ,  
(Budapest 1888) ; Szinnyei József : M a g y a r  Írók  é lete és m u n k á i  I —XIV., (Buda
pest 1891 — 1914).



eseményeit tárgyaló historikusaink Fraknóitól Szekfűig ismételten 
bemutatták ennek az igazi reformirányzatnak íróit és írásait, újból 
tárgyalásuk tehát részemtől felesleges. Csak annyiban térek ki e vonat
kozásra, amennyiben ez fentebbi nézeteim bizonyságára és a követ
kezőkben ismertetendő udvari szociálpolitika mérlegeléséhez szükséges. 
Ismeretes, hogy a »radikális«-terveket legteljesebben a korszak leg
nagyobb politikai írója, Hajnóczy József foglalta rendszerbe. A fel
világosodás és nacionalizmus kitűnő ötvözetét létrehozó műveiben az 
alkotmányjogi fejtegetésekkel szoros kapcsolatban jelenik meg a job
bágykérdés. A zseni nagytávlatú, biztos tekintetével látja meg, hogy 
a jobbágyfelszabadítás nemcsak szociális, hanem nemzeti érdek is. 
Ő az első magyar, aki »integra natio«-ról beszél, amelybe minden tár
sadalmi osztály beletartozik, a parasztság is. Megállapítja, hogy Magyar- 
ország csupán akkor lesz szabad, ha a nemzet mindazokat a fizikai és 
erkölcsi erőket is egyesíti magában, amelyek a nem-nemesek társadal
mában rejlenek. A jobbágynak a nemzetbe való bekapcsolását a maga 
teljességében fogja fel: meg van győződve róla, hogy az úrbériség 
megszüntetése önmagában nem biztosítaná e célt, ezért elmulasztha- 
tatlan feladatnak taitja a politikai jogoknak a néppel való megosz
tását is. Gyakorlatilag a progiamm első része örökváltság, illetve bérlet
kötések révén volna lebonyolítható ; a jobbágy telek váltságdíja tízévi 
átlagos jövedelmével volna egyenlő, mely összeget akár egyszerre, akár 
részletekben, terményben vagy pénzben egyaránt leróhatná a paraszt ; 
a megváltott telket a jobbágy tulajdonjogon bírná s következéskép 
felszabadulna a földesúri hatóság alól. A regálék azonban továbbra 
is különleges földesúri jogok maradnának. Az úrbériség fokozatos 
kiküszöbölésével párhuzamosan történhetnék a nemesi jogok kiter
jesztése : birtokszerzési és hivatalképesség, közteherviselés, idézési és 
törvényelőtti egyenlőség. Az elavult társadalmi berendezés összes 
hátrányait tisztánlátó ember megfontolt, higgadt, minden forradalmi 
demagógiától mentes, reális javaslatai ezek, melyeket bajosan lehet 
történetietlen gondolkodás termékeinek nevezni.1 Hogy pedig nem

1 Egyéniségét és politikai programmját történetkutatóink (Mályusz kivéte
lével) mindenkor a legnagyobb elismeréssel méltatták : v .  ö. Fraknói, Marti
novich és társai, 98 — 120.1. ; Concha, i. m. 154—168.1. ; Ballagi, i. m. 330 — 334. 
1.; Marczali, Alkotmánytervezetek, 413 — 422. 1. ; Marczali, 1790/1. orsz. gyűl., I. 
75 — 80. 1. ; Szinnyei, i. m. IV. 289 — 298. 1. ; Beöthy, i. m. I. 761, 776, 796, 807, 
809 — 810.1.; Gárdonyi, i. m. 26—36.1. ; Fraknói, Martinovics élete, 99—100. 1. ; 
Mályusz, Sándor Lipót, 134—136. 1.; Hóman—Szekfű, i. m. V. 63 — 64. 1. — 
Kor- és sorstársa K a z i n c z y  F e r e n c z  a változó világnézetek, politikai
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a nagytehetségű, de származása miatt mellőzött jobbágyivadék kor
látlan feltörekvési vágya szólt Hajnóczyból, hanem a tényleges nemzeti
társadalmi szükségletek megérzése, arra jeles bizonyíték a »radikális«- 
tábor egy mágnás tagjának, Batthyány Alajosnak reformelaborátuma. 
A gróf nem tartozott a kor felszínes gallománikus főurai közé, ellen
kezőleg lelke mélyéig antirevolucionista v o lt; a reformokat ő a for
radalom megelőzése céljából tartotta szükségeseknek. Elgondolásai mégis 
majdnem teljesen fedik Hajnóczyéit, magánjogilag valamivel kevesebbet, 
közjogilag azonban többet involválnak amazoknál. Az úrbéri kapcsola
tot ő is bérleti viszonnyá kívánta korszerűsíteni, a parasztot az úri 
hatóság alól teljesen fel akarta szabadítani, csak éppen az örökváltság 
gondolatát nem vetette fel. Politikai tekintetben viszont a legvégső 
határig menő engedményeket kíván adni. A Hajnóczy által javasolt 
jogkiterjesztésen túl a törvényhozásban való részvételre is feljogosítani 
kívánta a jobbágyságot.1 Hivatkozhatunk az ekkoriban még ugyancsak 
romantikus-aufklárista Széchényi Ferenc grófra, aki a parasztok han
gulatának megjavítása céljából ugyancsak javaslatba hozta a hadiadó 
terhének a nemességre való részleges, sőt akár teljes áthárítását ;2 
vagy egy-két valóban maradi reformerre : Fekete János grófra, aki 
a diétán s Vay Józsefre, aki a megye- és országgyűlésen egyaránt kép
viseltetni akarta a jobbágy társadalmat, avagy Tallián Pálra, aki — 
a jobbágyság azonnali felszabadítását és politikai kapacitását követelő 
nagynevű közgazda-politikussal, Berzeviczy Gergellyel szemben — 
hosszúlejáratú örökváltságot, közteherviselést, közhatóság alá helyezést 
hirdetett; ezek a javaslatok egyenként igazolják a radikális igények 
politikus és historikus jellegét.3

összegezve az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy a kilencvenes 
évek elején a reakciósok és a jelszavas felvilágosodottak mellett volt 
a magyar társadalomnak egy rétege, amely a felvilágosodás nemzetileg

és egyéni felfogások által el nem törölhető, át nem értelmezhető szavakkal örökí
tette meg emlékét: »Én tisztább lelkű, nemzete díszéért, javáért inkább lángoló,
tudósb, fáradhatatlanabb embert nem ismertem; nem nemesebb lelkűt, nem böl- 
csebbet.<< (Pályám emlékezete. Nemzeti Könyvtár, Budapest 1879, 144. 1.). — 
Kiadott és kéziratos műveinek jegyzékét Gárdonyi A. állította össze : i. m. 54. 1.,

1 Fraknói, Martinovics és társai 14—18. 1., Concha., i. m. 127 —132, 134, 
140. 1., Ballagi, i. m. 321 — 330. 1.

* Marczali, Alkotmánytervezetek 398 — 401. 1., Marczali, 1790/1. orsz. gyűl. 
I. 84—86. 1., Fraknói, Martinovics és társai, 10, 251. 1., Fraknói, Martinovics 
élete, 9. 1.

3 Marczali, 1790/1. orsz. gyűl., I. 306—316. 1.



közömbös demokratikus reformprogrammját a bécsi udvartól függet
lenül a magyar nemzet javára kívánta értékesíteni.

*

II. Lipót magyarországi jobbágypolitikájának megítélését illetőleg 
igen különböző vélemények alakultak ki történetírásunkban.

Egykorú nemesi hiedelmek alapján sokáig kísértett például az 
a nézet, hogy az udvar a rendi függetlenségi mozgalmak letörésére 
ultima ratio-ként fel akarta lázítani az amúgyis forradalmi hangulatú 
magyar paraszttömegeket. Más, higgadtabb felfogás csupán annyit 
konstatált, hogy Lipótnak eltökélt szándéka volt a József-féle reformok 
folytatása. Ismét más írók úgy vélték, hogy Lipót inkább Mária Terézia 
társadalompolitikai elveit vallotta, mint Józseféit.1 Végül a legújabb 
vélemény szerint az udvar »II. Lipót alatt feladta hagyományos jobbágy
védő programmját s ezzel lemondott a társadalmi fejlődés modernizá
lásáról és meggyorsításáról. . .«2

Csakugyan a teréziánus és jozefinus hagyományok, a magyar- 
országi mozgalmak és a francia forradalmi események hatásának jelentő
ségét a publikus királyi megnyilatkozásokon — II. Lipót közismert 
politikai őszinteséghiánya miatt — lemérni igen bajos. Hogy a leopoldi 
udvar intern szociálpolitikai beállítottsága valóban milyen irányzatú 
volt, radikális-e, mérsékelt vagy reakciós, illetőleg konstans volt-e 
vagy átalakuló, annak eldöntését az alábbiakban államtanácsi akták 
alapján fogom megkísérelni. Tudva azt, hogy Lipót egyes igen ritka 
esetek kivételével mindig magáévá tette a Staatsrat felfogását,3 e votu- 
mokban és rezolúció-tervezetekben az udvar igazi meggyőződését fogjuk 
szemlélhetni.

Az államtanács Lipót uralkodásának két éve alatt meglehetősen 
sokat foglalkozott a magyarországi jobbágykérdés dolgaival. Hogy az 
úrbérügy megszűnt királyi jog lenni, az egyelőre nem igen látszott meg 
az adminisztrációban : hatósági jelentések, beadványok, fellebbezések 
számos alkalmat adtak az udvarnak szociális szemlélete kifejezésére. 
Hasonlókép nem csökkent e problémák iránti érdeklődés sem, hiszen 
a Staatsrat személyi összetétele úgyszólván teljesen józsefi maradt : 
Izdenczy—Eger—Reischach—Hatzfeld—Kaunitz csoportosításban. Ferenc
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1 Marczali, 1790/1. orsz. gyűl., I. 84. 1., II. 155. 1., Acsády, i. m. 413. 1.
2 Hóman és Szekfű, i. m. V. 90. 1.
’ Mályusz, Sándor Lipót, 32. 1.
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jöh*r$eg trónörökös bekapcsolódása alig éreztette hatását. Ez a személyi 
együttes egyébként a megítélések alapirányát, az összbirodalmi érdek 
és a tiszta aufklárizmus zsinórmértékének érvénybenmaradását is előre 
jelzi. Mégis lehetetlen fel nem tenni, hogy az új uralkodó egyénisége és 
politikai stílusa, nemkevésbbé a hazai és külföldi események bizonyos 
fokú módosulásokat ne idéztek volna elő az államtanácsosok vélemény- 
nyilvánításaiban. Ez azonban csakis az ügyintézés tüzetes vizsgálatából 
derülhet ki.

Bemutatandó anyagunk javarészét az irodalmi feldolgozásokból 
többé-kevésbbé ismeretes jobbágymozgalmak aktái képezik ; ezek tar
talmazzák a legbeszédesebb, legőszintébb vótumokat és rezolúciókat, 
ezekből rekonstruálható tehát legteljesebben minden árnyalati különb
ségével az udvari felfogás. Az úrbéri pörök iratcsoportja — mivel az 
elintézés többnyire a kancelláriai javaslat elfogadásával történt —csak 
elvétve tartalmaz egy-egy karaktéi isztikus tanácsi vagy királyi nyilatko
zatot. Ezekből tehát csak néhány szemelvényt fogunk bemutatni.

A parasztok 1790—91-i zavargásai három vidéken mutattak ve
szedelmes tüneteket : a Felső-Tisza mentén, Zemplénben és Szabolcsban, 
aztán a Szepességen, s végül a Dunántúlon, Fejér és Tolna megyében. 
Az első területről száz év alatt immár a harmadik társadalmi forradalom 
volt elindulóban: az 1697-i Tokaji-féle zendülés,1 meg a Rákóczi- 
felkelést bevezető Esze Tamás-féle mozgalom után most, 1790 tavaszán 
ismét lángra lobbanni készül a népi elégületlenség parazsa. II. József 
alatt itt az északkeleti megyékben szaporodtak el leginkább a felvilá
gosodás bátorszavú nemesi hirdetői s a császár halála után ugyanitt 
dühöngött legképtelenebbül a nemesi reakció.2 A jobbágyságnak is itt 
kellett tehát legintenzívebben megéreznie, mekkora veszély rejlik reá
nézve a bekövetkezett politikai fordulatban.

A magyar udvari kancellária május 15-én terjeszt elsőízben elő
adást az uralkodó elé a jobbágyság mozgolódásairól.3 Jelenti, hogy a 
zempléni nép körében egy Szabolcsból eredő magyarnyelvű lazító tartalmú 
»decretum« forog közkézen, mely felszólítja a parasztságot, ne engedjen 
II. József elrendeléseiből egy hajszálnyit is eltörölni, mert »azok mind 
szentek, igazságosak és hasznosak, mintha az Isten mondotta volna azokat, 
sőt II. Péter Leopold, Magyarország királya« nevében bontson zászlót,

1 Hóman és Szekfű, i. m. IV. 270 — 271. 1.
2 Marczali, 1790/1. orsz. gyűl., I. 229—230.1., Fraknói, Martinovics és társai, 

191 —193. 1., Eckhardt, i. m. 146. 1., Váczy, i. m. I li ., IV., VII., VIII. és IX. 
fejezete:

3 Staatsratsakten 1790: 1276 (a bécsi Staatsarchivban).
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keljen fegyverre s koncoljon fel minden földesurat.1 Ugyanebben a 
megyében egyéb nyugtalanító jelenségek is konstatálhatok: Talkó 
falu jegyzője például egy görögkatolikus klerikus elbeszélése nyomán 
hirdette, hogy a munkácsi görögkatolikus püspök az ungvári iskolában 
konkrét kijelentéseket tett egy küszöbönálló parasztlázadásról; Brus- 
nyic község görögkatolikus plébánosa ugyancsak lázító beszédet tartott 
a nép előtt, s jelentős izgató tevékenységet fejtenek ki a sztropkói 
sóhivatalnokok is. A zempléni főispán a szolgabírákat és földesurakat 
a legéberebb vigyázásra szólította fel, tárgyalt a rakamazi katonai 
parancsnokkal az ott állomásozó csapatoknak Tokajba való esetleges 
átvitele felől, s erélyes intézkedéseket kért a sóhivatalnokok ellen. 
Rendeléseket tett e tárgyban a helytartótanács is : a földesuraknak 
ajánlotta, hogy több mérsékletet és szelídséget tanúsítsanak a nép 
iránt, szüntessék be az erőszakos végrehajtásokat s tartózkodjanak 
mindenféle elnyomástól; a munkácsi görögkatolikus püspököt, az egri 
püspökkel meg a tiszáninneni és tiszántúli református szuperintendenssel 
együtt felkérte, működjék közre a nép megnyugtatásában ; a katonai 
főparancsnokságtól és a hajdúvárosok kapitányától szükség esetére 
fegyveres támogatást kért ; Zemplén és Szabolcs megyét pedig utasí
totta, hogy a szervezkedés körülményeinek és a parasztkiáltvány szer
zőjének felkutatásában a legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal 
járjon el. A kancellária mindezt jónak és célravezetőnek találta. Nem 
volt sok megjegyeznivalója az államtanácsnak sem; a mozgolódást 
Izdenczy interpretációja alapján a politikai válság egyik mellékzöngéjé- 
nek tekintette s remélte, hogy forradalmi kitörésre nem fog sor kerülni. 
A munkácsi görögkatolikus püspököt Izdenczy védelmébe vette (»testis 
enim ab auditu auditus, testimonium praebens, nullam fidem meretur«), 
a parasztkiáltványt illetőleg pedig úgy vélekedett, hogy az természetes 
reakció volt a februári és márciusi megyegyűléseknek a József-féle 
rendeleteket el nem ismerő és a tereziánus urbáriumot törvénytelennek 
nyilvánító határozataira ; egyébként csak annyit jegyzett meg, kívá
natos, hogy a szikra lángra ne lobbanjon. Eger, a parasztságnak e lelkes 
szószólója, a legtisztább humanizmus képviselője, megrettenve a ké
szülő lázadás hírétől, egyebet nem tudott mondani, csupán a legóvatosabb 
magatartást kívánta a hatóságok figyelmébe ajánltatni. Miután Rei- 
schachnak és Hatzfeldnek se volt érdemleges megjegyzése a király 
— forradalomellenes felfogására jellemzően2 — megerősítette a hely-

szö v eg é t közli Marczali, 1790/1 orsz. gyűl., I. 231 — 235. 1.
2 Marczali, 1790/1. orsz. gyűl., I. 235. 1. II. 161 — 162. 1.



tartótanácsi intézkedéseket és kihangsúlyozta a tapintatos vizsgálati 
eljárás szükségességét.

Pár nap múlva, május 17-én a kancellária újabb kiegészítő jelen
tést tett e tárgyban.1 Közölte az uralkodóval, hogy a parasztok decre- 
tumát Borsod és Abauj megyében is megtalálták a nép között, s most 
a hatásosabb nyomozás érdekében a szóbanlevő megyék 100 dukát 
jutalmat helyeztek kilátásba a szerző kézrekerítőjének; Zemplén és 
Szabolcs megye vezetősége pedig — az utóbbi azért is, mivel néhány 
falu dúvadírtás végett fegyvereket kért — elhatározta, hogy a jobbágy
ság szándékainak kipuhatolására néhány álruhás nemest fog kiküldeni 
a gyanús községekbe. Mindezeket a terveket a helytartótanács is magáévá 
tette, a kancellária pedig kiegészítette azzal, hogy a feljelentői jutalom 
megkétszerezését és bizonyos óvóintézkedéseknek valamennyi megyére 
való kiterjesztését ajánlotta. Az államtanácsban a megfontoltság mel
lett ezúttal az intelem hangja is megszólalt, mégpedig Hatzfeld szavával. 
Megjegyezte az igazgató államminiszter, hogy mivel az álruhás emisszá- 
riusok kimenetele úgyis kiderülne s csak rosszvért szülne, alkalmazá
sukat mindenképpen mellőzendőnek ta rtja ; e helyett sokkal üdvösebb 
lenne, ha magánösszejövetelein és kongregációiban a nemesség megszűnne 
József császár parasztvédelmi rendeletéinek hatálytalanítását követelni, 
s ha komoly mérsékletet tanúsítana a néppel szemben. Hatzfeld kioktatását 
Lipót király teljes egészében rezolúcióvá emelte.2

A helyzet feszültsége azonban tovább tartott : a kancelláriának 
június 4-én ismét volt idevágó jelenteni valója.3 Előterjesztette Zemp
lén és Szabolcs megye helytartótanácsilag jóváhagyott közcsendbizto- 
sítási intézkedéstervezetét a francia és németalföldi híreknek a nép 
által olvasott újságokból való törléséről, a puskaporkereskedelem kor
látozásáról, a nemtelenek fegyvertartásának tilalmazásáról, az ital
mérési jog községi gyakorlásáról és a koronázási amnesztiának a köz- 
biztonság szempontjával való összeegyeztetéséről; másrészt a debre
ceni magisztrátus sajtópanaszát, a városi újság ki vonatnak két izgalom-
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1 Staatsratsakten 1790: 1299.
2 U. o. »Am sichersten aber dürfte dem von Seiten der Bauern besorglichen 

Aufruhr vorgebeugt werden, wenn man durch die Obergespänne die Sache dahin 
einleiten wird, daß die adelichen Komitatsinwohner weder in ihren Privat
zusammenkünften, noch weit weniger aber in den Kongregationen etwas auf 
die Bahne bringen, welches dem Bauernstände glauben machen könnte, daß 
die Edelleute eine Abänderung desjenigen verlangen, was von Seiner Mayestät 
dem höchstseligen Kaiser zum besten des Bauernstandes angeordnet werde.«

3 Staatsratsakten 1790: 1650.



keltő álhíréről: 30.000 porosz fegyvernek a városban való megtalálá
sáról és tíz haramiavezérnek a környéken való elfogatásáról. A kan
cellária a maga részéről is a legkomolyabban ajánlotta a magyarországi 
sajtó gondos megcenzurázását, különösen a Bécsben megjelenő magyar 
újság híranyagának a Wiener Zeitunghoz való igazítását, mivel a francia, 
németalföldi és lüttichi püspökségi eseményeket másként aligha lehet 
titokban tartani. Az államtanács izgalom nélkül fogadta e tervek refe
rálását, se kritikát nem gyakorolt, se módosításokat nem eszközölt. 
Izdenczy csupán egy politikai nyilatkozatot tett : megállapította, hogy 
mivel a Mária Terézia-féle urbárium az országgyűlésen jelenlevő főpapok 
és urak ellátására bizonyos pénzadót ró a jobbágyságra, célszerű lenne 
a diéta mielőbbi berekesztésével megszüntetni a békétlenkedő népnek 
e tehertöbbletét. Eger a zemplénmegyei előadás egy kitételére, a nemes
ségnek a nép iránt érzett atyai indulatára apellálva, ennek gyakorlati 
nyilvánítását ajánlotta. Reischachnak és Hatzfeldnek nem volt mondani
valója s így az uralkodó is megjegyzés nélkül fogadta el a kancellária 
javaslatait.1

Mielőtt a zempléni állapotokról újabb jelentés érkezett volna, az 
udvarnak alkalma nyílt az elégületlen jobbágyság egynémely konkrét 
kívánságát megismerni. Egy névtelen beadvány2 a plebejusok tízrend
beli kérelmét terjesztette az új király elé : kérte az örökösjobbágyság 
végleges megszüntetését, az úrbéri terhek csökkentését és szabatosabb 
körülírását, a robot megválthatóságát s a szolgálatoknak a négy év
szakra való arányos elosztását, a falubíró fölött az alispánnak és a 
szolgabírónak kizárólagos közügyi elöljáróságát, az előfogatadási köte
lezettség pontos szabályozását, a parasztrendű tanult elemeknek poli
tikai, közgazdasági, katonai szolgálatképességét s postai alkalmazható
ságát, a közadó leszállítását, a jogerős kisebb büntetéseknek pénzen 
való megváltását s a testi fenyítésnek visszaeső és nagyobb vétkesekre 
való korlátozását, a községi szolgálatnál a valláskülönbségek figyelmen 
kívül hagyását, végül a teljes (nagyban és kicsinyban való), mindenkit 
megillető boreladási szabadság biztosítását. E kívánságok tolmácsolása 
kapcsán a kancellária csak annyit jegyzett meg, hogy azok egy része 
már pozitív szabályozást nyert, őfelségének azonban jogában áll ország- 
gyűlési propozíciók formájában, idevágó kezdeményező lépéseket tenni. 
Az államtanácsban Izdenczy teljesen osztotta a kancellária nézeteit, 
Eger azonban nem állhatta megjegyzés nélkül: »a beadvány szerzője
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2 Staatsratsakten 1790: 1830..
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igazi emberbarát lehet, — írta — aki az emberiség jogait valóban szívén 
viseli; de nagyon bölcsen tette, hogy nézeteit csak őfelségével közölte s nevét 
egyébként elhallgatta. Kívánom, hogy a kancellária a szóbanlevő pontok 
emlékezetben tartására vonatkozó ígéretét megtartsa.« Reischach és 
Hatzfeld érdemleges hozzászólása híján Lipót egyszerűen tudomásul 
vette a tájékoztatást.1

A nemesség sokoldalú, részben önkényes óvóintézkedései úgy
látszik lassan meghozták a kívánt eredményeket : június közepén 
Zemplénből is, Szabolcsból is a válság elsimulását jelző tudósítások 
érkeztek. Amennyire megnyugtatták e hírek az udvart, époly felhábo
rodást váltottak ki belőle a megyéknek titokban foganatosított, első
sorban kétségtelenül a jobbágyság ellen irányuló, de az udvar ellen is 
fordítható önhatalmú intézkedései. Kiderült, hogy a szóbanlevő két 
megyében valóságos inszurrekció szerveződött : a nemesség fegyverben 
áll, s állandó gyakorlatokat tart ; Szabolcsban ezenfelül megyei kikül
döttek faluról-falura járva feleskették a népet a nemesség hűségére.2 
Lipót király a kancelláriának bizonyos jelentéktelen zempléni izgatá
sokról beszámoló június 21.-i jelentésére, az államtanácstól függetlenül, 
sajátkezűleg jegyezte rá a következőket : ». . . mivel a felkelésnek ez 
a fajtája törvény- és alkotmányellenes, a legsúlyosabb következményekkel 
járhat; azonnal kérjen tehát a kancellária erre vonatkozólag jelentést a 
helytartótanácstól és a szokásos úton utasítsa a megyéket e dolog beszünte
tésére.«3 A szabolcsi felesketési tüntetést viszont a király Eger találó 
megjegyzései4 után sokatmondó hallgatással tudomásul vette.

Látható tehát, milyen nehéz helyzetben érezte magát az udvar : 
meggyőződhetett róla, hogy a királypárti parasztság mozgalmai íme 
könnyen végzetessé válható nemesi rebellió kirobbanásához vezethet
nek s aztán ki tudja hová. Szépen megnyilatkozik ez a nemességellenes, 
de jobbágylázadástól is félő ideges hangulat a zempléni-szabolcsi krízis 
augusztusi záróaktájában,5 ahol egymás mellett szólal meg a jozefiniz
mus és az árnyékát előrevető opportunista politika hangja. Az előbbit

l U .  o .

2 Staatsratsakten 1790: 1898.
3 Staatsratsakten 1790 : 1897. »Weil . . . eine Art von Insurrection . . . 

gesetzwidrig und auch wider die Konstitution ist, und die übelsten Folgen nach 
sich ziehen könnte, so wird die Kanzley auf das baldigste über die Beschaffenheit 
dieser Sache von der Statthalterei einen Bericht abfordern und durch die gewöhn
lichen Weege an das Komitat den Befehl ergehen lassen, um es abgestellen.«

4 Staatsratsakten 1790: 1898.
6 Staatsratsakten 1790: 2432.
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Izdenczy szólaltatja meg : »A parasztok tudják, — mondja — hogy a 
nemesség a január 28.-Í leirat kibocsátása után rendezett megyei kon
gregációkban ünnepélyesen tiltakozott a leiratban foglalt három tétel, 
köztük a jobbágyokkal való bánásmódra vonatkozó pont ellen, s hogy 
némelyek nem átallották a jobbágyok felett szuverénitást követelni 
maguknak. Azt is tudják, — folytatja Izdenczy — hogy a nemesség az 
ő erszényükből évente 100.000 forintot juttat a magyar nemesifjúság 
jobb nevelésének céljaira. Tudják, hogy az országgyűlési követek diur- 
numát, mely némely megyékben igen jelentős teher, nekik kell fizetniök 
s hogy a diéta, noha a követek már több mint két hónapja együtt van
nak, még nem kezdődött meg. Tudják, hogy a rendek idáig egy szót se 
szóltak a nép érdekében s kémeik hírül viszik nekik, mint fáradozik 
a nemesség saját hatalmának növelésén és a királyénak korlátozásán, 
ami sejteti velük leendő sorsukat. Tudatában vannak a parasztok annak 
is, hogy a törvényellenesen szervezett bandériumok az ő számukra is 
rossz előképek és már látják, hogy e törvénytelen alakulatok fenntar 
tásához nekik is hozzá kell járulniok. Mindezek a körülmények, melyeket 
kötelességem mulasztása nélkül nem hallgathatok el Felséged előtt — 
így végzi Izdenczy — a II. Ulászló korabelihez hasonló parasztlázadás 
készülődésére engednek következtetnem. .  .«x A félelem hangja pedig 1

1 U. o. »Die Bauern wissen, daß in den Komitats-Kongregationen, so nach 
Erlassung des Rescripts v. 28. Jänner d. J. abgehalten worden sind, der Adel 
wider die drei in diesem Rescript reservirte Punkte, wovon sich einer auf die 
Behandlung der Unterthanen bezieht, feierlich protestiret habe, und daß einige 
sich sogar anmaßten, die Souverenität über ihre Unterthanen zu behaupten. 
Sie wissen, daß der Adel auf dem Beutel der Unterthanen jährlich m/100 frt bewilliget 
habe, um der hungarischen adelichen Jugend Gelegenheit zu einer besseren Erzie
hung zu verschaffen. Sie wissen, daß die Diurna der zum Landtag Abgesandten, 
so der Lage nach in manchen Komitaten sehr hoch ausgefallen sind, tragen 
müssen, und obschon die Stände bereits über 2 Monate beisammen sind, der 
Landtag noch nicht einmal seinen Anfang genommen habe. Sie wissen, daß die 
Landstände bisher noch keine Silbe zu gunsten der Unterthanen vorgebracht 
haben, denn sie sollen in loco Comitiorum celebrandorum wirklich heimlich 
bedungenen Spionen haben, die ihnen alles treulich was da vorgeht, berichten, 
mithin auch dieses, wie die Stände ihre Macht zu erweitern, und jene des Königs 
auf das äußerste einzuschränken suchen, woraus sie Bauern nachstehende Schluß
folge ziehen, was dürfte also wohl für ein Loos den Unterthan treffen ? Sie 
begreifen wohl, daß die gesetzwidrig errichtete Bandereien, auch für die Bauern 
zum Schreckbild dienen sollen, und nehmen nun wahr, daß auch sie zu diesen 
gesetzwidrigen Institut beitragen sollen. — Alle diese Umstände zusammen
genommen, die ich Euer Majestät ohne wider meine Pflicht zu handlen, nicht 
bergen kann, machen mich mit gutem Grund einen Bauernaufstand wider den 
Adel, wie es unter dem König Wladislav II. Polono geschah, besorgen . . .«
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Ferenc trónörökösből tör elő : ». . . egyáltalán nem kívánom, hogy a pa
rasztok bármikor érezni kezdjék erejüket s egyszer lesújtsanak a nemesekre; 
az utóbbiak bizonyosan a rövidebbet húznák, amire most, amikor oly 
makacsul kitartanak követeléseik mellett, aligha gondolnak.«1 De a 
felsőtiszavidéki viharsarok lassan elcsöndesült.

A parasztlázadás réme azért nem szűnt meg kísérteni. Augusztus
ban a Magas-Tátra aljából érkeztek nyugtalanító hírek. Egy bányaügyi 
udvari kamarai jelentés2 közölte az uralkodóval, hogy tavasszal a 
szepesmegyei Krompach vidékén a Csáky- és a Máriássy-uradalomból 
200—300 paraszt verődött össze és csak a véletlenen múlt, hogy a tömeg 
erőszakosságokra nem vetemedett. A mozgalom kirobbanására bizonyos 
gazdatiszti visszaélések (a káposztáskertek kőfallal való kötelező be
kerítésének elrendelése, aztán romlott uradalmi káposztának a parasz
tokkal való kényszerű megvásároltatása) adtak okot, de a feszültség 
mögött általánosabb jellegű jobbágytörekvések húzódtak meg : a na
gyobb szabadság, kisebb adó és kevesebb robot vágyálmai. E nézetek 
csakhamar igazolást nyertek. Október közepén már a kancellária is 
jelentette,3 hogy a Szepességen két, rendkívül veszedelmes irat forog 
közkézen ; mindkettő felkelésre és a nemesség kiirtására buzdítja a 
parasztságot. Az egyikben az udvarra nézve is kellemetlen kitételek 
foglaltatnak, így például, hogy Lipót császárnak ugyanaz a célja, mint 
Józsefé volt, mindent elpusztítani, ami nemesi; hogy az országgyűlés 
addig nem akarja Lipótot megkoronázni, amíg ígéretet nem nyer tőle 
a nemességnek a nép felett gyakorolható teljhatalmára nézve ; hogy 
a nép mellé állt király példáját szükség esetén a parasztfiúkból álló, 
parasztpénzen tartott katonaság is követni fogja. Érthető, ha e súlyos 
inszinuáció hallatára az udvaron még inkább erőt vett a bizonytalanság 
érzése. Az államtanácsban Izdenczy mintegy önigazolásul, szinte meg
ismétli előbbi vótumát, de a parasztmozgalmak elsimulásába vetett 
reményét erősebben aláhúzza : »Világosan látható, — írja — hogy a 
parasztok mindenről, ami az országgyűlésen történik, pontosan értesülve 
vannak . . . érezni kezdik erejüket s terheiket, melyeket a polgárság támo
gatásával egyedül hordoznak. Zúgolódnak a nemesség és a még meg 
nem nyílt országgyűlés ellen, mivel tudomásuk van róla, hogy a rendek 
nem akarják őfelségét királyukul elismerni s hogy egyesek törvényes 
fejedelmük ellen lázadást szervezendő, Poroszországtól kértek segít-

1 U .  o.
2 Staatsratsakten 1790 : 2323.
3 Staatsratsakten 1790: 3344.
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séget; azt sem nézik jószemmel, hogy a nemesség minden tehertől mentes 
akar maradni s komoly fenyegetésekkel tiltakozik az ilyen törekvések 
ellen. Szívemből kívánom, — írja befejezésül — hogy a tervbevett 
intézkedések hatásosak legyenek s nagyobb baj ne kerekedjék . . .«x 
Majdnem ugyanilyen értelemben nyilatkozik Eger is : »A parasztság 
nemcsak a jogait, de erejét is érzi már; adja Isten, hogy a megnyitandó 
országgyűlés célszerű végzéseket hozzon, különben Magyarországon ment
hetetlenül kiüt a tűz s talán átharapódzik a szomszédos német tartomá
nyokra i s . . . «1 2 Reischach ugyancsak azt óhajtja, bárha létesülnének 
oly szabályok, melyek mindenfajta földesúri elnyomás ellen megvédel- 
meznék a népet ! E mérsékelt fronttal szemben az államtanács másik 
három tagja ridegebb álláspontra helyezkedett a zendülés megítélésében. 
Hatzfeld a bűnösök legszigorúbb kinyomozását követelte, »mert az ilyen 
lázadásra való felbujtás, mégha oly jogos okokból ered is, a legszigorúbb 
büntetésre méltó !« Ugyanígy vélekedett Kaunitz is, Ferenc főherceg 
pedig fenntartás nélkül csatlakozott az utóbbihoz.3

Ilyen légkörben érkezett el az országgyűlési propozíciók előterjesz
tésének ideje. Az udvar, ismervén a jobbágyság lobbanékony hangu
latát, a teréziánus urbárium és a jozefinus rendeletek törvényerőre 
emelését egyaránt szükségesnek tartotta, újabb reformjavaslatokat 
azonban a nemesség rovására nem mert megkockáztatni. Törekvései 
még így is akadályokba ütköztek. A bormérési szabadságot és a »dies

1 U. o. »Nun zeigt es sich ganz klar, daß die Bauern von allem, was im 
Landtag vorgeht, genau unterrichtet sind, wie ich eben dieses bei einer anderen 
Gelegenheit erinnert habe, sie fangen an ihre Kräfte zu fühlen, wie auch die 
Lasten, die sie mit den Bürgerstand allein zu tragen haben. Sie murren wider 
den Adel und wider den noch nicht eröffneten Landtag, daß die Stände Euer 
Majestät nicht einmal für ihren König erkennen wollen, und es ist sogar zu ihrer 
Wissenschaft gelangt, daß sich einige vom Adel an Preußen gewendet haben, 
um mit dessen Beihilf eine Empörung wider ihren rechtmässigen Landesfürsten 
anzuzetlen, sie sehen es nicht mit gleichgiltigen Augen an, daß sich der Adel von 
allen Lasten loswinden wolle, und tretten wider diesen mit lauten und ernsthaften 
Drohungen auf. Ich wünsche herzlich, daß die getroffenen Vorkehrungen zu
reichend sein mögen, um das Übel so im Anzuge ist, zu haben.«

2U. o. »Der Bürger- und Bauernstand fängt an, nicht nur seine Rechte 
zu kennen, sondern auch seine Kräfte zu fühlen : Gott gebe es, daß man bei dem 
bevorstehenden Landtage zweckmäßige Entschlüsse fasse, sonst möchte wohl 
das Feuer in Hungarn ausbrechen und auch die benachbarten deutschen Provinzen 
ergreifen, weil auch in diesen die von den Obrigkeiten und der Kanzlei versprochene 
Hilfe und Erleichterung der Unterthanen noch nicht so bald, als es zu wünschen 
wäre, erfolgen dürfte.«

3U. o.
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officiosi« intézményét szabályozó, valamint az önkényes földesúri bírás
kodást eltiltó rendeletek becikkelyezését visszautasították a rendek. 
Támogatta őket a kancellária is. Az államtanácsban felvetődött tehát 
a kérdés : érdemes-e erőltetni a dolgot, vagy jobb lemondani róla.1 
Izdenczy arra való hivatkozással, hogy ő 1786-ban történt kibocsátásuk
kor is elvi ellenzője volt e rendeleteknek, elejtésüket tanácsolta. Eger 
azonban legalább a bormérési szabadságot akarta megmenteni a jobbágy
ság számára : »Manapság, — így ír — amikor oly sokat beszélnek a 
tulajdonjog sérthetetlenségéről, amikor a magyar rendek és az örökös- 
tartománybeliek egyformán ebből a forrásból származtatják szinte 
minden kívánságukat, nem felesleges felvetni a kérdést : vájjon a 
jobbágy kevésbbé tulajdonosa-e saját termésű borának, mint a földesúri 
Vagy miért nincs neki is korlátlan joga termésének legelőnyösebb érté
kesítéséhez? Minden egyéb mezőgazdasági termékét tetszőlegesen, nagy
ban is, kicsinyban is eladhatja, miért nem teheti ugyanezt a borával is? 
Hihetőleg azért, mert az uraság nem akar eladói konkurrenciát meg
tűrni maga mellett. A földesúrnak szabad a gabonáját, akár a hiányt 
szenvedő publicum kárára is, nyerészkedési szándékkal csűreiben elrak
tározni, miért nem szabad a parasztnak közterheit a csapon való nye
részkedésből előteremtenie? . . . Csak azt kívánom, hogy ne származzanak 
ebből súlyos bajok.«2 Reischach, Kaunitz és Ferenc főherceg, úgylátszik, 
túlzóknak találták Eger fejtegetéseit és a mérleget Izdenczy oldalára 
billentették : 3 a bormérési jog kimaradt a Corpus Iurisból.

A bekövetkező események Egert igazolták. 1791 június 29-én az 
udvari haditanács közölte az uralkodóval, hogy Tolna megyében (Pakson) 
az új bormérési rend miatt a nép körében békétlenség tört ki, mely a 
vármegye elleni renitenciává fajulván, katonai beavatkozást tett szük
ségessé.4 Az udvar láthatólag megdöbbent. Izdenczy azonnal mentesí-

1 Staatsratsakten 1791 : 474.
2 U. o. »In dem gegenwärtigen Zeitpunkte, wo so viel von der Unverletz

barkeit des Eigentumsrechts gesprochen wird, wo beinahe alle desiderien gesamm- 
ter Stände sowohl der hungarischen als deutschen Erblande aus dieser Quellen 
hergeleitet werden, dürfte die Frage nicht überflüssig sein : ob denn der unter- 
thänige Produzent weniger als der Herr Eigenthümer seines selbst erzeugten 
Weins sei, um jenen nichts eben so wie diesen eine unbeschränkte Befugniß zu 
dem möglichts vortheilhaften Verschle ß der selben zu gönnen ? Aller übrigen 
landwirtschaftlichen Produkte, kann er, wie es ihm dünkt, groß und kleinweise 
verkaufen, warum denn nicht auch den Wein ? Vermutlich, weil die Obrigkeit 
keinen Verkaufskonkurrent zur Seite haben will.«

3 U .  o .

4 Staatsratsakten 1791: 2915.
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teni igyekezett magát a felelősség alól: nyugodtan hibáztatta a kan
celláriát, amiért a jozefinus rendeletek törvénybeiktatásának megaka
dályozásához segédkezet nyújtott a rendeknek. Eger egyelőre nem tar
totta ildomosnak reminiszcenciákat emlegetni, de vótuma enélkül is 
baljóslatú volt : ». . . Idáig — így szólt — csupán a rendek, helyesebben 
mindössze egy rend, az egyházi és világi birtokosnemesség tartott ország- 
gyűlést a királlyal, persze nem az utóbbinak javára, mégkevésbbé a jobbágy
ság sorsának javítására. Adja Isten, hogy a szegény adózó népnek most 
kedve ne kerekedjék országgyűlést tartani földesuraival.«x A többi taná
csosok hallgatásba burkolóztak, talán a további jelentésektől vártak 
mentőötleteket. Csakhogy segítség helyett újabb vészhír érkezett : 
július 18-án arról számolt be a haditanács, hogy a fejérmegyei Móron 
a paksihoz hasonló heves zendülés támadt, ugyancsak a bormérési 
szabadság megszüntetése miatt.1 2 A részletek a kancellária augusztus 
i-én kelt előadása alapján váltak ismeretesekké. Amikor az új bor- 
mérési törvény végrehajtására sor került, a parasztok ellenálltak s 
királyi aláírással ellátott rendelet felmutatását kívánták, majd erő
szakosságokra vetemedtek az uradalmi tisztekkel szemben és tettleg 
bántalmazták, sőt megsebesítették a megyei kiküldötteket. Erre követ
kezett a katonai segítségkérés. Jelentette a kancellária azt is, hogy a 
lázadó nép követeket küldött őfelségéhez; kérte, hogy ezek a törvény 
hivatalos közlése után szólíttassanak fel távozásra, szükség esetén pedig 
toloncoltassanak ki. Az államtanács most az előbbinél is nehezebb hely
zetbe került: az érdemleges hozzászólást szinte lehetetlen volt elkerülni. 
Izdenczy, jozefinista álláspontra helyezkedve, az udvar és a nép politikai 
érdekközösségét fenyegető veszedelem megmutatásával vágta ki m agát: 
a haditanácsi jelentés egyes részeire utalva bizonyítgatta, hogy hama
rosan »akadnak majd emberek, akik a parasztnéppel el fogják hitetni, 
hogy az udvar a jobbágyokkal szemben a földesurakat védelmezi, így akarván 
őket elfordítani királyuktól és a rendek oldalára vonni. . .«3 A paraszt-

1 U. o. »Bisher haben nur die Stände, oder besser zu sagen, nur ein Stand, 
nähmlich der begüterte geistliche und weltliche Adel mit seinem König (gewiß 
nicht zum Vortheile des letzteren, noch weniger zur Verbesserung des Schicksals 
der Unterthanen) Landtag gehalten : Gott gebe es, daß nun nicht etwan die 
Klasse der Armen Kontribuenten die Lust anwandle, daß auch sie mit ihren 
Obrigkeiten Landtag halten !«

2 Staatsratsakten 1791: 3478..
3 Staatsratsakten 1791 : 3216. »Übrigens ist nicht zu zweiflen, daß die 

Leute finden werden, die dem Bauernvolk beizubringen suchen werden, daß der 
Hof die Obrigkeiten wider die Unterthanen schütze, um diese von ihrem König 
abwendig zu machen, und auf die Seite der Stände zu locken . . .«
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deputációt illetőleg pedig — szemben a kancellária javaslatával — 
messzemenő vigyázatot ajánlott, nehogy az esetleges kemény bánásmód 
újabb anyagot szolgáltasson az udvar társadalompolitikájának hamis 
megvilágításához.1 2 Eger ismét a legtisztább humanizmus hangját ütötte 
meg: »Valamennyi termék közt a bor az, — így hangzik vótuma — 
mely fáradságban, időben, pénzben a legnagyobb teljesítményt követeli, 
a mellett leginkább van kitéve az időjárás viszontagságainak, fagynak, 
jégesőnek stb., miért nem lehet hát a jobbágynak megengedni, hogy 
amit terméséből haza visz, egyéb produktumaihoz hasonlóan, kicsiben, 
omni meliori modo eladhassa? A kocsmajog, mint urasági rezervátum, 
megtilthatja ezt a jobbágynak? E tilalom még akkor is, ha országgyűlési 
végzésen alapszik, ellenkezik az emberiség és a magántulajdon jogaival s 
nélkülözi a méltányosság jellegét/« Igen bölcs az első vótumnak (Izdenczyé- 
nek) az a vélekedése, — így fűzi tovább gondolatait Eger — hogy a 
leggondosabban kerülni kell mindent, ami a nép elégületlenségét a király 
megszentelt személye ellen fordíthatja, mert ha a kancellária által 
ajánlott bánásmód az engedelmesség és alárendeltség kívánatos hatását 
helyreállíthatja is, a jobbágyok akkor sem fogják enyhébbnek érezni sze
rencsétlen helyzetüket s a rájuk nehezedő kéz nyomását, nem fognak egymás 
közt ritkábban panaszkodni nyomorúságukról, s nem kevésbbé fognak éhség 
és szükség idején családjukkal együtt sírni? Reischach ezúttal is szenv
telen m aradt; csak annyit jegyzett meg, hogy Izdenczyvel teljesen 
egyetért. Nem így Hatzfeld! Eger túláradó parasztrokonszenvét ő 
sokalta, keményen ki is kelt ellene. »Hogy a termésnek kicsinyben való 
eladása is emberi jog, — így polemizál — az kétségtelen, de csak természeti 
fokon, a társas együttélés állapotában egész más a helyzet; mihelyt az 
emberek összetársulnak, alá kell vetniök magukat a törvényeknek, 
s bizonyos jogaikról, melyek az embert természeti állapotban meg
illetik, de a közjó érdekében korlátozásra szorulnak, le kell mondaniok ; 
s így kell ennek maradnia mindaddig, amíg a társadalom, vagy annak 
vezetője, vagy mindkettő — a szerint, ahogy a törvényekből következik
— a megszorított jogokat egészben vagy részben vissza nem adja nekik ; 
mivel pedig a régi magyar alkotmány a parasztot eltiltja szóbanlevő tulaj-

1 Staatsratsakten 1791: 3478.
2 U. o. ». . . denn wenn gleich solche Bescheide die gewünschte Wirkung 

des Gehorsams und der Unterwürfigkeit hervorbringen, so werden darum die 
Unterthanen ihre unglückliche Lage und die schwere Hand, die sie trifft, nicht 
in einem m nderen Grade fühlen — sich einander ihr Elend nicht weniger klagen
— nicht weniger mit ihren Familien bei Hunger und Noth über ihr Schicksal 
weinen.«
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donának kicsiben való eladásától, a parasztnak semmiféle joga sincs 
ahhoz! Ezek szerint tehát a község hatalmaskodásával súlyosan vétke
zett s mindazokat, akik részt vettek benne, meg kell büntetni; én 
mindig azon a véleményen vagyok, — így végzi Hatzfeld — hogy 
a parasztot nem kell új korlátozásokkal megnyomorítani, de a törvényes 
korlátozásokat, különösen kezdetben, hathatósan védelmezni kell, mert az 
engedékenység jóra nem vezet, ellenkezőleg, tápot ad a lázadásnak, 
a békétlenségnek, miként e törvényszegés is bizonyítja ; ezért teljesen 
egyetértek a kancellária javaslatával. . .«x De Lipót király ez alkalom
mal nem hallgatott Hatzfeldre: ennek legista álláspontja helyett, 
rezolúciójában Izdenczy méltányossági nézeteit tette magáévá. Sőt —- 
nem tudni milyen információ alapján — engedékenységében még tovább 
ment : néhány nappal e döntése után saját elhatározásából, legfelsőbb 
kézirattal elrendelte a fogságban levő lázadók szabadonbocsátását s arra 
hivatkozással, hogy a móriak ellenszegülése a törvény nemismeréséből 
eredt, az ellenük való további eljárás megszüntetésére is utasítást adott. 
Amikor a kancellária értesült erről, azonnal újabb magyarázó előadást 
terjesztett az uralkodó elé s kérte e rendelkezés visszavonását.1 2 Hossza
san bizonyítgatta, hogy nem a tájékozatlanság okozta a zendülést, 
hanem a lázadás szelleme, és a hatóságok parancsainak semmibe vétele ; 
majd indítványozta, hogy a rossz példa hatásának elharapódzását meg-

1 U. o. »Daß die auch teilweise Veräusserung desjenigen, was man erzeugt, 
der Rechte der Menschheit in dem lediglichen Stand der Natur gemäß sei, ist 
unstreitig, aber im Stande des geselligen Lebens ist die Bewandniß ganz anders 
beschaffen, sobald sich eine Zahl Menschen zusammen gesellt, muß sie sich den 
Gesetzen unterwerfen, und demjenigen Theil der Rechte, der dem Menschen im 
Stande der Natur gebührt, entsagen, welcher zum Besten der allgemeinen Gesell
schaft einzuschränken für noth wendig gefunden wird, und dieses in so lang, 
bis diese Gesellschaft oder dessen Oberhaupt, einzeln, oder vereinigt, nach dem 
es die Gesetze mit sich bringen, ihren die eingeschränkte Rechte ganz oder zum 
Theil zurückgeben, da nun nach der älteren Hungarischen Landesverfassung 
dem Unterthane der kleinweise Verkauf seines Eigenthums untersagt war, so 
hat er dazu kein Reicht. Dieses vorausgesetzt, hat sich diese Gemeinde durch 
seine Gewaltthätigkeiten schwer vergang’, und diejenige, die sie ausgeübt, sind 
zu bestrafen, ich bin jederzeit der Meinung, daß den Unterthanen nicht durch 
neue Beschränkung Wehe geschehen soll, allein ist eine solche Beschränkung 
durch die Gesetze festgesetzt, so ist solche besonders in dem Anfang mit Nach
druck zu unterstützen, Nachgiebigkeit gibt weit mehr Stoff zur Verbreitung des 
Aufruhrs und der Unzufriedenheit, als Ernst, den man diejenige bezeigt, die sich 
dem Gesetze widersetzen ; ich bin also mit dem Gutachten der Kanzlei verstan
den . . .«

2 Staatsratsakten 1791: 3738.
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gátlandó, engedjen őfelsége szabad folyást az igazságszolgáltatásnak s 
csak ennek befejeztével gyakoroljon kegyelmet. Helytelenítette az 
önállóan tett királyi lépést az államtanács többsége is. Izdenczy feltét
lenül szükségesnek tartotta a főkolomposok pörbefogását, nehogy e tény 
serkentésül szolgáljon a parasztságnak a nemesség elleni általános láza
dásra. Eger azonban nem engedte befolyásoltatni magát, megmaradt 
filantróp nézetei mellett : »Az ügy elintéződött, — írta — a nyugalom 
helyreállt, a segítségül ment katonaság respektáltatott, az uradalmak 
kívánsága teljesült; nem látom be tehát, miért ne lehetne az ellen
szegülésben és engedetlenségben vétkes jobbágyokat a szóbanforgó 
legfelsőbb kabinetirat által elrendelt kegyelemben és elbocsátásban 
részesíteni. Be kell előbb tekinteni a parasztadózók helyzetébe, hogy fel 
lehessen fogni, mily érzékenyen érintheti őket a haza atyjától nyert joguk
nak — mely mint földesúri jog a társadalmi életben már rég elavult — a 
nemesek kérésére történt hatálytalanítása. Erre tekintettel a legkevésbbé 
sem tudok egyebet javasolni, mint azt, hogy az őfelsége szóbanlevő 
kéziratában foglalt parancsok változatlanul fenntartassanak. »Az orto
dox felfogású Reischach természetesen a kancellária javaslatát pártolta 
s még inkább a mellőzéshez hozzá nem szokott Hatzfeld.)) A második 
vótummal szemben kénytelen vagyok megállapítani, hogy a társadalmi 
életben nincsenek elavult jogok; amikor t. i. az emberek társaságba szer
veződnek, egy csoportjuknak kifejezetten vagy határozatlan időre 
hallgatólagosan átengedik a törvényhozás jogát; viszont ha a törvény- 
hozást felfüggesztik, vagy emberemlékezetet meghaladó ideig nem 
gyakorolják, minden jog elavul. E tételt elhanyagolni nem szabad, 
mert ez esetben a nyugtalan szellemek alkalmat találnának minden alkot
mányosság megsemmisítésére és a fejedelem iránt való engedelmesség meg
tagadására, miként ez ugyanilyen okokból Franciaországban történt/« 
Bármi félelmetesen hangzott is ez a memento, az uralkodó nem volt 
hajlandó kegyelmi rendeletét visszavonni: rezolúciójában újból meg
parancsolta az engedelmességre visszatért parasztok azonnali szabad
lábra helyezését és az ellenük való büntetőeljárás megszüntetését.1 
Szinte ultrajozefinus magatartást tanúsított. S eljárását nem is kellett 
megbánnia. A móri zendülés után teljesen elcsendesül a háborgó jobbágy-

1 U. o. ». . . finde ich mich bemüssiget zuwider des ersten Voti zu behaupten, 
daß es in dem gesellschaftlichen kein un verj ähr bar es Recht gebe, sobald eine 
gewisse Zahl Menschen sich zusammengesellt und einer Gattung von ihnen das 
Gesetzgebung Recht, es sei ausdrüchlich oder durch ungezählbare Jahre still
schweigend überlassen, so sind alle Rechte verjährt, wenn sie die gesetzgebende 
aufgehob oder durch eine Menschengedenken "übersteigende Zeit nicht ausgeübet

mmt
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ság, mintha csak bizonyságot akart volna tenni, hogy megbízik József 
császár testvéröccsében . . .

A nyugalmas hétköznapok jobbágyügyeinek (pörös fellebbezések 
és petíciók) udvari elintézését vizsgálva, azokban is ugyanezen elvek 
megnyilatkozását láthatjuk. Az idevágó aktákon többnyire szinte 
szkematikusan ismétlődnek a vótumok, éppen ezért közülük csupán 
egy-két karakterisztikus darabot fogunk például bemutatni.

Ilyen jellegzetes állásfoglalásra nyílt alkalma az udvarnak 1790 
októberében, amikor a magyar romantikus-felvilágosodottak egyik 
programmpontjának, a nemtelenek hivatalképességének ügyében kellett 
döntést hozni. Az államtanács elé kerülvén az ügy darab,1 a tanácsosok 
egyhangú helyesléssel fogadták a polgárok és jobbágyok kérelmét s a 
királynak messzemenő kedvezmények nyújtására tettek javaslatot. 
Izdenczy ez alkalommal szerencsésen egyesítette vótumában a jogi és 
méltányossági szempontokat. Megállapította, hogy a nemteleneknek 
mindenféle hivatalból való kizárása igaztalan és tarthatatlan. Semmi 
törvényes akadálya sincs annak, hogy polgár- vagy parasztszármazású 
egyének akár a legfelsőbb közigazgatási szerveknél is alkalmazást nyerjenek 
s kívánatos lenne, hogy a helytartótanácsnál titkári rangig, a kancellá
riánál pedig fogalmazóságig előhaladjanak. Még kevésbbé vitatható a 
nem-nemeseknek kamarai, bánya-, posta-, harmincad- és sóhivatalok
ban való alkalmazása ; e hivatalok személyzetének kiválasztásában t. i. 
őfelsége époly korlátlan joggal rendelkezik, mint a földesúr saját offi- 
ciálisainak összeválogatásában. Ha őfelsége e két társadalmi osztály fiait 
a bürokráciában érvényesülni engedné, elégületlenségüket - jelentékenyen 
mérsékelhetné és saját jogainak legkisebb csorbulása nélkül Istennek 
tetsző dolgot cselekedne. Ami a papi pályát illeti, itt egyáltalán nem 
lehet a polgári és jobbágyelemeket a szabad érvényesülésben gátolni, 
mert a pappá szentelés tudvalevőleg a nemesi jogok élvezetére képesít, 
következéskép bármiféle egyházi méltóság viselésére is. E felfogással 
csak egyetlen magyar törvény ellenkezik, Ulászló 7. decretumának 
14. artikulusa, mely annakidején (1514-ben) megtiltotta, hogy paraszt
származású pap püspökké legyen választható. Csakhogy a gyakorlat 
erre sorozatosan rácáfolt. Jelenleg is két parasztszármazású jeles fő-

worden, wollte man diesem Satz nicht beifallen, so würde es unruhigen Geistern 
die Gelegenheit geben, alle Landes-Verfassungen, wie es aus diesem Grundsatz 
in Frankreich geschehen, zu vernichten und sich jenem Gehorsam zu entziehen, 
den man seinem Monarche schuldig ist.«

1 Staatsratsakten 1790: 3191.
Évkönyv az 1942. évre. 26
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pásztora van a magyar klérusnak, Climo pécsi és Gustini nyitrai püspök. 
Üdvös lenne tehát, ha őfelsége e tárgyban kezdeményező lépést tenne. 
— Helyeslő volt természetesen Eger vótuma is, de egyszersmind lelkes 
és meleghangú is. Szerinte a nemesség csak az úgynevezett közvetlen 
udvari hivataloknak és rangoknak lehet elengedhetetlen feltétele, min
den egyéb állami szolgálatnál azonban a szerzett érdemeknek, készségeknek 
és tehetségeknek kell döntő szerepet játszaniok, nem pedig az öröklött elő
jogoknak! Örvendetes lesz tehát, ha a törvények, melyek a nemesi 
rangot a hivatalviselés nélkülözhetetlen követelményének tekintik — 
e szerint fognak módosíttatni. Amint semmi sem indokolja — így véle
kedik — a magyar nemesség büszkeségének táplálását, úgy az sem kívánatos, 
hogy az amúgy is elégületlen polgárság és parasztság még jobban elkeseredjék. 
Különben az állam érdeke is megkívánja, hogy minél több alkalmas egyén 
kerüljön be e tiszteletreméltó osztályokból a nyilvános hivatalokba. Jónak 
látja Eger a törvényhozási jog kiterjesztését is megpendíteni. Abszurd 
dolog az, — írja — hogy az országgyűlésen, ahol a közérdeket kell munkálni, 
a parasztságnak nincs helye s azokra kell a képviseletét bíznia, akikkel 
szemben áll, akik ellen minden panasza irányul. Az arisztokrácia vala
mennyi uralomforma között joggal a leggyűlöletesebb ; minél inkább kifejlik, 
annál gyorsabban fog véres véget érni. Az osztrák örökös-tartományok alkot
mányai között is — konstatálja őszintén — csak egy utánzásraméltó van: 
TiroléA E magvas, találó megjegyzések ellen ezúttal nem volt észre
vételük a konzervatívabb államtanácsosoknak sem : Reischach, Hatz
feld, Kaunitz egyaránt a javaslat mellett foglaltak állást. Maga Lipót 
király is mindenben magáévá tette az ügyet s később az országgyűlési 
propozíciók közé iktattatta.

Az úrbéri pörök elintézésében elsősorban a teréziánus urbárium 
szolgált zsinórmértékül. Jórészt ezen az alapon kommentálta előadásait 
a kancellária s ehhez igazodott az államtanács magyar juristájának, 
Izdenczynek szinte valamennyi vótuma. Róla egyébként megállapítható, 
hogy mindig rideg tárgyilagossággal alkotta meg ítéleteit, a paragrafu
sokat többnyire betű szerint magyarázta, a szellemnek csak elvétve 
juttatott részt az esetek elbírálásában ; a parasztság érdekében messze
menően nem exponálta magát s ha mégis szót emelt mellettük, inkább 
politikai meggondolások vezették, mint ember baráti érzelmek. Eger 1

1 U. o. »Die Aristokrazie ist unter allen Regierungsformen mit Grunde die 
verhaßteste ; je mehr sie Vorschritte gewinnt, desto geschwinder wird sie ein 
blutiges Ende nehmen. In allen oesterreichischen Erbstaaten gibt es nur eine 
gute nachahmungswürdige Verfassung (jene in Tirol)«.



ezekhez az ügyekhez csak olyankor szólt hozzá, ha a humánum érdekeit 
látta veszélyeztetve, egyébként azonban — mivel a magyarnyelvű 
tanúvallomásokat áttanulmányozni nem tudta — tartózkodott a kri
tikától. Reischach — miként az előbbiekből látható — sohasem fáradt 
önálló vélemény alkotásával: vagy a kancelláriai vagy az első vótum- 
hoz csatlakozott, rendszerint a higgadtabbhoz, a mérsékeltebbhez. 
Hatzfeld prototípusa volt a barokk aufkláristáknak : ha a jobbágyok 
méltányos anyagi érdekeiről volt szó, messzemenőleg támogatta őket, 
de rögtön tiltakozott, mihelyt valamely jelenségben a feudális rendet 
veszélyeztető törekvést látott. Ugyanígy Kaunitz és Ferenc trón
örökös is.

Egy érdekesebb elintézési példa : a Németújvár, Monyorókerék és 
Vörösvár lakosainak úrbéri panaszait felülbíráló 1790 október—novem
beri államtanácsi ügydarab.1 A kancellária az egyes panasztételek 
tárgyában igen megfontolt, szabályszerű javaslatokat terjesztett elő, 
úgyhogy az államtanács csak néhány kérdéssel kapcsolatban tudott 
módosító megjegyzéseket tenni. Arra a panaszra például, hogy a job
bágyok csak az urbárium bevezetése óta robotolnak, Izdenczy a követ
kező megállapítással reflektált : a boldogemlékezetű Mária Terézia 
királynő uralkodása alatt létesült úrbéri szabályzat legfőbb alapelve az 
volt, hogy mindenütt, ahol a parasztok az urbárium bevezetése előtt 
könnyebb terheket viseltek, mint aminőket az új rendszer előírt, a status 
quo fennmaradjon ! Az uradalom robotigényének tehát a korábbi 
könnyebb szokáshoz kell alkalmazkodnia. Hatzfeld is a jobbágyság 
érdekében emelt szót, mégpedig bizonyos urasági-paraszti közös hasz
nálatú földdarabnak a földesúr által történt eladása miatt. Igaz ugyan, 
— írja — hogy az uraság jogilag tulajdonosa a szóbanlevő földnek, 
mégsem engedhető meg, hogy azt a parasztközség kárpótlása nélkül 
elidegeníthesse, mivelhogy az utóbbinak is haszonélvezeti joga van 
hozzá. Véleményem szerint tehát a földesúr kárpótlásra köteles, csak
úgy mintha egy sessióról lenne szó, amelyet az uraság — bár annak is 
tulajdonosa — ugyancsak nem értékesíthet a saját hasznára.2

Nagyjából ugyanilyen stílusú érvelések olvashatók a szolgálmányok 
mennyisége, a behajtás módozatai, az erőszakosságok, különféle vissza
élések ügyeit tárgyaló aktákban is. Külön kell megemlíteni a bérlet
ügyeknek a parasztság javára való kedvező elbírálását, a kamarai 
birtokok pörös ügyeinek példát statuáló megítélését és az elemi csapá-

1 Staatsratsakten 1790: 3518.
* U .  o.
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sok által sújtott jobbágy községek gyors, hathatós felsegítését célzó 
indítványokat.1

Előttünk áll tehát a lipótkori udvar jobbágypolitikájának töre
dékes, de feltétlenül reális mozaikképe. Reakciónak, a felvilágosodási 
iránytól való eltérésnek nyoma sincs benne, ellenkezőleg, az árnyalati 
különbségeket nem tekintve, uralkodó eleme a jozefinizmus. Az urbá
rium rendszerének fenntartása semmiképpen se jelent visszatérést a 
teréziánus koncepcióhoz, hisz József császár maga is elfogadta s módo
sítatlanul hagyta anyja nagy művét. Minden jel arra vall, hogy Lipót 
bátyja elvei szerint kívánta a magyar társadalmat kezelni, csakhogy mód
szerét a maga egyéniségének s a politikai okosság követelményének meg
felelően, jónak látta a rendi erőviszonyokhoz alkalmazni. Hogy a király 
az úrbérügyek közvetlen intézéséről lemondott, az semmiesetre sem 
jelentette a tradicionális elvek feladását, a rendi döntésekre azért erős 
közvetett befolyást akart s — mint a tények mutatják — tudott is 
gyakorolni. Másrészről viszont bizonyos az is, hogy az udvar a jobbágyság 
iránt mutatott minden jóindulata ellenére sem szándékozott a feudális 
rendet átalakítani s ezért a parasztlázadási törekvéseket akármi módon 
meggátolni igyekezett. Ugyanekkor meg kell állapítanunk azt is, hogy 
ez az anacionális-humanista népvédelmi politika Hajnóczyék nemzeti 
felvilágosodásának kibontakozásakor már idejét múlt irányzat volt, s a 
bécsi udvar — mely nem ismerte jobbágytársadalmunk belső erőit, 
problémáit, törekvéseit — nem volt többé alkalmas tényező a magyar 
szociális válság gyökeres megoldását célzó szerves programm meg
alkotására.

*

Hátra volna még az udvar felfogásában Ferenc király trónfoglalása 
után a kilencvenes években bekövetkező fordulat megvizsgálása. Tör
ténetírásunk véleménye ebben a kérdésben sem egységes: régebbi 
historikusaink szerint Ferenc az államélet egész területén — a társa
dalompolitikában is — mindjárt atyja halála után a reakció útjára 
lépett, az újabb írók2 viszont azt vallják, hogy a visszahatást csak az 
úgynevezett Martinovics-féle összeesküvés felfedezése váltotta ki.

A jobbágyügyek udvari megítélésében Ferenc uralkodásának első 
éveiben csakugyan nem lehet változást észlelni. Ezen azonban nem is

1 Említésreméltóbb darabok: 1790: 33, 119, 237, 271, 305, 543, 544,
1061, 1097, 1197, 1987, 2141, 2555, 3518. — 1791 : 589, 923, 2913, 3035, 4655. 
— 1792 : 522, 527, 961, 1064, 1977, 3802.

2 Mályusz, Sándor Lipót 201 —223.1. — Hóman ésSzekfű : i.m . V. 95—96.1.
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csodálkozhatunk. A József császár udvarában nyert első politikai taní
tások s a lipóti kormányzatban is érvényesülő felvilágosodási elvek 
a fejletlen intellektusú, gyenge akaratú Ferencben sokkal mélyebb 
nyomokat hagytak, semhogy azokkal tudatosan szakítani tudott volna. 
Bizonyos, hogy félénk, nagy vállalkozásoktól visszariadó természete 
inkább kompromisszumokra, mint reformalkotásokra predesztinálta, de 
idő kellett ahhoz, hogy az elődei által meghúzott útvonalról letérjen. 
Ez a letérés annyira fokozatosan következett be, hogy Ferenc alkalmasint 
maga sem vette észre. Mivel atyja és nagybátyja alapvető szociális 
intézkedéseit fenntartotta, valószínűleg meg volt győződve róla, hogy 
az ő nyomaikon jár. A hagyományos irány követésére irányuló akaratát 
meggyőzően bizonyítja a József császár örökségeként rászállt állam
tanácsi együtteshez való ragaszkodás : az uralom átvételekor a régi 
tanácsosok közül egyet se mozdított el, új tagot is csak egyet nevezett 
ki, Zinzendorf Károly grófot, aki azonban szintén a meggyőződéses 
jozefinisták közül került ki. Jellemző az is, hogy egyéb hivatalos és titkos 
tanácsadói hasonlóképpen jórészt aufkláristák voltak, mint Schloissnigg 
és Vogel. Nagyon természetes tehát, hogy a jobbágyakták elintézésében 
továbbra is a nyolcvanas évek társadalmi filozófiáját, szemléletét és 
stílusát látjuk érvényesülni.

Bizonyításképpen néhány nagyobb jelentőségű s igen érdekes elvi 
megállapításokhoz vezető probléma ügyiratait fogom bemutatni.

1793 márciusában a kancellária egy látszólag egyszerű, de való
jában meglehetősen fogas kérdést tartalmazó előadással járult az ural
kodó elé : megengedhető-e, hogy a földesúr valamely jobbágya telkét, meg
felelő birtokkal való kárpótlás mellett, a saját céljaira lefoglalja?1 A kér
dés felvetésére az adott alkalmat, hogy a Radvánszky-család egyik 
tagja uradalmi kocsma létesítése céljából két jobbágyházhelyet akart 
kurializálni, mivel azonban a más fundusra áttelepítendő parasztok 
a cserébe belenyugodni nem akartak, földesuruk úrbéri port indított 
ellenük. Maga a kancellária nem sokat töprengett a megoldáson; úgy 
okoskodott, hogy mivel a telekcsere sem a Corpus Jurisban, sem a teré- 
ziánus urbáriumban nincs eltiltva, őfelsége bátran a földesúr javára 
dönthet. Nem talált ebben a véleményben kivetni valót az államtanács 
magyar jogi szakértője, Izdenczy se ; mivel Radvánszkynak méltány
landó érdemei voltak — saját nemesi telkeire 17 adózó családot telepí
tett — a kancelláriai javaslat elfogadását ajánlotta. Másként vélekedett 
azonban a szőnyegen fekvő kérdésről Eger. Átlátta, hogy a kedvező
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1 Staatsratsakten 1793: 992.
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fejedelmi döntés igen veszedelmes precedenst teremthetne : lehető
séget nyújtana a földesuraságoknak arra, hogy jobbágyaikat bármi 
okból ki- vagy áttelepíthessék s a kifejlődő, a priori legálisnak tekint
hető gyakorlatban esetleg súlyos visszaéléseket kövessenek el. Az efféle 
abúzusok elharapódzását pedig emberiességi és politikai okokból egy
aránt meggátlandónak tartotta. Nem habozott tehát az Izdenczy 
által is támogatott hivatalos véleménnyel szembehelyezkedni. »Abból, 
hogy az ilyen telekcserét sem a hazai törvény, sem az urbárium nem tiltja, 
— így szól a vótuma — semmikéj) sem következik, hogy ilyesmi kény
szerrel, a paraszt akarata ellenére is végbevihető; ehhez a két fél önkéntes 
megállapodása szükséges, kivéve azt az esetet, amikor a ratio publica, 
vagyis a közjó indokolja a kényszert; jelen esetben azonban szó sincs 
erről. . .  a létesítendő új telep ugyanis kétségtelenül a földesúr saját 
hasznát szolgálná«. Ezen meggondolás alapján a kancellária javas
latának elvetését ajánlotta. Ugyanígy vélekedett Zinzendorf is, Rei
schach ellenben Izdenczy mellé állt. Az egyenlő arányban megoszló 
vélemények közül [Hatzfeld ekkoriban már nem szerepelt) a király
nőik kellett választania. Jobbágybarát érzelmeire jellemző, hogy Eger 
mellett döntött : az ő elintézési tervezetét approbálta.1

Ezzel azonban az ügy korántsem fejeződött be, sőt csak most 
kezdett igazán kibontakozni. A kancellária, álláspontját megmagya
rázandó, még a szóbanlevő királyi döntést tartalmazó akta expedíciója 
előtt újabb előadást nyújtott be az uralkodóhoz.2 Vótumát két jog
szabállyal igyekezett alátámasztani: egyrészt az urbárium VII. pont
jában foglalt 19. § megállapításával, mely szerint a paraszttelekhez 
tartozó bármiféle földdarab elcserélése csakis akkor megengedett, ha 
a földesúr ahelyett megfelelő nagyságú, minőségű és termékenységű 
földet enged át a jobbágynak, különben azonban az esetleg elvett 
telket vissza kell adnia ; másrészt a Tripartitum III. rész, 30. cím, 
8. §-ával, mely kimondja, hogy »a földesúr a sessionális földeket, réteket 
és malmokat közbecsűjük, a szőlőket pedig igazi értékük szerint, amikor 
akarja, magához válthatja«. Ez az érvelés az államtanácsosokat újból 
véleménynyilvánításra kényszer ítette. Izdenczy ez alkalomból maga is 
jónak látta megbírálni a kancellária okfejtését. Megállapította, hogy 
az első dokumentum »erga praestandum in quanto et quali aequivalens« 
kétségtelenül jogot ad az uraságnak arra, hogy jobbágyát telekcserére

1 Hatzfeld még ugyanezen év szeptember 2-án elhúnyt. — Staatsratsakten 
1793 : 992-

2 Staatsratsakten 1793: 1297.
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kényszerítse. Ennyiben a kancelláriának igaza van. A hármaskönyvi 
idézet tekintetében azonban semmiesetre sincs igaza ; a citált hely 
t. i. azon tételek közé tartozik, melyeket, mivel a Corpus Jurisban 
nincs törvényes alapjuk, érvényteleneknek kell tekinteni. Abban az 
esetben ugyanis — úja Izdenczy — ha ezt a titulust érvényesnek és 
törvényesnek tekintenök, a paiaszt kénytelen volna például 40 forint 
értékű rétjét 4 forintért átengedni földesurának, mivel a közbecsű 
az örökbecsűnél tízszer kisebb, miként az ép a Tripartitumból (I. rész 
130. cím) kitűnik. . .  A gyakorlatban alkalmazva tehát e titulus, 
mely különben is szöges ellentétben áll az urbárium jelzett intézkedé
sével, a parasztoknak igen nagy kárával járna. Végeredményben tehát 
azt javasolta, hogy a kancellária véleménye csupán az urbárium alapján 
nyerjen megerősítést. — Egert Izdenczynek e kriticizmusa nem elégí
tette k i ; ö a kancellária másik érvét is meg akarta dönteni. Mindenek
előtt csodálkozását fejezte k i : mikép állíthat a kancellária olyat, hogy 
Radvánszkynak joga volt a szóban forgó telekcserét propria autoritate 
elhatározni, mintha bizony az ilyen dolgot felesleges lenne az úriszéken, 
a sedrián, a helytartótanácsban és a kancellárián megtárgyaltatni 
s végül őfelsége döntése alá bocsátani. Aztán bonckés alá vette az 
urbárium idézett tételét: »E paragrafus — így hangzik a fejtegetése 
— nem állítja határozottan, hogy a jobbágy a cserére akarata ellenére 
is kényszeríthető volna, hanem csupán azt mondja, hogy az ilyen dolog 
csakis egy ugyanakkora, ugyanolyan jó és termékeny telek átadása 
ellenében van megengedve ; e kifejezés, mely az adóalap elidegenít
hetetlenségére látszik utalni, nemcsak az uraságnak, hanem a jobbágy
ság készségének is célt és korlátot szab. Az a törvény pedig (Tripartitum 
I. rész. 40. cím. 6. §), melyre a földesúr hivatkozik, csak arra az esetre 
szól, ha az uraságnak nincs helye lakóház-építésre és — miként a fiscus 
magistratualis megállapítja — semmiesetre sem vonatkoztatható kocs
mákra stb. Ez a tárgy a jobbágyokra nézve rendkívül fontos, nekik ugyanis 
nem közömbös, hogy telkükről, amelyre oly sok fáradságot és költséget 
fordítottak, muszáj-e lemondaniok, hogy aztán mindent elölről kezdjenek 
egy másik telken. Mivel pedig a magyar törvényeket és szokásokat 
én nem ismerem eléggé — így végződik Eger írása — igen kívánatosnak 
tartanám, ha a legfelsőbb döntés előtt Őfelsége még meghallgatna egy 
ország- és törvényismerö birtokost, például Balassa grófot . . .<< Zinzen- 
dorf most is azonosította magát Eger véleményével: Balassa meg
kérdezését helyesnek tartotta, de azt ajánlotta, hogy a dolgot két 
határozott kérdés formájában adják elébe. Az egyik ez lenne : ha 
Magyarországon egy földesúr jobbágyai valamelyikétől telke elcserélését
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kívánja, anélkül, hogy ezáltal akár a jobbágyot, akár a közadó-jövedel
met megkárosítaná, kénytelen-e a jobbágy az ország törvényei értelmé
ben a cserébe beleegyezni vagy pedig jogában áll ellenmondani ? A másik 
pedig így hangzana : ha a földesúr a parasztfundus elcserélését in specie 
lakóház-építés ürügyével kívánja, de valóban más a célja vele, joga 
van-e a parasztnak a cserét emiatt visszautasítani ? Mivel a külső 
szakértő meghallgatásának Reischach se mondott ellen, az uralkodó 
elrendelte a Balassának szóló legfelsőbb kézirat kibocsátását. Meg
jegyzendő azonban, hogy a királyi kéziratba — nem tudni miért — 
a Zinzendorf-féle két kérdés nem került bele.1 Ezért aztán a szakértői 
vélemény sem a kívánatos világos csoportosításban fogalmazódott.

Balassa Ferenc, anélkül, hogy új érveket tudott volna felsorakoz
tatni, annak a nézetének adott kifejezést,2 hogy sem az urbáriumból 
vett, sem a hármaskönyvi idézetek nem nyújtanak megfelelő jogi 
támasztékot a kancellária véleményének, következéskép nem indokolt 
az e tárgyban hozott királyi rezolúciónak érdemben való megváltoz
tatása. Legfeljebb egy toldalékot lehetne hozzácsatolni, amely ki
mondaná, hogy ha szabad egyezkedés nem jönne létre, az ügy mindaddig 
függőben maradjon, míg az országgyűlés az új urbárium-rendszert el nem 
készíti.3 Április közepén, amikor e szakvélemény az udvarba érkezett, 
az államtanácsosok harmadszor is vitába szálltak egymással. Izdenczy 
kijelentette, hogy Balassa magyarázata után se látja szükségét véle
ménye megváltoztatásának : szilárd meggyőződése, hogy egyenlő értékű 
telek átadása esetén, a földesúrnak igenis jogában áll jobbágyát cserére 
kényszeríteni ! Eger örömmel vette tudomásul, hogy Balassa is kétségbe
vonta mindhárom számbajöhető törvényerejű rendelkezés (Tripar
titum, III. rész, 30. cím és I. rész, 40. cím, 6. §, valamint Urbárium VII. 
rész 19. §) alkalmazhatóságát, majd ezeket írta : »a jobbágyok száz
ezreire és a falvakra nézve, melyeknek száma a magyar tartományokban, 
ha nem tévedek, 14.000-nél is nagyobb, igen nagyjelentőségű e kérdés ; 
miért akarjak hát a törvényt, mely ilyen erőszakot kifejezetten nem enged 
meg, egy tollvonással authorizálni erre ? Az utile dominiumnak épúgy 
megvan a maga joga, mint a directum dominiumnak, következéskép

>U. o.
2 Staatsratsakten 1793: 1437.
3 U. o. ». . . ut sic conventio libera, inter partes pars has succedere nequiret, 

totum hoc negotium, usque diaetaliter defigendum pro Stabili Norma urbariale 
Systema, suspendatur.«
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mindegyiknek egyforma igénye van a legfelsőbb fejedelmi védelemre l«1 
Izdenczy és Eger nagy elvi párviadala — Zinzendorfnak és Reischach- 
nak az utóbbi mellett való felsorakozásával — Eger, helyesebben 
a jobbágyság javára dőlt el. Ferenc király a Balassa-féle záradék alkal
mazásával, megmaradt korábbi döntése m ellett: a kényszerű telek
cserét nem engedélyezte.2

Még ugyanezen év nyarán, egy másik, nem kevésbbé heves és tanul
ságos vita is lezajlott az államtanácsban. Erre a kamarai javak igazgató
ságának az a szokatlan intézkedése adott alkalmat, hogy a bácsi ura
dalom jobbágyainak robotját — amelyre a gazdaságban nem volt szükség
— bérbe szándékozott adni a Ferenc-csatorna építését végző társaság
nak, a Kiss-testvéreknek.3 Mivel a magyar törvénytár és az urbárium 
magától értetődően ilyen esetre vonatkozólag sem tartalmazott konkrét 
intézkedést, megint tág tere nyilt az egyéni nézetek kifejtésének. Izdenczy 
ezúttal is az uradalomnak adott igazat. »A magyar királyság urbáriuma
— így vélekedett — igen előnyös a parasztokra nézve s azok meg is 
vannak elégedve vele ; ha tehát nem követelnek tőlük többet, mint 
amennyit az urbárium szerint teljesíteniök kell, részükről nem kell 
békétlenségtől tartani. Olyan törvény, amely a parasztokat robot-meg
váltásra kötelezné, nincsen, de olyan sincs, amely megtiltaná a földes
uraknak, hogy nélkülözhető robotjárandóságukat bárkinek bérbeadják . . .  
Minden, ez ellen irányuló esetleges korlátozás a nemesség sarkalatos 
jogaiba ütközne; ezek egyike ugyanis kimondja, hogy a nemesek 
»törvényes jogaikkal és földbirtokuk határain belül fekvő minden 
jövedelmükkel, tetszésük szerint mindenkor szabadon élhetnek.« Ugyan
csak a nemesség mellett érvel az az ismert jogszabály, mely szerint 
»ubi agitur de damno vitando et lucro captando, potior ratio habenda 
est illius, qui versatur in damno vitando, quam lucro captando«. Mind
ezek alapján Izdenczy a kamarai direktórium tanácsát legfelsőbb 
elfogadásra ajánlotta. Az idealista Eger megint a jobbágyság ügyvédje
ként lépett fel. »Ha az emberiség jogairól van szó, — írja — felette 
érdemes, sőt kötelesség is a tárgyat szétszedni és tiszta megvilágításba

1 U. o. »Die Sache ist für die hunderttausende der Grundholden und für 
die Dorfschafte’, deran Zahl in den hungarischen Erblanden sich, wo ich nicht 
irre, über die 14.000 beläuft, gewiß von der grössten Wichtigkeit; warum wollte 
man, d 1 das Gesetz den Obrigkeiten eine solche Willkürlichkeit nicht ausdrück
lich einräumt, solche nun mit einem Federstrich authorisiren ? Das dominium 
utile hat ebenso wie das dominium directum seine ligenen Rechte, folgüch anch 
seine gleichen Ansprüche auf den oberstlandesherrlichen Schutz.

2 U .  o .

* Staatsratsakten 1793: 2775.
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helyezni. A robot az a mezőgazdasági munka, melyet a jobbágyok 
a földesuruktól nyert haszonélvezeti telkek fejében az urasági haszná
latban levő földeken akár kölcsönös megállapodás, akár törvényes 
meghatározás alapján teljesíteni kötelesek . . . Ha azonban az uraság 
dominikális telkeit és erdőit lassanként paraszti kézbe adja, felosztja 
vagy luxusberendezésekké alakítja át, úgy elvész az objektum, mely
hez a paraszti szolgálat tapad . . . Igen helyes és alapvető az első vótum- 
nak az a megállapítása, hogy nincs törvény, mely a parasztokat az 
uradalom által nélkülözhető vagy részére hasznavehetetlenné vált 
robot megváltására kötelezhetné ; téves ellenben az az állítás, mely 
szerint az uraság a neki urbárium szeiint jáió, de felesleges robotot 
másnak bérbeadhatná, azért, mert ezt a törvény nem tiltja. Törvény
hozók és törvények gondoskodhatnak az urasági földek megművelésé
ről, a parasztok bérbeadásával azonban aligha foglalkozhatnak, mivel 
ezek nem tulajdontárgyak, hanem szabad emberek s mert az ilyen bérbeadás 
— mely a robot eredeti rendeltetésével s a természet rendjével és jogával 
egyaránt ellenkezik — a szó szoros értelmében rabszolgakereskedés lenne. 
A törvényes robotmunka és a bérbevett jobbágyoktól követelt kényszermunka 
között ugyanis ég-föld különbség van. Manapság, amikor a monarchista 
uralomforma egész Európában s különösen Magyarországon olyan aggasztó 
és kritikus helyzetben van, amidőn az utóbbi helyen akadnak emberek, 
akik a királyi hatalmat a nép előtt gyanússá és gyűlöletessé akarják tenni, 
rendkívül veszélyes lenne ilyen elveket a királyi hatalom által kinyilat
koztatni s a királyt ennyire feltűnő példával szerepeltetni. Ilyen pre
cedens magukra a német örökös tartományokra nézve is a legsúlyosabb 
következményekkel járna. Őfelségének most alkalma van nagylelkű 
jótéteményt gyakorolni a bácsi kamarai jobbágyokkal: engedje meg 
nekik, hogy a gazdálkodásban nélkülözhető kézi és igásrobotjukat a csatorna- 
építésnél önkéntes munkával a saját hasznukra fordíthassák ; a kamara 
ezáltal nem fog egy fillért sem veszíteni, mert hiszen a robotoknak úgy
sem tudná hasznát venni, a parasztok bérbeadására pedig semmiféle 
pozitív törvény nincs. Miért akarják hát — így fejeződik be Eger 
vótuma — a fejedelmet e dicséretreméltó igazságos intézkedésről lebeszélni 
s a nép szeretetétől és Isten áldásától megfosztani?« Legfelsőbb rezolúció 
gyanánt a következő szöveg elfogadását ajánlotta : ». . . A kamarai
gazdaságban nélkülözhető robotot illetőleg sohasem fogom megengedni, 
hogy parasztjaimat és állatjaikat munkára idegeneknek bérbe adják«.1

1 U. o. »Einen solchen Grundsatz Authore Rege aufzustelien und noch dazu 
den König mit einem so auffallenden Beispiele auftreten zu lassen, könte bei 
der bedenklichen und kritischen Lage, in der sich die monarchise Regierungsform
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Zinzendorf ez alkalommal is teljes odaadással támogatta 
elvbarátját. Az ügy biztos sikere érdekében azonban jónak látta Eger 
tiszta idealizmusát reális köntösbe öltöztetni s az elintézésnek jogászi 
fogalmazást adni. A szóbanlevö ügy — így vélekedett — nem egyszerű, 
éppen ezért többoldalú megvilágítást kíván. Gazdasági szempontból 
kétségtelenül előnyös lenne, ha az uradalom a neki járó 6o.ooo-nyi 
fölös robotot értékesíthetné. Ez ellen jogi szempontból sem lehetne 
kifogást emelni, meit hiszen az említett robot, szabályszerű szerződés 
alapján, három esztendeig jár az uradalomnak. Politikai tekintetben 
azonban vitatható a béibeadás észszerűsége, minthogy akadnának 
magyar földesurak, akik a királyi eljárást nem-szerződéses viszony 
esetén is követendő példának tekintenék. Ennek meggátlására tehát 
az Eger-féle elvet okvetlen fenn kell tartani. Végeredményben Zinzen
dorf legcélszerűbbnek a következő elintézési formulát találta : »A robot, 
melyet a földesúr felhasználni nem tud, elveszti robot-jellegét, következés
képpen a parasztok munkaerejét elidegeníteni méltányosan nem lehet. 
Mivel azonban jelen esetben a bácsi kamarai uradalom parasztjait 
három éven át formális szerződés kötelezi robotkötelezettségük tel
jesítésére, nevemben adassák tudtukra, hogy 60.039-nyi fölös robot
jukat 2 esztendeig 1795 október 31-ig a kamarai uradalmon keresztül 
vezetendő hajócsatorna építéséhez átengedem, olymódon azonban, hogy 
a Kiss-testvérek e munkanapok díjazására velük kétoldalú szabad meg
állapodást kössenek ! . . .«1 E diplomatikus szöveget az államtanács 
két legmagasabbrangú tagja, Reischach és Kaunitz — akinek véle
ményét a dolog fontosságára tekintettel ez alkalommal szintén kikérték

in ganz Europa und in Sonderheit in Hungard befinden, wo es leider, Menschen 
gibt, die dem Volke die königliche Macht verdächtig und gehässig zu machen 
sich bestreben, äußerst gefährlich werden, selbst für die deutschen Erbländer 
von der übelsten Folge und Nachahmungsbeispiele sein . . .« — »Nie werde Ich 
zulassen, daß in Ansehung jener Roboten, die bei der eigenen Kameralwirtschaft 
entbehrlich sind. Meine Unterthanen und ihr Vieh an Fremde zur Arbeit ver- 
miethet oder verhalten werden sollten«.

1 U. o. »Robothen, die der Grundherr zu verwenden nicht vermag, haben 
keinen Roboth und können daher mit Billigkeit nicht um einen Werth an den 
Unterthanen verkauft werden. Weil aber im gegenwärtigen Fall die Unterthanen 
der Bacser Kameral-Herrschaft sich durch einen förmlichen Kontrakt zu Leistung 
dieser Robothen durch drei Jahren verbunden haben, so ist ihnen in Meinem 
Namen Kund zu machen, daß Ich diese 60.039, überzählige Robothen durch 
zwei Jahren bis 31-sten Oct. 1795 zu Erbauung des die Kameral-Herrschaft durch
streitenden Schiffartskanals dagegen überlasse, daß die Gebrüder Kiss mit ihnen 
über die Zahlung dieser Arbeitstäge ein auf beiden Seiten freies Übereinkommen 
treffen mögen !«
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— egyaránt helyeselte. Az utóbbi megállapította, hogy a megfontolt 
igazságos döntésre annál inkább szükség van, mert »a dolgok mostani 
állása mellett valóban csak a király nagy példája mozdíthatja elő a jobbá
gyok érdekét s enyhítheti meg lassanként a régi jogszerű jogtalanságok 
(.summum ius summa iniuria) keménységét« I1

A rendkívüli eset jelentőségét átérző király azonban egyelőre 
nem tudott dönteni. Hogy biztos ítéletet alkothasson, jónak látta az 
aktát másodszor is köröztetni a Staatsratban. Az alsóbb tanácsosoknak 
t. i. ilyen módon alkalmuk nyilt a magasabb véleményeket is megismerni 
s a nézeteikkel ellentétes állításokat esetleg bírálat tárgyává tenni. 
Legtöbb oka erre Izdenczynek volt. Ki is használta a lehetőséget : 
mintegy másfélszáz soros vótumában nagy erőfeszítéseket tett Eger 
okfejtésének megcáfolására. Gondolatmenete a következő : az urbá
rium tulajdonkép a földesurak és parasztok kétoldalú szerződése, elő
írásaiban tehát nem lehet emberi jogokat keresni, hanem csakis kölcsönös 
kötelezettségeket: mit tartozik a földesúr jobbágyainak haszonélvezetül 
adni s milyen paraszti szolgálmányok járnak ennek ellenében az ura
ságnak ? Vagyis itt szigorúan a »do ut des, facio ut facias« elv érvé
nyesül. Mindaddig, amíg a pór urának dotációjából él, úrbéri kötelezett
sége is fennáll. Eszerint feltétlenül téves Egernek az a tétele, hogy 
ha elvész az allódium, megszűnik a robotra való igény is. Az urasági 
magángazdaság exisztenciájának semmi köze sincs ehhez. De nem 
lehet a robot titulus onerosus-jellege ellen érvelni a parasztság gazdasági 
helyzetével sem, mert az urbárium számadatai kétségbevonhatatlanul 
bizonyítják, milyen jelentékeny haszonbirtokot kötelesek a földesurak 
alattvalóiknak biztosítani s milyen csekély ellenszolgáltatásokat köve
telhetnek tőlük ; jellemző az is, hogy ott, ahol a hagyományos terhek 
az urbariálisoknál könnyebbek voltak, mindenütt az usus minor maradt 
érvényben. Bizonyos hát, hogy mindaddig, amíg a jobbágy csak annyit 
robotol, amennyit az urbárium előír, nem lehet oka panaszra ; hogy aztán 
ezt a robotot urának szolgáltatja-e vagy más valakinek, az ránézve teljesen 
közömbös. Nem kisebb túlzás Egernek a robot-kölcsönzést rabszolga
kereskedésnek minősítő megállapítása sem. Ha e felfogás helyes lenne, 
akkor a lakott földbirtokok bérbeadását, elzálogosítását és eladását 
is meg kellene tiltani. A Tripartitum I. rész, 9. titulusa igenis elvitat-

XU.  o.  » . . . N a c h  derm aligen  L-’ge der S chcn  in diesem  Königreich, 
kann allerdings nur großes Beispiel des Königs zum wahren Vorteil d e s  
Unterthans wirken, und nach und nach die Härte der alten obwohl recht
lichen Anmaßungen (in dem Sinne, daß Summum ius immer Summa iniuria ist) 
zu mildern dienen.«



hatatlan jogot ad a földesúrnak járandóságával való szabad rendel
kezésre s nem tilalmazza ezt az urbárium sem. Eredeti javaslatát 
megváltoztatni tehát semmi oka sincs. Attól, hogy a fejedelmi példa 
a földesurakra rossz hatást fog gyakorolni, nincs mit tartani : az Éger- 
jele elv megerősítése ellenben feltétlenül káros következményekkel járna, 
mert ebből a nemesség joggal következtethetne arra, hogy a legközelebbi 
országgyűlésen ismét sor kerül úrbéri jogainak megnyirbálására. A rendek 
elkeseredése pedig semmiesetre sem hajtana hasznot őfelségének. Nyu
godtan állíthatja : mi sem áll távolabb tőle, mint hogy uralkodójával 
új elveket nyilatkoztattasson ki vagy feltűnő példát statuáltasson! Eddigi 
vótumai bizonyságot tesznek arról is, hogy sohasem mulasztotta 
el a jobbágyságot pártfogolni, amíg ez az Istennek tetsző igazságossággal 
összeegyeztethető vo lt; de mindig kötelességének tartotta a földesurakat 
is megvédeni, ha törvényes nemesi jogukról volt szó. Mert meggyőző
déssel vallja : fiat iustitia et pereat mundus.«1

Eger boldogan vette tudomásul, hogy Zinzendorf elvileg teljesen 
egyetértett vele ; éppen ezért fenntartás nélkül csatlakozott a gróf 
rezolució-térvéhez. Mindössze annyit kért még, hogy esetleges viták 
elkerülése végett, a királyi végzés egészíttessék ki ily értelmű toldalék
k a l: a társaság a parasztoknak egyezség szerint járó munkabérét köz
vetlenül ezek kezéhez fizesse ki. Izdenczy érveléseit nem sok figyelemre 
méltatta ; negatív szillogizmusát ügyes jogászi logikával egyszerűen 
a maga javára fordította : mivel semmiféle törvény nem kötelezi a job
bágyot, hogy magát és igásállatait idegeneknek bérbeadni engedje, azért 
akarata ellenére nem is kényszeríthető erre.2 — Zinzendorf mindössze 
annyi lényegeset jegyzett meg, hogy nincs kifogása Eger kiegészítő 
sorai ellen. — Az óvatos Reischach azonban teljesen Izdenczy hatása 
alá került s jónak látta korábbi véleményét visszavonni. Megjegyezte, 
hogy bár nincs szándékában Eger és Zinzendorf elveinek helyességét 
kétségbevonni, arról sincs meggyőződve, hogy a szóbanlevő újítás 
kedvező lesz a legmagasabb érdekre. Ennek megítélését őfelségére 
bízza. Mindenesetre meggondolandó egyrészről: célszerű-e a mostani 
nyomasztó anyagi helyzetben a kamarát jogos jövedelmében meg
rövidíteni, másrészről: helyes-e a hasznavehetetlen kamarai robot bérbe-

1 U. o. ». . . Ich bin den Bauern, wie es die Vorakten sattsam beweisen, 
gewiß gut, insoweit dessen Begünstigung mit der Gott gefälligen Gereichtigkeit 
vereinbarlich i s t ; aber ich rechne es mir auch zur Pflicht, den Grundherren 
das Wort zu sprechen, wenn es sich um ihre gesetzmäßigen Gerechtsammen han
delt. Fiat Iustitia et pereat Mundus . . .«

2U. o.
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adásának eltiltásával ugyanilyen törekvéseket támasztani a magánura
dalmak jobbágyai között s ezáltal újabb parasztelégÜletlenséget és földesúri 
békétlenséget életrehívni. Izdenczy javaslata inkább munkálja a békét ! 
— A feltámadt zavart igen bölcsen Kaunitz simította el. Elismerte, 
hogy a teréziánus urbáriumon a földesurak teihére erőszakos változ
tatást eszközölni a szigorú igazságosság megsértése nélkül nem lehet 
s a jelenlegi hangulatban nem is ajánlatos. Ennyiben Izdenczyvel 
egyet kell érteni. De igazat kell adni a királyi tekintélyt és hatalmat 
védelmező tanácsosoknak is : mert egy országban, amelynek alkotmánya 
az összes terhek viselését a népre hárítja, elengedhetetlenül szükséges a nép 
helyzetének minden lehető módon való javítása. Mivel pedig a király pél
dája kitűnő közvetett eszköz e cél érdekében, az Eger—Zinzendorf- 
féle rezolúció-terv elfogadásra méltó. Azon a csekély veszteségen, 
mely a kamarát éri, nem múlhat, hogy őfelsége mint földesúr nagy
lelkű, el nem múló hálát érdemlő ajándékot juttasson jobbágyainak ! 
A humanisztikum ezzel meg volt mentve : Ferenc király Zinzendorf 
tervezetét legfelsőbb döntésül elfogadta.1

Ezek szerint tehát a Ferenc-kor első éveinek jobbágypolitikájában 
a korábbi irányzathoz képest valóban nem lehet feltűnő változást 
észlelni. Ebben az időszakban is ugyanaz a dialektikus elvi és módszer
beli erőjáték érvényesül az államtanácsban, mint Lipót korában : a tár
sadalmi feszültségeket feloldandó, a tiszta felvilágosodás hívei (Eger, 
Zinzendorf) a feudális jogok korlátozásán vagy megnyirbálásán fáradoz
nak, a nemesi eklektikusok (Izdenczy, Reischach) pedig ugyanezen 
antirevolucionizmus jegyében a törvényesített reformok alapján állva,

1 U. o. »Soll ich den Satz für richtig annehmen, daß die Vermiethung der 
Natural-Robothen an Fremde geschehen können, weil solche durch kein Gesetz 
verboten ist, so muss uch für mein Meinung d r folgende Satz gelten : 
weil kein Gesetz dem Unterthan die Pflicht auferlegt, sich und sein Zugvieh 
an Fremde vermieten zu lassen, so kann er auch Widerwillen dazu nicht ver
halten werden : die Obrigkeit kann ihn j > nicht zwing n, die Roboth in G ld 
abzulösen, umso weniger k nn sie also solche an Fremde vermiethen, denn 
für den Unterthan ist es keineswegs gleichgültig, ob er die Arbeit seiner 
Obrigkeit, gegen die er sich ex contractu innominato verbindlich gemacht 
hat, oder einem Fremden miethweise leistet . . .« — Allein da von dem redli
chen Vertheidiger der königlichen Authorität und Macht und von wohl
meinenden Ratgebern in politischer Rücksicht auf das Ganze öfters bemerket 
worden ist, daß es höchst nöthig sei, in einem Reich von dieser Verfassung den 
Zustand desjenigen, welcher der Wirkung nach alle Lasten allein trägt, auf alle 
thunliche Art zu verbesseren, zu diesem Ende aber das Beispiel des Königs ein 
gerechtes indirektes Mittel ist, so finde ich . . . etc.«
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a rendi jogok és állapotok sértetlen fenntartása mellett kardoskodnak. 
A humanitas és a iustitia jelszavával körülbelül egyenlő erőkkel küzd 
egymással a két csoport, s ekkoriban még nem lehet látni, hogy meg
marad-e az egyensúlyi helyzet vagy felbomlik és a haladás vagy a meg
állás politikája kerekedik felül. Egy lényeges különbség azonban már 
most is megfigyelhető : a reformkezdeményezés kedve — mely Lipót 
alatt még élt — Ferenc udvarában kihaltnak látszik.

A nagy határkőhöz, az 1795. esztendőhöz érvén, kíváncsian ku
tatjuk : elindult-e a visszahatás jobbágypolitikai téren is? Vájjon a 
Martinovics-összeesküvés,— melyiől F r a k n ó i  bécsi kutatásai után 
sem tudjuk, hogy csakugyan forradalmi szervezkedés volt-e, vagy 
csupán egy önállóan működő, érdemekre törekvő rendőrágens nagy
szabású cselvetése a rendőri megfigyelés alatt álló függetlenségiek és 
nemzeti felvilágosodottak feladására1 — Hajnóczyék mozgalmának 
kompi omittálása után az udvari aufklär izmust is visszavonulásra kész
tette? Sándor Lipót főherceg híres emlékirata2 gyors reakciós fordu
latot sejtet.

A változás valóban elkövetkezett, csakhogy nem éles fordulattal, hanem 
az államtamács személyi átszervezéséből folyó fokozatos szellemi-politikai 
átállítódás formájában. A tanácsi összetétel módosítására 1796 tavaszán, 
egy évvel a Maitinovics-pör véres fináléja után került sor. Ferenc király 
az átszervezést is jellemző kompromisszumos eljárással hajtotta végre : 
öt új tagot nevezett ki anélkül, hogy a régiek közül bárkit is elmoz
dított volna. Izdenczy és Eger mellé tanácsosokul Vogel Antalt és Türck- 
heim Károlyt ültette, Zinzendoif és Reischach mellé pedig mint állam
minisztereket Clary-Aldringen, Rottenhann és Kolowrat grófokat ren
delte.3 Az államtanácsnak ez a kibővítése jobbágypolitikai szem
pontból a konzervatív irány megerősödését eredményezte : az új tagok 
többsége ugyanis igen távol állt a társadalmi reformeszméktől, sőt a szociális

1 Martinovics egymásnak ellentmondó vallomásaiban és a fogságban 
szerkesztett emlékirataiban ismételten utalt arra, hogy neki feladata volt a fel
világosodott reformisták és Habsburg ellenes elemek kinyomozása. Több ízben 
küldött Bécsbe a »gyanús« magyarokról összeállított névsorokat. Vallotta, hogy 
a reformistáknak és antimonarchikus nemeseknek két titkos társaságba tömörí
tésével a törvény előtt is érvényes bizonyságot akart szerezni a rendőri meg
figyelés alatt álló személyek ellen. V. ö. Fraknói, Martinovics élete 159.1. Korábbi 
szereplése és jelleme valószínűbbé teszi e vallomását a többi irreáüs, csaknem 
képtelen tervekről szóló előadásoknál.

2Mályusz, Sándor Lipót 206—207, 820. 1.
3 Carl Freiherr von Hock und Hermann Ignatz Bidermann : Der öster

reichische Staatsrath 1760 — 1848., (Wien 1879) 648 — 649. 1.
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érdeklődésnek is híjával volt; s ha kezdetben egyik-másik az új hivatalnok 
buzgóságával mégis hozzászólt a jobbágykérdésekhez is, állásfoglalásuk 
szakértelemhiány és a magyar ügyekben való tájékozatlanság miatt 
teljesen súlytalan és értéktelen volt. De a szociális jozefinizmus elha- 
nyatlása nemcsak az új tanácsosok közömbös vagy maradi felfogásában 
mutatkozott meg, hanem a régi harcos humanisták, Eger és Zinzendorf 
elcsendesülésében is. Lelkesedésük, tüzes bátor kiállásuk nyomait többé 
hiába keressük az aktákban : ebben az időszakban már megelégszenek 
egy-egy rövid sztereotip megjegyzéssel, mely rendszerint a kancelláriai 
vagy az Izdenczy-féle vótumnak ellenmondás és kritika nélküli elfoga
dását jelzi. Korábbi magatartásuk emléke legfeljebb csak abban jut 
kifejezésre, hogy vitás helyzetekben a felvilágosodottabb vélemény 
mellé csatlakoznak. Úgylátszik megérezték, hogy a szabadságeszméknek 
és az emberiség jogainak emlegetése nem találkozik többé az uralkodó 
tetszésével. Egy ember akadt csak az államtanácsban, aki nem látta szük
ségét auf klär ista elvei véka alá r ejtésének: Vogel. Ő éveken át oly közel
álló, kedvelt híve volt a császárnak s oly bizalmas szolgálatot teljesített, 
— titkos vótumokat szerkesztett az államtanácsi ügyiratokhoz1 —• 
hogy most, amikor ura kegyéből nyiltan gyakorolhatta kötelességét, 
époly nyugodtan, gátlás nélkül nyilatkozott, mint korábban. Vótumai 
azonban meg sem közelítették a korábbi, Eger—Zinzendorf-féle véle
ményeket ; műveltsége, tárgyismerete, vitakészsége, stílusa aránytala
nabbal alacsonyabbrendű volt amazokénál, s ha erőteljesen állást foglalt 
is valamely ügyben, érvei oly gyenge lábon álltak, hogy Izdenczy jogi 
dogmatizmusa ellenében nem boldogulhatott. így aztán az általa kép
viselt, Eger és Zinzendorf által alig-alig támogatott nézeteket a meg
erősödött ortodoxia többnyire leszavazta.

Legyen szabad ismét egy-két jellemző példa említésével szemlél
tetnem az előadottakat. 1796 nyarán került az államtanács elé Nyír
bátor mezővárosnak földesura, a gróf Károlyi-család ellen indított, 
hatrendbeli panaszt tartalmazó úrbéri pőre.2 Szó volt benne a kilen
ceden felül fizetendő rendkívüli terményszolgáltatásokról, a vitássá vált 
mészárszéki és malomjogról, a kocsmatartás korlátozásáról, az erdő
használat szabályozásáról, vásártartásról és bizonyos puszták úrbéri 
vagy allodiális jellegének tisztázásáról. A község egy bizonyos Báthori 
István-féle privilégiumára hivatkozva, iparkodott jogait igazolni, de 
a hivatalos fórumok, a citált kiváltságlevél elavultságára hivatkozva, 
az urbárium alapján ítélkeztek. Döntésüket a kancellária és Izdenczy

1 Mályusz, Sándor Lipót 89 — 90. 1.
2 Staatsratsakten 1796: 2484.
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egyaránt helyesnek nyilvánította. Az utóbbi ekkoriban már annyira 
tudatában volt helyzete megerősödésének s oly biztos volt véleménye 
feltétlen elfogadása felöl, hogy a legterjedelmesebb aktákhoz is csak 
elvétve fogalmazott hosszabb nyilatkozatokat. Ez alkalommal is elég
nek találta a mellékletekkel gazdagon felszerelt, igen részletesen tárgyalt 
ügy darabot egy sorral véleményezni: »Cancellariae opinionem in 
omnibus punctis ratihabeo.« Az utána következő véleményező, Türck- 
heim, nem is próbálkozott önálló bírálattal, meg volt győződve, hogy 
legjobban jár el, ha mindenben igazát ad a magyar jogásznak. Másként 
vélekedett Rottenhann gróf; ő, bár érezte, hogy csak sötétben tapoga
tózik, mégis lelkiismeretesen, a szó szoros értelmében átrágta magát 
a nagy iratcsomón és dícséretreméltó buzgósággal többoldalas vótum- 
mal igyekezett az alsóbb fokú ítéletek bozótjában tiszta helyzetet terem
teni. Az elintézések jogszerűségét vizsgálva, szükségesnek tartotta a 
következő kérdések felvetését: milyen címen hagyták a bíráskodó 
hatóságok figyelmen kívül a Báthori-privilégiumot, amikor a teréziánus 
urbárium határozottan kimondta az usus minor érvénybenmaradását ? 
és : érvényesnek lehet-e tekinteni az olyan erőszakolt úrbéri szerződést, 
amely ezen usus minor megszüntetésére irányul? Aztán sorba vette a 
panaszosok hat pontját s a maga birodalmi és csehországi úrbéri isme
retei szerint reflexiókat fűzött hozzájuk, illetőleg az elintézésekhez. 
De végül is beismerte, hogy ő, mint a magyar jogban járatlan és a 
magyar nyelvet nem ismerő hozzászóló, mindezeket nem kritikai szán
dékkal, hanem inkább újabb szakértői elbírálás céljából jegyezte meg, 
semmiképpen se akarván kompromittálni magát. Mintha csak figyel
meztetni akarta volna Izdenczyt, hogy nem ártana nagyobb figyelmet 
szentelnie a szóbanforgó kérdések áttanulmányozásának. Zinzendorf 
e célzást azonnal felhasználta arra, hogy expressis verbis az akta újra- 
körözését javasolja. A maga részéről azonban tartózkodott a dolgok 
taglalásától. Reischach, régi szokása szerint, Izdenczy után igazodott : 
a kancellánai javaslatot helyeselte. Ugyanezt tette Kolowrat is, men- 
tegetődzvén a magyarországi úrbérkérdésekben való tájékozatlansága 
miatt. Izdenczynek tehát — Vogel és Eger távollétében — már most 
nyert ügye volt, a második cirkuláció pedig fölényes győzelmével vég
ződött. Rottenhann-nak válaszolva kijelentette, hogy a felvetett kér
désekre maga Nyírbátor adott választ, amikor az úrbérrendezés alkal
mával a Károlyi-családdal kötött szerződésére hivatkozva, kérte az 
országos urbárium bevezetésének mellőzését, másszóval maga is e kon
traktust ismerte el usus minor gyanánt. Türckheim kissé bőbeszédűen

‘ U .  o .
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a magyar úrbéri jog néhány elemi tételét emlegetve szekundált Izdenczy- 
nek. Eger keserű gúnnyal csak ennyit jegyzett meg : Nehogy én is 
kompromittáljam magam, elfogadom a kancellária és az első vótum 
javaslatát. Rottenhann kijelentette, hogy az alapvető ország- és törvény
ismeretek hiányában kénytelen elfogadni Izdenczy magyarázatát. 
Zinzendorf, Reischach és Kolowrat ellenvetés nélkül meghajoltak a hi
vatalos vélemény előtt, mire Ferenc király jóváhagyását adta az elin
tézéshez.1

1797 februárjában az államtanácsnak abban a kérdésben kellett 
állást foglalnia, vájjon méltányos-e a csolnoki vallásalap-uradalom 
vezetőségének az elhatározása, hogy egyes községekben, melyek idáig 
tizedüket és úrbéri szolgálmányaikat szerződés szerint pénzben rótták 
le, a kontraktus lejártával visszaállítja a terményadózás gyakorlatát.2 
A helytartótanács és a kancellária ennek semmi akadályát nem látta, 
s jogszerűnek minősítette a tervbevett eljárást Izdenczy is. Vogel azon
ban más véleményen volt : a szerződések kezelésében — így foglalható 
össze az előadása— a vallásalap uradalmainak mindig jó példával kell 
elölj ár niok; nem szabad a feltételeket megnehezíteniök, amikor arra 
semmi ok sincs, s amikor a parasztok maguk is a fennálló rendet szeret
nék meghosszabbítani. Javasolta tehát, hogy a tíz esztendőre meg
kötendő új szerződés a megváltás rendszerét fenntartsa. Eger egy rövid 
tőmondatban helyeslésének adott kifejezést anélkül, hogy saját gon
dolataival, érveivel segítségére lett volna elvbarátjának. Rottenhann 
úgy vélekedett, hogy különbséget kell tenni a robot- és a tizedmegváltás 
között ; az előbbi exisztenciális jelentőségű a parasztra nézve, az utóbbi
ról azonban ez nem mondható, s így ha az uradalom érdeke kívánja, 
ragaszkodhatik a természetben való lerováshoz. Zinzendorf Vogelnek 
adott igazat, Reischach Rottenhann-nak, Kolowrat viszont ismét Vogel
nek. így hát ezúttal egyetlen szótöbbséggel a felvilágosodott álláspont 
győzött.3

Más alkalommal, 1797 júliusában a berzevicei jobbágyoknak a 
kecsketartás urasági eltiltása miatt indított úrbéri pőrében kellett az 
udvarnak jogerős ítéletet mondania.4 A kancellária arra tekintettel, 
hogy az erdőbe hajtott kecskék a facsemetéket tönkreteszik, helyben
hagyta a földesúr javára szóló alsófokú döntéseket. Helyeselt Izdenczy 
is. Vogel viszont így okoskodott : ha a kecskék erdei legeltetése az *

*U. o.
* Staatsratsakten 1797: 589.
* U .  o .

4Staatsratsakten 1797: 2101.



erdőkultúra védelme szempontjából valóban nem kívánatos, úgy egy
szerűen el kell tiltani az erdőbe való behajtást, semmiesetre se lehet 
azonban a kecsketartást megakadályozni, mert ez a magántulajdon 
szabadságával és az állampolgári jogokkal nem egyeztethető össze. Az erdőbe 
hajtás tilalmát is úgy kell elrendelni, hogy az parasztra és uraságra 
nézve egyaránt vonatkozzék. Eger egyszerű »verstanden«-nel helyeselt. 
Rottenhann a lényeghez szintén hozzájárult, kiegészítéskép csak azt 
jegyezte meg, hogy a tilalmat csupán a fiatalos erdőrészletekre kellene 
korlátozni, egyéb helyeken ugyanis számottevő kárt nem okozhatnak 
az állatok. Célszerűnek találta e nézetet Kolowrat is s így Izdenczy 
megint kisebbségben maradt. Ez azonban csak annak a véletlennek volt 
köszönhető, hogy ez alkalommal épp a konzervatív államtanácsosok 
maradtak ki a véleménynyilvánításból.1

Egyébként ha egy kissé veszélyesebb kérdés került szőnyegre, 
Izdenczy közvetlenebb hívei nélkül is felülkerekedett. így például, 
midőn 1798 tavaszán újból felmerült a kérdés : szabad-e a parasztok
nak kártékony vadak pusztítására fegyvertartást engedélyezni, a kan
cellária nemleges véleményét Izdenczy szinte ugyanabban a tanácsi 
együttesben nehézség nélkül elfogadtatta. Hiába bizonyítgatta Vogel, 
hogy generaliter nem lehet a parasztok kérelmét megtagadni s hogy 
a megbízható egyéneknek igenis kezükbe lehet adni a puskát, hiába 
támogatta őt Eger és Zinzendorf ezúttal is, Rottenhann, Clary és Ko- 
lowrat a hivatalos véleményre szavaztak s természetesen ilyen értelem
ben döntött az uralkodó is.2

Évtizedünk utolsó esztendeiben aztán a reakció jelei szemmel- 
láthatóbbakká váltak. Eger és Zinzendorf magatartása teljes passzivi
tássá fajult, Rottenhann beleúnt a hibakeresésbe, a többi szürke taná
csosok sem fáradtak már érdemleges hozzászólással, úgyhogy végül 
csak Izdenczy és Vogel maradtak a porondon.3

Amikor 1800 januárjában a Finanz- und Commerzhofstelle egy 
előadása felelevenítette a korábbi évek egyik legérdekesebb úrbérügyi 
problémáját, t. i. a szükségtelen kamarai robot járandóságok elidegení
tési szabadságának vagy tilalmának ügyét, a régi jozefinista megoldás 
már nem kerülhetett alkalmazásra. Az utilitarizmus elve legyűrte a 
humanitásét. Vogel mégegyszer szót emelt ugyan az emberi szabadság 
védelmében (»der Bauer ist ja kein Sklav des Herren«), Eger és Zinzen
dorf is utaltak idevágó régi nyilatkozataikra, de tételük gyakorlati

* U .  o.
2 Staatsratsakten 1798: 1599.
‘ Staatsratsakten 1798: 2157, 3021, 4233; 1799: 3138, 3915.
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alkalmazásának többé nem akadt helyeslője. Rottenhann, Reischach 
és Kolowrat egyaránt Izdenczy hasznossági nézetét pártolták s Ferenc 
király végül is megengedte, hogy a dentai és csákvári kamarai jobbágyok 
robotja egy bánsági olasz rizsültetvényesnek bérbeadassék.1

Nemsokára ezután elhangzott József nádor sándorlipóti szellemű 
ismert megállapítása, hogy a magyar parasztság szociális nyugtalanságá
nak főoka az elemi iskolában nyert fölöslegesen sok tanultságban keresendő2 
s e jelentés kapcsán megfogalmazódott Izdenczy legoptimistább s egy
szersmind legreakciósabb vótuma, mely norma gyanánt szögezte le : 
hogy a teréziánus urbárium az úri-paraszti viszony szabályozásának való
ságos remeke s fényes bizonysága a magyar jobbágy monarchiaszer te legjobb 
sorsának; hogy Magyarországon úrbéri vonatkozásban semmiféle változ
tatásra nincs szükség.3

A lezajlott elvi átváltódásnak csak formai kifejezést adott az állam
tanácsnak 1801 augusztus 31-én történt megszüntetése. Az újonnan 
felállított állam- és konferenciaminisztériumban már sem Eger, sem 
Zinzendorf, sem Vogel nem szerepelt ; a magyar ügyek intézésére külön 
osztály szerveződött, ahol Izdenczy és epigonja, Somogyi János ezután 
önállóan, a megbírálás veszélye nélkül folytatták véleményező tevé
kenységüket.4

így adta fel a bécsi udvar a XVIII—XIX. század fordulójára a 
mérsékelt szociális jozefinizmust, s minthogy előzőleg a magyar nem
zeti felvilágosodás társadalmi reformmozgalmát is összetörte, az 1830-as 
évekig megszűnt a magyar jobbágykérdés rendezésének minden komoly 
lehetősége.

Berlász Jenő

1 Staatsratsakten 1800: 480.
2 Staatsratsakten 1801 : 2205. ». . . da der Landmann bisher in den Trivial

schulen mehr Kentnisse gesammelt habe, als ihm nothwendig waren, um in seinem  
Stande glücklich zu leben, so wäxe auch hierauf Rüksicht zu nehmen, die Wohl 
der Orts-Notarien, durch die National-Schulen-Aufseher zu prüfen, und jene, 
die dem Landmann böse Grundsätze beibringen, sogleich zu entfernen, wie auch 
die, in der Landessprache herauskommende Zeitungen streng zu zensurieren«. 
Eredetijét közli Domanovszky Sándor : József nádor iratai (Magyarország 
Űjabbkori Történetének Forrásai [Budapest 1925]) I. 396—418. — Végeredmény
ben tehát a ferenci politika reakciós fordulatának idejét illető M á l y u s z  - féle 
megállapítás lényegében helytálló.

3 Staatsratsakten 1801: 2205. »Das Urbárium, so die gegentheiligen Pflichten 
zwischen Herrn und Unterthan bestimmt ist, ein Meisterstück, und ein klarer Be
weis, daß der Bauer in keinem deutschen Erblande diesfalls so günstig und gut 
behandelt werde; es kann daher in Ansehung des Urbarii nichts geändert werden.«

4 Hock —Bidermann, i. m. 651. 1.



KOSSUTH ÉS A VÉDEGYLET
A MAGYAR NACIONALIZMUS TÖRTÉNETÉHEZ ‘

A külföldi megfigyelőnek, amint a negyvenes évek közepe felé 
nálunk széttekint, feltűnik, hogy a magyarokon úrrá lett a tervezgetési 
szellem. Az íróasztalokon vázlatok hevernek, az emberek egyesületekbe 
állnak, gyárak alapításához fognak, új építkezések nyomát látni, az 
európai vasútépítési láz itt is felüti fejét s heves elméleti vitákat vált ki.1 
Ha mindebben még — ismét külföldi szemmel — nem is nyilvánult 
meg egyelőre túlsók gyakorlati érzék, hogy változás következett be, 
az kétségtelen. Horváth Mihály, aki mint kortárs emlékszik vissza 
történetünknek a szabadságharcot megelőző huszonöt évére, szintén 
felemlíti ezt a jelenséget. »Az egyesületi szellem — írja — már élénken 
működött az országban. Alig volt a szociális életnek ágazata, melynek 
kifejtésén s gyarapításán egyletek nem munkálkodtak volna.«2 Az öreg 
Kossuth utóbb, turini asztala mellett e sorokat olvasva, maga is felidézi 
emlékeit : »én polgári kötelességemnek ismertem az egyletek csaknem 
mindenikének munkás napszámosai közé tartozni«.3

A késői olvasót azonban éppen a kérdés lényegében érné nagy meg
lepetés, ha e szerény szavak, vagy akár dolgozatunk címe nyomán 
pusztán szelíd, és a kor biedermeier hangulatához illő, egyleti délutá
nokról várna beszámolót, melynek résztvevői polgári szorgalommal s 
jóindulattal homokszemeket hordanak a jövendő nagy épületéhez. 
Kossuth védegyleti szerepe nem a közéleti férfiú pályafutásának amolyan

1 A megfigyelés Blackwelltől származik. P(éterfy) J(enő) : Egy angol Magyar- 
országról. Bp. Szemle, 1895 (81) 209 —11. 1.

8 Horváth Mihály : Huszonöt év Magyarország történetéből, Bpest, 18863, 
II. 3 5 9 - 1.

8 Visszaemlékezései, Pesti Napló, 1885 ápr. 7 —11.
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másodsorbeli, kissé terhes, de kötelességszerűen vállalt társadalmi vele
járóját jelenti. Kossuth szerény mondata sem csak azt, hogy ő e köte
lezettségnek igyekezett pontosan eleget tenni. A Védegylet maga is 
küzdőtér volt, amelyen Kossuth rendkívüli eréllyel vette fel a támadó 
harcot. A védegyleti küzdelem Kossuth reformkori pályafutásának, 
s ezen át — mint a szereplők maguk érezték — az ellenzéki reformmoz
galomnak egyik külön fejezete volt, melynek formái sajátosak és egyé
niek ugyan, az egymással szembenálló erők és módszerek azonban 
lényegileg ugyanazok, amelyekkel e korszak más fejezeteiben is talál
kozunk.

Kossuth a negyvenes években, amint azt Vukovich Sebő már akkor 
megfigyelte, három nagy területen tevékenykedett. Fogságból szaba
dulása után nyolc hónappal már mint a Pesti Hirlap szerkesztője tör új 
utakat a magyar hírlapírásban, és mint hírlapíró lép először igazán az 
ellenzék vezetői közé. A zsurnalisztika mellett, mellyel a Pesti Hirlaptól 
megválva sem szándékozott felhagyni, a második nagy tér a »nyilvános 
élet«, a tulajdonképpeni politikai mező. Ez elsősorban a pesti »vezér
megye« közgyűlési vitáit jelentette, hogy azután a pesti ellenzéki köz
pont, kezét messze nyújtva, a már meglévő vidéki kapcsolatokon túl 
országos ellenzéki párt szervezésén fáradozzék negyvennyolc előtt. 
A megye és az országos ellenzéki párt közé esett a harmadik nagy mű
ködési tér, a társadalmi izgatásé, az egyleteké és vállalkozásoké.

E három úton részben egyidőben, szimultán haladt előre Kossuth : 
a pesti gyűlésen szót emelt még a Hirlap megindulása előtt, és két 
vezércikk között is visszatért a megyeházba, hogy folytassa az ellenzéki 
harcot. Az adminisztrátorokról és a horvát Repeal-ról pedig egyleti 
működése fénykorában mondta nagy feltűnést keltő közgyűlési be
szédeit. A harmadik út, az egyleteké, szintén már az elején, nem sokkal 
a Pesti Hirlap megindulása után megnyílt előtte az Iparegyesület alapí
tásával. De ha e három út végig is fut szinte egymás mellett ezen a hét 
és félesztendőn, Kossuth működésének súlypontja nem mindig egy
formán oszlik meg a három között, erejét nem mindig ugyanazon irány
ban összpontosítja. Először mégis leginkább a Pesti Hirlap szerkesztője 
s ezt, hírlapírói működését látta a legjelentősebbnek, leghatásosabbnak 
Széchenyi is. Amikor ez az út több-kevésbbé bezárult előtte, akkor 
csoportosította át erőit részben a megyei politikai harcok, a társadalmi 
mozgalmak, az egyleti élet irányában. Ekkor még a Hetilapban meg
jelent hírlapi cikkeinek nagyrésze is ezt szolgálja, a Védegylet, a fiumei 
vasút, az Iparegyesület, a Kereskedelmi Társaság, Kossuth e hadmű
veleti bázisainak és támadási irányainak ügyét. így érkezünk el végül
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a negyvennyolcas átalakulást közvetlen megelőző évekhez, amikor 
Kossuth a védegyleti igazgatóságról való lemondása és a Kereskedelmi 
Társaság halálos válsága után az ellenzék szervezésére, elsősorban poli
tikai térre összpontosította erejét.

E három út azonban, amelyek közül Kossuth mindig azon tört 
előre, amelyen éppen a másutt mutatkozó akadályokat megkerülhette, 
nemcsak egyszerű váltakozást árul el. Az egymásután egyszersmind 
fokozatot is jelöl, fokozódó előkészületet a tetőpont, Negyvennyolc felé. 
Kossuth mind nagyobb kört fog magához, a társadalomnak mind széle
sebb elemeit tudja hatása alá vonni. De fokozódást jelentett ez nem
csak térben, hanem intenzitásban is. Kossuth elképzeléseit mind na
gyobb erővel izzítja át az eszmék győzelmébe vetett lelkes és a jövőbe 
tekintő hite, mindig jobban meg van arról győződve, hogy ami jogszerű 
és a nemzetet megilleti, azzal nyiltan és óvakodás nélkül ki kell állani 
hiszen ellenkezés vagy elnyomás csak növeli az igaz ügy erejét. A Pesti 
Hírlappal elért sikerei, és Széchenyivel vívott küzdelme, amely a köz
vélemény szemében már az első összecsapáskor az ő javára dőlt el 
szintén hozzájárultak ehhez. De ellenkezés, akadály, a torlódó nehéz
ségek is csak azt az érzést hevítették benne magas fokra, hogy tapin
tatos rávezetés és alkuvás amúgy sem vezet semmire. 1845 végén egy 
eltiltott cikkében kijelenti, munkatársai nevében is, hogy töretlen vas 
akaratot hoznak magukkal, emellett »az érett férfikor tényekben edzett 
tapasztalását«, és a honszeretetet, a nacionalizmust, »mellyben én tul- 
ságot nem ismerek, mellyben szerintem a phanatismusig vitt emelke
dettség is csak mérséklet«.1

A három téren és fokozaton át csak a kifejezési forma változik. 
Mindegyikben Kossuth lendülete, olthatatlan energiája és politikai 
meggyőződése keres magának utat. Az ösvény más, a megnyíló alkalom
hoz szabott, de a végső cél, a lényeg s a mozgató erő mindig ugyanaz. 
Az előkészület ez éveit azonban még azon munkákból is nehezen ismerjük 
meg, amelyek több igénnyel lépnek fel, mint Kossuthnak sablonos, 
jubileumi emlékbeszéd-ízű, rendszerint egymásból kiírt életrajzai. 
A Pesti Hirlap korszaka még valamivel jobban szemünk előtt van, — 
bár főként a Széchenyi-vitán keresztül. — a továbbiakon azonban, 
s idetartoznak »a Védegylet körüli harcok« is — mint mellékepizódokon 
futunk át a nagy mérkőzés későbbi menetében. Kossuth fejlődését még 
nem ismerjük elég közelről.

1 Kossuthnak a Hetilapba tervezett J e le n té s e . VA (=  Vörös Antal Gyűj
temény) 349 ; innen közli Viszota, Katolikus Szemle, 1928.
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Kossuth 1844—46 között tetterejének nagyobb részét a társadalmi 
mozgalmakra fordította. Erre az időre esett a védegyleti harc is, melyet 
Kossuth a megindulás pillanatában puszta ipari tüntetésnél, vagy élete 
egy mellékes epizódjánál sokkal többnek látott. Hogy milyen lehető
séget látott benne, arról saját szavai tanúskodnak. Amikor 1844 október 
elején Pozsonyba hajózott, hogy résztvegyen a honi ipar támogatására 
alakult Védegylet ünnepélyes alakuló ülésén, útközben hosszú levelet 
írt Wesselényinek. Visszapillantott ebben a közelmúlt eseményeire, 
a Pesti Hirlaptól történt megválására, amivel, mint írja, hírlapi pályája 
úgylátszik végétért. De megtalálja a vigasztalást : »annál több időm 
marad a megyei életre, — melyen egy kis tanujelét, azt hiszem máris 
adám annak, hogy alunni nem szándékozom — és annál több az egye
sületi munkálkodásokra, melyektől körülményeink között többet várok, 
mint a diaetától, sőt ettől csak úgy várok, ha socialis téren útját kér- 
szítjük«. Be is jelenti mindjárt : pozsonyi útjának célja az, »hogy bará
tainkkal kezet fogva létesítsük a nagyszerű eszmét, mellytől honunknak 
jövendője függ«. Ez pedig a Védegylet, a »hatalmas ügy«, és ha Isten 
úgy akarja : »nagy dolgok magvát magában rejtő«, de mindenesetre 
»irányt adó a legközelebbi egy-két év törvényszerű mozgalmainak«. 
A védegyleti mozgalom kerül majd tehát, Kossuth elképzelése szerint, 
az egész alkotmányos reformirány előterébe, ez adja a formát és alkal
mat, amelyen át a jövőért küzdeni lehet. Ebből megértjük, hogy a véd
egyleti harc vizsgálata korántsem kizárólag gazdaságtörténeti feladat, 
sőt nem is elsősorban az. Olyan tényezők lépnek elő benne, amelyek 
megértése nélkül a magyar reformkor egész dinamikájáról is csak csonka 
fogalmunk lehet. A Védegyletnek voltak vidéki előzményei, és nem 
szűnt meg Kossuth távozásával sem. De csak akkor s addig lépett elő
térbe, akkor költözött belé erő, amikor Kossuth kereste benne önmaga, 
kifejezését. Szerepe tulajdonképpen csak addig van, amíg Kossuth 
energiája tölti belé a magasfeszültségű áramot. Amint ennek vége, úgy 
háttérbe szorul, hogy a Védegylet történetének igyekvő s anyagával 
küszködő krónikása azt sem képes kinyomozni, hogy tulajdonképpen 
mikor s hogyan is ért véget.1 Nem a keret, a forma itt a legfontosabb, 
hanem az, hogy mivé fejlődik mint Kossuth meggyőződésétől fűtött 
társadalmi mozgalom, s ezen át — függetlenül attól, volt-e s mi volt

1 Horvát E lz a : A  V édeg y le t tö rtén e te . Bpest, 1911. (Művelődéstört. ért. 
51. sz.) Ezen és Vargha Z. alább id. tanulmányán kívül újabban egy iskolai pálya
munka jelent még meg a kérdésről. Pető Tamás : K o s s u th  L a jo s  és a  V é d eg y le t. 
(Magyar Ipar, 1940. 7—9. sz.)
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tényleges gazdasági eredménye — az, hogy mi a helye reformkorunk 
fejlődésében.

Vargha Zoltán a Védegyletről írt tanulmányában, amely a kora
beli irodalom alapján kitűnő megfigyeléseket hoz ez idők gazdasági és 
társadalmi szemléletéről, felrója újabb történetkutatásunknak, hogy 
kissé túlszigorú a védegyleti harc iránt.1 Szerinte nem egészen méltányos 
azt politikai mozgalomként bírálni, hiszen gazdasági szempontok és 
célkitűzések hozták létre. Ezzel kapcsolatban Vargha megkísérli fel
vázolni, egykorú nyilatkozatok alapján, a koraliberális nemzedék élet- 
szemléletét. Szerinte Széchenyi, a »polgár«, hadat üzent a latin-rétori, 
rendi szemléletnek s ezt a támadást folytatta, fokozott erővel, az első 
liberális nemzedék. Ezzel párhuzamosan új eszmények tűnnek fe l: az 
emberek felismerik a munka, a szorgalom jelentőségét s azt, hogy ezzel 
a munkával érjük el a javak kifejtését. Gyakorlati nevelést kívánnak. 
A földművelés mellett, kellő arányban, ipart és kereskedelmet, evvel 
együtt a városok emelését. A hangsúly gyakran erősen az anyagi érdeken 
van. E nemzedék harcba indul a nemesi előítélet ellen : több, ha valaki 
iparos, mintha szegény ügyvéd. »Egy nemes munkás« hírlapi felszólalá
sában éppen a Védegylettel kapcsolatban írja : »ragadjátok kezeitekbe 
az ipar szerszámait . . . s tegyétek, hogy az ipar által hazánkra áradó 
vagyonosság s erő magyar erő legyen«. Ebből a szemléletből, folytatja 
Vargha Zoltán, született a Védegylet is, melynek közvetlen mozdítója 
az a félelem volt, hogy ipar nélkül az ország végleg elszegényedik. A Véd
egyletben tehát nem lehet politikai jelleget, Ausztria elleni szándékot 
keresni ; Kossuth is hangsúlyozta a lojalitást. Csak Stancsics Mihály 
látta, radikális szemmel és alacsonyabb színvonalon, a Hunnia függet
lenségének eszközét a Védegyletben, ez azonban elszigetelt és hatástalan 
jelenség. Erről tanúskodik Kemény Zsigmond is a Forradalom Után 
szavaival : »Minden védegyleti okoskodás előterén a közelszegényedés- 
töli félelem állott.«

Ha az emberek ipart kezdtek óhajtani és ezzel kapcsolatban a kér
dések egész sorát vetették fel, akkor ez nyilvánvalóan párhuzamos volt 
az életszemlélet bizonyos változásával. Ez általában így szokott történni, 
ha vele megelégedni kissé túlegyszerű megoldás volna is. Az is kétség
telen, hogy egy kisebb körben valóban meg lehet találni az új, polgárias 
gondolkozást. Ez a kör azonban aránylag szűk volt, míg a Védegylettel 
megmozduló, szélesebb közvéleményben még más, rendi gyökerű, ellen
zéki hagyományok is erősen érvényesültek. A Védegylet irányítói, ha

Vargha Zoltán : A  V éd egyle trő l. Debreceni Szemle, 1935.
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részben e »polgárias« körből kerültek is ki, nagyrészt ellenzéki vezér
férfiak voltak, köztük a főúri ellenzék nagyúri tagjai. A mozgalom nem 
a vállalkozók, az iparos és polgári középrend sorából nőtt ki. Onnan a 
kárpáti táj társadalmi fejlődése folytán nem is nőhetett volna. Hozzá 
kell ehhez még tennünk, hogy a védegyletiek közül nehéz lenne akár 
Kossuthtól, akár mástól azt várni, hogy a kérdést, ellenfelei nagy örö
mére, azok vádjait elismerve, politikai szempontból magyarázza meg, 
vagy kétes színben tüntesse fel lojalitását, ami egyébként is teljesen 
ok nélkül történt volna. Éppen mert a Védegylet egykorú ellenfelei 
a mozgalom politikai oldalát kifogásolták, pártolói, természet szerint, 
az ipari, gazdasági szándék ártatlan voltát fejtegették. A legszebben 
Deák magyarázta meg egyszer, hogy abban még semmi rossz nincs, 
ha nem akarunk elszegényedni és ezért saját készítményeinket akarjuk 
vásárolni. Kemény Zsigmondnak a bukás után írt röpirata is saját alap- 
gondolatával került volna ellenkezésbe, ha e széles körben népszerű 
mozgalom harcos, politikai oldalát helyezte volna utólag előtérbe. 
Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy Deák vagy Kemény érve
lése ne lett volna őszinte, hanem azt, hogy a kérdést nem így, ilyen 
merev fogalmakkal kell megközelítenünk. Hogy a mozgalomban, az 
ipar és vám körüli vitákon át valamilyen politikai szándék is érvénye
sülni akart, azt Kossuth idézett nyilatkozatai is megértetik. Világosan 
érezték ezt a kortársak is. Újabb kutatásunkat messze megelőzve, 
a nemzeti-liberális Horváth Mihály igen határozott formában hang
súlyozta, hogy a Védegylet »az ellenzék legélesebb fegyvere« volt, és 
éppen e politikai jellege miatt került viták és támadások központjába. 
»A Védegylet — írja — politikai szempontból tekintve sokkal fontosabb 
volt, mint anyagi tekintetben«.1

A védegyleti harc ügyét, ha önmagunkat félrevezetni nem akarjuk 
nem lehet sem egyik, sem másik oldalról, sem gazdasági, sem politikai 
szempontból egyes nyilatkozatok alapján megítélni. De még a puszta 
osztályozgatással sem sokra jutunk. A mozgalmat a maga kifejlődésé
ben, egész összefüggésében, az egyes tényezőket és hatásokat külön 
megfigyelve értjük csak meg. A Védegylet történetének néhány részletén 
túl e lényeges összefüggésekre, a magyar nacionalizmus fejlődésére vet 
talán némi fényt, ha a főszereplő, Kossuth védegyleti működésének 
rajzát próbáljuk pár vonással teljesebbé tenni.

1 i .  m . III. 55. 1.
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KOSSUTH GAZDASÁGI LIBERALIZMUSA

Az első liberális nemzedék államgazdasági nézeteinek fejlődését 
igen ideillő példán, Kossuth gondolkozásán át követhetjük nyomon. 
Kossuthnak a korszerű kívánalmak körüli tájékozottságát számos új 
elemmel bővítette ki mindaz, amit ő a fogság három csendes esztendején 
át elolvasott és végiggondolt. Smith és a liberális gazdasági iskola ha
tása már hosszú évekkel előbb kimutatható nálunk, úgyhogy Kossuth 
fokozatosan kialakuló nézetei nem jelentettek váratlan ugrást. Az 
1832—36-os országgyűlésről írt Tudósításaiban Kossuth maga jegyzi fel 
a gazdasági tárgyú felszólalásokat, így barátja és pártfogója, Lónyay 
Gábor beszédét s műszaki nevelés és Polytechnikum újszerű kérdésében. 
Utóbb, a Törvényhatósági Tudósításokban, két harcosan ellenzéki 
tudósítás között, helyenként kibukkan szelíd fénye annak a kisdedóvó 
és börtönjavító emberbaráti iránynak, amely főleg az angol filantropiz- 
must közvetítő német munkák nyomán ekkor már utat talált első 
szabadelvűink érzékeny leikébe. Gazdasági téren azonban még hiába 
keresnénk nála komolyabb, összefüggő, liberális hatásra visszavezethető 
elképzelést. 1837 február végén, koratavaszi vasárnap, Kossuth »gyö
nyörű látványnak« találja a téli szállásról lehozott és a pesti parthoz 
kötött három gőzhajót. Fultonra gondpl, de mindjárt utána arra, hogy 
»magyar lobogó csak a kormánynál, az árboczon austriai«. Amint »áb
rándozva néz a jövendőbe«, elképzeli, hogy milyen lesz Pest, »ha meg
nyílnak a Vaskapu szírt gátjai« és a Rajna-Duna csatorna Európa keleti 
kereskedését erre hozza.1 De mindez valóban testetlen ábránd még. 
Hogy valami változásnak jönnie kell, az benne ég már a fiatalok lelké
ben, de hogy e változás ezen vagy azon a téren közelebbről mit jelentsen, 
az Kossuth előtt is csak lassan, részben fogságbeli olvasmányai nyomán 
kezd megnyílni. Különösen áll ez az államgazdaság terén, hol az ellenzék 
csak a sor végén, egyebek után kezd gyakorlatlan szemmel szétpillan
tani, keresve a könnyen érthető formulát, mely reformigényeinek meg
felel és egyúttal megadja a végleges tájékozódást.

Kossuth fogságában rendszeresen olvasta a német fejlődést gon
dosan szemmeltartó Augsburger Allgemeine Zeitungot. Olvasmányai 
közt szerepelt Bülau lipcsei professzor könyve : Állam és ipar (1834), 
mellette a Rotteck—Welcker-féle Staatslexikon, melynek elvi útmuta-

1 Naplója 1837-ből. Történeti lapok 1874.
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tása széles körben hatott, ha a fiatalok ezt nem is ezer ették bevallani. 
Különösen fontos olvasmánynak látszik Bentham műve (valószínűleg 
francia kiadásban), mely Smith Ádám és a gazdasági liberalizmus gon
dolatait közvetítette a budai kaszárnya foglyához. Volt emellett Kos
suth kezében oly leírás is, amely az erőteljes iparral bíró Anglia viszo
nyairól próbált képet adni.1 Az emberbaráti eszmék, javító s boldogító 
szándék, a Gép kiváltotta lelkes pillanat így szélesedik most már »pol
gárias« szemléletté. Ezen át Kossuth a gyakorlati nevelést, hasznos 
ismeretek terjesztését látja szükségesnek, és ezzel együtt az iparosodás4:, 
amely a nemzetet, amint azt annyi példából olvashatni, magasabb fej
lődési fokra emeli majd. Kossuth maga mondja öregkori visszaemléke
zéseiben, hogy fogságában nyílt rá a szeme e kérdésekre. »Elmélkedéseim 
közben — írja —, fogságom magányában az anyagi közjóiét kellékei 
s e téren a társadalmi tevékenység hivatása felől is gondolkoztam«. 
Eszébe jut, nyilván Zemplén északi, hegyes vidékére emlékezve, hogy 
az országnak vannak vidékei, »melyeken a szántás-vetés nagyon sovány 
életmód«. Nyáron az emberek ezrei mennek az Alföldre aratni, az év 
nagyobb részében azonban alig tesznek valamit. »A jólétnek mennyi 
kincsforrása hevert bedugulva azokban a munkátlan kezekben !«, egy 
olyan tájon, melyet »a földtani s természetrajzi viszonyok kiválólag 
másnemű munkásságra utalnak«. »Különben is— folytatja — a gőz 
már akkor eléggé megmutatta hatalmát, miszerint jóstehetség nélkül 
sejteni lehessen, hogy fordulópontra jutottunk, mely a világ közgazdá
szai alakját egészen meg fogja változtatni«. A nemzetnek tehát, »ha 
nyomorúságra nem akarja magát kárhoztatni, e változással számolnia, 
a kor irányát követnie kell«.2 Hogy Kossuthban valóban megértek 
ilyen gondolatok, arról bizonyságot tesz Wesselényihez mindjárt a fog
ságból történt kiszabadulása után, 1840 május 14-én írt levele is.3 Fel
veti ebben, hogy a fogság alatt neki s családjának gyűjtött pénz marad
ványát felhasználva és öt-tíz forintos részvények kibocsátásával ipar
egyesületet kellene alapítani. Az iparosítás gondolata ekkor még — alig 
több mint négy évvel a Védegylet alakulása előtt ! — oly óvatos és 
szerény formában bukkan még fel, hogy alig érezzük a későbbi, erélyes 
tételek rokonának és előzményének. »Balgaságnak tartanám — írja 
Kossuth — arról álmodni, hogy Hazánkból hirtelen iparműves országot

1 A fogságban kapott olvasmányok jegyzékét közli Viszota Gyula : G r. S zé 
c h e n y i I s tv á n  ír ó i  és h ír la p i  v i tá ja  K o s s u th  L a jo s s a l , I.

2 V is sz a e m lé k e zé se i, Pesti Napló, 1885 ápr. 7—11.
3 Közli Ferenczi Zoltán : K o s s u th  L a jo s  k ia d a t la n  le v e le i b r . W e s s e lé n y i

M ik ló s h o z . Történelmi Tár, 1902.
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alkossunk, ez sem lehet, sem kívánatos«, hiszen tudnivaló, hogy iparra, 
a nemzeti jólét érdekében, csak a földművelésből fennmaradó erőfölös
leget szabad fordítani. Honunknak tehát még sokáig földművelő ország
nak kell maradnia. Viszont — s ezt Kossuth élénk meggyőző erővel 
adja elő — a földművesnek a maga munkájához is szerszámokra, tehát 
iparcikkre van szüksége, még pedig minél jobb iparcikkre. Miért kell 
a külföldi szerszámjavításokat, hasznos találmányokat csak vándor- 
legények véletlen híradásából megismernünk? Kossuth már látja a 
megoldás mintáját is, ez a Society for the Diffusion of Useful Knowledge, 
egy hasznos ismeretet terjesztő társaság, amely Angliában már hosszú 
évek óta működött, kiadva filléres sorozatokat, hasznos és mulattató 
könyvtárat is. Kossuth néhány részletet is felemlít : olcsó szaklap 
kellene, kézműveseknek oktató könyvtár, néhány kiállítási terem a 
részvényes iparosok árúi számára, egypár tanító, aki az inasokat vasár
nap népszerűén mértanra, fizikára, magyar nyelvre oktatja, szerszám- 
gyűjtemény (mint a bécsi Polytechnikumban), kiállítások a pesti vásár
kor. Tájékozásul pedig szeretné megszerezni a berlini ipar egy let alap
szabályait és Brougham tanulmányát a kézművesképzésről.

Mindez a kor liberális gondolkozásához tartozott, de Kossuthot 
— mint maga írja — egyelőre még elég rapszodikusan foglalkoztatta. 
A külföldi megoldásról olvasva villant fel előtte, hogy azt itthon is 
meg kellene valósítani. De hogy az egyszer felvetett gondolat tovább 
élt benne, arról a Pesti Hírlapban alig egy év múlva megjelent cikkei 
tanúskodnak, melyek nemcsak visszatérnek a tervre, hanem egyes 
helyeken szinte szószerint reprodukálják a Wesselényihez írott levelet.

Alig indult meg a Pesti Hirlap 1841 elején, amikor almási Balogh 
Pál, neves homoeopatha orvos és emberbarát, fölvetette benne, ugyan
csak az angol minta nyomán, egy »hasznos ismereteket terjesztő tár- \ 
saság« tervét. Balogh Pál szeme előtt, Kossuth későbbi tanúsága szerint, 
ott lebegett az Adelaide Street Exhibition, az esti népszerű előadással, 
új dolgok bemutatásával egybekötött, állandó kiállítás példája is. 
Az első megbeszéléseken résztvett Eötvös.József, Ráday Gedeon, Trefort 
és mások mellett Fáy András is, aki a tervet elsősorban emberbaráti és 
népnevelési szempontból ítélte meg. Szerinte a legalsóbb néposztálynak 
kell ismereteket adni. Mint kedvesen kicsinyítő modorában kifejezte : 
az angol példa »jótékony vizéből kis malmainkra« csak annyit eresszünk, 
amennyi »csekély búzácskánk megőrlésére szükséges«. Kossuth más 
nézeten volt. Fáyval szemben a Pesti Hirlap hasábjain is visszatért 
arra, hogy az Iparegyesületnek ugyan az általános ismeretterjesztés is 
célja, közelebbről azonban mégsem a legalsó osztályra gondolnak első-
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sorban, hanem arra, »mely gyermekkorában, mint mondani szoktuk, 
tanult valamit«. Azon kisnemesi-polgári-iparos elemre gondolt itt, 
melyben megvolna a természettudományi érdeklődés, de »holmi hiva
talocska« és kaszinói mulatságok közt elmúló, tespedő éveken át kialszik. 
Ez az osztály, ha nem is sokkal, de felette áll a parasztságnak. Márpedig 
»a műveltségnek felülről kell, felülről lehet csak alólra hatni s nem 
megfordítva«.1 A századhoz illő, természettudományi népszerűsítés 
gondolata utóbb sem aludt el Kossuthban, népszerű kiadványok min
tájául maga ajándékozta az Iparegyesületnek a Claudius-féle Science 
populaire harmincegy füzetét.

Míg a többiek még elmélkedtek, Kossuth már tudta, mit akar. 
Alkalmat látott a tervben, hogy az iparegyesület gondolatát megvaló
sítsa. A megbeszéléseken, választmányi ülésen valóban sikerült minden 
más nézettel szemben keresztülvinnie, hogy a megalakuló társaság neve 
Iparegyesület legyen. Ő maga készítette el az »Előrajzot«, amely a 
teendőket körvonalazta (»hittudomány és politika kizárvák«), amint 
utóbb a »munkálati terv« kidolgozásában is nagy része volt. Hogy a 
fogsága idején számára aláírással gyűjtött összeg maradékát, mintegy 
ötezer forintot szándékához híven felajánlhassa az Iparegyesületnek, 
levéllel kereste fel a kötelezvények aláíróit. Ilyen értelemben írt a zemp
léni ellenzék régi vezérének, egykori pártfogójának, báró Vécsey Pál
nak : vegye vissza kétszáz forintos kötelezvényét, vagy tegye lehetővé, 
hogy ezt az összeget alapítványként az Ipar egyesületnek adja át. »Nyo
morult gyáva teremtés volnék, ha miután kezeim megszabadultak, 
csak egy pillanatig is használtam volna azt, amit használni csak fogoly 
családjának szabad«.2 1841 november közepén meg is alakult az egye
sület, melynek elnökéül sikerült gr. Batthyány Lajost megnyerniük. 
Kossuth így találkozik először a főúri ellenzék ifjú vezérével, aki ter
mészetesen csak társadalmi tekintélyével állt az egyesület mögött. 
Hogy valóban történjék is valami, ahhoz Kossuth Lajos aligazgató 
polgárias szorgalma és ambiciója volt szükséges. Mellette állt egypár 
hűséges és szorgos munkatárs, így Csanády Ferenc, az egyesület titkára 
— Kossuth az ilyen egyszerűbb körben mindig otthonosabban érzi 
magát és később is szívesen emlékszik rá vissza. Az aligazgató azonban 
sokszor a részleteket is saját maga szerette csinálni, és a késői olvasó 
néha még az ülések jegyzőkönyveiben is a Pesti Hirlap kifejezéseivel 
találkozik.

1 PH (=  Pesti Hírlap) 15. sz. (Műipar).
2 Közölve : Pesti Napló, 1880, 149. sz.
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Ha Kossuthnak, saját szavával, legkedvesebb emlékei közé tarto
zott is később az Ipar egyesület, annak eléggé ismert történetéből itt 
részletek helyett csak az érdekel bennünket, ami az ő fejlődésére köz- 
lebbről fényt vet. Államgazdasági nézeteire inkább néhány Pesti Hirlap
beli cikke világít rá. Kossuth már második cikkében, a beköszöntő 
utáni számban, ilyenérdekű témát pendített meg. A pénzszűkéről szólt, 
annak okait próbálta röviden felsorolni, s arra jutott, hogy a belső 
forgalmat kellene növelnünk. Ehhez viszont szabad föld, az iparnak 
»tág mező«, s jobb közlekedés kell.1 Mindezek azonban még csak fel
villanó gondolatok, amelyek csak utóbb, Kossuth színes és változó 
tárgyú cikkeinek során át bővülnek rendszeresebb fejtegetéssé. Eleinte 
az Iparegyesület ügye is többször alkalomszerűvé tette az ilyen elvi 
vallomásokat. Mialatt Kossuth az olvasók figyelmébe és anyagi párt
fogásába ajánlotta az egyesület munkáját, közben az is kiderült, hogy 
ő a szabad gazdasági fejlődés híve. Mindjárt az első ilyen cikkben libe
rális olvasmányai szelleméhez híven a korlátok, beavatkozás, a protek
cionizmus, a régi merkantil hagyományok ellen fordult. Hangsúlyozta, 
hogy az iparban is szabadság kell, s hogy nem tart azokkal, akik szerint 
minden ipari szükségletünket magunknak kellene fedeznünk. Nem 
lehet, hogy csak eladjunk, de ne vegyünk semmit, hiszen a keres
kedés cserén alapszik. A sajátos, helyi viszonyok szabják meg elő- 
sorban, milyen ipart kell egy-egy országban űzni. Nem szükséges 
minden lehető árut otthon gyártani, hanem csak olyat, ami ott valóban 
haszonnal állítható elő. »A védvámrendszer, egyedárúság s az ipareről
tetés több hasonló fonák eszméi« nem vezetnek jóra, életképes ered
ményt csak a természetes fejlődés hozhat. így ér el Kossuth ahhoz, 
hogy kézműveseink a valódi szükséglethez képest is elmaradtak, ta
nulatlanok, az újításokat csak elkésve veszik át. E téren mindenütt, 
Londonban, Párisban és Berlinben az Iparegyesület a nevelés eszköze, 
Németországban már évekkel ezelőtt 72 ilyen egyesület működött. 
Ideje tehát, hogy mi is kövessük a példát.2 Műszaki oktatás kell — 
idézi Kossuth most már Brougham könyvét. A céhekben folyó ipari 
nevelést a céhrendszerben rejlő korlátozásokkal együtt elavultnak 
tartotta. Egyik cikkében a céheket »saját javokra« figyelmezteti,

1 PH 2. sz. Kossuth hírlapi cikkeinek igen hiányos gyűjteményében (K. L. 
I r a ta i ,  XII. Bpest, 1906) a kiadó Kossuth Ferenc az id. cikk elejéről megjegyzés 
nélkül elhagyja azt a részt, mely szerint a bécsi cégek hitelén, »puszta légen« 
épült cégek, »kegyencek«, olykor egy európai válság hírére mindjárt megbuknak. 
Ez a teljesen önkényes szelekció az egész kötetre nézve jellemző.

* PH 1841, 15. sz. (Műipar.)
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hogy a rendszert oly feltételek szülték egykor, amelyek ma már el
avultak. Ha jövőt akarnak, meg kell mutatniok, »hogy nem gátjai, 
sőt inkább előmozdítói« az iparfejlődésének. Az erélyes hang kivál
totta felzúdulásra Kossuth utóbb szükségesnek látta azt a magyará
zatot adni, hogy az Iparegyesület nem a céhek eltörlésére alakult, 
szándékai politikamentesek s nem szabad őket a Pesti Hirlap politikai 
elveivel összetéveszteni, melyek a céheket politikailag elavult intéz
ménynek tartják s ipari szempontból »egy kis radical reform«-ot kíván
nak. Az iparosoknak is haladniok kell, aki pedig »műhelyének ószerű 
kaptáján túlra nem néz, az a változó időknek könnyen martaléka lesz«.1 
Amiből világosan kitűnik, hogy ha ilyen magyarázatra taktikai okból 
sor is került, Kossuth elvei, a gazdasági liberalizmus szelleméhez híven, 
az elavult, belső korlátok, kiváltságok eltörlését kívánták. Az idők 
változnak — mondja Kossuth e kérdésről egy későbbi cikkében, a 
»védszövetkezésre többé nem szorult ipar és szorgalom a szabadba 
vágyik«, hiszen most már védelmet talál a megszilárdult társadalmi 
viszonyok között.2

A szabad forgalomnak azonban nemcsak az országon belül kell 
utat biztosítanunk. Smith Ádám nyomán Kossuth a vámkérdésben 
is elveti a régi, merkantil rendszert (az abszolutizmus velejáróját), 
mely szemét a kereskedelmi mérlegre függesztve kezét szüntelen a 
vámsorompókon tartotta, a nemzet gazdagodását remélve attól ha a 
pénzt lehetőleg csak bejönni engedi. Kossuth maga is Smith Ádámra 
s mellette Millre és Humera hivatkozik, mikor kifejti hogy a keres
kedés mind az anyagi mind a szellemi emelkedésre jótékony hatással 
van. Szerinte »balgatag gondolat« hogy amit az egyik nemzet a keres
kedelemben nyer, azt egy másiknak kell elvesztenie, hiszen most már 
»mindnyájan tudjuk, hogy a szabad kereskedés nem emel egy nemzetet 
a másik fölibe«. A magyar terménynek, így a bornak eddig nem volt 
a világpiaccal kapcsolata, ezt kell megteremteni. E gondolatmenet 
után ér el Kossuth az angol-magyar kereskedéshez, ezért üdvözli mint 
annak első kísérletét, Gifford vállalkozását, hogy a bizományba átvett 
árut némi százalék mellett a londoni piacon adja el.3

A szabadkereskedelem elvével természet szerint összefügg, hogy 
az egyes országok ipara azt termeli, ami a helyi viszonyok közt valóban 
sikerrel és versenyképesen előállítható. Mivel pedig a helyi viszonyok

1 PH 1841, 32. és 89. sz.
2 PH 1841, 86. sz. (Szavazatjog-história.)
3 PH 1841, 37. sz. (Angol-magyar kereskedés.)
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országonként változnak, bizonyos széles arányú munkamegosztás 
alakul ki minden ország azt adja amit legjobban adhat s produktumai
kat kicserélik. Kossuth többször alkalmazza ezt a gondolatot és meg
magyarázza, hogy »hibázna a nép, mely mindent, amire szüksége van, 
maga akarna termeszteni és készíteni«, hiszen ez megszüntetné a nemzet
közi kereskedelmet. »Mi a statusgazdaságban — írja, azok sorához 
szegődtünk, kik legjobbnak vélik, ha minden nemzet azt teszi, amit 
saját körülményeihez képest leghasznosabban tehet; s ennek fölös
legét kicseréli olyanokért, miket mások könnyebben s olcsóbban képesek 
előállítani«. Ugyanebben a cikkben fölvet Kossuth, »e tárgyakbani 
tudatlansága« ellenére, egy gyakorlati kérdést is. Elmondja, hogy 
gyapjúkivitelünk előreláthatólag csökkenni fog a külföldi verseny 
miatt, az itt elmaradó jövedelmet valamiképen pótolnunk kell. Ő 
azt a tanácsot kapta, hogy a selyem és cukor előállítása valamint gyapjú 
manufaktúrák terén lehetne e pótlást megtalálni. Kossuth erre a taná
csot hozzáméri a fenti elvhez, s csak akkor ajánlja, miután meg 
győződött róla, hogy ez tételével ellenkezésben nincs, hiszen ezeket 
nálunk valóban jól és haszonnal lehetne művelni.1 Hasonló értelemben 
ír pár nap múlva, igen jellemző módon, éppen a honi ipar kérdéséről. 
Helyes és szép dolognak találja az ipar terén mutatkozó hazafiságot, 
meghatja Franklin mondása, hogy az amerikaiak inkább hordtak 
rossz, de hazai ruhát, mint angol szövetet, és nagyon is szükségesnek 
tartja, hogy ne becsüljük le a külföldivel szemben a magyar árut, hogy 
nemzeti divattá legyen, »mit a honi műszorgalom önként teremtett«. 
Mindehhez azonban (»Statusgazdálkodási elveinkhez híven«) megjegy
zéseket fűz. Kifejti, hogy az éghajlat, a földrajzi helyzet, népesség, 
a »néphajlamok, törvények és história s ezer hasonló körülmények« 
maradandóan megszabják a fejlődés irányát. Aki e körülmények ellené
ben »erőnek elejével műiparossá akarna bármely nemzetet átalakítani, 
nagyon megcsalatkoznék számvetésében. . . Egy bizonyos inertia 
semmivé tesz minden gyámkodási törekvést, mely a természetes iránnyal 
meg nem egyezik. Ezen inertiával még a fanatizmus is hiában küzd«. 
Csak olyan iparnak lehet tehát jövője, »melly a nemzet lelki testi tehet
ségének szabad mozgásából önként kifejlett.« Eiészakkal nem lehet, 
boldogítani, amit mások »természetes körülményeiknél fogva« jobbani 
és olcsóbban állítanak elő, az itt »örök tengésben marad«, »mi tehát 
— folytatja, soha sem fogjuk óhajtani, hogy mindent magunk készít
sünk ; e mindenben igen sok örökké csak üvegházi növény maradna«,

1 PH 1841, 34. sz. (Valami a népneveléshez.)

É vk ön yv  az 1942. évre. 28
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sőt kár lenne erőnket hasznosabb munkától elvonni »csak a végett, 
hogy elmondhassuk : ez is honi mű«. De igenis kívánnunk kell, hogy 
legyen szabadságunk, »laissez nous faire«, s hogy »az ipar természetes 
kifej lését gátló balgatag akadályok lerontassanak«.1

II.

KOSSUTH GAZDASÁGI NACIONALIZMUSA

A változás, amely Kossuth nézeteiben alig egy éven belül végbe
ment, nem pusztán egyéni fordulat. Egy, a liberalizmus és nacionalizmus 
viszonyából megérthető, eszmei síkon előálló jelenség fejeződik ki 
benne.

A liberális elvek, amint az a XIX. századi magyar történetből is 
kitűnik, kezdettől fogva a nacionalizmus segítő elemei voltak. így 
a szabadelvű gazdaság, amint Smith Ádám megfogalmazta, hadat 
üzent a mesterséges beavatkozásnak, szabad utat követelt s ezzel 
együtt a korlátok, a céhrendszer, a rendi kiváltságok ledöntését. Az 
újjászülető nemzet immár nemcsak egy aránylag vékony, előjogos 
réteg sajátja, hanem roppant egész, mely széles, eddig kirekesztett 
tömeget forraszt többé szét nem oldható egységbe. így adott a sza
badságeszme a társadalmi átalakuláson, a nem-nemesek befogadásán 
át az új nemzetnek oly belső erőtöbbletet és hatalmi céljainak oly len
dítő erőt, hogy azzal szemben a régi, abszolutista rendszer roskatagnak 
és tehetetlennek tűnt fel. Ugyanakkor azonban azt is könnyű belát
nunk, hogy a liberális elvek s a nemzeti célok egy bizonyos fokon egy
mással természetüknél fogva ellentétbe kellett hogy jussanak. Az emberi 
jogokat, az egyén szabadságát mindennek elébe helyező liberalizmus 
és a nemzetállam összetartó, egységbe foglaló ereje egy adott ponton 
túl ellenfélként ütközött össze. A régi kötöttségéből kitörő egyén, 
akinek legfőbb célja önmaga boldogulása, szemben találja magát az 
új nemzetállammal, amely a régi abszolutizmusoknál sokkal nagyobb 
hatalommal rendelkezik. így történt ez a többi közt a gazdasági elmé
letek terén is. Smith iskolája az egyén boldogulását tűzte ki maga elé. 
Ehhez az észszerű munkát és a tehetségek kifejtését látta szükségesnek, 
s mindezt külső közbelépés nélkül, hiszen, a korszerű optimizmus 
szerint, a tehetségesek és életre hivatottak úgyis érvényesülnek az

1 PH 36. sz. (Műipar.)



K O SSU T H  É S  A  V É D E G Y L E T 435

egészséges szabadversenyben. Az emberi jogokból levezetett politikai 
és társadalmi követelményekhez mindez szervesen hozzákapcsolódik, 
hiszen Smith Ádám tulajdonképpen az emberi jogokat fogalmazta 
meg gazdasági téren, teljes szabadságot adva a gazdasági egyéneknek. 
Ezzel szemben kellett a nemzetállam érdekei által kívánt korlátokat 
felállítani. Ahol az állami fejlődés, emberi mértékkel, töretlen és teljes 
volt és a hatalmi versenyben aránylag biztosítottnak látszott, ez az 
ellentét nem került előtérbe. Anglia a XIX. század első felében veszély 
nélkül vállalhatta a szabadversenyt, mert hatalmi helyzete és ipara 
ezt lehetővé tette. Ahol azonban a nemzetállam eszménye még csak 
a lelkekben élt, ahol a valóság még csonka volt, mert a fontos vele
járók közül egyért vagy többért, egységért vagy önállóságért még 
küzdeni kellett : ott, természetesen, ez a küzdelem állt az előtérben. 
A nacionalizmus tüzéből lassan előlép a nagy cél, az áldozatok értelme, 
a nemzetállam, és vele szemben, az ütközési pontokon, a liberalizmus 
a második vonalba jut. Itt, e tájakon, világosabban látszik, hogy a 
nacionalizmus a fejlődés folyamán a liberális elveket bizonyos tekin
tetben megtagadni kényszerül. Az egyén jogaival szemben ott áll a 
nemzetnek mint magasabb etikai egységnek érdeke. Nemcsak egyéni 
gazdaság van, hanem nemzetgazdaság is és a nemzetgazdaság magasabb 
követelményeivel szemben, ha rákerül a sor, háttérbe kell a pusztán 
egyéni érdeknek szorulnia. Ezzel már el is érkeztünk Smith Ádámtól 
List Frigyeshez.

List munkája »a politikai gazdaság nemzeti rendszeréiről éppen 
abban az évben jelent meg, amikor Kossuth a Pesti Hírlap hasábjain 
a szabadkereskedelem mellett tört lándzsát. List felhasználja a liberális 
gazdasági elveket, amíg azok a nemzetállam fejlődését elősegítik, s amíg 
a kiváltságokkal és technikai akadályokkal széttagolt nemzeti test 
eggyéforrasztását munkálják. De felújít a régi abszolutizmus fegyver
tárából bizonyos merkantil elemeket, korlátozást és beavatkozást is, 
ha ez az önálló nemzetgazdaság kiépítéséhez szükséges. List szerint 
a nemzeti lét (egykorú magyar szóval: nemzetiség) kifejlesztése és 
politikai biztosítása a közgazdaságnak is feladatát képezi. A köz
gazdaságot a nemzeti céloknak kell alárendelni. A nemzetnek önálló 
termelőerővel kell bírnia. Ebben fontos szerepe van az iparnak, amely 
nemcsak gazdasági tényező, hanem ezen túl politikai eszköz is. Az ipar- 
fejlődést viszont védvámokkal lehet elősegíteni. Egy másik hatalom 
fejlettebb iparának fenyegető versenyétől a védvám alkalmazásával 
lehet megszabadulni. A védvám azon tényezők egyike, melyek a gazda
sági és ezen át a nemzeti önállósághoz vezetnek.

28*
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A kutatót szinte meglepi, milyen rövid idő alatt fordul át Kossuth 
és környezetének felfogása az új, nemzetgazdasági irányba. Amint 
a Pesti Hírlap 1842 elején második évfolyamába lép, Kossuth egymást 
követő cikkeiben mind közelebbről próbálja az elméletet magyar viszo
nyokhoz adaptálni és az őt jellemző rábeszélő erővel mind határozot
tabban mutat rá a gazdasági életünkben érvényesítendő nemzeti érdekekre. 
Eddigelé nem akadt magyar politikus, aki egy adott közgazdasági 
elméletet ilyen mértékben átvett és képviselt volna.

Azok, akik List Frigyes magyarországi hatásáról írtak, megpró
bálták e hatás magyarázatát is megadni. Kautz Gyula rámutat, hogy 
List emelkedett, hazafias stílusa megragadta a »könnyen felhevülő« 
magyarnak, így Kossuthnak élénk szellemét — és valóban, Pulszky 
is úgy emlékszik vissza, hogy politikusaink Listből merítették érveiket, 
hiszen az ő előadása »életet és színt tudott adni a legszárazabb sta
tisztikának is«.1 Kossuthra továbbá az is hatott volna, hogy List 
elmélete újdonság volt, ellenzéket jelentett az uralkodó felfogással 
szemben. A legfőbb okot azonban abban találja meg Kautz, hogy 
Kossuth gazdasági téren önálló gondolatkört nem tudván teremteni, 
mint »a nemzetgazdaság nehéz tudományában kellő tájékozottságot 
nélkülöző agitátor« hajlandó volt a könnyebbség kedvéért kész elméletet 
elfogadni, abban a hitben, hogy a legjobb ezt a kialakult rendszert 
amint van, hozzánk átültetni.2 A valóságban ez így egyoldalú meg
állapítás, hiszen még Kossuth páratlan népszerűsítő készsége sem 
magyarázná meg önmagában, miért tudta a védvámos elmélet a magyar 
politikusokat, sőt a politizáló közönséget oly széles körben a maga irá
nyába fordítani.

Concha Győző Pulszkyról írt tanulmányában nagy távlattal raj
zolja meg, mint avulnak el a reformkor, a XIX. századi »magyar renais
sance« idején a régi értékek. A bizonytalanságból hódító eiővel kibon
takozó új szemlélet »a nemzet teljes magyarságára és az egyén teljes 
szabadságára törekszik egy időben«, vagyis két olyan célra, amely, 
ha egyszerre akar megvalósulni, még olyan országban is ellentétbe 
jut egymással, melyben egyetlen nép lakik.3 Vegyük fel ezt a kezünkbe 
adott fonalat : elvezet bennünket annak felismeréséhez, hogy a nacio
nalizmus és liberalizmus mélyén rejlő ellentétnek a magyar viszonyok 
között még jobban ki kellett fejeződnie. Minél inkább ráébredt valaki

1 Pulszky Ferenc : Életem és korom, I. 169. 1.
2 Kautz Gyula : A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása 

a közviszonyokra Magyarországon, Pest, 1868, 345, 350 — 1. 1.
3 Concha Győző : Pulszky Ferenc. Bp, 1910. 6. 1.
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a magyar nemzetállam gazdasági követelményeire, annál inkább éreznie 
kellett, hogy a magyarság kezében nincs olyan hatalmi és gazdasági 
szervezet, mellyel fölényesen szabad versenybe szállhat. A naciona
lizmus a lelkek mélyén előre győzelmet aratott azon pontokon, ahol 
a tiszta szabadelvűséggel való ütközése tudatossá vált. List az angol 
ipar elleni német védekezésről írt. De nemcsak a kérdést vetette fel, 
hanem módszert is ajánlott, amelynek alkalmazásával az ilyen előny
telen helyzetből ki lehet jutni. A magyar liberális nemzedék, amely 
elsősorban mégis inkább jogászi műveltségű politikusokból s nem 
gyakorlati közgazdászokból állott, hazája s az osztrák ipar régen pana
szolt viszonyára alkalmazta ezt a német-angol viszonyból leszűrt tanul
ságot és módszert. Az osztrák gazdaságpolitika, a régi, abszolutista 
és merkantil elvekhez híven, Magyarországot árui piacának és nyers
anyagforrásának tekintette. Ezt a viszonyt, amely erősen olyan volt, 
mint amilyen az anyaország és gyarmata közt szokott kifejlődni, Bécs- 
ben azon tetszetős, de alapjában nem helytálló érvvel indokolták meg, 
hogy Magyarország a nemesi adómentesség következtében aránylag 
kevéssel járul hozzá a birodalom költségeihez. A reformra vágyó 
magyarok először a gazdasági liberalizmusban pillantották meg az 
utat, amely az elavult merkantil rendszer fojtogatásából végre kisza
badít bennünket, ledönti a korlátokat és a szabadkereskedelem folya
mába kapcsol. Ezen a fejlődésen ment át Kossuth is. Amint azonban 
tudatosodnak bennük a nemzetállam követelményei gazdasági téren, 
az annyiszor eltörölni kívánt, régi vámvonalat többé nem megszüntetni 
akarják, hanem éppen megtartani és védőfallá alakítani az önálló 
magyar nemzetgazdaság zsengéje körül. A magyar gondolkozást 
alapjában véve nem List a közgazdász formálta át. List az amúgyis 
közjogi, ellenzéki szellemű magyar nacionalizmusnak adott egy olyan 
képletet, közérthető formulát a kezébe, amelynek segítségével liberális 
reformereink eldönthettek egy, a lelkűk mélyén lassan már döntésre 
érő problémát és közelebbről meghatározhatták a magyar nacionaliz
mus gazdasági programmját. A formula felhasználható voltát s jelentő
ségét Kossuth élénk és tanulékony szelleme érti át először, az ő szug- 
gesztív és nemesen izzó előadása vetíti bele mindazok leikébe, akikben 
szintén a magyar liberális nacionalizmus bontakozik. Valóban nem 
részletesen kidolgozott, önálló elméletről van itt szó, hanem bizonyos 
elveknek a magyar nacionalizmus érdekében való felhasználásáról. 
Kossuth fejtette ki mindezt utóbb is a leg világosabban mindazok 
közül, akik hasonlóképpen gondolkoztak. Ez a magyarázata annak 
a következetlenségnek, amelyet Kossuth bírálói Csengery Antal óta
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nem mulasztanak el kiemelni. List hatása széles körben terjedt el, 
művét 1843-ban magyarra is lefordították. így történt, hogy e nem
zedékben — konzervatív-liberális megállapítás szerint — a védvám- 
rendszer gondolata »majdnem evangéliumszerű tekintélyre emelkedett«.1 
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nálunk a liberális és nemzeti 
ideák természete folytán eleve és szükségképpen annak s úgy kellett 
bekövetkeznie, e kérdésben vagy másutt, ami s ahogy történt. De 
jelenti azt, hogy a liberális nemzedék gondolkozása bizonyos állás- 
foglalásra, bizonyos irányú döntésekre különösen hajlott. Ami történt, 
az ezen felül bonyolult, egyéni és egyénen kívül álló erők eredője volt.

Önálló nemzetgazdaság mint az eljövendő magyar nemzetállam 
egyik pillére és előkészítője ! Mindaz, amit Kossuth gazdasági téren 
liberális olvasmányaiból tanult, ehhez a gondolathoz igazodik, eszerint 
ítéltetik helyesnek, avagy nálunk nem alkalmazhatónak. Kossuth érzi, 
hogy töretlen úton halad. Maga írja, hogy eleinte önbizalma sem volt 
szilárd, hiszen »a magyar közélet Werbőczyes szelleme oly kevés módot 
nyújtott eddig a státusgazdaságtan elméleteit nacionalizálni«.2 Lépései 
azonban hamarosan megszilárdulnak. A magyar nacionalizmus jövő
jének nagy távlatából tekint végig a kor gazdasági kérdésein. A teen
dőket aszerint állítja fel, hogy az önálló nemzetgazdaság követelményei 
meglévő viszonyainkon milyen változtatást kívánnak elsősorban. Ez 
a legfőbb mérték, az igen vagy nem végső fóruma, hiszen »a nemzeti
ségi érdek előtt minden más tekintetben háttérbe kell vonulni s ami 
a nemzetiséget veszéllyel fenyegeti, átok a nemzetnek, öntse bár fölibe 
a bőség szarva minden áldását«.3 Kossuth szüntelen őrt áll e ponton : 
»nem kell-e a szilárd akarat öntudatának erkölcsi páncéljában felfegy- 
verzetten állnunk sarkiul fogakig, éjjel mint nappal ?«4 E harcos 
és izzó mondatok fölött ilyen száraz s polgári címeket találunk : »nemzet- 
gazdasági kombinációk«, »vámszövetségi érdekek«. Amikor pedig egy 
kritikus hang a szükségesnél magasabbnak találja érvelésének hő
fokát, Kossuthból oly erővel szakad föl a vallomás, hogy szinte meg-

1 Kautz, i. m. 349. 1. ugyanő Kossuth következetlenségéről: Széchenyi és 
Kossuth, Bp. Szemle 1905. Borotvás-Nagy Sándor, Közgazdasági művelődésünk kez
detei, Bpest, 1938, (az utolsó fejezetben röviden áttekint Kossuth nézeteinek fejlődé
sén is) megállapítja, hogy Kossuth gazdasági képzettsége elmaradt Széchenyié 
mögött, de rámutat már arra is, hogy List hatásában része van a védvámos rend
szer és a magyar nacionalizmus »időbeli találkozásának« is. 310. 1.

2 PH 1842, 178. sz. (Vámszövetségi kacsintgatások.)
3 PH 1842, 113. sz. (Nemzetgazdasági combinatiók.)
4 PH 1842, 112. sz. (Vámszövetségi érdekek.)
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vetően söpri félre, szánalmasan szűk korlátáival együtt, magát az 
óvatos és önző polgárt is : »a nemzetiségről mondottakban akadtunk 
némely lángszavakra, miknek talán némely szatócslélek hitellajstromá
ban rovatunk nincs ; de mi büszkék vagyunk az érzelemre, mely ama 
szavakat toliunkra önté ; mi túléltnek hinnők életünk becsét, ha e szent 
szónál: nemzetiség ! lobogó enthusiasmussal nem dagadozna már fel 
kebelünk, nevesse bár ez enthusiasmust, aki nevetni nem szégyenli«.1

Ezt az izzó érzést, »a szív religióját«, belátásunk sem tagadhatja 
meg. Hiszen célunkat még nem értük el, nem is elég sarktul fogakig 
fölfegyverezve őrt állanunk, tovább kell küzdenünk a magyar nemzet
államért. »A magyar nemzetiségnek még fejleni, terjedni, erősödni 
kell, stationarius állapotban maradnia veszély nélkül lehetetlen.« Kos
suthban éppen ez a nemzeti eszmében rejlő dinamikus erő talál páratlan 
kifejezőre. Nem elég, — kiáltja — hogy nemzeti létünk meg nem 
semmisült, hivatásunk több ennél. Amire milliók vágynak »az nem 
nyomorú tengés, hasonló azon gyávához, ki minden mozdulatával 
engedelmet látszik kérni, hogy élni mer ; hanem kifejlés, mely fel- 
küzdje nevünket a polcra, melyen állani Európa népei közt meg
érdemeljük«.

Nemzeti kifejlés csak úgy lehetséges, ha a magyar nacionalizmus 
követelményeinek eleget teszünk, minden más között gazdasági téren is. 
»A magyar nemzet szintúgy érezi, mint akárki más, hogy mezei gazdaság, 
műipar, kereskedés tekintetében nemzeti szempontja neki is van«.2 
Ha e nemzeti szempont kívánja, el kell fordulnunk a nemzetközi szabad
kereskedelem »varázsos fényeszméjétől« is. Nem tudjuk az egész emberi 
nemet szívünkbe ölelni, szemeink »közelebb fekvő célra függesztvék«. 
Szükebb körre van szükségünk, »melynek élni szeressünk, melyért 
halni örömmel készek legyünk ; és e szükebb kör az édes hon s e köze
lebb cél nemzetünknek nemzeties kifejlődése«. E »státusgazdasági 
tájékozás«, mely egyben vallomás is, elvezeti Kossuth gondolatait 
egészen addig az elméleti pontig, ahol a nemzetiség korlátot állít a 
liberalizmus útjába. A szabadság legfőbb fokán — mondja — minden 
ember azt tehetné, ami neki tetszik. »Ime az ideológia szabadsága ; 
de mi volna gyakorlatban a következés ? az, hogy az erősebb elnyomná 
a gyengébbet«.3

Egyízben, később, Kossuthtal szemben bírálói fölemlítik az angol 
államférfi, Sir Robert Peel példáját, aki éppen ugyanezen időben fordult

1 PH 1842, 120. sz. (Nemzetiség és kereskedési szövetkezés.)
2 PH 1842, 178. sz.
3 PH 1842, 121. sz. (Statusgazdasági tájékozás.)
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el a vámok s korlátozások rendszerétől s szegődött a szabadkereskedelem 
hívei közé. Kossuth ismét vallomással válaszol, s talán e szavaival 
világít rá legjobban, hogyan keresett ő megoldást a nagy dilemmára, 
hogyan állapítja meg a kellő egymásutánt.1 »Én a szabadság embere 
vagyok. A szabadságé mindenütt és mindenben. E szó szabadság 
földi bálványom. Érette dobogott ifjú koromban, érette dobog hanyatló 
éltemben minden érverés. E religiómat a státusgazdászat számvető 
mezején sem tagadom meg«. Arról azonban nem tehetünk, hogy nemzeti 
iparunk még csak most kezd kifejleni. Peel maga rámutatott, hogy 
Angliának nem kell a szabad versenytől félnie. A mi iparunk zsengéjét 
még óvnunk kell. »Hagyjátok a gyermeket férfiúvá növelnünk, aztán 
nyissátok fel viadalra a sorompókat«. A védvámrendszer tehát nem 
cél, hanem kényszerű eszköz, melynek alkalmazását a döntő, a nemzeti 
érdek kívánja meg egész addig, míg az önálló magyar nemzetgazdaság, 
Anglia mintájára, veszély nélkül léphet majd ki a Szabadság mezejére

III.

KOSSUTH ÉS A NÉMET VÁMSZÖVETSÉG

Amint közelebbről megtekintjük, hogy milyen fokozatokon át 
jutott el Kossuth idáig, a gazdasági liberalizmustól a nacionalizmus 
gazdasági kívánalmaihoz, először is a vámszövetségről 1842 elején 
kezdett cikksorozatánál kell megállanunk. Az alkalmat ehhez az adta 
meg, hogy német, részben osztrák lapokban, sőt egyes hazai körökben 
is felmei ült a gondolat, nem lenne-e jó a már hosszabb ideje sikerrel 
működő s nemrég megújított német Zollverein-hez csatlakoznunk. 
Kossuth, aki a kérdést a német sajtón, különösen az Augsburger All
gemeine Zeitungon át állandóan figyelemmel kísérte, riadót fúj és 
sarktul fogakig politikai érvekkel fölfegyverezve száll vitába, hogy 
a magyar nemzeti célok érdekében megálljt kiáltson a csatlakozás 
híveinek.2 Elmagyarázza, hogy a vámszövetségi gondolat azért talál 
visszhangra nálunk, mert évszázadon át megszoktuk, hogy az osztrák 
vámsorompóra panaszkodjunk. A szabad kereskedés után sóvárogtunk

1 Hetilap 1846, 20. sz. (Peel s viszhangjai.)
2 Az id. helyek a következő cikkekből származnak: Vámszövetség I —II. 

(PH 1842, n o  — i. sz.), Vámszövetkezési érdekek (112. sz.), Nemzetgazdasági 
combinatiók (113. sz.), Pótlék a vámszövetségi kérdéshez (115. sz.), Nemzetiség 
és kereskedési szövetkezés (120. sz.), Státusgazdasági tájékozás (121. sz.), Vám
szövetségi kacsintgatások (178. sz.). Vámszövetségi kilátások (179. sz.).
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s annak varázsszavát hallva sokan nem eszmélnek rá : a kozmopolita 
szabadságban a nemzeti szabadság könnyen elmerül. Hozzájárul 
ehhez, — mondja némi rosszalással Kossuth — hogy Smith tana, Ben- 
thamtól támogatva, »az elmélet mezején még mindig istenítetik« 
csak rövid idő óta kezdik kétségbe vonni. Az új szempontokat Kossuth 
már alkalmazás közben mutatja be.

Kiindul annak vizsgálatából, hogy mi a német vámszövetség 
eredete és politikai jelentősége. A német iparfejlődésnek a politikai 
széttagoltsággal párhuzamosan útjában álltak a tartományok közti 
vámvonalak, mintha nálunk megyénkint állítanának sorompót. A német 
nyerstermény, gabona és gyapjú Angliába hajózott, az angol iparcikk 
pedig a német piacra. A német tartományok azonban, részben az angol 
nyersanyagpiac elzáródása miatt, kezet nyújtottak egymásnak. Nem
csak megszűntették az őket egymástól elválasztó sorompókat, hanem 
védvámmal vették körül szövetségüket, hogy a fejlett angol ipar ver
senyével szemben megvédjék és lélekzethez juttassák saját iparukat. 
A 23 állam 26 millió lakosát magában egyesítő német vámszövetség 
fontos és »jótékony politikai tünemény«. A vámszövetségben egyesült, 
államok, Kossuth szerint, »jólétben és iparban, nemzeti önérzetben 
s nemzet er őben egy századot haladtak. És ama két szóban : nemzeti 
önérzet és nemzeterő a dolog eredményének politikai oldala ki van 
fejezve«. De éppen e politikai szempont miatt veti el Kossuth azt a 
javaslatot, hogy lépjünk be a vámszövetségbe, amely a Habsburg, 
országokkal együtt immár 42 millió embert fogna össze s így, még élén- 
kebb gazdasági fejlődést ígér. Kossuth elismeri, hogy e csatlakozás 
pillanatnyilag jobb lenne az adott viszonyoknál, amikor iparunk fej
letlen, osztrák árucikkek piaca vagyunk, bár Austria nem tudja mindig, 
minden nyersterményünket felvenni. De — veti fel a döntő kérdést 
— »miben áll lételünk legfőbb feltétele ? . . . Egy pillanatnyi habozás 
nélkül feleljük : nemzetiségünkben. . .  Ez érdek előtt háttérbe kell 
vonulni minden érdeknek«. »A német vámszövetség szorosan és kire
kesztőig német nacionális alapon épül«, List Frigyes azért pillantja 
meg benne jövendő nagyságuk alapját. »A szétdarabolt német nemzeten 
a nemzetegység szelleme leng«, ez bontakozik ki mind erősebben a 
vámegységen át s így »amely tartomány a német vámszövetség tagjává 
lesz, következőleg előbb vagy utóbb németté lesz«. Kossuth e főérvét 
más kisebb, szintén leginkább politikai érvek támasztják alá, így az, 
hogy Magyarország az új együttesben nem tudna súlyával arányos 
mértékben szóhoz jutni. Csak miután a kérdést végleg eldönté, hozza 
elő Kossuth a gazdasági szempontot újra, megállapítván végül, hogy
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mégsem lenne előnyös számunkra az sem, hiszen nyersterményeinket 
csatlakozás nélkül is eladhatjuk, a csatlakozás esetén pedig honi gyár
iparunk nem fejlődnék. Éppen a német példát idézi Kossuth annak 
bizonyítására, hogy a nemzetiség mindennek alapja. Ha arról volna- 
szó, hogy független nemzetként, kölcsönös érdekeink szerint keres
kedelmi szerződésre lépjünk a német nemzettel, »egy ily szerződést 
még a legféltékenyebb magyarnak is lehetetlen volna nyilt karokkal 
nem fogadnia«. Éppen mert a külföld Magyarországot egyszerűen 
a Habsburg-birodalom egyik alkatrészének tekinti, azért kell önálló 
nemzet voltunkat hangsúlyoznunk, rá mások figyelmét felhívnunk. 
Másként mint nemzeti lét nélküli, népi elemet észrevétlen elsodornak 
nagyobb erők, a vámszövetség helyzetének is »természeti törvényében 
fekszik, hogy magát kigömbölyíteni törekedjék« a szomszédos tájak 
felé. Amikor pedig a vitában ellenfelei Svájc példáját vonultatják fel, 
Kossuth erre is választ talál. Svájcban a három nemzetiség fennmaradt, 
mert három hatalmas rokon nép tartja őket egyensúlyban. »Ellenben 
a magyar nemzetiség Európában rideg-magányosan áll, rokona senki, 
támasza sehol«.

Ezek azok a nézetek, amelyeket Kossuth List »epochális tanai« 
felhasználásával Smith híveinek immár »cosmopoliticus, tehát anti- 
nationális« elvei ellen felsorakoztat. A magyar nacionalizmus jövőjére 
függesztve szemét a puszta vámkérdésen messze túltekint. A benne 
izzó eszmékből továbbkövetkeztetve, nagy távlatot lát megnyílni 
maga előtt s ebből próbál egyes összefüggésekre rávilágítani, társadalmi 
fejlődésünktől széles ívben egész a külpolitikáig.

Az egyik ilyen összefüggés a magyar polgárság, az eljövendő magyar 
középosztály kérdését idézi elénk. Nyugaton a harmadik rend, a pol
gárság hordozza és valósítja meg a nacionalizmust. Nálunk, a kárpáti 
tájon, ahol a polgárság e szerepét a köznemesi réteg töltötte be, a nacio
nalizmus tűzi ki célul egy új polgári középosztály megteremtését, mint 
ami a nemzeti állam el nem engedhető kellékei közé tartozik. »Honunk 
kifejlése — írja Kossuth »nemzetiség és kereskedési szövetkezés« cím 
alatt — csak egy tisztességes középrend minél hamarábbi keletkezé
sével lehetséges«. A középosztály tehát a magyar nacionalizmus pro- 
grammjához tartozik. De milyen elemekből lehet fölépíteni ? Egy 
rész nemesség is jó elemet ad, de szükség van »a nép érdekeivel közvet
lenebbül egyező« elemre is. Ezt nyújthatják a királyi városok polgárai. 
E városi polgárság azonban s vele az ipar és kereskedelem, mondja 
Kossuth, még legnagyobbrészt német, a magyarral még csak most 
kezd nemzeti egységbe forrni. Márpedig, hogy az új középrendnek
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»magyarnak kell lenni, hogy másnak lennie nem szabad, azt talán 
csak nem kell mutogatnunk«. A vámszövetséghez tehát nem szabad, 
csatlakoznunk, mert ha szinte egy familiában élünk a németség sok
milliós tömegével, akkor az vonzást gyakorolhatna erre az elemre, 
»a városi polgárság magyarosodása s vele egy magyar középrend kelet
kezése akadályoztatnék«. Ez van alapjában Kossuth azon tétele mögött 
is, hogy a csatlakozás végül is beolvadáshoz vezetne : nem attól fél, 
hogy a magyar nemes veszti el nyelvét, hanem attól, hogy középosztá
lyunk nem fejlődik s a nemzeti társadalom végzetesen csonka marad.

A jövőbe tekintve Kossuth előtt a szláv mozgalmak veszélye is 
felrémlik, amellyel szemben az »aggódó magyar« a németek felé fordul. 
Mivel a szláv tömeggel szemben — idézi Kossuth a Pesti Hírlapban 
Wesselényi levelét — »a német nemzeti törzsök áll sok ágaival, ehhez 
kell magát csatolni minden más nemzetiségnek, melyre a szláv törek
vések sikerülése veszélyt hozandó«.1 Az egykorú irodalomban elég sűrűn 
megjelent az a gondolat, hogy az egységgé forrt nemzeti tömbök roppant, 
küzdelemben csapnak egykor össze. Ilyenféle lehetőséggel foglalkozott 
az Augsburger Allgemeine Zeitung egy cikke is, amelyhez Kossuth 
hosszabb politikai megjegyzéseket fűzött. A cikk szerint három folyam
tér van, melyet a természet jelölt ki a nemzetek harcterének : a Rajna, 
a Visztula és a Duna vidéke. A nagy, nemzeti tömböknek itt előbb- 
utóbb össze kell ütközniök. De a németség, ha a vámszövetségen át 
Ausztriával is egyesül s egyetlen nemzetté olvad össze, minden támadó 
erővel dacolni képes. Kossuth saját tételét látta igazolva =  a vám
szövetség német nemzeti ügy. De látta azt is, hogy Austria egyszínű 
fogalma hogyan borítja el kifelé Magyarországot, melynek önállóságáról, 
nemzeti céljairól a távoli szemlélő nem tud vagy nem akar tudomást 
venni. Beolvadáshoz vezető útra — írja — nem szabad lépnünk, hiszen 
»a magyar alkotmányos nemzetiségnek öncélja is van, melyet az európai 
polgárisodásnak tisztelnie kell«.2 A magyar »önálló nemzet, melynek

1 PH 1842, 178. sz.
2 PB 1842, 179. sz. Kossuth vámszövetségi cikkeiből németül is kiadtak 

egy gyűjteményt : L n g a r n s  A n s c h lu ß  a n  d en  deu tsch en  Z o llv e rb a n d . Votum von 
L. Kossuth. Leipzig, 1842. Kossuthnak a következő évben is megjelent egy Pesti 
Hirlap-i cikkekből összevont munkája németül : U n g a rn s W ü n sch e . Eine poli
tische Abhandlung über die wichtigsten in dieser Hinsicht obschwebenden Fragen, 
von L. V. K. Leipzig, 1843. Ennek éle Wildner Ignác bécsi jogtanár munkája 
( E in  H a u p th in d e r n iß  des F o r tsc h r itte s  in  U n g a rn , Wien, 1842) ellen irányul, mely 
a régi bécsi állásponthoz híven a bajok s pénzhiány főforrását a nemesi adómen
tességben látta.
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elleniségét félni, barátságát becsülni méltó«. A magyar rokonszenvét 
műveltsége, szabadsága s az uralkodóház iránti hűsége nyugatra vonzza, 
de »rokonszenvét a nyugat meg nem érdemelné«, ha elfelejtené, hogy 
ez »ép, erős néptörzsök, mely annyi veszély között, egy évezred viszon
tagságain át megtörhetlenül fennállni bírt«. »Ha egykor — fordul 
Kossuth a jövő felé — elkövetkezendik azon időperc, melyben német 
és szláv nemzetiség, mint két óriás, összeütközendik, hogy melyik részen 
fog állni a magyar ? arról, úgy hisszük, kétség nem lehet ; de fog, 
állani mint frigyes, mint szövetséges«, aki nem puszta eszköz, hanem 
»a nagy tusában maga is cél«. Kossuth szavain át a magyar nemzetnek, 
s államának öncélúságra való igénye szólalt meg.

Ha e messzi gondolatoktól, melyekhez Kossuth utolsó vámszövet
ségi cikkei vittek bennünket, visszatérünk 1842 elejére és kiinduló 
kérdésünkhöz, azt látjuk, hogy Kossuth még nem ért el későbbi állás
pontjához. Szembefordult már Smith Ádám »kozmopolita« elméletével 
— de nem jutott még egészen az önálló magyar nemzetgazdaság, a magyar 
védvámrendszer kívánásáig. Egyideig közbenső fokon áll meg. Látja, 
hogy az angol ipar és a német Zollverein között verseny indult a duna- 
völgyi piacért, s az ettől az érdeklődéstől várható előnyöket nem szeretné 
elveszíteni. Kossuth a német vámszövetséghez csatlakozásunk ellen 
többek közt azt is felhozta érvül, hogy ezzel elzárkóznánk Európa 
többi részétől, így Angliától. A Zollverein azon tanulságát azonban, 
hogy a közbenső akadályok ledöntése, a nagyobb vámterület előnyökkel 
jár, mégis érvényesíteni kívánta. így jutott el ahhoz a gondolathoz, 
hogy a Monarchián belül, tehát az örökös tartományok és Magyar- 
ország között kell a közbenső vámokat eltörölni. Amint a németek 
nyertek a belső vámok eltörlésével, — írja a Pesti Hírlap 115. számában, 
egyik vámszövetségi cikkében — »úgy Magyarországnak nem kevésbbé, 
mint az ausztriai birodalom tartományainak közös érdeke az egy feje
delmet uraló nagy egésznek egy hasonló vámszövetségbe összeforrását 
tanácsolja«. Ez nem idézheti ránk a beolvadás veszedelmét, hiszen 
a sokféle nemzetiségű Ausztriában a vámszövetségnek nem lehet 
nacionális alapja. Nem sokkal utóbb, a 141. számban, ismét lándzsát 
tör Kossuth Ausztria és Magyarország vámközössége mellett. Újra 
kifejti, hogy a német vámszövetséghez való csatlakozást mind nemzeti 
létünkre, mind iparunk fejlődésére veszélyesnek tartja. Ellenben 
»azt, hogy a magyar korona birtokai az ausztriai birodalom tartomá
nyaival, amint egy fejedelmet uralnak, úgy egy nagy vámszövetségbe 
is egyesüljenek, mindkét részre hasznosnak hisszük s valljuk«. Ez 
óhajtásban szerinte »számos milliók osztoznak«, tehát nem is valami
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szükséges rossz csupán. Sőt, az lenne a »boldogtalan eset«, ha e »min
denek fölött óhajtott« vámegyesülést rövidlátásból, a viszonyok félre
ismerése miatt meggátolnák. Csak ekkor kell arra gondolnunk, hogy 
magunk próbáljuk védvámmal nemzeti iparunkat megvédeni.

így áll meg Kossuth egy pillanatra azon a ponton, amelyen a biro
dalmi érdek és a magyar kívánságok, kormány és ellenzék találkoz
hattak volna. A közbenső vámvonal megszüntetése régi és alapos ma
gyar panaszt orvosolt volna, ugyanakkor pedig kétségkívül beleillett 
egy olyan magasabb, nagyvonalú birodalmi politikába is, amely a közös 
jólét emelésével igyekszik bizonyítani, hogy a népeket saját érdekeik . 
s egymáshoz és a Monarchiához fűzik. Nagyvonalú elhatározásra azon

ban Bécsben nem voltak képesek. 1840 tavaszán a bécsi udvari kamara 
elnöke memorandumában elmagyarázta a régi álláspontot, hogy a köz
benső vámot nem Magyarország kizsákmányolására, de az elmaradt 
magyar állapotok, nemesi adómentesség miatt tartják fenn. A negyvenes 
évek küszöbén a német Zollverein sikere Bécsben is figyelmet keltett. 
Metternich már előbb is kezdte úgy látni, hogy a tétlen várakozás 
Ausztriát végül kirekeszti a német együttesből. így került elő az a 
kérdés is, hogy Ausztria csatlakozhatna a vámszövetséghez. 1841 no
vemberben egy államtanácson felmerült az a terv, hogy a Monarchia 
mint egységes vámterület kössön szerződést a német vámszövetséggel. 
Eredmény azonban ebből sem született, a régi irány tehetetlenségi 
nyomatéka erősebbnek bizonyult és praktikus aggodalmak is felme
rültek. Kérdés volt, hogyan tudja a kincstár a belső vám eltörlésével 
előálló jövedelemelmaradást pótolni. Közös vámterület esetén a szabad 
magyar dohánytermelés és az osztrák dohánymonopólium viszonyát is 
tisztázni kellett. Nagyvonalú, birodalmi elképzeléssel nem is Bécsben, 
hanem a fiatalabb magyar konzervatívoknál, a Dessewffyek körében 
találkozunk. Mielőtt azonban az ő javaslataik tetté válhattak, s a biro
dalom nehézkes kormánygépezete egyáltalán hajlandó volt olyan útra 
lépni, amelyen egy évtizeddel előbb még sikerrel haladhatott volna, 
a magyar ellenzék kívánságai már egészen más irányba fordultak. 
A kormányzat elkésett alkalmak közt tapogatózott, Kossuth pedig 
még hosszúra nyúlt cikksorozatának befejezése előtt, továbbment egy 
lépéssel. Ettől kezdve pusztán ipari kérdésekhez is új, kissé más szem
pontból közelit.
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IV.

IZGATÁS A MAGYAR IPAR ÉS VÉDVÁM ÜGYÉBEN.

A Kossuth nézeteiben 1842 elejére bekövetkezett változás a hazai 
ipar ügyét népszerűsítő további cikkeiből is kiviláglik. Mindjárt az 
első List tételével igazolja az iparfejlesztés szükségét : »amely nemzet 
csak földmívelést űz, hasonlít oly egyénhez, kinek csak egy karja van.«1 
Rossutknak később is kedves hasonlata, hogy a nemzet ipar nélkül 
félkarú óriás. Most már követendő példa az amerikaiaké, akik, Franklin 
nyilatkozata szerint, inkább ócska ruhát hordanak, semhogy angol árut 
vegyenek. »Egy kissé követve szeretnék látni hazánkban, mit Franklin
ról említettük« — tér vissza Kossuth e példára valamivel később is.2 
Megjelenik itt Anglia s a gyarmati sorból szabaduló Amerika viszonyá
nak liberális reformereinket annyira megragadó hasonlata.

Kossuth a régi buzgósággal ajádlja közönségünk figyelmébe az 
Iparegyesületet, amelynek természetesen, hogy valóban működéshez 
fogjon, pénzre van szüksége, az aláírási íveknek pedig ötödé sem került 
még vissza. A külföld úgy hiszi, Magyarország nem alkalmas gyáriparra, 
»mert dologértő emberek híjával van« — az Ipar egyesület e hiányon 
készül segíteni. Ha közönségünk még nem ismeri a herendi porcellánt 
és a többi kitűnő magyar árut — ezed fog segíteni az egyesület nyári 
kiállítása. Pár hónap múlva ismét a közeledő kiállításra hívja fel nem
csak a közönség, hanem az iparosok, az eljövendő résztvevők figyelmét 
is.3 Biztatja a készítőt, hogy akármilyen kisszerűnek gondolja is mes
terségét, el ne mulassza azt »a nemzet nagy közönségével« megismer
tetni, jutalmat is kaphat. így kerül majd napfényre a »zugban tespedő 
ügyesség«, s ezen át lesz a kiállítás a »nemzeti önbizalom eszköze«, 
mely ráébreszt saját erőinkre. Ezzel elérkezünk a magasabb szempon
tokhoz =  Kossuth rámutat, hogy a nemzetgazdaság iránti érdeklődés 
nálunk is megnőtt, hiszen kereskedelmi mérlegünkön »még az ősi kan
dallóhoz szegődött pipás indolentia« is aggódni kezd. Az Ipar egyesü
letet is a szükség érzete hozta létre (ez Kossuth egyik visszatérő és 
több vonatkozásban alkalmazott formulája). Megfelel annak a törek- 
vésnak, hogy »a nemzetek viszonyában ne adófizetői alárendeltség, 
hanem egyenlőség legyen«, hogy az ország (ezt ismét Franklin mondásá-

1 PH. 1842, 114. sz.
2 PH. 1842, 121. sz.
3 PH. 1842. 150. sz.
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ból idézi többízben) »ne hasonlítson hordóhoz, melyet idegen szorgalom 
csapra ütött«. Kossuth most már az egyesületi kérdést sem arról az 
oldalról közelíti meg, mint Smithiánus korában. »Minden nemzet arra 
törekszik, hogy honi műipar teremtésével a haszontalanul veszteglett 
erőket gyümölcsöző mozgásba tegye s magát a külföldnek fizetett adótól 
függetlenítse«, hiszen »a politikai függetlenség industriális függetlenség 
nélkül nem egyéb, mint ábránd«.

Az 1842. nyári kiállítás az Iparegyesületnek, alakulás és gyűlésezés 
után, tulajdonképpen legelső tette volt. Már kezdettől tervezték, de az 
utolsó pillanatban, a június eleji gyűlésen, mégis majdnem meghát
ráltak a szokatlan feladat elől, melyre most már oly rövid idejük ma
radt. Az egyesület alkotói elsősorban a szőkébb értelmiségből, orvosok, 
ügyvédek, vagy legalább is jogi műveltséggel bírók sorából kerültek 
ki, gyáros és kereskedő alig akad mellettük, kézművesről nem is szólva.1 
Lelkes jóindulattal kellett a gyakorlati tapasztalat hiányát pótolniok. 
Kossuth az, aki a kishitűeket meggyőzi, a dologba bele mer vágni, s a 
kiállítást egypár munkatárssal minded kedvet lohasztó nehézségen át 
létrehozza. Amint a megnyitás előtt végigmegy a szerény termeken, 
melyekben alig háromszáz tárgy várja a látogatókat, maga is érzi, 
hogy mindez kevés,2 de azt is, hogy az első próba mégis megszületett. 
Az eredményt és tanulságokat összefoglalta Kossuth a Pesti Hirlap 
hasábjain.3 Ezt a két hónap alatt rögtönzött, a kezdet nehézségeivel 
küszködő gyűjteményt — mondja — nem ahhoz kell mérnünk, amit 
három békés évtized után egy természeti javakban gazdag, tizenöt
milliós országtól várni lehetne, hanem a fejlődés akadályaihoz. De annál 
nagyobb azoknak érdeme, kik »védtelenül küzdve« bajjal, külföldi 
divattal, mégis ily eredményt tudtak felmutatni. Kossuth szinte az 
egész liberális nemzedék nevében fordul meleg szavakkal az előjogok 
falával kirekesztett iparos »polgártársak«-hoz, akiket nem-magyar 
részükkel együtt, a szabad érvényesülés ígérete mellett e reformkori 
kéznyújtás nyer meg a magyar nacionalizmusnak. Ez a »felejtett, ma-

1 Ezt Kossuth részletekbe menő buzgalmával együtt felismeri közgazda- 
sági oldalról ionelli S. jubileumi munkája az Iparegyesület alakulása idejéről : 
Száz év előtt. Bp., 1942. 45 s kk. 1.

2 Kossuth öregkori emlékezését közli erről Gelléri Mór, ötven év a magyar 
ipar történetéből 1842 — 1892. Bp., 1892. 26. 1.

3 PH 1842, 174. sz. (Iparműkiállítás.) Kossuth aug. 30-án az egyesület 
közgyűléséhez intézett Tudósításában is beszámolt a kiállításról, rámutatva, 
bogy jövőre is meg kell rendezni, márcsak azért is, mert az embereket ösztönzi, 
hogy ne pazaroljjk pénzüket külföldre. Gelléri, i. m. 30 — 1. 1.
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gára hagyott derék néposztály« szerény műhelyében oly dicsőséget 
készít, »melyet maholnap a nemzet büszkén sajátjának mond«.

A tanulságokkal most már tovább is megy Kossuth. Szerinte most 
már oda kell hatni, hogy a honi gyártmány divattá legyen. Itt mindjárt 
»honunk hölgyeihez« fordul, hiszen »a divat hatalmasabb, mint a logika«. 
De ezen túl az ipart a törvényhozásnak is támogatnia kell: a honi ipar 
érdekében védvámokra van szükség. Kossuth igyekszik itt korábbi 
nézetei és a védvámrendszer közt megnyíló ellentétet is áthidalni. 
Eszerint ö egykor tulajdonképpen azt vallotta, hogy a védvám ott 
veszélyes, ahol, mesterségesen, üvegházi növényt teremt. De, folytatja, 
a kiállítás azt bizonyítja, hogy nekünk már van iparunk, csak meg kell 
védeni, óvni »éjjeli fagytól, déli verőfénytől«. Példának felhozza a kerek
egyházi gyárat, amely mindenfajta szódát tud már gyártani, tehát ha 
védvámunk lenne, a francia szódabehozatalt nélkülözhetnénk.

Kossuthnak az első kiállítás alkalmat adott arra is, hogy szemlét 
tartson a nemzet nyilvánossága előtt meglévő iparunk fölött, amelyből 
szép szóval, buzdítással, izgatással, minden erővel föl kell építenünk 
a nagy követelményt, az önálló nemzetgazdaságot. Ehhez is azzal az 
odaadó szorgalommal fogott, amellyel hajlandó ki nem tapasztalt 
ügyekhez hozzátanulni s azok részletein íróasztala mellett késő éjjelig 
személyesen dolgozni, ha ettől a szívében élő nagy Követelmény valóra 
váltását, az Eszme igazolását és győzelmét reméli. Az egyes vállalatok 
s műhelyek munkájáról vázlatos ismertetést kért, és ezek alapján írta 
meg Jelentését, hogy »a műipar jelenlegi állapotának ismeretét s meg
ismertetését lehetőleg megközelítse«.1 A feladat nem volt könnyű s az 
eredmény nem is nagyon hasonlít egy mai kiállítási beszámolóhoz. 
Bizonyos szempontból több annál: a tárgyakon s a készítő gyár le
írásán túl az egyes iparágak jövőjére is megpióbál kitekinteni. Egyik 
kutatónk találó kifejezésével, Kossuth szinte boldog apaként mutatja 
be a honi földön végre mégis megszületett kiállítást és valósággal fel
fedezi a magyar ipar meglévő kezdeteit. Hosszan fejtegeti a selyem
termelésről és eper fáról nagyjából ugyanazt, amit a pesti selyemgyárosok 
országgyűlési beadványa is kifejtett volt. »Több verejtékembe munka 
nem került soha« — írja Kossuth később, igen őszintén. »Töretlen 
ösvényen jártam avatatlan vándor létemre.«2 Sokezer példányban

1 Jelentés az első magyar iparműkiálUtásról. Szerkeszté Kossuth Lajos, 
a Magyar Iparegyesület Választmányi Aligazgatója. Pest, 1843. Németül is ki
adták, Henszlmann Imre fordításában.

2 Hetilap 1845, 9. sz. Az id. kifejezés Borotvás-Nagy Sándor, i. m. 426. 1.
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osztották szét, magyarul s németül, a közönségnek. A védvám kérdésé
ben a Jelentés a Pesti Hírlap cikkének megfelelő álláspontot foglalt el.

Azt az utat, amelyen az Ipar egyesület köre az iparkodásra buz
dító, emberbaráti szempontoktól eljutott a nemzetgazdaság fegyveré
nek, a védvámnak gondolatáig, megteszi a közvéleménynek azon, 
eleinte szűk, de mindjobban szélesedő része is, amely e kérdések iránt 
egyáltalán érdeklődött. A megnőtt érdeklődésről tesznek tanúságot az 
egykorú sajtóviták, röpiratok és tanulmányok. Az ellenfelek nemcsak 
egymás meggyőzéséért harcoltak, hanem Kossuthék különösen azért, 
hogy a nemzet minél szélesebb táborát nyerjék meg maguknak, a haladó 
konzervatívak pedig azért, hogy Kossuth hatásának elvegyék erejét./ 
Azok, akik többé-kevésbbé Széchenyi útmutatását követték, felléptek 
az új, védvámos irányzat ellen. Rámutattak, hogy Magyarország anyagi 
emelkedését nem ilyen külső beavatkozás fogja hirtelenében előidézni. 
Elmaradt viszonyainkat kell átalakítani. Az alkotmányos, társadalmi 
reform, a birtoklás, közlekedés, hitel kérdéseinek megoldása : e sokféle 
tényező, belső átalakulásunk hozhatja csak meg a gazdasági felvirág
zást. Voltak, akik a két álláspont között egyelőre mérséklettel nyilat
koztak. így Trefort, aki a német vámszövetség kérdésében Kossuth 
mellé állt, most a pemzetgazdaság rendszereiről írva hajlott ugyan List 
új elméletéhez, de a magyar viszonyok közt, a tőke- és hitelhiány, 
középkori intézményeink és más okok miatt még nem tartotta azt 
minden további nélkül alkalmazhatnak.1 A védvám ellenzőinek 
állandó fegyvere a Világ volt, Dessewffy Aurél irányítása alatt, amely 
sorozatos cikkekben vette bírálat alá List rendszerét és támadta a véd- 
vámok hazai alkalmazása érdekében folytatott agitációt.

Akárhogy is igyekeztek azonban Kossuth ellenfelei minél több 
nyomós és szakszerű érvet harcbavetni, érvelésük aránylag szűk körben 
hangzott el, és Kossuth páratlan hatni tudásának nem tudott komolyan 
útjába állani. A védvám gondolata, Kossuth meleg szavaival együtt, 
ellenzéki és hazafias üggyé kezdett válni, azokra pedig, akik a Monar
chián belül szabad forgalmat kívántak, bizalmatlanul, a kormány titkos / 
híveinek kijáró érzelmekkel kezdtek tekinteni. Akadtak immár honfiak, 
akik az osztrák abszolutista és beolvasztó törekvésekkel szemben vissza
menőleg hathatós védelmünket fedezték fel azon közbenső vámvonal
ban, melynek létét elődeik annyit panaszolták. Volt azonban ezenfelül 
Kossuth hívei kezében egy különösen nagyhatású érv, az egyik legsike
resebb fegyver, nemcsak az előkészítő mozgalmak vitáiban, hanem

1 Tudomány tár 1842.
Évkönyv az 1942. évre. 29
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maga a védegyleti harc folyamán is. Ez volt a fenyegető elszegényedés 
érve. Eszerint ha védvámmal, vagy más védelemmel körül nem vesszük 
magunkat, nemcsak továbbfejlődni nem tudunk, de eddigi állásunk is 
elvész, fokról-fokra tönkremegyünk, sorsunk a dísztelen halál. Az em
bereknek nem kellett a termelés és fogyasztás feltételeivel és más bo
nyolult kérdésekkel foglalkozniok, elég volt kereskedelmi mérlegünk 
vigasztalan számadatait szemük elé tartani. Semmi hozzáértés nem
kellett hozzá, hogy ennek alapján arra a nézetre jussanak, hogy a pénz, 
melynek amúgyis mindenki szűkében van, valósággal kifolyik az ország
ból. Ennek csak az lehet a vége, hogy az emberek azt is elveszítik, 
amijük van. Az érv annyira egyszerű volt, hogy a jövőért aggódó átlag
ember felé alig lehetett vele vitába szállani. Ha valaki a kérdés bonyo
lultabb összefüggéseit kezdte magyarázni, nem talált érdeklődésre vagy 
egy kissé olyan színben tűnt fel, mintha egy nagyon is világos, meztelen 
tényt valami okból el akarna ködösíteni. Nem kell azt hinnünk, hogy 
hirdetői érzéketlenek maradtak saját érvelésükkel szemben. De tisztá
ban voltak nagy propagandaértékével is és bőven éltek vele. Utóbb 
a Védegylet érdekében tett nyilatkozatok legtöbbjében, Batthyány 
Kázmér, Kossuth és Deák beszédeiben vagy írásaiban gyakran nyomát 
találjuk. Ott szerepel Deáknak 1845 februárban, a szentgróti védegylet 
alakulásakor mondott beszédében, melynek buzdítás mellett az is 
célja volt, hogy a mozgalom természetes és politikailag ártatlan eredetét 
bizonyítsa. Deák itt előadta, hogy ötven évvel előbb az ország gazda
ságilag jobban állott, azóta számos család tönkrement, mert Ausztria 
1802 óta gyárakat állított fel, az idegen áruért külföldre megy a pén
zünk. Ha nem lépünk közbe, tovább szegényedünk, ami nemzeti sor
vadáshoz vezet.1 Széchenyi a szentgróti beszédre a Jelenkorba írt 
válaszcikkeiben kifejtette, hogy ez így egyoldalú beállítás, az amúgyis 
bizonytalan és változó számadatok nem adják az ország gazdasági 
fejlődésének tiszta és teljes képét, hogy elmaradt állapotunknaknak 
sokkal mélyebb, más okai vannak s hogy rég megcáfolt tévedésen alap
szik, ha valaki e formában sopánkodik a pénz kimenetele miatt. Hogy 
szegények vagyunk és hogy gyarapodásunk még nem kielégítő, mon
dotta, az igaz. Az utolsó évtizedekben azonban mégsem napról-napra 
szegényedtünk, hanem mégis valamit, ha nem is sokat, gyarapodtunk. 
Ha bajainkat ilyen okokra fogjuk, akkor jó ürüggyel szolgálunk azok-

1 Horváth Mihály, i. m. III. 10—11. 1. Kereskedelmi mérlegünk elég bi
zonytalan adatait egymással összeveti Sipos Kamilló, Kossuth Lajos mint nemzet- 
gazdász (Kritika, 1917), aki azt is megállapítja, hogy Kossuth Becher Siegfried, 
adatait használta.
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nak, akik nem szeretik a hibát magukban keresni. Az adatok amúgyis 
pontatlanok. Egyes tabellázók szerint már egyetlen garasnak sem volna 
szabad az országban lennie. Igaz, hogy néhány család elszegényedett, 
mint Deák is mondja. Ez azonban főként onnan van, hogy uraink a 
Corpus Juris fölött pipáznak vagy újabban — ez mellékvágás Kossuth 
körének — Staatslexikonokban keresik nemzeti üdvünk recipéjét, 
esetleg korteskedésre költenek, de a gyakorlati gazdasághoz nem érte
nek. Széchenyi — mint Kemény Zsigmond rámutat — látta, hogy a 
védegyleti mozgalom erkölcsi alapjává azt az eszmét tették, hogy 
a birodalmi rendszer miatt naponként szegényedünk. Ő pedig e szegé
nyedést ilyen formában valótlannak, a vele való izgatást pedig, a biro
dalmi rendszer ellen irányuló éle miatt, politikailag veszélyesnek tar
totta. E gondolat azonban az ilyen viták által nem akadályozva, már 
előbb széles körben elterjedt. 1844 nyarán a rendek felirati terve a vám
ügyben nemcsak azon panaszkodik, hogy a fennálló vámrendszer ki
szívja az ország vagyonát és műipar nélkül elszegényedünk, hanem azt 
is megjövendöli, hogy minél népesebb lesz hazánk, annál szegényebbé 
kell válnia, mert annál több iparcikket kell majd behoznunk. Egy nem
zedékkel később nemzetgazdasági eszméink higgadtszavú kutatójának 
tollából e ponton kiszalad egy élesebb mondat : »Ki ne venné észre az 
itt lappangó sophismát?«1 Vargha Zoltán úgy gondolta, hogy a Véd
egylet az elszegényedéstől való általános félelemből született. Kissé 
közelebbről hajlandók lennénk a dolgot megfordítani: a védegyleti 
izgatás tette az elszegényedéstől való félelmet általánossá.

Amikor Kossuth a Pesti Hírlapban beszámolt az első iparkiállítás 
eredményeiről, már azon tolnai férfiak példáját állíthatta olvasói elé, 
akik becsületszóval fogadták, hogy ezentúl honi gyapjúszövetet vásárol
nak. A mozgalom lelke Perczel Móric volt, a későbbi radikális vezér és 
tábornok, ekkor azon fiatalok egyike, kiket a francia forradalom és a 
régi magyar felkelések hevítettek »a nemzetölő zsarnokság ellen«. Neki 
és elvbarátainak már régen »kicsinynek tetsze«, amit a rendek Pozsony
ban végezni tudtak. Amikor az 1843/44-es országgyűlés megnyílt, Per
czel jelentette, Kállay Ödönnel, az ellenzék »legszélsőbb baloldalát«. A 
következő időben az ilyen helyi védegyletek egész sora keletkezett az 
ország különböző részein. Ebben a növekedő egyesületi hajlam mellett 
főként a nemzeti ipar és védvám terjedő gondolatának volt része, amin 
az első kiállítás is lendített. Természetesen nem szabad azt hinnünk, 
hogy e vidéki egyesületeket mind Perczel radikalizmusa jellemezte,

1 Kautz Gyula, i. m. 397. 1.
29*
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vagy hogy alkotóikat különösebb politikai célok vezették. Még kevésbbé, 
mintha ezek valami politikai jelentőséggel bírtak volna. Az emberek 
kezdték érezni, hogy iparra szükségünk van, a meglévőt védenünk és 
fejlesztenünk kell. Fokozta rokonszenvüket a mozgalom hazafias és 
ellenzéki színezete, az, hogy elsősorban az örökös tartományok ipari 
fölénye, egy oly rendszer ellen fejezett ki tiltakozást, amely ellen már 
régóta panaszkodtunk. Még ez az ellenzéki színezet sem volt mindenütt 
egyforma. A megélénkülő érdeklődés tünetei voltak a veszprémi, zalai 
védegyletek. A komáromi gyárvédő egyesület még 1842 nyarán elmagya
rázza, hogy saját gyapjúnkat szoktuk külföldről drágán visszavásárolni 
feldolgozott állapotban. Ezen úgy segíthetünk, ha honi kelmét veszünk 
és ezzel a belföldi posztógyárakat támogatjuk. Torontálban, Nagybecs- 
kereken már 1842 decemberében elkezdték a mozgalmat, áprilisra már 
meg is alakult a védegylet, amint azt Varga Ferenc ügyvéd bejelenti 
Kossuthnak, mint a Pesti Hírlap szerkesztőjének.1 A tagok arra köte
lezték magukat, hogy hat évig csak honi posztót, papirost és bort vásá
rolnak. Meg is egyeztek két kereskedővel, hogy azok ellenőrzés és bün
tetés terhe alatt csakis honi áruval látják el őket. Ezek már majdnem 
teljesen a későbbi országos védegyleti mozgalom feltételei. Ezért írhatta 
Kossuth 1846-ban, hogy »az iparvédegyleti eszme teljességgel nem új«, 
hazánkban már évekkel előbb alakultak ilyen egyesületek. A mozgalom 
tehát — folytatja — nem valami külső okból magyarázható, igazi oka 
»magában Európa czivilisatiojának jellemében« van.2

V.

AZ 1843/44-es ORSZÁGGYŰLÉS.
HARC AZ ÖNÁLLÓ NEMZETGAZDASÁGÉRT

Ezekután nem lep meg bennünket, hogy e kérdések az 1843 tava
szán megnyílt országgyűlésen is fokozódó figyelem tárgyai lettek. A 
vámkérdést az úgynevezett kereskedelmi választmány tárgyalta, amely *

*VA 635.
2 VA 614. sz. alatt van egy Kossuth által sajátkezűleg átjavított tervezet 

az Iparcsarnok felállításáról. E szerint a vidéki védegyletek sem tudnak addig 
rendesen működni, míg a boltok nem jutnak honi áruhoz ; ezért van szükség 
Pesten egy központi csarnokra, mely az árut bizományba átveszi. Kossuthék 
ehhez később komolyan hozzáfogtak, s ha az irat valóban, mint keltezve van, 
1843 októberéből származik, akkor arra mutat, hogy a vidéki egyletek központi 
ellátásának gondolata már ekkor felmerült.
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még 1843 nyarán elég széles körben megkérdezte egyes hozzáértők, vál
lalatok és testületek véleményét a műipar és kereskedelem akadályairól 
A beérkezett válaszok igen nagy részben a védvámok mellett foglaltak 
állást. Különös súllyal esett latba az Ipar egyesületnek az év végén be
nyújtott emlékirata, amely kifejtette, hogy az eddigi osztrák vámrend
szer Magyarország ellen irányult s ezentúl a nemzeti törvényhozásnak 
befolyással kell lennie a vámok, és ezért a védvámok megállapítására 
is. Az emlékirat szerkesztésében résztvett Kossuth is, aki az 1843 nyarán 
rendezett második iparműkiállítás tapasztalatait a Pesti Hírlap hasáb
jain összefoglalva meg is említette, hogy az egyesületi választmányban 
éppen e véleményadással foglalkoznak. Kossuth e cikkében egyébként 
Valero Antal pesti selyemgyáros szakvéleménye alapján világította 
meg az iparfejlődés akadályait, így a technikai berendezés, a képzett 
munkások, a »tehetős középrend« s a szabadelvű törvények hiányát. A 
második kiállítás a résztvevők számában jóformán semmi haladást nem 
mutatott fel az elsőhöz képest, de ébrentartotta a gondolatot. A jutal
mak ünnepélyes szétosztása utóbb alkalmat adott Kossuthnak, hogy 
nagy tetszés közben, hatásos beszédben újra figyelmébe ajánlja hall
gatóságának a finom ruháról lemondó amerikai hazafiak példáját. »Az 
adalék, — mondotta, — melyet virágzó műipar a nemzetnek nagyságához, 
boldogságához nyújt, nagyobb és fontosabb, mint a fegyver hódításai.« 
»Amit nekünk a honi műipar nyújthat, azt idegentől venni valóságos 
önhonunk elleni bűn.«

Blackwellnek, aki mint az angol kormány megfigyelő ügynöke 
jelent meg Pozsonyban, mindjárt az országgyűlés elején feltűnt, hogy 
az emberek List tanaiért és a védvámokért lelkesednek, aminek ő az 
angol-magyar kereskedelem s az ahhoz szükséges szabad forgalom szem
pontjából nem túlságosan örült. Ellenzéki oldalról azonban nem pusztán 
gazdasági szemszögből ítélték meg a különböző elméletek vitájának és 
a kereskedelmi választmány egész munkájának hovafordulását. Érde
kes bizonyíték erre Perczelnek már az országgyűlés elején, 1843 június 
16-án Kossuthhoz intézett »elégületlen szellemű« levele.1 Tanúságot 
tesz e levél arról is, hogy az a kedvező hangulat, melyet az országgyűlést 
bevezető és egyebek mellett a hitel, közlekedés, városok ügyében reform
hajlandóságot mutató királyi propoziciók keltettek, a többre és másra 
vágyók szívében csak múlandó nyomokat hagyott. »Elég nagy lenne a 
derék és ügyes Hazafiak száma — írja Perczel, mégis kevesek, az igaz
hívők« — akiken ő nyilván a radikálisabb szelleműeket érti. »Sőt még a

1 KI (Kossuth Iratok) 87.
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concentratio hiánya miatt is tömérdek erő porlik el hasztalan. Mi Neo- 
phyták távolról sem merők annak létesülése eszközölhetését remélleni, 
egyébként csak most érezzük, mennyire gyengék vagyunk és mily pará
nyiak tehetségeink«. Beöthy, Klauzál, Bezerédy s még néhányan bírják 
ugyan a követi kar bizalmát, de ez igazi egységet nem jelent, Kossuth 
sincs közöttük. Nincs egységes irányítás, »fő fő kérdéseinkben mint bir
kák tódulunk a terembe mit sem tudók a teendőkről, minek következ
ménye a magunk közti szerteágazás«. Talán »keserű események szerezte 
tapasztalással, emberismérettel, éles látással és ösztönszerű biztos tapin
tattal«, lelkesedéssel és kitartó hévvel mégis el lehet majd valamit érni. 
Itt érkezik el Perczel a gazdasági kérdéshez, melyben nagy egyesítő 
erő lehetőségét pillantja meg : »Kereskedési választmányunk holnap 
kezdendi üléseit, Pej ache vitsch, s Treforttal egy értelemben fogunk e 
tárgyban munkálkodni. Ezen kérdést én nevezetesbnek tartom minden 
egyébbnél, mert csak ebben lehet a nép minden osztályait központosítani, 
a különböző érdekeket öszvegyüjteni, és az idegen érdek hatalmasko
dásai ellen egy zászló alá küzdésre gyűjteni. Nemzetiségünk, független
ségünk jövendője eme kérdés józan felfogásától és irányzatától 
függ.«

De alig lépjük át a nyár küszöbét, már arra is közelebbi adatunk 
van, hogy hogyan képzelték el ellenzéki körben a vámkérdés körül 
vívott küzdelem kilátásait és folytatását. Gr. Pejachevich János, akit 
Perczel is megemlít, s aki nemzetgazdasági ügyekben Kossuth bizalmas 
köréhez tartozott, még júniusban kifejtette Blackwell előtt, hogy a véd- 
vám ügyét az alsótábla minden valószínűség szerint meg fogja szavazni, 
a felsőtábla azonban előreláthatólag nem. Ha valóban így történik, 
akkor erre hároméves agitációt indítanak a megyegyűléseken, s e széles
körű izgatással fogják a dolgot a következő országgyűlésig úgy előké
szíteni, hogy ott már keresztülvihető legyen. Ha adataink időpontja 
nem lenne elég meggyőző, azt hinnénk, egy év múlva, 1844 nyarán, 
közvetlenül a döntés előtt folyt le e beszélgetés. így azonban még jobban 
rávilágít az ellenzéki felfogásra. Ballagi Géza a múlt század végén a 
Védegyletről írt fejezetében megállapítja, hogy ha a nemzeti és alkot
mányos átalakulásért folyó küzdelem vezetői Széchenyi tanácsát köve
tik, s mindig tekintettel vannak a tényleges kapcsolatra, mely bennünket 
Ausztriához fűzött, akkor megnyerhetik a kormány jóakaratát a refor
mokat illetően, de közjogi téren engedékenynek kellett volna lenniök.1

1 Ballagi Géza, A nemzeti államalkotás kora 1815—1847. Bp., 1897 (a Szi
lágyi-féle Millenáris Tört. IX. kötete), 609. 1.
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ők azonban, Ballagi felfogása szerint helyesen, az alkotmányjogi, elvi 
küzdelmet folytatták. Ezen az úton a reformokat a kormány ellenére 
kellett kiharcolniok, és hogyha az országgyűlésen nem értek el eredményt 
akkor, más eszköz híján, a társadalmi izgatás terére léptek, hogy annak 
fegyverével vívjanak ki engedményeket. »Az ellenzéki politika valódi, 
imént említett irányát és tendentiáit mi sem jellemzi inkább, mint az 
ú. n. védegyleti mozgalom«. Pejachevich szavaiból valóban ennek a 
politikai harcmodornak tudatos és előre feltett alkalmazása olvasható 
ki. De ezt a balsiker esetén előre elhatározott társadalmi izgatást már 
ekkor a megyegyűléseken túl konkrét formákhoz is kötötték. Blackwell 
július 4-én (Kossuth Pozsonyban volt ezidőben) Pej ache vichet valósággal 
»Kossuthizálva« találta, a gróf csibukozás közben az ország jövőjét fej
tegette és arról beszélt, hogy a magyar ipart védő egyesületet fognak 
alakítani.1 Ennek az egész módszernek a közjogi, elvi harcokkal való 
belső összefüggése hozta magával, hogy az olyan mozgalom, mint utóbb 
a Védegylet, már puszta megszületésével politikai lépést és közjogi 
fegyvert jelentett, és annak érezte a kormány is.

Kossuthot azonban e napokban nem is e még távoli kilátások fog
lalkoztatták elsősorban, hanem a Kereskedelmi Társaság terve. Ott 
volt vele Pozsonyban egy magas, megnyerő modorú és mozgékony szel
lemű kereskedő, ifjabb Szabó Pál, aki a Pesti Hírlapban még 1842-ben 
felvetette, hogy önálló kereskedelemre és ennek érdekében egy Fiúméhoz 
a tengerhez vezető vasútra van szükségünk. E gondolatokat valóban le 
lehetett vezetni a magyar nacionalizmus gazdasági programmjából. 
Szabó pedig értett hozzá, hogyan kell ezt megfelelő formában, ellenzéki 
modorban előadni, s elmagyarázni, miként szabadulunk majd meg a 
bécsi bankárok közvetítésétől.2 A terv nagyvonalú volt, hiszen fantáziá
val reformkorunk e nagystílű szélhámosa meg volt áldva. Érthető, 
hogy e hazafias szív és valódinak tűnő hozzáértés mások mellett a jó
hiszemű Kossuth bizalmát is megnyerte. Kossuth lett Szabó terveinek 
szüntelen pártolója. A Pesti Hírlapban cikkeken át fejtegette, hogy a 
Kereskedelmi társaságra magasabb szempontból is szükség van, mert 
így lehet majd »kereskedésünket a szomszéd piaczoktól függő gyarmati 
állásától önálló actív nemzeti kereskedés polczára felküzdeni«.3 Mikor 
egy 1^43 elején összehívott gyülekezet még korainak ítélte a tervet,

1 Horváth Jenő, Blackwell A. J. angol ügynök magyarországi küldetései. 
Bp. Szemle 1929, 392. 1.

* Pulszky, i. m. I. 179 — 80. 1.
3 PH 1843, 284. sz.
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Kossuth tartotta azt felszínen továbbra is, hiszen már saját leikéből 
belevetítette a nemzeti kereskedelem és a magyar tengerhajózás nagy 
látomását. Ekkor, Pozsonyban, már elfogadta a tervet egy, néhány 
követből és főúrból álló bizottság, úgy, hogy az első alakulógyűlést 
1843 július 9-én meg is lehetett tartani. Blackwell, akit Szabó fiumei 
tervei az angol-magyar kereskedelem szempontjából érdekeltek, szintén 
megjelent. Úgy látja azonban, hogy a magyarok ismerik ugyan az állam
gazdasági elméleteket, de gyakorlati ismereteik nincsenek. A londoni 
Cityben, a többit nem is említve, Szabó vagy Pejachevich sem tudnának 
megmozdulni. A maga hűvösebb, nyugati szemével sokalja a hazafias 
sallangot, és furcsának találja, hogy aránylag kis tőkével annyi mindent 
fölvesznek a munkatervbe, amennyi féltucat ilyen társaságnak is elég 
dolgot adna. Az egész túlságosan »nagyszabású«. Kossuth igen szép 
beszédet mond, majd a megajánlások következnek. Vay Ábrahám és 
Batthyány Lajos nagyobb összegeket jegyeznek, a terv mozgékony 
felvetője s a leendő igazgató 50 ezer forintot ajánl egymaga, sőt kijelenti, 
hogy mégegyszerannyira kötelezi magát, ha Batthyány is megújrázza a 
maga húszezrét. Blackwell ezt már nagy bizalmatlansággal nézi, mint 
nem üzletszerű magatartást. »Éppen nem csodálnám — írja, ha füstbe 
oszolnék a társulat, bár a magyar O’Connel (Kossuth) veszi is pártfogá
sába«.1 Azt is megfigyeli, hogy Széchenyi egy idő múlva otthagyta a 
gyűlést. A magyarok — vonja le mindebből a tanulságot — azért nem 
tudnak hozzájuk méltó, nagy dolgot véghezvinni, mert nincsen gyakor
lati érzékük.

Egyébként egyes konzervatívokon (így Zsedényi Edén) kívül úgy
látszik éppen a kereskedővilág vezetői közt többen voltak, akik Szabó 
működését több gyanúval nézték, mint a lelkes táblabírák és amatőr 
nagyurak. Első jelentésében maga Szabó is sértett önérzettel gyanúról, 
rágalomról panaszkodik, és ebből magyarázza, hogy hosszú huzavona 
után csak az 1844 május 5-i közgyűlés határozta el, hogy a Társaság 
1132 részvénnyel végre július 10-én valóban megindul. A jelentésben 
mai szemmel még akkor is feltűnnék és gyanút keltene az adatok »blöff «- 
szerű színezése, ha nem tudnánk a következményeket. A társaságnak 
egyszerre kapcsolata van Európa legelső vállalataival, kedvezően 
fogadták »Cadiztól Pétervárig, Odessától Liverpoolig és New-Yorktól 
Rio de Janeiróig« ! Hajóinak sora hasítja a tengert Afrika és Amerika 
felé ! Egy borszállítmány megy Brazíliába, ezzel »meg volna fejtve 
kereskedésünknek legfontosb kérdése«, Dél-Amerika felé utat törve

1 P(éterfy) J(enő), i. m. Bp. Szemle 1895 (81), 209 — 11. 1.
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meg kell kétszerezni bortermelésünket. Holott máshelyt maga Szabó 
közli, hogy négy láda villányi és három hordó szekszárdi bor volt az 
egész küldemény, kint drágának találták, még meg sem vették. Az 
emberek türelmesen olvasták, hogy nemcsak a Monarchiában, de az 
egész világon példátlan eset egy ily társaságnak ennyit elérni, csak 
utólag ijedtek meg, nem volt-e baj már az első mérlegben is. De a vizs
gálat ebben csak néhány hamis tételt talált, Szabó valóban nyert bizo
nyos spekulációkon. A szivárványos képek persze elenyésztek. Egy kissé 
olyan ébredező korszaka ez a magyar gazdasági életnek, mint a XVI. 
század volt az európai diplomáciában : hajlam a színes, nagyvonalú 
tervekre, amelyekbe kalandorok is beleszólnak, ugyanakkor az első 
reális tapasztalatok szerzése. Az Iparegyesület is túlpillant az ország
határon, Vállas Antal, a Hetilap későbbi szerkesztőjét nyugatra küldi 
körülnézni. Vállas a Mansion House-ot ábrázoló levélpapír fölött álmo
dozik, hogyha a városi reform meglesz nálunk, Pestnek is igazi Lord 
Mayor-je lesz. »Vajha minden művelt magyar utazhatnék Franczia- s 
Angolországba !« — írja haza Kossuthnak.1 Az ilyen okulás »kimond- 
hatlan jó egészségünkre válnék«. Londonban persze gr. Apponyi, a 
követ, az igazolólevél ellenére is hidegen fogadta, talán azt hitte, pénzt 
akar tőle. így a szerszámtár gondolatát, amivel hazulról elindult, meg 
sem pendíthette előtte. Legalább a szép gőzgép-mintákat megcsodálta. 
Persze nagyon drágák. A párisi magyarok közt akadna ágens, de mind 
rögtön pénz után érdeklődik. Párisban elmegy az Iparpártoló Társaság 
elnökéhez, s az Ecole Centrale des Arts et Métiers igazgatójához, ezek 
szívesen fogadják, de »nem hiszik, hogy egyetlenegy valamirevaló 
francia iparost kapjunk«. Ezt Vállas a maga tapasztalatából is megerő
síti, francia olyan ismeretlen országba nem hajlandó költözni: »Mind
ezekből azt láttam, hogy a franciák opiniójában a kalmukokkal egy 
fokon állunk«. Kossuth első nyugati küldöttje így bukkan rá a külföldön 
ránkváró mindennapi akadályokra.

Az emberekben azonban a teremtés és a jövendő láza ég. Ez keres 
formát, ez vetíti messze a képzelőerőt, önálló nemzeti kereskedelem ! 
Messzi világba kaput nyitó fiumei vasút, — amikor még Pest és Szeged 
között sincs ; önálló ipar, büszke gyár kémények — a földesúrnak 
robotoló jobbágyok falui mellett ; Védegylet! Ezek a gondolatok 
mind összefüggnek és együtt jelentkeznek. Wirkner kancelláriai titkár 
már 1843 végén éppen azért tartja sürgősnek Kossuth eltávozását a 
Pesti Hírlaptól, mert többekkel szövetkezve azt az eszmét akarja ter-

1 London, 1844 júl. 9. VA 632.
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jeszteni, hogy csak magyar iparcikket vegyenek. A Kereskedelmi Tár
saság 1844 május 5-i közgyűlése után Batthyány Lajos Széchenyivel 
beszélget, meg akarja nyerni, és felveti előtte egy »véd- és ideben fo
gyasztási társaság« gondolatát, mire Széchenyi, naplója szerint, Bat- 
thyánynak azt mondta, hogy »dac és ujjhúzási separatista«. Ennek 
alapján Viszota Gyula megállapítja, hogy a Védegylet a Kereskedelmi 
Társaság eszmeköréből fejlődött ki. A valóságban, mélyebbre nézve, 
a Védegylet, a Kereskedelmi Társaság, a Fiumei Vasút, és a reformkor 
más ilyen vállalatai mind csak variánsai, különböző formái és alkalmai 
ugyanannak: a nacionalizmustól megkövetelt önálló nemzetgazda
ságért folytatott harcnak. A vállalatok olykor szinte egybefolynak, 
hiszen nagyrészt ugyanazok a vezetők szerepelnek mindenütt. Bennük 
a magyar nacionalizmus bontogatja erőit és lép elő kívánságaival. Corpus 
Iurison nevelt táblabírák, divatos dámák honi kék kartonban, csibukozó 
nagyurak, türelmetlen vérű szegény kisnemes-ügyvédek, lassan nap
fényre merészkedő polgárok szerszámmal és előjogok nélkül, hűvös- 
szemű idegenek, konzulságra vágyó angol ügynökök, méltatlankodó és 
számító bécsi üzletemberek, kelletlen hivatalnokok, lelkes honfiak és 
szélhámosok, — e mozgalmas és színes együttes első sorában áll Kos
suth, szüntelen a jövőbe tekintve. Lelki szemei előtt már a magyar 
nemzetállam tartó oszlopai szöknek az ég felé. Ezért van minden, szó, 
ötlet és ábránd, keserves részletek, árjegyzékek s alapszabályok, melyek 
paragrafusain szinte átsüt a belső hevület. A népek életében, mondja 
Kossuth, egy eszmének nem minden korban ugyanaz a jelentése. Az új 
értelmet »a kor viszonyai határozzák meg«. így van ez a nemzettel is, 
ezt is a XIX. század követelményei szerint kell értelmezni. »Ma már 
csak népfaj s nem nemzet, mely a civilisatió önálló emeltyűinek nincs 
birtokában.« Ezen önálló eszközök, »emeltyűk közé tartoznak pedig 
mellőzhetetlenül az önálló nemzeti kereskedés és müipar«, enélkül ellehet 
Európában népi elem vagy gyarmat, de nemzet nem. »A magyar pedig 
— mondja ki a döntő szót Kossuth — nemzet akar lenni, nemzet a XIX. 
század kellékeinek értelmében.«1

1 Hetilap 1845, 12. sz. (Legújabb iparmozgalmaink.)
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VI.

A MAGYAR NACIONALIZMUS FELADATAI 
ÉS AZ EGYESÜLETI ESZME.

Melyek voltak, a XIX. század kellékei értelmében, elvi síkon, a 
magyar nacionalizmus feladatai? A nemzeti érzést öntudatosítani és 
általánossá tenni; a nemzeti államot az idegenben lakó, idegen királlyal 
s udvarával szemben önállósítani. Belső berendezésben először is min
denkit a nemzet tagjává tenni a rendi kiváltságok eltörlése útján, amint 
azt az emberi jogok is kívánták. Ezzel kapcsolatban megoldani, egyebek 
között, a nemzeti hadsereg és az egységes nemzetgazdaság kérdéseit. 
Végül pedig az országban lakó különböző nemzetiségek közt a magyart 
uralkodóvá tenni. Történetünk folyamát az egész korszakon át, a leg
újabb időkig az szabta meg, hogy miként sikerült e feladatokat meg
valósítani.

E puszta felsorolás is ráébreszt, hogy a nacionalizmusnak nálunk 
nehezebb út jutott osztályrészül, mint Európa nyugatán. A táji különb
ség nyilvánvaló. Nyugaton a XV. század végétől abszolutista uralkodók 
sora végez a rendek politikai hatalmával, egységes államterületet és 
államgazdaságot kovácsol össze ; a polgári rend felnő mint a nacionaliz
mus hordozója, a kész állami kereteket, hatalmi apparátust átveszi és 
megalkotja a nemzetállamot, mely mindenki eszményéül szolgál. Közé
pen, a német és olasz tájakon, az abszolutista reform nem egyesíti az 
egész nemzeti területet, tartományonként külön valósul meg : innen 
a roppant küzdelmek az egységes nemzetállamért. Kelet-Középeurópá- 
ban, nálunk, megindult az abszolutista fejlődés, méghozzá egységes 
államban, de Mátyás halála után már kezdetén megakadt, s az erőre 
kapó rendiség egy, a nyugatitól némileg eltérő társadalmi fejlődésről 
tett tanúságot. A bekövetkező hódítások a meglévő helyzetet is fel
forgatták : egy idegen uralkodóház sokban korszerű, de idegen abszo
lutizmusával szemben, a nemzeti érdek védelmében konzerválódott az 
elavult rendiség, és másrészt a pusztulás megváltoztatta a Kárpát
medence nemzetiségi összetételét. E változások nélkül is lett volna 
valami táji eltérés : de ezekután, természetesen, a nacionalizmus köve
telményei elé sokkal nagyobb akadályok meredtek.

Kelet-Középeurópában a XIX. század elején még leginkább a ma
gyar bírt azon »kellékekkel«, amelyek a nemzeti átalakuláshoz szük
ségesek voltak : így nemzeti öntudaton és történeti múlton túl egyazon 
uralkodó alatti egységgel, alkotmányos önállással. A magyar naciona-
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lizmusnak a meglévő, feudális regnum independens-t kellett, megfeleld 
attribútumokkal ellátva, nemzeti állammá fejlesztenie. Elvben az önálló 
rendi Magyarországból törés nélkül le lehetett vezetni az önálló nemzeti 
Magyarországot. A gyakorlatban azonban annál nehezebb volt. Magyar- 
ország a XIX. század elején közjogilag önálló, alkotmányos nemzet, 
semmi másnak alárendelve nincs. A valóságban azonban nemcsak terü
leti sérelmei voltak (a határőrvidék és Erdély különállása), de olyanok 
is, amelyek a középkori intézményei mellett állandósultak. Azon nagy
fontosságú pénzügyi, hadügyi és külügyi kérdéseket, melyek arendi 
alkotmány értelmében a király közvetlen jogkörébe tartoztak, a király 
saját hivatalai útján, az adót s katonát szavazó rendi országgyűlés 
megkérdezése nélkül intézte. A király idegen lévén, felső hivatalai is 
azok voltak. Ilyenmódon nyert tényleges befolyást a bécsi udvari ka
mara a magyar kamarára, és így történt, hogy a regáliák, só- és vám
jövedelmek kezelése, pénzkibocsátás és a vámok megállapítása fölött 
a rendek nem tudtak komoly ellenőrzést gyakorolni. Emellett az újabb 
idők szellemi és anyagi fejlődése számos olyan kérdést is felvetett, 
amelyre a középkorra szabott rendi alkotmányban nem is lehetett 
intézkedést vagy választ találni. A nemzeti önállóság fogalmából ter
mészetesen le lehetett vezetni, hogy rólunk s nélkülünk gazdasági téren 
sem szabad intézkedni, az udvar azonban a hagyományos rendszerhez, 
a meglévő gyakorlathoz ragaszkodott s minden továbbiban elszakadási 
szándékot látott. Ez, összpontosító hagyományok mellett, nem kis 
részben azon gondolatszegénységből következett, amely meggátolta, 
hogy Ausztria vezetői aktív és nagyvonalú belső politikával, például 
gazdasági és népjóléti előnyökkel igyekezzenek a népeket a birodalom
hoz fűződő közös érdekeikről meggyőzni. A Habsburg-monarchia európai 
hatalmi állása egyébként a franciák leverése útján, éppen konzervatív 
alapokon szilárdult meg, a belső divergenciáktól pedig e konzervatív 
külpolitika egységét is féltették. Az európai hatalmak csak osztrák 
császárságot ismertek, önálló magyar államot nem, kívülről Magyar- 
ország csak a birodalom egy részének látszott. E külhatalmi helyzet 
egészen addig, míg 48-ban el nem jött egy európai válság, nem tette 
lehetővé a magyar nacionalizmus céljainak, az osztrák ellenállással 
szemben, politikai harc útján való kivívását. Addig csak rábeszéléssel, 
megnyeréssel lehetett eredményekre számítani. A magyarság kezében 
nem volt komoly hatalmi apparátus, az ellenzék hiába próbálta annak 
pótlékául a megyéket felhasználni.

Ezek az akadályok természetesen nem csökkentették a magyar 
nacionalizmust, hiszen e nemzetalkotó fejlődésen nemcsak a nagy
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népek és azok mentek át, akik, mint mi is, történeti múltjukban meg 
tudták találni a nacionalizmus igazolását. Kisebb népek, sőt néptöre
dékek is sorban felfedezik a nemzeti érzést önmagukban, mihelyt az 
ehhez szükséges értelmiségük kialakul. A legkisebb, történeti múlttal 
nem rendelkező nemzet is etikai egységnek érzi magát, nem hajlandó 
önálló nemzet voltáról s vele uralmi igényeiről lemondani, s lehetőleg 
egyszerre akarja utolérni a nagy nemzetek évszázados fejlődését.

Igen természetes tehát, hogy a magyar nacionalizmus is a nemzeti 
önállóság követelményét állítja fel. Megvolt erre közjogi alapja az 
i'/go/gi : X. törvénycikkben, amely valóban megállapította, hogy 
Magyarország szabad és független ország. Liberális ellenzékünk most, 
a nyugati mintához híven, erre az önálló rendi államra rávetíti az önálló 
magyar nemzetállamot és az 1790/91 : X. t.-cikkből levezeti a magyar 
nemzetállamhoz illő attribútumokat, »a XIX. század kellékeinek értel
mében«. Éppen ezért az önálló magyar nemzetgazdaság kiépítését nem 
tartja, aminthogy ilyen elvi szempontból nem is tarthatja olyan lépés
nek, amely a Habsburg-tartományokkal fennálló közjogi viszonyunkat 
megváltoztatná. Szemében ez pusztán törvényszerű jogaink érvényesí
tése, függetlenül attól, hogy ennek a fennálló gyakorlat megfelel-e. 
Mint Kossuth írta : »a népek életében nem egy jelentékeny eszme van, 
melynek értelmezése ma már nem az, mint a mi századok előtt vala. 
Ez értelmezéseket a kor viszonyai határozzák meg. Ilyen eszme e szó 
is : nemzet.«1

A Magyarországra nehezedő, igazságtalan vámrendszer ellen régi 
volt a panasz. Berzeviczy Gergely, akinél nyelvi nacionalizmus sem 
mutatható ki a felvilágosodás mellett, már megállapította a század- 
fordulón, hogy az osztrák kereskedelmi rendszer arra irányul, hogy 
Magyarországon ipar ne keletkezzék, az osztrák gyárak olcsón kapják 
a magyar nyersanyagot, a magyarok pedig kénytelenek legyenek osztrák 
iparcikkeket átvenni, végül, hogy a magyarok közvetlen külkereske
delmi kapcsolattal egyáltalán ne bírjanak.2 Berzeviczy látja, hogy e 
merkantil elnyomáson változtatni kell. Minél közelébb jutunk azonban 
az önálló magyar nemzetgazdaság gondolatához, annál jobban fáj, az 
anyagi és társadalmi károk mellett, hogy ezen nem saját magunk vál
toztathatunk. Mihelyt azonban a rendek igényt kezdenek emelni arra, 
hogy a vámkérdésre befolyásuk legyen, tiltakozással találják magukat 
szemben. Az 1839/40-es országgyűlésen felmerült a terv, hogy a vám
kérdésről magyar választmány tanácskozzék az örökös tartományokkal,

1 H e t i l a p  1 8 4 5 ,  1 2 .  s z .

2 D e  co m m erc io  et in d u s tr ia  H u n g á r iá é , L őcse , 1797.



4 6 2 K O S Á R Y  D O M O K O S

mire az udvari kamara kifejtette, hogy a vámtarifa meghatározása soha 
nem tartozott a magyar törvényhozás jogkörébe. A nemzeti önrendel
kezés igénye azonban csak fokozódó erővel szólal meg Kossuthban: 
». . . mint méltánytalanság volna még csak álomban is óhajtanunk, 
hogy szomszédaink önálló független érdekei a mi érdekeinknek aláren
deltessenek : úgy bizonnyal szomszédaink is eléggé méltányosak tőlünk 
ily érdekfeláldozást hasonlóképen nem kívánni.« Azután szépen meg
édesített formulában mondja el, hogy őfelsége szívéhez nyilván köze
lebb áll e hű nemzet, semhogy »a legerősebb hit vallásosságával ne 
reménylenők, hogy midőn külkereskedelmi viszonyaink országgyűlési 
szabályozásáról lesz szó, a magyar törvényhozás nemcsak engedelmezve, 
de sőt kötelezve lesz e szép ország törvényes önállásának s jogszerű 
javának szempontjából elindulni«.1

Ha a jogszerű kívánságnak nem enged a kormány — előkerülnek 
régi, rendi arzenálból származó, de korszerűsített fegyverek ; a megyék 
ellenzéki aparátusa megmozdul, és még erélyesebb hangon, még sűrűb
ben magyarázza el Bécs felé, hogy a kívánság törvényes és ezért meg 
nem tagadható. Amikor az izgatás társadalmi térre megy át, akkor is 
hűek maradnak e jogi alaphoz. A Védegyletet is ebből a szempontból 
mérlegelik, nemcsak alkotói, hanem Horváth Mihály is, aki szerint e 
mozgalom csak az 1790/91-es függetlenséget akarta valóra váltani, 
elérni azt, hogy a nemzet maga intézze saját anyagi ügyeit. A magyar 
ellenzéknek hatalmas erkölcsi erőt adott, hogy a nemzeti kívánságokat 
sorra levezethette 1790 forrásából, s így útja, gyakran idézett kifejezés
sel, »törvényszerű haladás« volt. Kossuth is ezen veti meg lábát, amikor 
a magyar nemzetállam követelményeiből kiindulva fennálló viszo
nyainkat minden erejével azoknak megfelelően, »a XlX. század kellékei
nek értelmében« akarja minél gyorsabban átalakítani.

Innen nézve, a védegyleti harc valóban rávilágít a Széchenyi—Kos
suth ellentétre is, bár nem úgy, mint azt Beöthy Ákos nagy ismeret
halmaz között éppen a lényeget félreismerve látni vélte. Beöthy úgy 
hitte, hogy Széchenyi csakis anyagi haladásunkkal foglalkozott, és a 
Védegylet az ő programmjának hibáit hozta napvilágra, hiszen »a hely
zet kiélesítése anyagi kérdések folytán következett be, tehát azon a 
téren mozgott, melyet maga Széchenyi jelölt ki a nemzet számára mint 
olyat, mely az összeütközést nem fogja maga után vonni, sőt a kormány 
támogatását is kilátásba helyezte.«2 A valóságban egészen másról van

1 PH 1842, 112. sz . (V á m szö v etség i érdekek .)
2 B e ö th y  Á k os, A  m a g y a r  á lla m is á g  fe jlő d ése , k ü zd e lm e i.  I I .  2.
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itten szó. Arról, hogy az erőire ébredő magyar nacionalizmus az ilyen 
átalakulással szinte természetesen járó kérdéseken túl különleges, helyi 
nehézségekkel találta magát szemben — elmaradt társadalmi viszonyain
kon túl az ébredező nemzetiségi kérdéssel, és különösen azzal a »vegyes 
házassággal«, amely bennünket Ausztriához fűzött. Széchenyi aggódó 
szemmel mérte fel a birodalmi és külhatalmi kérdést, a jogi helyzet és a 
gyakorlat eltéréseit, sajátos viszonyainkat, e roppant szövevényt, mely
nek közepette a magyarság erkölcsi és anyagi újjászületésének végbe 
kell mennie. A hosszú betegségből lábraálló, ifjú magyar nemzetet félti, 
bele ne akadjon valahol a halálos fonadékba. Ezért tanácsol óvatos 
modort, ezért kiált taktika, észszerű vonulás, kellő haditerv után, ne
hogy vasfalba ütközzünk valahol. A keresztény romantika nyomába 
azonban egy új, liberális nemzedék lép, a magyar nacionalizmus nyilt 
és nem alkuvó szavára immár egy új, széles réteg önbizalma válaszol. 
Kossuth tiszta hangján át a magyar nemzetállam teljes és töretlen igénye 
szólal meg egyre hangosabban, a nacionalizmus, mely nálunk éppenúgy 
élni és nem lemondani akar, mint bárhol másutt. A magános nagyúri 
aggodalmakat egy szegény, kisnemesi sorból felnőtt, harcos értelmiség 
lelkesedése tolja félre. Új tömegek mozdulnak meg, amelyeknek nincs, 
nem lehet birodalmi látóköre, európai tájékozottsága. Több bennük az 
ellenzéki dac, mint a politikai imponderábiliák iránti érzék. Nélkülük azon
ban a magyar nacionalizmus nem léphetett volna a valóság küzdőterére.

Nem kell azt hinnünk, hogy Kossuthnak valóban mindig csak 
»ujjhúzás« a célja. Néha őszintén konciliánsnak érzi magát. De míg ő a 
maga politikai eszközeivel a magyar nemzetgazdaságért küzd, az ipar
ral virágzó, független ország eszményéért, Széchenyi az önmagában 
ártatlannak hitt Védegylet, mint a többi harcos ellenzéki lépés mögül 
is a kikerülhetetlen összeütközés, a forradalom vizióját látja felsötét- 
leni. Széchényi békés modus vivendi-t akart, veszélyesnek tudta a gaz
dasági és közjogi kérdés egybefüzését. Kossuth viszont, mint egykori 
bizalmasa, Pulszky Ferenc mondja : feltétlen hitt a korszellem, a szabad
ság győzelmében, a nemzet erejében. A kormány mulasztásait és túl
kapásait mindenütt megtámadta, ahol találkozott velük, olyan fegy
verrel, amivel lehetett. »Jelenleg a megyei szervezetben kereste az archi- 
médesi pontot s a védegyletben az emeltyűt«, mellyel a kormányrend- 
szert megingathatni vélte.1

A fegyver kiválasztása azonban nem volt pusztán ötletszerű. Kos
suth körének nézetei alapján előre várhattuk, hogy minél inkább fogy

1 P u lszk y , i .  m . I. 186. 1 .
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az országgyűlési siker reménye, annál jobban érvényesül az ellenzéki 
mozgalom társadalmi térre való áttolásának gondolata. Az ellenzék 
vezetői, ismét Pulszky tanúsága szerint, amúgy is tisztában voltak 
azzal, hogy komoly reformokat az országgyűlésen még sokáig nem tud
nak keresztülvinni. Ezért volt szükségük valami más útra is. Kossuth 
valóságos elméletté fejlesztette azt az ellenzéki módszert, hogy ha vala
mit az országgyűlés elérni nem tud, társadalmi izgatáshoz kell fogni. 
E gondolat a Pesti Hírlapban már 1843-ban megjelenik. Lehet tér — 
írja Kossuth, Pozsonyra célozva, ahol ezerek óhajtásai néhány kevesek 
nem-jén megtörnek — de van, hol csak akarnunk kell s biztos a siker : 
ez az egyesületi munkásság tere.1 »Azért hát ragadjuk meg, uraim, az 
associatio eszméjét. . . hatalmas eszköz az, erős, hatalmas mint semmi 
más«. Az év végén pedig a »kiábrándulás«-nak 2 külön cikket szentel, 
melyet a többi közt mindig fontos és saját pályafutásán szinte korszakot 
jelző nyilatkozatnak tekintett, utóbb is többször visszanézett rá mint 
bevált útmutatásra. De nemcsak új fordulatot ígér Kossuthnak ez az 
önvallomása, hanem fokozott erélyt és még nyíltabb kiállást is.

Az ember gyarló, kezdi Kossuth, de mégis van benne nagyság, mert 
lelkesülni tud egy eszméért. A magyar annyi viszontagság közt azért 
maradhatott fenn, mert »nem volt múltúnknak oly szomorú perce, 
melyben a nemzet valamely eszme iránt nem volt volna képes lelkesülni«, 
ha az eszme olykor hibás volt is. Tévednek hát »a tőzsérkedő XIX. szá
zad emberei«, midőn »csak hideg számolgatást pengetnek érzéktelen 
ajkaikon«.

E lelkesedésben bízva, folytatja, »kiszámítám a kifejlésnek stádiu
mait, és feláldozám eszméim jobb részét a practicabilitás igényeinek«. 
»Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy a practical siker eszközeit 
csekély körömben, becsületesen megkísértém«. Szeme előtt volt »a tőzsér
kedő bölcseség ama szabálya : hogy a körülményekkel a siker végett 
alkudozni kell; és megállottám az eszmék felén, megállapodtam az igaz
ság negyedrészénél«. Közteherviselés helyett háziadónál, szabad földnél 
a népnek nemzetté emelése helyett.

E kevéssel elégedő »practicabilitási önáltatásból«, a kis lépésekből 
most már kiábrándult. »A hajdan erős magyar állandó kitüréssel nem 
képes lelkesedni semmi iránt«. A magyar nemzet egészét, együtt, egy 
eszme sem lelkesíti. Csak töredékek vannak.

Ebből következik tehát a jövendő programmja. Az alkudozást csak 
végezzék mások. »Ami minket illet, mi nem alkuszunk. Mi honunk népé-

1 P H  1 8 4 3 ,  2 8 4 .  s z .  ( A  n e m z e t i  k e r e s k e d é s r ő l . )

2 P H  1 8 4 3 ,  3 0 6 .  s z .
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bői magyar nemzetet óhajtunk, amely abba, hogy nemzet, s abba, hogy 
magyar, becsületét helyezze. Lelkesüljön érte, ami »legalább is az élettel
felér«.

A nacionalizmust kell tehát széles körben öntudatosítani és izzóvá 
tenni. »Ezen lelkesedés előteremtését ismerendjük mi ezentúl hivatá
sunknak«. És mi ennek az útja? Kossuth megadja a választ is : »Ápoljuk 
hát az egyesületi eszmét, mindenek íölött. Itt még a lelkesedés lehetsé
ges ; lelkesedés nélkül pedig nincsen üdvösség«. Ideje, hogy a különböző 
(köztük az ipari és kereskedelmi) kérdések körüli »terméketlen lamenta- 
tiók« helyett egyesületi térre lépjenek, annál inkább, »minél bizonyosabb, 
hogy egyetemes országos lelkesedés semmi iránt nincs«.

De miért várhatunk eredményt az egyesületi mozgalomtól ? Kossuth 
erre többízben is válaszol. Az együttműködés — mondja fennti cikkében 
— az egyénben rejlő »hatalom körét nevezetesen kitágítja« úgy, hogy a 
szervezett erő hatását »részvétlen, hideg milliók nem-akarása sem képes 
akadályozni«. Az egyesületi szellem — írja Kossuth utóbb a Hetilap 
bevezető cikkében — olyan ütőér, »melyben a kornak iránya, a nemzeti 
szükségek érzete lüktet«. Az államnak sokféle érdeket egyesítő, »roppant 
gépezete nehezen fordul«, nem követheti elég gyorsan »a rohanó kor 
fejleményeit«. Az egyesületi élet mint a gyorsabb percmutató vonja 
maga után az állam megmozdulását. Ha tehát erőnket így egyesítve 
előretörünk, magunk után tudjuk vonni az általános reformot is. Mindez, 
természetesen, nemcsak egyetlen kérdésben alkalmazható. Utóbb, 
1845 májusában, Kossuth egy levelében bejelentette, hogy amint a 
vámügyet hatalmasan előkészítik a Védegylettel, úgy »még sok egye
bet«, például a közteherviselést is társadalmi úton fogják előkészíteni.

Ezeket a gondolatokat legvilágosabban a Védegylet 1846 augusz
tusi közgyűlésén felolvasott nagy értekezésében foglalta össze Kossuth. 
Eszerint az egyesületi mozgalom hivatása a közvéleményt »összponto
sult nyilatkozásra« bírni, hogy ezzel eldöntőén hasson az állami intéz
kedésre. Angliában is fontos az egyesületek szerepe — nálunk azonban 
még sokkal fontosabb. A mi törvényhozásunkat egyrészt az gátolja, 
hogy csak kiváltságosok ülnek benne, másrészt az, hogy »a bécsi cama
rilla intéseitől függő néhány egyén« a hazafiakon diadalmaskodhatik. 
Ezért figyelmeztette volt honfitársait, hogy csak ilyen »erélyes moz
galmak« útján lehet békés átalakulásra remény. »Egész életem úgy
szólván sociális mozgalmainkkal azonítva van s azért én, ki e mozgal
makat sohasem csak a pillanatnyi siker, hanem a közvetett befolyás 
szempontjából, s általában magasabb szempontból tekintém, . . .  a 
practicus élet tapasztalásai által edzett meggyőződéssel mondhatom,
Évkönyv az 1942. évre. 30
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hogy nyomorúságos status viszonyaink közt az egyesületi eszmét kell 
utilisálnunk mindenek felett«. így találja meg Kossuth, hatalmi appará
tus híján, azt a pótló, kisegítő eszközt, amely a megyéknél is szélesebb 
körben zúdít új erőket az »ellenséges elemektől zsibbasztott« törvény- 
hozásnak álló helyéből kivetésére. így válik az egykor Széchenyitől 
kezdeményezett egyesületi eszme az ellenzék fegyverévé. Itt már poli
tikai módszerekről van szó, amelyekkel a roppant akadályt lebírhatnánk. 
Kossuth maga is elismeri ezt. Nyugaton, mondja, már ismert dolog ez, 
»nem vagyok oly kába, hogy magunknak a politica mezején találmányi 
dicsőséget hazudjak«. De míg nyugaton az államhatalom maga is halad 
és a társadalomra »csak a részletek simító kezelése« marad, addig nálunk 
a társadalmi mozgalmak provokálhatják az állam megmozdulását l1

Kossuth utóbb többször hangsúlyozta, milyen »tévedés vagy tévesz
tés« azt híresztelni, hogy a védegyleti mozgalmak pusztán »ország
gyűlési neheztelésnek szüleményei«.2 Az országgyűlési balsiker csak 
alkalom volt arra, hogy az európai fejlődés törvénye erőteljesen meg
nyilatkozzék. Kossuth szinte sűrítve alkalmazza itt a korszellem logi
káját, melynek, ha mint »Isten ujja« ránkmutat, nem lehet és nem is 
érdemes ellenállanunk. »Pontosan ki lehet mutatni Európa történetében 
a vezéreszméket«, melyek egy-egy korszaknak irányt adtak, »nincs 
és nem lehet eset, hogy az ily világeszmék hatása előtt a keresztény 
Európa bármely nemzete elzárkózhatnék«, így érkezett el hozzánk a 
kereszténység, feudalizmus, 1789 szelleme is. A kor vezéreszméje kívánja 
azt is, hogy iparunk legyen. »És ki merné mondani, hogy az egész 
keresztény Európában csak a magyarnak nem szabad, nem kell ezen 
iránynak hódolnia?« »Menni kell, menni előre ! ! aki nem megyen, 
eltiportatik«.

Közelről nézve is úgy látjuk, hogy a védegyleti mozgalmat nem 
pusztán az hozta létre, hogy az 1843/44-es országgyűlésen az ellenzék 
a vámkérdésben vereséget szenvedett. A forma szinte készen állt, és 
indulásra, új munkatérre várt Kossuth rendkívüli dinamizmusa is. 
»Nyilik még nekem is tér és alkalom«, — írta csak két hónappal előbb 
a Pesti Hírlap búcsúszavában — »heverni nem fogok !« Kossuth már 
felkészült a társadalmi mozgalmon át történő támadásra. Csak alka
lomra volt még szükség. A továbbiakban erről az alkalomról, a kivitel 
részleten ől kell még szólanunk.

1 M a g y a r  S z ó z a t o k  7 4 — 9 ,  8 0  —  2 .  K o s s u t h  1 8 4 5  m á j u s i  l e v e l é t  k ö z l i  G e l l é r i ,  

i. m.  1 3 7 .  1.
2 H e t i l a p  1 8 4 6 ,  i .  s z .  ( T á j é k o z á s . )
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VII.

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI AKCIÓ BUKÁSA. KOSSUTH SZERVEZÉSI
TERVE.

A kereskedelmi választmány jelentését, amely a Monarchián belüli 
vámsorompó fenntartása és vele a védvámrendszer mellett foglalt 
állást, az 1844 július 11-i kerületi ülésen kezdték tárgyalni.1 A kialakult 
vita, melyet nagy érdeklődés kísért, rávilágított arra is, hogy a védvám 
hívei és ellenzői közti ellentét lényegileg megfelelt az ellenzék és a kor
mánypárt ellentétének. Itt már nyiltan megjelent a gondolat, hogy ha 
más út nincs, társadalmi mozgalomhoz kell folyamodni. A javasolt 
törvénycikkeket Ghyczy Kálmán olvasta fel. Ezek, jellemzően, nem 
írtak elő semmi pozitív változtatást a meglévő vámokon, ellenben azt 
jelentették ki, hogy a vám megállapítása az országgyűlés hatáskörébe 
tartozik, nélküle nem lehet a tételeken változtatni. A vita folyamán 
Lónyay Menyhért Széchenyi szellemében mutatott rá, hogy ilyen elvi 
protestációval, akármilyen jogszerű, alig érünk el többet, mint hogy az 
udvar megint megmagyarázza, hogy a vámkérdés őfelsége jogai közé 
tartozik. Csak megegyezéssel jutunk előre, az osztrák vegyesházasságra 
tekintettel. Számunkra is jobb volna a Monarchián belüli egységes 
vámterület, hiszen az osztrák ipar eddigi túlsúlya eddig is a belső vám
vonalon nyugodott, amely most megszűnne. Hasonló álláspontot 
foglalt el Zsedényi Ede, aki szerint a gyakorlati kérdés tulajdonképpen 
abban állt, milyen módon hajlandó a kormány lemondani a belső vám
vonalról, hiszen ezzel veszteségei lennének. Rámutatott, hogy List elvei 
nálunk nem alkalmazhatók, hiszen Magyarország és Ausztria viszonya 
nem felel meg a német vámszövetség és Anglia viszonyának. E konzer
vatív nézetekkel szemben Ghyczy Kálmán az ellenzéki többség vélemé
nyét fejezte ki, amikor kijelentette, hogy a kérdést elsősorban a jogelv 
szempontjából kell néznünk : azt kell elérnünk, hogy a vámszabályozás 
az országgyűlés hatáskörébe kerüljön. Nem törölhetjük el azt a köz
benső vámvonalat, amelynek szabályozása körül az egész elvi vita 
folyik. Szentkirályi Móric azt javasolta, hogy ha kiegyenlítés nem hasz
nál, végső esetben a védsorompót a határ helyett ajtónk küszöbénél 
állítsuk fel. Perczel Móric, a tolnai védegylet alkotója még világosab
ban kívánta, hogy ha más mód nincs, mindannyian álljunk védegyletbe, 
melynek minden tagja kötelezi magát csak honi cikkek vételére.

1 N ik la i P éter, A  k ere sk ed e lm i v á la s z tm á n y  je len tésén ek  tá rg y a lá s a  a z  1 8 4 3 /4 4 .
é v i  o rszággyű lésen  és e lő z m é n y e i. B p ., 1912.
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A vitában a védvámos irány aratott győzelmet. A rendek feliratot 
fogalmaztak, kifejtették ebben, hogy a haza szomorú anyagi állapotá
nak legfőbb oka az igazságtalan vámrendszer, mely »az ország általános 
elszegényedését okozta«, elfojtotta a műipart, külkereskedelmünket 
passzívvá tette, erőinket bilincsben tartja. Itt az idő közgazdasági 
rendszerünk átalakítására. A felirat a kívánságokat három pontban 
foglalta össze : (i) Akadálytalanul vihessük áruinkat külföldre Ausztrián 
át is, a meglévő külső vámokon a következő országgyűlésig nem szabad 
változtatni ; (2) A Magyarország és az örökös tartományok közti vám
tételeket még ezen az országgyűlésen újra meg akarják állapítani a honi 
műipar »emelésére irányzott védlet elvének alapján«. Végül, (3) adato
kat kérnek az áruforgalomról s a vámjövedelmekről.

A felirati javaslatot augusztus 12-én küldték a felső táblához, ahol 
augusztus 30-án gr. Széchen Antal javaslatára annak csak első, históriai 
részét fogadták el, a védvám körüli rész elhagyásával. A rendek ebbe 
kénytelenek voltak belenyugodni, szeptember 10-én elfogadták az új 
verziót, amely azután 13-án a királyhoz terjesztetett fel.

Az ellenzéknek nem sok kétsége lehetett a feliratra érkező válasz 
iránt. Kezdettől látniok kellett, amint sokan látták is, hogy az egész 
országgyűlési védvám-akció ezen az úton semmi reménnyel nem járhat. 
Hogy e tekintetben nem érte őket meglepetés, az is mutatja, hogy 
Perczel Móric már augusztusban elérkezettnek látta a pillanatot a Véd
egylet megalakítására. Augusztus 26-án, tehát a főrendi válasz előtt, 
már pozitív lépésekről számolt be Kossuthnak: 1

»A honi ipái* előmozdítására kezeinkben álló eszközlcdés leghat ályosb 
fegyverét felragadánk, azaz egy Országos Védegylet alakításához megkíván- 
tató lépéseket előlegesen megkezdénk. En, Vukovits, Karácsonyi, Pázmándy, 
Szegő, Nagy, Török és Fehérváry megyei, Hauser, Pozsgai, Eischl, Házmán, 
Aigner, Szilber városi és Kovács hajdúk követjei az alapszabályok és alakítás 
tervezet iránt öszvegyülvén ezeket kidolgozánk. Szándékunk Batthyány 
Kázmért, Teleky Latzit és több másokat már második tanácskormányainkba 
meghívni; de különösen reád felette nagy szükségünk. A tervezetet véled 
tüstént közlendem, addig is kérlek néhány általános utasítások végett.«

»Különösen az okból tudósítlak több elvrokonink nevében is : miként 
akkorra, ha ez előbb meg nem történhetnék, midőn az Egylet alakítását 
indítványozandjuk feljöjjél, és ha lehet több jólelkű Pesti barátokat is fel
mozdítanál.«

»Ezen alakítás pedig circiter September 6—10 közt azon alkalommal 
indíttatik meg, mikoron a főrendek a vámszabályzás iránti felírásunkat

1 P erczel — K o ssu th  1844 aug . 26. K I 98. A z ip a r eg y e sü le ti v á z la to t  k ö z li  
G ellér i, i .  m . 99 — 109. 1 .
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visszavetők, mi azt circularis ülésben rögtön felvétendjük és egy lelkes elha
tározott discussiót idézők elő, a kerületet conferentiára változtandjuk által. 
Ez időszakról téged igen sietve foglak tudósítani.«

Kossuth Perczel levelét közölte az Iparegyesület választmányával, 
mely szeptember n-én megpróbált a Védegylet számára bizonyos alap
elveket lefektetni. Egy albizottság részletesebb tervvázlatot is kidol
gozott, s ezt a szeptember 13-i ülés el is fogadta. A javaslat szerint most 
már a törvényhozási akciónál is tovább kell mennünk, túllépve a véd- 
ván mezején. A védvám csak a meglévő iparágat támogatja, a Véd
egylet a hiányzókat is meg akarja honosítani. »Nekünk a lehetségig 
minden kell már«. Mindez részleteiben is Kossuth felfogásával össz
hangban készült.

Közben azonban az ügy már nagy lépésekkel haladt előre. Segítette 
az általános elégedetlenség, amely az országgyűlés végén úrrá lett 
Pozsonyban. A kormány kezdetben gyakorlati reformokra hajlott, de 
a közjogi érvek elől visszavonult. A közadózás megbukott az alsótábla 
elvi merevségén, azon a kérdésen, van-e joguk a főrendeknek a javasolt 
adóösszeget csökkenteni. A vámkérdés is reménytelen volt. A Védegylet 
látszott a legjobb kiútnak.

Az ideiglenes választmány elnöke, ahogyan Perczel tervezte, 
gr. Batthyány Kázmér lett,1 »amint azt (Frankenburg ideillő szavai 
szerint) a magyarnak demokratikus szokása megkívánta, mely ősidőktől 
fogva csak nagyurakat szeret látni közhasznú és jótékony intézeteink 
élén«.2 Batthyány Kázmér Kossuthnál pár évvel fiatalabb, elegáns 
nagyúr volt. Aulikus családból származott, külföldön nevelkedett. Ekkor 
még, mint leveleiből látni, nem volt egészen biztos a magyar nyelvben. 
Először talán Széchenyi példája ébreszti rá magyar voltára, de nemsokára, 
Batthyány Lajos hatására, Kossuth irányához jutott közelebb. Szep
tember 8-án, az ideiglenes választmány megalakulása napján, ő írja alá 
azt a levelet, amely a szeptember 15-i választmányi ülésre hívja Kos
suthot, »mint a közügyek minden ágazatában lelkesen előmunkálódó 
polgárok egyik legfáradhatatlanabbját, de különösen az ipar felvirág
zását érdeklő társulatok szerkezetében kitünőleg ügyes és jártas fér
fiút«.3 De amint Kossuth roppant energiája bekapcsolódott a szerve-

1 »Most (írta Tóth Lőrinc 1844 szept. 14-én Kossuthnak Pozsonyból) leg
inkább az Országos Védegylet foglalja el munkásságunkat, melly iránt Perczel 
Móricz már írt önhez. Batthyány Kazimir felvállalta az elnökséget.« KI 102.

2 Emlékiratai, III. 30. 1.
* KI 100.
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zésbe, önkéntelenül második helyre szorultak a többiek. A vezetés 
Kossuth kezébe jutott, mellette Batthyány Kázmért, díszes elnöki 
méltóságában is ő irányítja igen udvarias és megnyerő formák közt. 
Batthyány ezt utólag maga is elismerte. Tóth Lőrinc védegyleti titkár 
utóbb már úgy emlékszik, hogy még az elnökségre is Kossuth kérte fel- 
Batthyányt.1 Perczel, az ügy formai kezdeményezője, nem is jutott 
igazi vezetőszerephez, mert az ellenzékiek, akármennyire elismerték 
nemes szándékait, szenvedélyes és összeférhetetlen egyéniségét nem 
tartották arra alkalmasnak.2 Perczel, szokása szerint, szüntelenül 
mellőzésről panaszkodott, de híven tovább szolgált.

Kossuth Batthyány meghívására tinnyei »falusi magányából« 
válaszolt szeptember n-én.3 Családi viszonyai miatt nem indulhatott 
mindjárt Pozsonyba, ezért hosszú levélben mondja el programmját, az 
első nagyszabású szervezési tervet, amely Kossuthtól ránkmaradt, s 
amely az egész védegyleti mozgalmat előre elénk vetíti. Egyik legjel
lemzőbb írása ez ebből az egész korszakból. Mutatja azt is, hogy Kossuth, 
akinek a nyár elején a Pesti Hírlapról is le kellett kezét vennie, mennyire 
felkészült a kényszerű szélcsend után az új nekkiindulás pillanatára. 
Most, induláskor, szinte ünnepélyesen zendül fel férfiúi szava, amint 
megfogadja, »hogy ez ügynek előmozdítására lelkemnek minden erejét, 
csekély tehetségemnek minden erélyét felajánlom, s magamat fárad- 
hatlan buzgalomra ezennel lekötelezem«. Nemcsak azért tesz így, 
mert meg van győződve »az ügy beláthatlan fontosságáról«, hanem 
azért is, mert tudja, hogy egy ilyen hatalmas társadalmi megnyilatkozás 
teljes odaadást igényel. Csak ilyen buzgalommal, »csak minél több 
egyének csatlakozása által növekedhetik oly görgeteggé, mely mint a 
lavina ellenállhatatlan erővel söprend el minden akadályt, mely a nemzet 
anyagi függetlenségének, önállóságának útjában á ll; pedig ez szellemi s 
politikai önállással sokkal szorosabb kapcsolatban áll, mint sokan gon
dolnák«. E bevezető után fejti ki Kossuth, átgondolt sorrendben, »alap
eszméit«, melyeket a három legfőbb teendő körül csoportosít. Ezek: 
(i) az organizáció, (2) a meglévő iparágak támogatása és hiányzók 
teremtése, és végül, (3) a tagok számának növelése.

Kossuth sorraveszi e hármat, s így jut el, mindjárt az elején, ahhoz 
a kérdéshez, hogy milyen valószínű akadályokkal kell a szervezésnél 
számolniok. Hiszen alig kétséges, hogy a mozgalom »ellenzéssel fog a

1 Bp. Szemle 1893. Wirkner Lajos (Élményei, 172. 1.) szintén Kossuthtól 
származtatja a Védegylet gondolatát.

2 Pulszky, i. m. I. 164. 1.
3 Pesti Napló 1873, 162 — 4. sz-
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kormánynál s a nemzet servilis részeinél találkozni«. A sajtó láncra van 
verve, pedig nélküle nehéz fenntartani a lelkesedést, azt a »folytonos, 
mondhatnám resignatív teljes enthusiasmust«, amely a mogalomhoz 
szükséges. Ennek következtében — folytatja Kossuth a haditervet, 
szükséges »oly eszközökhöz nyúlni, melyekhez talán nem kellene nyúlni, 
ha a sajtó szabad volna«. A következő taktikát kell tehát követniök : 
»szükséges készen lenni mindennemű ellenségeskedésre«, és az ellenfél 
lépéseit előre parírozni kell »oly lépéssel, mely a félénkeket is meg
nyugtatja, a gyávákba is határozottságot önthet«. Előre bizonyos 
támaszpontokat vagy ha úgy tetszik : bizonyítványokat kell szerezni, 
amelyek előtt majd megtorpan a támadások ereje. Ilyen garancia lenne 
mindenekelőtt egy, még a folyó országgyűlésen hozandó törvény az 
egyesületi szabadságról, azon alapeszmével, hogy »amit egyes embernek 
törvény szerint tenni szabad, arra egyesülni is szabad s hogy ezen szabad
ság, mint egyik fő alkotmányos sarkjog, ezennel törvény által is biztosít- 
tatik«. Kossuth érzi, hogy ez így nehezen menne keresztül, ezért azzal 
akarja lojálissá és elfogadhatóvá tenni, hogy az alapszabályokat a tör
vényhatóságoknak be kell jelenteni, azok pedig a helytertótanácsnak 
küldik fel. A felső hatóság persze »sem eltiltólag, sem helybenhagyólag« 
nem avatkozhatik az egyesület életébe, ha az törvénytelen dolgot nem 
művel. Kossuth külön kiemeli utána, hogy kénytelen ezt így javasolni, 
mert »kimondhatatlanul« érzi, »hogy az associatio joga biztosítva nincs« 
és elvész a nemzet, ha most »még a socialis haladásnak is, tehát az ország- 
gyűlésen kívüli tevékenységnek útját vágják«. Kossuth, mint írja, máris 
elért annyit, hogy Pest megye utasította követeit ilyen törvény indítvá
nyozására, s felszólította erre a többi megyét is.

Akár lesz azonban ilyen törvény, akár nem (Kossuth maga is 
érezte, hogy nehezen lesz), a mozgalom megindítását be kell jelenteni a 
Rendeknek, hogy az abban nyilvánuló szándékot határozatilag helyesel
jék, »a nemzeti képviselők tetszésének, helybenhagyásának ünnepélyes 
kijelentésével szentesítsék s megpecsételjék«. Ez lenne a második, immár 
könnyebben elérhető biztosíték, az országgyűlés erkölcsi bizonyítványa, 
amely mögött ott áll, mert ott kell hogy álljon, az egész nemzet. A hatá
rozat ügyét természetesen jól elő kell készíteni, biztosítani kell az alsó 
tábla többségét. Kossuth itt az ellenzéki taktika finomságainak ismereté
ről tanúskodó tanácsokat ad : a nyilatkozat táblai határozat legyen s 
ne üzenet formájában történjék (ez nem volna tanácsos, mert a felsőház 
elé kerülne), a tanácskozás alatt »minél számosabb s erélyesebb nyilat
kozatok« hangozzanak el, talán ekkor lehetne a törvényt is indítvá
nyozni. Minél több követ jelentse ki, hogy küldői figyelmébe fogja
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ajánlani a Védegylet ügyét. így a követ jelentő megyegyűléseket megint 
arra lehet majd felhasználni, »hogy a megyék hasonló helyeslő határoza
tokat hozzanak s nyomban minél többen aláírjanak«, ami természetesen 
újabb bizonyítványokat jelentene a mozgalomnak. Tisztán felismerhető 
ebben azon módszernek egy kifejlett formája, amellyel Kossuth annak
idején a Törvényhatósági Tudósítások ügyében sorra helyeslő nyilat
kozatra bírta az ellenzéki megyéket, úgyhogy mikor a kormány fel
lépett ellene, magános ember helyett a saját igazukat védő, harcias 
megyékkel találta magát szemben. Jónak tartaná Kossuth, ha a főren
dektől is lehetne valami bizonyítványt szerezni, de tisztán látja, hogy 
ott hasonló indítvány okvetlenül megbuknék és e bukás az alsó táblán 
elért győzelmet is paralizálná. Még az sem lenne ajánlatos, ha a főurak 
»független nemzeti liberális minoritása« adna pártoló írásbeli nyilat
kozatot, mert ez ellennyilatkozatot provokálna. A legjobb az tehát, ha 
Batthyány Kázmér s főúri elvbarátai mint magánemberek tesznek 
együttes nyilatkozatot. Mindez, fejezi be Kossuth a taktikai részleteket, 
együtt szükséges ahhoz, hogy a Védegylet »valósággal országossá s 
ármány és hatalom ellen oly biztossá tétethessék, miszerint a pokol 
kapui sem legyenek képesek útját állni«. E szavakra ráismerünk : a 
Negyvennyolc július n - i nagy beszéd befejező szólama zendül itt meg 
első ízben.

A többi már konkrét szervezési terv. Szükség van egy központi 
igazgatóságra (az Iparegyesület adná a tagok egyharmadát), ez tartja 
össze a vidéki központokat levelezéssel, évi közgyűléssel, ez hoz létre 
kapcsolatot a honi gyáripar és a vidéki osztályok között. Az állandó 
munka tisztviselői gárdát kíván, jegyzőt, pénztárnokot és egy igaz
gatót. Kossuth tisztában van azzal, hogy e tisztségre ő van predeszti
nálva. Tiszteletdíjnak a várható munkához képest aránylag igen szerény 
összeget, évi ezer forintot javasol, pedig ezt ahhoz kell mérnünk, hogy 
amióta a jól jövedelmező Pesti Hirlapot elvesztette, Kossuth anyagi 
exisztenciája ismét bizonytalanná vált, hiszen a nemrég vásárolt kis 
tinnyei birtok nem biztosította megélhetését. Kossuth mintegy 2400 
forintra becsüli a központi rezsiköltséget. A tagoktól viszont lehetne 
30 krajcár belépési díjat szedni. Lelkes munkával »egy év alatt a tagok 
számát felvihetjük egy millióra« (ez már 300 ezer forint tőkét jelent), 
de legalább 500 ezerre (»ha még ennyire sem megyünk, úgy egyletünk az 
országos nevet nem érdemli s hatása meg van bukva«), akkor is 150 ezer 
forint tőke gyűl össze. A kamat egyharmada jutna a vidéki osztályok
nak, a többi a központi rezsit fedezné. Ami marad, ipartámogatásra 
lehetne fordítani. »A középponti igazgatás volna tehát az egésznek
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gyúpontja, a sugarak pedig volnának a kerületi igazgatóságok«, minél 
nagyobb számban. De ezek ne csak »holt betű« szerint éljenek, fel
adatuk »az élő szó hatalmával terjeszteni a nemzet istenének igéjét«, 
gyűléseket tartani és kéthetenként jelentést tenni a központnak. Kossuth 
szeme előtt roppant adatgyűjtő szolgálat bontakozik ki, amely széles 
irányban végzi majd el azt, aminek szükségét ő első kiállítási Jelentésé
nek írásakor érezte meg: szemlét tartani a magyar ipar lehetőségei 
fölött. Ezért kell a vidéki osztálynak tudósítást adnia arról, »hol, minő 
hajlam mutatkozik az egyesület vagy iparüzlet iránt, mely vidék minő 
kedvező helyzettel ajánlkozik egy vagy más gyár alapítására, minő a 
népesség osztályzat szerint, mi a nép hajlama, minő a napszám, az 
élelemkereset, víz, erő, fa, kőszén, legszokottabb termesztmények-, hol 
van s minő kezekben a vidéki kereskedés, stb.« A magyar vidék, szűkös 
városok, büszke kúriák és jobbágyviskók avult hagyományai és csöndes 
mindennapjai közé így csapnak le a serkentő szavak, amelyek nyomán 
szinte egy nemzeti kartotéknak kellene a lelkes résztvevők szorgalmából 
megszületnie.

A honi műipar megismerésének azonban van még egy, nélkülözhe
tetlen kelléke, az Iparcsarnok. Az Iparegyesület és a Kereskedelmi 
Társaság már foglalkozott Kossuth e javaslatával, csak a pénz hiányzott 
hozzá. Ebbe kell tehát a Védegylet tőkéjét befektetni, s így »nagyszerű 
gyűlhelyét létesíteni a honi iparműveknek«. Gyárak keletkezését azzal 
lehetne legjobban elősegíteni, ha külföldi vállalkozóknak letelepedésük 
esetén a Védegylet hat évre előre biztosítja gyártmányaik megvételét. 
Amit, Kossuth elképzelése szerint, valóban meg is tehet, ha a magyar 
piacot és termelést ilyen, valósággal irányító és elosztó szervként tartja 
kezében. Kossuth ezt úgy gondolja, hogy a kerületi igazgatóság nyilván
tartja, tagjainak mennyire van évente szüksége, megállapítja, mennyit 
tud ebből helyben fedezni, raktárt, üzletet állít, amely ellenőrzés mellett 
árulja a honi cikkeket, végül pedig a központ útján beszerzi a még 
hiányzó dolgokat. Kossuth szükségesnek tartja, hogy a Védegylet ne 
csak bizonyos cikkekre korlátozza magát s nagy hatást vár előkelő 
hölgyeink példaadásától. De sok más részlet mellett megjelenik a 
szankció gondolata is, mely hatalmi apparátus híján csak nyilvános 
megszégyenítés lehet. A tagok, a tolnai és a többi vidéki egylet mintá
jára, becsületszóval kötelezik magukat, hogy honi cikket vásárolnak. 
(Kossuth még azt is szeretné, ha ellenőrzés mellett naplót vezetnének 
vásárlásaikról.) A szószegő ellen vizsgálat indul, nevét a közgyűlés »ahoni 
müipar védbarátainak lajstromából nyilvánosan kitörli, s a kitörlésről 
minden kerületi igazgatóságokat értesíti, kik azt viszont gyülekezeteik-
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ben mindaddig ismételve felolvashatják, míg a kitörlött magát nem 
jelenti, hogy sajnálja a történteket s pontosabb szótartást ígérve, magát 
újra taggá fel nem véteti«.

Kossuth tisztában van azzal, hogy ezek nem mindennapi módszerek. 
»Mi rendkívüli helyzetben vagyunk, — írja — rendkívüli eszközöket 
nem nélkülözhetünk.« De érzi azt is, ami Deákban merül fel a Védegylet 
első hírére : »Ha tehát országos egyletről gondoskodunk, óvakodnunk 
kell, nehogy az összes nemzet socialis erőlködését parányi töredékes 
siker gúnyolja ki.« Ha a nemzet nekifog s nem éri el »az erőlködésének 
megfelelőt, elárulta gyengeségét«.

Maguk e fejtegetések még csak Kossuth gondolkozását jellemezték. 
De amint e tervvel és a belőle sugárzó akarással előlép, Kossuth önkén
telenül átveszi a főszerepet és a kezdeményezést. Hinnie kellett erősen 
nemcsak eszméiben, hanem saját mozdító erejében is, hiszen érezhette, 
hogy e széles szervezet, ha meg is születik, csak úgy mozdítja meg karját, 
ha valaki áramot tölt belé. E feladatra pedig más nem vállalkozhatott.

VIII.

A VÉDEGYLET ÉS AZ ELLENZÉK,

Mire Kossuth október 4-én Pozsonyba hajózott, az előkészületek már 
megtörténtek. Az általa javasolt tervet és alapszabályokat átnézte Teleki 
László, Perczel, majd Batthyány vezetésével a választmány.1 Megtették 
már, tanácsához híven, az első lépést a rendek helyeslő határozatának 
megszerzésére is. A szeptember 24-i ülésen már szóbakerült Batthyány 
Kázmér folyamodványa, amely bejelentette a Védegylet születését, 
kérte a rendek helyeslését s azt, hogy az alsóház termét engedjék át 
az alakuló gyűlés számára. Elmondta, hogy a mozgalom célja útját 
állani a nemzeti elszegényedésnek, és »Magyarországnak az őt alkot
mányosan amúgy is illető és a magyar polgárok által isten és ember 
előtt méltán követelhető commerciális és industriális függetlenségét — 
melyek nélkül többé politikai önállás sem képzelhető — kivívni«.2 
A mellékelt alapszabályok szintén abból indultak ki, hogy a külföldi 
árut ki kell szorítani, a magyar piacot a honi iparnak biztosítani és így

1 Kossuth id. levele Wesselényihez, Tört. Tár. 1902.
2E tárgyalásokra s az alapszabályokra : Niklai, i. m. 49 s kk. 1. Ballagi, 

i. m. 609—10. 1. és »Az Országos védegyesület alapszabályai és alakulásának 
rövid leírása«.



KOSSUTH ÉS A VÉDEGYLET 475

a nemzetet azon anyagi önállásra emelni, amely egyedül képes a »napon
ként terjengő« elszegényedésnek, »a nemzet önállóságát is eltemetéssel 
fenyegető emez örvénynek« végetvetni. Az alapszabályok szerint e 
tagok becsületszóval kötelezik magukat, hogy hat évig, 1850 októberig 
csak honi mesterembereknél dolgoztatnak s hogy »minéműségre való 
tekintet nélkül« semmi olyan iparcikkből külföldit nem vesznek, amiből 
belföldit kaphatnak. Kivételt csak a tudomány s művészet termékei, 
a mezőgazdaság és ipar technikai eszközei meg a termeléshez szükséges 
nyersanyagok és félgyártmányok képeznek.

Mindezt nagy lelkesedés kísérte, az első aláírási ívek rohamosan > 
megteltek. Az országgyűlési ifjúság, amely érzelemnyilvánításaival már 
szinte az alsótábla tárgyalásaiba is beleszólt, nem szorult rá Bezerédy 
külön biztatására : kezdettől annyira szívén viselte az ügyet, hogy utóbb 
önmagát érezte kezdeményezőnek. De a lelkesedés oly mély és tiszta 
volt szélesebb körben is, hogy Széchenyi, akármilyen aggodalommal 
figyelte a Védegylet megszületését, nem tudta magát elhatározni arra, 
hogy a felhevült kedélyekre »hideg vizet öntsön«. Blackwell feljegyzi 
ugyan, hogy Széchenyi több liberális főurat megpróbált lebeszélni ":" 
(»szavainak, mint rendesen, semmi sikere nem volt«), de ülésen nem 
szólalt fel. Ebben a lelkes hangulatban folyt le október 6-án, a rendektől 
átengedett alsóházi teremben, az ünnepélyes alakuló közgyűlés, amely 
elnökké Batthyány Kázmért, alelnökké Teleki Lászlót, igazgatóvá 
Kossuthot választotta. Jegyző Gorove István lett, akit mint fiatal 
nacionalista nemzedéket Kossuth egykor még a Pesti Hírlapban meg
dicsért. A több mint félszáz tagú választmányba bekerült a távollévő 
Deák s a világtól immár visszavonult Wesselényi mellett az ellenzéknek 
s a Fiatal Magyarországnak szinte minden reprezentatív neve, Klauzál
tól Pulszky Ferencig, Fáy Andrástól Vörösmarty Mihályig. »Megvan !«— 
küldi Kossuth a nagy hírt Wesselényinek — »fényesebben mint gondo
lám«. »Előttem roppant munkatér nyílik, csak olly beteges, olly igen 
szegény ember ne volnék«. Batthyány Kázmérnak, mint arisztokratá
nak, jutott az a feladat, megnyitó beszédében hangsúlyozni, hogy a Véd
egyletben osztálykülönbség nélkül mágnás és paraszt nyújtanak egy
másnak kezet a nagy cél érdekében. Ebben Horváth Mihály ugyanazt 
a politikai gondolatot pillantja meg, amellyel már Perczel egykori 
levelében is találkoztunk : a reformpárt gyönge még, ilyen együttes s- 
érdek adhat neki új lendítő erőt.1 Éppen ezért e kézfogás nem is a 
parasztoknak szólt elsősorban, hiszen tőlük nem sokat lehetett várni,

1 I. m. III. 7. 1.
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hanem a városi polgárságnak, a műhelyeknek, az iparosoknak. Politi
kailag azonban talán még fontosabb volt a megyék kisnemesi tömegei
nek megnyerése, hiszen e feltörő elemnek hovafordulása volt az a súly,, 
amely eldöntötte, hol marad felül a kormány s hol az ellenzék. Az 1843-as 
országgyűlés küszöbén a kormánynak sokhelyt sikerült a szegény nemes
séget az adózás ellen fordítva maga mellé állítani: a bocskorosok attól 
féltek, hogy ez végleg paraszti sorba taszítja őket. Ennek a tapasztalat
nak is része lehetett abban, hogy Kossuth az adókérdésben bizonyos 
mérsékletre volt hajlandó. A védegyleti mozgalom most az elszegénye
dés rémét idézte eléjük, amelyért Ausztria felelős. Érzékeny önérzetükre 
hatnia kellett, hogy a gőgös nagyurak többé nem felettük, hanem egyenlő 
társként, egy sorban állanak velük. Réz Mihály annyira fontosnak tar
totta ezt a szempontot, hogy belőle szinte merev tételt alkotott : »A Véd
egylet s az Austria elleni izgatás szükségképpeni következménye azon 
félelemnek, hogy a haladási mozgalmat ez elem cserben hagyja.« 1

A Védegyletnek megalakulási körülményei is politikai színezetet 
adtak. Ilyen szempontból ítélte meg Blackwell is, aki a kérdés gazdasági 
oldalát nagy kétkedéssel nézte, de politikai horderejét elég nagynak 
tartotta ahhoz, hogy mindjárt az ír elszakadási törekvés jusson róla 
eszébe. Október n-én Beöthy Ödön az alsóházban nyilt támadást 
intézett a kormánypártiak, hivatalnokok ellen, amiért kíviilmaradtak 
a Védegyleten s kijelentette, hogy ilyen kormány alatt a honnak nincs 
jövője. Mindezek után természetesen a vámügyi feliratra november 
8-án érkezett általános jóindulatnál maradó királyi válasz is pusztán 
arra volt már jó, hogy ellenzéki tüntetésre adjon alkalmat. Bezerédy 
hatásos beszédben hirdette, hogy ezután nincs mit várnunk a kormány
tól, egyesüljünk a Védegyletben. Klauzál a Pesti Hírlapból immár az 
országgyűlésig jutott példát idézte az amerikaiakról, akik inkább ron
gyokat hordtak, mint idegen szövetet. Az ő javaslatára a rendek szokat
lanul erélyes határozatban a fennálló kereskedelmi és vámrendszert 
törvénytelennek és igazságtalannak nyilvánították, kijelentették, hogy 
törvényes függetlenségünket idegen érdekben alárendelni nem engedik 
és hogy a Védegyletet a nemzet oltalma alá helyezik. Ezt a Kossuth 
ajánlotta biztosítékot a mozgalomnak sikerült megszereznie.

Ugyancsak rendelkezésére állt a Védegyletnek az a segítség is, 
amely a főúri támogatók tekintélyében, előkelő hölgyeink példaadásá
ban rejlett. Az ellenzéki nagyurak nemcsak együtt éreztek az üggyel, 
de ha rákerült a sor, harciasán fel is léptek. Batthyány Kázmér párbajt

1 Réz Mihály, Gr. Dessewffy Aurél, Bp. Szemle 1905, 370. 1.
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vívott a Védegyletet ért vádak miatt, ő és Teleki László a mozgalom 
ellen beszélő pozsonyi városkapitányt mint rágalmazót személyesen 
összeszidták. E példára valószínűleg okán meggondolták, ujjat húzza
nak-e a befolyásos nagyurakkal, a kormány részéről minden védelem 
reménye nélkül. Ugyanakkor legmagasabb társaságbeli hölgyek saját 
példaadásukkal igyekeztek a honi gyártmányokat divattá tenni, ami 
Kossuth szavai szerint, erősebb mint a logika. Az ellenzéki szellemű 
dámák élén Batthyány Lajosné é Károlyi Györgyné állottak, a két 
Zichy-nővér, akik honi kelmében mentek a Nemzeti Színházba és Szé
chenyi feljegyzése szerint Pesten személyesen gyűjtöttek tagokat. 
Érdemeikről már az alsó táblán szó esett, a pesti ellenzéki fiatalság 
pedig 1844 novemberében fáklyászenét adott nekik. Mindez nem pusz
tán kuriózum, amely csak arra jó, hogy a kortársak memoárjait tegye 
itt-ott színesebbé, hanem tipikus és a kortársak szemében fontos vele
járója egy társadalmi akciónak. Kossuth éppen a mozgalom e külső
ségeivel kapcsolatban jegyezte meg utóbb, hogy »a nemzetiséget nem
csak a nyelv egyedül képezi, hanem nyelvben, nemzeti szokásokban, 
nemzeti ízlésben, nemzeti művek méltánylásában, szóval a társasélet 
összes viszonyaiban rejlik összesen a nemzetiség«.1 Frankenburg, 
Kossuthnak egykor a Pesti Hírlapnál bizalmas munkatársa, most az 
Életképek hasábjain ajánlja a Védegyletet »a haza lelkes leányai« 
figyelmébe, akik, az ő tanúsága szerint, különösen fogékonyak voltak 
a dicső eszme iránt. A laphoz párizsi képek helyett Barabás rajzol 
magyaros divatmellékletet. Híre jön, hogy gr. Zay Károly a galgóci 
kastélyban, névnapi ünnepen a lelkes háziasszonyt, Erdődy Erzsébetet, 
vendégeivel együtt megnyerte az egylet ügyének. Január közepén 
Pesten s néhol vidéken is védegyleti bált rendeztek, »nők és férfiak honi 
kelmékből készült magyar szabású öltönyökben, az asszonyok tarajos 
és búbos fejkötőkben, arany rojtokkal, leányaik ékes pártákban jelen
tek meg«.2 így lappang virágfüzéres, biedermeier táncmulatságok, 
szelíd bájai mögött az a tűz, amiből nemsokára Negyvennyolc roppant 
lángja csap az ég felé. A divat persze nemcsak erősebb mint a logika, 
hanem mulékonyabb is, néhol a hirtelen lobbanással együtt a mozgalom is 
kihunyt. De segít a népszerűsítésben az irodalom is, Bajza és Garay | ! 
versei, Vahot Imre színjátéka és segítenek azok az összejöveteli alkal
mak, amelyeket az egykorú magyarra biztosan ható formák közt ren
deznek meg. A Védegylet vezetői megpróbálnak a tömegre hatni. Az

1 Hetilap 1846, 19. sz. (Taglalat.)
2 Frankenburg, i. m. III. 35. 1.
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1845 novemberi közgyűlésre felvonultakat fáklyásmenet, beszédek 
lelkesítik, a lakomán grófok és polgárok tüntető demokráciával ülnek 
egymás mellett, a megyeházán tartott gyűlés alkalmával, újszerű tömeg
rendezésben, a terem a vidéki osztályok zászlóival van díszítve. Azelőtt 
a honi gyártmányt csak külföldi címke alatt tudták eladni — most 
a külföldi áru is honi címkével terjed. Frankenburg úgy érzi, hogy a 
mozgalom népszerű propagandája szinte várakozáson felül sikerült : 
»nem győztünk magunkon eléggé csodálkozni«.

1841-ben, amikor Széchenyi felemelte szavát a Pesti Hírlap ellen, 
Kossuth két nagy ellenzéki egyéniség, Deák és Wesselényi helyeslő 
nyilatkozatát tudta Széchenyi ellen fordítani. Most, a védegyleti moz
galom küszöbén, újra felkeresi őket soraival. Deáknak, közel esztendei 
hallgatás után, augusztus 5-én írt most először, beszámolt az elmúlt 
hónapokról, a Pesti Hírlap elvesztéséről. Hangjából némi szemrehányás 
érzik — hogy Deák nem támogatta őt aktívan a Széchenyi ellen foly
tatott hosszú küzdelemben. A továbbiakban azután a védegyleti ter
vet is közölte vele. Deák egy rövid levél után november végén válaszolt 
részletesen. Aggodalmai és kritikája hosszú fontolgatásból születtek 
meg. »A Védegylet — írja — nagyszerű eszme, oly nagyszerű, hogy az 
alatt a magyar jellem, félek összeroskad«.1 Felveti, nem lett volna-e 
célszerűbb csak egyes cikkekre korlátozni a mozgalmat. »így legalább 
nem zúdítottunk volna egyszerre minden külföldi érdeket magunk 
ellen« és az összegyűlt pénzt nagyobb sikerrel lehetett volna néhány 
cikk gyártására felhasználni. Az amerikai példa előtte is felmerül, de 
nem a szokott formában. »Amerika egykori védegylete győz meg engem 
leginkább, hogy ily terjedelemben a védegyletet a magyar alig ha el
bírja.« Még a szabad sajtóval, jogegyenlőséggel bíró, kitartóbb amerikai 
nép sem tudta védegyleti mozgalmát változatlan erővel fenntartani, 
1770-ben már csak a teára érezték az önkéntes tilalmat kötelezőnek. 
»Reményelhetünk-e mi magyarok a magyar jellemtől több vagy csak 
ennyi szilárdságot, egy sokkal több tárgyakra terjeszkedő védegylet 
mellett, midőn a sajtó nem áll szolgálatunkra ; polgáraink jogegyenlősége 
még csak remény, de nem valóság ; enthuziazmus pedig és kitűrni 
tudás csak alig van bennünk?« Deák kritikája és kétkedése jóval erő
sebb most, mint egykor a Pesti Hírlappal szemben, de jellemző módon, 
a reformmozgalom s az ellenzék egysége kedvéért szinte magától értető 
módon fogadja el most is az új kezdeményezést. Kossuthéknak, az ország

1 1844 nov. 2 — 21.-i levele Váczy, Deák Ferenc levelei, 128 — 31. 1. és Kónyi, 
Deák Ferenc beszédei, Bp., 1882. I. 535. 1.
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központjában, jobban kellett tudniok, miért választották ezt az utat. 
»Ti jónak láttátok a dolgot most és ily terjedelemben megindítani s én 
el nem szakadok Tőletek«. »Tudok én küzdeni remény nélkül is«. Csak 
az lenne veszélyes, ha a már megindult mozgalom részvétlenségbe fullad. 
»Ez volt az utolsó töltés, melyet azon csatában, mit ipar és kereskedé
sünk független emelkedéséért moraliter küzdünk, a csőbe eresztettünk«. 
Ha ez csütörtököt mond, Ausztria és a külföld »gúnykaczajjal kíséri 
minden vergődésünket, mellyel az elszegényedés örvényéből menekedni 
akarunk«. Hasonló értelemben írta Deák Wesselényinek is, hogy jobb 
lett volna, ha ezen nagyszerű eszmét »kevesebb lármával« karolták 
volna fe l: de most már, ha megvan, pártolni kell a Védegyeletet.1

Deák valóban nemsokára személyesen szervezi a zalavidéki osz
tályokat, december 7-én már arról értesíti Kossuthot, hogy Zalaeger
szegen is megalakult a helyi egylet és hogy Csapody Pált is buzdította, 
támogassa az ügyet Somogybán.2 És 1845 februárban Deák nagy fel
tűnést keltő beszédet mondott Szentgróton a Védegylet érdekében. 
Hasonló módon történt ez Wesselényivel is, aki magát »polgári halott
nak« tekintve, világtalanul s politikai szereptől félrevonulva élt ugyan, 
de akinek szava még mindig támasz volt és erő forrása. Mindjárt beve
zetőben idéztük Kossuthnak a Védegylet születésekor Wesselényihez 
írt levelét, amelyet, részletes ismertetéssel és aláírási ívekkel, november 
15-én egy másik követett. Pár nap múlva Széchenyi sorai jöttek : 
»A Védegylet két táborra szakítja az egész lakosságot. Én nem vagyok 
és nem leszek tagja, mert Bécsben ,ujjhúzási’ színben jelenik meg és 
ez nem egyez politikámmal. De azért ,igen jó barát’ vagyok a védegy
letiekkel és illyen maradok is, csak az ő részükről ne jöjjön hátfordítás«.3

Wesselényi is csak hosszabb idő múlva, 1845 január 2-án válaszolt 
Kossuthnak. Ő is elsorolja, mit hibáztat a dologban. Szerinte jobb lett 
volna, ha előbb mindenfelé megalakulnak a kisebb-nagyobb védegy
letek, és amikor a mozgalom így már valóban megszületett, akkor jöjjön 
»az országos név s alak«. Most a dolog túlnagy feltűnést keltett és párt
kérdést fognak csinálni belőle. Kevesebb zaj több sikert hozott volna. 
Nem helyesli, hogy föl jegyezzék, aki nem akar részt venni. Praktikus 
aggodalmai is vannak : hogyan lehet védelmet találni a majd honi 
címen beözönlő osztrák és cseh áru ellen? Hogyan akadályozzák meg, 
hogy a honi kézművesek így szinte kizárólagos helyzetbe jutva, sok

11844 nov. 27.-i levele Váczy, i. nt. 140 — 2. 1.
2 Váczy, i. m. 153 — 4. h
3 Történeti Lapok, 1874, 334. 1.
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kicsi helyett egyetlen nagy céhként, verseny híján, drágán, rossz árut 
adjanak a rászorulóknak? »Azonban — szólal meg Wesselényiben is 
Deák motívuma — már bele van vágva a fába a fejsze s habár nagy 
és szíjjas is e fa, és épen mivel olyan, azért kötelesség erélyt és eszélyt 
fordítani rá, hogy a fejsze bele ne szakadjon«.1

Kossuth tehát alapjában véve éppen azzal nyerte meg Deák 
és Wesselényi támogatását, hogy fait accompli elé állította őket, 
hogy olyasmit kezdeményezett, amit ők kockázatosnak éreztek. 
E kockázat éppen arra bírta őket, hogy segítsenek a mozgalomnak. 
Wesselényi is hozzálátott a tagszerzéshez. Jellemző, hogy amikor 
Csapody Pál, éppen Deák biztató levele után, nemtetszéssel írt 
a védegyleti mozgalomról, Wesselényi hosszú levélben magyarázta 
meg neki, hogy ő is jobb szerette volna ugyan, ha a dolog »kevesebb 
zajt okozva« kezdődik, s ha nem válik pártkérdéssé, de olyan nagy 
hibákat és ferdeségeket még sem lát benne. Most már ő csillapítja 
az aggodalmat, elmondja, hogy a Védegylet alapjában meg sem 
bukhatik, mert főcélját, hogy sokan vegyenek honi árut, nagyjából 
már eddig is elérték. A bevégzett ténnyel Kossuth megmozdította 
az ellenzék óvatosabb vezetőt is.

IX.

KOSSUTH MUNKÁBAN.

Amikor a Védegylet tényleges megszervezésére és működésére kerül 
a sor, akkor látni legjobban, hogy lelkes támogatók és jóakaratú munka: 
társak között az igazi mozgató erőt Kossuth fáradhatatlan erélye és 
részletekig érő munkabírása jelenti.

Amint a lelkesedés első lendületétől segítve az országos szervezet 
váza felépül, a hálózatba Kossuth belevezeti, mint villanyáramot, a 
maga tettlázát.

Egymást érik a hosszú iratok, tárgyalások, szervezési és iparfej
lesztési kérdések. Három nappal a pozsonyi alakuló gyűlés után Kossuth 
már Pesten fogalmazza Felszólítását »a Magyar, Erdély országi s kapcsolt 
részekbeli különösen pedig Budai s Pesti gyárosokhoz, iparűzőkhöz s 
kereskedőkhöz«.2 Bejelenti ebben, hogy a Védegylet országosan meg-

1 Ferenczi Zoltán, Báró Wesselényi Miklós levelei Kossuth Lajoshoz, Tört. 
Tár 1903. Wesselényi levele Csapodyhoz (Sibó, 1845 január 16.). VA 706.

* VA 313. Függelék.
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alakult, az aláírók száma nő, tudni kell tehát, mit hol gyártanak itthon ; 
ezért felkéri őket, küldjék el árjegyzékeiket (méltányos árakkal), közöljék 
gyáruk kapacitását s »a Magyar műipar forgalmának élénkítésére vonat
kozó ajánlataikat s javaslataikat«.1 A cenzúra persze nem engedte a 
Felszólítást hírlapokba tenni, mire Kossuth Batthyány Kázmérnak írt 
Pozsonyba (ahol az országgyűlés még tartott), próbálja meg a nádornál 
kieszközölni az engedélyt. Másként »alig maradand egyébb hátra, mint 
minden magány útnak használásán kívül még a törvényhatóságokat is 
felszólítani«, hogy tegyék közhírré a felhívást. Ezzel együtt, bemutat
kozásul, kivonatos alapszabályokat is lehetne nekik küldeni s így már 
most, a követ jelentő gyűlések előtt felvenni velük a kapcsolatot. Kossuth 
ekkorra már beköltözött Tinnyéről, hogy egész idejét az új munkatérnek 
szentelhesse. Valóban, már ebben a levelében, tehát kerek tíz nappal az 
alakulógyűlés után, már siet az elnököt arról értesíteni, hogy »a gyámok 
világban nagy a mozgalom«. »Alkudozásokban vagyok Valero selyem- 
gyárának kiterjesztése ; egy más új selyem gyár alakítása; egy nőruha 
kelme gyár ; egy a rumburgival vetekedhető vászon gyár s egy gyapot 
kelme szövő egyszersmind képző intézetül szolgálandó telep s két posztó 
és egy pakfong gyár iránt«.2 Egy lélegzetre alig tudjuk felsorolni mind
azt, amit Kossuth rövid napokon belül, szinte mohó tettvággyal, mindkét 
kézzel megragad. Másnap már új levélben közli, hogy »müipari szüksé
geink egyik legkiáltóbbika kétségtelenül a gyolcs«, és hogy egy pesti 
kereskedő hajlandó nagyobb összeget gyolcsgyár alapításába fektetni, 
ha gr. Károlyi István átengedné e célra egy üresen álló, rákospalotai 
házát. »Palota egyébiránt a gyárvállalatra más tekintetben is tökélete
sen alkalmas; elegendő jó vízzel is bír mind a gépek hajtására, mind 
kallózásra «3 Éppen ez az eset világít rá azonban, hogy a sietés láza sem 
csábítja Kossuthot gondatlanságra. Károlyi István kedvező válaszára 
személyesen tartott helyszíni szemlét Palotán, megállapította, hogy a 
vízierő nem elég, s hogy különben is »lenszövet gyár oly vidéken áll leg
helyesebben, hol a lentermesztés a népnek már szokott kereseti ágát 
teszi«. A házat tehát megköszönte azzal, hogy majd egy más, jobb 
alkalommal szeretnék igénybe venni.4 Éppígy gondosan megindokolja 
azt is, miért tett eleget Valero felhívásának, hogy a Védegylet segítsen 
vállalata alaptőkéjét felemelni. Rámutat, hogy a meglévőt kell az

1 Hasonló értelmű felhívást intézett Kossuth magyarul s németül külön 
a budai és pesti kereskedőtestülethez október 19-én. VA 316.

* Kossuth —Batthyány Kázmér, Pest 1844 okt. 17. VA 314. Függelék.
3 Kossuth —Batthyány Kázmér, Pest, 1844 okt. 18. VA 315. Függelék.
4 Kossuth — Károlyi István, Pest, 1844 nov. 21. VA 322. Függelék.
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ármány ellen megszilárdítani s kibővíteni a megnőtt kereslet szerint, 
hiszen »akár melly még nem létező gyár vállalathoz fogjunk is, azt nem 
lehet egy dobbantással olly karba tenni, hogy dolgozhasson«. Különben 
is, az első ily fontos ajánlat visszautasítása megrendítené a bizalmat, és 
»a Védegylet iránt különben sem igen barátságos kereskedőség« diadallal 
mutatna rá, milyen erőtlen a Védegylet.1 Itt világít rá Kossuth arra is, 
mi ösztönzi sietésre : ha a Védegylet passzív szerepe mellett nem fog 
»minden kitelhető energiával«, cselekvőleg iparfejlesztéshez, akkor »a 
hosszas nélkülözés kénytelensége a tagok enthusiasmusát meghűtené, 
s egyesületünk a nemzet kimondhatlan kárával megbuknék okvet
lenül«.

Az enthuziazmusnak ezt az első lendületét igyekezett Kossuth a 
Védegylet országos szervezetének kiépítéséhez felhasználni. Nagy buz
galommal írt felvilágosító és rábeszélő levelei azzal tűnnek ki, hogy ha 
kell, páratlan biztonsággal találják meg az utat a kisember érzéseihez. 
Kossuth hajlandó »A t. ez. Váczi Nemzeti Czéllövész Egyesületnek« 
sajátkezűleg levelet fogalmazni,2 amely olyan világosan és olyan nemes 
hangon szól a nemzeti elszegényedés elleni küzdelemről, hogy erre csak 
lelkes kéznyujtás lehet a válasz. A legnagyobb segítséget természetesen 
az ellenzéki ismerősöknek a Pesti Hírlap, de sokszor még a Törvény- 
hatósági Tudósítások korából származó kiterjedt hálózata nyújtotta. 
Ezek maguk is nagyobbrészt táblabírák és nem iparosok voltak, ami a 
vidéki osztályok megyei ellenzéki jellegére sem maradt hatás nélkül. 
Az országgyűlésről hazatérő ellenzéki követek is ezt a kört tudták a 
helyszínen kiszélesíteni. A hevesi aláírásokat Almásy Pál gyűjti, novem
berben Fejér megye magáévá teszi a Védegylet ügyét. Ugyanott az alap
vidéki osztály Meszlényi Rudolf, Kossuth sógorának jelenlétében, az 
ellenzék egyik vezetője, Salamon Lajos elnökletével alakul meg. Érdekes 
ilyen szempontból a mozgalom fontosabb szereplőinek névsorára pillan
tanunk. Kubinyi Ferenc Nógrádból már a Törvényhatósági Tudósítások 
levelezője volt, Zákó István (Zombor) és Omasta Zsigmond (Békés) 
szintén abból az időből ismerik Kossuthot. A borsodi alelnök Szemere 
Bertalan, az eperjesi Ujházy László, a sárosi ellenzék vezére, Kossuth 
régi barátja. Ugyanott Pulszky az alelnök. A tolnamegyei osztályokat 
mások közt Bezerédy István, a radikális Madarász József, valamint a

1 Kossuth-Batthyány Kázmér, Pest, 1844 nov. 2. VA 319. Függelék. 
Valero egyébként, mint utóbb Kossuth maga közölte (Hetilap, 1845, 2. sz.) mégis 
meggondolta magát, tervét visszavonta s ezzel az »első magyar selyem-kelme 
és szalaggyár Egyesület« megszűnt.

2 Pest, 1844 nov. i .  VA 318. Függelék.
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Perczel- és Salamon-család több tagja vezeti. Perczel Mór nemcsak a 
kömlődi elnökséget vállalta Komárom megyében, hanem családi kap
csolatai révén másutt is széleskörű tevékenységet fejtett ki. November 
végén Bonyhádról írja Kossuthnak, hogy »a Pecsovits Párt ismét fel- 
dugá fejét« Tolnában, és az is, meg »mindkét alispány hivatalos állásukat 
is használva a Védegylet terjesztése ellen fondorkoda«, úgy hogy »Apos
tolaink alig merének íveikkel fellépni«. De ő is harcba indul erre : »Majd 
elejét veszem a bajnak, csak kétnapi lentiétem is visszariasztá az ocs- 
mány sereget«.1 A komáromi osztály élén ifj. Pázmándy Dénes áll, a 
nagyszombatién gr. Zay Károly, akinek a szlovák luteránusok ügyében 
elfoglalt nemzeti álláspontját Kossuth oly hévvel támogatta egykor a 
Pesti Hírlapban. A budai elnök gr. Pejachevich János (alelnök br. Eötvös 
József), a temesvári Vukovich Sebő, a nagyváradi Szacsvay Imre, utóbb a 
függetlenségi nyilatkozat egyik szövegezője. . . Elég az ismertebb 
példákat kiemelnünk. A Fiatal Magyarország sorakozik fel előttünk, 
a magyar nacionalizmus gárdája. A védegyleti mozgalom először próbál 
1848 szereplőiből, egy még bizonytalan körvonalú, de mégis országos 
szervezetben, egységes frontot alkotni.

Ezt a bontakozó szervezetet Kossuthnak kellett kézben tartania, 
aránylag kis adminisztrációval. Szorgalmas betűi végtelen láncban 
viszik szerte a biztatást, terveket, magyarázatot. Őrá özönlik sok gya
korlati kérdés, hiszen az emberek tanácsra szorulnak e szokatlan téren, 
és a mozgalom sok nehéz beszerzési és áruelosztási feladattal lepi meg 
őket. Az idős Csányi László, utóbb Negyvenkilenc antik jellemű, republi
kánus vértanúja, aki a fiatal nemzedék kérésére vállalt elnökséget, 
szintén Kossuthtól vár egy sor fontos kérdésre választ, hiszen bor
zasztó lenne, ha elbuknánk.2 Török Gábor Aradról azt kérdi, honnant 
szerezzen ő Szendrey szabómesternek évi nyolcezer forint értékű magyar 
kelmét.3 A magyar ellenzékkel tartó turopoljei horvát kisnemesek 
vezére és Kossuthnak illir ügyekben gyakori levelezője, Josipovich Antal, 
november 24-én közli, hogy a varasdi védegyleti ívre már szerzett 
néhány aláírást: »Most már csak azon kell gondolni, miképen lehet ezen 
védegyleti tagokat belföldi tárgyakkal ellátni? azért kérlek : tedd a 
szükséges rendeléseket az iránt, hogy mi Magyar Posztót, Selmet, vász- 
not, Pannonia gyertjákot és több eféle minden napi szükségekre meg-

1 Perczel —Kossuth, 1844 nov. 23. és nov. 30. VA 509, 510. Bezerédj István 
követjelentő gyűlésen felhívta megyéjét, tegye magáévá a mozgalmat, ami 
nagy lelkesen meg is történt. Bodnár-Gárdonyi, Bezerédj István, Bp., 1918,174—6. 1,

2 Csányi — Kossuth 1844 dec. 8. VA 72.
3 Török — Kossuth 1845 febr. 1. VA 621.
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felelhető Portékákat megkaphassuk, másképen alá nem írják magu
kat«.1 A mindennapi szükségek véget nem érő problémája így szakad 
rá a központ, azaz elsősorban Kossuth vállaira. Batthyány Kázmér 
lelkes jószándéka ebben nem is tudna segíteni, ő  egyelőre Bécsben néz 
körül és, a régi gondolathoz híven, idegen vállalkozók betelepítésén 
fáradozik. Ausztriában volt is érdeklődés, hiszen a magyarországi piac, 
a külföldtől elzárva, valóban nagy lehetőségeket ígért. Batthyány 
többekkel beszélt is, majd továbbküldte őket Kossuthhoz, hogy foly
tassa le ő a részletes tárgyalásokat. Leveleiben mechanikust ajánl, 
vegyész folyamodását továbbítja. Az ő levelével érkezik egy bécsi 
könyvkötő, két más vállalkozó, aki a szepesi vászongyárat szeretné 
igazgatni s gépeket is hozna, pár nap múlva megint egy bécsi műasztalos, 
aki aztán valóban meg is telepszik Pesten. Később Batthyány meg
tudja, hogy az egyik jelentkezőt Wirkner kancelláriai titkár, a kormány 
mozgékony, bizalmas embere küldte hozzájuk, mire nem is gondolhat 
mást, mint hogy az országgyűlési titkos szolgálat vezetőjét is rabul ejté 
az eszme : »Kénytelen vagyok ezt egyáltaljában csak a Védegylet eszmé
jének azon varázserejének tulajdonítani, melynél fogva még azokat 
is megragadni szokott, kik nyilvánosan megtagadják«.2

De más, mint a »polgárias« életű Kossuth, a XIX. századi »munkás 
szorgalom« e megszállottja, nem is tudta volna ezt a munkát így ellátni, 
amint más valaki a gyakran hosszú ívekre terjedő válaszok és körlevelek 
szakszerűséggel vegyes páthoszát is nehezen utánozhatta volna. így 
találkozunk a megyegyűlések rétora és az ünnepi szónok helyett most az 
íróasztal szorgalmas emberével, aki egyszerre türelmessé válik, ha a 
Hívők munkás seregét kell útbaigazítania. A tatai osztálynak a meg
alakulás hírére az általános körlevélhez még külön, hosszú iratot küld. 
Arra kell igyekezni, mondja, »hogy a természettől annyira megáldott 
Tata városának egy virágzó gyárvárossá kifejlesztésére az első alap
követ letegyünk«. A meglévő bajok fölött a messzi célt pillantja meg és 
lelkes szavakkal ír Amerika példájáról, ahol erdőirtások helyén egy 
évtized alatt már gyár emelkedett. Tanácsokat ad : tartsanak össze, 
finomítsák az árut jobban — Kossuth a finomító eljárás műszavait is 
ismeri. Biztatja őket : érintkezésben van egy külföldi vállalkozóval, aki 
posztógyárat alapítana Tatán, nagyobbszerűt, »mint aminő az egész

1 Josipovich—Kossuth, 1844 nov. 24. VA 178. Utóbb (1845 febr. 2.) már 
közli, hogy Zágrábban Horváth József kereskedő hajlandó honi raktárt felállí
tani. (VA 179.)

2 Batthyány levelei Kossuthhoz: VA 24; VA 25 (1844 nov. 25.); VA 
26; VA 27 (1845 febr. 28.) ; VA 28 (1845 márc. 2.).



KOSSUTH ÉS A VÉDEGYLET 485

ausztriai birodalomtan feltalálható«.1 A megalakult vidéki osztályok 
magyar, német sőt horvát aláírási íveket, »utasítót«, hosszú tanácsokat és 
leveleket kapnak, melyekben rendszerint ugyanazon érvek és gyakran 
azonos szövegen variálódnak. Az aradiak Kossuth két lelkes levelének 
hatása alatt elhatározzák, hogy a csalárdul külföldit áruló kereskedő 
nevét megszégyenítésül kihirdetik.2 Br. Vécsey Pál, akinek oldalán 
Kossuth mint fiatal táblabíró egykor először tűnt fel a zempléni ellenzék 
soraiban, most mint a zempléni osztály elnöke kap tőle fejtegetéseket 
»egyesületünk munkálatinak elméletéről s philosophiájáról úgy valamint 
practical sikeréről«.3 Válaszul Vécsey »barátságosan tudósítja«, hogy 
a Zemplénben már két éve működő védegylet »magát azonnal nag 
örömmel az új modorbani Zemplényi fiók-egyletnek átalakította.«4

Kossuth kutató szemmel néz körül, s ha valahol ipari lehetőséget 
vél felfedezni, fáradhatatlanul utána indul. A kassai szegényház posztó
műhelyét az ő segítségével fejleszti tovább Szirmay-Szulyovszky Teréz, 
akit Kossuth utóbb a Hetilapban emberszerető angyalnak nevezett.5 
Ha valaki hallgatásba merül, Kossuth levelei figyelmeztetőn utána men
nek. Zay Károlynak az ország és a Védegylet nevében mond köszönetét 
Kossuth a zay—ugróéi posztógyár körül szerzett érdemeiért, de ugyan
akkor finom szemrehányással írja, hogy a Védegylet még nem kapott 
tőle tudósítást. Ajánlja is mindjárt egy szászországi gépgyár ügynökét, 
aki »kerékfogású kötő széket« adna el. Ez »gőz vagy víz, avagy ha más- 
kint nem lehet, emberkéz által hajtva, a posztó s nadrág szövetek leg
szebb nemeit ruganyos alakban« az eddiginél szebben állítja elő. Kossuth 
tanulékonysága még a géptannal is harcrakel, hiszen »a technikai tudo
mányok mostani legmagasb fokának használata kell hozzá«, hogy az 
osztrák iparnak elibe léphessünk. A szász masina mellett is nagy ajánlás, 
hogy ilyen még csak egyetlen osztrák gyárnak van, s igen örvendetes 
volna, ha »irigy szomszédainkat« megelőznék.6

Szinte riadót fuj Kossuth , amikor híre terjed, hogy osztrák gyárak 
nagy tömeg olcsó, idegen árut készülnek magyar címke alatt a honi 
piacra dobni. Batthyány Kázmér kora tavasszal Bécsből írja, hogy 
állítólag sok pesti kereskedő rendelt ilyen árut.7 De Kossuth már 1845

1 Valószínűleg Kossuth szövegéről készült másolat. VA 330.
2 Török —Kossuth, Arad, 1845 márc. 2. VA 12.
a Kossuth —Vécsey, Pest, 1845 jan. 12. KI 104.
4 Vécsey — Kossuth, Bodrogszerdahely, 1845 jan. 31. VA 640.
6 Levelei Kossuthhoz, Kassa, 1845 jan. 12. és febr. 24. VA 605 — 6.
•Kossuth—Zay Károly, Tinnye, 1845 máj. 14. Nemzet, 1886. 225. sz.
7 Batthyány Kázmér—Kossuth, Bécs, 1845 márc. 2. VA 28.
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elején körlevélben figyelmeztette e veszedelemre a vidéki osztályokat. 
Ugyanakkor erőteljes agitációt indított a legelső, józsefnapi pesti vásár 
ügyében. Szerinte a Védegylet sorsa azon dől el, milyen sikere lesz ekkor 
a honi iparnak. A külföld is ennek alapján ítéli majd meg a mozgalom 
súlyát. Ha lemaradunk, hírét viszik az »inkább füstben bokros, mint 
lángban hatalmas szalmatűznek«, a jó sikernek viszont »a gyáripar actív 
mezején csodálati gyors hatása lesz«. »Csak még egy parányi kitürés 
s resignatió tisztelt tagtársaim ! mert hiában, virágzó gyáripart nem lehet 
felfúni, mint szappanbuborékot; s én magamról mondhatom, hogy a 
kopott, sőt foltos ruha is legkevesebbet sem árt az egészségnek, a szív
nek pedig jóformán használ, ha hazafias érzetből töretik«.1

Amint elképzeléseit a gyakorlati életben igyekszik megvalósítani, 
Kossuth hamar meglátja a jelentkező nehézségeket, és fáradhatatlanul 
talál új megoldást, hogy azokat áthidalja. Eredeti szervezési tervében 
volt bizonyos merevség, a honi áruk központi raktárának, az Iparcsarnok
nak pedig az első terv némi kizárólagos jogokat adott volna. A gyakor
lati szervezés munkája közben viszont Kossuth már 1845 elején kelt, 
első körlevelében figyelmezteti a vidéki osztályokat, hogy a Védegylet 
központja nem monopolizálhatja az ország kereskedését, a vidéki osz
tályok sem tehetik azt. Ne is állítsanak hát áruraktárt, mert azzal a 
kereskedőknek ártanának s őket a mozgalom ellen fordítanák. Az áruk 
ellenőrzését is úgy végezzék, hogy »a kereskedést egyes kiszemelt egyé
nek számára ne monopolizálják, mert az olcsóságnak titka kétségtelenül 
a szabad versenyben áll.« A megoldást Kossuth most egy új formájú 
Iparmütár tervében találja meg, amely a bizományba adott árukra elő
leget is tudna adni, és szállíthat a vidéki kereskedőknek is. Fel is szó
lítja mindjárt Kossuth a vidéki osztályokat, hogy a befolyt díjak náluk 
maradt részéből ajánljanak fel minél többet az új terv megvalósítására. 
Először húsz, majd százezer forintot gondolt erre szükségesnek, s az 
összeget főleg nagy tömeg kisértékű ötforintos részvényből kívánta 
előteremteni. A központi választmány március végén el is határozta 
az Iparműtár feállítását, csak a kivitel volt hátra. A kérdés hátterében, 
mint Kossuth utóbb maga rámutatott, a kereskedői osztálynak a moz
galom iránti »kevés kivétellel folytonosan tanúsított idegenkedése«

1 Kossuth körlevelét és a pestvidéki osztályhoz 1845 febr. 2-án intézett 
levelét közli Gelléri i. m. i i5 .s k k . 1. Kossuth látja, hogy az ellenőrzés nehéz, 
mert a Védegyletre hamar ráolvassák ellenfelei, hogy jogtalan hatalmat tulajdonít 
magának. Mégis megalakult, az ö ajánlatára, egy »vásári értesítő bizottmány«, 
melynek feladata áruigazolás, csalók leleplezése és felvilágosítás volt, ha ennek, 
mint utóbb a tapasztalat mutatta, nem is lehetett nagy eredménye.
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állott. Kossuth ezt részben arra vezette vissza, hogy az új, honi gyárak 
nem tudtak árut hitelre adni, ezen is segített volna tehát, amennyire 
lehet, az Iparműtár. Amint kitűnt tehát, hogy a merevebb előírások 
elidegenítik a meglévő beszerzési módját, készleteit, általában mozgási 
szabadságát féltő kereskedővilágot, Kossuth mindjárt igyekezett e bajon 
is segítnei. Igyekezetét nem kisebbíti, hogy az Iparműtárat természete
sen nem lehetett rövid idő alatt létrehozni. 1845 decemberében Kossuthék 
az Iparegyesületben dolgoztak ki egy új tervet. Eszerint az új alakulás
sal járó — részben nyilván hivatalos — nehézségeket legjobban úgy 
lehetne elkerülni, ha nem alapítanak részvénytársaságot, az Iparműtár 
az Egyesület egyik intézménye lesz, s a befizetések alapítvány formájá
ban történnek.

A késői olvasó szemében szinte meglepőnek tűnik, hogy Kossuth 
a »legújabb iparmozgalmainkról« írt cikkeiben1 névszerint, szinte 
egyenként sorolja fel, dicséri meg, sőt ajánlja a vállalatokat és áru
cikkeiket. De ami egy későbbi korban pusztán üzleti érdek, reklám, 
az reformereink szemében valósággal nemzeti ügy. Minden új műhely, 
új szövőgép, finomabb áru egy új és boldogabb korszak előhírnöke. 
Az iparpártolás nemcsak gazdasági dolog, hanem Kossuth szavával, 
»imádság, mely egy nemzetnek ajkáról száll fel«.2 Szinte izgalommal 
jelenti Kossuth, hogy Valero selyemgyárának már »48 csévézőgépe, 
i i  fonalvető motolája, 28 szalagszövő malomszéke« van, hogy új gépei 
több mint 10.000 forintot érnek, vagy hogy a gróf Teleki-házban Deutsch 
és Kadelburger posztóüzeme mellett »több kézműveseken kívül még 
Wagner és Goeth selyemgyára, Engländer Herman selyemgyára, Walter 
József pamutkelmegyára, Weintraub czérnázó s csinozó (appreteur) 
gyára vannak munkában : egész kis Manchester en miniature ! !« A sok 
idegen név mögött ő már az eljövendő, igazi magyar ipart látja és 
ennek érdekében hajlandó a maga rábeszélő erejét is latba vetni: 
»Hölgyeim ! akartok szép shawlokat látni, szép magyarhoni shawlba 
takarni gyöngéd alaktok hó vállait? . . . tessék kikocsiznotok Esche 
úrhoz (Király-utcza balra, Rosconi-féle utolsó ház) és szivetök feldobo- 
gand örömtől«.3 De ha úgy érzi, hogy ezzel az új Magyarországnak 
használ, nemcsak Esche urat hajlandó immár históriai emlékezetű 
ajánlással ajándékozni meg, hanem maga is, »deákos dilettáns« létére 
nekifog és műszaki részleteiben kardcsapással magyarított műszavakkal 
elmagyarázza a Jacquard-gép fölépítését és működését. Ez a gép »az

1 Hetilap 1845 8., 11., 12., 13. sz.
2 Hetilap 1845, i. sz. (Bevezetés.)
3 Hetilap 1845, 13. sz.
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e végre idomított szövőszék fölibe illesztetik s ennek lábantyúival 
összeköttetésbe hozatva a szövetekben a sávokat (Dessein) előidézi«.1 
És bár »avatatlan modorban«, csak úgy »miként Isten tudnom engedte, 
kit more patrio egykor szintúgy procátornak nevelt a deákos iskola«, 
ezzel is egy új, a természettudomány által igazabbá vált világot akar 
Verbőczi országában előkészíteni. Eddig is sok időt vesztettünk, nem 
szabad avult rendszereknél kezdenünk, a tudomány »legfényesebb láng
jánál kell mécset gyújtanunk«. Ilyen sürgető nosztalgiával ír De Poorter 
brüsszeli gyáros új találmányú szövőszékéről, amelynek kezeléséhez 
kevesebb szakképzettség kell, nálunk tehát igen beválna.2 De Poorter
30.000 forintért át is engedné nekünk, ebből 15.000 forintot pedig a 
hazai gyártásba fektetne, összesen tehát mintegy 45.000 forintot kel
lene egy új vállalatra összeszednünk. Pár nap múlva már a pécsi vas
gyár elsőbbségi részvényeit ajánlja az olvasó figyelmébe . . . »Sávütőgép, 
Jacquard-gép, csinozó-gép ! mit törődött Jacquard urammal s a Schlag- 
maschinákkal( kivé vén a zsinóros ruhába öltözött botütő gépeket) 
eddig a magyar !«3

Néha a boldog jövendőért lelkendező kor könnyenhivését is meg
találjuk Kossuthban. Frankenburg följegyzi emlékei közt, hogy valaki 
színtartó batisztkendőt hozott Kossuthnak, amelyre díszes arabeszkek 
közt, a Védegylet és más egyesületek jelvényei mellett Batthyány 
Kázmér, Kossuth és mások arcképeit nyomták. Kossuth a következő 
választmányi ülésen meleg szavak kíséretében mindjárt be is mutatta 
a becses találmányt, amelyet nemsokára nyilván a külföld is méltán 
irigyelni fog. Csak Kánicz Manó gyanakodott, aki maga is kereskedő 
volt. Nem is néztek rá jó szemmel. »Valami titkos maliciát véltünk 
felszólalásában lappangani.« A kendőt próbaképpen hivatalosan kimos
ták, oly túlságos sikerrel, hogy fehéren került vissza. A gondolat azon
ban mégsem veszett kárba. Az 1845 novemberi közgyűlés idején tün
tetőén népszerű, ma azt mondanánk : kispolgári ízléssel rendezett véd
egyleti bálon, mint a Hetilapban olvassuk, Rózsavölgyi Márk »Iparvédő« 
című »népies magyar dala« mellett ajándékkal is meglepték a magyaros 
ruhába öltözött, lelkes közönséget. A hölgyek honi zsebkendőt kaptak 
Kossuth és Deák arcképeivel, az urak pedig arcképes szivart.

1 Hetilap 1845, 13. sz.
* Hetilap 1845, 16., 17., 18. sz.
3 Hetilap 1845, 12. sz. A kendő-eset Frankenburg, i. m. III. 44—5 .1. A napló- 

töredéket közli Viszota, i. m. II. 624. 1. Az idézet Kossuth 1846-os, a Hetilapba 
tervezett Jelentéséből való, közli Viszota, Kát. Szemle 1928. Kossuth 1845 máj. 
9.-Í levelét közli Gelléri, i. m. 135 — 7. 1.
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Vörös Antal gyűjteményében fennmaradt Kossuthnak egy napló- 
töredéke 1845 szeptemberéből. E pár nap is zsúfolva van különböző 
választmányi ülésekkel és tárgyalásokkal. Aligha túloztak Kossuth 
szavai: »talán nincs e honban senki is, kinek minden perce a socialis 
mozgalmak egész tömegével akkint azonulva legyen, mint az enyimek«. 
A Védegylet mellett ott voltak régebbről az Iparegyesület, a Kereske
delmi Társaság (amely utóbb egy tiszavirág éltű Tengerhajózási Tár
saságnak is életet adott), a Gyáralapító Társaság, a Jégkármentő Egye
sület, a pesti Cukorgyár-egyesület és más, kisebb munkatér ; mint 
választmányi tag a takarékpénztár körül is indítvánnyal lép fel Kossuth, 
a fiúméi vasút ügyében pedig — s ez majdnem a sor elejére kívánko
zik — ekkor vívja heves küzdelmeit. Pedig a védegyleti munka sem volt 
csöndes mellékfoglalkozás. A sok tárgyalás, levelezés, buzdítás, amit 
Kossuth nagyrészben személyesen intézett, az ő nagy munkabírását is 
erősen igénybe vette. Amikor 1845 májusában kissé könnyíteni akart 
mindennapi terhén, hogy a nyári napokat a drága pesti szállás helyett 
az olcsóbb és jobb falusi levegőn, némi pihenés közt tölthesse, külön 
meg kellett beszélnie a választmánnyal, hogy a hivatalos órában ezentúl 
más helyettesíti, az veszi át a postát, továbbítja az ügyeket Tinnyére, 
ő  onnan fog levelezni, csak fontosabb alkalmakkor jön be Pestre. A he
lyettes Stuller Ferenc pénztárnok lett, négy év múlva, a szabadságharc 
bukásakor, Kossuth bizalmas titkára. E falusi pihenés alkalmával 
külön levélben hangsúlyozza Kossuth, hogy ez nem azt jelenti, hogy 
az igazgatástól visszavonul. Sem rágalom, sem önérdek, sem »termé
szetes nyugalmi vágy« nem bírhatja visszavonulásra, »bármennyi áldo
zatokba kerüljön is«. Szavaiból az az elszántság és odaadás csendül ki, 
amely minden vállalkozásában jellemezte : »nincs a rettegtetéseknek 
annyi hatalma, a rágalmaknak annyi bántalma, a szédítéseknek ollyan 
mesterkélt manoeuvreje, melly pályámtól csak egy lépésnyire is félre 
téríteni, vagy megakasztani képes legyen«.

X.

A KORMÁNY ÉS A KONZERVATÍVOK. A GYÁRALAPÍTÓ
TÁRSASÁG

Kossuth, s vele a Védegylet többi vezetője, mindjárt kezdettől 
szükségesnek látta kiemelni, hogy a mozgalom politikai pártokon felül 
áll, célja az egész nemzetet egyesíteni a közös anyagi jólét előmozdí-



490 KOSÁRY DOMOKOS

tására. De akármennyire hangsúlyozták is ezt, amint így cselekedniök 
már taktikai okból is jónak látszott, a valóságban a Védegylet már 
születési körülményeivel olyan ellenzéki színt kapott, hogy a párt
fölötti szerephez Kossuth sem fűzhetett komoly várakozást. A mozga
lomban mégis egy kifulladt ellenzéki akció keresett magának új utat, 
ellenzéki férfiak vezetésével. Programmja mélyén olyan követelmények 
rejlettek, amelyeket a hatalom nem tartott elfogadhatóknak. Ha a 
mozgalom valóban nem is tesz mást, mint a maga elé tűzött nemzet- 
gazdasági célért küzd, azzal is az ellenzék politikai szándékait segíti 
elő, akkor is politikai oldalával fordul a kormány s a konzervatív haladók 
felé. Kossuthék álláspontja ezért inkább csak jól használható érvet 
adott a mozgalomnak. így a Védegylet ellenfelei tűntek fel egység
bontóknak, pártembereknek, támadóknak. »Valóban lehetetlennek vél
tük, — írja Kossuth Nyilt levelében még 1844 őszén — hogy illy egy
szerű, illy ártatlan, illy tisztán iparemelési czél s illy kímélet mellett 
akadhasson ember a hazában, ki ha részt nem vesz is, a czélt legalább 
ne helyeselné«. S ha mégis így történt, az, Kossuth szerint, messze ter- 
jedett nemzeti demoralisationak jele«, annak, hogy »ellenfeleink által 
még e kérdés is pártkérdéssé torzíttatott, reá ellenzéki szín mázoltatott, 
s szintoly bárgyú, mint alávaló gyanúsításokkal illettetik«. Szomorú, 
hogy már a »becsületes iparkodás practicai terén« is megmérgez mindent 
pártszenvedélyével a »másik oldal, mellyhez én nem tartozom«. Utóbb, 
1846 augusztusi beszédében, Kossuth elismerte ugyan a mozgalom poli
tikai jellegét, de azt ekkor is a kormány támadásával indokolta. Nem 
akarja azt állítani (mondotta), »hogy a Védegylet nem párt s nem ellen
zéki egyesület. Hiszen a kormány fellépvén ellene természetesen azzá 
tette, azzá lenni kényszerítette, s nekünk illyennek kell lennünk, illy 
irányban kell működnünk kétségtelenül, s ép ezért szólítom én is fel 
erélyes agitációra az egyesületet«.1

Milyen lépéseket tett tehát a kormány a Védegylet ellen? Kübeck 
kamarai elnök október végén előadta Metternichnek, hogy valamiképpen 
fel kellene lépni, talán a vezetők, Batthyány Kázmér, Kossuth és Perczel 
ellen lehetne eljárni.2 De alig kezd a lassú, hivatalos gépezet az esemé-

1 Magyar Szózatok. 145. 1. Hasonló nézeten van Horváth Mihály is (i . m. 
H l. 55- 1.) : »A Védegylet ekként eleitől fogva pártkérdéssé torzíttatott. Ballagi 
Géza úgy hiszi, hogy a Védegyletet ellenfelei tették az ellenzék ügyévé, »holott 
eredetileg nem volt az. (/. m. 619. 1.)

2 Viszota i. m. II. CXII. 1. A munka 6. fejezetében (»Harcok a Védegylet 
körül«) ismerteti a hivatalos körök nézeteit, a Gyáralapító Társaság születését 
és különösen Széchenyi eljárását és cikkeit.
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nyekre reagálni, már megjelenik az örök aggodalom, hogy a magyar 
alkotmányban nincs olyan törvény, amelynek alapján a mozgalmat el 
lehetne tiltani. Kossuth, mint láttuk, e bizonytalanságot az ellenzék 
szempontjából tartotta aggályosnak, a hatalom azonban a maga szem
pontjából méginkább annak érezte. A kormány nem tudott hamar állást 
foglalni s lehetőleg nem akart zajos ellenállást kelteni a megyékben. 
A Védegylet ügye az államértekezlet útján a nádorhoz került, aki soha
sem szerette az erélyes lépéseket, s aki az ellenzéki mozgalmak termé
szetével a Törvényhatósági Tudósítások körül mint Pestmegye főispánja 
éppen eléggé megismerkedett. A nádor el is magyarázta felső helyen, 
hogy a Védegylet gazdasági szempontjból helytelen ugyan, de (amint 
Szögyénynek is mondta) a hamar gyűlt lelkesedés úgyis elmúlik hamar, 
míg ha elnyomni próbálják, attól csak erősödik. A nádor a veszélyt 
inkább a központi rendszerű szervezésben látta, melyet könnyű adott 
esetben más, politikai célra felhasználni, Kossuth a január 5-i ülésen 
maga is kijelentette, hogy minél nagyobb lesz a kormány visszahatása, 
annál biztosabb a győzelem. Első körlevelében pedig ugyanígy fejte
geti, hogy »ily ügynek minden ellenszegülés csak intensiv erejét képes 
nevelni«. Az »élet nehéz iskolájában«, írta, »naponként erősebben látjuk 
igazolva, hogy a mi jó, törvényes, méltányos és igazságos, annak nyilt 
ellenzés soha sem árthat annyit, mennyit a félénk tartózkodás«. Kos- 
suthék egyébként, sokak aggodalmaival ellentétben, tudták, hogy a 
kormány nem fog nyiltan fellépni a Védegylet ellen, amíg a mozgalom 
a »törvényszerűség« várából ki nem lép, amire viszont nem is volt szük
ség. A »hatalom« köreiben uralkodó óvatos szellemre kicsiben igen 
jellemző Frankenburg esete, aki a védegyleti mozgalmat pártoló Élet
képeket engedély megkerülésével szerkesztette, s akinek minden igye
kezetével sem sikerült elérnie, hogy hivatalából kitegyék, mert főnöke 
nem akart ezzel támadási alkalmat adni az ellenzéknek.

Arra, hogy az országos szervezet működésébe ne lehessen törvény 
szerint belekötni, Kossuth is vigyázott. 1845 januárjában körlevélben 
nyugtatta meg az aggódókat, nem lesz semmi baj, ne féljenek megtor
lástól, ilyen nem lesz, de ha lenne, akkor is a megtorló ellen, s a nemzeti 
mozgalom javára fordulna. Egyes vidéki osztályokban azonban nyilt 
politikai tüntetésre kerülhetett a sor, s Kossuth ezt már veszélyesnek 
látta. Külön figyelmeztetett mindenkit, hogy az egyesülettől »távol 
volt és van minden hátulsó gondolat«, csak az alapszabályokat követi. 
A tagok tehát »tanácskozásainkat politikai pártsurlódások verseny
terévé használni vagy egyesületünk nevét körünkhöz nem tartozó 
cselekvések mezején jelszavul vagy zászlóul használni óvakodjanak«.
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Mindez persze a hatalom felé is igazolás. Kossuth nemcsak a tagoknak 
ír, amikor arra inti őket, hogy semmit ne tegyenek, ami »balmagyará
zatokra s gáncsoskodásokra ürügyöt szolgáltathatna«.

Kossuthék harcrakészen várták, mikor tiltakozhatnak valami tör
vénytelen lépés ellen. Bécsben, különösen eleinte, valóban aggódva 
nézték a fejleményeket. A gazdasági féltékenység s ellenérzés, mint 
várható volt, nagyot nőtt. A nyilt hatalmi fellépés azonban elmaradt, 
úgyhogy tiltakozásra tulajdonképpen csak egy igazi alkalom adódott. 
A kancelláriának a nádoréval egyébként nagyjából egyező javaslata 
alapján a király november 19-én utasította a helytartótanácsot, hogy 
vizsgálja felül, a különböző egyesületek alapszabályait, jóváhagyták-e. 
így kapta meg a pesti »vezérmegye« is a felhívást, hogy az egyletek, 
s köztük a Védegylet alapszabályait terjessze fel. Kossuth azonnal 
reagált. Körlevélben küldte szét a hírt, közölve a felszólítást, valamint 
Pestmegye január 16-i határozatát, melyben kimondták, hogy tájé
kozásul elküldik ugyan az alapszabályokat, a működés azonban nincs 
a kormány engedélyéhez kötve, azt »az alkotmány által biztosított 
törvényes szabadság« teszi lehetővé. Közli Kossuth a védegyleti választ
mány levelét Zlinszky főszolgabíróhoz (egykor ugyanő kapta Kossuth 
tiltakozásait a Tudósítások ügyében), s felhasználja már azt az érvet is, 
hogy a mozgalmat az alsó tábla »a törvények szent pajzsa alá helyezte«. 
Mindez csak a lelkesedést fokozta, hiszen az emberekben valóban meg
volt az az érzés, amit később Kossuth egy cikkében szavakba is öntött : 
hogy a magyarnak bizonyára jó, amit iparvédelmi mozgalmaink elleni 
hibáztatnak, »annál jobb és tidvösségesebb, minél szenvedelmesebben 
rosszalják ők«.1

A nádor maga is rámutatott, hogy a felső jóváhagyás kérdése csak 
elvi vitákat fog kelteni. Ehelyett erőskezű embereket kért a megyék 
élére. A helytartótanács pedig azt javasolta, hogy az országos szervezet 
szűnjék meg s legyen mindegyik egylet önálló, de nyitvahagyta a kér
dést, hogy miként is lehetne ezt keresztülvinni. Végső fokon a kormány 
nem tudott határozott döntésre jutni, amint a mozgalom kezdeti idő
nyerése után valóban mind kevésbbé lehetett megfelelő eljárást találni. 
Széchenyi aki eleinte habozott személyesen fellépni, október végén 
már cselekvésre biztatta a nádort, természetesen siker reménye nélkül, 
1845 elején pedig már Apponyi Györgynek kifejtette, hogy minden tiltó 
lépés elkésett, de remélni lehet, hogy a fanatizmus csillapodni fog. 
Amint Széchenyi felismerte : az első pillanat elmulasztása után a hata-

1 Hetilap 1846, i. sz. (Tájékozás.)
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lom már csak súlyos összeütközések árán küzdhetett volna meg a moz
galommal.

A kormány tehát nyílt küzdelem helyett közvetett úton, amint 
éppen lehetett, elsősorban gyakorlati akadályokkal és ellenpropagandá
val igyekezett a Védegylet útjába állani. A nádor megtiltotta a királyi 
hivatalnokoknak, hogy belépjenek, Szögyény-Marich figyelmeztetést 
küldött a megyei főembereknek, s a láthatatlan nyomás így terjedt 
lefelé, az ijedősebbek tömegéhez. A kormány bizalmasai szorgalmasan 
jelentették, ha valahol a »kormány iránti bosszúvágyból keletkezett« 
mozgalom nehezen haladt, s beszámoltak az ellenzéki izgatásról. Bécsben 
nemsokára tudták, melyik követ mondta a bihari gyűlésen, hogy aki 
a mozgalmat nem pártolja, az nem magyar, hanem cudar. A kormány 
egyik legfőbb eszköze a cenzúra volt. A védegyleti alapszabályokat 
felső jóváhagyás nélkül kinyomtató szekszárdi nyomdászt megintették, 
az engedékeny cenzort elmozdították. 1845 márciusában az egyesületek 
alakulásához készülő »előrajzok« és meghívók engedélyezését a cenzorok 
kezéből maga a helytartótanács vette át. Kossuth és Batthyány Kázmér 
védegyleti beszédeit külföldön kellett kinyomatni, a felhívásokat ki
húzták a hírlapokból. Sokszor kicsinyes fogásokat is alkalmaztak, így 
egyidőben a cenzor az ellenzéki lapokból kihúzta a »Védegylet« szót, 
ezt csak a lojálisoknak volt szabad leírni.1 Később ez enyhült és a 
Hetilap 1846-ban már részletes »védegyleti krónikában« ismertette 
számról-számra a vidéki osztályok történetét és működését. A cenzúra 
egyébként önmagában puszta gát volt, mellette a kormány a Védegylet 
ellen indult erős belső és külföldi sajtópropagandát is támogatta. A bécsi 
lapok mellett különösen a fiúméi kérdésben érdekelt, triesti Lloyd és 
a bécsi intenciók iránt engedékeny augsburgi Allgemeine Zeitung tűn- 
tek ki a Védegylet ellen írt cikkeikkel, nem nagy hasznára a külföldön 
a magyar reformmozgalomról sokban amúgy is osztrák források alapján 
kialakult nézeteknek. A Védegylet hívei közül sokan meg voltak győ
ződve arról is, hogy a kormány keze volt idegen áruk tömegének honi 
címke alatt a magyar piacra dobásában. Ilyesmihez azonban a nyereség- 
vágy is elég hajtóerő. Annyi viszont bizonyos, hogy a Védegylet miatt 
a kormány valóban pusztán gazdasági, ipari terveknek és ártalmatlan 
vállalkozásoknak nem is egyszer útjába állott.2 A Védegylet gazdasági

1 Kossuth egy 1846 febr. ió.-i levele arról is panaszkodott, hogy a kormány 
nem engedi érempénzek verését. A pozsonyi osztály levéltárából idézi Horvát 
Elza i .  m . 41. 1.

2 A. Springer, G esch ich te  O es terre ich s s e i t  d em  W ie n e r  F r ie d e n . II. Leipzig, 
1865, 98. 1.
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erejéhez fűződő aggodalmak egyébként idővel alábbhagytak Bécsben, 
ahol különben is némi gúnnyal emlegették a magyar szalmalángot, 
Kossuthék lelkes terveit az önálló magyar iparról és nemzetgazdaságról, 
s a nagy átalakításhoz szükséges eszközök hiányát. Az igazi aggodalmat 
a mozgalomban kifejeződő politikai hevesség keltette, az a lehetőség, 
hogy ez esetleg kicsap a medréből. Metternich ekkor, 1844 végén írta, 
hogy a védegyleti mozgalomnak bevallott célja mellett van egy titkos 
célja is, és hogy Magyarország a forradalom előcsarnokában áll.

Az iparvédelemnek ez a politikai és közjogi térre történt áttolódása 
itthon is sokakban aggodalmat keltett. Voltak, akik a hivatalos nem
tetszéstől féltek, vagy nem tartották okosnak az amúgysem egyszerű 
gazdasági kérdéseket még a hatalom elleni harccal bonyolítani. De a 
Védegyletnek nemcsak olyan, a fennálló rendhez ragaszkodó, nagy- 
birtokos arisztokraták voltak ellenségei, akik őstermelői, kiviteli érdekei
ket féltették. Voltak független szellemű, konzervatív haladók, akik 
iparunkat maguk is támogatták, de a Védegylet módszereit helytelení
tették. Bőven van adatunk arra, hogy a mozgalom országos szervezése
kor a már sokféle megalakult, helyi védegyletek is többhelyt vissza
fejlődtek. Sponer Tivadar, a szepesi Gazdasági Egyesület kebelében még 
1843-ban megalakult helyi védegylet titkára, 1844 december 4-én azt 
írja Kossuthnak, hogy néhány elvbaráton kívül most a »legnagyobb 
hidegségre« talált ugyanazoknál, »kik az előtt a szepesi védegylet legelső 
alakítói és pártolói valának«, az új mozgalomban viszont pártkérdést 
látnak. Ugyanezen urak pedig lelkesen támogatják a lőcsei vászon
gyártásnak és egy fonógép felállításának a mozgalomtól független 
ügyét.1 Wesselényi 1845 elején hasonlóképpen azt írja, hogy Zilahon 
egy évvel előbb a mostaninál szigorúbb feltételekkel fogtak védegylet 
alakításához, abban szinte minden kabátos ember részt vett, most pedig 
ugyanezek óvakodnak aláírni. Utóbb arról számol be, hogy a kormány 
magatartása miatt Kolozsvárt igen kevesen pártolják az ügyet, »falka 
írkálásba, izgatásba, dorgálásba került, míg vagy ötvent össze lehetett 
dobolni«. Sikó Miklós először lelkes hangon kért Marosvásárhelyről 
aláírási íveket »Erdély fiatalai« nevében, akik eddig még »kevés jelét 
adák« a bennük szunnyadó tetterőnek, májusban viszont kénytelen 
megírni, hogy az ifjú írnokok a hatalom árnyéka elől visszahúzódtak, 
de reméli, hogy júniusban alakulhat végre egyletük helybéliekből.2 Az 
új mozgalom és a kormánynak ellene tett sakkhúzásai tehát az ipar-

1 Sponer—Kossuth, 1844 dec. 4. VA 573.
2Sikó —Kossuth, 1845 jan. 27. és máj. 8. VA 443, 567.
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pártolást egyes pontokon zavarbahozták. Széchenyi »iskolája« pedig, a 
konzervatív reformerek, gr. Dessewffy Emil a Budapesti Híradó élén, 
nem a kormánytól féltükben, hanem a maguk meggyőződéséből fordultak 
a mozgalom ellen. Jellemző eset volt, hogy gr. Károlyi István, akinek 
a honi ipar fejlesztése körüli érdemeit és hazafiságát maga Kossuth is 
elismeri, és aki hajlandó volt rákospalotai házát vászongyárnak áten
gedni, Batthyány Kázmérnak nyíltan megírta, hogy a Védegyletet nem 
helyesli és nem is hajlandó az ívet aláírni.

Amikor Kossuth látta, hogy a mozgalom eddigi formájában túlsá
gosan széles támadási felületet nyújt, megpróbálta ezt az ellenállást és 
bizalmatlanságot leszerelni és az iparfejlesztés szempontjából fontos, 
de a Védegylettől távolmaradt erőket közvetve állítani a mozgalom 
szolgálatába. így született meg az ipartámogató tervekhez amúgy is 
illő Gyáralapító Társaság. »Az eszme — mondta utóbb maga Kossuth, 
az én agyamban született, nem Kossuth Lajos mint magány személy 
agyában, hanem a Védegyesület igazgatójának agyában«. A Gyár
alapító Társaság a Védegylettől látszólag függetlenül alakult, hogy 
azokat is meg lehessen nyerni, akik a mozgalmat helytelenítették és 
ellenzéki harcok helyett pusztán parpártolást kívántak. A valóságban 
azonban Kossuth az alakulás után még a vidéki osztályokkal is közölte, 
hogy az új Társaság a Védegylet eredménye. A Társaság alapszabályait 
Kossuth és szőkébb köre dolgozta ki. Eszerint az új vállalkozás célját 
három úton közelíti meg : (i) mint társ vagy részvényes segít gyáralapí
tóknak vagy fejlesztőknek, (2) kamatos kölcsönt ad olyanoknak, akik — 
Kossuth régi terve szerint — külföldről hazánkba telepednek, és (3) saját 
erejéből is állít gyárakat. A Társaság alaptőkéjét egy millióra tervezték, 
de százezer forinttal már meg akartak indulni.1

Az első lépés valóban sikerrel indult. 1844 december 18-án a száz
ezer forintot aláírták, a Társaság megalakult és résztvettek benne a 
konzervatív urak is. Elnök gr. Keglevich Gábor lett. Az alelnökséget, 
Batthyány Lajos kérésére, maga Széchenyi vállalta, aki tisztában volt 
ugyan az új vállalat hátterével, de nem akarta elmulasztani a meglévő 
kis valószínűséget arra, hogy az ügyet általa helyesnek érzett útra viheti. 
Kossuth mindjárt első körlevelében nagy védegyleti sikerként könyvelte 
el a társaság születését, a résztvevők névsorával bizonyítva, hogy a 
védegyleti választmány által »indítványozott, tervezett s előkészített«, 
új kezdeményezés »minden politikai színezetűek egyesülése«, a Védegylet 
tehát valóban az egész nemzet ünnepélyes nyilatkozata. Kossuth itt a

1VA 130.
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bojkott sikeréről is biztató képet fest: naponként növekszik a csatlakozó 
ezrek tömege, a külföldi áruval rakott boltok pedig, »mellyeket hajdan 
vevők serege ostromolgata, most üresen állanak, rideg magányban, 
látogatlanul«. De e negatív oldal után, »a dolog philosophi áj ának ter
mészetes rendjén«, a pozitív oldalra elhelyezi a Gyáralapító Társaságot. 
Egyúttal most már fel is szólítja az osztályokat, hogy közöljék, »vidékü
kön melly helyek minő iparágak meghonosítására volnának leginkább 
alkalmasak«.

A valóságban azonban az új kezdeményhez fűzött várakozás nem 
teljesült. A Társaságban ellentétes irányok találkoztak mindegyik azon 
reményben, hogy a másikat vezetni tudja. Minél inkább próbálta 
Kossuth eredeti tervét keresztülvinni, annál közelebb jött a szakadás 
pillanata. Ez már a december 22-én, a választmány alakításakor kitűnt, 
amikor a Védegylet három főemberével, Telekivel, Batthyányval, Szent- 
királyival szemben kibukott Clark Ádám, Széchenyi pártfogoltja, pedig 
az ő megválasztását, mint az alelnöki tisztség elfogadásának feltételét, 
maga Batthyány Lajos ígérte meg Széchenyinek.1 Clark ugyan utóbb 
bekerült a választmányba, a válság azonban tovább éleződött. Az 
ellenzékiek Kossuthot akarták az új Társaság igazgatójának is meg
választani, nemcsak azért, mert ez bizonyos jövedelmet is jelentett 
volna neki, hanem mert erre a tisztségre agilitása és eddigi tapasztalatai 
folytán valóban nehéz volt vele szemben más jelöltet állítani. Kossuth 
maga is számított az igazgatói szerepre. Ez adta volna meg tervének, 
a védegyleti befolyás biztosításának sikerét is, hiszen az igazgató az 
alapszabályok szerint a társaság »felelős s fizetéses végrehajtó hivatala«, 
tehát tényleges vezetője lett volna. A február 2.-i ülésen azonban a 
konzervatívok, akik nem óhajtottak a politikai színű Védegylettel 
perszonálunióba kerülni, sok szavazattal vonultak fel és az igazgató- 
választást elhalaszttatták. Kossuth hívei a meglepetésre a választmány 
ellen zúdultak, Kossuth pedig gr. Keglevich elnökhöz levelet intézett, 
melyben kijelentette, hogy az eljárás formailag jogszerű volt ugyan, 
de méltánytalan, ilyen korteskedéssel ő is hamar majorizálni tudná a 
Társaságot, és lemondott választmányi tagságáról. Kilépését a Véd
egylet vidéki osztályaival is közölte. Az ellenzékiek ezután összefogtak, 
s tervük bukásán elkeseredve, Széchenyit is meg akarták buktatni, 
aki egy vasöntőgyárra akart a Társaságtól 50.000 forintot szerezni. 
Az ellenzék nyilt föllépésére Széchenyi visszavonta kérését, szintén

1 Viszota, S zé c h e n y i, K o s s u th  és  a  G y á r a la p í tó  T á rsa s á g , Bp. Szemle 1909.
1 3 8 .
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lemondott, és a Társaság ügyét a Jelenkorban a nyilvánosság elé vitte, 
közölve Kossuth lemondólevelét is. Nem működhet egyesület sikerrel, 
írta, ha az ellenzéki kisebbség, »védegyleti camarilla«, mindjárt zavart 
okoz. Márpedig a nagy feladathoz nyugodt és kitartó munka kell, hiszen 
(mint Kossuthra célozva írja) tévedés azt hinni, hogy »akarjunk csak 
lelkesedéssel s egyesüljünk, lesz majd akkor kereskedés és gyár«.

E szétválással kitűnt, hogy a Védegyleten kívül maradt erők le
fegyverzésére és felhasználására kigondolt módszer nem vált be. Voltak 
Kossuth környezetében, akik utólag nem is helyeselték. Csanády Ferenc 
1845 márciusában elpanaszolja, hogy a Védegylet szervezése sokkal 
lassabban halad mint várták, s hogy hiba volt a Gyáralapító Társaság
ban nagyurakkal kísérletezni, az ilyenekkel »nincsen pótolva a szegény 
középrend lelkesedése«, márpedig a Védegylet is »csak a sokaságra volt 
alapítva«.1 A Gyáralapító Társasághoz ezután Kossuth sem fűzött 
többé komoly reményeket, a vezetést most már önérzetből sem vette 
át, hanem Pulszky útján Szontagh Pálnak ajánlotta fel az igazgatóságot. 
Szontagh ezt azzal a feltétellel volt hajlandó elfogadni, ha Kossuth 
állandó segítségére számíthat. »Meg vagyok én győződve arról, — írta 
— hogy ha Kegyed ezen egyesületről alkotó kezét levonja, ennek többé 
jövendője nem leend«.2 Kossuthéknak természetesen már presztízs- 
okokból is hangsúlyozniok kellett, hogy a Társaság Széchenyi jóslata 
ellenére is tovább működik, méginkább pedig azért, mert a bukás híre 
a Védegyletnek is ártott. Az 1845 április 13.-Í közgyűlésen az ellenzék 
vezetői, köztük Deák Ferenc nagy lelkesültség közt kimondatták, hogy 
a Társaság mint a Védegylet »törvényes szülöttje« továbbra is fenn
marad. A közgyűlésről a Hetilap részletes tudósításban számolt be, 
amelynek névtelen írójában Kossuthra ismerünk.3 Ő maga írja le, 
mint említették fel, hogy bizonyos (ellene irányuló) ellenszenv miatt 
tették egyesek kockára a Társaság életét, mire ő »szükségesnek tartotta 
a gyülekezetét a dolgok állásáról felvilágosítani«. Elmondta, hogyha 
a Társaság nem akart keresztbe font karokkal ülni, igazgatóra volt 
szüksége. A választmány azonban visszaborzadt attól, hogy a Társa
ságot a Védegylet igazgatója vezesse, aki, némelyek szerint, a legtöbb 
előkészülettel és kapcsolattal bírt. Még azzal is meggyanúsították, 
hogy az igazgatói fizetés után sóvárog. »És itt a szónok nemes önérzettel 
bizonyítá, hogy a nyomorult kenyérkereset indulata leikéhez nem fér.«

1 Ismeretlenhez írt levelét közli Gelléri, i .  tn.
1 Szontagh—Kossuth, Eperjes 1845. ápr. 30. VA. 570.
3 Hetilap 1845. 6. sz.

.Évkönyv az 1912. évre. 32
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A Társaság utóbb egy budai gyapjúfonó gyár építésével foglalkozott. 
A Hetilap gondosan számontartja a Társaság életjeleit, de ez a meg
induláshoz képest alig jelentett többet, mint hogy a vállalat feltűnő 
fiaskó nélkül, csöndes elernyedéssel ért véget.

xr.
VITA A VÉDEGYLET KÖRÜL. A HETILAP

A Védegylet körüli hírlapi küzdelem, amely a vámvita egyenes 
folytatásának tekinthető, már 1844 őszén megindult. Gróf Dessewffy 
Emil lapjában, a kormánytámogató Budapesti Híradóban, amely a 
mozgalom ellenfeleinek főorgánuma lett, elsőnek írta meg ekkor Kossuth 
áthajlását Smith Ádámtól List Frigyesig.1 Az október 20-i számban 
pedig konzervatív szempontból szigorúan megbírálta a Védegyletet. 
Kossuth maga felelt a támadásra egy hosszabb Nyílt Levélben, melyet, 
mint megmaradt fogalmazványán látni, háromnapi írás után október 
30-án fejezett be. Mindjárt el is küldte Dessewffynek azzal, hogy lap
jának ugyan nem barátja, s nem is szándéka olyan politikai lapba írni, 
melynek »kormány rúdját« nem ő tartja kezében, de ott kíván felelni, 
ahol a kérdés elhangzott.2 Kossuth nyilván arra gondolt, hogy a Buda
pesti Híradóban elmondhatja azt, amit másutt nem engedne át a cen
zúra. Dessewffy azonnal válaszolt. Kijelentette, hogy a levelet közölni 
fogja, de megjegyzésekkel, viszont Kossuth esetleges újabb válaszának 
mindig készséggel ad helyet.3 Kossuth számítása bevált : levele a 
november 22—26-i számokban valóban megjelenhetett, ugyanakkor, 
amikor a cenzúra egyébként még a gyárosokhoz intézett felszólítását 
sem engedte közölni.

A Nyílt levelet öntudatos és Dessewffy cikkénél kissé élesebb hangja 
mellett elsősorban az az élénk érvelő és visszavágó készség jellemzi, 
amely Kossuth más nyilatkozataiban is feltűnik. Fordulatai megejtik 
az olvasót, Dessewffy válaszjegyzetei nehezen állják velük a versenyt. 
Kossuth gúnyos célzással kezdi, valakiről, aki rossz érveivel éppen azt 
az ügyet segítette, amelyet támadni akart. Dessewffy még nem látott 
alapszabályokat és aláírási ívet? Vájjon — csodálkozik ártatlan hangon 
Kossuth, annyi terjesztő közt miért nem akadt egy sem, aki a gróftól

1 Budapesti Híradó 1844. nov. 1.
2 Kossuth Nyílt levele gr. Dessewffy Emilhez, 1844 okt. 30. Fogalmaz

ványa VA 317.
3 Dessewffy — Kossuth, 1844 nov. 1. VA 91.
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remélt volna valamit? Sorban felel azután a felmerült kifogásokra és 
aggodalmakra. Dessewffy szerint a dolgot nem vitatták meg eléggé 
előzőleg? ők is szeretnék, mondja Kossuth, ha lehetne nyilvánosan 
vitázni. Visszautasítja a vádat, hogy a Védegylet az ellenzéki politika 
szülöttje : előttük a társadalmi válaszfalak mellőzésének, a közös jólét
nek nagy eszméje lebegett. Csatlakozzanak az ellenfelek is, akkor a 
mozgalom nem fog csak ellenzékinek látszani. »A mi minket illet«, — 
ismétli el Kossuth a Pesti Hírlap emlékezetes szólamát — »nekünk a 
törvényszerűség határai közt mindig jelszavunk lesz : Veletek, általatok, 
ha nektek tetszik, nélkületek, ellenötek, ha kell«. Ausztriában hogyan 
pártolták az ipart ! Nekünk, ilyen eszközök híján, »egyéb hátra nem 
marad, mint azt mondani: atyámfia készíts vásznat, posztót, bársonyt, 
stb. illendő áron, én megveszem. Ez a Védegyesület alapeszméje«. De 
nem is akarják a külföld versenyét egészen kirekeszteni. A Védegylet 
csak átmeneti állapotot jelent. Ha nem támad ellenpárt, hat év alatt 
lerakják a műipar szilárd alapját, »az átmeneti időszak hamar letűnik 
s mi magunk leszünk elsők, kik azt mondandjuk gyárainknak (miket 
ha Isten segít, életre hozandunk) — : megvédtünk a verseny dermesztő 
szelétől míg gyermek valál, most férfiú vagy, álld meg a verseny terét, 
vagy nem érdemied meg az életet.« Persze, ha támadják és rágalmazzák 
a mozgalmat, nem csak e hat év, de még több sem lesz elég.

Kitér Kossuth levelében Ausztria és Magyarország viszonyára is. 
Azt fejtegeti, hogy az egész Monarchiának érdeke, hogy különböző 
részei »egyenlőségben lássák magokat, s egyiket se keserítse azon gon
dolat, hogy érdekei mások érdekeinek alá rendelvék«. Törvényeink 
szerint »mi jó szomszédsággal tartozunk Ausztriának s én azt gondolom, 
Ausztria nekünk hasonlóképen.« Barátság viszont »csak egyenlők 
között lehet őszinte«. Gyáripar nélkül nyilván nem lennénk egyenlők, 
ha a belső vámvonalat el is törölnék, mert, Kossuth szerint, az utóbbi, 
e »nehéz lépés«, szintén csak akkor válik lehetségessé, ha Magyarország
nak is lesz ipara. De kisebb kérdésekre is sorban visszavág Kossuth : 
korai a Védegylet .mert nem tudjuk magunkat mindennel ellátni? 
Ha el tudnánk, nem is kellene Védegylet. Ha riposztozni kell, Kossuth 
biztosan ül a nyeregben.

Ez volt az első párviadal abban a küzdelemben, amelynek során 
a Védegylet ellen felvonul a kormány, a konzervatív haladók csoportja, 
Széchenyi pár híve s néhány neves gazdasági szakember. Az utóbbiak 
szava természetesen kis körben szinte észrevétlenül és hatástalanul 
hangzott el. Okoskodásokra nem igen figyel az ember, ha nagy erők 
csapnak össze, vagy ha igen, harcba sodródik az okoskodó is. Egyik

32*
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tapasztalt szakemberünk, Korizmics László, el is panaszolta volt, hogy 
a vámkérdésről nemcsak a statisztikai adatok hiánya miatt nehéz írni, 
hanem azért is »mivel ez oly kérdés, melyhez politikai megbélyegez- 
tetés nélkül szólani alig lehet.«1

Az a propaganda, amely a kormány támogatásával indult a véd
egyleti mozgalom ellen, nem a félhivatalos Pester Zeitung, vagy akár 
a bécsi lapok hazai olvasóin át, hanem elsősorban külföldön bizonyult 
hatásosnak. A széles elterjedésű Augsburger Allgemeine Zeitungban, 
amelynek Kossuth már vámszövetségi cikkeivel is vitába szállt, most 
az osztrák hivatalnoki kar egyik gazdaságilag képzett tagja, dr. Hock 
Károly támadta meg hosszú, folytatásos és névtelen bírálatban a Véd
egyletet.2 Több támadás burkoltan, vagy nem is igen burkoltan rejtett 
célokkal, főként azzal vádolta meg a mozgalmat, hogy elszakadást 
készít elő. Mások ismét azon hangoskodás és mohóság jelét fedezték 
fel benne, amely a rosszindulatúak és befolyásoltak szemében, az egész 
magyar reformmozgalmat jellemezte. A kedvezőtlen külföldi hangokra 
természetesen a védegyletiek is felfigyeltek. Közgyűlési beszédében, 
1845 őszén, Batthyány Kázmér is felemlítette, a »kormány bűnei« 
mellett, hogy a külföld kevésbbé ismeri viszonyainkat, »mint ezek tán 
megérdemelnék«, ezért az ellenfeleknek könnyebb a dolga. Batthyány 
biztatta hallgatóit, ne riadjanak meg e támadásoktól, részben mert 
»a külföld maga azt teszi, amit minálunk rosszal« (t. i. védi az iparát), 
másrészt mert azok mögött nem állhat közvélemény, így »a német 
nemzet iránti tiszteletből« tagadja, hogy a lipcsei és más sajtóban meg
jelent támadások szerzői »a német nemzet képviselői legyenek«. A triesti 
Lloyd vagy az Allgemeine néhány élesebb cikkére a védegyletiek, így 
Pulszky és Kossuth reagáltak is a Hetilap hasábjain. Jól tudván azon
ban, hogy a külföldi balítéletet saját otthonában kell fölkeresni, igye
keztek külföldön megjelent cikkekkel és könyvekkel aktív védelmet is 
kifejteni. Ez a szerep, többek élén, főként a mozgékony Pulszky Ferencre 
várt, aki cikkeit magában az Allgemeinében is el tudta helyezni. Az 
egyik magyar védegyleti szakember külön munkát írt, névtelenül, 
a mozgalom védelmében, sorban cáfolva a lapokban megjelent támadó 
érveket.3 A mozgalom külföldi tájékoztató munkájában alkalmazott

1 Idézi Kautz, i. m. 416. 1.
2 1844 nov. 20. — 1845 jan. 10. (Gegen den ung. Schutzverein und seine 

Tendenzen). Utóbb külön is megjelent.
3 Der ungarische Schutzverein, Leipzig 1845. Mind a magyar, mind pedig 

a külföldi vitában csakis azokat a momentumokat emeljük ki, amelyek Kossuth 
és szűkebb körének magatartását közelebbről megvilágítják.
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érvelésre jellemző az a bevezetés, amelyet Pulszky Batthyány Kázmér 
és Kossuth védegyleti beszédeinek kiadásához írt. Nem érzeleg, hanem 
kineveti az Allgemeine levelezőjét, amint Don Quihoteként hadakozik 
a politikai mozgalomnak hitt Védegylet ellen, holott a Védegylet igazi 
célja az, hogy a polgári gondolkozást segítse győzelemre a nemesi elő
ítéletekkel és lenézéssel szemben. Ez kétségkívül ügyes fordulat, hiszen 
a magyarokról alkotott kép hátterében állandóan ott volt ekkor a közép
európai »nyárspolgár« ellenérzése a »könnyelmű« és gőgös nemesi gon
dolkozás iránt.

Nagyon sok hatása mindennek már csak azért sem lehetett, mert 
a külföld nemcsak bécsi propagandán át, hanem saját érdekei szempont
jából ítélte meg az önálló magyar nemzetgazdaság most jelentkező 
igényét. Mind az angol ipar, mind pedig különösen a német vámszövet
ség kialakított már bizonyos terveket a dunavölgyi piacot illetően. 
A dolgok természetében rejlett, hogy amint az iparosodás kelet felé 
haladt, az egyes népek még keletibb, tehát fejletlenebb iparú tájak 
piacára aspiráltak. A honi ipar még csak első korszakába lép, amikor 
Kossuth egy, az aldunai vidék iránt érdeklődő német kereskedelmi 
társasággal kapcsolatban megjegyzi, hogy bár a Duna keletre folyik, 
még mindig nem vesszük észre, hogy ott nyerstermelő tartományok 
vannak, »melyeket Isten a magyar szorgalom piaczává jelölt ki.«1 
Lényegileg hasonló, angol szempontból ezért hibáztatta a magyar véd- 
vámos törekvéseket mind Blackwell, mind a Magyarországon utazó 
John Paget. Amennyiben, De Gérando tanúsága szerint, az angol és 
francia lapok egy pillanatra felfigyeltek a Védegylet alakulásakor, 
álláspontjuk általában az volt, hogy ha nemzeti szempontból meg is 
lehet a mozgalmat érteni, az elzárkózás rendszere idejét multa és nem is 
fog Magyarországból ipari államot teremteni A piac és árucsere kérdése 
volt List Frigyes, a nemzeti védvámrendszer megfogalmazójának állás- 
foglalása mögött is. List 1844 végén Pozsonyban és Pesten járt, a véd
egyleti vezetők fogadták, lakomát rendeztek neki, ahol List beszédet is 
mondott. Kutatóink egyrésze egymásból kiírja, hogy a védegyleti moz
galmat maga List is helyeselte. Ha azonban elolvassuk Listnek a magyar 
nemzetgazdaság reformjáról írt tanulmányát és tervezetét, kiderül, 
hogy a kérdés nem ilyen egyszerű.2 List szerint a védegyleti mozgalom 
mélyén van helyes törekvés, »bár ez legközelebbi céljaiban és eszközeiben

1 Hetilap 1846. 3. sz.
2 Die National-Oekonomische Reform in Ungarn (1845), Friedrich List’s 

Gesammelte Schriften (hg. v. L. Häusser), Stuttgart, 1850. II.
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részben oktalannak, elhibázottnak és károsnak látszik«. Annyi a helyes, 
hogy Magyarországon valóban elő kell segíteni olyan iparágak fejlő
dését, amelyek nem gyárszerűen, hanem kis tőkével és sok kézimunkával 
a földműveléshez legszükségesebb eszközöket termelik. Ezzel emelked
nék a termelés, az életszínvonal és az alsóbb rétegek fogyasztóképessége, 
Magyarország tehát jóval több osztrák és cseh iparcikket tudna átvenni, 
mint eddig. Az osztrák áru elleni védegyleti harcban kormány elleni 
tüntetés fejeződik ki és nem is fogja meghozni azt az eredményt, amit 
a »szangvinikus vezetők« várnak tőle. A kormány tehát — ez List 
konklúziója — jól tenné, ha a mozgalom élére állana és maga vezetné 
a »helyes« úton : a magasabb gazdasági színvonal és a nagyobb felvevő
képességű magyar piac felé. Szükségtelen rámutatni, hogy Kossuthék 
egészen mást akartak: önálló nemzetgazdaságot, nem pedig azt, hogy 
több külföldi árut vegyünk, mint azelőtt. List gondolkozása, mint 
Srbik mondja, »középeurópai, német és világpolitikai volt,«1 ő a közép
európai »nagytérgazdaság« eljövendő gondolatának korai előfutár ja. 
Ezt a nagy gazdasági teret, az Északi-tengertől az Aldunáig, a német 
vámszövetség vezetése alatt képzelte el. A vámszövetséghez csatla
koznék Ausztria is, Magyarországgal együtt, tehát belső vámvonal 
nélkül. List az elmaradt magyar közlekedést is egy német társaság 
vezetésével akarta kiépíteni és modernizálni. E szempontból természete
sen semmi nem látszott nagyon kívánatosnak, ami a birodalmi egységet 
fenyegetni látszott, így Kossuthék nacionalizmusa sem. Srbik szerint 
sem Kossuth (akit egyébként List élénk képzeletű agitátornak tekin
tett), sem társai nem vették észre, hogy List mennyire mást akar. Része 
lehet ebben annak, hogy a találkozáskor mindegyik fél igyekezett azokat 
a pontokat hangsúlyozni, amelyeket a másik is elfogadhatott. Amikor 
a Zollvereinsblatt 1846 elején közölte List emlékezését a pozsonyi lako
mán mondott beszédéről, benne az osztrák ipar és a magyar földművelés 
szoros egymásrautaltságáról, a Hetilap szerkesztője válaszul megjegyzi : 
»Az áldomást, mint tudjuk, egy kissé máskép mondta a tanár.«2 De ha 
Kossuthék — amint valószínű — észre is vették, hogy gondolkozásuk 
nem egyezik, egyáltalán nem volt szándékukban a nyilvánosság előtt 
rámutatni, hogy éppen attól a Listtől választja el őket ellentét, 
akinek tanaira ők hivatkoztak, s ezzel hatásos érvet adni ellenfeleik 
kezébe.

1 Srbik, Henrich R. v., Metternich II. 1925. 201 — 2. 1. »Weiträumig, mittel
europäisch, deutsch und weltpolitisch«.

2 Hetilap, 1846. 2. sz.
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A belső fronton, egészen más szempontból, a konzervatív haladók 
voltak a mozgalom legsúlyosabb ellenfelei. Gr. Dessewffy Emil foly
tatta a Budapesti Híradóban támadásait a védvámrendszer és a Véd
egylet mint erőszakolt rendszabály ellen. A szakemberek hozzászólásai 
közül Korizmics Lászlóé tűnik ki, aki a »szem elől tévesztett mező- 
gazdaság« érdekében emelt szót a Magyar Gazda hasábjain. Szerinte 
valóban fontos az iparfejlesztés, a magyar közgazdaság súlypontja 
azonban még a mezőgazdaságon van, nem lehet tehát az egész magyar 
közgazdaságot az iparnak, egy olyan termelési ágnak alárendelni, amely 
majd jövedelmező lesz, de még nem az. A közbenső vám megszüntetése 
emelné színvonalunkat és ezzel az ipart is, amelyet nem bizonyos vámok 
teremtenek, hanem különböző feltételek együtt. A Védegylet ellenzői 
közt azonban, természetesen, Széchenyi volt a legkiemelkedőbb egyéni
ség.1 Széchenyi, mint Kemény Zsigmond rámutat, a gazdasági válla
latok közül azoknak akart elsőséget adni, melyek nekünk hasznosak, 
de az osztrák érdeket sem sértik érezhetően. A Védegyletről az volt 
a nézete, hogy kettéosztja a közvéleményt, egyébként pedig vagy gyen
gének bizonyul s így csak nevetséggé válik, vagy erősnek, és akkor 
túlságos nagy érdekeket zúdít ellenünk. Széchenyi, mint láttuk, először 
a Gyáralapító Társaság ügyében szólalt fel. Amikor ezt az ellenzék Deák 
Ferenc emlékezetes szentgróti védegyleti beszédének közzétételével 
próbálta ellensúlyozni, Széchenyi hosszú cikksorozatban bírálta nemcsak 
Deák állításait, hanem magát a mozgalmat és, közvetve, Kossuth poli
tikáját is.2 Deák természetesen nem azon kifogásokat ismételte el 
beszédében, melyeket Kossuthnak megírt, hanem kiállt a mozgalom 
mellé, amely szerinte »igen egyszerű és ártatlan dolog«, nem jelent 
többet, mint hogy nem veszünk külföldről olyasmit, amit hazánkban is 
kaphatunk. Széchenyi viszont kifejtette, hogy Deák kitűnő tehetség, 
de még nem látja eléggé a közbirodalmi viszonyokat. A túlzók (tehát 
Kossuth) támogatása helyett egy független reformpárt élére kellene 
állnia. Széchenyi szerint ellenmondás egyrészt Védegyletet, másrészt 
fiúméi vasutat akarni, mint amely külföldi kereskedelmünket növelni 
fogja. Kossuth ellen fordítja azt, amit smithiánus korában a Pesti 
Hírlapban ő is mondott: nem lehet csak kivinni, be nem hozni. Szerinte 
a Védegylet gondatlan vállalatokat biztat életre, az esetleges haszon

1 E vitákról részletesebben szól Kautz, i, m. Széchenyi fellépéséről Vi-
szota, *. m. II.

2 »Általjános nézetek« és »A szentgróti levél elemzése«, Jelenkor 1845 
május — augusztus.
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pedig nem a magyaré, hanem hazánk idegen fajtájú lakosaié : hiszen 
hány idegen mesterlegényre esik egyetlen magyar ! Széchenyinél nincs 
itt meg az a gondolat, amit a »polgár« Kossuth szívében hordott : az 
eljövendő középosztályé, amelyet a magyar nacionalizmusnak kell 
megteremtenie. Széchenyi egyébként igen világosan látta, hogy a moz
galomban mennyi ártatlan elem egyesül, jámbor s a veszélyeket nem 
látó hazafiság és népszerűség keresése. Látta benne az ellenzéki mód
szert is. Szerinte a vezetők nem is »valamely ellenséges indulattal a 
kormány ellen sem közvetlen a honi ipar növesztésére nem használják 
a Védegyletet, hanem egyenesen politikai tacticaként«, hogy a kormány
tól engedményeket csikarjanak ki. így azonban senkit megnyerni nem 
lehet; a Védegylet politikai hiba, mert ellenszegülést kelt. Márpedig — 
szakad fel Széchenyi leikéből a jóslat — minden ilyen »életbevágó 
reactionalis gyógyszer«, ami ujjhúzással, daccal, ellenséges indulattal 
jár, veszedelemmel jár. Ha az ilyen mérget a nemzet magába szívja, 
»bizony mondom, pusztulásának csak csuda veheti elejét«.

A mozgalom hívei természetesen nem maradtak adósak a válasszal, 
sőt eszméiket sokkal szélesebb körben sikerült népszerűvé tenniök, 
mint az ellentábornak. Széchenyi és Dessewffy ellen nemcsak Kossuth 
közvetlen hívei, Pulszky meg Tóth Lőrinc vonultak fe l: Trefort is 
megszólalt a Pesti Hírlapban, mellette (Timon álnéven) Madách Imre. 
A Védegylet hívei nagyrészt ugyanazon érveket variálták, amelyekkel 
Kossuthnál már találkoztunk : a kérdés inkább az volt, hogy hol 
fogják azt variálni, hiszen a Pesti Hírlap nem volt többé Kossuth 
lapja. Az Életképek a mozgalom mellé állt ugyan (Frankenburg 
régi híve volt Kossuthnak), és Kossuth igyekezett is megakadályozni, 
hogy a lap kormánypárti kezekbe kerüljön, ez azonban mégsem olyas
féle orgánum volt, mint amire a mozgalomnak szüksége lett volna. 
Kossuthnak nem sikerült saját magának lapot szereznie: sikerült 
azonban az Iparegyesületnek, melynek programmjában kezdettől 
fogva szerepelt egy »enciklopédikus« tartalmú, politikamentes hetilap. 
A Hetilap 1845 április i-én már meg is indult, Vállas Antal szerkesztésé
ben, Kossuth bevezetésével, amelyben az egyesületi munka fontosságát 
hangsúlyozta. Ipari szaklappal már előbb is kísérleteztek, többek közt 
maga Vállas is szerkesztett már 1837—41 közt egyet : »Politechnika, 
azaz Ismertető az összművészet és polgári szorgalomban« címmel.1 
A Hetilap azonban a legelső köztük, amely már nem nehézkes és unalmas, 
hanem valami lelki kapcsolatot tud találni a közönséggel. A »geológiai

Melha—Szaák Lujza, A sajtó küzdelme a magyar iparért, Bp. 1890.
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töredékek«, »a földbe ásott fák eltartásáról« és »a fa- és turfa szélütésről« 
írt ismertetők, a magyar városok iparstatisztikai adtaai és amerikai 
hírek mellett Kossuth lendületes vezércikkei szólnak az olvasóhoz. 
A horganykészítéssel szomszédos hasábon ő magyarázza a magyar 
nacionalizmus gazdasági feladatait, ő vet harcos és gúnyos mondatokat 
a szomszédvár, a Budapesti Híradó felé. Munkatársai és hívei, Pulszky, 
Gorove, Nendtvich, Szabó Pál is írnak bele, az igazi erőt azonban itt 
is Kossuth jelenti, aki e szerény szaklapban találta meg, jobb híján, 
a szervező és lázasító munkájához szükséges orgánumot. 1848 tavaszán 
Fényes Elek, az akkori szerkesztő, jellemző módon azt jelenti, hogy 
a cenzúrának vége, megszűnik a Hetilap is, ezentúl a »Március Tizen
ötödikét« küldik az előfizetőknek helyette. Kossuthnak ekkor már nem 
volt pótlékra szüksége . . .  A Pesti Hírlapéhoz nem mérhető a Hetilap 
elterjedése, az előfizetők száma a félezret sem érte el, Kossuth szavának 
azonban ekkor már nagyobb súlya volt. Egyes cikkeit (egy ipari szak
lapból !) Metternichnek is lefordították, Széchenyi pedig, akinek Sző- 
gyény a tiltott cikkekket is megmutatta, 1846 elején feljegyzi napló
jában, hogy Kossuth, »a gonosz magvető,« a Hetilapban folytatja »garáz
dálkodását« . . .  1. A Hetilapban küzd Kossuth fokozódó hévvel a 
fiumei vasutért, s itt jelennek meg 1846 végén nagy feltűnést keltő 
cikkei az adózásról.

A Hetilap és a védegylet kapcsolata nyilvánvaló volt. Kossuth 
már induláskor bejelentette, hogy a Hetilap igyekezni fog felvilágo
sítani a közönséget »azon bokros falláciák s nyomorult imputatiók 
iránt«, amiket ellenfelei a mozgalomra fognak. Első vezércikkeiben 
négy folytatáson át ismertette »legújabb iparmozgalmainkat«, el nem 
hagyva azt sem, hogy a szakolcai posztósok most már »igen szép ízletes 
nadrág- s öltönyszöveteket is« készítenek. Célja ezzel kimutatni, milyen 
üdvös hatása volt a Védegylet rövid féléves fennállásának is. És még 
halottnak mondják a mozgalmat ! A nemzeti iparpártolás, líraian 
szelíd hasonlattal, olyan »mint a tavaszi langy esőzet, melynek apró 
cseppjei nyomában a növényéletnek egész édene zöldéi«, s amint Kossuth 
a zöldelő vállalatok technikai és termelési adatait ismerteti, polgári 
békével tekint körül: »szép látni a harcias szellemű magyart a béke 
művének ez új terén«.

Hosszabb szünet után 1845 végén mutatott Kossuth újra közelebbi 
érdeklődést a Hetilap iránt, amikor a szerkesztést Vargha István vette 
át. Kossuth ez alkalommal megpróbálta a lapot nyíltan s teljesen a

1 Viszota, Kossuth Lajos és a Hetilap, Kát. Szemle 1928.
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maga körébe vonni. Az új évfolyam élére tervezett Jelentésében emlé
kezteti az olvasót, mennyire bevált az a »komoly« szó, amellyel egykor, 
»kiábrándulás« című cikkében, az egyesületi munkát jelölte ki a jövő 
útjának. A Hetilap ugyanazt a szellemet képviseli, amely az Iparegyesü- 
letet és a »vele rokon egyesületi mozgalmakat« betölti; de iparról 
és kereskedésről írva sem szabad elvont lapnak lennie, »nálunk tudósok 
számára írt tudományos lap fenn nem tarthatja magát« (Kossuth álta
lában nem szívelte a »szobatudósi« szellemet), a Hetilap szava tehát 
»köz nemzeti életünk szükségeire fog alkalmaztatni«, hiszen (ez már a 
Pesti Hírlap régi tétele) az időszaki sajtó legnemesebb hivatása elő
készíteni a törvényhozást. így ér el Kossuth minden kezdeménye, 
akárhonnan is indul, a törvényhozáshoz vezető útra. A cenzúra, élén 
a Pesti Hírlapot egykor életbe engedő Szőgyényvel, visszavetette a 
Jelentést. Fent emlékeztek, mi lett a Pesti Hírlapból, s most nem akar
ták lehetővé tenni, hogy a Hetilap eddigi iránya s vezetése megváltoz
zék. Kossuth azonban, ha Jelentés nélkül is, közvetett módon mégis 
irányító hatalmat kapott, mert a lapra felügyelő iparegyesületi bizott
ság elnöke lett

E közelebbi kapcsolat jele volt, hogy Kossuth 1846 elejétől hosszú 
sorban írta a cikkeket. Az első számban ő ad »tájékozást«, s a továb
biakban ő küzd nagy harci kedvvel a vámrendszer, a Védegylet meg 
a fiumei vasút ügyében a szűnni nem akaró, »nyomorúságos« és »nevet
séges« ellenfél, Dessewffy Budapesti Híradója ellen, melyet kemény 
vágásokkal próbál »eszmezavarából« kizökkenteni, a feleselőre pedig 
rárivall: »le a piszkolódás teréről!« Itt válaszol az aggódó Magyar 
Gazdának is : nem igaz, hogy az ipar a földműveléstől vonja el a pénzt 
és a munkát.1 A viták központjában azonban a fiumei vasút mellett 
a vámkérdés áll.2 Kossuth szerint igen természetes dolog, hogy 
birodalmi szempontból vámegységet akarnak, az a csodálatos, hogy ezt 
csak most ajánlgatják. Fel sem lehet fogni, hogy Ausztria miért tartotta 
fenn a közbenső vámvonalat, a birodalom gazdasági egységének aka
dályát. Ez, Kossuth találó szavával, »lillérező politika volt, mely a 
legmagasabb kormányszempontot garasoknak áldozta fel.« Most már

1 Hetilap 1846, 2. sz. (Földmívelési érdekek.)
2 A vámkérdést illetően alább id. helyek Kossuth következő cikkeiből 

valók : Hetilap 1846, 5. sz. (Védvám vagy szabadkereskedelem) ; 20. sz. (Peel 
visszhangjai) ; 26. sz. (Boldogok az együgyűek), ez Ramway néven jelent meg) ; 
41. sz. (Vámügy) ; 42. sz. (Ne ámítsunk, névtelen cikk) ; 51 sz. (A Budapesti 
Híradó a vámkérdésben) ; még nincs pontosan megállapítva, hogy a Hetilap 
névtelen cikkei közül melyiknek Kossuth a szerzője.
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azonban, mivel gyáriparunk fejletlen, nem érdekünk a közbenső vám
vonal eltörlése, különben is ott vannak akkor még a külső vámvonalak. 
Kossuth a »másik oldal« elé ezt az alternatívát szegzi: védvámrend- 
szer vagy igazi, teljes szabadkereskedelem. Az utóbbit hajlandó elfo
gadni, mert akkor az osztrák ipar külső védelme is megszűnik. De nem 
hajlandó a harmadik megoldást választani, amit ellenfelei a szabad 
kereskedelem báránybőrébe öltve hoznak elé, és ami nem más mint a 
»törvényes önállású nemzet érdekeinek háttérbe szorítása.« Kossuth 
nyugodtan adhatta az alternatívát : igazán nem volt valószínű, hogy 
bármilyen kormány emiatt hajlandó legyen a birodalom gazdasági 
érdekeit a külső vámvonallal együtt a semmibe ejteni.

Kossuth ezt az alternatívát többször felhozza, s elmondta akkor 
is, amikor a Pesti Hírlap 1846 tavaszán egy új programmot kezdett 
fejtegetni, amely a centrálisták, Lónyay, Csengery, Trefort felfogását 
fejezte ki. Eszerint Magyarország és Ausztria viszonya nem teszi 
lehetővé, hogy köztük védvámot állítsunk, tehát a közbenső vámvo
nalat kell eltörölni, amely már annyi kárt okozott, és vámszövetségre, 
egyességre kell lépnünk Ausztriával. Ez a iorma nem veszélyeztetné 
alkotmányunkat. Ez a megoldás egyelőre sem Dessewffynek, sem 
Kossuthnak nem tetszett. Nem szabad valamit mindjárt, ellenállás 
nélkül, kényre-kegyre feladni — mondta rá Kossuth. Másutt, Ausz
triához fűző viszonyunkról szólva, kiemeli, hogy nem szabad ignorálni 
»a századok hibáiból vagy akaratlan kénytelenségből« alakult kap
csokat. »Mi sem illoyalisak nem vagyunk, sem kíméletlenek lenni nem 
akarunk.« De — mondja a »másik oldalon« nyilván igen langyos örö
met keltő szavak után, — olyan időket élünk, amikor »a morális hatalom 
erőre fejlett Európa sötétes zúgaiban is«, fizikai erővel elnyomni nem 
lehet. Mi nem igényelünk előnyt másokkal szemben magunknak, de 
»hátratételben meg nem nyugoszunk.« A Nyílt levél motívuma bukkan 
itt fel ismét : barátság csak egyenlők közt lehetséges. 1846 június 
közepén tinnyei pihenése közben igyekszik Kossuth bebizonyítani, 
hogy nem az ő elképzelése, hanem éppen a közbenső vámvonal eltörlése 
»impracticus« és kivihetetlen. A belső vámvonal — tapint rá a valóban 
meglévő gyakorlati nehézségre, nemcsak jövedelmet ad Ausztriának, 
hanem őrzi a nagy bevételi forrást, a dohánymonopóliumot is. Azt 
hinni, hogy ennyi pénzről Ausztria miattunk lemond, »még álomnak is 
vadul szögletes«, Magyarország nem fizetheti. Marad tehát az a lehető
ség, hogy nálunk is bevezetik a dohánymonopóliumot. Ez azonban, 
mondja ki a szót Kossuth, és e pillanatban már maga mögött tudja 
mindazokat, akiknek földjén akár egyetlen szál dohánylevél terem, —
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ez lehetetlen, mert mi dohánytermesztő ország vagyunk. Kossuth 
tudta, hogy a kormány valóban azzal a gondolattal foglalkozik, hogy 
a dohánymonopóliumot bevezeti. Tudta azt is, hogyan lehet e kérdéssel 
rést ütni konzervatív ellenfeleinek maradék népszerűségén is. Egyéb
ként a Hetilap hangján is meg lehet figyelni (most, 1846 nyarán), hogy 
az emberek gondolkozása másfél év alatt is változott valamit. Most 
már megjelenhetett benne olyan cikk is, amely »elhatározottan megta
gadja« azt (az elején Kossuth és Deák által kezdeményezett) politikát, 
amely a védegyleti törekvéseket menteni akarja.1 Nem késik beval
lani, hogy a Védegylet nem szomszédaink javára, hanem »azoknak 
úgymint kereskedési s iparűzési tekintetben uraink ártalmára« irányul, 
hiszen nevetséges volna elhitetni a világgal, hogy az iparvédelmi eszmé
ket »nem az ellenérdekek sebzésére«, hanem a bonyodalmak megoldá
sára eszelték ki. A cél világos : a »nemzeti industriális függetlenség« . . .

A sajtó mellett, a Hetilap kezdeteihez visszatérve, fel kell említe
nünk az ujságpótló körleveleket is, amelyek sokszorosítva és cenzurá- 
zatlanul vitték Kossuth szavait szerte a vidéki egyletekhez. A körle
velek is résztvettek a harcban. 1845 július 20-án Kossuth felhívja a 
vidéki osztályok figyelmét a Hetilapra, mely, reméli, »legalább szint
annyit nyomand a közvéleményben«, mint egykor a Pesti Hírlap.2 
Pellengére állítja itt a hatalom és cenzúra tragikomikus eljárását : 
a Védegylet mellett nem lehet szót emelni, amikor az »árva nemzetek
nek még a becsületes szorgalom e szerény mezején« is támadással kell 
küzdenie, Dessewffy bujtogatásait és Széchenyi »ármányos sületlensé
geit« azonban szabadjára engedik. Kossuthot ekkor már olyan ellentét 
választja el Széchenyitől, hogy nem is igyekezett hangja élét tompítani. 
A levél eljutott Zemplénbe is, ahol Kossuth hívei, ennek hatása alatt, 
meghiúsították a Tiszaszabályozás ügyében arra járó Széchenyi ünnep
lését.3 Kossuth egyébként mellékelte a körlevélhez a Hetilap július 
8-i számát is, a honi ipar közel száz céget felsoroló katalógusával, ami 
magában is mutatja azon »rögtöni, csudálatos változást«, melyet »sze
gény üldözött egyesületünk« nyolc hónap alatt előidézett. Itt Kossuth 
ismét megsuhintja kardját a gonosz támadók felett : eleinte volt, 
aki azt hitte, hogy a mozgalom az egész nemzetet összefoghatja, annyira 
természetes és »gyermekdeden ártatlan.« És mi történt mégis? »Fel- 
emelé köztünk fejét az ármánynak, rágalomnak, gyanúsításnak ördöge«,

1 Hetilap 1846, 59. sz. P. M., Iparvédelmi eszmék.
2 Közli Gelléri, i. m. 253. skk. 1.
3 Viszota, i. m. II. CXLII. 1.
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denunciáltak és félemlítettek. Ha támadók gáncs helyett segítségül 
jöttek volna : akkor a Védegylet s a magyar név» olly lapot vívott volna 
ki magának a civilisatió évkönyveiben, minőt még nemzet nem vívott 
ki.« Kossuth haragja mondatról-mondatra fokozódik, és a végén szinte 
kiáltva csattan fel a hangja : van valami, ami »minden véremet égő 
lávaként agyamba lövi«, az, ha becsületes honfiak egymásnak a közjó 
érdekében kezet nyújtanak, s erre felindul az ellenfél, »elszívják életök 
legjobb vércseppjeit, kitépik szárnyaik legjobb tollát, s aztán gúny- 
kaczajjal kiáltanak fel, hogy a balgatag igyekezetnek nincsen sikere!! 
midőn éppen ők okozák, ha nincs sikere !« A vidéki egyletek kisnemesei 
tágranyilt szemmel hallgatják a zsibbasztó erejű szavakat : a szürke 
felolvasón át Kossuth szól hozzájuk, akinek hangját nem lehet többé 
elfelejteni.

XII.

TETŐPONT ÉS HANYATLÁS

Az 1845 novemberi közgyűlést, az első évfordulón, nagy készülődés 
előzte meg. Egymásután jelentik be a körlevelek, hogy a központ a 
Védegylet hatására született vagy kibővült üzemek termékeiből kiállí
tást rendez, sorsjátékkal.1 Elkészült az igazgatóválasztmányi jelentés is, 
végigpillantva az esztendőn az ártatlan kezdettől a felzúduló ellen
feleken át, kik »minden hazai fehér lepedőben ijesztő rémet látnak« 
a hatalom terrorjáig. De ha voltak is, akik ijedtökben utólag töröltetni 
akarták neveiket, mégis győzött a mozgalom mindenfelé : a Jelentés 
már 138 vidéki osztályról adhat számot. Az egy Árva kivételével minden 
megyében volt legalább egy vidéki osztály. A felsorolásból kitűnik, 
hogy a szervezés a Dunántúlon ment aránylag a legjobban. Az élen 
Deák megyéje haladt, a 14 zalai osztály. Fehér, Tolna, Komárom, 
Veszprém, Vas mind legalább is öt osztállyal vonulnak fel. Az osztályok 
köre egyébként igen eltérő volt : Baracska—Szentpéter éppúgy egyetlen 
osztály, mint Pest városa és mint Zemplénmegye. E vidéki osztályok 
képviselői most útrakelnek a központ felé, a nagy találkozóra. A részt
vevők közt volt egy lelkes szemtanú, a bogárdi osztály küldöttje, aki 
beszámolóját baráti levéllel elküldte Kossuth iratai szorgalmas gyűjtő
jének, Vörös Antalnak. E szemtanú Kossuth Zsuzsa volt, Kossuth húga 
és politikai híve. Levele a gyűjtő írásai közt maradt ránk :2

1 Körlevél a sorsjátékról, 1844 okt. 14. Kossuth fogalmazványa. VA 29.
1 Kossuth Zsuzsa—Vörös Antal, 1846 január. VA 395.
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»November 16-án megérkezének a hazában létező 138 vidéki 
osztály küldöttei és csoportosan ménének az Országos Védegylet 
elnökének, alelnökének és igazgatójának tiszteletére . . . Este az 
Elnök és al Elnök fáklyás zenével innepeltettek . . . 300 fáklya 
világítá a fő város utczáit, s a fáklya fénynek hosszan el nyúló 
fény folyamában tolult a tömérdek nép . . .«

Batthyányi és Teleki László házánál lelkes beszédek hangzottak 
el. Az ifjúság szónoka Telekit »mint igénytelen polgárt«, grófi címét 
mellőzve üdvözölte, hiszen »nem szorult más czímekre, mint mellyeket 
erényei csatolának melléje«. Másnap délelőtt volt az ünnepi közgyűlés 
a megyeházán. »A karzatról, melly a termet övedzi, koszorú alakban 
lengedeztek a 138 vidéki osztályok nemzeti lobogói«. Batthyány meg
nyitó beszéde után a jegyző olvasta fel a beszámolót :

»És most következett egy jelenet, nagyszerűen szívreható, 
mellynek előadása ugyan nem tartozik jelentésem érdeméhez, 
de a kor és a nemzet szimpathiájának olly jellemző vonása, hogy 
meg említése nem lesz talán a tisztelt kögyűlés előtt érdektelen . . . 
A pesti osztály egyik képviselője ki jelenté, hogy ő a nemzeti öröm- 
innepet, mellyet az ipar nevében ülünk, s az ipar fejlődési sükert, 
mellynek dús eredménye és bámulatos emelkedése az ipar egylet 
szállásán lévő gyár kiállításban látható, főleg Kossuth Lajos fárad- 
hatlan buzgalmának tulajdonítja s ezért neki a Nemzet nevében 
köszönetét szavaz. E kijelentésre a tömött teremben szűnni nem 
akaró éljenzés, és az örömnek minden idegeken át rezgő kitörései 
következtek, míg nemes Pest vmegye lelkes két alispánya az előttük 
ülő Kossuthot föl emelte, s az örömzaj kitörését azáltal legfőbb 
fokra izgatá. A lelkesedés e zajos kitörését halotti csönd követé. 
Kossuth Lajost kívánták hallani s ő szólott. De ki képzelni tudja, 
milly magasztos lehet az érzelem, mellyet honfitársink egyhangú 
bizalma és elismerése a honfi kebelben ébreszthet, természetesnek 
látandja, hogy Kossuth lángkeble áthatva ezen érzelemtől első 
pillanatban elfogult vala. De csak hamar erőt vett magán s a magasz- 
taltságnak engedvén át lelkét szólott olly hangon és olly szavakban, 
hogy ki őt nem hallá, szónoklatának leírását mástól ne várja . . . 
Kossuth szavainak varázs hatása minden szembe az elragadtatás 
könyeit idézte. Miért? mert szólott a tárgyról, melly a nemzet 
szimpathiáját bírja ; az egyesület hasznáról, roppant eredményei
ről, az egyesülhetési jogról s az egyesült erő hatalmáról, melly 
pajzsként védi a nemzet érdekeit; pajzsként, mellyről a rósz
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akaratnak minden fegyvere tompán pattan vissza. És végre áldotta 
sorsát, melly őt jelölé ki, hogy a kor parancs szavának munkás 
tellyesítője lehessen, áldotta honfitársainak buzgalmát, kik őt 
törekvéseiben ápolák . . .«

Az ünnepet lakoma követte a feldíszített budai arénában, tüntetőén 
demokratikus külsőségek közt. Batthyány az iparűzőkre ürité poharát, 
»a nagyszerű Gróf, a milliókkal bíró hatalmas úr ! a szegény, napi bérért 
izzadó polgárért«. A szerény, polgári formákat különösen Kossuth tudta 
igazán eltalálni, húga meg is jegyzi: »Lajos életrajzához a mondottakon 
kívül mást nem adhatok, mint hogy egész idő alatt és minden szónok
latában feltűnő volt a szerény visza vonulás«. A felszólalók közül ő volt 
az első, aki »az illy nemű ősze jövetelek fontosságát meg említé úgy 
társadalmi, mint politicai tekintetben«.

Ezek a lelkes szavak, amelyek Kossuth két beszédének summáját 
őrizték meg, a legmagasabb szintet jelzik, amelyet a mozgalom árja 
elért. Nagyjából egy esztendő az, amíg Kossuth lelkesítő erejének 
sikerül az első lendületet életben tartani. 1845 novemberében a végső 
146-ból 138 osztállyal a Védegylet elérte a tetőpontot. Erre, természet 
szerint, apadásnak kellett jönnie. Az apadás jeleit Kossuth már előbb 
észrevette, és igyekezett is útjába állani. Már 1845 nyarán panaszolta, 
hogy a vidéki osztályok tétlenek, elhallgatnak.1 Nem hatalmi beavat
kozás az, amitől fé l: »aggódom önmagunk miatt — írja, a közmondássá 
vált magyar szalmatűz miatt«. A buzgóság a kezdeti siker után ellankad : 
»volt alkalmam tapasztalni, hogy a kitűrés nem mindnyájunknál ép 
olly otthonos, mint a hirtelen lobbanó lelkesedés«. »A védegyesületnek 
egy vagy más osztálya megalakult ugyan, de úgy látszik, megalakulása 
által hivatását annyira bevégzettnek hiszi, hogy a cselekvő munkás
ságnak legkisebb jelét sem adná«, s a központtal sem érintkezik. A való
ságban igen nehéz volt aktív, cselekvő szellemet fenntartani egy olyan 
szervezetben, amely elsősorban arra irányította az embereket, hogy 
ne csináljanak valamit, ne vegyenek idegen árut. Igen sokat kellett 
várnia a lelkesedéstől annak, aki egyéni lemondáson túl egy széleskörű 
mozgalmat mert rá alapítani. Arra a magyar tűrni-tudástól függetlenül is 
számítani lehetett, hogy az első lelkesedés nem tarthat hat évig, ami 
pedig magában véve is igen rövid idő volt iparunk fejlődése, a kitűzött 
nagy cél szempontjából. Kossuth szerint az első évforduló előtt alig 
volt 20—30 osztály, amely komolyabb felügyeletet és ellenőrzést gyako
rolt volna. Olyan pedig, »melly némi iparvállalatok létesítését saját

1 Kossuth körlevele, 1845 júl. 20. Közli Gelléri, i. m. 253 — 7. L
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eszközlésével sikeresítette«, 5—6 is alig akadt. Ez sem csodálatos, 
hiszen a közönség rendes funkciója a vásárlás, nem pedig az üzemalapítás. 
Ahol volt pozitív iparfejlesztés, az érdeklődés ott is legtöbbször meg
maradt a régi úton, a textilgyártásén. A siker reményében születtek 
új vállalkozások, de még nem mindig biztos alapon. Kossuth annyi 
buzdítás után most óvatosságra int : a honi posztó már kezd feltorlódni, 
s »ha valaki posztógyárat akar felállítani, inkább visszatartóztatni, 
mint ösztönözni tartom tanácsosnak, míg a már munkában levők meg- 
erősbödnek vagy elkészülnek«. Az 1845 novemberi közgyűlésre esedékes 
jelentéseket, mint Kossuth »mély fájdalommal« tapasztalta, többen 
csak félévi késéssel küldték be.

Kossuth igyekezett az áramot újra meg újra felerősíteni, a lankadó 
erőt tovább életben tartani. Folytatta a küzdelmet az Iparműtár létre
hozásáért. 1845 december 30-i levelében bejelentette, hogy az Ipar
műtár mint az Iparegyesület vállalata 1846 tavaszán nyílik meg. Közölte, 
hogy az alapítványjegyekkel egy utazó ügynök személyesen járja be 
a vidéki osztályokat. E lépésre Kossuthot az az érzés késztette, hogy 
a szervezet kezd kicsúszni a központ kezéből. Mint utóbb maga indokolja : 
a levélváltás lassú, bizonytalan, az emberek nehezen válaszolnak, még 
az őszi kiállítás sorsjegyeiről sem jött mindenünnen hír, s »vannak vidéki 
osztályok, mellyek megalakultak ugyan, de még csak annyira sem mél
tattak mind ekkorig, hogy elnökeik neveit tudtunkra adták volna«. 
Január 20-án Kossuth útnak indította Bárány Ferdinánd ügynököt 
ajánlólevéllel és ötforintos alapítványjegyekkel.1 De az utazó-módszer 
nem vált be, mert »egynek hon nem léte, másnak elfoglaltsága az-ügy
nököt irtózatosan késlelteti, hat hétbe került míg Pestről csak Győrig 
is juthatott ! « Április elejéig 16 osztály az ország különböző részeiből 
több mint 15.000 forintot jegyzett — ami aránylag szép eredmény volt, 
de a tervhez nem elég. 124 osztály még csak nem is felelt a felhívásra. 
Kossuth nem volt könnyű helyzetben. »Itt a gyárnokok helyből és 
vidékről naponkint ostromolnak kérelmeikkel, hogy vegyük portékáikat« ; 
a segítségre igényt is tartanak, úgyhogy »kikerülhetetlenül kénytelenek 
valánk vételekbe is bocsátkozni legalább azon összegig, mellynek fede
zésére a megrendelt alapítványjegyek elégségesek lesznek«, bár kész
pénzben még alig több mint ezer forint folyt csak be. Kossuth vállára 
nehezedik a sok apró s nehéz kérdés egyaránt, mindez valóban »mérhe- 
len gondot ád naponkint.2 Április 9-én Kossuth újabb, hosszú levélben

1 A levél fogalmazványa : VA 342.
2 Kossuth 1846 ápr. 9-i körlevelének fogalmazványa: VA 343. Függelék.
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őszintén feltárta a helyzetet s előzményeit, és bejelentette, hogy mást, 
úgy érzi, nem tehet, mint az osztályok buzgóságában bízva egyszerűen 
szétküldeni az alapítványjegyeket. Kossuth ezt a lépést, mint maga 
írja, aggodalommal tette, s nem is indok nélkül, hiszen van, aki a külde
ményre nem is válaszol; máshonnan eladatlanul küldenek vissza olyan 
jegyeket, amelyek árára már számított; sok jegy el is veszhet, »s nekem, 
ki minden jegyért 5 pfttal számolni tartozom, fáradalmaim díjául 
vagyonom utánna vész !«. Mégsem tehet mást : az ellenséget »csak 
eredménnyel lehet legyőzni, puszta szóval nem«. Kéri tehát a vidéki 
osztályokat : segítsék a vállalkozást, »melly nélkül, nyíltan kimondom, 
egyesületünk állandó sikeréhez nincsen remény«. Ha április végéig el nem 
kel 20.000 jegy, »minek mystificáljuk magunkat! nincs bennünk életerő«. 
Az április 29-én megtartott alakuló ülésig sikerült is a szétküldött 
jegynek nagyjából harmadrészét, összesen mintegy hatezret eladniok, 
úgyhogy nyáron megnyílhatott az Iparműtár egyelőre szerény boltja is.

A küszködések közt Kossuthnak arra is gondja volt, hogy a Hetilap 
hasábjain a nyilvánosság előtt cáfolja az ellenfelek állítását, hogy a 
Védegylet elmulóban van. Márciusban egymásután többször is visszatér 
arra, hogy a Védegylet »haldoklásának vádja rút ámítás«, és hamis 
az a vád is, hogy vezetői a megmaradt szervezetet politikai manő
verekre használják.1 A »másik oldalon« élni sem szokott egy eszme 
annyi ideig, amíg, szerintük, a Védegylet »haldoklik«. De ha igaz lenne is 
a halálhír : szabad ezen »éplelkű magyar embernek, akármi zászlóhoz 
tartozzék bár, örvendezni, gúnyolódni? . . .«2 A mozgalom, mondja 
Kossuth, most csöndben működik, mert a szervezés már megtörtént, 
»így él a Védegyesület, s fog élni nem hat évig, de örökké«. Bizonyításul 
Kossuth ipari termelésünkre mutat : szeretné látni »a vastag homlok- 
bőr azon rhinocerosi példányát, amely szemközt a kézzel fogható 
tényekkel, tagadni merné, hogy a gyárproductio hazánkban a védegylet 
óta szembetűnői eg javult«. A fogyasztás ugyan még nem egészen kielé
gítő, de itt is »egész ízlési és szokási revolutio« ment végbe, megszűnt 
a külföldieskedés.

Befelé, a vidéki osztályok előtt azonban az 1846 nyári közgyűlést 
előre bejelentő körlevelében is szinte kemény hangon állapítja meg, 
hogy munkájukban »hanyagság mutatkozik«.3 Kénytelen »azon szo
morú igazságot« kimondani, »hogy ha a pillanatnyi szép tüzű lelkesülés 
férfias kitartással nem párosul, . . . elleneinknek a magyar szalmatüzet

1 Hetilap 1846, 15. sz. (Mérleg.)
2 Hetilap 1846. 18. sz. (Taglalat).
* VA 500.
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emlegető gúnyai teljesülni fognak« és a kitűzött célt a maga egészében 
el nem érhetik. Ez a kedvetlenítő hátramaradás »a hazafiúi tűznek szép, 
de csak mulékony fellobbanásához hasonlít, melly több helyütt már 
egyetlenegy évnek csökkentő s meghűtő hatalmát sem állotta ki«. 
Kossuthból május végén, Wesselényihez írt bizalmas levelében, először 
szakad fel a vallomás : magános küzdelme hiábavaló, legszívesebben 
visszavonulna mindentől.1 »A magyar indolentia, az elhamvadó szalma
láng ! senki sem segít, senki sem enyhít gondjaimon«. Az Iparműtár 
is csak csonka formában valósult meg, hiába kérte az embereket, a 
szükséges százezer forint két év alatt sem gyűlik össze. Gyárállításhoz 
nincs pénz. A Védegylet »azon nyomorúpár ezer forintját, melly a felében- 
harmadában beküldött félhuszasokból« az ügyvitelen, nyomtatványokon 
felül megmaradt, szegényebb vállalkozóknak hitelbe adták, ezek viszont 
nem tudnak fizetni. A Védegylet »aktív működésében felakad, pénze 
nincs«, a pénztárnokot sem tudják kifizetni. Kossuth maga is, mint 
írja, kénytelen volt igazgatói tiszteletdíjáról lemondani, adóssága pedig 
másfél év alatt 7000 forinttal nőtt.

Amint Kossuth e keserű hangulatban falusi asztala mellől végig
pillant az egyesületi mozgalmakon : most szinte ránehezedik e roppant 
és sokfelé ágazó tevékenység. Az 1846 augusztusi iparkiállításnak, melyet 
Csanády és társai segítségével oly gonddal készített elő múlt nyár óta, 
szintén bajos oldalát látja : a Múzeumban kaptak ugyan helyet, de a 
szükséges állványzat maga többe kerül, mint amennyit az Iparegyesület 
adhat, ennyit a sorsjáték sem jövedelmezhet. »Megőszülök bele«. Mintha 
a roppant erőfeszítés, hogy másokba energiát öntsön, saját idegeiben 
okozott volna pillanatnyi rövidzárlatot : most úgy érzi, hogy Isten 
kiválasztotta minden bántalom tárgyául. »Kell-e, hogy én örökös bolondja 
legyek a kötelességérzetnek . . .?« »Testben, lélekben kifáradtam s csak
nem vágykórságig erősödik bennem az óhajtás, — magányba vonulni, 
elzárkózni, mindenek felett pedig felejteni a világtól«. Sokan hiú nagyra- 
vágyással vádolják : »Különös neme a hiúságnak, melly azon vágyban 
á ll: bárcsak lételemet se venné észre senki is«. »Unom, unom s lelkem 
vágyódik magány s elvonulás felé«.

Ez azonban mégsem a fáradt lemondás hangja. A visszavonulás 
és a magány kívánata kielégítetlen tett vágyat és fojtott ambíciót takar. 
Nem az egyén, hanem a kifejezési forma, a Védegylet merült ki és futotta 
be pályáját. A régi nem nyújt több lehetőséget : új küzdőtérre van

1 Kossuth—Wesselényi, Tinnye 1846 máj. 27. Közli Ferenczi, Kossuth, 
Wesselényi és az úrbér ügye 1846—47-ben. Századok 1902, 50 — 8. 1.
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szükség. Amint a visszhang mindjobban halkul és Kossuth érzi, hogy 
a hálózat kihűl kezében, egyre jobban ránehezedik az a nagy áldozat, 
amit fizetés és komoly jövedelem nélkül munkaerőben és időben, sok 
pénzt emésztő pesti tartózkodással oly lelkesen hozott, amíg az ügyben 
nemzeti lehetőséget látott. Most már azonban, a galíciai események 
nyomán, a jobbágykérdés, az úrbér a »teendők legfőbbike.«1 Neki 
nincs módjában, nagyúri módon, vagyonából élnie, s meg kell dolgoznia 
azért, hogy a nehézségeket leküzdje és közéleti működése mellett meg
élhetést biztosítson családjának. 1846 nyarán, bizalmas jelentés szerint, 
örökmegváltási ügyekből volt némi jövedelme. Szeptember elején már 
híre jön, hogy tinnyei birtokát is el akarja adni, ellenzéki barátai gyűj
tést akartak rendezni számára, de ezt nem fogadta el.

Az egyesületi teendőktől való visszavonulását Kossuth igyekezett 
olyan formában megoldani, hogy eddigi munkájának s az ügynek ne 
ártson vele. Az augusztus 11-én megnyílt ipar kiállítást a polgári őrsereg 
sorfala közt bevonuló, ősz József nádor Kossuth vezetése mellett tekinti 
meg. Kossuth (mint öregkorában mégegyszer felidézi a régi emléket) 
rámutatott a »valóban bámulatos haladásra, mely a három év előtt 
rendezett első kiállítás óta a hazai műipar különféle dolgaiban, különösen 
pedig a selyemtenyésztésben, a czukorgyártásban és a szövőiparban 
közbejött.«2 »Az ünnepély — mint a Hetilap tudósítója írja, egyszerű 
volt és csendes mint a polgárerény«. Valóban, mind a kiállítók, mind 
a látogatók száma jóval nagyobb volt, s a kiállítás anyagi mérlege is 
kedvezőbben zárult, mint első alkalommal. Kossuth, mint azelőtt, 
még a díjosztó bizottság bíráló ülésein is résztvett, és csak szeptember 
közepén, a kiállítás múltával hozza a Hetilap a h ír t : fájdalom, alkal
masint ez volt az »utolsó cselekvés az Iparegyesület körében, mit Kossuth 
Lajos mint igazgató vezérlett«. Kossuth, mondja a cikk, az egyesületi 
életnek többet áldozott, mint bárki más : »férfikorának legjobb napjait, 
semmi ború közt nem csüggedő erélyt, aggasztó s erőfogyasztó munkát, 
tömérdek áldozatot ; — hogy határának lenni kell, elismerjük a köznek 
érdekében.«3

1 Hetilap 1846 júl. 28. 60. sz.
* Pesti Napló 1885, 100. sz.
3 Hetilap 1846, 74. sz. Ha Kossuth igyekezett is terhein könnyíteni, az 

ipartestületi igazgatóságról nem mondott le, s 1847 jún. 13-án a megyeházán 
tartott díj kiosztási ünnepélyen töretlenül lelkes hangon jelentette be, hogy a 
kővetkező kiállítás 1850-ben lesz : »Isten velünk, a szerencsés viszontlátásig«. 
Kegyelettel szólt a közben elhunyt ősz nádorról, akinek »méltányló mosolya« 
a magyar ipar pártolását »mintegy szívére köté« fiának is. Gelléri, i. m. 69. sk. 1. 
Eredetije VA 344, tévesen 1846-ról keltezve.
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A Védegylettől való visszavonulással Kossuth megvárta az augusz
tusi közgyűlést, melyről az április 5-i körlevél bejelentette, hogy az 
iparfejlesztés mellett a forgalom, vám és közlekedés lesznek tárgyai. 
Kossuth augusztus i-én külön meghívó leveleket is szétküldött.1 
Itt már közelebbről megmondja, hogy különösen a vámkérdést fogják 
részletesen megvitatni. Ehhez pedig az kell, hogy a hozzáértő emberek 
eljöjjenek, hiszen »az élet illy practikus kérdései iránt nem a megyék 
vannak hivatva Verbőczies zöld asztalaiktól adni irányt«, hanem szabad 
vitára van szükség, »hol semmi más tekintély nem ismertetik, mint a 
mellyet az ész, az értelem nyújt.« Augusztus 20-án, miután az egybe
gyűlteknek megmutatta a kiállítást s vele azt, hogy immár van védeni 
való iparunk, Kossuth többórás beszédben mondta el a vámkérdésről 
írt hatalmas »értekezését.« Visszapillantott ebben a Védegylet keletke
zésére és sikerére, az egyesületi mozgalom, e »hatalmas műszer« hivatására 
és élesen bírálta mind a százados osztrák vámrendszert, mind a kormány 
híveit. A Hetilapban írt cikkeinek nagy összefoglalása e beszéd, amely 
nem is egy helyen egyúttal éles bírálat és heves polémia is. Ausztria 
szempontjából érthető, mondotta, »hogy ő hazánkat örömestebb sze
retné monopolizált gyarmatnak, mint független barátnak«, de az is 
természetes, hogy mi ezt nem tűrjük, hiszen nálunk az ipar és vám
kérdés nemcsak jóléti, hanem valósággal »élet és halál kérdés«, mert 
önállóságunkról is dönt. Kossuth a hivatalos helyről közrebocsátott 
vámstatisztikai adatok helyességét sőt részben jóhiszeműségét is két
ségbevonta, s szinte tételenként ereszkedett azok bírálatába. A hivatalos 
adatok, mondja, azt akarják elhitetni, hogy évente súlyos összegeket 
nyerünk Ausztriától, a valóságban azonban áruforgalmunk »borzasztó 
veszteségben áll.« Sínylődünk »martalékul vetve Ausztriának«, ha pedig, 
mindentől elhagyatva »a legszelídebb segély eszméhez«, a Védegylethez 
nyúlunk, akkor pártütés és »nyugtalan zavargás szégyen télyegét ütik 
homlokunkra béres lapjaik által a mívelt Európa előtt !« A monarchia 
közös javának jelszava mögött csak azt nézik, mi jó Bécsnek, s annak 
fényével leplezik a tartományok nyomorát. A kormány nem érti meg 
a helyzetet s ezért nem is való e magas polcra. A múlt országgyűlés 
óta az egyetlen biztató jel a Védegylet működése v o lt; és »ha balsor
sunk úgy akarná, hogy jőjön idő, midőn e föld többé nem lesz magyar 
föld ; ha külső erőszak, vagy mitől jobban félek, saját véreink szolgai- 
sága a nemzetet egykor halálba vinné«, az a lökés, amelyet a Védegylet 
adott az iparnak, a katasztrófát is túlélné. Ideje azonban, hogy az

1 VA 345, 346.
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osztrák vámpolitika megváltozzék. Ha Magyarország kormánya tény
leg az volna, »minek törvény s alkukötések szerint lennie kellene«, 
akkor hozzá fordulnánk. így azonban csak egyetlen út marad : agi
táció azért, hogy a következő országgyűlés valóban megoldja a kérdést.

A megoldásnak, folytatja Kossuth, három módja van. Az egyik 
a közbenső vámvonal eltörlése, amit Dessewffyék is ajánlanak. Ez meg
ölné iparunkat, »a szomszéd pióczái« kiszívnák utolsó csepp vérünket. 
Kossuth élesen visszautasítja azokat a lépéseket, amelyeket a kormány 
a dohánymonopólium előkészítése céljából máris megtett. Ezek miatt 
»a birka türelmű szívnek« is lehetetlen fel nem háborodnia. A másik 
megoldás a teljes szabadkereskedelem,-tehát minden külső és belső 
vám felfüggesztése. Ez, Kossuth szerint, nem lenne rosszabb, mint 
a meglévő helyzet, mert nyersterményeinknek szélesebb piaca lenne. 
Különben is »a szabadság mindenütt és mindenben azon jótékony 
sajátsággal bír, miszerint a sebeket, miket tán kezdetben sújt, idővel 
minden bizonnyal meggyógyítja.« E liberális optimizmus azonban 
mégsem elég erős ahhoz, hogy Kossuth ne a nemzeti ipar védelmét 
lássa fontosnak. Felajánlja ugyan, ha Ausztriának is tetszik, a teljes 
vámszabadságot : de maga is tudja (»ne mystificáljuk magunkat«), 
hogy ezt csak érvként kell használnunk a »másik oldal« szabadkeres
kedelmi szólamai ellen, hiszen ebbe Ausztria amúgysem menne bele. 
A harmadik, Kossuth javasolta megoldás végül abban áll, hogy a meg
lévő, s eddig ellenünk irányult belső vámvonalat alakítsuk át úgy, 
hogy a »kölcsönös méltányosság alapján védjen jövendőben minket is 
ő ellenök.« Jogunk volna ugyan a bántalmakat rideg követeléssel meg
torolni, de válasszuk mégis a megegyezés útját. Kossuth nagyjából 
az 1844-es vámügyi felirati terv szellemében állapítja meg, hogy az 
országgyűlésnek befolyása van a vámok megállapítására, hogy a belső 
vámot Ausztriával közösen állapítjuk meg, de ahol nem érintkezünk 
Ausztriával, ott jogunk van a vámokat egyedül saját érdekünk szerint 
szabályozni. Kossuth »nemzeti öntudatból merített indinatióval« veti 
vissza a gondolatot, mintha ez engedmény lenne számunkra Ausztria 
részéről. Ehhez jogunk van, amit engedménynek nevezni »tűrhetetlen 
zsarnokság lenne.« Kossuth szavaiból világosan kitűnik, hogy Magyar- 
országot érzi a Habsburg-monarchia fontosabb részének, mert ez 
»magában is elég nagy« arra, hogy »az austriai ház koronáját leső rendű 
hatalmak polczán« tudja tartani. Erőnkbe vetett hite adja Kossuth
nak azt a biztonságot és lendületet, amely a vámkérdésen túl egész 
helyzetünk megítélésében vezeti. Beszéde végén a Védegylet nevében 
kinyilatkoztatta, hogy a jelen vámrendszer igazságtalan s hogy ezért
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kölcsönös méltányossággal úgy kell átalakítani, hogy az többé ne 
egyoldalúan ellenünk irányuljon. Aki azt állítaná pedig, hogy még ezt 
sem érhetjük el, »az egyszersmind azt is kimondaná, hogy Austria 
érdekei hazánk érdekeivel össze egyezhetetlen ellentétben állanak.« 
Mintha már a közelgő vihart hallanánk : »Jól meggondolja, hogy mit 
cselekszik, ki a magyar nemzetet ezen hitre kényszerítené, mert Istenemre 
mondom ollyasmire kényszerítené, mit neki sem Felséges királyunk, 
sem az ausztriai birodalom meg nem köszönne.«1

Amikor az 1844-es országgyűlési vámakció sikertelen maradt, 
az ellenzék a társadalmi izgatás és önvédelem fegyveréhez nyúlt. 
A védegyleti mozgalom, mint erőteljes előkészítés után pedig most 
ismét a vámkérdéshez értünk vissza. A kérdés, amelyre Kossuth beszéde 
is válaszolni próbált, az volt, hogy az ellenzék milyen vámpolitikai 
célkitűzéssel vonul fel az új országgyűlésre és mennyivel nagyobb 
erőt tud most annak érdekében kifejteni. Kossuth a Védegylet feladatá
nak mondotta az új vámtarifa tervének kidolgozását, s e feladatnak 
az új igazgató, Gorove, igyekezett is eleget tenni. A vámügyi vitákból 
azonban Kossuth sem maradt ki. A továbbiaknak a centralistákkal 
tudott még leginkább közeledést találni, akik ha egyes javaslatait 
éles bírálattal fogadták is, méltányosabban ítélték meg a Védegylet 
szerepét. A Pesti Hírlap által fölvetett vámszövetség gondolata mégis 
közelebb volt Kossuth álláspontjához, mint amit Dessewffyék akartak. 
Mindez azonban már továbbvezet az országgyűlés előkészületének 
kérdéséhez.

Kossuth ezen az emlékezetes augusztus 20-án még az Iparegyesület 
által rendezett első pesti iparos-összejövetelen is beszélt. A zsúfolt 
nap után azonban elkövetkezett lemondása. »Életem legfájdalmasabb 
perczeinek egyikét élem — mondja Kossuth a közgyűléshez intézett 
levelében, — midőn magán körülményeim által kényszeríttetve az 
országos Védegyesület igazgatóságát ezennel a tisztelt közgyűlés kezeibe 
leteszem.« »Mondhatatlanul fáj« viszontagságos életének e legszebb

1 Kossuth »értekezésének« sajátkezű fogalmazványa ránkmaradt (VA 347.). 
Nyomtatásban csak egy Magyar Szózatok címen, a cenzúrát kikerülendő Ham
burgban 1847-ben megjelent kötetben látott napvilágot Batthyány Kázmér 
beszédeivel és több más, politikai röpirattal együtt. A nyomtatott szöveg a 173. 
lapon elhagyja azt a jegyzetet, melyben Kossuth harmadik személyben, a kiadók 
nevében reflektál a Budapesti Híradó egy tolnai tudósítására, megszidva az 
»emberészből kivetkőzött bigot szolgaiság«-ot. A könyv szerint az értekezést 
Kossuth barátai rekonstruálták a beszéd vázlatos jegyzeteiből. A kézirat arról 
tanúskodik, hogy e részletes kidolgozást maga Kossuth végezte el.
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virágját letépnie, s csak »a kikerülhetetlen lehetetlenség« bírhatta erre. 
Barátai tudják indokait, melyek »gyöngédebb természetűek«, semhogy 
nyilvános tárgyalásuk neki fájdalmas ne lenne. Kéri, hogy lemondása 
»a hallgatás gyöngédségével fogadtassák.« A Védegylet működése 
»e szegény árva nép történeteiben időszakot képez«, természetes jelen
ség volt, s most már lelépése nem üthet »nemzeti szent ügyünkön csor
bát.« A levél hangja egyébként nem a fáradt lemondásé, hanem újabb 
küzdelmekre hív, új utakon. Kossuth hozzá méltó befejezéssel írja, 
hogy felszabaduló idejét »gyáva pihenésre« nem fogja vesztegetni.1

Kossuth indító okaival valóban tisztában voltak hivei. »Idő- és 
egyéb áldozatait (mondja a Hetilap tudósítója), mikkel a hivatalt 
viselte, csak mit udjuk, kiknek hozzá közelebb állni jutott a nyomorú
ságos életben szerencse.«2 Kossuth lépését nem is érezték meghátrá
lásnak. A közgyűlés háláját azzal fejzte ki, hogy Teleki László indít
ványára Kossuthot tiszteleti elnökké választotta. Ezután a közgyű
lésen résztvevő küldöttségek Batthyány Kázmér vezetésével Kossuth- 
hoz vonultak, emélkezetes jelenetben, köszönetét mondani. Az egyik 
dunántúli csoportban ott volt Madarász József, aki mint ifjú radikális 
kisnemes közel egy évtizede, a Törvényhatósági Tudósítások idején 
tűnt fel Kossuthnak. Amit a küldöttségek ünnepélyes sorban egymást 
váltják, rosszul is esik neki, hogy Kossuth most nem hajlandó vele 
politikai ügyekről beszélni.3 Pedig ők Tolnában, Fehérben azon gon
dolkoztak, hogyan lehetne nemzeti gyűjtéssel lapot venni Kossuthnak.

A lemondást követő hónapok sem hoztak biztonságos békét 
Kossuthnak. Egy fájdalmas megpróbáltatáson kellett még átesnie; 
ez a Kereskedelmi Társaság katasztrófája, Szabó Pál szökése volt. 
Wesselényihez írt, keserű hangú májusi levelében szinte az egyetlen 
vigasztaló pont a Kereskedelmi Társaság sikere és növekvő hitele volt. 
Kossuth még panaszkodott is a Szabó Pál elleni temérdek rágalom 
miatt : Szabó megbízással külföldre indul, erre elterjesztik, hogy meg
szökött és igazolásul vissza kell hívni. Kossuth ekkor még teljesen gya
nútlan. Az első csapás az augusztus 27-i közgyűlésen jött, amikor Szabó
84.000 forint veszteséget mutatott ki a mérlegben. Erre egy vizsgáló- 
bizottság vette az ügyet kezébe. A baj természetesen nem maradt titok
ban. A kormánypárti lapok szellőztetni kezdték, mire a Hetilap szep
tember 25-én egy névtelen, de valószínűleg Kossuth tollából származó

1 Kossuth levelét Gorove lemásoltatta első körlevelébe (VA 124, 5.). Közli 
Gelléri, i. m. 139—40. 1.

2 Hetilap 1846, aug. 25.
3 Madarász József, Emlékiratai, Bpest, 1886, 95 — 6. 1.
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cikkben óvta a közönséget a hamis hírektől, megállapítva, hogy a 
veszteség komoly ugyan (a 84.000-ből 62.000 az alaptőkét terheli) de nem 
dönti veszélybe a vállalatot. Kossuthék szeme akkor kezdett kinyílni, 
amikor a vizsgálóbizottság mindig újabb gyanús tételekre bukkant, 
Szabó pedig mindenféle ürügyek alatt vonakodott egész levelezését 
megmutatni. Kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy Kossuth nagy 
eréllyel és gondal járt el Szabóval, egykori bizalmasával szemben, 
mihelyt a legkisebb gyanú érzése felmerült benne. Szabó azonban, ami
kor végül sarokba szorult, október 22-én külföldre szökött. A csapás 
nagy volt. »Balesemények lelki erőmet nem könnyen zavarják meg« 
— írta Kossuth másnap, a sajtónak készített őszinte és részletes nyi
latkozatában. Most azonban az ő feje is szédül, ha a sikkasztás okozta 
erkölcsi és anyagi kárra gondolt. A vizsgálóbizottság megállapította, 
hogy Szabó ügyvitele »tudatlan, gyakorlatiatlan, könnyelmű s irreális« 
volt. »Minden lépését hazugság s áltatás kísérte« — teszi hozzá Kossuth. 
Az összes veszteség elérte a 155.000 forintot. Az ellenzék tekintélye 
is csorbát szenvedett. A kormánypárti sajtónak alkalma nyílt olya
nokat megállapítani, hogy a Kereskedelmi Társaság ügyei intézésében 
politikai rokonszenv játszott főszerepet (célzás Szabó ellenzéki szóla
maira és Kossuth bizalmára), s hogy az ügyvitelre hozzá nem értő 
ábrándozók gyakoroltak befolyást. A vádak elsősorban Kossuthot 
érték, hiszen ő volt Szabó lelkes pártfogója, és őt gáncsolhatták azzal, 
mint Horváth Mihály írja, »hogy hiányzik benne az emberismeret 
és ott is sokszor ábrándtól, phantásiától vezettetik, hol szigorú való
ságra, meztelen ténylegességre s az ész hideg, nyugodt megfontolására 
van szükség.«1 A csapás — válaszolta az ellenzék -— nem az egyik 
pártot, hanem az egész nemzetet érte. Méltatlan dolog az ellenzék ellen 
támadásra kárörömmel felhasználni. A Hetilap egyébként joggal írta, 
Kossuthot védő cikkében, hogy Kossuth »éjét nappallá téve munkált«, 
úgy igyekezett a társaság vagyonát, amennyire lehet, megmenteni. 
A nehéz órákban Kossuthnak aligha jutott eszébe, hogy egyénileg is
6.000 forinttal van érdekelve a vállalkozásban. Odaadó és kitartó 
munkával végül is sikerült a Társaságot a feloszlástól megmentenie, 
ha az komoly működést nem is volt képes ezentúl kifejtem. Kossuthék 
elérték, hogy a veszteség legalább egy részét, a mintegy harmincezer 
forintos tényleges pénztári hiányt fedezni tudták ; nagyrészét a sikkasztó 
apja saját vagyonából fizette ki, a maradék pedig kitelt Szabó hátra
hagyott kisebb értékeiből.

H orváh  M ih á ly , i .  m .  I I I .  143. 1 .
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Mialatt e nehéz napok lezajlottak, a Védegylet új igazgatója, 
Gorove István már szétküldte első, szerényhangú körleveleit Kossuth 
»hatalmas szózata« helyett.1 Kossuth lemondása veszteség híveinek, 
»kik hozzá védegyleti működéseink között megszoktuk olly bizalmasan 
felpillantani«; de veszteség az egész egyesületnek is. Mintha Kossuth 
távozásával kialudt volna a fény : a nemzeti mozgalomból most kifa
kult és sovány egyleti váz marad. Kossuth után ki is tudna újra áramot 
vezetni belé? A mindennap múlásával együtt vész bele a jelentéktelen 
dolgok nagy tömegébe.

*  *
*

Valóban az történt tehát, amitől néhány magyar félt s amit Bécs- 
ben egyesek előre megjövendöltek? A Védegylet eloszlott azzal a 
múlékony hevülettel együtt, amit a magyaroknál nem kell komolyan 
venni? Ismét kitűnt gyengeségünk? A látszat valóban erre mutat, 
ha a Védegylet gazdasági oldalára pillantunk s az elért gyakorlati 
eredményeket a kitűzött, nagy célhoz mérjük. Ez érthető is. Puszta 
lemondással és, mint Kossuth mondta : lábdobbantással nem lehetett 
egyszerre önálló ipart teremteni a szerény kezdetekből. Ahhoz, hogy 
Magyarországon komoly ipari fejlődés induljon, birtokrendszerünkben, 
közlekedésünkben, natur álgazdasági viszonyainkban nagy átalakulás
nak kellett bekövetkeznie. Mindenekelőtt a rendiség elavult életfor
máját kellett levetnünk. A mozgalom valóban siettette a fejlődést. 
Ezzel azonban a hazai termelés színvonalát lényeges mértékben mégsem 
tudta emelni és az idegen árunak sem állhatott igazi sikerrel útjába. 
Ugyanez az erő harc nélkül, pozitív iparpártolással még talán valamivel 
több eredményt érhetett volna el.

Mi már azonban nem is gazdasági mozgalmat látunk benne. Nem 
is, mint egykori ellenfelei, pusztán az ellenzék politikai módszerének 
alkalmazását. A Védegylet annak a fejlődésnek egy fokozata, amely 
magyar nacionalizmust tette mind szélesebb körben tudatossá. A »honi« 
megbecsülése, a nemzetgazdaság iránt megnőtt érdeklődés nem a gya
korlati gazdaság eredménye volt. A magyar nacionalizmus vált ezzel 
teljesebbé. Ami először egy szükebb kör lelkében égett, mindig széle
sebb tömegek közt talál visszfényre. Azon nemzeti-polgárias nézetek, 
amelyekből Vargha Zoltán a Védegyletet levezeti, a valóságban nagy
részt annak eredményei voltak. Kossuth minden ilyen lépése, függet
lenül annak sikerétől, a magyar nacionalizmust teszi élőbbé, teljesebbé,

1 Gorove id. körlevele 1846 szept. 4.
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követelöbbé. Ezen az úton nincs törés. Ez az erő egyenes vonalban foko
zódik. De Górandó, az egyetlen külföldi, akiben francia volta mellett 
is teljes az együttérzés a magyar ellenzéki mozgalom iránt, úgy látja, 
hogy a Védegylet alapítóinak nem is volt célja »Európa legagrárabb 
népét iparivá« tenni: Ausztriát akarták attól az adótól megfosztani, 
melyet Magyarország, ipari elmaradtsága miatt, méltatlanul fizetni 
kényszerült. A mozgalom pedig még jobban megerősítette a nemzeti 
érzést. De Gérandoban a magyar ellenzék önbizalmát érezzük : Magyar- 
országban a jövő erős országát látja, amely egyedül adhat a Habsburg- 
birodalomnak igazi súlypontot és jövendőt.1 Kossuth is érezte, hogy 
igazi sikerét nem a gyarló formák között, hanem a lelkek mélyén kell 
keresnie : »nincs erő s hatalom, mely a mozgalmaink által felköltött 
érzelmeket megsemmisítse.«2

A védegyleti mozgalom a magyar nacionalizmus utat keresésének 
tünete volt. A múló tünetre, a felületi jelenségre alapított jóslat két év 
múlva kapta meg az igazi választ. Ismételjük : a védegyleti táncvigal
mak virágfüzéres, biedermeier díszletei mögött az a tűz harapózik 
tovább, amelyből 48 roppant lángja csap nemsokára az ég felé. 
A formában van valami felemás, ezt önkéntelenül érezzük. De a magya
rázat könnyen érthető. Nyugaton a megszülető nemzet kész államkere
tet, egész hatalmi apparátust kapott kezébe. A magyar nacionalizmus, 
mint minden nacionalizmus, szintén hatalmi apparátusra, végső 
fokon a magyar nemzetállamra tart igényt. Amíg hatalomhoz nem 
jut, a lelkeket más pontokon is feszültségben tartja és kiutat keres. 
Kiutat a nyelvi kérdésben és, az előkészület utolsó évei alatt, a 
nemzetgazdaság kérdésében. Azért ebben, mert e téren bizonyos 
mértékig elégnek látszott az a társadalmi mozgalom is, amelyben 
a megyék kisnemeseit, a szélesebb réteget először próbálják központi 
irányításhoz szoktatni. Mindez azonban nem más, és nem is lehet 
más, mint pótlék, vágy az igazi után. Kitűnik ez azonnal, amikor 
a megduzzadt erőket az európai válság végre átveti a gáton 
és 48 tavaszán egy pillanatra úgy látszik, mintha a magyar nacionalizmus 
végleg kezébe kapta volna minden nacionalizmus célját : az önálló 
államot.

Kosáry Domokos

1 A. De Górandó, De 1’esprit public en Hongrie. Paris 1848. 488 — 99. ].
2 Hetilap 1846, i .  sz. (Tájékozás).
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FÜGGELÉK.

I.

KOSSUTH LAJOS BESZÉDE GR. BATTHYÁNY LAJOSHOZ.

1844 augusztus 4. (Vörös Antal másolatában, VA 310.).

Az iparegyesületet erőnk csekélységéhez s az akadályok nagyságához képest, 
Isten sikerrel áldotta meg, úgy hogy minden évi közgyűlésünk a növekedő siker 
tágabb munkakör s gyarapodó fejlődés örömét nyujthatá a hazának, mellynek 
már már szívvérébe ment átal a nemzeti műipar iránt általunk felköltött figyelem, 
mellyben nemzetünk immár a civilisatio egyik hatalmas mozgonyát, az országos 
jólét egyik kútforrását s a nemzeti függetlenség egyik támaszoszlopát kezdi 
ismerni, kezdi méltánylani. És ezért mi megszoktuk immár egyesületünk minden 
közgyűlését elégedéssel a múltra nézve, reménnyel a jövőre nézve, s a kitűrés 
ösztönével hagyni el. Ez évi közgyűlésünket azonban öröm helyett fájdalommal, 
remény helyett aggodalommal, ki tűrésre ösztönző bizalom helyett csüggedéssel 
hagyók el, mert Méltóságodnak egyesületünk elnökségéről lemondó levelét vevők. 
Elvonult szemeink előtt egyesületünk keletkezésének, egyesületünk fejlődésének 
emlékezete. Méltóságod volt az, ki a keletkezés első perczében, midőn csak czélunk 
jóságában erősek, de minden egyébben gyöngék, s minden hathatós támaszban 
szükölködők valánk, Méltóságod volt az, ki hajónk kormányrúdját vezérlő kezeire 
méltatva, tisztelt nevét hatályos erélyét, s a nemzetnek ezekhez csatlakozó tisz
teletét nyujtá a közönségnek zálogul, hogy egyesületünk megérdemli a pártfogást, 
mert a nemzet megszokta jónak hinni azt, mit Batthyány Lajos vezérlő karjaira 
vön ; s amit mi különben évek munkásságával sem tudtunk volna talán kivívni, 
azt Méltóságod nekünk csatlakozásával első perczben ajándékul hozá, nagyaink- 
nak s a közönségnek pártfogását, Méltóságod vezeté keresztül egyesületünket az 
alakulás nehéz munkáján ; Méltóságod a hiteles pecsét, melly egyesületünk irányát, 
színét és szellemét nemzet és kormány előtt személyesíti. Méltóságod csatlakozása 
volt müiparos hazánkfiainál az önbecsérzetnek emeltyűje, Méltóságod az Ipar
egyesület elnökségének elvállalásával az ipar érdekeinek ország és kormány előtt 
hatályos képviselésével, áldozataival, vállalataival, tetteivel a műipar fogalmának 
tisztességet adott, s annak nemzeti jelentékeny ség fokára emeléséért többet tőn, 
mint akárki más ; de én nem akarom Méltóságod szerénységét sérteni hosszasan 
számlálgatva mind azt, amivel egyesületünk Méltóságodnak tartozik, és mind 
azon fontos érdekeket, mellyek lelépése által árván maradnának egyesületünk 
kebelében. Csak annyit mondok, hogy Méltóságod lelépése egyesületünkre mond- 
hatlan csapás volna. A közgyűlés, mellynek küldöttei vagyunk, nem akarhatott, 
nem tudott megbarátkozni e veszteség gondolatával, s enyhülést csak azon 
reményben keresett, hogy Méltóságod, ki egész életét a Hazának szenteli, engedni 
fog egyesületünk köz és egyetemes kérésének, mellyet tolmácsolva, kérjük Mél
tóságodat, hárítsa el rólunk e csapást, adja vissza magát egyesületünknek s engedje 
megvinni az örömhírt, hogy méltóságod továbbá is tisztelt elnökünk marad. 
Itt az idő Méltóságos Gróf, hogy sociális törekvéseink mécseit az országos hata
lom nemzeti szövétnekké fűzze, míg ez elérve nincs, mi pályánknak csak felén 
vagyunk. Gróf Batthyány Lajos nem szokott félúton megállani. Egyesületünk



524 K O S Á R Y  D O M O K O S

érdekeinek nem csak Méltóságod rokonszenve által, de Méltóságod személye 
általi hivatalos képviseltetése ország és nemzet előtt oily momentum, melynek 
hiányát nem tudnók kipótolni ; nekünk ez a siker és győzelem jelképe, mert 
a nemzet megszokta győzelmes ügynek nézni azt, mit Méltóságod vezérlő kezei
ben tart. Ha Méltóságod valamitől visszalép, azon ügy erejének legjobb részéről 
fosztatik meg, mert csorbát szenved a közbizodalomban, s amivel Méltóságod 
felhagy, az mintegy vesztett állásnak tekintetik. Mentsen meg ettől minket 
Méltóságod, s engedjen azon örömmel s vigasztalással távoznunk, hogy a társa
dalmi törekvések politikai momentumát is méltányolva egyesületünk elnöksé
gét tovább is viselni méltóztatik, amiért Méltóságod előtt egyesületünk nevében 
ezennel újra meg újra könyörgünk, remény és aggodalom közt kérve becses 
megnyugtató válaszát.

II.

KOSSUTH VÉDEGYLETI FELHÍVÁSA 

1844 október 9. (VA 13 Sk. fogalmazvány,)

Felszólítás a Magyar Erdélyországi s kapcsolt re'szekbeli különösen pedig Budai 
s Pesti gyárosokhoz iparűzőkhöz s kereskedőkhöz. A honi gyár és műipar felvirágoz
tatását célzó Országos Védegyesület Pozsonyban a KK és RR Országos teremé
ben f. é. October 6. közgyűlést tartván, miután alapszabályait megalapította 
Gróf Batthyányi Kázmér urat az egyesület elnökévé, Gróf Teleky László urat 
alelnökké, s az alulírottat igazgatóvá elválasztotta, s a központi igazgató 
választmányt is elrendezte s kinevezte volna, az egyesületet az egész országra, 
Erdélyre s a kapcsolt részekre nézve alakultnak ünnepélyesen kinyilatkoztatá. — 
Ennek következtében az aláírt tagoknak kötelezettsége immár életbe lépvén, 
az aláírások országszertei szaporítása iránt az intézkedések megtétetvén s álta
lában az egyesület szabályszerű munkálódása megkezdetvén, mindenek 
előtt szükséges, hogy tudva legyen országszerte mi s hol gyártatik, s készít
tetik, s az országban készült iparmü-czikkekből mi, hol és ki által árultatik? 
— miszerint az egyesület tagjai műipari szükségeinek fedezhetése iránt kellőleg 
értesíttethessenek ; s azon iparmű-czikkeknek mellyek már kaphatók illendő áron 
gyors kelet és forgalom szereztethessék ; a mi pedig még vagy nem, vagy nem 
elegendő mértékben gyártatik, s készíttetik, annak keletkezésére lépések tétet
hessenek. — Ezennel van tehát szerencsém Magyar, s Erdélyország és a kapcsolt 
részek minden gyárnokait, műiparossait, s honi iparművekkel foglalkozó keres
kedőit, különösen pedig a Budapestieket hazafiúi bizodalommal felszólítani, 
ne terheltessenek velem érintkezésbe bocsátkozni, hozzám biztos alkalmakkal 
mustráikat, árjegyzékeiket beküldeni, engem az iránt, hogy minő kiterjedésbeni 
s minőségbeni rend élmények elvállalására volnának készek, előlegesen tudósítani s 
általában a magyar műipar forgalmának élénkítésére vonatkozó ajánlataikat s javas
lataikat tudatni.—Bátorkodom azonban a honi műiparral foglalkozókat tisztelettel 
figyelmeztetni, miként a méltányos ár a gyors kelendőségnek leghatályosabb 
biztosítója, s hogy az egy sülét igazgatóságának egyik kitűnő hivatásához tartozik 
afelett őrködni, nehogy a belföldi Czímnek külföldi áruk általi bitorlásával az 
egylet tagjainak hazafiúi czélja ki játszassák ; gyárnokok tehát az egyesület részé-
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TŐli pártfogásra csak úgy számíthatnak, ha az igazgatósággal tudatott állandó 
bélyegeket s ismertető jegyeket tartanak, a kereskedők pedig azt, hogy honi 
iparművekkel foglalkoznak bebizonyitandják ; melly esetben arról az Egylet 
igazgatóságától elismerő levelet kapandnak ; s a forgalom szaporítása körül 
mutatandó érdem és buzgóság esetében érdempénzekkeli kitüntetésben is része- 
sítethetnek. — A küldemények vagy egyenesen lakásomra (Pest Vurm-udvar 
I-ső emelet közvetlenül a főlépcsőnél) vagy pedig az Iparegyesület szállására 
(Újvilág s Hatvani utcza szeglet Ilkey ház I-ső emelet) utasitandók. Költ Pesten 
October 9-kén 1844.

Kossuth Lajos.

III.

KOSSUTH LEVELE GR. BATTHYÁNY KÁZMÉRHOZ.

Pest, 1844 október 17. (VA 314).

Méltóságos Gróf Elnök úr !
Van szerencsém jelenteni, miként egyesületünk munkás előmozdítása végett 

tegnap faluról már végkép beköltözém, s amennyire egészségemnek még folyvást 
kétséges állapotja megengedi, semmit sem mulasztandok el, ami egyesületünk 
érdekeit előmozdíthatja.

Tegnap Stuller ur által szerencsém volt a honi iparművesekhez szóló azon 
figyelmeztetést felküldeni, mellyet hírlapokba akarék iktatni. De a Censura 
meg nem engedé. Ha egyszer a vidéki biztosságok rendezve lesznek, megvagyok 
győződve, hogy az időszaki sajtót — ha épen máskép nem lehet — munkálódá- 
sainkban nélkülözhetendjük, de mostani helyzetünkben annyira kipótolhatlannak 
tartom azon elég száraz ás hideg felszólításnak hírlapokba iktathatását, hogy 
ha ez csakugyan nem történhetnék, alig tudom milly eszközhöz nyúljak. Kérem 
annakokáért Méltóságodat, méltóztassék annak átbocsátására nézve hathatós 
közbenjárásával minden lehetőt a főherceg Nádornál megkisérleni, engem pedig 
a dolog eredménye felől minden esetre mihamarébb értesíteni.

Ha Nagyságod közbenjárásának e részben kivánt eredménye nem lenne, 
azt hiszem alig maradand egyébb hátra, mint minden magány útnak használá
sán kivül még a törvényhatóságokat is felszólítani, hogy a gyárnokokhoz s a honi 
iparművekkel foglalatoskodó kereskedőkhöz intézendő felszólítást kebelükben 
közhírré tegyék. Erre nézve azonban azon kérdés adja magát elé, tanácsos-e a 
törvényhatóságokhoz e kéréssel fordulnunk, mielőtt velők alakulásunkat hiva
talosan tudatván pártfogásukat az alapszabályok közlésével kikérhetnők. — 
Erre nézve a választmány határozatát tartom annyival inkább szükségesnek, 
mivel akár mi felszólítás bocsátassék is a törvényhatóságokhoz, az csak Nagy
ságod nevében, s aláírásával történhetnék.

Az alapszabályok minden oldalról nagyon sürgettetnek. — Kinyomatásuk 
iránt már intézkedtem, azonban fájdalom 5 — 6 hétbe kerülend legalább is, még 
kézhez kapom*

Az alapszabályi kivonatot azonban mihelyt Pozsonyból megkapom, egy hét 
alatt lythographiroztathatom — ha ugyan a lythographirozással megelégszik 
a választmány (az alapszabályok nem lythohographirozva hanem nyomtatva lesz-



526 K O S Á R Y  D O M O K O S

nek.) Kérdés tehát be kell-e a törvényhatóságokkali közlekedésre nézve a diéta 
végét különösen a követ jelentési gyűléseket s az alapszabályok kinyomatását 
várnunk? ha igen, mi mellett különösen azon ok szól, hogy akkor már a most 
országgyűlésen lévő leghatályosb férfiak hon lesznek — úgy minden további 
lépésem függőben marad — ha pedig tanácsosnak látszanék időt nem veszteni — 
mi mellett ismét fontos okok szóllanak, különösen az, hogy ha országgyűlés 
végével az ügy barátai hon lesznek, hon lesznek annak ellenségei is s minden 
órányi késleltetés tágasb rést nyit az ármány és rémítgetés ellenhatásának, s 
hideg vizet önt a sarjadzó enthusiasmusra — úgy a dolgot tán az által lehetne 
közvetíteni, hogy most csak az alapszabályi kivonat küldetnék meg a törvény- 
hatóságoknak (mit különben is könnyebben elolvasnának közgyűléseken) s az 
alapszabályok per extensum megküldetni igértetnének. így egyesíteni lehetne 
a pártolásra felszólítást az iparmüvesekhezi felszólítás köröztetésének kérelmével. 
E részben tehát rendelést várok ; körömben magamat ahoz alkalmaztatand6.

Szükségesnek látnám, hogy Méltóságod az igazgató választmány Pozsony
ban nem lévő tagjait megválasztatásukról, addig is mig a választmány ünnepélyesen 
megnyittatnék, értesíteni s mindeniknek egy egy aláirási ivet küldeni méltóztatnék.

Én a választmányi tagok névsorát hírlapokban közleni már megkísértettem 
volna, de attól várok, mit méltóztatik Császár Sándor ur iránti javaslatomra 
határozni. Az egyesületi ügyek természetében fekszik, hogy illy tekintetben 
nem igen kellene a nehézkes formákhoz ragaszkodni. — Ez legalább az én igény
telen véleményem.

Az elnöki remek beszéd kinyomathatásához fájdalom csaknem minden remé
nyem elveszett. Holnap kisértem meg az utolsó lépést.

Az aláirási iveket a mint kezemhez kapom folyvást küldözgetem fel Méltó
ságodhoz ; alázatosan kérem méltóztassék Jegyző urat utasítani, legyen ő szives 
velem folyvást tudatni kiknek küldettek Pozsonyból illy ivek ; nehogy én ollya- 
noknak is küldjék, kik már ellátattak, nekem pedig minden esetre a már hozzám 
visszaküldötteken kívül még legalább egy pár száz magyar, s vagy 60 német 
ivet visszaküldetni.

Az ajtókra függesztendő jegyek már nyomatnak, a jövő héten készen lesz
nek — egynek egynek ára mintegy 5 — 6 pkrba kerül. Parancsolja-e Méltóságod, 
hogy egy csomót Pozsonyba felküldjek.

A gyámok világban nagy a mozgalom. Alkudozásokban vagyok Valero 
selyemgyárának kiterjesztése, egy más uj selyemgyár alakítása, egy nőruha kelme
gyár ; egy a rumburgival vetekedhető vászongyár; egy illatszergyár s egy 
gyapotkelme szövő egyszersmind képző intézetül szolgálandó telep s két posztó 
és egy pakfonggyár iránt. De sok helyűvé részvények kellendenek — hol vesszük 
azokat e szegény hazában.

Valero selyemgyára már is igen megszaporitá munkásságát; már napon
kint több és több kelme kapható rakgyárában. — Nem parancsolja-e Nagyságod, 
hogy azon esetre, ha ne talán uj pesti lakát butoroztatni méltóztatnék, némi 
bútor szövetek : például bársony, plüsch, selyem, lószőr s talán bőr iránt is egy- 
kissé széttekintsek. Kárpitosnak Wiener védegyleti tagot ajánlom, ki Gr. Károlyi 
István Fóthi kastélyát is butorozá, az iparegylettől pedig medaillet kapott.

Az alapszabályok nyomatására nézve még egy alázatos megjegyzésem van. 
Az határoztatott, hogy 1000 magyart s 500 németet nyomassak. Ezt nehezen fogom 
eszközölhetni — kissé nagyobb keresettel kell ingert adnom a nyomtatás elválla-



K O SSU T H  É S  A  V É D E G Y L E T 527

lására. Szabad legyen-e, ha máskép nem tehetném 2000 magyart, s 1000 németet 
nyomtatnom? — A kivonatra nézve azt olvasom a nekem leküldött jegyzőkönyv
ben, hogy csak annyi nyomassék a hány aláírási ív ; tehát 6000. Nekem volt 
szerencsém előterjeszteni, hogy ebből több kell, — s ha csak 1j i iv leend az egész 
jónak látnám annyi ivet nyomatni, ahány az aláirási iv, — tehát 6000 (nem 
példányt, mint a jegyzőkönyvben áll, hanem) ivet, az az 24.000 példányt. — 
Ezt akkor a választmány elfogadta s Jegyző ur csak abban tévedett, hogy iv 
helyett példányt irt a 6000-hez. Én azonban kötelességem szerint a Jegyzőkönyv
höz fogom magamat tartani.

Mély tisztelettel s nagyrabecsüléssel 
Nagyságodnak

alázatos szolgája 
Kossuth Lajos

A magyar aláirási ivekből már kifogytam — e pillanatban is sürgettem. —

IV.

KOSSUTH LEVELE GR. BATTHYÁNY KÁZMÉRHOZ 

Pest, 1844 október 18. (Sk. fogaim. VA 315, másolat 316.)

Méltóságos Gróf Elnök úr !
Műipari szükségeink egyik legkiáltóbbika kétségtelenül a gyolcs, melly a 

finom rumbargi és hollandiai vászonhoz szokott urak és hölgyek kényesebb ízlését 
kielégítse s úgy ár, mint minőség tekintetében a legjobb külföldiekkel versenyez
hessen .

Szerencsém volt, egyletünk igazgató választmányának egyik legmunkásabb, s 
iparkörben legnagyobb practicai hatású tagja Kanicz Emanuel nagy kereskedő 
fáradhatatlan közbenjárása után, Glancz úrral pesti lakos, és kereskedővel érint
kezésbe lépni, ki minden tekintetben azon kevesek egyike, kik honunkban a gyolcs
gyártás meghonosítására minden szükséges ismeretekkel bírnak, gyakorlati tanul
mányait a legjobb illynemű külföldi gyárakban, nevezetesen ipának Rumburg 
szomszédjábani Weiszenfeldi gyárában szerezvén.

Glancz ur tehát egy gyolcs gyárnak részvénytársaság utjáni felállítására, olly 
módon ajánlkozott, hogy a vállalatnál magát igen nevezetes pénzerővel maga is 
érdeklendi; mert vagyonos ember, ki eszén s avatotságán kívül pénzel is kész a 
vállalathoz járulni.

Azt gondolók, hogy sokkal könnyebb lesz a vállalat létesítése, ha a tőke 
kiszámításában nem kell költséges épületekbe fektetendő nagy holt tőkét is számba 
vennünk, s úgy találtuk, hogy ha alkalmas épületre költség nélkül szert tehetnénk, 
100.000 pforinttal a vállalatot nagyszerűn létesíthetnők, s a jövő tavasszal már 
meg is indíthatnék.

Pest szomszédjában Palotán, gr. Károlyi István jószágán, van egy nagyszerű 
épület, mellyet hajdan egy csakugyan Kanicz nevezetű pesti lakos, maga költ
ségén posztógyárnak ollyformán épített, hogy 20 évi használat után ingyen 
száljon az uradalom birtokába. A vállalkozó — (illyenek voltak akkor az idők I !)
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ioo.ooo pftnyi értékét veszté el e vállalatban s 3 hó előtt, mint rokoni kegyelmé
ből éldegélő szegény halt meg Pesten nyomorúságban. A gyár természetesen az 
uradalomra szállott, s most minden haszon nélkül egészen üresen áll. — Palota 
egyébiránt a gyárvállalatra más tekintetben is tökéletesen alkalmas ; elegendő jó 
vízzel is bír mind a gépek hajtására, mind kallózásra. — Glancz úr Kanicz 
úrral holnap megyen ki Palotára figyelmesebben körültekinteni.

Már én úgy gondolom, hogy ha gr. Károlyi István úr reá bírható volna, hogy 
azon egészen üresen álló és semmit nem jövedelmező gyárépületet, s a szükséges 
fejérítő telket, a vállalkozandó részvénytársaságnak olly módon átengedje, hogy 
annak mérséklett ára fejében részvényeket vállaljon el, s ekkép mint fő vállal
kozó, a társaságnak élire álljon ; semmi kétségem, hogy ezen kívül 100.000 pftnál 
többre a részvénytársaság megalapításához szükségünk nem lesz, ezt pedig annál 
könnyebben összecsinálhatnók, mivel Glancz úr annak nevezetes részét maga 
elvállalja.

Azonban mielőtt a tervhez hozzá fogunk, okvetlenül tudnunk kell, lehet-e 
reménységünk gr. Károlyi István úrnak fentebbi mód szerinti pártfogásához ; 
mert ettől függ, hogy mennyi tőkére tervezzük a vállalatot.

Én gr. Károlyi István úrban egy lelkes hazafit tisztelek, s a honi műipar 
iránti rokonszenvét mint az iparegylet aligazgatója a tettek mezején is tapaszta
lául, s nem is kételkedem tehát, hogy ha Méltóságod őt erre hathatósan felszólítani 
méltóztatik, 6 hónap alatt egy nagyszerű gyolcsgyár munkásságával mutatha- 
tandjuk meg a hazának, hogy a magyar nem csak üres kolompot rázott, midőn a 
nemzet műiparának emelésére kezet fogott; és bizalmat nyerendünk önmagunk 
iránt, bizalmat öntendünk a tettek mezején hazánk fiaiba egyesületünk iránt.

Alázatosan esedezem annakokáért Méltóságodnak, méltóztassék gr. Károlyi 
István urat az említett vállalatnak illy módoni létesítésére hathatósan felkérni, őt 
egyszersmind egy aláírási ív átküldésével egyesületünkhöz járulásra felszólítani.

Tudomásul van szerencsém azt is közleni, hogy Glancz úr testvérének Pesten 
papír-pecsétnyomó intézete van (Relief-Siegel-Druckerey), s azon enyves pecsé- 
tecskék nemében, mellyek levelezéseknél használtatni szoktak, nincs olly czímer, 
név, jelkép, betű, emblema, arczkép sat., mellyet az aranyszintől a fejérig, a leg
gyönyörűbb modorban ne tudna készíteni. Művei ekkorig Párizsi név alatt árui
tattak ! ! — Az iparegyletnél a jövő héten láthatandó mustra lapjai meglepő szép- 
ségüek. — Rakhelye van a Bécsi utszában Karacs és Czehák firmája papír keres
kedésben.

Pozsonyban létemkor sokan tudakozák, van-e Pesten spanyolviasz-gyár. 
Jelentem, hogy van, bár még nem a legjobb minőségű. A gyámok neve Pfänder. — 
Esztendőre lesz egy másik is. Ezt is Kanicz úrnak köszönhetendjük.

Tegnap ismét mentek fel aláírási ívek — a rovatmellékletek holnap mennek 
fel. Ezeket Jegyző úr ne küldje vissza, sőt inkább tartson meg minden fejezethez 
két rovat mellékletet. — Ekkorig csak egyet szokott mellékelni, pedig kettőt kell. 
De a fejezeti ívekből esedezem egy pár száznak minél előbbi leküldéséért.

Mély tisztelettel s nagyrabecsléssel 
Méltóságos Gróf Elnök úrnak

Pest octob. 18. 1844
alázatos szolgája 

Kossuth Lajos
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V.

KOSSUTH LEVELE »A T : CZ : VÁCZI NEMZETI CZÉLLÖVÉSZ 
EGYESÜLETNEK.«

Pest, 1844, november 1. (Sk. fogaim. VA 318.)

Tisztelt Uraim !
Ha bár tisztelt Uraságtoknak nagybecsű szívessége, minélfogva magamat 

tagtársuknak nevezhetni szerencsém van, engem ezen tisztelt egyesülethez szoro
sabb, — nekem igen kedves — viszonynyal nem csatolna is ; sokkal több alkalmam 
volt, tisztelt Uraságtoknak minden alkalommal fényesen kitüntetett hazafiságukat 
áldozatokban is tapasztalni, hogy sem kételkednem szabad volna, miként min
denre nézve, mi e honnak díszére, javára czéloz, tisztelt Uraságtoknál a hazafi 
kérelem mindig hű rokonszenvre, meleg csatlakozásra talál.

A naponkint terjedő pénztelenség, s mind inkább rémítő jelekben mutatkozó 
elszegényedés, mintegy erővel készteti a hazafit, hogy szétnézzen ezen szomorú 
állapotnak okai, és szétnézzen az eszközök után, mellyek rajta segíthetnének. És e 
szemlélődésben lehetetlen mindenek előtt szemünkbe nem ötleni, mikint a köz 
nemzeti elszegényedésnek egyik legátkosabb forrása azon körülmény, hogy e hazá
nak műipara nincs, s így műipari szükségeit saját szorgalmával nem fedezvén, 
sokkal több pénzt kénytelen évenkint külföldi gyárműczikkekért kiadni, mint 
amennyit nyers termékeiért külföldről be vészén. Pedig nemzetek gazdasága ugyan 
azon törvényeknek van alávetve, mint egyeseké. A ki többet költ, mint mennyit 
be vészén, tönkre kell jutnia előbb vagy utóbb.

Ebből természetesen következik, hogy nemzetünk közgazdaságának napon
kint süllyedő mérlegét helyre hoznunk csak az által lehet, ha benn a honban fel
ébresztjük a műipar szorgalmát, magunk készítjük, a mire szükségünk van, s 
ekként egy részt nyers termékeink értékét feldolgozás által megsokszorozzuk, más 
részt ha csak egy részét is azon pénznek, melly most külföldre szivárog, saját 
gyárnokainknak, iparmüveseinknek nyújtván, édes hazánknak meggazdálkodjuk ; 
— édes hazánknak mondám — mert a haza összes vagyona egyesek vagyonának 
összegéből áll ; tehát minden garassal, mellyet külföldi készítményért adunk, míg 
azon belföldit vehetnénk, a hon vagyonát csonkítottuk meg. — Vegyük fel például, 
hogy a hazában 500.000 ember találkozik, kiknek mindenike ekkorig 40 pftot 
adott ki külföldi posztóért, selyemért, gyapotért, vászonért, bőrért, s egyébb 
készítményekért ; ha már ezen 500.000 ember magának törvényül szabja, hogy 
amiből honi iparművet kap, abból külföldit venni nemfog, s ennek következtében 
a 40 ftból évenkint csak 20 ftot ment is meg a kiszivárgástól, évenkint 10 m io  
forint van a hazának meggazdálkodva.

Tehát honi műipart teremteni, ebben áll e honnak mentő eszköze, melly a 
nemzetet nem csak a naponkint terjedő elszegényedéstől megóvni, hanem köz
jólétre is képes juttatni ; mert a virágzó műipar jutalmazólag hat vissza a föld
mívesre, virágzásra hozza a kereskedést, s a munkás szorgalomnak olly kincs 
forrását nyitja meg, mellyel a világ minden aranybányái sem mérkőzhetnek.

Másutt roppant áldozatokat tettek országiások és nemzetek, hogy maguk
nak ezen kiapaszthatatlan kincsforrást megnyissák, nekünk sajátlagos viszonyaink 
között alig maradt más eszközünk mint, hogy így szóljunk : »Atyámfia ! készíts
É vkönyv az 1942. évre. 34
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posztót, vásznat, selymet s úgy én elibe teszem művedet a külföldinek, s illendő 
áron megveszem azt.« Ezen eszköz ép olly ártatlan, mint hatalmas ; ártatlan, 
mert olly embert még is csak nehéz gondolni, a ki ebben felakadhatna ; hatalmas, 
mert az emberi természetben fekszik, hogy akad ember a ki dolgozzék, ha látja, 
hogy munkájának jutalmát veszi. — Ezen egyszerű szóval tehát, ha annak száz 
ezrek adnak életet, nem csak azt eszközlők, hogy a külföldi iparművek a honit 
saját piaczunkról le nem szorítják, hanem egyszersmind azt is eszközlők, hogy 
napról napra több s jobb mű gyártassék, s a műiparnak minden néposztályra 
kiterjedő jótékonysága közöttünk meghonosodjék.

Ezen meggyőződés hozta létre az Országos Védegyesületet, melly magát múlt 
October 7-kén Pozsonyban, az ország attyainak honunk viszonyaiba közelebbről 
avatott körében ezernyi ezerek jelenlétében, ezerek hozzájárulásával megalakitá ; 
s melly az ország nagyjainak, a nemzet képviselőinek, a hon legmagasb állású lelkes 
hölgyeinek (minők Batthyányi Lajosné, Károlyi György né grófnők stb.) csatlako
zását már is megnyerő. Az egyesület elnökévé Gr. Batthyányi Kázmér, a szintolly 
gazdag mint lelkes hazafi, alelnökévé Gróf Teleky László, nemzeti jogainknak s a 
nép érdekeinek a főrendi táblánál erélyes polgár bajnoka, választattak ; csekély 
személyem pedig az egyesület igazgatójává, tehát végrehajtó tisztviselőjévé 
neveztetéssel tiszteltetett m eg; egyszersmind igazgató választmány is rendez- 
tetett, mellynek egyik főhivatása ezen törvényszerű egyesületet az ország minden 
vidékein elterjeszteni.

Van tehát szerencsém a tisztelt Nemzeti czéllövész egyesületnek 3 aláírási 
ívet s minthogy az alapszabályok még nyomtatva nincsenek, azoknak legalább 
kivonatát 6 példányban, azon alázatos kéréssel, egyszersmind hazafiú reménnyel 
megküldeni, hogy az egész ország közös javára czélzó Országos Védegyesület 
tisztelt Uraságtok ismeretes hazafiságában buzgó pártolásra találjon, s ezen párto
lás s tisztelt Uraságtok szíves közbenjárása által Vácz városának érdemes közön
sége a legelsők egyike legyen, mellyek magokat az alapszabályok értelmében, a 
Védegyesület vidéki osztályaivá megalakítják. — Nagyon lekötelezve érezném 
magamat, ha tisztelt Uraságtok engem annak idejében az aláírások gyűjtésének 
sikeréről értesíteni méltóztatnának ; mert nagyon óhajtanék, több barátaim kísé
retében, a Váczvidéki osztály alakító közgyűlésének örvendező tanúja lenni.

Fogadják tisztelt Uraságtok szíves tiszteletemnek őszinte kijelentését, mellyel 
becses kedvezéseinkbe ajánlva vagyok 

Tisztelt Uraságtoknak 
Pesten Novemb. 1 napján 1844

alázatos szolgájuk s tagtársuk 
K. L.

VI.

KOSSUTH LEVELE GR. BATTHYÁNY KÁZMÉRHOZ 
Pozsony, 1844 november 2. (Eredeti VA 319).

Méltóságos Gróf Elnök ur !
Kezdet óta erős meggyőződésem volt, hogy a minő beláthatatlan fontosságú 

az országos Védegyesület, úgy teljes sikerét csak az által lehet biztosítani, ha az 
egyesületnek pusztán passivus oldalánál meg nem állapodunk, hanem minden
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kitelhető energiával active is fellépünk a magyar műipar megalapítására, külön
ben a hosszas nélkülözés kénytelensége, a tagok enthusiasmusát meghütené, 
s egyesületünk, a nemezet kimondhatatlan kárával megbuknék okvetlenül.

Az activ munkálodás ezen szükségét még kézzelfoghatóbbá teszi, a kormány
nak inpoliticus ellenkezése, melly valósággal a botrányig megyen.

Fő kötelességemnek tartottam tehát, minden igyekezetemet gyár vállalatok 
mozgásba tételére fordítani. Lesz szerencsém e részbeni lépéseimről Méltóságod
nak személyesen számot adni.

Mindenek között Valero Antal pesti selyem gyámok ur volt első, ki felszó
lított, hogy gyárának 500.000 pftnyi alaptőkére emeléséhez, a Véd egyesület 
részéről segédkezet nyújtsak. Felszólítását el kellett fogadnom mert 1. tagad
hatatlan, hogy akár jövendőben keletkezendő, akár már létező gyárainkra nézve 
mellőzhetetlen feltételnek tartom, hogy olly szilárd alapra tétessenek, miszerint 
minden ármány minden ellenségeskedés ellenében, bár mi mesterséges keres
kedelmi crisist is kiálhassanak, 2. mert az egyesületi tagok, szükségeikre nézve 
nyombani kielégitást igényelnek, pedig akár melly még nem létező gyárvállalat
hoz fogjunk is, azt nem lehet egy dobbantással olly karba tenni, hogy dolgoz
hasson, erre minden esetre legalább y2 sőt egy év is kell ; itt pedig a gyár már 
megvan, minden készen áll, s mihelyt a nagyobb pénz erőrül bizonyittatik, mun
kálatait azonnal a legszélesebb alapra fektetheti. Ez pedig ennél fontosabb tekin
tet mivel 3. oly kelméről van szó, melly a hölgy világ első szükségei közé tartozik ; 
a hölgyek csatlakozása nélkül pedig bajosan boldogulunk s az ő csatlakozásukhoz 
sokkal több reményünk lehet, ha egy nevezetes czikkre nézve, legkényesebb 
igényeik is nyomban teljesíthetők lesznek. 4. mert legkönnyebben sikerülhetőnek 
hiszem egy részvénytársaságnak olly vállalatra alakítását, mellynél a részvény- 
tőke veszélyeztetve nem lesz, hanem 6 pcent kamatával együtt biztosittatik. 
Végre 5. mert ha az első ajánlatot, melly gyár vállalkozásra — s kivált illy ala
pokon, s illy tekintélyes ember által tétetett, az egyesület részéről visszautasi
tattam volna, minden hitelünket, s erántunki bizodalmát eljátszhatánk ; mig 
ellenkezőleg ennek az egyesület szárnyai alatti rögtönös létrehozása állásunkat 
kimondhatatlanul megszilárdítja.

Ezen okoknál fogva Valero ur ajánlatát készséggel fogadtam ; az alap
szabályokat kidolgoztam, vele elfogadtattam ; hirtelenében kivált a pesti 
kereskedőségből nehány urat egybehívtam kik is a dolgot szintúgy elfogad
ták, s Valero ur 200.000 ftján kívül nyomban és másnap mintegy 25.000 pftot 
írtak alá.

Méltóságod tudja, mi nehezen viszi magát reá a kereskedő, hogy magát 
industriálékban érdekelje ; annál örvendetesebb tehát, hogy ezen tervhez még 
a pesti kereskedőség is csatlakozik ; s annál fontosabbá vált a dolog létesítése, 
mert ha nem létesülne a védegyesület iránt különben sem igen barátságos keres
kedőség, ürügyül használná azon hiedelemnek terjesztésére, hogy az egész véd
egyesület erőtlen, sőt nevetséges üres demonstratio, s hogy a magyarban vagy 
erő nincs vagy nincs akarat a dolgot valósággá tenni.

Az aláírók mint mondám nagyobb részt Pesti kereskedők egy szívvel lélekkel 
abban állapodtak meg, hogy Méltóságodat tisztelettel megkérjék, méltóztassék ezen 
társaság ideiglenes választmányának elnökségét kegyesen elvállalni, s a nagyszerű 
vállalatot, mind saját hozzájárulásával, mind nagyhatású befolyásával életre jut
tatni. Hogy ezen kérelemmel a védegyesület tisztelt elnökéhez fordultak, az igen ter-

34*
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mészetes, én esdeklem Méltóságodnak, méltóztassék ezen kérelmet vissza nem 
utasítani.

Van tehát szerencsém Méltóságodnak i. a terv motivatióját, 2. a már nyom
tatott alap szabályokat az eddigi aláírásokkal egyetemben, 3. az első ülés jegyző
könyvét, Valero ur nyilatkozatával egyetemben ; azon alázatos kéréssel meg
küldeni, méltóztassék ezeket becses figyelmére méltatni, nekem megengedni, 
hogy holnap délelőtt tiszteletére lehessek ; s holnap estére, ha különben jónak 
látja Méltóságod talán az igazgató választmányt egybe hini ; különben is azt 
hiszem hogy az országgyűlés vége közelgvén, a törvényhatóságokkali érintkezés 
iránt sürgetőleg kell valamit határozni.

A ki egyébiránt nagy becsű kedvezéseibe szánt különös tisztelettel vagyok
A Méltóságos Grófnak

alázatos szolgája 
Kossuth Lajos

VI.

KOSSUTH LEVELE GR. KÁROLYI ISTVÁNHOZ 
Pest, 1844 november 21. (Sk. fogaim. VA 322.)

Méltóságos Gróf ur !
Hazafiui hála érzettel olvasám Méltóságodnak a tervezett vászon gyár ügyé

ben mlgos Gróf Batthyányi Kázmér úrhoz intézett, s általa velem hivatalosan 
közlött levelét, s abban újabb tanúsítását azon hazafiui nagylelkűségnek, mellyel 
Nagyságod a nemzet közjólétét mindenkor pártfogolni buzgólkodik. Isten tetézze 
legjobb áldásával Nagyságodat, s éltesse hazánk javára minden jók örömére 
számos évekig.

Erős meggyőződésem, hogy a honi műipar emelésére alakult s minden vára
kozást túlszárnyaló részvéttel fogadott Országos Iparvédegyesület czélja a puszta 
passivitással nem éretnék el, ha egyszer smind minden ügyekezetünket activ mun
kássággal arra is nem fordítjuk, hogy az országban gyárak keletkezzenek, sőt hogy 
a védegyesület tartós jótékonysággal az ország jólétére csak épen az által hat- 
hatand ki : hogy alakulása által a belföldi müiparnak kelendőséget biztosítván 
ösztönt s alkalmat szolgáltat arra, miszerint mind magunk öszevetett válakkal 
gyárak alapítására közre dolgozzunk, mint pedig külföldi vagyonos és szakértő 
gyárnokok honunkban megtelepedjenek.

Nekem jutott az egyesület hízelgő bizalmából azon nehéz bár de szép 
hivatás, hogy a gyár alapítások eszközlését, különösebben hivatalos kötelességem
nek ismerjem.

Azt gondolom azonban ezen kötelességemnek csak úgy s csak akkor felel
hetek meg voltaképen, ha minden kitelhető óvatossággal járok el, s mielőtt egy 
vagy más gyárnak életbe hozását megindítanám, számot vetek minden viszonyok
kal s meghalgatom a szakértők tanácsát, s tekintetbe veszek minden kelléket, 
melly a czélzott vállalat jövendőjét biztosíthatja. — Úgy lévén meggyőződve, 
hogy a minő nyereség az országra minden gyár, mellyet megalapítunk, ép olly 
veszteség volna, sőt bátortalanitó eredményeiben talán még nagyobb, ha egy vagy 
más vállalat avatottság hiánya miatt vagy megbuknék, vagy csak tengve folytatná 
sorvatag életét.
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Ezen nézet vezérle arra, hogy Nagyságod nagylelkű ajánlata következtében 
R Palotára nézve a körülményeket közelebbről megvizsgáljam, ha valljon tanácsos 
e Palotán épen len szövő s vászon gyárt alapítani.

És itt mindenek előtt — miként már Nagyságod is bölcsen figyelmeztetni 
méltóztatott — azon körülmény adja magát elé, hogy a vizerő nem elegendő, 
miszerint úgy a kallót mint a fonógépet hajtó erővel télen nyáron elláthassa. 
Tehát gőzerőre volna szükség mi nem csak a felszerelés, hanem kivált a gyár üzlet 
mindennapi költségét is igen tetemesen növelné, tehát a reménylhető nyereségét 
igen megcsökkentené. — Tanácsosbnak látszik tehát nekem, e vállalatra olly helyet 
választani, hol a gőzerőt egészen elmellőzhetjük.

Továbbá ovatos körültekintés után arról győződtem meg, hogy a len szövet 
gyár olly vidéken áll leghelyesebben, hol a lentermesztés a népnek már szokott 
kereset ágát teszi, hol tehát nem csak a nyers anyag helyben kapható, hanem 
egyszersmind az egész vidéket olly nép lakja, melly a len kezelésbe már avatott, 
hol tehát már is ügyes s ügyesbbé könnyen tehető munkásokat bőségben s lehe
tőleg olcsón kapni lehet. — Végre pedig mivel a gyár ipar csak úgy válhatik valódi 
jótéteménnyé, ha gyökereit a népben terjeszti szét, s a müiparnak azon elemeit, 
mellyek már megvannak nem csak el nem öli sőt inkább élteti, kifejleszti, tehát a 
lenszövet gyárt ott gondolom leghelyesebben állani, hol igen sok gyakorlott ügyes 
takács van, hol tehát a gyárnak magának csak nagyszerű fonó műre van szüksége, 
de a fonalat maga felszőni nem kénytelen, hanem a gyáron kívüli takácsokkal 
szövetheti fel ; azoknak keresetet nyújt, s tőlük a vásznat fejérités, simítás s eladás 
végett veszi vissza, sőt az egészen durva hulladékot is van kinek olcsó fonás végett 
kiadnia, miszerint maga ezen nem jutalmazó üzlettel gyárilag ne vesződjék. — 
Mind ezen viszonyok másutt inkább, leginkább pedig a Szepességen találhatók 
fel, Rákos Palotán pedig éppen nem.

Én hát azt gondolom, hogy lenműiparra nézve nem bánnánk óvatosan ha 
azt Palotán alapitan ók ; vannak ellenben más igen fontos iparágak, melly ,ekre 
nézve az, hogy Palotán egy alkalmas gyárépület Nagyságod nagylelkű kegyes
ségéből olcsó bérért készen kapható mindent fedez, a mire e tekintetben körülmény 
szerint szükség lehet.

Midőn tehát Nagyságod kegyes ajánlatát alázatos tisztelettel megköszönném, 
s azon pénzbeli részvétet, mellyet Nagyságod ezen speciális vállalatra nagylelküleg 
megajánlani kegyeskedett, más — talán e napokban ha Isten segít életbe lépte
tendő — általános Gyár alapító részvénytársaság számára feltartatni esedetném ; 
bátorkodom mély tisztelettel kérdeni : valljon a Palotai gyár épületnek, valamelly 
más — Palota körülményeihez jobban illő vállalat számára, hasonló bér feltételek 
mellett, de minden további áldozat igénye nélküli átengedését reményihetem e?

Mert nagy és élénk e tekintetben a mozgalom Nagyságos uram ; — s minden 
nap ajánlkozik alkalom olly vállalkozásra, mellyet Nagyságodnak ezen kegyes
sége úgyszólván gyors élettel ajándékozhatna meg.

Például legyen szabad egyetlen egyet említenem. Offermann Brünni posztó 
gyár birtokos mondhatom a legelsők leghatalmasabbak egyike az egész Monarchiá
ban látván miként külföldi gyármü honunkban keletre ezentúl bajosabban számít
hat, az iránt tudósított, hogy egy nagyszerű posztó gyárt kívánna saját erejével 
hazánkban felállítani s csak az iránt kér utasítást, hol kaphatna alkalmas épületet. 
Nem mondom, hogy ajánlatát mind esetre pártolandom ; körülményektől, felté
telektől, biztosításoktól függ az egész : de azon esetben ha minden kívánható
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biztosíték feltaláltatnék, ha maga is az országba jőne lakni, mert különben ha kün 
költi a mit itt keresett, ajánlatában nincs nagy nyereség, — kérdés : tudósíthatom e 
az iránt, hogy Palotán egy alkalmas épület van, s azt Nságod hazafiul kegyességé
ből illy s illy feltételek alatt megnyerhetjük.

Ez az, mire nézve esedezni bátorkodom, méltóztassék engem Nagyságod 
elrendelni, hogy tisztjei valamelyikétől, Méltóságod akaratja felől biztos tudósítást 
vehessek, nekem a további eljárásban utasitásul szolgálandót.

Aki egyébiránt nagybecsű jóvoltába zárt, a legőszintébb tisztelettel vagyok
Nagyságodnak 

Pesten Nov. 21. 1844
alázatos szolgája

Mgos Nagykárolyi Gróf Károlyi István ur ő nságának 
Fóthon

VII.

KOSSUTH LEVELE A VIDÉKI OSZTÁLYOKHOZ 

Pest, 1846 április 9. (Sk. fogaim. VA 343.)

Tisztelt Bizotmány !
Volt szerencsém a tisztelt Bizottmányt még múlt évi December 30-káról 

költ levelemben a felállítandó Iparműtárról értesíteni. Említém e levelemben, 
hogy Bárány Ferdinand urat utazni küldendjük az országba az alapítványjegyek 
eladásának eszközlésére. Említém, hogy az Iparműtárnak megnyitása a Medárd 
napi vásárra van határozva ; s megkértem a tisztelt bizotmányokat, méltóztat- 
nának ezen intézet létrehozásában minket pártfogolni, s elősegíteni ; és az alapít
vány jegyekre megrendeléseket tenni, ajánlván, hogy a megrendelt alapítvány 
jegyeket azonnal a kijelölt alkalmak útján elküldendem.

Reményünk, hogy ezen intézetet létre hozandjuk, természetesen a tisztelt 
vidéki osztályok lelkes közremunkálása iránti erős bizodalmán alapszik. Egye
sületünk ellenségeitől vagy nehéz törekvéseink közönyös szemlélőitől gyámolítást 
természetesen nem reményihetünk, ön magunkban kell feltalálnunk, csak önma
gunkban találhatjuk fel, a szükséges erőt, melly czélhoz vezet. — Ha tehát utazó 
ügynököt választánk, ezt nem azért tevők, mint ha általa a védegyesület tagjai
nak körén kívül sokat reménylenénk eszközölni, hanem, mert némelly vidékekre 
nincs rendes és biztos alkalmunk ; más vidékeken a hajlam és akarat nem hiány
zik, de az eszközlés, levelezés, küldeményezés lassú (a mint például a közel négy 
hónap előtt végbement Iparműkiállítási sorsjátékok eladásáról még máig sem 
kaptunk minden honnan jelentést, mi miatt a gyárnokok kifizetésében végetlen 
gondoknak s nagy veszteségnek valánk kitéve) végre pedig mert vannak vidéki 
osztályok, mellyek megalakultak ugyan, de még csak annyira sem méltattak 
mind ekkorig, hogy elnökeik neveit tudtunkra adták volna. Azt gondolók tehát, 
hogy egy utazó ügynök személyes látogatásával mind ezen bajokon némileg segítve, 
s az illy dolgok körül nélkülözhetetlen gyorsaság és szabatosság eszközölve lesz.

És Bárány Ferdinand urat, mint utazó ügynökünket valósággal útnak is 
indítók, legelőbb a dunántúli vidékekre. — A siker azonban várakozásunknak
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meg nem fele lt; mert ezen eljárás is szerfelett lassúnak tapasztaltatok. Egynek 
hon nem léte, másnak elfoglaltsága az ügynököt irtózatosan késlelteti, — hat 
hétbe került míg Pestről csak Győrig is juthatott! ! — Látjuk tehát hogy illy 
úton Magyarország s Erdély beutaztatása sok költség mellett még vagy két esz
tendei időbe is kerülne s mi nem Júniusban, de mostanhoz esztendőre sem nyit
hatnék meg az Iparműtárat.

Vártam, reményltem, hogy a tisztelt vidéki osztályok sietendnek megrende
léseikkel gondjainkon segíteni, és mély hálával említem mikint a Kúnszent- 
miklósi osztály 250 jegyet, a N. Váradi 400, Baracskasztpéteri 60, Tinód Bogárdi 45, 
Dráva vidéki 300, Tornai 40, Egri 1000, Kis Máriái 60, Krasznai 50, Bicskei 100, 
Szfejérvári 500, Nagy Enyedi 50, Hidjai 50, Debreczenyi 100, Alapi 45, Nyíregy
házi 70 alapítvány jegyeket rendeltek is ; a Rozsnyói, Torontáli, Siklósi, Tapolczai 
osztályok pedig legalább arról értesítenek, hogy aláírást nyitottak legyen ; — 
de a többi 124 osztálytól egy szó rendeletet sem kaptam m ég! — Pedig már 
3 hónapja múlt mióta tisztelet s hazafiúi bizodalom teljes felszólításomat szét- 
jüldém. — Itt a gyárnokok helyből és vidékről naponkint ostromolnak kérelmeik
kel, hogy vegyük portékáikat, mert a kereskedelmi forgalom, valamint europa- 
szerte úgy minálunk is iszonyú pangásban van, s ők igényt képeznek segedelmünkre, 
mit árúik megvétele által meg kell adnunk ha nem akarjuk, hogy megbukjanak ; — 
mi tehát kiknek vállain fekszik az ezernyi individuális bajokon s felakadásokon 
segíteni, s kiknek ez olly mérhetetlen gondot ád naponkint, kénytelenek is valánk, 
kikerülhetlenül kénytelenek valánk vételekbe is bocsátkozni legalább azon 
összegig, mellynek fedezésére a megrendelt alapítványjegyek elégségesek lesznek. — 
í g y  vettünk már 20.000 piton túl portékát, a nélkül hogy a vidékekről ekkorig 
1185 ftnál több pénz érkezett volna be ! !

Nem panaszképen említem, de a tisztelt Bizotmány képzelhetendi, mennyi 
irtozatos lélekölő gonddal van az illy ügyvitel összekötve.

A dolgok illy helyzetében kénytelennek érzem magamat nem várva a tisztelt 
Bizotmányok megrendelésére, hazafiúi buzgalmukba vetett bizodalommal az 
alapítványj egyek szétküldéséhez látni.

Megvallom, hogy aggodalommal teszem a z t: mert félek, hogy némelly 
vidékekről hónapokon át nem veendünk — ne mondjuk pénzt, — hanem csak 
tudósítást is ; — más helyünnen majd hónapok múltával kapandjuk visza a jegye
ket eladatlanul, mellyeknek árára számoltunk vala ; másutt ismét a rossz közle
kedési eszközök miatt jegyeink útközben elveszhetnek vagy eltévednek : s nekem 
ki minden jegyért 5 pfttal számolni tartozom, fáradalmaim díjául vagyonom 
utánna vész I

Azonban mit tegyek mást? A gúnyolódó ellenséget csak eredménnyel lehet 
legyőzni, puszta szóval nem. A világ egyesületünktől sikert vár ; egyesületünk 
a siker eszközlését tőllem követeli, kinek az kötelessége, — nekem pedig kezeim 
között semmi eszköz, s gyarló helyzetem minden tehetsége csak a tisztelt vidéki 
osztályok lelkes gyors közrehatásától, pártfogásától függ.

Engedje a tisztelt bizotmány alázattal megkérnem, hogy a körülményeket 
megfontolni, s az Iparműtári vállalatot m e lly  n é lk ü l n y í l ta n  k im o n d o m  eg yesü le
tü n k  á lla n d ó  s ik e réh ez  n in c s e n  re m é n y  ; vagy g y o r sa n  gyámolítani, vagy legalább 
arról hogy mihez bízhatunk, mihez nem, tisztán határozottan értesíteni méltóz- 
tassák. — Mert a várakozásnak megfelelni, a szükséget fedezni, az igényeket tel
jesíteni, s mindezeknek terhét biztos alap biztos számvetés nélkül, örökös bizony-
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talanság közepette viselni, olly sisiphusi munka, mellynek súlya alatt vállaim 
előbb utóbb összeroskadnak.

Méltóztassék megengedni, hogy ezek folytában alázatos kéréseimet tisz
teletem mellett szárazon eléadhassam.

1. Bátorkodom darab Iparmütári alapítvány jegyet ide rekeszteni, s 
nehány szabálypéldányt is mellé csatolni. — Esedezni, hogy azoknak lehető 
gyors eladását hathatós eszközlésbe venni méltóztassék.

2. Esedezem méltóztassék engem jelen küldeményemnek kézhez jutása 
iránt egy sor írással, mielőbb megnyugtatni.

3. Esedezem : méltóztassék az eladandott Iparmütári alapítványjegyek 
árának megküldését nem függeszteni fel addig mig mind elkél, hanem hacsak 
negyedrésze elkelt is a jegyeknek a bejött pénzt azonnal megküldeni, ha pedig 
megküldésére sem kereskedelmi öszköttetés, sem gyors kocsi sem magán alkalom 
módot nem nyújtana, legalább a kelendőség eredményéről engem mi hamarébb 
értesíteni. Ápril végére Iparmütári közgyűlés van hirdetve, — addig már szabály 
szerint 20.000 darab jegynek kell vala eladatnia, hogy az intézet megalakulhasson ; 
— ha ez nem történik, nem tudom a részvényesek gyűlése mit határozand? mél- 
tóztatik pedig átlátni, miként semmi öszeg sem lehet olly csekély, hogy reá szük
ség ne legyen, miszerint ezen öszveg (az az 100.000 pft) ősze gyűljön. — Sok csep 
kell míg illy tenger ősze gyűl ! Azért hát April végéig minden alapítványj egy sor
sáról bizonyost kell tudnunk, ha nem akarjuk, hogy ezen nélkülözhetlen intézet 
kezdetében semmivé legyen, s vele törekvéseink minden reménye hajó törést 
szenvedjen. — E vállalat élet erőnk próba köve. Ha 20.000 darab jegy rögtön 
el nem kél, — minek mystificáljuk magunkat ! nincs bennünk élet erő. — Elnö
künk maga 1000 darab jegyet v e t t ; ő rajta nem múlik a példa adás.

4. Esedezem azonban ne méltóztassék a pénznek legfölebb April végéig 
kért felküldését akként érteni, mintha az akkorig el nem kelendett jegyek is 
akkora visza kívántatnának. — Nem, csak az elkelteknek ára kéretik, a még fel
maradottak további eszközlés alatt maradván a részvényeseknek April végéig 
tartandó közgyűlése által szabandó határ napig.

Kéréseimet sörgető esdekléssel újólag és újólag ajánlom a tisztelt bizotmány 
becses pártfogásába : valamint különösen a v id é k i  r a k tá r a k  i r á n t i  g o n d o sk o d á s t i s  ; 
hogy tudjuk kiknek lehetend az Iparműtárból hiteleznünk.

Van szerencsém még a tisztelt Bizotmány nyal azt is tudatni, miként mi 
azért az ügynök utaztatással fel nem hagyunk, sőt míg Bárány úr Posony felé 
utazik, addig egy másikat Potyondy urat, Bács, Torontál, Krassó, Temes, Arad, 
Békés, Csanád, Csongrád megyéknek utasítjuk ; ha elég jókor érkezend egy vagy 
más tisztelt bizotmány körébe, hogy az eladandott jegyek árát ő vehesse át, mél- 
tóztassanak neki átadni, de egyszersmind könyvébe, mellyel e végett ellátva 
leszen, az átadást beírni, egyszersmind az átadásról ellenőrség végett engem is 
értesíteni ; azonban különösen esedezem, méltóztassék sem az eladásnak eszköz
lését sem a begyülendett pénz felküldését egy vagy más ügynökünknek a tisztelt 
bizotmány körébe érkeztétől fel nem függeszteni, — mert a  g y o rsa sá g , ren desség  
és sza b a to ssá g  i t t  é le t k érd és.

Mély tisztelettel s nagyrabecsüléssel
alázatos szolgája

A tisztelt bizotmánynak 
Pesten April 9-kén 1846.



A MURAKÖZI ORSZÁGHATÁR 
A M A G Y A R -H O R V Á T V ISZ O N Y  

T Ö R T É N E T É B E N .

Memoriae propinqui carissimi L u d o -  
v i c i  B a l i k ó  iun. sacrum, qui 
ad Tanaim pro Christianitate fini
busque patriae fortissime dimicando 
mortem claram oppetivit.

Annak a kis darab földnek történetével, amelyet a Dráva és Mura 
folyó egymásbatorkollása előtti szakasza zár körül s amelyet már a 
középkori források, mai elnevezéséhez hasonló, »Dráva-Muraköz«, sőt 
elvétve »Muraköz« néven emlegetnek,1 magyar és horvát részről több 
munka foglalkozott. Ezek főkép éppen az állami hovatartozás szem
szögéből nézték a problémát. Ha most hasonló természetű tanulmány 
kerül az olvasó elé, méltán veti fel a kérdést, mi céllal íródott?

A Muraköz állami hovatartozása az első világháborút követő idők
ben vált történeti problémává, amikor a magyar államterülettel való 
évezredes közösségéből, sok mással együtt, ezt a két folyó öntözte 
területet is kiszakították. Akkoriban divatos dolog volt a változások 
jogosultságát évezredesnél is ősibbnek vélt állapotok helyreállításával 
megokolni. A múlt emlékeinek megfogyatkozása, a mienktől elütő 
szemlélet gyakran juttatott már korábban is látszatigazsághoz állás
pontokat, valahányszor hiányos történeti műveltséggel fogtak a kevés 
adattal megvilágítható múlt rekonstruálásához. Az ilyen kisiklások

1 1264 : »in Draua Muracuz«, 1281 : »inter Drauamurakuz«, 1397 : »cum totali 
districtu . . . Drawa et Murakuz appellato«, 1405 : »totum districtum Draua
murakuz«, 1446 : »in districtu Murakuz« stb. . . .  A teljes felsorolást a lelőhelyek
kel. 1. Holub József : Zala megye története a középkorban. I. köt. 115.1. 58. jegyzet.
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a tudományra nem veszedelmesek ; sőt — lehet mondani — az elrajzolt 
kép helyreigazítása nem egyszer megtermékenyíti a kutatásokat és 
elmélyíti szempontjaikat.

Nem bírálatképen, hanem e dolgozat megokolására említem, 
hogy eddig nem igen vetettek számot az államfogalom változásaival. 
Ezért talán nem felesleges, ha néhány, különben minden történeti 
kutatásra érvényes, de e tárgy helyes megvilágításához különösképen 
szükséges alapkövetelményre elöljáróban felhívom a figyelmet. Határ- 
területek sorsának vizsgálatánál sohasem szabad megfeledkezni arról, 
hogy az állami élet formái évszázadokon át sok változáson mentek 
keresztül. Az emberi élet kereteit megszabó intézmények közül az 
állam minden időkben a legmagasabbrendű szervnek számított. A múltba 
visszatekintve úgy látjuk, hogy voltak korszakok, amelyek az állami
ságnak csak igen halványan előtűnő formáit ismerték. Az államiság 
fogalma azonban valamilyen módon mindig kimutatható. Évszázadok 
távolában fejlődésről, lényegében azonos jelenségnek forma változásai
ról lehet beszélni csupán. Az államiság kritériumai között voltak és 
vannak olyanok, amelyeknek érvénye egy évszázadhoz, sőt nem egy
szer csak egy nemzedék életéhez van kötve. Amit ma esetleg az állami 
hovatartozás legfontosabb jegyének tartunk, arról a század elején nem 
sokat tudtak. Mennyire nem szabad tehát például a kétszáz év előtti 
viszonyokat a középkori állam megítélésénél mérvadónak venni. Az 
utolsó évtizedek folyamán az államiságot alkotó tényezők közül nagyon 
kiemelték a nemzetiség, vagy modernebb, bár nem egészen azonos 
tartalmú kifejezéssel, a népiség szerepét. Az állami hovatartozás kér
désében mindenesetre döntő jelentőséget tulajdonítottak neki. Ez a 
körülmény a történeti vizsgálódásokra is befolyással v o lt: a nemzeti, 
vagy népi hovatartozás megállapításával eldöntöttnek tekintették az 
állami hovatartozás problémáját is.

Ezt a hibás kutatási elvet Muraköz történetében is érvényesítették. 
Pedig a kérdést sem itt, sem másutt nem lehet egyszerű formulával 
nyugvópontra hozni. Az tudniillik, hogy a Muraköz lakossága a múlt
ban is nagyrészt idegen nemzetiséghez tartozott, még nem jelenti, hogy 
nem volt a magyar államterület szerves része.

Politikai érdeklődéstől kísért problémák tárgyalásánál az objekti
vitás lehető biztosítása végett a kérdés pontos, tudományos elhatáro
lása az első feladat. E tanulmány tárgyát közelebbről úgy jelölhetném 
meg, hogy egy határterület, a Muraköz sorsában az állami hovatartozás 
kérdését vizsgálja az államiság megítélésének világánál. Problémánkat 
a legkorábbi századokra vonatkozó adatok hiányosságán kívül a mód-
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szerek kidolgozatlansága miatt is alig lehet folyamatosan, törésmen
tesen megoldani. A tárgy természete magyarázza, hogy a kérdés közép
kori része problémákban jóval gazdagabb s ez a legfőbb oka a közép- 
és újkori fejlődés előadásában mutatkozó különbségnek. Amíg a magyar 
államiság történetének szintézise el nem készül, az efféle vizsgálódások
ban mindaz, ami adatközlésen túl nagyobb összefüggésekre utal, szük
séges kutatásfeltevésnél alig tekinthető többnek. Muraköz állami hova
tartozásának tárgyalásában mondanivalóimat a leginkább vitatott 
problémák köré csoportosítom s a Dráva-határ sokszor megtárgyalt 
kérdésének jogi körülményeit igyekszem megvilágítani.1

I.

Igen keveset tudunk Muraköz történetéről a magyar honfoglalást 
megelőző időkből. Ezek az ismereteink sem közvetlen adatokon, hanem 
a nyelvtudomány eredményeiből való visszakövetkeztetéseken alapul
nak. A betelepülés idejének pontos meghatározására bizonyítékaink 
nincsenek. Forrásokkal nem igazolható, puszta feltevés csupán az az 
állítás, hogy Muraköz már a VII. század elejétől fogva szlávoktól lakott 
terület volt. Muraköz benépesülése korának megállapítására egyetlen 
forrásunk a helynevek középkori alakja. Ebből pedig csak hozzávető
leges következtetéseket lehet levonni, legalábbis a magyar királyság 
megalapításánál korábbi időkre. H a d r o v i c s  L á s z l ó  szerint2 
ugyanis a muraközi helynevek között olyan is van, amely középkori 
okleveleinkben hagyományozott alakjában ősi, szláv nasalist őrzött 
meg (pl. Dombra, Dombro) ; az ilyen helynév átvétele feltétlenül a
XI. század végét megelőző időkre utal.3 A magyarság megjelenése

1 E helyen kell megemlékeznem B r a n d  S á n d o r  úrról, Zala vármegye 
alispánjáról, aki megyei levéltári kutatásaim előfeltételeinek megteremtésével és 
S z a b ó  B é l a  úrról, Zala vármegye főlevéltárosáról, aki önzetlen segítségével és 
baráti előzékenységével mély hálára kötelezett.

* Hadrovics László : Muraköz helynevei. (Különl. a Nyelvtud. Közi. XLVIII. 
kötetéből). Budapest, 1934. 5 -1-

3 *V. O b i a k  felteszi ugyan, hogy az ősszláv nazálisok a kaj-horvát nyelv
járásban, amelyhez Muraköz nyelve is tartozik, tovább éltek, mint általában a 
szerbben és horvátban s hogy a XII. században még megvoltak. Feltevését a latin 
oklevelekben fennmaradt 1193 : Dumborou, 1209 : Dumbouech, 1209 : Dumbro, 
1227 : Dumbroa stb. . . . helynevekre alapítja. (V. ö. Zbornik za narodni zivot i 
obicaje juznih Slavena I. 1896. 59. 1.) Mivel azonban az általa idézett adatokon 
kivétel nélkül már a magyaros alakulás ismerhető fel, valószínű, hogy ezek a hely
nevek a magyarba átkerülve őrizték meg az ősi nazálist és az idézett alakok már
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idején tehát semmiesetre sem volt ez a terület lakatlan, amit már H o- 
1 u b is kiemelt, amikor megállapította, hogy Muraköz a legrégibb zalai 
gyepüvonalon kívül feküdt.1 A helynevek középkori alakja azonban 
a megtelepülés tényén túlmenő következtetésekre is feljogosít bennünket. 
Nagy részük nem magyar, horvát eredetű. Feltűnő azonban, hogy igen 
sok falunév már a legrégibb oklevelekben kettős formában fordul elő.2 
Ezek közül legjellemzőbb az 1226-ból hagyományozódott »predium 
Muteriiú . . . Otoc Sciget, melyben a horvát otok és a magyar sziget 
egymásnak pontos megfelelői«. Vannak azután olyan helynevek is, 
amelyeknek magyar alakja, a szlávot megelőzve, korábban fordul elő, 
vagy a szlávos név magyar alapszóból képződött. Ilyen Porbozlouhaza 
(a későbbi Pribiszlavecz), Beneszöge (eredeti alakban : Benezygy, a 
Benedek név becéző Bene alakja és szöge összetétele), ideszámíthatjuk 
Gerkowecz-et, amelynek alapszava valószínűleg a -k képzős magyar 
Gyürk >  Györk személynév, a magyaros képzésű Morfartfeuldét vagy 
Morfartfaluát, a magyar Mihály személynévből képzett Mihaloweczet, 
Mihalowecz maius, Mihalowecz minus falvak neveit. Közéjük lehet 
sorolni még Henischoweczet, melynek alapszava alighanem a magyar 
oklevelekben gyakori Hemus személynév; Hwdostant (alkalmasint 
a magyar Hódosból), Conceldolt (talán Konc nevű birtokosról: Kon- 
covdol =  Koncvölgye) ; Oporoveczet (valószínűleg az Opor >  Apor 
családnévből). Még jellemzőbbek azok, amelyek képzésének nemcsak 
alapjául szolgáltak régi mag3^ar, vagy a magyarban is használatos sze

nem az egykorú kaj-horvát, hanem a magyar kiejtést tükrözik. Ha elfogadjuk, 
hogy a denazalizáció a kaj-horvátban is, mint a szerb és horvát nyelvterületen 
általában, a XI. század folyamán befejeződött, a muraközi Dombra, Dombro 
helynévnek a XI. század vége előtt kellett átkerülnie a magyarba. A kérdésre 
biztos feleletet azonban csak a kaj-horvát területre vonatkozó, középkori oklevelek 
névanyagának nyelvészeti átvizsgálása után lehetne adni.« E jegyzet H a d r o- 
v i c s  L á s z l ó  szíves közlése.

1 Holub i. m. 29. és köv. 1.
2 A muraközi helynevekre vonatkozó adatokat Hadrovics id. értekezéséből 

merítem. A részletek iránt érdeklődő olvasó ott a teljes forrásanyagot és annak 
nyelvészeti értékelését az egyes helynevekkel foglalkozó pontokban megtalálja. 
Minthogy minden helynevet külön tárgyal, talán mellőzhetem a lapszámnak 
mindenegyes helynévvel kapcsolatban való idézését és megelégedhetem azzal, 
hogy most egyszersmindenkorra, általánosságban utalok erre az alapvető tanul
mányra. H a d r o v i c s  L á s z l ó  nyelvtudományi és horvát történetirodalmi 
ismereteivel közvetlenül is sokszor útbaigazított és ezért őszintén hálás vagyok 
neki. Félreértések elkerülése végett azonban hangsúlyozom, hogy a nyelvészeti 
eredményeiből levont, históriai következtetésekért engem terhel a felelősség.
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mélynevek, hanem teljes egészükben magyarok s ezek jóval később 
jelennek meg horvát formában, mint Buzadtornya (a későbbi Buzincz, 
Buznicz vagy Buzovecz ; alapja a magyar Búza személynév -d kicsi
ny ítőképzős alakja) ; Chaakthornya (horvát formában először 1539-ben 
Chakocz, tulajdonképen eredetileg és mai nyelvben is Cakovec, a 
Chakocz-alak ugyanis magyar fejlemény), amely a Muraközben nagy 
szerepet játszó Csák nemzetség, valószínűleg éppen Csák Demeter szlavón 
bán és zalai ispán emlékét őrzi mostanáig ; »terra . . . Tristani« (1244), 
Terestyéntornya (1376), (a Tristan személynévből szabályosan fejlődött 
a Terestyén), végül az 1376-ban előforduló, Búzád fia, Lanchret nevével 
kapcsolatos Lanchrettornya. Hasonló természetű s elsősorban a magyar
ból magyarázható a XVI. században előforduló Sellyer neve. Erről sem 
előtte, sem utána nem hallunk többet.

A felsorolt helynevek alakjából, horvát és magyar alaknak egymás 
mellett előfordulásából, első említésük időpontjából arra következtet
hetünk, hogy legalább a magyar királyság megalapítása óta magyarok 
és horvátok vegyesen laktak Muraközben, sőt, hogy ez az együttélés 
talán a honfoglalás koráig nyúlik vissza. A magyar-horvát symbiosis 
alapján pedig igen nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy Muraköz a 
magyar királyság megalafÁtásakor magyar felségterületnek számított. 
A magyar uralom alá tartozás legfőbb bizonyítékát a két nép 
társadalmi, gazdasági és hadi szervezetének lényeges különbségében 
láthatjuk.

A Balkán északi vidékeire húzódó szlávok letelepedése a magukkal 
hozott ősi társadalmi és gazdasági szervezet keretei között ment végbe. 
A Karolingok alatt még teljes nemzetségi, részben törzsi széttagoltság
ban éltek, távol a végleges megtelepedésnek nevezhető életformától. 
A törzsek magasabb vezetés nélkül, állandóan harcban állottak egy
mással. Az évszázados nemzetségi harcok, a primitív rablógazdálkodás 
szüntelen vándorlást eredményeztek. A magasabb, átfogóbb szervez
kedésnek sem gazdasági, sem társadalmi s így, természetesen, politikai 
feltételei sem voltak meg náluk. A X—XII. század folyamán kialakuló 
részfejedelemségek viszonylag kevésszámú népet és kis területet tar
tottak össze. A fejedelmek jogköre (ius ducale), amely sok hasonlóságot 
mutat a német Markgrafokéval, territoriálisán eléggé korlátolt volt. 
Ezeknek a politikai képződményeknek hatalmi súlyát semmi sem jel
lemzi jobban, mint az, hogy a szláv népek megmaradtak gyalogos 
katonáknak, akik a harcban testüket paizzsal védték s a támadó ellen
ség elől hatalmas kiterjedésű erdőségekbe vették be magukat. Szer
vezetük, megjelenésük, bár nem könnyen hódoló, de a hódításra
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képtelen, a támadó elöl visszahúzódó népnek mutatja a déli szlávo- 
kat is.1

Ha ezzel szemben magunk elé állítjuk azt a képet, amelyet a hon
foglaló és kalandozó magyarságról festettek egykorú megfigyelők s 
amelynek alapszínét a nagy, nyugati magyar hadivállalkozások egy-egy 
mozzanatát regisztráló krónikások egyszerű feljegyzései határozzák 
meg, hosszadalmasabb bizonyítás nélkül is igaznak találjuk azt a meg
állapítást, hogy ott, ahol e két nép egymás mellett élt, a vezetés a ma
gyarság kezébe került. »Férfiakban bővelkedő és független ez a nemzet,
— írja Bölcs Leó a magyarokról — és egyébkénti pompa kifejtése és 
gazdagsága mellett csak arra van szorgalmatos gondja, hogy a maga 
ellenségeivel szemben vitézül viselkedjék . . . ; ha ellenfelüket meg- 
szalasztani sikerült, a többit másodrendűnek tartják, kíméletlenül 
szorítják s az üldözésen kívül egyébre sincs gondjuk.«2 A magyarok a 
támadó és hódító szellem megtestesítői. Szentgalleni Ekkehard szinte 
klasszikus szavai szerint : »ez az erős nép, mely hadi erényei által jeles
kedett, nemcsak a körülötte fekvő területeken uralkodott, hanem a 
tengeren is átkelt és szövetséggel ajándékozta meg a békéért könyörgő- 
ket, de porbasujtotta azokat, akik ellenszegültek.«3 A szlávok már 
lakóhelyük megválasztásában is a visszahúzódásra, menekülésre gon
doltak : »sűrű és nehezen megközelíthető helyen lakozának és mene
külni is oda szerettek.«4 Egészen természetes tehát, hogy a magyarok
— mint íbn Rost eh írja — »a velük szomszédos szlávfajú népek felett 
uralkodnak, őket termékekből álló nehéz adókkal terhelik. Fezeket, ha 
egyszer hatalmukba kerítették, rabszolgáiknak tekintik.«5

A magyar nép politikai szervezete ugyan két évszázad alatt átala
kult, azok a katonai és politikai tulajdonságok azonban, amelyeknek 
ismeretében arab utazók, görög császárok és német krónikások meg
írták jellemzéseiket, lényegükben változatlanok maradtak. Akár fenn
állott még a XI. század folyamán az ősi nemzetségi rend a királyi akarat 
által teremtett szervezet mellett, — mint ezt történetírásunk előző

1 Kötzschke, Rudolf: A llg e m e in e  W ir tsc h a f tsg e s c h ic h te  d e s  M it te la l te r s .  
(Brodnitz-féle Handbuch.) Jena, 1924. 113. és köv. 1. Sisic, Ferdinand : G esch ich te  
d er  K r o a te n . Zagreb, 1917. I. T. 44. és köv. 1. Hóman—Szekfü : M a g y a r  tö r tén e t6. 
I. köt. 336. 1.

2 A  M a g y a r  H o n fo g la lá s  K ú t f ő i .  Budapest, 1900. 33. és 37. 1.
3 Sólymot sy Sándor: M a g y a r o k  d ic sé re te  l o o o  év  e lő tt. Szeged, 1934. 

8. és köv. 1.
4 A  M a g y a r  H o n fo g la lá s  K ú t f ő i .  56. 1.
5 U. o. 169. 1.
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nemzedéke tanította — akár addigra áldozatául esett a nemzetségi 
autonómia az új rend megteremtésének, — mint újabb kutatók vitatják 
— kétségtelen, hogy a magyarság katonai és politikai fölényét a szom
szédos déli szláv népekkel szemben nem lehet a honfoglalás és kalan
dozások évszázadára korlátozni.1

Maga a muraküzi helynévanyag is újabb bizonyítékokat szolgáltat 
erre. Benne négy olyan névre bukkanunk, amely a kereskedelemmel, 
illetőleg vásárok tartásával volt kapcsolatos. Közülük kettő szláv 
eredetű : Nedeliche (a kaj-horvát ,nedelja’, vasárnap szóból) olyan 
hely, ahol vasárnaponként tartották a vásárokat ; Torsycha (a kaj- 
horvát ,tork’, kedd szóból) szintén az azon a napon, ott tartott vásárok 
emlékét őrzi nevében. Ugyanígy amagj'ar eredetű Szerdahely és Szom
bathely mezővárosok, illetőleg falvak nevei kétségtelenül a szerdán, 
illetve szombaton tartott vásárokkal kapcsolatosak. A középkorban 
Sredahel, Zerdahel, még Lipszkynél is Szerdahely ; csak 1501-ben s 
azóta is csupán elvétve szerepel Zredysche, Sredisce alakban a helység 
neve ; hasonlóképen Zumbathel, Zombath, csak 1542 óta Zobotycha, 
Sobotica. Mindkettő tehát eredetileg magyar, nyilvánvalóan nemcsak 
azért, mert magyar volt a lakossága, hanem főképen azért, mert azok, 
akik a távolabbi forgalomba, egy nagyobb közösség életébe kapcsolták 
be ezeket a helyeket, magyarok voltak. Tény, hogy Muraköz a magyar 
királyság megalapítása idején szlávtöbbségű vidék volt.2 Ezen a vi
szonylag kis területen két olyan magyar helynév, amely a kereskede
lemmel, forgalommal kapcsolatos, kétségtelenül arra utal, hogy ami 
a helyi kereteken túl, távolabbi vidékekkel való érintkezés révén nagyobb 
összefüggéseket jelent, a magyar imperiumnak emlékét őrzi.

Ennek a ténynek a muraközi helyneveknek az a része, amely 
szentek nevéből keletkezett, még döntőbb bizonyítékául szolgál. A XE 
századi magyar államszervezet nem ismerte az egyházi és világi hatalmat 
elkülönítő válaszfalakat. A királyi hatalom lényegéhez hozzátartozott 
az egyház legfőbb ügyeiben való intézkedés joga is. Egyházi és világi 
dolgokban egyaránt a királyt illette meg a döntés. Jellemző módon 
egyházi és világi törvényhozás se vált el egymástól. Az állami élet 
legfőbb funkcióit (hogy ezt a modern kifejezést használjam) maga a

1 Alább még bővebben foglalkozom a megye-kérdéssel; a régi és az új fel
fogásnak, tárgyam szempontjából számbajövő, irodalmát ott idézem.

2 Kniezsa István : Magyarország népei a X I. században. Szent István Emlék- 
önyv. II. köt. 429. 1. L. a mellékelt térképet, amely a szövegben a XI. század

ban még lakatlannak mondott területen szláv és igen kevés magyar népességet 
tüntet fel.
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király, személyesen gyakorolta. Akár világi dolgokban, akár pedig quasi 
sacerdos egyházi ügyekben határozott, minden megnyilatkozása a ha
talomnak ugyanabból a forrásából táplálkozott. A király egyházkor
mányzati s egyéb, egyházi vonatkozású intézkedéseit senki sem 
tekintette jogbitorlásnak, usurpatiónak. A magyar királyság — meg
alapítása idején és az azt követő két évszázad alatt — nem volt tisztán 
politikai képződmény; magasabb, a keresztényi életet szervező és 
szabályozó célok szolgálatában állott. A magyar király egyházszervező, 
alapító és kormányzó hatalmát viszont regnumának határai korlátozták. 
A regnum és sacerdotium szorosan, elválaszthatatlanul, megkülönböz- 
tethetetlenül eggyéolvadt Szent István királyságában. A király, aki 
a maga személyében testesítette meg az »állami« élet teljességét, egy
házszervező és egyházkormányzati intézkedéseivel éppen úgy »állami« 
funkciót gyakorolt, mint akkor, amikor a megyéket szervezte meg.1 
Külsőleg is kifejezésre jutott ez példáúl a veszprémi püspökség megalapítá
sakor. A püspöki iurisdictio határait négy vármegye megnevezésével 
jelölte meg az alapítóoklevél.2 Az egyházi és világi hatalomnak teljes 
egymásbafonódása, eredetében és külső megnyilatkozásaiban való azo
nossága kimutatható Szent László korában is. Az 1134-es oklevél, amely 
megemlékezik a zágrábi püspökség megalapításáról, az esztergomi és 
bácsi érsek s a veszprémi püspök mellett a nádort és a somogyi ispánt 
s egyéb »nemeseket« nevez meg, mint akiknek tanácsára Szent László 
azzal a céllal alapította meg az új egyházmegyét, hogy azokat, akik 
letértek az Isten tiszteletének útjáról, a püspöki gondoskodás az igazság 
útjára visszavezesse.3 Pápai hozzájárulásnak, felhatalmazásnak, vagy 
inspirációnak nyoma sincs. A királyi elhatározás létrejötténél magyar 
egyházi és világi dignitáriusok vannak jelen, éppen úgy, mint bármely

1 Váczy, Peter von : D ie  erste  E p o c h e  des u n g a r isc h e n  K ö n ig tu m s . Pécs — 
Fünfkirchen, 1935. 51. és köv. 1. Hóman Bálint : S ze n t I s tv á n . Budapest, 1938. 
121. és köv. 1.

2 » . . . nos anime nostre pro redemtione quatuor civitates, nominibus : 
Vesprem, in qua ipsius Episcopatus sedes est constructa, atque Albam civitatem, 
Colon et Wsegrad civitates sancti Michaelis Vesprimiensis subiicimus ecclesie cum 
omnibus ecclesiis, capellis atque titulis, seu terminis atque finibus.« Karácsonyi 
János : S ze n t I s tv á n  k i r á l y  o k leve le i és a  S z ilv e s z te r -b u lla . Budapest, 1891. 57. 1.

3 »Regnante nobilissimo rege Ladisclauo, Strigoniensis ecclesie primatum 
Acha gubernante et Baaciensi archiepiscopo Fabiano existente, Vesprimiensi 
episcopo Cosma, palatino comite Iula, Semegiensi comite Grab, . . . rex . . . horum 
ceterorumque nobilium consilio Zagrabiensem constituit episcopatum ; videlicet 
u t  quos error idolatrie a dei cultura extraneos fecerat, episcopalis cura ad viam 
veritatis reduceret.« Smiciklas : C o d . d ip t .  II. köt. 42. 1.
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más, világi vonatkozású döntés megtörténtekor. A püspökség meg
alapításának jogi minősége pontosan megegyezik a magyar király egyéb 
hatalmi megnyilatkozásainak lényegével. Az adatok világánál az új 
egyházmegye létrehívása a személyes királyság1 korának ugyanolyan 
»állami« funkciójaként tűnik fel, mint a vármegyei szervezet meg
teremtése.

Arra vonatkozólag hogy a magyar keresztény egyház megszervezése 
idején melyik egyházmegyébe tartozott Muraköz, egykorú adataink 
nincsenek. Holub kétségtelennek tartja, — egyelőre fogadjuk el mi is — 
hogy mindjárt a zágrábi püspökség megalapításakor az új egyház
megyéhez csatolták.2 Mindenesetre tény, hogy, amióta e vidék egyházi 
beosztásáról tudunk, Muraköz a zágrábi püspökség hatalma alá tartozott. 
A horvát történetírók egy része Muraköznek a zágrábi püspök fenn
hatósága alá való rendelésében e terület nem magyar jellege mellett 
bizonyító érvet lát. Megállapításuk jóval későbbi, tehát az egykorú 
valóságnak meg nem felelő szemléleten alapszik. A XVIII. század óta 
számtalan kísérlet történt magyar részről, hogy Muraközt és vidékét 
kivegyék a zágrábi püspök joghatósága alól, nyilvánvaló jeleként annak, 
hogy akkor már ellentmondásnak érezték a szorosabb értelemben vett 
magyar állami területnek egyházi vonatkozásban Zágrábtól függését. 
A magyar kívánság ekkor úgy hangzott, hogy Muraközt a hazai egyház
hoz kell csatolni.3 Az állami hovatartozás megítélésében éppen ez a 
felismerés jelent fordulópontot. Korábban, e felismerést megelőző idők
ben a zágrábi püspöki iurisdictio nem ütött csorbát a magyar államisá
gon. A zágrábi püspökség a magyar király elhatározásának köszönvén 
eredetét, Muraköznek az új egyházmegye hatósága alá rendelésében, 
csak magyar állami funkciót láthatunk. Ha Szent László, vagy, ha 
Holub álláspontját nem fogadjuk el, egyik XIII. századi utóda nem 
hazai püspökségnek tekinti Zágrábot, aligha csatolja hozzá Muraközön 
kívül a bekcsényi főesperességet, a Murán inneni területeket. Meg
erősíti ezt az a tény is, hogy a zágrábi püspök, mint suffraganeus a 
kalocsa-bács’ érsek fennhatósága alá került. Mindez szintén a zágrábi

1 Bónis György : A személyes királyság kora. Illés-Emlékkönyv. Budapest, 
1942. 93 — 103. 1. Az 1000 — 1222. korszaknak eddig használt elnevezéseinél jobb
nak tartom Bónisét. L. még az 560. 1. n az x. jegyzetben a korszakíelosztásról 
mondottakat.

2 Holub i. m. 30. 1.
3 Padányi Bíró Márton veszprémi püspök és Zala vármegye harcaival 

Muraköz egyházi átcsatolásáért, alább, részletesen foglalkozom.
ÍLvkönyv az 1942. évre. 35
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püspökségnek — eredetét és jogállását tekintve — a többi, magyar 
egyházmegyével való teljes azonossága mellett bizonyít.1

Muraköz egyházi vonatkozású helynevei mindenben megerősítik az 
eddig mondottakat. Azok a helynevek, amelyek a község temploma 
védőszentjének nevéből keletkeztek, kivétel nélkül magyarok. XIV. 
századi oklevélben latinul Sanctus Georgius néven említett hely a XVI. 
században Zentgerg-ként szerepel, Lipszkynél Tüskés Szent György 
(horvátul Sveti Juraj na ternyu). 1478-ban hallunk Zenth Marton-ról 
a XVI. században Mwrazenthmarton, Lipszkynél Szent-Márton, hor
vátul Pomorje (a horvát elnevezésnek ez, a ma is használt alakja a 
Mura folyó nevéből származik). A XV. századból hagyományozódott 
Zenth Mark (a XVI. században Zenthmarkozelnycza) neve. (A horvát 
Selnica név később kiszorította a magyar Szent Márkot.) A legelső 
muraközi oklevél (1203-ból) említ egy terra beati Michaelis-t (a XIV. 
században Sanctus Michael, a XV.-ben Zenth Mihal, Lipszkynél is 
Szent Mihály). A XV. században olvasunk Zentwyd-ről ; Csáktornya 
tartozékai között két ilynevű helység szerepel, ma Alsó- és Felső-Vidovecz. 
A korábban megjelenő magyar alakot — mint annyi más esetben — 
később kiszorította a horvát. — Ezeken, a tiszta magyar eredetű neveken 
kívül még két, olyan falunévvel találkozunk, amely egyházi vonatkozású. 
Az egyik a XV. században Alit er ezen, a XVII. században Altarcz 
aliter Szent Maria (horvát neve a kaj-horvát ,oltár’-szóból). A másik a 
XVII. századtól kezdve szerepel Czirkovlian, Lipszkynél Czirkovlyán 
alakban. Ennek alapszava a kaj-horvát ,cirkva’, templom szó. Az 
egyházi vonatkozású, muraközi helynevek közül mindössze tehát egy 
volt, amely kezdettől fogva mostanáig csak horvát formában ismeretes.

Az egyházi szervezés, amely a zágrábi püspökség megalapítása 
idején politikai cselekedetnek, »állami« funkciónak számított, a hely
nevek tükrében is magyarnak mutatja Muraközt. Mint más helynevek
nél már láttuk, most az egyházi eredetű helynevekkel kapcsolatban is 
megállapíthatjuk, hogy mindaz, ami a nagyobb összefüggésekre utal, a 
tágabb keretekre, amelyek közt Muraköz elhelyezkedett, azt bizonyítja, 
hogy ezen a vidéken a magyar királyság megalapítása óta a magyar 
király gyakorolta a legfőbb hatalmat Az állami hovatartozás fogalmá
nak használatát sokan anachronisztikusnak tartják a XI. századra 
vonatkoztatva. Ha azonban kiolvasztjuk az állam fogalmából azokat az

1 Holub i. m. 405. és köv. 1. T k a l c i c  azt írja, hogy a zágrábi püspökséget 
Szent László az esztergomi érsekség alá rendelte. (Margalits Ede : Horvát történelmi 
r e p e r to r iu m . Budapest, 1900. I. köt. 476. 1.) Bizonyításom szempontjából nincs 
jelentősége annak, hogy Esztergom, vagy Kalocsa suffraganeusa volt-e Zágráb.
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elemeket, amelyeket, kivált a múlt század óta tartunk nélkülözhetetlen 
velejáróinak, azt kell mondanunk, hogy, bár teljesen más formák között, 
de a legfőbb hatalom gyakorlását lényegében állami funkciónak nevez
hetjük a XI. századra vonatkoztatva is. A Muraköz egyházi meg
szervezéséről ránk maradt közvetlen adatok éppen úgy, mint az egyházi 
élet kezdeteinek emlékét megőrző helynevek azt bizonyítják, hogy az 
irányítás, a legfőbb hatalom ezen a téren is magyar kezekben volt. Mai 
nézőpontjainktól független, az egykorú szemléletnek megfelelően inter
pretált, tények szólnak tehát a mellett, hogy Muraköz attól az időtől 
kezdve, amióta ott állami hatalom gyakorlására egyáltalán sor került, 
Magyarország szerves része volt. A XI—XII. századi magyar királyság 
sajátos formái, amelyeknek feltárását a legújabb kutatásoknak köszön
hetjük,1 magyarázzák, hogy a magyar állami főhatalom érvényesülését 
csak kerülő úton,, más természetű források segítségével lehetett meg
állapítani.

E vizsgálódások eredményeit összefoglalva, mondhatjuk, hogy az 
okleveles adatoknak csaknem teljesen híjával levő korban két tény 
bizonyít a mellett, hogy Muraközben az imperium, megalapításától 
kezdve, a magyar királyság kezében volt : i. magyarok már legalább a 
XI. század óta éltek ott. A magyarság és a vele szomszédos népek 
katonai, politikai, gazdasági és társadalmi viszonyait tekintetbevéve 
pedig kétségtelen, hogy a magyarság jelenléte mindenütt a magyar 
hegemóniával volt egyértelmű ;2 3 2. a legfőbb hatalom gyakorlásának 
első, pozitív emléke a Muraközben, e területnek egyházi megszervezése, 
a magasabb egyházszervezetbe való beillesztése, a magyar király műve 
volt. Akkoriban pedig maradéktalanul az állami akarat megnyilvánu
lását jelentette a király személyes elhatározása.

*

Bizonyításomban a horvát közjogi elméletnek legkedvezőbb állás
pontból foglalkoztam a Muraköz egyházi megszervezésének kérdésével, 
amikor kiindulásnak elfogadtam H ó m a n  és Holub érvelését, akik sze
rint ez a tér ület kezdettől fogva a zágrábi püspök hatalma alá tartozott*.

1 V. ö. Bónis i. ért., amelyben Hóman, Eckhart, Bartoniek, Mályusz, Váczy 
és Deér, valamint a saját kutatásainak eredményeit felhasználva ajánlja e korra a 
»személyes királyság« megjelölést.

2 Ausztrában a Dunától délre elterülő vidékeken két Ungarbach, Ungar
stein, Ungerbe g és Ma ca Hungarica helynév beszél a koraközépkori magyar 
hegemóniáról. (Max Vanca ; Geschichte Nieder- und Oberösterreichs. I.köt. 239.1.

3 Hóman-Szekfű i. m 331. 1. és Holub i. m. 407. 1.
35*
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Pedig nem régen ismét komoly formában felmerült a veszprémi püspök 
elsőbbségét vitató nézet a Muraköz egyházi megszervezése tekintetében, 
P e h m  J ó z s e f  Padányi Bíró Márton életrajzát írva foglalkozott a 
barokk, katolikus főpapnak a zágrábi egyházmegyébe tartozó magyar 
plébániák visszaszerzéséért vívott küzdelmével s ennek során a veszprémi 
püspökség múltjával.1 Bár Pehm eddig is ismert tényeket hoz fel 
állítása igazolására, hasznos lesz érveit röviden számbavenni.

A veszprémi püspöknek muraközi elsőbbségét a következő adatok
kal bizonyítja : i. Muraközben a veszprémi püspöknek birtokai voltak. 
Birtoklásának emlékét megőrző írások egyszersmind a legrégibb, ismert 
muraközi vonatkozású oklevelek közé tartoznak. A híres, 1232-i zalai 
oklevél azt mondja, hogy Gizella királyné adományozta a varasdi révvel 
szemben fekvő Vizmecz földet a veszprémi püspökségnek. Holub is 
elismeri: »ha talán így nem is fogadhatjuk el ezt a hagyományt, annyi 
kétségtelen, hogy a püspökség régi birtoklását akarták ezzel kiemelni ;«2
2. a dolgozatomban felsorolt adatokat is figyelembevéve, valóban 
lehetetlen lakatlan területnek tartanunk a Muraközt a XI. században. 
Márpedig ahogyan a veszprémi püspök joghatósága alá kerültek a hon
foglalás idejében megszállt szlavón területek a Dráván túl s még századok 
múltán, egészen a török hódítás koráig ott is maradtak,3 ugyanúgy 
igen valószínű, hogy a magyar uralom alá tartozó Muraköz népe sem 
volt pasztoráció nélkül a keresztény királyság megalapítása után egy 
évszázadig. Holub azért tartja kétségtelennek, hogy mindjárt a püspök
ség megalapításakor a zágrábi egyházmegyéhez csatolták Muraközt, 
mert, ha »ez későbbi időpontban következett volna be, akkor már a 
veszprémi püspökségtől kellett volna elszakítani, amit nehezen tudnánk 
elképzelni még ilyen esetben is, amikor joghatósági területének tőle 
messze eső, ritka népességű, tehát kis jövedelmű részéről lett volna szó.«4 
Elszakítás esetén a két püspökség között nem lehetett volna elkerülni 
a súrlódásokat s a veszprémi püspök minden alkalommal hangoztatta 
volna jogigényét a muraközi egyházközségek tizedeire. Ezzel szemben 
helyesen emeli ki Pehm, hogy éppen ebben az időben a nyitrai püspökség 
is birtokolt el területeket az esztergomi érsekségtől. Tény az is, hogy 
Veszprém és Zágráb között sem volt teljes békesség és zavartalan

1 Pehm József : P a d á n yi Bíró M árton veszprém i püspök élete és kora. (A Vesz
prémi Egyházmegye Múltjából. 2.) Zalaegerszeg, 1934. 273. és köv. 1.

2 Holub i. m. 116. 1.
3 Pehm 1. m. 274—275. 1.
4 Holub i. m. 407. 1.
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nyugalom. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a XIII. század 
közepén pápai megbízott járja be a két püspökség közös határait.1

Mindkét egyházmegye elsősége mellett hozhatók fel komoly bizo
nyítékok. A két bizonyítékcsoportot egymással szembeállítva, a 
Veszprém mellett szóló adatok közül legdöntőbbnek a veszprémi püspök 
korai muraközi birtoklását tartom, míg Zágráb mellett bizonyítók közül 
azt, hogy az első, pápai tizedlajstromok Muraközt a zágrábi püspök 
iurisdictioja alá tartozó területnek tüntetik fel. Újabb adatok és újabb 
szempontok felmerüléséig nehéz volna e problémát megnyugtató módon 
megoldani. Az olyan tanulmányokban, mint ez is, amely politikai viták 
anyagául szolgált történéseket igyekeznek tudományosan vizsgálni, nem 
tanácsos az efféle, egykorú forrásokból egyértelműen nem bizonyítható, 
kérdésről határozott véleményt nyilvánítani. Az elfogultság vádjára 
azonban aligha adhatok okot, amikor kifejezésre juttatom, hogy a 
muraközi egyházi iurisdictio tekintetében a veszprémi püspök elsőbb
ségét tartom valószínűbbnek; mégpedig a fentebb felsorakoztatott 
bizonyítékokon túl, a következő meggondolás alapján.

Szent László az újonan alapított zágrábi püspökség élére egy cseh 
papot állított, valami Düh nevűt, aki értette az ottani nép nyelvét.2 
Ezzel — mint D e é r helyesen jegyzi meg3 — nyilvánvalóan nem a 
nemzetiségek nyelvhasználatának államjogi elismerése volt a célja, 
hanem az, hogy a pogányság útjain tévelygő népet mielőbb Krisztus 
hitére térítse. Ha ezért került szláv püspök az egyházmegye élére, még- 
inkább kellettek szláv papok az egyházközségek vezetésére.4 A térítés 
sikere elsősorban rajtuk, a néppel közvetlenül érintkező lelkészeken 
fordult meg. Egészen bizonyos ugyan, hogy amiképen a magyarság 
megtérítését eleinte idegen papok végezték, úgy, bár sokkal kisebb 
arányban (hisz a keresztény szlávok száma ekkor már igen nagy volt), 
magyarok is térítettek szlavón földön. Az egyházi vonatkozású község
nevek közt a középkorban van magyar eredetű is. Ezek a helység-

1 Pehm (i. m. 292. 1.) a pozsonyi káptalan országos levéltárának egyik ok
levelét (Prot. XIV. föl. 109.) idézi, amely szerint IV. Ince pápa 1249-ben Ladomér 
örsi prépostot küldte ki a veszprémi és zágrábi püspökség határainak megállapítá
sára. (Az oklevelet, a mai körülmények között, sajnos, eredetiben nem használ
hattam.)

2 »Ad instruendam huius plebis ignorantiam, quendam boemicum venerabilis 
vite virum, nomine Duch idoneum repedt« Smiciklas i. h. II. köt 42. 1.

* Deér, Josef : Die Anfänge der ungarisch-kroatischen Staatsgemeinschaft. 
Budapest, 1936. 25. 1. (Ostmitteleuropäische Bibliothek. 4.)

4 T k a 1 c i c Düh papjait zala- és somogymegyei szlovéneknek mondja. 
(Margalits i. m. 476. 1.)
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nevek kétségtelenül magyar plébánosok működésének emlékét őrzik 
azon a vidéken. A szórványosan előforduló magyar nevekből ugyanis 
semmiképen sem szabad azt a következtetést levonnunk, hogy Szlavóniá
nak, minden forrásunk szerint szlavónok-horvátok lakta vidékein, ennyi 
magyar község lett volna.1 Aminthogy még a muraközi, szentek nevei
ből képzett helynevek sem bizonyítanak e falvak magyarsága mellett. 
Abból viszont, hogy Muraközben a templomcímmel összefüggő község
nevek kivétel nélkül magyarok, arra következtethetünk, hogy itt a térítés 
munkáját csak magyar papok végezték. A misszió magasabb érdekeit 
tartva szem előtt, Düh zágrábi püspök bizonyára ide is küldött volna 
szláv papokat, ha e terület az ő iurisdictioja alá tartozik. Éppen azért, 
mivel ezek működésének nincsen semmi nyoma, valószínűnek tarthatjuk, 
hogy Muraköz népét a veszpiémi püspök papjai térítették a keresztény 
hitre. Ha Düh püspöki kinevezésének szempontjaira gondolunk, csak 
egy, nagy többségében magyar egyházmegyéhez tartozással magyaráz
hatjuk, hogy Muraköz szlavón lakosságával különösképen nem vetettek 
számot. Ha Muraköz kezdettől fogva a zágrábi egyházmegye része lett 
volna, akkor a térítést itt is alkalmasint szláv papok végezték volna el s 
ennek megfelelően az egyházi vonatkozású helynevek is, legalább túl
nyomó részben, szlávok lettek volna.2

Tudom, hogy ez a gondolatsor is megtámadható, s hogy ez az érvelés 
sem bizonyítja kétségtelenül a veszprémi püspök elsőbbségét a Mura
közben. De ennek különben sincs perdöntő j elentősége a mi szempontunk
ból. Hiszen a korábban felsorakoztatott adatokkal talán sikerült igazol
nom, hogy a zágrábi püspökség alapításának forrásául szolgáló — kora- 
középkori értelemben vett — »állami« szupiemácia, kétségtelenül magyar 
volt. A veszprémi püspök elsőbbségének bebizonyosodása legfeljebb 
csak még jobban megerősíti azt a tényt, hogy Muraköz a személyes 
királyság korában a magyar király hatalma alá tartozó területnek 
integi áns részét alkotta.

II.

A magyar-horvát közjogi viták során, amikor a függetlenségre törekvő 
Horvátország történeti alapját keresték, azt, a magyar királysággal 
való kapcsolatbajutása óta, a szlavón, illetőleg a horvát-szlavón bán

1 P e h m (i. m. 275. és köv. 1.) kissé eltúlozza a források adatait. Annyira 
mégsem volt magyar Szlavónia, mint ahogyan ő feltünteti.

2 s i s i c (i. m. 349 .1.) szerint sem került Muraköz azonnal a zágrábi egyház
megyéhez.
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iurisdictioja alá tartozó területben látták. A szlavón bánság magyar 
királyi megszervezésének története, részleteiben nem ismeretes előttünk 
Bizonyos azonban, hogy, ha Magyarországon a középkorban Szlavóniá
ról beszéltek, akkor arról minden esetben mint a Dráván túl fekvő terület
ről emlékeztek meg. II. András szlavóniai hercegségéről azt mondja, 
hogy »míg herceg voltunk a Dráván túl«. Szlavóniával kapcsolatban a 
»Dráván túl« kifejezéssel nemcsak a XIII., hanem a XIV. században is 
nem egyszer találkozunk az oklevelekben.1 A források a horvát had
járat kiindulópontjául a Drávát jelölik meg.2 A horvát közjogi elmélet
ben nagy szerepet játszott, de egykorú forrásként nem használható, 
későközépkori szerkesztésnek bizonyult, ú. n. 1102-es pactum conventum 
jellemző módon úgy tartotta fenn az állítólagos magyar-horvát »meg
egyezés« emlékét, hogy a horvát nemesség saját költségén csak a Dráva 
folyóig tartozott katonáskodni, horvát földről nézve a Dráván túl, tehát 
a szorosabb értelemben vett magyar királyság területén már a királynak 
kellett a hadbaszállással járó költségeket fedeznie.3 A koraközépkori 
magyar-horvát viszony jogi természetének ismeretében semmiesetre sem 
mondhatjuk, hogy a magyar királyság határa délnyugat felé a Dráva 
folyó volt. A magyar és szlavón-horvát területek sokkal szorosabb 
kapcsolatban állottak egymással, semhogy a Drávát — még középkori 
értelemben is — »államhatárnak« tekinthetnék. Ha azonban a későbbi 
horvát közjogi pretenziók szemszögéből nézzük a kérdést, akkor nyugod
tan állíthatjuk, hogy ezeknek történeti alappal bíró, legnagyobb kiterje
dését Magyarország felé a Dráva határolta el. A Drávát a XI—XII. 
században csak ebben az összefüggésben nevezhetjük határfolyónak. 
Államterületet elkülönítő szerepe nem volt, abban az időben és éppen 
magyar-horvát viszonyban nem is lehetett, egykorú, hiteles forrás nem 
is mondja országhatárnak. De, mivel horvát részről a báni territórium
ban látták és látják a független horvát állam területi előzményét s azt 
az államiság jegyeivel ruházzák fel, foglakoznunk kell azokkal az adatok
kal is, amelyek a báni iurisdictio érvényesülése révén, állítólag Muraközt 
is az ő territóriumába tartozónak mutatják s ezzel a muraközi ország
határ kialakulásában az eddigi fejlődés során ismeretlen tényező bekap
csolódására hívják fel a figyelmet.

1 A forráshelyek : Holub i. m. 117. é s  köv. 1. L. még Margalits i. m. 3 9 0 .  1. 

(R a í  k i ismertetése.)
2 *His ergo Vladisclauus rex inductus consiliis, absque mora coadunato 

exercitu copioso, venit et occupavit totam terram a Drauo fluvio usque ad Alpes.« 
Thomas Spalatensis archidiaconus : H istoria  Salonitanorum, cap. XVII. (Gombos, 
Alb. Franc. : Catalogus Fontium  H istoriae Hungaricae. III. 2225.)

3 Deér, Anfänge . . .  4 0 .  és 4 4 .  1.
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Az első muraközi oklevelek s így a báni hatósággal kapcsolatosak is, 
a XIII. századból maradtak reánk. Ezeknek világánál vizsgálva a báni 
joghatóság viszonyát a Muraközhöz, nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy a XIII. század folyamán a társadalmi és gazdasági életben, 
sőt a politikai berendezésekben is nagy változások mentek végbe. Ebben 
az egymástól legeltérőbb nézeteket valló történészek is megegyeznek- 
A források, amelyek e vajúdó idők történéseinek néhány mozzanatát 
örökítették meg, beszédes bizonyítékai a század életét feszítő ellentétek
nek. Nem lehet tehát csodálkoznunk azon, hogy e régmúlt élet egy kis 
segmentumáról is szinte annyi az egymásnak ellenmondó adat, ahány 
forrás emlékezik meg róla. Az az eljárás, amely egy elképzelés, akár egy, 
eddig igaznak ismert tudományos állítás, tétel kedvéért, vagy éppen 
politikai érdekből csak a »használható« kútfőkre van tekintettel, nem- 
csupán tudománytalan és hazug, hanem gyakran a védelmezni kívánt 
érdeknek is kárára van. A nem egybehangzó adatok, a forráshagyc- 
mányozódás csonkaságán kívül, lehetnek egy forrongó, átalakuló, de 
lényegében mégis egységes kor bizonyságai is.

A fentebb már idézett források szerint a XIII. században is úgy 
tudták, hogy Szlavónia a Dráván túl feküdt. Ha ezekhez hozzávesszük 
azokat az adatokat, amelyekkel később még részletesebben foglalkozom s 
amelyek Muraközt zalavármegyei területnek mondják1, akkor további 
bizonyítás nélkül is kétségtelennek látszik, hogy Zala megyét Muraköz 
felől is a Dráva választotta el attól a területtől, amely a szlavón bán jog
hatósága alá tartozott. A Dráván innen, a Muraközben a zalai comes, 
illetőleg később az autonom zalamegyei nemesség képviselte a köz
hatalmat.

Néhány XIII. századi oklevél azonban arról beszél, hogy a báni 
imperium áttörte a Dráva vonalát s Muraköz egységesnek látszó, jogi 
helyzetét megbontva, csorbát ütött Zala megye iurisdictioján. Ezek az 
oklevelek a következők. (Belőlük a joghatóságra vonatkozó részeket 
lehetőleg változatlanul emelem ki.)

Imre király 1203-ban a Dráva és Mura között fekvő Szent Mihály 
lakóit és azokat, akik később szándékoznak földjén letelepedni, kivette a

1 Az erről szóló források összeállítása: Holub i. m. 1 1 7 .  és köv., 1 2 4 .  és 
köv. 1. és Fára József : M uraköz történetének rövid  foglalata. Dunántúli Szemle 
I X .  ( 1 9 4 2 . )  évf. 1 0 4 .  és köv. 1. Különös jelentősége van Muraköznek Zala megyé
hez tartozása, illetőleg a szlavón bánsággal szemben való elhatárolása szempontjá
ból, a zágrábi káptalan panaszának a tizedbeszedés nehézségeiről. A káptalan a  
tizedfizetésben késedelmes, muraközi és bekcsényi híveivel szemben nem tud 
eljárni, »quoniam ille gentes non sunt de banatu et sic non possunt bene procurari« 
(Holub i. m. 4 1 9 .  1. ) .
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királyi, illetőleg a báni joghatóság és felmentette a nyestbőradó (marturina) 
fizetése alól, egyszersmind megtiltotta, hogy a bán, a curialis comes, vagy 
bárki más a királynak, vagy az említett tisztviselőknek járó exactiokkal 
terhelje őket.1

Arnoldus zalai comes szerint 1239-ben Opoy szlavón bán azt az 
ügyet, amely Búzád bán testvére, Mihály mester és Eguthku és rokonai 
között Wyzmeth birtok elpusztítása körül felmerült, elintézés végett neki 
küldte el, illetőleg hozzá tette át. Arnoldus kiszállt a helyszínre s ott, 
többek közt, a szlavón herceg poroszlójának jelenlétében megállapította, 
hogy Mihály mester jogosan bírja Wyzmeth földjét.2

Loránd szlavón bán 1264-ben kelt oklevelében azt mondja, hogy 
Mogtk comes, zalai várjobbágy testvéreivel együtt perbefogta Béla 
király előtt Láncéi ed comest (Búzád fiát), a Dráva-Muraközben fekvő 
Tornaua föld miatt. A király az ügyet kivizsgálás és elintézés végett 
neki küldte meg, »amint ezt Szlavónia elismert szokása szerint tennie 
kellett«. Minthogy Lancered, még ítélethozatal előtt, elismerte ellenfele 
igazát, a bán poroszlójával bejáratta e föld határait s elkülönítette Lan
cered birtokaitól.3

Mindhárom oklevél Muraközben fekvő faluról, illetőleg birtokról 
szól. E földek valamilyen formában kapcsolatba jutottak a szlavón bán 
joghatóságával. Eddig a pontig a három oklevél megegyezik egymással. 
Mihelyt azonban a körülményeket vizsgáljuk, amelyek között a szlavón 
báni iurisdictio megjelenik, lényeges különbségekre bukkanunk. Az első 
a királyi és báni joghatóság, illetve adózás alól menti fel az egyik mura
közi falu népeit, a második szerint muraközi ügyet ítélethozatal végett, 
a szlavón bán a zalai ispánhoz tesz át, míg a harmadik, csaknem fordítva,

1 »ipsos, qui super terram Beati Michaelis, que inter Murám et Drauam con
sistit, in praesentiarum (!) commorantur, vel in futurum commoraturi aduenerint, 
de totius debiti ipsis incumbentis, et iu ris ad nos,seu ad Banum pertinentis, obli
gatione absolimus, et eos ordine excipientes, quod de cetero m arturinas non perso- 
luant ; praeterea neque Banus, neque Curialis Comes, neque aliquis alter alius, 
illos exactione, siue ad nos, seu ad ipsos spectante, audeant vlterius aliquatenus 
aggrauare.« Fejér : Cod. d ip t. II. köt. 414. 1.

2 »Opoy B anus tocius Sclauonie causam, que uertebatur . . . super destruc- 
cione predii siti inter fluuios, Droaha uidelicet et Zurathka, nomine Wyzmeth . . . 
nostre transm isit sententie iudicandum . A vizsgálat többek köz »in presencia 
pristaldi Excellentissimi C. Regis, Ducis tocius Sclauonie . . .« folyt le. Wenzel : 
Á rpádkori Ú j  Okmánytár, VII. köt. 86. és köv. 1.

3 » . . . super terra Tornaua in Draua Muracuz sita . . . causam ad nostram 
examii acionem fine debito decidendam transisset (!), ut de more et consuetudine 
regni Sclauonie approbata facere debebat«. Smiéiklas : Cod. d ip l. V. 315.
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arról tudósít, hogy a király muraközi föld körül támadt pert Szlavónia 
szokásainak megfelelően a bánnak küld el ítélethozatalra. A bán bírói 
működését érintő két adat kétségtelen ellentmondásban áll egymással. 
Míg ugyanis az első esetben aligha lehetett más oka annak, hogy a bán 
Mihály mester perét a zalai ispánhoz tette át, mint az, hogy nem érezte 
magát illetékesnek a döntésre, addig az utóbbi oklevél szerint éppen a 
bán illetékességére hivatkozva utalta a király a Mogtk—Lancered-ügyet 
a szlavón bán elé. Holub nyomán nyugodtan eltekinthetünk az oklevél
nek attól a megjegyzésétől, amely Szlavónia elismert szokására hivat
kozva, más forrásokból nem igazolható, a királlyal szemben elképzel
hetetlen, kizárólagos bírói joghatóságot tételezne fel.1 így, pusztán a 
bírói illetékesség kérdése marad. Mivel mindkét ügyben kétségtelenül 
muraközi föld körül folyt a pereskedés, kérdezhetjük, vájjon nem jogos-e 
annak feltételezése, hogy a két oklevél közt, a bírói illetékesség tekin
tetében megnyilatkozó ellentétnek az okát, a Muraközön kívül kell 
keresnünk.

Ismeretes, hogy a középkorban a Szlavóniával szomszédos megyék 
nem egy helyen átnyúltak a Dráván túl is. Baranya messze beékelődött 
a mai Verőce megye testébe, egészen a pozsegamegyei hegyek aljáig. 
Ugyanígy a mostani Belovár és Kőrös megyékből egész vidékek tartoz
tak Somogy vármegyéhez.2 1248-ban IV. Béla birtokot adományozott 
)>a Dráván túl Zala megyében«.3 Gurbisa zalai várjobbágy földje a Dráva 
és Plitvica folyók közt feküdt, egy 1258-ból származó oklevél szerint 
»a Dráván túl Zala vármegyében«4 Már maga az a tény, hogy Szlavónia 
fekvésének megjelölésére használt »Dráván túl« kifejezés szerepelt — 
mintegy megszűkítésként — a megye megnevezése mellett, arra utal, 
hogy ennek, a földrajzi helymeghatái ozáson kívül, esetleg jogi természetű 
okai is lehettek. Tény, hogy a magyar megyék Dráván túli részeinek 
lakossága fizette a szlavón bánnak a martúrinát.5 Egy 1246. évi oklevél 
szerint Hudina comest és rokonait somogymegyei bú tökük (Wychust) 
után a bán, kötelezettségeiket meghaladó módon kényszerítette katonai 
szolgálatra. A király azután pontosan szabályozta hadbaszállásuknak a

1 Holub i. m. 121. 1.
2 Csánki Dezső : Magyarország történelmi földrajza . . .  II. köt. 567. 1.
3 »possessionem quandam nomine Raszna ultra Drauum in comitatu Zala- 

diensi existentem«. Wenzel : Á U O . VII. köt. 262. 1.
4 »terram Gurbuse . . . existentem in Comitatu Zaladiensi vitra Drávámé 

W enzel: Á U O . VII. köt. 484. 1.
5 Holub i. m. 1 1 9 . 1.
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bántól megkívánható formáit.1 Amikor az elidegenített várföldek 
visszaszerzésére került sor, azoknak a birtokoknak jogállását, amelyek 
Baranya, Somogy, vagy Zala megyében ugyan, de a Dráván túl feküdtek, 
a szlavóniai bán vizsgálta meg s visszaadásuk felől is ő döntött.2 Úgy 
látszik, hogy a megye megnevezése nem az illető megye comesének jog
hatóságára akart utalni. Legalábbis ezekből az adatokból az tűnik ki, 
hogy a iurisdictio a baranyai-, somogyi- vagy zalainak mondott terü
leten is a szlavón bánt illette meg.3

A Dráván túlra nyúló, magyar megyei területek és a bán viszonyát 
közelebbről világítja meg egy 1276-os oklevél. E szerint Pousa comes és 
testvére, Geche mesternek népei Szlavóniában sok háborúságot szenved
tek a miatt, hogy uraik hűségesen szolgálták a királyt a zavaros időkben 
is. IV. László ezért Pousát, Gechét és »Kőrös és Somogy megyében, a 
Dráván túl«lakó népeiket a körösi ispán joghatósága alól mindenben fel
mentette, meghagyta azonban őket a szlavóniai bán iurisdictio ja alatt, 
külön is kiemelve, hogy csak a bán ítélhet felettük és semmiféle ügyben 
sem engedheti át a bíráskodás jogát officiálisának, a körösi ispánnak.4 
Az oklevél, bár somogymegyei birtokokról is szólt, csak a körösi ispánt 
említette. Tudjuk, hogy a középkorban a szlavón bán helyettesei, a 
vicebánok egyszersmind egy-egy szlavóniai megyének ispánjai is, a bán 
familiárisai közül kerültek ki,5 éppen úgy, mint a megyék alispánjai a 
főispánok familiájából. A viszony is azonos lehetett a főispán-alispán 
viszonyával. Pousáék csak a körösi ispán iurisdictioja ellen emeltek 
kifogást; egészen bizonyos, hogy lealacsonyítónak találták a báni 
officiális bíráskodását maguk felett. Abból, hogy a somogyi comesről 
nincs szó, arra következtethetünk, hogy ennek hatósági tekintélye felért 
a bánéval, vagy legalábbis, hogy, a comest illető ügyekben, ott, a bán

1 W enzel: AUO. X I. köt. 344. 1. : * . . . pro terra quadam Wychust nomine, 
sita in comitatu Simigiensi Banus unumquemque ipsorum singulariter compellerat... 
officium exercitus exhibere.«

1 így  p l . : Smiéiklas : Cod. dipt., IV. köt. 485. 1.
3 Pauler Gyula: A magyar nemzet története . . .  I. köt. 467. 1. 405. jegyz.
4 »eosdem Comitem Pousam et magistrum Guechem ac universos populos 

ipsorum in Crisiensi et Symegiensi comitatibus, videlicet ultra Drauam . . .  a iudicio 
et iurisdictione Comitis Crisiensis . . . perpetuo duximus eximendos, reservantes 
seu relinquentes eos duntaxat iudicio Bani tocius Sclauonie . . ., Bano tocius 
Sclauonie . . . precipiendo mandamus, quatenus eosdem . . .  in nullo articulo, sive 
casu per officialem suum, scilicet Crisiensem . . . dimittat iudicari, sed suo tantum
modo examini eosdem reservet.« Fejér : Cod. dipl. VII/5. köt. 593. 1.

5 Mályusz Elemér : A magyar társadalom a Hunyadiak korában. A hűbériség 
és rendiség problémája. Mátyás Király Emlékkönyv, Budapest, 1940. I. köt. 346 .1 .
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járt el helyette. Mindkét esetben csak a comesi és báni iurisdictio egyen
rangúsága, illetőleg egyneműsége magyarázhatja meg azt, hogy a somogyi 
főispánt, ebben, a dolgokat erősen kiélező ügyben meg sem említették. 
Archontológiai összeállításokból ismeretes, hogy a szlavóniai báni méltó
ságot gyakran viselte a zalai és somogyi ispán, viszont a szlavóniai 
megyék főispáni tisztét sohasem töltötte be a bán.1 A határmenti, 
nagy magyar megyék főispáni tiszte és a báni méltóság egymásmelletti- 
sége szintén joghatóságuk egyenrangúságát bizonyítja. A királyi udvar 
előkelői, a nádor, országbíró, tárnokmester mellett, a nagy megyék 
főispánjai közt rendszerint ott találjuk a somogyi és zalai comest is.2

Egyelőre félretéve annak vizsgálatát, miképen jött létre a comesi 
és báni joghatóság egymásbaékelődése a Dráva mentén, annyit meg
állapíthatunk, hogy a Dráván túl eső részekben sem tudta elhomályosí
tani a báni iurisdictio érvényesülése a magyar megyékhez tartozás 
tényét. Az oklevelek még akkor is, ha Szlavóniában fekvőnek mondják 
a falut, mindig kiteszik, hogy az Zala vagy Somogy megyéhez tartozik. 
Amennyire élesen megkülönböztetik egymástól a szlavóniai megyei 
ispáni és báni joghatóságot, annyira nincs nyoma annak, hogy ezt a 
szomszédos magyar megyék comeseivel kapcsolatban is megtették volna. 
Sőt, mint éppen az egyik, báni joghatóság emlékét megőrző, muraközi 
oklevélben olvashattuk, a szlavón bán maga tett át egy ügyet a zalai 
ispánhoz.3

Vizsgálódásaimban onnan indultam ki, hogy, néhány oklevél tanú
sága szerint, a báni hatalom kiszakította volna Zala megyéből Muraközt. 
Az adatok elemzéséből annyi talán kitűnt, hogy ez, ilyen formában, 
nem áll meg és egyedül abból, hogy muraközi dolgokban a bán szerepelt, 
még nem következik, hogy Muraköz a XIII. században nem volt Zala 
megye része. A fentebb ismertetett oklevelek egyike ugyan arról beszél, 
hogy muraközi falu népe nyestbőradót fizetett. Már Pauler és Holub is 
figyelmeztetett arra, hogy az említett marturina a bánt, mint egyszer
smind éppen zalai ispánt illette meg ; az oklevél ugyanis curialis comes- 
nek mondja a bán helyettesét, udvarbírája pedig csak az ispánnak volt.4 
Ehhez hozzá lehet fűzni, hogy a marturina fizetésének Szlavónián kívül

1 Wertner Mór : Adalékok a X I V .  századbeli magyar világi archontológiához. 
Történelmi Tár. 1906. 590. és köv. 1. és Holub i. m. 448. és köv. 1.

2 Szentpétery Imre : Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 
Többek közt 184., 188., 205., 218., 219., 222., 223., 277. stb. számok.

3 L. az 553. 1.-n a 2. sz. jegyzetet.
4 L. az 553. 1.-n az 1. sz. jegyzetet. Pauler i. m. I. köt. 468. 1. 405 jegyzet. 

Holub i. m. 118. ..
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is vannak nyomai.1 Ha tehát az oklevélben csak a nyestbőradó szedése 
marad a báni joghatóság emlékeként, ez egymagában nem elegendő a 
Szlavóniához tartozás bizonyítására. Hasonlóképen a szlavón herceg 
poroszlójának jelenléte a zalai ispán ítélethozatalánál, — mivel egyéb 
körülmények nem szólnak mellette —, ugyancsak nem értelmezhetők a 
szlavón bán iurisdictiójának kizárólagos érvényesüléseként. Legfeljebb 
csak azt mutatja, hogy a báni hatósággal is volt valamiféle kapcsolata az 
ügynek. A harmadik oklevéllel foglalkozva, már Holub megállapította, 
hogy Mcgtk comes ügye — bár muraközi birtokért zalamegyei nemessel 
szemben folyt a per — valószínűleg azért került a bán elé, mert Mogtk 
a Dráván túl lakhatott,2 márpedig — mint láttuk — még a magyar 
megyék drávántúli részeiben is a bán ítélkezett, a nélkül, hogy ez a 
Somogy vagy Zala megyétől való elszakadást eredményezte volna.

De közvetlen adatok is azt bizonyítják, hogy Muraköz a XIII. 
században Zala megye része volt. Ezek sorában különös jelentősége van 
az 1232. évi, kehidai oklevélnek. Nemcsak azért, mert e muraközi 
tárgyú okmány legelső emléke az önkormányzatú nemesi megye kialaku
lásának, hanem azért is, mert átalakuló korszak terméke lévén, a tör
ténések, jelenségek közt mutatkozó, sokszor kibékíthetetlennek látszó, 
ellentétek okaira is vet némi világosságot.

A Zalán innen és túl lakó serviensek bocsátották ki az oklevelet,3 
amelyben összefoglalták Bertalan veszprémi püspöknek Oguz bán ellen 
indított perében lefolytatott eljárásukat és ennek alapján hozott ítéletü
ket. Igazságszolgáltató tevékenységük megokolására említik, hogy 
vidékükön a jogellenes cselekedetek elszaporodtak és, mivel a bírák 
igen távol laktak, a sértettek nehezen jutottak igazságukhoz. Elő
terjesztett kérelmükre a király bíráskodási és igazságszolgáltató hatalom
mal ruházta fel őket. A per tárgya Bertalan püspök panasza. A vesz
prémi püspök szerint Oguz bán, egyházának Vezmech nevű, állítólag az 
egyház alapítója, Gizella királyné által adományozott földjét, »a Dráva 
és Mura között a varasdi réven innen« elfoglalta és többszöri intés ellenére 
sem akarta visszaadni. Mivel a bán a kitűzött határnapokon sem meg 
nem jelent, sem tanukat nem állított, a püspök tanúi pedig igazolták, 
hogy a föld mindig a veszprémi egyházmegyéjé volt, a serviensek poroszló-

1 Eckhart Ferenc : A királyi adózás. Arad, 1908. 74. 1.
2 Holub i. m. 1 2 1 .  1.
3 Zalai oklevéltár, I I .  köt. 643.1. Figyeljük meg — a további következtetések 

szempontjából is — a viszonyok kezdetlegességét. A bán, aki ott ül a serviensek 
között, előre kötelezi magát esküvel az ítélet tiszteletbentartására. Ez mutatja 
leginkább, hogy a serviensek joghatósága még friss, gyökértelen volt.
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juk és két társuk által a püspököt be akarták vezettetni jogos birtokába. 
Ebben azonban Oguz bán, noha esküvel kötelezte magát az ítélet meg
tartására, megakadályozta őket.

Mielőtt vizsgálódásaink szempontjából értékelnők ennek az oklevél
nek az adatait, röviden emlékeztetnem kell az olvasókat a megyei terri
tóriumok kialakulásának néhány sajátosságára. Mégpedig először annak 
az elméletnek tükrében, amelyet Hajnik, Pauler és T a g á n y i  alapo
zott meg,1 s amelynek legkiválóbb terméke Holub Zala megyéj e. E szerint 
a vármegye kezdetben a királyi várhoz tartozó falvak népeitől megült 
területtel volt egyértelmű.2 Sőt a XI. században nem is a terület volt a 
fontos, az összeírások nem földeket, hanem a lakosságot, a különféle 
szolgáltatással terhelt népelemeket vették számba. Holub úgy véli, 
hogy a XIII. század közepén kezd a megyefogalom függetlenülni a királyi 
várföldek fogalmától. Éppen a zágrábi püspökség alapításáról szóló, 
1134. évi oklevélre hivatkozik, amely már a királyi vár megyéitől elvonat
koztatva használja a megyefogalmat területmeghatározásra. A termi
nusok teljes szétválása a XIII. században ment volna végbe. így beszél
nek olyan földről, amely a zalai váré volt, Zala megyében feküdt, de 
amelyet kivettek a zalai vár hatósága alól. A megyefogalom tehát túl
élte a királyi castrum vezetőjének joghatóságát. Eleinte, amikor a megye, 
a comitatus a királyi várnépek kötelékét jelentette, mindazok a 
területek, amelyekre e várnépek eljutottak és ott letelepedtek, az illető 
vár megyéjéhez kerültek. A vármegye akkor nyerte el többé-kevésbbé 
végleges alakját, amikor a föld jelentőségének emelkedésével a területi 
szempontok kezdtek érvényesülni az igazgatásban. Ekkor tűnt ki, hogy 
a kialakulás korának sajátságos, személyi kapcsolatokon alapuló viszo
nyai közepette, mennyire egymásba ékelődtek a vármegyék. Megtörtént 
például, hogy a zalai várhoz körösi és veszprémi falvak tartoztak.

A vármegyék fejlődésének történetéről alkotott képet legutóbb 
V á c z y  P é t e r  vette revízió alá. A régi elméletet, amely szerint a 
királyi megyék szervezete mellett a XIII. század közepéig továbbélt a 
nemzetségi rend, a mesék birodalmába utalta. Szerinte a régi elmélet
nek az szolgait alapul, nogy — lorrások hiányában — nem lehetett a 
vári és megyei szervezetet egymástól megkülönböztetni. Váczy úgy 
látja, hogy a megye az ország politikai felosztásának egysége, amely az

1 Tagányi Károly : Megyei önkormányzatunk keletkezése. (Ak. Tört. Ért. 
XVII. köt. 6. sz.) Budapest, 1899.

2 H o l u b  (i. m. 19. és köv. 1.) általánosságban is foglalkozik a megyék 
kialakulásával. Mondanivalóimat erre építem.
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egész népet és a nemzetségek és királyi népek földjét hiánytalanul 
magába foglalta. így lehet csak megérteni Szent István rendelkezését, 
aki a veszprémi püspök hatáskörének kiterjedését négy megyében állapí
totta meg. Kétségtelen ugyanis, hogy az új püspöknek nemcsak a királyi 
várnépek (részben idegenek), hanem a nemzetségek tagjainak lelki gon
dozása is feladata volt. Azt azonban Váczy is kénytelen elismerni, hogy 
a comitatus, megye szót szűkebb értelemben is használták ; így, amikor 
a megye határa egyet jelentett a váihoz tartozó falvak határával.1 
A vitát, amelynek főbb problémái a muraközi határkérdés vizsgálatának 
szempontjait is meghatározzák, ezen a ponton fűzte tovább Holub.2 
Tagányi Károly utolsó, befejezetlen munkájából kiindulva ismételten 
és újabb érvekkel igyekezett bizonyítani, hogy a megyébe csak a 
királyi birtokok, illetőleg kezdetben, helyesebben a királyi várnépek 
tartoztak bele, míg más birtokosok népei azon kívül helyezkedtek el. 
A szláv eredetű megye szó a határ fogalmával volt egyértelmű. Mégpedig 
éppen úgy, mint magát az ősi határ szavunkat jogelkülönítő értelemben 
használták. Ez az eredeti jelentése a szó fogalomkörének kitágulásával 
is megmaradt. A megye ugyanis, mint egy bizonyos területnek igaz
gatási szempontból való megnevezése, kétségtelenül jogi tartalom
mal bíró kifejezés vo lt; ha tehát a királyi vár megyéiről beszéltek, 
s egyszersmind falvakat, illetve e települések lakosságát sorolták 
fel, a megyén mindig azokat a határokat értették, ameddig a királyi 
vár birtokállománya és közvetlen hatósága elért és más, nem 
királyi, nyilván nemzetségi, vagy adományos birtokokkal érintkezett. 
A magyar királyok megyéi — eredetüket tekintve — gazdasági igaz
gatási egységek voltak. A régi elmélet eredményeiből ennyit még Váczy 
Péter újszempontú kutatásai után is fenn kell tartanunk. A probléma 
sokoldalú vizsgálata azonban azt is igazolta, hogy ez a várszerkezet nem 
zárkózott el mereven az ősi, nemzetségi rend kötelékeiben élő telepektől. 
A nemzetségi és a királyi, egymástól tűz- és vízként különböző Magyar- 
országnak képzete, valóban a legendák világába tartozik. A megyei 
szervezet az egész országot behálózta s az élén álló comesnek jogható
sága, bizonyos esetekben, már kezdettől fogva kiterjedt a királyság 
minden lakójára s a király igénybe is vette olyan feladatok megoldására, 
amelyeknek a várgazdasághoz alig, vagy semmi közük sem volt.

A megyei fejlődés ismeretéből juthatunk el Muraköz sajátos törté
netének megértéséhez, s e határvidék múltjában mutatkozó ellentétek

1 Váczy : Die erste Epoche . . . 23., 29., 30., 32 — 33. 1.
2 Holub József: A királyi vármegyék eredete. Szent István Emlékkönyv. 

Budapest, 1938. II. köt. 72 — 106. 1.
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megmagyarázásához. Feltűnő, hogy ezek az ellentmondások, — mint 
fentebb láttuk — éppen a XIII. században jelentkeznek. Ismételten 
emlékeztetnem kell az olvasót arra, hogy e század a nagy átalakulások 
korszaka. A korábbi, személyi kapcsolatok megbomlanak, a társadalom 
öntudatraébredésének már egy századdal korábban észrevehető jelen
ségei megsokszorozódnak, feltűnnek a területi szervezkedésnek első 
nyomai s az ország igazgatása azzal, hogy a hűbéri elv uralomra jutása 
révén a hatalom több kézben oszlik meg, valamivel személytelenebbé 
válik.1

Abból, hogy a középkorban Magyarországon, Szlavónia felé tekintve, 
a »Dráván túl«-ról beszéltek, s ugyanakkor a magyar megyék területe 
nem egy helyen átlépte a Drávát és mélyen benyúlt a szlavón vidékekbe, 
arra a következtetésre juthatunk, hogy a Dráván túl elterülő részek 
akkor kerültek a magyar megyékhez, amikor a báni méltóság még nem 
alakult ki, illetőleg a bánság megszervezéséről még szó sem volt. Sőt, 
mivel ezek a területek a megyei nemesi autonómia kialakulásáig és, 
természetesen, azon túl egészen a török uralomig megmaradtak a magyar 
megyék keretei között, kétségtelennek tarthatjuk, hogy a báni hatalom
nak kezdetben inkább személyi, mint territoriális jellege volt.2 A magyar 
királyság XI—XII. századi központi igazgatásának vizsgálatából valóban 
az tűnik ki, hogy legalább III. Istvánig területi szempontoktól meglehető
sen független az ország igazgatása. Mindenesetre tény, hogy az oklevelek 
egészen III. István koráig általában megyéjük említése nélkül sorolják 
fel az ispánokat.3 A comesi méltóság, a királyi udvarban való szereplés, 
a kormányzatban való részesedés volt a fontos, a terület, a megye, amely
nek comitatusát viselte az ispán, szinte csak esetlegességnek számított. 
Ebben az időben a szlavón bán iurisdictióját pontosan elhatárolt terü
letre korlátozottnak látni — anachronizmus volna. A szlavón bán, az 
országnak ez az egyik, legmagasabb dignitariusa gyakran töltötte be a

1 Adataimmal teljesen összhangban állván, M á l y u s z  E l e m é r  korszak
felosztását vettem alapul tanulmányomban. L. a korábbi eredményeit (A patri- 
tnoniális királyság, Társadalomtudomány, 1933. 37 — 49-1-, A karizmatikus király
ság, u. o. 1934. I59~~ 176. L) továbbépítő művét a Mátyás-Emlékkönyvben, II. köt. 
309—433. 1. A karizmatikus királyság helyett azonban a személyes királyság 
elnevezést használom, amelyet B ó n i s  G y ö r g y  ajánlott.

2 Csánki Dezső : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 
II. köt. 3 —5 .1. szól a Szörényi bánság kialakulásáról. Amit erről mond, jó analó
giául szolgálhat a szlavóniai bánság történetének megítéléséhez. A Szörényi 
bánság szerinte nem valami, szigorúan elhatárolt terület volt, hanem bírói hatóság
gal összekötött, katonai méltóság.

3 Váczy i. m. Domanovszky Emlékkönyv, 621. 1.
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zalai főispáni tisztséget is.1 Mint ilyen, természetesen, a zalai várnépek 
legfőbb bírája volt. A két méltóság többszöri összekapcsolódása akkor 
vezetett a joghatóság tekintetében ellentmondásokra, amikor az addig 
személyi jellegű országigazgatásban a territoriális elemek kezdtek 
fontosabbá válni.

Tisztábban látjuk ebben az átalakuló korszakban a szlavón bán 
viszonyát Muraközhöz, ha összevetjük az erdélyi vajdai joghatóság 
kialakulásával. Ennek eredete, még a báni hataloménál is jobban, 
homályba veszik. Tény, hogy a vajdai iurisdictio megteremtésére azért 
volt szükség, mert az ország központjától távol eső vidékeken a királyi 
auctoritásnak közvetlenül érvényt szerezni nem lehetett.2 Ismervén a 
koraközépkori magyar központi igazgatás fejlődését, nem csodálkoz
hatunk azon, hogy az erdélyi területek élén álló királyi tisztség intéz
ményéről igen gyérek az adatok; kezdetben komolyabb hatáskör 
nélküli, puszta címnek látszik. Jellemző, hogy territoriális megszer
vezésének első nyomai éppen a XII—XIII. század fordulójára utalnak. 
A vajdai joghatóságnak — még kialakult formájában sem — voltak meg 
kelet felé a pontos határai. Egyedül nyugatra, a királyi vármegyéktől 
választotta el — a középkori viszonyokhoz képest — állandó határ
vonal. »A nyugati határt a három Szolnok megye szétválása után Belső- 
Szolnok, Doboka, Kolozs, Fehér és Hunyad megyék nyugati határa 
alkotta«.3 A vajda hatalma fokozatosan terjeszkedett ki ettől a vonaltól 
keletre eső, egész területre. Bár királyi privilégiumok a tulajdonképeni 
két erdélyi megyében is kivettek egyes helyeket és népelemeket a vajda 
hatósága alól, idővel még az eredetileg teljesen önálló székelyek és szászok 
is függésbe jutottak tőle. A mi szempontunkból azonban fontosabb az, 
hogy a vajda Erdélyen kívül is eljárt néha igazságszolgáltatási ügyekben. 
Efféle működésére vagy külön királyi parancs alapján került sor, vagy 
esetleg mint egy másik, országos tisztség viselője (pl. mint országbíró) 
ítélkezett. Megtörtént az is, hogy a vajda nem erdélyi megyék főispánja 
volt s mint főispán elé kerültek az illető megyék ügyei. Mivel a vajdák 
közel két évszázadon át (1263—1441), megszakítás nélkül viselték a 
szolnoki comesi címet és tisztséget, e megye és a vajdai iurisdictio között 
a kapcsolat állandóbb jellegűvé vált. Annak a hosszú vitának, amely a 
három Szolnok megye (Belső-, Külső- és Közép-Szolnok) történetéről

1 L. az 556. 1.-n az 1. sz. jegyzetet.
2 Janits Iván : Az erdélyi 'vajdák igazságszolgáltató és oklevéladó működése 

1526-ig. Budapest, 1940. 10. 1.
3 U. o. 19. 1. Az alább, Szolnok megyével kapcsolatban mondottakra 1. 

a 25. és köv. 1.
Évkönjrv a® 1942. évre. 36
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folyt, kétségtelen eredményekép annyit megállapíthatunk, hogy Belső- 
Szolnokot az erdélyi, a másik két Szolnokot pedig a többi magyar- 
országi megyék mintájára igazgatták. Míg a vajda mind a három Szolnok
nak ispánja volt, addig az al vaj dák csak az erdélyi megyében működ
hettek, iurisdictiójuk csupán az erdélyi Szolnokra terjedt ki.

Lehetetlen észre nem vennünk a hasonlóságot egyfelől az erdélyi 
vajda, a szlavóniai bán és Szolnok és Zala megye ispánjának, másfelől 
az erdélyi alvajdák, a szlavón vicebánok, illetőleg Varasd, Kőrös come- 
seinek joghatósága között. Ahogyan a vajdai joghatóság határa a 
Meszes-hegység és a Meszesi-kapu volt, amelyet csak mint egy, szoro
sabb értelemben vett, magyarországi vármegye ispánja lépett át, ugyan
úgy szabott határt a szlavóniai bán iurisdictiójának a Dráva, amelyen 
túl intézkedéseinek jogalapjául csupán a báni méltóságnak a zalai 
főispánsággal való gyakori egybekapcsolása szolgált. A báni iurisdictió- 
nak zalai, a vajdainak szolnoki területen való érvényesülése nem jelen
tette a báni, illetve vajdai hatalmuk alá tartozó területnek megnövelését. 
Ezt legvilágosabban az őket báni és vajdai minőségükben helyettesítő 
vicebánok és alvajdák jogkörének a szlavóniai és erdélyi, illetőleg a 
tulaj donképeni magyarországi megyék főispáni tisztével való össze
vetése igazolja. Amikép az erdélyi vajda officiálisai közül kikerülő 
alvajdák nem avatkozhattak be a magyarországi Szolnok ügyeibe1 
akképen, mint báni familiárisoknak, a körösi, zágrábi vagy varasdi 
főispánságot is betöltő szlavón vicebánoknak is korlátozott volt a hatás
körük. A zalai ispán viszont sohasem függött a szlavóniai bántól; 
vele való egyenrangúságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
két tisztséget gyakran viselte egy személy. Az erdélyi vajda pedig — 
mint láttuk — hosszú időn át egyfolytában töltötte be a szolnoki fő
ispánságot.

A Meszesi-kapunak és a Dráva folyónak joghatóságokat elkülönítő, 
határjellege a XIII. század elejétől domborodott ki, amikor az ország 
igazgatásában a személyi szempontok fokozatosan a területi elvnek 
adtak helyet. A határ jelleg kidomborodása kifejezés talán többet mond 
a valóságnál. A báni iurisdictio territoriális elhatárolódása ugyanis 
még csak a kezdet kezdetét jelentette a fejlődésben, amely Szlavónia 
államjogi elkülönüléséhez, viszonylagos önállóságához vezetett2. Min
denesetre figyelemreméltó, hogy, mihelyt a báni joghatóság érvényesü
lésének nyomai feltűnnek Muraközben, tehát zalai területen, azonnal

1 U. o. 29. 1.
2 Mályusz i. m. 378. 1.
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jelentkezik a zalai királyi serviensek önálló iurisdictióra emelt igénye. 
Az 1232-es kehidai oklevél bizonysága, hogy ennek az igényüknek 
érvényt is tudtak szerezni. A zalai köznemesek őseinek megmozdulása 
szinte visszahatásnak látszik a törekvéseiket gátló eseményekre.

Eddig puszta véletlennek tekintették azt, hogy a »köznemesség« 
igazságszolgáltatási önállósulásának legelső emléke éppen Zala vár
megyéhez fűződik. Ha azonban figyelembe vesszük azt, amit M á 1 y u s z 
E l e m é r ,  a magyar történet hűbéri korszakáról szólva, a szlavóniai 
bánságnak tartományúri hatalommá való fejlődéséről mondott, más 
véleményre kell jutnunk. A szlavóniai bán és az erdélyi vajda tekintélye 
és hatalma a XV. század közepére felülmúlta az ország első méltósá
gainak, a nádornak, országbírónak jelentőségét. Távol a központtól, 
a király és a tanács ellenőrzésétől, az ország délnyugati és délkeleti 
részében »óriási hatalmat összpontosítottak, amelyet fesztelenül hasz
nálhattak fel, hogy lefelé a terület egész lakosságával éreztessék, fel
felé pedig a királytól függetlenítsék magukat«.1 Ennek a nyugat
európai, hűbéri fejedelemségek mintájára kifejlődött hatalomnak az 
alapja a bíráskodási jog gyakorlása volt. Nemcsak a szlavóniai és az 
erdélyi nemességnek voltak legfőbb bírái, hanem iurisdictiójuk még a 
szorosabb értelemben vett, magyarországi főpapok és főurak szlavóniai 
és erdélyi birtokaira is kiterjedt. A közigazgatásban hatalmuk kizáró
lagossága — mint már fentebb is szó volt róla — a familiaritáson nyugo
dott. Mivel a megyék életét, mint főispánok a bán, illetőleg a vajda 
familiárisai, a vicebánok és alvajdák irányították, a szlavóniai és erdélyi 
nemesség közvetlen részvétele a közigazgatásban, a magyar megyék 
nemességééhez képest, igen csekély volt: Háborúban a vajda, illetve 
a bán vezette, törvénynapokon ezek ítéltek felette, tisztviselőit az ő 
ellenőrzésük alatt választotta. Az élet minden vonatkozásában ezektől 
függvén, a bán és a vajda hatalma óriási méretűvé nőtt.

A báni és vajdai, tartományúri hatalom kialakulásnak gyökerei 
a XIII. századba nyúlnak. Ha meggondoljuk, hogy »az erdélyi és horvát- 
szlavón nemes sohasem a királyt látta maga előtt, hanem a vajdát, 
illetőleg a bánt«2 és összevetjük e képet a zalai királyi serviensek bírói 
működésével, amelynek során muraközi ügyben Oguz bán felett mond
tak ítéletet, a különbség azonnal szemünkbe szökik. A báni méltóság 
tartományúri fejlődésének még csak kezdetén volt, de itt, közvetlen 
szomszédságában, Zala megye határán, távol a királyi központtól,

1 U. o. 346. 1.
2 U. o. 347. 1.

36*
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a szabad magyaroknak a nagy társadalmi, politikai átalakulásban fel
törekvő rétege, elsősorban a báni hatalomban láthatta a legfőbb aka
dályt, amely megerősödésének útjában állott. Igen valószínű, hogy 
éppen a báni iurisdictio érvényesülésének a Dráván innen megnyilat
kozó első tünetei váltották ki a zalai királyi serviensek megmozdulását. 
Tény, hogy e megmozdulás legelső emlékét muraközi ügyről szóló oklevél 
őrizte meg. Tudom, hogy a kehidai oklevél egymagában még nem bizo
nyíthatja e gondolatsor igazságát. De a benne foglalt eljárás olyan 
világos jogi formulákat tartalmaz, hogy a báni joghatóságnak tarto
mányúri hatalommá fejlődése és a zalai serviensek fellépése között 
félreismerhetetlen az összefüggés. Ez pedig a legerősebb bizonyítéka 
annak, hogy a szlavóniai bánság valóban csak a Dráváig terjedt.

A szlavóniai és magyarországi nemesség magatartása között igen 
nagy a különbség. Igaz, sokáig tartott, míg ez a különbség jogi intéz
ményekben jutott kifejezésre és merevedett meg, gyökerei azonban, 
kétségtelenül, korábbi időkbe és a Dráván innen és túl eső területek 
társadalmi, gazdasági életének mélyébe nyúltak. Az 1232. évi, mura
közi ügyben annyira a magyar institúciók szelleme nyilatkozott meg 
és a zalai királyi serviensek eljárása, a mód, ahogyan jogi dolgok felől 
gondolkoztak, olyan szöges ellentétben állott a szlavóniai nemesség 
szemléletével, hogy Muraköz, amelynek területéhez fűződik a XIII. szá
zadi nagy, hűbéri irányú átalakulás társadalmi és politikai harcainak 
ez az első emléke, Szlavóniához semmiképen sem, csak Zala megyéhez 
tartozhatott. A kehidai oklevél keletkezésének körülményei világosan 
Szlavónia és Zala vármegye határára utalnak. Az ügy, amelynek jogi 
bizonyságául szolgált ez az oklevél, éppen azokból az ellentétekből 
született meg, amelyek Szlavóniát a szorosabb értelemben vett magyar- 
országi vármegyéktől elválasztották.

A XIII. század végéig nem is találjuk semmi nyomát sem annak, 
hogy — ha a megye megnevezésére sor került. — akár egy esetben is, 
másnak mondták volna Muraközt, mint Zala vármegye részének. Az 
állami hovatartozás tekintetében a források ellentmondásaiban meg
nyilatkozó bizonytalanság látszólagos. Valójában csak egy forrongó 
korszak tünetei ezek. Nincs megmagyarázhatatlan ellentét, a bizony
talanság és ellentmondások, az egykorú szemlélet tükrében, csak olyan 
jelenségek, amelyek a valóságnak megfelelően, mindössze a politikai 
hatalomért induló, társadalmi harc kezdetét, első kísérleteit jelzik. 
Az írott forrásoknak híjával lévő korszak bizonyítékaiból leszűrt ered
ményekhez hozzávetve azokat a következtetéseket, amelyeket az okle
veles emlékek vizsgálatából vonhatunk, lehet mondani, hogy Muraköz
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a személyes királyság korában, sőt a hűbéri irányú fejlődés kezdeti 
bizonytalanságai és első harcai közepette is, kétségtelenül Zala vármegye 
része volt, sohasem tekintették szlavón területnek.

Igen fontos, hogy éppen ebből az átmeneti korszakból olyan okle
veles adataink vannak, amelyek a legvilágosabban kiemelik, hogy Mura
köz magyar felségjog alá tartozott. Az oklevelek a jogtalan stájer hódí
tással kapcsolatban említik ezt. Bár a muraközi határkérdését a magyar- 
horvát viszony keretén belül vizsgálom, foglalkoznom kell az oklevelek
kel, kitételeik olyan félreérthetetlenek az állami hovatartozás tekinteté
ben.

Muraközt nyugat felé a Stájer Alpok végső nyúlványai zárták el 
a német településektől. A muraközi szlavón-magyar és a stájer falvak 
között lakatlan terület húzódott, a magyar gyepüelve, amely a mai 
határvonaltól nyugatra, elég mélyen benyúlt a későbbi stájer területekbe. 
A németségnek a XII. század végén, az Imre és András között dúló 
testvérharc során, sikerült itt a maga számára kedvezőbb, keletebbre 
vonuló határt biztosítania. Amikor Babenbergi Lipót udvarába fogadta 
a küzdelemben alulmaradt András herceget, a magyarok az osztrák 
és stájer határvidéket végigpusztították. Vállalkozásuk megtorlására 
Pettaui Frigyes elfoglalta Ormos (Friedau) vidékét. Itt birtokhoz jutván 
a német lovagrend is, résztvett a határok őrzésében. Ormossal csaknem 
egy időben szakították el Magyarországtól a boreli (ankensteini) uradal
mat. Bár ezekre a területekre Magyarország később is fenntartotta 
igényét, a német-magyar határvonal lényegében változatlan maradt 
itt a legújabb időkig.1

Nem a határvonal változott meg, hanem nagyobb területek állami 
hovatartozásában következett be, a XIII. század második felében, 
nagyobb eltolódás, amely a Muraköz sorsára is befolyással volt. Erről 
csak közvetve, utólag értesülünk XIV. századi oklevelekből, amelyek 
Muraköznek Magyarországhoz való visszacsatolásáról beszélnek.

A Babenberg-örökség felosztása során, Stájerország egy időre 
magyar uralom alá került. Megnyugtató módon bizonyítani nem lehet, 
de igen valószínű, hogy az átmeneti magyar uralom megszűnésével 
függött össze Muraköz leszakadása a magyar király alá tartozó terü
letről. István herceget 1260-ban űzték el Stájerországból, Holub meg
állapítása szerint pedig Muraközzel 1270-ben még mindig a magyar 
király rendelkezett.2 A tízéves intervallum ellenére is fel kell tételez-

1 Pirchegger, Hans : Geschichte der Steiermark. I. köt. 177. 1. és II. köt. 
248 — 250. 1.

2 Holub, Zala megye. 123. 1. 88. jegyzet.
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nünk, hogy az elszakadás olyanformán következett be, hogy, míg magyar 
dignitariusok igazgatták Stájert, a közvetlen szomszédos magyar terü
letek is joghatóságuk alá tartozhattak, amikor pedig Stájerországból 
ki kellett vonulniok, a magyar uralom idején Stiriához tartozó, magyar 
vidékek egy része továbbra is a Stájert kormányzó, most már német 
urak kezén maradt. Amikor Károly Róbert Frigyes királlyal és Albert 
és Ottó hercegekkel békét kötött 1228-ban, segítséget ígért nekik a tá
madókkal szemben és különösen kiemelte, hogy mindazokat, az orszá
gával szomszédos területeket, amelyek kétségtelenül a király és hercegek 
»földjeinek igazi és régi határai között« fekszenek, s amelyek mégis az 
ő, vagy elődeik, illetőleg báróik és nemeseik foglalásai következtében, 
iurisdictiója alá kerültek, teljes egészükben visszabocsátja jogos birto
kosainak.1 Frigyes, Albert és Ottó hasonlóképen segítséget ígértek 
Károly Róbertnek. Oklevelükben a magyar királyhoz hasonlóan kije
lentették, hogy azokat az Ausztriával, Stájerral és Carniolával szom
szédos, magyar területeket, amelyek »a magyar királyság igazi és régi 
határai között« feküsznek, s amelyeket ők, vagy elődeik, illetőleg báróik 
és ministeriálisaik foglaltak el, visszaadják a magyar királynak. Külön 
is kiemelték, hogy »a Dráva és Mura közt elterülő kerületet«, amelyet 
Wallseei Ulrik, Stájerország kapitánya foglalt el, bármi címen is bírta, 
minden tartozékával egyetemben törvényes birtokosának, a mindenkori 
magyar királynak adja vissza.2 A stájer kapitány nyilatkozata 
szerint Muraköz »a magyar királyság igazi határai között« fekszik, 
s a királynak kétségtelen joga van hozzá.3

1 »omnia iura, vbi regnum nostrum praedictis terris eorum commetatur, 
inter veras et antiquas metas earundem terrarum habita et existentia, si qua per 
nostros progenitores et nos ac nostros Barones seu Nobiles Regni nostri vsque 
nunc quocunque modo, arte vel ingenio, habita, occupata ac possessa vel optenta 
fuerint. . . Friderico Regi Romanorum suisque fratribus, heredibus ac succes
soribus et terris suis, deinceps restituimus«. Fejér : Cod. dipl. VIII/7. köt, 206. 1.

2 »Ceterum omnia iura in quibuslibet locis et terminis, ubi idem Regnum 
Hungáriáé nostris Marchyonatibus, Ducatibus et tenutis, Austrie scilicet et Styrie, 
Carniole et aliis commetatur et vicinatur, intra veras et antiquas metas eiusdem 
Regni Hungarie habita et sistentia per nostros progenitores, patrem et nos, no- 
strosque Barones sive Ministeriales dictorum Ducatuum . . . occupata . . . videlicet 
castra, disrrictus, oppida, villas et terras . . . specialiter autem Districtum inter 
Drawam et Murám existentem, cum opidis, castris et villis et aliis suis iuribus 
universis, quem et que et quas nobilis et strenuus vir Vlricus de Waise detinuit. . . 
quocunque facti vel iuris aut occupationis titulo usque modo, predicto domino 
Regi Hungarie . . .  reddidimus.« Wenzel Gusztáv : Diplomáciai emlékek az Anjou- 
korból. I, köt. 269. 1.

3Smiciklas: Cod. dipl. IX, köt. 414. 1.
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Nem egészen véletlen, hogy ezek az oklevelek ilyen világosan hatá
rozzák meg Muraköznek Magyarországhoz tartozását. A király jogának 
kiemelése ugyan azt mutatja, hogy a személyi elemek még elválaszt
hatatlanok az államfogalomtól, de a határokkal kapcsolatban, az állam
nak már személytelenebb elképzelése lép előtérbe. Az ország területi 
integritása, határainak állandósága nemcsak a király személyes ügye ; 
mint az ország főpapjainak és nemeseinek a rend biztosítása érdekében 
1298-ban hozott határozatai 21. pontjából kitűnik, a határok épségéért 
már az ország bárói és nemesei teszik felelőssé a királyt.1 Muraköz 
állami hovatartozása kérdésében ezért van jelentősége Frigyes király 
és Wallseei Ulrik okleveleinek. Félre nem éithető módon bizonyítják 
azt, amit az előző századokra vonatkoztatva, jobbára csak közvetett 
úton, más. természetű adatok vizsgálatával lehetett kimutatni, 
hogy Muraköz a szorosabb értelemben vett magyar királyság része 
volt.

Ennek a ténynek világos jogi formulázása ekkor, a hűbéri korszak
ban azért is fontos és figyelemreméltó, mert ha nyomon kísérjük Muraköz 
sorsát a következő évszázadokban, azt találjuk, hogy a hűbéri fejlődés 
tetőpontján, éppen fekvésénél fogva, egy tartományúri hatalom kristá
lyosodásának közvetlen szomszédságában, jogi helyzetének eredeti 
vonásai egy időre elhomályosultak.

Azon az úton, amelyen a vajdai és báni iurisdictio alá tartozó terü
letek önálló fejedelemséggé alakulás felé elindultak, Szlavónia a Cilleiek 
idejében, a XV. században jutott a legmesszebbre. A Cilleiek alatt a bán 
hatalma Szlavónia minden lakosára, Zágráb kivételével, amely egyedül 
tudta megőrizni függetlenségét, még a városok polgáraira is kiterjedt. 
Sőt a főkegyúri jog elnyerése után, a XV. század második felében az 
egyház is uralmuk alá került.2 Érthető, hogy ez a mindent felszívó 
hatalom nemcsak a szorosan alája vetett tartományban, hanem a szom
szédos területeken is éreztette erejét.

1405-ben Zsigmond király Ciliéi Hermannak és fiainak adomá
nyozta az egész Muraközt, amely 1456-ig, a család kihalásáig Cillei- 
birtok maradt.3 Mátyás egyik oklevele két muraközi várról, Csáktor
nyáról és Stridóról a század hatvanas éveinek közepe táján azt mondja,

1 V. ö. a bécsi Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet
IV. évkönyvének 21. 1-val.

* Mályusz i. m. 348. 1.
3 Holub, Zala megye 126. és köv. 1.
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hogy korábban Zala, most azonban Várasd megyében feküsznek j1 
egy másik, 1477-ben kelt oklevél szerint a két vár korábban Kőrös, 
most Zala megyéhez tartozik.2 Muraköz középkori története folyamán 
a hovatartozás megjelölésének ez az ingadozása egyedülálló jelenség. 
Még a XIV. században, tehát a hűbéri irányú fejlődés korában is, nem 
egy adat zalamegyei területnek mondja Muraközt. Feltűnő, hogy ez az 
ingadozás közvetlenül az után mutatkozik, hogy a szlavón báni hatalom 
kiteljesedésében eljutott addig a pontig, ameddig a magyarországi, 
hűbéri fejlődésben egyáltalán eljuthatott. Az okozati összefüggést 
bizonyítani nem, csupán sejteni lehet. A Cilleiek a szlavón báni hatalmat 
csaknem korlátlanná tették ; mindössze talán egy nemzedék munkája 
hiányzott ahhoz, hogy a iurisdictiójuk alá tartozó területen önálló feje
delemséget építsenek ki. Uralmuk virágjában adományba kapták a 
Szlavóniával szomszédos Muraközt. Lehet-e azon csodálkozni, hogy új 
uradalmuk igazgatásában nem tettek különbséget a báni és magán
földesúri hatalmukból folyó jogok gyakorlása között. Arra nincs adat 
és nem is tételezhetjük fel, hogy Muraközt Zala megyéből szabály
szerűen, a jogi formák gondos megtartásával szakították el. Ennek külön
ben már az is ellene mond, hogy rövid néhány éven belül, egymás után 
három vármegye részeként tüntetik fel adataink. A nagyhatalmú, báni 
család földesurasága azonban mindenesetre érthetővé teszi, hogy a 
muraközi uradalom átmenetileg familiárisaik, a varasdi, illetőleg a 
körösi ispán igazgatása alá került. A két, XV. századi oklevélnek Mura
köz hovatartozására vonatkozó megjegyzéseiből ugyanis ennél többet 
semmiesetre sem szabad kiolvasni.

A hűbériség a XV. században élte virágkorát Magyarországon. 
Mályusz Elemér megállapításai szerint az erdélyi vajdai iuris- 
dictio mellett, éppen a szlavóniai bánság szolgálhatott mintául azoknak 
akik magyar földön territoriális, fejedelmi hatalom kiépítésére töre
kedtek.3 A zavartalan hűbéri fejlődésnek Mátyás erőskezű, céltudatos 
politikája vetett véget. A köznemesi rendnek, korábban szabadon 
szervezkedő erőit, elsősorban az országgyűlést, amelynek szerepe eddig 
a rendek szempontjából engedmények kicsikarásában merült ki, az 
állam céljait szolgáló munkára kényszerítette. A király és köznemesség

1 U. o. 127. 1. n o . jegyzetben H o l u b  Dl. 15.943. sz. oklevelet idézi. A 
számba sajtóhiba csúszhatott be, mert Dl. 15.943. alatt Guthi Országh Mihálynak 
egészen más tárgyú oklevele van. A kritikus oklevelet, sajnos, nem sikerült meg
találnom ; így csak Holub nyomán ismerem szövegét.

2 Dl. 18.143.
8 Mályusz i. m. 349. 1.
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egymásrautaltságából született meg a nagy, örökérvényűnek szánt, 
vármegyei reform, 1486-ban. A köznemesség megkapta az alispáni 
tisztség betöltésének jogát s a vármegye joghatósága alá kerültek a főne
mesek is. Még az 1486-os törvények meghozatala előtt, az új politikai 
irányzat hajnalán, végétért az a bizonytalanság, amely Muraköz életé
ben magánhatalmi érdekek érvényesülésének nyitott utat. Amikor az 
állam rendi alapokon való megszervezésének első jelei mutatkoztak, 
Muraköz a néhány esztendeig Varasdhoz és Kőröshöz tartozás után, 
ismét kétségbevonhatatlanul Zala megye részeként tűnik fel.1 Egy, 
1474-ben kelt, oklevél világosan kiemeli, hogy Muraköz nem Szlavóniá
ban, hanem, a szorosabb értelemben vett, magyar királyságban fek
szik.2 Az államhatalom átalakításáért folytatott küzdelem során a 
iurisdictio gyakorlásában bekövetkezett eltolódásnak az állami hova
tartozás megítélése szempontjából nincsen jelentősége. Az egész középkor 
folyamán egyetlen olyan adatunk sincs, amely — a Cillei-dinasztia uralmát 
követő, átmeneti s egymásnak ellentmondó forrásokból ismert ingado
zástól eltekintve — Muraközt szlavóniai területnek mondaná. Azt azonban, 
hogy Zala vármegyéhez tartozott, — mint láttuk — nem egy oklevél 
különös hangsúllyal emelte ki.

III.

A Mátyás halála után bekövetkezett reakció hátráltatta ugyan a 
nagy uralkodó által elindított folyamatot, amely az államigazgatást a 
rendiség szellemében kívánta megszervezni, de a gyökeres átalakulást 
feltartóztatni nem tudta. Mátyás reformjai a szlavón rendek, majd 
rajtuk keresztül Szlavónia önállósulásának útjára terelték a fejlődést. 
Ennek egyik legjellemzőbb kifejezése volt, hogy Szlavónia rövidesen

1 Holub, Zala m. 128. 1.
2 Mátyás király meghagyja, hogy a Muraközben fekvő Nedelicz városán 

túl »de hoc Regno nostro ad alienum et eius partes ultra fluvios Draue et Mure 
deferre et exporta e scilicet e converso de ipso Regno Sclauonie et partibus eius 
in hoc Regnum nostrum Hungarie ultra opidum pretactum apportare et conducere 
non audeatis«. (DI. 22.500). L. még Kovachich : A s tr a e a , co m p lec ten s  s u b s id ia  
l i te r a r ia  a d  h is to r ia m  le g is la t io n is  e t iu r is p r u d e n t ia m  H u n g a r ic a m ; Tom. II. p. 
105. : Mátyás király meghagyja Lemberger János és Frigyesnek, Csáktornya 
és Strigo kapitányainak, hogy »medietatem proventuum eorundem castrorum, 
per Ladislaum Regem relictae comitis Ciliae, ad dies vitae inscriptam et per eam 
Comiti Michaeli a Magdeburg, p o ss id e n d o ru m  in  R egno  H u n g á r iá é  iu r iu m  in c a p a c i  
venditam, ex Decreto Regnicolarum superinde edito, statim reoccupent«.
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külön címert kapott.1 A megyei nemesség jelentősége is megnövekedett 
az országigazgatásban azzal, hogy az alispáni tisztség függetlenné vált a 
főispántól. Az alispán önállósulása tette teljessé a rendi autonómiát. 
A XVI. század eleje, amikor átmeneti visszaesés után ez véglegessé vált, 
jelzi igazában a rendi állam korának kezdetét.2 A megyei önkormányzat 
funkcionálása a XVI. századtól kezdve, a magyar állami fennhatóság 
egyik legvilágosabb megnyilatkozása. Szlavónia territoriális elkülönü
lése és a megyei autonómia kiteljesedése körülbelül egy időben, pár
huzamosan folyt le. Ezért, ha Muraköz állami hovatartozását akarjuk 
vizsgálni a rendiség korában, a zalamegyei, vagy szlavón báni közigaz
gatás működését kell figyelemmel kísérnünk. Két századdal később, 
még a rendiség virágkorában, a magyar kancelláriának éppen egy mura
közi határperről nyilvánított véleményében ugyanez a gondolat csengett 
vissza. E szerint ugyanis az ország határának sértetlensége a vitás 
pontokon Zala megye iurisdictiojának fenntartásával volt egyértelmű.3

A zalai megyegyűlések jegyzőkönyvei a XVI. század óta megszakí
tás nélkül fennmaradtak. Ezek legbeszédesebb bizonyságai annak, hogy 
Muraköz még a legválságosabb időkben, a Wesselényi-féle összeesküvés, 
a Zrínyi-birtokok elkobzása, a török uralom legnagyobb kiterjedése és a 
korlátlan abszolutizmus korában is a magyar állam integráns része 
m aradt; ügyeinek intézésébe horvát hatóságok sohasem folytak be. 
A muraközi járás tisztviselőit a megye közgyűlése választotta, a megye 
vetette ki ott az adókat, végeztette az összeírásokat, gondoskodott a 
katonaság ellátásáról, érintkezett az uradalommal és a zágrábi egyházi 
főhatósággal.4 Zala megyét terhelte a Dráva medrének tisztántartása és

1 Mályusz i. m. 381. 1.
3 Feltűnő, hogy megyei közgyűlési jegyzőkönyvek csak a XVI. század óta 

maradtak fenn. ( S z a b ó  B é l a  szíves közlése.)
3 Orsz. Levéltár. Kane. Acta Limit. Őrig. Ref. 1751. nr. 38.
4 A választásokra, adóra, összeírásokra és idegen hatóságokkal való érint

kezésre : Zalamegyei levéltár. Közgyűlési jegyzőkönyvek, 1596., 116. L, 1598 
szept. 26., 174. L, 1623., 310. L, 1642., 35. L, 1649 okt., 61. L, 1673 febr., 185. 1., 
186. L, 188. L, 1675 aug., 201. 1., 1717 febr., 39., 43., ápr., 5 3 .1., júl., 69. L, aug., 
71. L, 75. L, okt., 88. L, 1718 ápr., 124. 1., 1719, 708. 1., nov. 5., 327. 1., 342. 1., 
1724 máj. 29., 31. L, nov. 2., n i .  1., 1727 aug. 4., 384. L, 1728 febr. 16., 486. 1.,
502.1., ápr., 530. L, 578.1., 1729 ápr. 21., 642.1., 1730 febr., 734. L, 1732 jan. 21., 
225. L, máj. 5., 330. L, jún., 365.1., 429., júl. 28., 436. L, 439.1., 1733 júl. 13., 22. 1., 
1734 szept. 26., 652. 1., 1735 szept., 633., 635. L, 1735 nov., 687. 1., 1737 júl. 22., 
nov. 7., 59. L, 1738 febr. 10., 114. L, jún. 9., 257.1., jún. 18., 283.1., 285. L, 286.1., 
1739 jún. i., 575.1., 1742 júl. 7., 472. L, dec. 17., 619. L, 1746 jún. 28., 418 —421.1., 
1747 aug. 21., 780. L, nov. 9., 874. 1. (érdekes, hogy ekkor egyesek tiltakoztak 
Oszterhuber György szolgabíróvá tétele ellen azon a címen, hogy »non indigena«.)
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partjainak védelme is.1 A megye gondoskodott a kisebb határviszályok, 
különösen pedig a muraközi uradalom és Horvátország között felmerült 
határperek elintézéséről.2

Muraköz népének panaszait Zala megye közgyűlése közvetítette az 
uralkodóhoz. Peres ügyeiben Zala megye ítélő székéhez fordult még 
akkor is, ha a megyei tisztikar a török támadások miatt kénytelen volt 
Zala területét elhagyni.3 Ennek különös jelentősége van az állami 
hovatartozás megállapításánál, hiszen azokban a súlyos időkben 
könnyen megeshetett volna, hogy a muraköziek a jóval közelebb 
eső és viszonylagos nyugalmat élvező Várasd megyéhez fordulnak 
s így, ha átmenetileg is, megsértik az ország határait. Ez nem történt 
meg, sőt, amikor a belgrádi kamarai adminisztráció valamilyen bor
szállítási ügyben kétségbe vonta, hogy Muraköz Magyarország határain 
belül fekszik, a megye bizonyságlevelet állított ki arról, hogy Muraköz 
a magyar királyság része.4 A perlaki sóhivatal tisztviselőinek zakla
tásaival szemben a muraköziek Zala megye közgyűléséhez folya
modtak védelemért és azt kérték, hogy Varasdon szerezhessék be 
sószükségleteiket. A helytartótanács a hozzá felterjesztett kérelmet 
elutasította, mivel — mint a törvényes rendelkezésekre hivatkozva 
kijelentették — a magyarok Horvátországban nem vásárolhatnak 
sót.5 Nem közömbös az állami hovatartozás kérdésénél az az adat 
sem, hogy Zala vármegye partikuláris közgyűlését egyízben Csák
tornyán tartották.6

*
Évszázadok alatt nincs nyoma olyan törekvéseknek, amelyek 

a muraközi határ megváltoztatására, illetőleg e terület elcsatolására

1749 jún. 16., 203 — 210.1., 1750 márc. 8., 658. 1., július 4., 808. 1., 1765 aug. 27., 
348. 1., 1766 nov. 3., i i .  1., 1789 jún. 26., 120. 1., aug. 17., 132. 1., 1770 jan. 26.,
217.1., 1771 nov. 18., 558.1., 1781 máj. 14., 761.1. ; az 1785-ös lázadás alább ismer
tetendő iratai ; 1790 jún. 8., 5. 1., 1795 dec. 9., 470. és 500.1., 1796 jún. 6., 72.1., 
stb . . . egészen 1849-ig a legkülönfélébb ügyek elintézése bizonyítja a Zala megyé
hez tartozást.

1 Közgyűlési jegyzőkönyvek 1737 júl. 22., nov. 7., 59. 1., dec. 96. 1., 1747 
nov. 9„ 917. 1., 1749 jún. 16., 300. 1.

2 Közgyűlési jegyzőkönyvek 1651., 66 : »insula confinium est«, 1717 aug. 30.,
70.1., 1718 máj., 134.1., 1735 dec. 14., 16.1., 1743 jún. 29., 794.1., 1750 máj. 10., 
177. 1., 1751., 213. 1., 1752 jan. i i . ,  237. 1., 1754 szept. 10., 370. 1., 1797 dec. 12., 
916. 1.

3 Fára i. m. Dunántúli Szemle, 1942 (IX.) n o . 1.
4 Zalai közgyűlési jegyzőkönyvek, 1730 szept. 25., 808. 1.
6 Közgyűlési jegyzőkönyv. 1782 máj. 13. 75. 1.
* Közgyűlési jegyzőkönyv. 1730 ápr. 20.
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tettek volna kísérletet. A rendi korszak vége felé azonban, amikor 
a nemzeti ellentétek kezdték feszíteni a politikai életet, mutatkoztak 
tünetek, amelyek meggondolásra késztetik az államhatárok törté
netének vizsgálóját.

1785 kora tavaszán a muraközi uradalom parasztjai körében 
lázadás ütött ki. A nyugtalanság futótűzként terjedt. Az uradalom 
nem tudta útját állani a veszélyes fenyegetőzésektől kísért zavar
gásoknak. A földesúr, Althan Mihály János gróf március elején bead
vánnyal fordult a helytartótanácshoz, a bajok elsimítását kérve. 
Még valamivel korábban a szomszédos, kanizsai helyőrség parancs
nokától fegyveres segítséget kapott. Kisebb egységek szállták meg 
a leginkább forrongó Pribiszlavecz és Belicza községeket. A nyugalom 
ekkor sem állott helyre, a nép gúnyolta a katonákat, mindenképen 
igyekezett kinyilvánítani, hogy semmibe sem veszi a fegyveres erőt. 
Ekkor Althan az egész kanizsai helyőrség beavatkozását kérte s a 
helytartótanács útján azért folyamodott, hogy a parasztság meg
fékezésére helyezzenek el Muraközben egy egész hadosztályt. A tavaszi 
munkákat nem tudták megkezdeni, különösen a szántás elmaradása 
okozott felbecsülhetetlen károkat. A lázongok közül máris sokan 
eltűntek s a lassan kizöldülő erdőkbe vették magukat, hogy onnan 
folytassák az ellenállást.1 Az erdélyi oláh lázadás híreit — sokszor 
eltúlozva — örömmel adták tovább egymás között. Egyesek átszök- 
döstek Varasdra, ott elsősorban a város volt írnokával Horváth 
Lászlóval, de másokkal is érintkezésbe léptek. Állítólag kérvények 
fogalmazására akarták rábírni őket.2

Az oláh eseményekre való hivatkozás és ezek a varasdi kapcso
latok okolják meg, hogy az 1785-ös muraközi lázadással foglalkozzam. 
Muraköz népének — mostani tudásunk szerint — ez volt az első, 
nagyobb, a központi hatóságok figyelmét is lekötő megmozdulása. 
Az állami hovatartozás kérdésének vizsgálata közben feltétlenül 
közelebbről kell megnézni ezt a mozgalmat, amely a nemzeti öntudat 
ébredésének hajnalán zajlott le.

Althan gróf kívánságára a helytartótanács utasította Zala vár
megyét, hogy az ügyet vizsgálja meg és tegyen részletes jelentést. 
Még március végén kiszálltak a megyei tisztviselők s az uradalom 
kiküldötteinek jelenlétében végezték el munkájukat.3 A bizottság

1 Zalamegyei levéltár, közgyűlési iratok, nr. 73. 1785 ápr. 6.
2 Közgyűlési iratok, nr. 68. 1785 ápr. 6.
3 Közgyűlési iratok, nr. 73. 1785 márc. 21. és ápr. 9.
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megjelenése a nyugtalanságot növelte, a parasztság meg volt győ
ződve arról, hogy a megyei tisztviselők kiszállása ellenük irányul 
és szerves folytatása a katonaság közbelépésének.

Már a vizsgálat elején kiderült, hogy a lázadásnak gazdasági 
okai voltak. Az egyik pribiszlaveczi jobbágy, aki sokallotta a rárótt 
robotot, azzal fenyegetőzött, hogy harminc társával együtt erőszakkal 
tanítja meg a földesurat igaznak vélt jogaik tiszteletbentartására. 
Egy másik hetenként két nap robotolt. Felesége, ura távollétében, 
állítólag kijelentette, hogy férje a kiváltságok után jár ; ha megta
lálta, be tudják majd bizonyítani, hogy feleannyit kell robotolniok, 
mint eddig. A jobbágyoknak még a nyári nagy munkák idején is 
könnyebb dolguk lesz, mint volt bármikor. A dersimeveczi helyettes 
bíró vallomása szerint ez a paraszt az elmúlt esztendőben tojást és 
más élelmiszereket, sőt két alkalommal pénzt, házanként egy-egy 
garast gyűjtött. Mindezt részben Varasdra, részben Csáktornyára vitte. 
Hogy kinek adta át, nem lehet tudni.1 A többízben foganatosított 
kihallgatások jegyzőkönyveinek adatait, a vizsgálat eredményeit 
összefoglalva, meg lehet állapítani, hogy a muraközi uradalom népe 
a földesúr-jobbágyi viszony hagyományos formáit és kereteit akarta 
megváltoztatni. Már 1769-ben, közvetlenül a Mária Terézia-féle úrbér
rendezés után, az uradalmi hatóság nyomára jött, hogy titkos kon- 
ventikulumokat tartanak parasztjaik. Akkoriban a megyei törvény
szék többüket ítélte botbüntetésre.2 Pár esztendei, inkább csak látszó
lagos, nyugalom után, 1783-ban az uradalmi szöllőkben a »hegybéliek« 
között ütötte fel fejét ismét a lázadás. Jegyzőjük többször fordult 
meg Varasdon, Pozsonyban és Bécsben. Hazatérve, lakásán titkos 
összejöveteleken beszélte meg a dolgot, újra valami nem egészen 
világos célú kérvény ügyét. A vizsgálat szerint a nótárius nyereség- 
vágyból foglalkozott a parasztok panaszaival, segítőtársát, Bogdán

1 Közgyűlési iratok, nr. 73. 1785 ápr. 6.
2 A zalaegerszegi sedes criminalis jegyzőkönyve 1769 máj. 5-ről. Csatolva 

az 1785 ápr. 9. nr. 73. közgyűlési irathoz. — A nyugtalanság első tünetei már 
a korábbi években mutatkoztak : Közgy. jegyzőkönyvek, 1749 júl. 16., 297. 1., 
szept. 14., 446 — 478. 1., dec. 6., 812 1., (már a helytartótanács is foglalkozik a 
panaszokkal), 1765 aug. 27., 348. 1. (a helytartótanács megjegyzései a muraközi 
uradalom robotkívánságaival szemben), 1769 jún. 26., 120. 1. (nyilt zavargásokról 
érkezik jelentés) ; 1770 nov. 14., 272.1. (figyelmeztetik a nyugtalankodó jobbágyo
kat. hogy az uralkodó döntéséig tartózkodjanak minden újítástól), 1778 jún. 30., 
588. 1.
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Györgyöt pedig a korábban elszenvedett botbüntetés megbosszulá- 
sának vágya vette rá az izgatásra.1

Ezekből az előzményekből nőtt ki azután az 1785. évi télutói 
és tavaszi lázadás. A mozgolódás megint »a hegybéli lakosok« között 
kezdődött. A nyugtalanság feléledésére alkalmat az adott, hogy a 
hegyvámot és a tizedet egy füst alatt szedte be az uradalom. Amikor 
a lázongásnak a helytartótanácsot is megjárt ügyében a vizsgálat be
fejeződött, megállapították, hogy az uradalom az 1769-ben kibocsátott, 
legmagasabb utasítás szerint járt el s, hogy a muraköziek panaszai 
teljesen alaptalanok voltak. A helytartótanács csupán azt kívánta 
a megyétől, utasítsa az uradalmat, hogy a két adófajtát ne egyszerre, 
hanem külön-külön, lehetőleg akkor szedjék, amikor a fizetése nem 
terhes a parasztoknak. Egyébként a jobbágyoknak az úrbéri ren
delet végrehajtása ellen tett panaszaik nem állották meg helyüket.2 
Ellenben valónak bizonyult, amit Althan állított, hogy a »hegybéliek« 
teljes anyagi romlásuk árán tekintélyes pénzösszeget gyűjtöttek, 
hogy feltételezett privilégiumaik alapján, magasabb hatóságoknál, 
az uradalom úrbéri szabályzata ellen lépéseket tegyenek. Bár a tiszt
viselők — mozgalmuknak nyomára jőve — igyekeztek nekik bebi
zonyítani, hogy eredményt úgysem fognak elérni, a montanisták 
példáját a robotosok is követték és még messzibb célok felé törtek. 
Azt hitték, hogy lerázhatják magukról a földesúri kötelékek igáját 
és ezért érintkezésbe léptek Horváth Lászlóval, Varasd város kancellis
tájával. Ez az elzüllött ember homályos célzásokkal, zavaros taná
csaival rávette a muraközieket, hogy ne nyugodjanak bele, hogy 
panaszaikat a felső hatóságok elutasították, hanem követeljék kivált
ságleveleik kiadását. Amikor ezt elérni nem tudták, ismételten össze
jöttek titokban. Tanácskozásaik során arra a meggyőződésre jutottak, 
hogy legjobb lesz földesuraikat, sőt az egész vidék írástudó embereit 
lemészárolni; így azután senki sem fog útjukba állani, hogy kivált
ságaikat végre megszerezzék.3 A lázongásnak ebben a stádiumában 
értek el Muraközbe a Hora-féle oláh vérengzés hírei. A Hora-lázadásra 
is, de a muraközire is jellemző, hogy a parasztság, az erdélyi esemé
nyeket tárgyalva, az urak pusztulását emlegette feltűnő örömmel. 
A Hora-féle zendülésről ma már tudjuk, hogy indítóokai közötl

1 Orsz. Levéltár, Helytartó, Urb. Com. Zala, 1785. nr. 4—2. B. melléklet 
(az 1783-ban lefolytatott vizsgálat jegyzőkönyve).

2 U. o. Helytartó, Urb. 1785 febr. 17. nr. 4—1 és 1785 márc 3. nr. 4 — 4.
3 Zalamegyei levéltár, Közgyűlési iratok, nr. 68. 1785 ápr. 6.
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nemzeti elemek nem szerepeltek. »Valóságos nemzeti törekvések, 
avagy állami, közjogi konstrukciók, akár egy ,dák’ királyság fantomja 
is messze felülmúlták volna a lázadók szellemi színvonalát, hiszen 
a felkelésben egyetlen intelligens, könyvművelt ember sem vett részt.«1 
Forrásainkból félreérthetetlenül az tűnik ki, hogy a muraköziek lázon
gásának még kevésbbé voltak nacionális okai. Igaz ugyan, hogy itt 
volt valami szerepe egy, ha nem is könyvművelt, de írástudó embernek. 
Horváth Lászlóról azonban a vizsgálatok kétségtelenül megállapí
tották, hogy haszontalan magaviseleté miatt állásától megfoszttatván, 
minden kereset nélkül tengődött, akármilyen alávalóságra kapható 
volt, csak hogy pénzt szerezzen magának. Ha szerepének, illetőleg 
a lázadásban való részvétele indítékainak jellemzésére feltétlenül 
jelzőt akarunk keresni, akkor megint csak gazdasági motívumokról 
beszélhetünk. Már amennyire az anyagi romlásba jutott ember min
den tekintetet háttérbe szorító, pénzszerzési vágyát gazdasági törek
véseknek mondhatjuk.

A nyugtalanságot július végére sikerült teljesen lecsillapítani. 
A megye az uradalmi tisztek és jobbágyok jelenlétében a muraköziek 
nyelvén olvasta fel a benigna resolutiót. A jobbágyokat és a tiszt
viselőket is a resolut ó megtartására figyelmeztették. A legfelsőbb 
döntés intézkedett a Dráva által veszélyeztetett földekről, megszün
tette az adózást a nem termő földek után, sőt egyes jobbágyokat 
uruk földjeiből kártalaníttatott.2 Éppen ennek, a legfelsőbb helyről 
származó döntésnek a természete világit rá talán a legjobban a lázadás 
igazi okaira. Nyoma sincs benne az esetleges, nemzeti követelések, 
jogos kívánságok irányában tett engedményeknek. A lázadók meg
nyugtatására tisztán gazdasági természetű intézkedéseket hoztak, 
nyilvánvalóan azért, mert efféle kívánságok játszottak szerepet a 
zendülés kitörésében. Abból tehát, hogy a jobbágyok az elcsapott 
varasdi jegyzővel álltak összeköttetésben, hogy állítólag, horvát

1 Hóman—Szekfű i. m. V. köt. 138. 1.
* Május 4-én a parancsnokló ezredes kérdezte, szükség van-e még a katona

ságra (Közgy. jegyzőkönyvek, 1785., 934.1.) ; május végére már lassan csendesedik 
a lázongás : Közgy. iratok, 1785 máj. 30, nr. 10. Bogdán László szolgabíró jelen
tése a benigna resolutio kihirdetéséről és a lázadás liquidálásáról: Közgy. iratok, 
1785 okt. 3., nr. 373. Bizonyos nyugtalanság még évek múlva is tapasztalható : 
Orsz. Levéltár, Helytartó. Urb. Com. Zala, 1796. nr. 50 — 3. és 50 — 4. Közgy. 
jegyzőkönyv, 1798 aug. 28., 542. 1.; 1802-ben egyes zavargók ismét az erdőkbe 
rejtőznek : Közgy. jegyzőkönyvek, szept. 6., 713. 1.
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földről kaptak fegyvereket és ruhákat,1 az eddigi megállapításokkal 
ellenkező következtetéseket semmiesetre sem vonhatunk le.

Különben is elképzelhetetlen, hogy ebben az időben a Dráván 
túlról szítottak volna nacionális mozgolódást a Muraközben. A horvát 
rendeket semmi más nem érdekelte, mint az udvar önkényes intéz
kedéseivel szemben támadt oppoz'ció sikere. Annyira egynek érezték 
magukat a magyar rendekkel, hogy, amikor Mária Terézia a kancel
lária javaslatára megszüntette a külön horvát tanácsot, s az így gazda 
nélkül maradt ügyek ellátását a magyar helytartótanácsra bízta, 
a horvát rendek ezt az intézkedést szinte kitörő örömmel fogadták. 
Vágyaik beteljesülésének nevezték a szorosabb kapcsolatba jutást 
Magyarországgal A királynői elhatározásban az anyaországhoz való 
visszatérést ünnepelték.2 Ezt az ünneplést csak olyasvalaki talál
hatja különösnek, aki a modern nacionalizmus szemüvegén át nézi 
a XVIII. századvégi eseményeket, s már ekkor a nemzeti öntudatban 
keresi a horvát rendek elhatározásainak indító okait. De azt sem 
szabad elfelednünk, hogy ezek az ünnepi hangok nemcsak pár év 
múlva, a József-féle reformok bukásakor,3 hanem egy század múltán, 
már elkeseredett nemzeti küzdelmeket folytató horvát nemzedék 
ajkán is visszacsengenek.4 A horvát politikai élet vezető rétegének 
gondolkodásában rendi princípiumok uralkodtak- A dolgok meg
ítélésének egyetlen szempontja az volt, hogyan tudnák a rendi ellen
állást minél hathatósabbá tenni. A magyar rendekkel való együtt
működés pedig a rendi oppozició alapjainak kiszélesedését jelentette. 
Olyan esemény volt tehát, amely nemzedékek szívós küzdelmének 
végső sikerét hozta számukra közelebb.

Csaknem természetesnek mondhatjuk, hogy ennek, a maga 
érdekein túl alig látó rendiségnek közigazgatása és gazdasági élete 
súlyosan beteg volt. Az ország jobbágynépségét, amely jelentékeny 
részben házas és házatlan zsellérekből állott, a földesurak kizsarolták, 
anyagi teljesítőképességüket a legvégső határig a maguk céljaira 
vették igénybe. Az állami közösség számára gazdasági erejükből 
és a teimelésből jóformán semmi sem jutott. »A horvát nemesség 
durvaságára és kapzsiságára bőven van adat. 1786 óta a több éves

1 Már 1783-ban érkezett erről jelentés. (Közgy. jegyzőkönyvek, márc 10., 
234- 1 )

2 Miskolczy Gyula : A horvát kérdés története és irományai a rendi állam 
korában. (Font. Hist. Hung. Aev. Rec.) Budapest, 1927. I. köt. 31. 1.

3 U. o. 45. 1.
4 Orsz. Levélt. Kanc. i860 dec. 10. nr. 1443.
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rossz termés, marhavész, a török háborúval járó terhek rettenetes 
nyomorba taszították a kiváltságtalan lakosságot, úgyannyira, 
hogy az ismét ía héjából és kukoricacsutkából sütötte kenyerét, 
s éhenpusztult az utakon és erdőkben.«1 Már a közepesen alul
maradó termésnek éhínség és nem egyszer kisebb jobbágyzendülések 
voltak a következményei. Ezt a sötét képet a XVIII. század végének 
Horvátországáról egykorú megfigyelő, a horvát rendi élet egyik igen 
művelt személyisége, Orssich Ádám gróf festette. Semmi kétség sem 
férhet tehát annak a megállapításnak tárgyilagosságához, hogy Horvát
országnak és társadalmának, sem szellemi, sem anyagi energiái nem 
voltak, jellegzetesen rendi intézményei mellett nem is lehettek arra, 
hogy a határain kívül nemzeti színezetű mozgolódást szítson, vagy 
akár csak támogasson. Ilyen körülmények közt, még akkor is, ha 
egyéb bizonyítékaink lennének rá, nehéz volna feltételezni, hogy a 
muraközi jobbágyzendülésnek bármilyen kapcsolata is lett volna 
azokkal a forrásokkal, amelyekből később a horvát nacionalizmus 
áramlata táplálkozott. A lázadás előzményei, lefolyása és következ
ményei, minden ízükben a rendiség korának bélyegét viselik magukon. 
A muraközi uradalom jobbágyainak elégedetlensége robbant ki földes
urukkal, nem a horvátoké a magyarokkal szemben. A muraközi 
zendülés a rendi államnak tisztán belső ügye volt.

*
Az állami hovatartozás kérdését vizsgálva, lehetetlen rá nem 

mutatni arra, hogy a rendi önzésnek s annak a nemtörődömségnek, 
amellyel a magasabb közösségi, állami feladatokat nézte, milyen 
szerepe volt az államhatárok kialakulásában. A Dráva, különösen 
az újabb időkben végzett szabályozások előtt, számtalanszor káro
sította meg a partmenti birtokosokat. Szeszélyes és rendkívül sebes 
folyása nagy darab földeket tépett le a partjairól. Megtörtént az is, 
hogy itt-ott új ágat vágott magának, medrében új szigetek képződtek, 
a régi szigetek pedig összefüggésbe jutottak egyik, vagy másik oldallal. 
Ezek a rombolások többnyire jelentéktelenek voltak, néha azonban 
a birtokállományok számottevő megváltozásával jártak. A Dráva 
medrének tisztántartása, partjainak védelme a rendi hatóságokat, 
még a legfőbb kormányszékeket is állandóan foglalkoztatta.2 Az

1 Miskolczy i. m. 25. 1. (Orssich Ádám gróf emlékiratai alapján.)
1 A Dráva rombolásaira és a partvédelemre vonatkozólag az 571. 1.-n 

az i. jegyzetben idézetteken k ívül: Közgy. jegyzőkönyvek, 1743 jún. 29., 794. 
1., és 1762 jan. 19., 23. 1.
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áradások után a károsultak panaszainak kivizsgálása, a károk számba
vétele és helyrehozatala hosszú időt igényelt. A hatóságok a part
menti birtokosok közreműködésére is számítottak. Ez azonban, 
mivel a rombolások magánjogi érdekeket sértettek, és a birtokosokat 
egymással gyakran szembeállították, sok nehézségbe ütközött. 
Zala megye mindig nagy gonddal tett eleget folyószabályozási és 
partfenntartási kötelezettségeinek.1 Sőt kötelességén messze túl
menően igyekezett biztosítani a Dráva folyását. 1795-ben a hely
tartótanács felülvizsgálta az illetékes hatóságok folyószabályozási és 
fenntartási intézkedéseit. Ekkor derült ki, hogy a Drávának Varasához 
tartozó partjait is Zala megye tartotta rendben. A helytartótanács 
kérdésére a megye kijelentette, hogy eddig ugyan mindig Zala látta 
el a partsáv védelmi munkálatait, a jövőben azonban erre semmi
képen sem válallkozhatik, mert »az igazság magával hozza, de Királyi 
Feö Herczegséged és a Nagyméltóságú Helytartó Tanáts is elébbi 
kegyes rendelésében arra utasítani látszatik, hogy minden Vármegyék 
és Városok a magok Határjokbéli partokat erősíteni köteleztessenek.«2 
A vármegyének kívánságát meg kellett ismételnie.3 Ez is azt mutatja, 
hogy Horvátországban a rendi kormányzatnak a legelemibb, állami 
feladatok elvégzésére, sőt felismerésére sem volt ereje. Kétségtelen, 
hogy a magyar rendeket nem egyszer tehette felelőssé a történetírás, 
hogy sorsfordulókkor nem töltötték be maradéktalanul hivatásukat. 
A horvát rendiséggel való összehasonlítás azonban, nemzeti elfogult
ság nélkül mondhatjuk, a magyarok javára üt ki. A Dráva partjai 
a rendi állam korában magyar kultúr munkáról beszéltek. Ez a legvilá
gosabb bizonyítéka annak, hogy a horvátoknak nemcsak jogigényeik 
nem voltak Muraközre, hanem azzal, hogy elnézték, hogy a szorosan 
őket illető terheket a magyar vármegye vállalja magára, a maguk 
korát meghaladó érvénnyel ismerték el, hogy a horvát államiság 
legfeljebb a Dráváig terjed.

É'dekes, hogy éppen ebből az időből szá mazik, mai tudásunk 
szerint, az első adat, amely a Drávát államokat elkülönítő, határfolyó
nak nevezi.4 Más határvidékek történetének vizsgálatából is az tűnt

1 Zala megye levéltárában két, nagy fasciculus (Acta Dravana ante annum 
1790 és post annum 1790) őrzi ennek emlékét.

2 Acta Dravana post annum 1790. 1795 máj. 4. felterj. a helytartótanácshoz.
8 U . o. 1795 aug. xo. Hivatkoznak az egyéb, rengeteg közmunkára, amely

a megyét terheli.
4 »Dravus . . . Limites inter Hungáriám et Croatiam ponit« Orsz. Levéltár, 

Kane, Acta Limit. 1751. Orig. Ref. nr. 38.
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ki, hogy csak a XVII—XVIII. század folyamán tud a középkori, hűbéri 
és magánföldesúri érdekektől teljesen függetlenülni az államhatár.1 
Megvonásában már nincsenek tekintettel a helyi fejlődés adottságaira. 
A határrevíziókra kiküldött bizottságok gondosan ügyeltek arra, hogy 
az állami hovatartozás megállapításában magánérdekeknek szerepük ne 
legyen. A XVII, de különösen a XVIII. században egymást érték a 
határmegállapító bizottságok ülései. A határok felülvizsgálását és bejá
rását rendszerint a határvidéki birtokosok viszályai tették szükségessé, 
így volt ez, természetesen, a Muraközben is. A Stájerország felé eső 
határok rendezése csak egyik láncszeme volt annak a nagy határrevíziós 
folyamatnak, amelynek során Magyarország és az örökös tartományok 
között évszázadok óta húzódó határvitákat lezárták s az államhatárokat 
állandósították. 1717-ben foglalkoztak először országos határbejárás 
keretében a muraközi stájer határral.2 A század közepén került sor 
azután a nagyobbszabású és véglegesnek szánt rendezésre.3 Ugyan
ekkor fogtak hozzá a muraközi magyar-horvát határ mentén kelet
kezett viszályok megvizsgálásához és, ezek kiküszöbölése végett, a két 
országot elválasztó vonal megállapításához is.

Korábban, nagyrészt a Dráva okozta területváltozások miatt, 
állandó volt a villongás a parti birtokosok, de a horvát és magyar megyék 
között is. Az alsóbb hatóságok intézkedései nem tudtak rendet teremteni 
és a szembenálló felek igényeit oly módon kielégíteni, hogy a nyugalmat 
hosszabb időre biztosítsák. A határviszály különösen az Althan-féle, 
muraközi uradalomban fekvő Dubrava és a horvátországi bukoveczi, 
vagy verbineczi Draskovics-, a raszinyai Esterházy- és a nagyattaki 
Preszek-féle uradalom között mérgesedett el.4 Itt már kölcsönös 
erőszakoskodástól és támadásoktól kellett tartani. A döntés sürgősnek 
látszott. A probléma azonban nem volt egyszerű, mert a horvát-magyar 
határ bejárásával az 1715 : 116. t.-c. külön commissiót bízott meg, 
s ennek hatásköre az ilyen részletkérdéseket is felölelte. A most kiküldött 
bizottságot pedig a király mindenre kiterjedő auctoritással nem ruházta 
fel. A nagyobb bajok elkerülése végett a kancellária mégis jónak látta,

1 Tudomásom szerint, Esterházy Miklós nádor fogalmazta meg először 
világosan a magánbirtok- és országhatárok közt fennálló különbséget az osztrá
kokkal folytatott határvitái során : »hic non ageretur de privatis alicuius limitibus, 
sed de totius regni Hungáriáé«. Bécsi Hofkammerarchiv, Niederösterreichische 
Herrschaftsakten Fase. F. 15. 1629 máj. 9.)

2 Zalai közgy. jegyzőkönyvek, 1717 aug. 30., 70. 1., 1718 máj., 134. 1.
3 Közgy. jegyzőkönyvek, 1752 jan. 11., 237. 1. Ezzel itt nem foglalkozom.
* Orsz. Levéltár. Kane. Acta Limit. 1751. Őrig. Ref. nr. 38.
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hogy, bár az ellenkező véleménynek is voltak hívei, az országhatárok 
érintetlenül hagyása mellett végleges döntést hozzanak. Ez meg is 
történt, s az egyik vitás földdarabot (Verbinecz, illetve Mertvicza a 
jelsaveczi erdő alatt) a muraközi uradalomnak, illetőleg a dubravaiak- 
nak ítélték. Mégpedig azon az alapon, hogy ezt a birtokrészt a muraközi 
uradalom — még az ellenfél tanúinak bizonysága szerint is — a Rákóczi- 
felkeléstől egészen 1746-ig, zavartalanul használta. A két horvát uradalom 
1746-ban támadta meg Althanékat és azóta vitatta velük szemben jogait.

Még több bajt okozott a Drávának egyik szigete (horvátul Sibie). 
A szigetet a bizottság a horvátok birtokában találta s a tanúvallomások 
szerint emberemlékezet óta ők használták. A muraközi uradalom, 
illetőleg a dubravaiak, a szigetre emelt igényüket a Dráva folyásának 
megváltozásával okolták meg. Szerintük ugyanis a Dráva nagyobbik 
ága, amely Horvát- és Magyarország között határnak számít, valaha 
a sziget horvátországi oldalán folyt, Dubrava felé mindössze egy jelen
téktelen kis ág választotta el a szigetet a szárazföldtől. A Dráva csak 
1748-ban, amikor csatornát kezdtek ásni, változtatta meg folyását. 
A kancellária, a bizottság magyar és horvát tagjainak egymással ellen
kező véleményét mérlegelve, a horvát Szelnicze lakosainak érvelését 
fogadta el, s a béke és közjó érdekében, a horvátokat meghagyta a sziget 
birtokában. Bebizonyítottnak vették, hogy a Dráva nem a legutóbbi 
csatornaásási munkák miatt vette irányát a magyarországi part felé, 
hanem már régóta is arra folyt. A szelniczeieket pedig eltiltották a 
csatorna további ásásától, mert ez, a dubravaiakra nyilvánvalóan sérel
mes volt. Hansúlyozták azonban, hogy a kancelláriai döntés csak a 
magánfelek viszályának elsimítására szolgál, semmi esetre sem prejudi- 
kál az országhatárok megvonásának.1

Tárgyaltak még egy harmadik vitát is, amely a horvát nagyattakiak 
és a muraközi dubravaiak között, az Oressecz nevű föld dolgában kelet
kezett. Az attakiak szerint e földdarab az ő határukon belül feküdt, 
a Dráva fokozatosan szakította el tőlük, míg a dubravaiak azt állították, 
hogy már akkor, amikor a török Kanizsán székelt, legelőnek használták 
Oresseczet. A magyar commissarius, Csáky gróf nem is hitte, hogy 
olyan nagy kiterjedésű és magas partoktól védett földet a Dráva sodra 
elvihetett volna. Különben is az a darab föld, amelyről azt állítják, 
hogy a Dráva sodorta a dubravai határhoz, sehol sem volt homokos, 
hanem egészen erdős és bokros. Orssich gróf szerint viszont a vitás 
földön tisztán kivehetők a folyó okozta rombolások; lehetetlennek tar-

1 »salvis limitibus Regni« u. o.
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tóttá, hogy ezt a részt már a török időkben használták a dubravaiak. 
A kancellária, további szakvélemények meghallgatása után, arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a Dráva állandóan pusztítja a par
tokat és a nagyattakiak s dubravaiak között támadt viszálynak is 
az az oka, hogy a folyó a vitás terület fekvését megváltoztatta. 
A Dráva eredeti medrére nézve elfogadták a nagyattakiak állítását ; 
véleményük szerint a föld a nagyattakiakat illetné meg. Felmerült 
az a nézet is, hogy a vitát az 1635: 20. t.-c. alapján kellene megoldani 
s a földet a két fél között megosztani ; erre azonban a fennálló körül
mények között nem volt jogalap. Ezért úgy döntöttek, hogy az ügy 
alapos kivizsgálását szorgalmazzák és a királyi biztosoknak meghagyják, 
szálljanak ki mielébb, újból a helyszínre, vizsgálják meg a Dráva 
régi és újabban keletkezett medreit s készíttessenek pontosabb 
térképet a vitás folyómederről és földdarabról. A bizottság véle
ményének megérkezéséig, a birtoklás jelenlegi állapotában ne tör
ténjék változás. Zala és Kőrös megyét pedig figyelmeztették, ügyel
jenek a kölcsönös erőszakosságok, birtokfoglalások megelőzésére és, 
ha ilyesmikre sor kerülne, a sértett félnek, az országhatárok tisztelet- 
bentartásával, azonnal adjanak elégtételt.1

Részletesen ismertettem ezt a határ viszályt, mert mintegy 
típusa a hasonló természetű pereknek. A bizottságok és a kancel
lária aggodalmas, a jogi formákat gondosan mérlegelő eljárásából 
kitűnik, hogy ebben az időben az országhatárok mentén a legkisebb, 
még tisztán magánjogi vonatkozású, területi változás sem következ
hetett be a magasabb hatóságok tudta nélkül.2 Valójában csak a 
rendiség korában lehet aV/arahatárokról beszélni. A rendi állam 
sajátos kettősségének levegőjében vált minden más szemponttól 
függetlenné s kezdte meg mintegy önálló életét az államhatár fogalma. 
Határrendezések alkalmával különösen vigyáztak arra, hogy a magán
birtokok és az állami főhatalom kiterjedését jelölő határvonalakat 
egymástól élesen megkülönböztessék.3 Ebben az időben észrevétlen 
elbirtoklás egyik állam kárára sem következhetett be. Az állam-

1 »in salvo relictis limitibus Regni« u. o. 1786-ban már »Jasulaner Terrain«.
* A Csáktornyái uradalom és Varasd városaközött felmerült határpert 1743 

május 27-én a kiküldött zala- és varasdmegyei bizottságok nem döntik el, mint
hogy erre, országhatárokat érintő dologról lévén szó, nem érezték magukat hiva
tottnak (»finalem eiusdem controversiam tan quam Diversas Regni iurisdictiones 
involventis decisionem«). Zalai közgy. jegyzőkönyvek, 1743 jún. 29., 794. 1.

8 L . az 579. 1.-n  az 1. sz. je g y ze te t .
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határ az államiságnak önálló, szerves elemévé vált : minden beha
tásra érzékeny vonalként vette körül az ország egész területét.

Világosan kifejezésre jutott ez Muraköz sorsában II. József ide
jében, a magyar állami élet egyik legválságosabb korszakában. A feje
delmi akarat kerületekre darabolta szét Magyarországot. Muraközt 
Zala megyével együtt a hörvát báni districtusba kebelezték.1 A 
királyi elhatározás végrehajtása nem jelentette az államhatárok szét
törését, legalábbis az országnak ezen a pontján nem. Lehet, hogy ha 
a nagy, racionális kísérlet hosszabb életű lesz, ez is bekövetkezik, 
így azonban, hogy Muraköz Zala megye sorsában osztozott ezután 
is és ott a régi megyei keretek közt folyt tovább az élet,2 Muraköz 
nem szakadt le az ország testéről, az államhatár vonala mit sem vál
tozott. Az egykorú térkép pontosan követi az évszázadok során 
megállapított határvonalat, Muraközt világosan elkülönítve Varasd 
és Kőrös megyék területétől. Még a Dráván túl eső Légrád is meg
maradt, a történelmi fejlődésnek megfelelően, Zala megye keretei 
között.3 Ha a II. József-féle közigazgatási beosztás a horvát nem
zetiség államjogi elismerését jelentette volna, akkor Muraközt 
sem hagyták volna meg Zala megye fennhatósága alatt, hanem 
Varasdhoz, vagy Kőröshöz csatolják. Az államhatár fogalma annyira 
megtisztult minden járulékos elemétől, hogy az állami életnek még 
ilyen nagy konvulzióját is túlélte és, amikor az élet visszatalált az 
erőszakos reformok után elhagyott medrébe, ősi vonalában mit sem 
változva, zavartalanul .állt helyre az ország határa Muraközben is.

IV.

A személyes királyság, a hűbéri és rendi állam korában, több 
évszázadon át kísértük figyelemmel Muraköz sorsát. A források

1 M a r c z a l i  H e n r i k  : Magyarország története II. József korában. B u d a p e s t ,  

n r .  1 8 8 5  —  1 8 8 8 .  I I .  k ö t .  4 6 0 .  1.

2 V .  ö .  Z a l a  m e g y e  l e v é l t á r a .  D i a r i u m  ( O p e r a t i o n s - j o u r n a l ) ,  1 7 8 6  n o v .  9 . ,  

1 7 2 0  d e c .  7 . ,  n r .  1 3 0 1  é s  1 3 0 2 . ,  d e c .  2 1 . ,  n r .  1 4 7 1 . ,  1 7 8 9  á p r .  6 . ,  n r .  8 0 0 .

3 M a p p a  d e s  D r a v  S t r o m s  d u r c h  d e n  g a n z e n  L ö b l .  A g r a m e r  D i s t r i c t  v o n  

D o r f  S a u r i c h  i n  S t e u e r — M a r k  a n g e f a n g e n ,  b i s  n a c h  d e m  D o r f f  D e r n j e  i n  V a r a s d i n e r  

G e n e r a l l a t .  O r s z .  L e v é l t á r ,  H e l y t a r t ó .  C o m e r ,  1 7 8 6 .  F o n s  1 0 7 ,  p o s .  1 0 1 .  A  t é r 

k é p r ő l  p o n t o s a n  l á t s z i k ,  h o g y  M u r a k ö z  Z a l a  v á r m e g y e  r é s z e ,  s ő t  m é g  a  D r á v á n  

t ú l  f e k v ő  L é g r á d  i s  i d e  t a r t o z o t t .  A  s z ö v e g b e n  t a l á l h a t ó  v á z l a t ,  a m e l y e t  G l a s e r  

L a j o s  v o l t  s z í v e s  t e r v e z n i  é s  m e g r a j z o l n i ,  e n n e k  a l a p j á n  k é s z ü l t .  A  d o l g o z a t 

h o z  c s a t o l t  m e l l é k l e t  p e d i g  e  t é r k é p  e g y i k  s e g m e n t u m á n a k  f é n y k é p m á s o l a t a .
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kritikai vizsgálata azt bizonyította, hogy még akkor is, amikor ellen
séges erőszak de facto leszakította az ország területéről, Magyarország 
jogigényének kizárólagosságát Muraközre mindig elismerték. A Mura
közt megszállva tartó stájer kapitány világosan kijelentette, hogy 
a magyar királynak joga kétségbevonhatatlan. Eredeti jogállása, 
különösen akkor, amikor a főhatalom gyakorlásában, az állami élet 
irányításában nagy változások érlelődtek, el-elhomályosult és a jog
hatóság néha olyanok kezébe került, akiknek impériumában késői 
nemzedékek az önálló, horvát állami élet csiráit keresték. Amennyire 
azonban a magyar államiság fejlődésének történetét ismerjük, nyu
godtan állíthatjuk, hogy ennek nem volt olyan formája, amely a maga 
eszközeivel és a maga módján ne tudta volna biztosítani szupremá- 
ciáját Muraköz fölött. És annak sincs nyoma, hogy horvát részről, 
még ha kísérlet formájában is, igyekeztek volna ezt a területet helyi 
hatóságaiknak alávetni s ezzel a tulaj donképeni Magyarországtól 
elszakítani. Azt, hogy a Cillei-család bánsága idején, állítólag, szlavón 
megyék igazgatták Muraközt, semmi esetre sem l&het horvát törek
vések eredményének tekinteni. A határvonalban, amely e területet 
odakapcsolta a magyar királysághoz, nem is állhatott be változás 
mindaddig, amíg a magyar államéval ellenkező akarat nem nyilvánult 
meg elszakítására. Ennek első jelei a nacionalizmus korában mutat
koztak.

A nemzetállam megvalósításáért induló küzdelemnek előestéjén 
lezajlott muraközi lázadásnak — mint láttuk — a horvát nemzeti 
aspirációkhoz semmi köze sem volt. Muraköz állami hovatartozása 
az egyházi élet vonalán vált először problémává. A kérdés gyökerei 
a török megszállás korába nyúlnak vissza.

A török támadások elsősorban a pécsi, azután a veszprémi egyház
megye hívei közül kívántak nagy áldozatokat. A török uralom ezeken 
a vidékeken csaknem egyet jelentett az egyházi élet teljes megbénu
lásával. Ugyanakkor a közvetlenül szomszédos, zágrábi egyház
megye meglehetős nyugalmat élvezett. Amíg a Dunántúl déli vidékei 
lakatlanná váltak, a horvát részek nemcsak hogy nem pusztultak 
el annyira, hanem lakosaik még terjeszkedésre is gondolhattak, 
így történt, hogy Baranya, Somogy és Zala elnéptelenedett falvaiba 
lassan horvátok szivárogtak be. Betelepülésük észrevétlenül, csend
ben és akadály nélkül ment végbe. A horvát parasztok nyomában 
megjelentek a horvát papok is. Annakidején a pécsi egyházmegye 
Dráván túl elterülő vidékein azzal, hogy oda Pécs nem küldhetett 
szent olajokat, Zágráb pedig igen, Zágráb szerezte meg »az ordinári-
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usság látszatát, sőt tényét is.«1 Ugyanígy nyitott utat az elárvult 
somogyi és zalai, magyar plébániákban megjelenő horvát papság 
a zágrábi püspöki fennhatóság kiterjesztésének ezekre, a török pusztí
totta területekre. A terjeszkedés mögött öntudatos, a külön zágrábi 
ritushoz ragaszkodó, szellemi központ, a zágrábi káptalan állott. 
Pázmány Péter volt az első és hosszú időn át az utolsó a magyar 
főpapok közül, aki világosan látta, hogy a horvát tervek keresztezik 
az apostoli királyság jogait.2 Míg a horvát püspöki karban, ha más 
nem, bizonyos érzékenység, már igen korán jelentkezett a nemzeti 
kérdések iránt, addig a magyar egyháznagyok közt — sajnos — az 
ilyen beállítottságú ember abban az időben ritkaságszámba ment.

így érthetjük csak meg, hogy, amikor III. Károly uralkodása alatt 
a szombathelyi püspökség felállításá a gondoltak, a zágrábi püspök, 
főkép azonban a káptalan határozottan tiltakozott az ellen, hogy 
az újonan szervezendő egyházmegyéhez csatolják Muraközt ; 
magyar részről pedig nem volt senki, aki — Pázmány örökébe lépve 
— hasonló eréllyel képviselte volna a magyar álláspontot. A szent
szék és a bécsi udvar Zágráb beleegyezésétől tette függővé a dolgot, 
ott pedig egyetlen szempont a horvát nyelv érdeke volt. A horvátok 
meg is tudták akadályozni, hogy a terv valóra váljék.3

Túlzás lenne mindezek alapján a horvát papokban a horvát 
nemzeti gondolatnak, a világi rendeket megelőző, előfutárait látni. 
Az azonban bizonyos, hogy a zágrábi püspöki udvar és alsóbb papság 
törekvései szították fel a harci tüzet annak a nagy, magyar főpapnak 
lelkében, akinek egész szellemisége, halála után két évszázaddal is, 
sugározza a faji színezésű nacionalizmus melegét. Padányi Bíró 
Márton veszprémi püspök, az eszközeiben nem válogatós, kíméletlen 
rekatolizátor — mint életrajzírója megállapította — különös ellen
szenvet érzett a szlávokkal szemben.4 Kezdettől fogva azon volt, 
hogy egyházmegyéjéből eltávolítsa a szláv papokat. Keményen 
járt el a veszprémi piaristákkal és a bosnyák franciskánusokkal szem
ben. Klimo Györgyöt, a nyitrai születésű, pécsi püspököt nem tar
totta magyarnak. Ez a »natione Slavus« — ahogy ő mondta — nem

1 Pehm i. m. 276. 1. A Zágráb terjeszkedéséről mondottak P e h m  mun
káján alapulnak.

a Fraknói nyomán Pehm im. 277. 1.
3 A Szilágyi-féle Magyar nemzet története VIII. köt. Marczali Henrik : 

Magyarország története III.  Károlytól a bécsi kongresszusig. 142. 1.
4 Pehm i. m. 297. 1.
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is tudott jól magyarul, a megyegyűléséken magyar helyett mindig 
latin nyelven beszélt.1

Ismervén gondolkozását a nemzeti dolgok felől, feltételezhetjük, 
hogy akkor, mikor püspöki működésének megkezdésekor már Kanizsán, 
egyházmegyéjének ősi plébániájában találta a horvát egyházat, első
sorban magyar szempontok indíttatták meg vele a küzdelmet az észre
vétlenül előnyomuló, zágrábi püspökség visszaszorítására s a beszi
várgott horvát papok eltávolítására. Ez a harc éppen úgy nem volt 
híjával az erőszaknak, mint a protestánsok ellen folytatott küzdelme. 
A horvát papokat Zalából és Somogyból, plébániáról plébániára, 
templomról templomra menve, verette ki a hajdúkkal Bíró. Eleinte 
ugyan jogi formák megtartásával próbálta elérni célját és csak akkor 
lépett az erőszak útjára, amikor látta, hogy így semmire sem megy. 
Eljárása jogosságáról teljesen meg volt győződve, azt nem hódításnak, 
hanem az eredeti állapot visszaállításának tekintette.2

Bíró foglalásait a zágrábi püspök nem nézte tétlenül. 1749-ben 
feljelentette a királynőnél és kérte az utóbbi években elfoglalt kanizsai, 
homokkomáromi, magyarádi, bánokszentgyörgyi, beleznai, surdi, 
csurgói, nagyatádi és babocsai parochiák visszaadását. Mária Terézia 
T75° január 2-án felszólította a veszprémi püspököt, hogy tartóz
kodjék az erőszakos egyházfoglalásoktól, mert ezzel súlyosan sérti 
az ország alapvető törvényeit és királyi rendeletéit.3 Bíró azonban 
nem állt meg a megkezdett úton és, amikor a zágrábi püspök újra 
panaszt tett, maga is kérelemmel fordult a királynőhöz s előadta 
sérelmeit.4 Bíró érvelése tette ezt a tisztán belső, egyházigazgatási 
ügyet országos érdekűvé, bár tagadhatatlan, hogy a királynői intés
nek az a kitétele, amely a veszprémi püspök foglalásaival kapcsolat
ban a királyság törvényeinek sérelmére célzott, szintén ebbe az 
irányba terelte a két egyházmegye viszályának további alakulását. 
Zágráb és Veszprém harca azonban Bíró fellépése nyomán lett az 
államhatárok problémájává.

1 U. o. 4. jegyzetben idézi naplóját (94. 1.) : »natione Slavus, non scit bene
Hungarice«.

* U. o. 281. 1.
3 Orsz. Levéltár, Kanc. Cone. exp. 1750 jan., nr. 3. Mellékelve Klobusiczky 

zágrábi püspök kérvénye. Szerinte a foglalások »cum gravi illius populi et Haereti
corum ibi mixtim degentium scandalo« folytak le. Bíró szerint ugyanez áll a horvát 
terjeszkedésre is. Ez is arra vall, hogy a harc nem egyházi-spirituális érdekek 
védelmében indult.

4 Orsz. Levéltár. Kanc. Conc. exp. 1751 aug., nr. 135.
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Instanciájának mindjárt első mondatában történelmi távlatot 
adott sérelmeinek. A viszály — úgymond — régi, és onnan származik, 
hogy míg a veszprémi egyházmegye száz éven át sorvadt a török pusz
títások miatt, a zágrábi szépen virágzott és terjeszkedett a székhelyét 
vesztett szomszéd kárára. Alig észrevehető fordulattal, itt új szem
pontot csúsztatott Bíró érvelésébe. Ez az, ami azon kívül, hogy Bíró 
igényei Muraközre is kiterjedtek, közelebbről érdekelhet bennünket. 
Azt mondja, ezideig immár mintegy 40 helységet szakítottak el Vesz
prémtől és helyeztek »a horvát királyság és a veszprémi egyházmegye 
lelki fennhatósága alá.«1 Az egyházi és világi iurisdictio összekapcso
lása ilyen formában kissé különösen hangzik, de nem alaptalan, ha meg
gondoljuk, hogy a horvát egyház a horvátországi közigazgatás támoga
tását is igénybevette déldunántúli terjeszkedése során.2 Ettől már 
csak egy lépést kellett tenni odáig, hogy a veszprémi és zágrábi egyház
megye határpere Magyarország és Horvátország határviszályának 
tűnjék fel. Bíró nyíltan ki is mondta, hogy az ellentét, állami és egyházi 
határok azonosak lévén, egyfelől a magyar királyság és a veszprémi 
egyházmegye, másfelől Horvátország és a zágrábi püspökség határai 
között áll fenn.3 Ennek megfelelően fogalmazta meg kérését : az a 
bizottság, amelyet a királynő Somogy és Zala megye, illetőleg Horvát
ország határainak bejárására küld ki, döntsön egyszersmind az egyház
megyék határai felől is.4 Az államhatároknak az egyházigazgatási 
határokkal egybe kell esniök.

A kancellária, Mária Teréziához felterjesztett véleményében, Bíró 
álláspontját nem tette magáévá. E szerint az egyházmegyei viszályt 
nem lehet államhatárproblémává szélesíteni, az ügyet egyházi hatóság 
elé kell utasítani. Helytelen az a kívánság, hogy az egyházi határoknak 
az államhatárokkal kell egybeesniük. A kancellária több példát tudott 
felhozni az ellenkezőjére. így : a győri püspökséghez osztrák fennhatóság

1 »Iám ultra quadraginta Loca in comitatibus Szaladiensi et Simighiensi 
in gremio horum comitatuum concomitanter Dioecesi Weszprimiensi existentia 
ad dicti Regni Croatiae et Dioecesis Zagrabiensis jurisdictionem spiritualem non 
sine graviori Dioecesis Weszprimiensis praejudicio via facti et potentia mediante 
sint avulsa«. U. o.

2 Pehm i. m. 279. 1.
3 »Episcopus Veszprimiensis Diaecesis suae Limites cum Hungáriáé Limi

tibus versus Croatiam constitutis conformes esse praetendens«. Orsz. Levéltár, 
Kane. Acta Limit. 1751. Orig. Ref. nr. 100.

4 A somogymegyei Répás-földe és a horvátországi-zalai határt felülvizsgáló 
bizottság »limites quoque memoratarum Dioecesium accommodatur«. O. L. 
Kanc. Cone. exp. 1751 aug. nr. 135.
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alatt álló parochiák is tartoznak. A zágrábi és boszniai püspök között 
I. Lipót korában támadt viszály meg egészen hasonló a veszprémi és 
zágrábi egyházmegye mostani harcához. Akkor is csak egyházi fórumok 
foglalkoztak az üggyel, amely legfőbb fokon viszont nem — mint az 
egyik fél szerette volna — az apostoli nuncius, hanem a király elé került. 
A kancellária tehát egyházi férfiakból álló bizottság kiküldését java
solta az uralkodónak.1 A királynő, a kancelláriai előterjesztésnek meg
felelően, br. Klobusiczky Ferenc kalocsai érseket, mint a zágrábi püspök 
metropolitáját és Klimo György pécsi püspököt rendelte ki a határper 
eldöntésére.2

Bírót nem befolyásolta a commissio működése ; többéves huza
vona után úgy végződött a harc, hogy Veszprém foglalásai jórészét 
megtarthatta. Ezzel nagyjából a török uralom előtti határok állottak 
helyre a két egyházmegye között. Muraköz tehát továbbra is zágrábi 
iurisdictio alatt maradt.3

Mi célja volt azzal a veszprémi püspöknek, hogy az egyházi és 
állami határok párhuzamosságát, illetőleg egybeesésének (coincidentiá- 
jának) szükségességét vitatta? A választ Bírónak, a kancellária állás
pontját cáfoló, mondatában kapjuk meg : »Ha azon egy területet lel
kiekben részenként megszaggatnák, jövendőben kérdés támadhatna 
még a Dominalis iurisdictio felől is. Szép dolog a visitatio, de más sérel
mével fertelmességet is okozhat, netalán tán kígyó legyen a bokorban«.4 
A célzás félreérthetetlen. A hatalom, amelyet az egyház a lelkek felett 
gyakorol, politikai színezetűvé is válhatik és, akiket az egyház ma magáé
nak mond, azokra holnap esetleg a mögötte meghúzódó állam teszi rá 
kezét. A nyelvi nacionalizmus kígyója már ott ült a horvát bokorban, 
amikor Bíró e sorokat papírravetette.5

A mai kor embere hajlandó a XVIII. századvégi és XIX. század- 
eleji, politikai mozgalmak nemzeti jelentőségét kicsinyíteni, illetőleg

1 A kancellária véleményéből : »non omnes Diaeceses unius Regni Limitibus 
concludantur«. O. L. Kane. Acta Limit. 1751. Orig. Ref. nr. 100.

2 Klobusiczky volt az, aki zágrábi püspök korában bepanaszolta B írót; 
Klimo meg igen rossz viszonyban volt a veszprémi püspökkel. A bizottság össze
tételében is megnyilatkozott, hogy az udvar Bíró eljárását helytelenítette. V. ö. 
még O. L. Kane. Conc. Ref. nr. 112.

3 Pehm i. m. 293. és köv. 1.
4 U. o. 295. 1.
5 Ne feledjük, hogy még 1733-ban, amikor szó volt a szombathelyi püs

pökség felállításáról és Muraköz odacsatolásáról, a zágrábi püspök, főleg azonban 
a káptalan nyelvi szempontokra hivatkozva akadályozta meg a terv megvalósí
tását. V. ö. az 582. 1.-n az 1. sz. jegyzettel.
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szűkebb határok közé szorítani. A nacionalizmus korai hajtásából való
ban hiányzott az a szociális elem, amelyet a legújabb időkben, a nemzeti 
gondolat nélkülözhetetlen velejárójának érzünk. Nem volt meg benne a 
nemzet minden rétegét összeforrasztó erő. A muraközi parasztok társa
dalmi és gazdasági hátterű lázadása, bár időben közelebb esett a naciona
lizmus korához, mint Bíró harca egyházmegyéje határaiért, nem tudott 
kapcsolatot találni a horvát nemzetállami törekvésekkel. A nyelvi síkon 
mozgó nacionalizmus viszont abban az időben, amikor a nép szellemi 
irányítását még az egyház végezte, szinte kizárólagos joggal, méltán 
tarthatott attól, hogy a muraközi horvát papság sohasem lesz a magyar 
nyelvnek, amelyben pedig a magyar államiság elengedhetetlen feltételét 
látták, őszinte harcosává. Nehéz volna pontosan megállapítani, hogy a 
magyar rendek ismerték-e fel előbb azt a veszedelmet, amely abban 
rejlett, hogy Muraköz idegen egyházi fennhatóság alatt áll, vagy a hor- 
vátok az előnyt, amely nemzetállami törekvéseikre ebből származhatott. 
A mi szempontunkból a kérdés eldöntése nem lényeges ; elég megállapí
tani a tényt, hogy a nacionalizmus hajnalán az egyházi, nyelvi viszonyok 
talajába eresztették gyökereiket a mozgalmak, amelyek, az állam
határok kérdésében is, a nemzeti hovatartozás szempontját tolták elő
térbe.

Bíró küzdelmeit annak idején Zala megye is támogatta. Érveik 
között felhozták azt is, hogy a zágrábi püspök elhanyagolja a muraközi 
plébániákat. Amikor 1751-ben, kellő tisztelettel, arra kérték a püspököt, 
hogy a szentgyörgyi egyház helyreállítására, királyi elhatározás alapján 
kiutalt 4000 forintot fizesse ki, a püspök ezt nem tette meg, mórt — 
mint válaszában mondta — a szlavón egyházakra rengeteg a kiadása. 
A zalai rendek újabb sürgető kérésére nem jött felelet.1 Ezt az esetet 
méltán sorolhatjuk a mellé az adat mellé, amely szerint Zala megye a 
Dráva horvátországi partjaira is gondot viselt. A horvátok nemzet- 
állami harcaik során nem egyízben emlegették, hogy Muraköz egyházjogi 
szempontból évszázadokon át Zágráb alá tartozott. A zágrábi püspök 
iurisdictioja kétségbevonhatatlan, a joghatósággal járó kötelességek 
elmulasztása azonban az erkölcsi alapot húzta ki azon igények alól, 
amelyek Muraközt később a horvát egyházhoz tartozás címén szerették 
volna az önállósuló horvát állam részévé tenni. Nem szabad elfeledni, 
hogy Bíró Márton harcainak volt a kortársa az a zágrábi püspök, aki 
szlavóniai plébániáit fölébe helyezte a magyarországiaknak, és aki, ezek 
érdekeit tartva szem előtt, egyik muraközi egyházát tudatosan meg-

1 Zalai közgy. jegyzőkönyvek, 1759 jún. 17., 970. 1.
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károsította. A muraközi államhatár történetének vizsgálata során 
szükséges volt megemlékezni erről az esetről, mert Muraköz zágrábi 
egyházi kapcsolataira világított rá olyan időben, amikor a nemzeti 
gondolat legfeljebb csak egyházi, vagy kultúrális törekvések szerény 
mezében jelentkezett.

A XVIII. század második felében a magyarság már nem tartotta 
Zágrábot hazai püspökségnek, legalábbis nem olyan értelemben, mint az 
előző századok folyamán. Mindenesetre visszás dolognak érezte, hogy 
Muraköz a zágrábi püspök joghatósága alá tartozik. Felismerésének 
mélyén a nemzetállam gondolatvilágának csirái bontakoztak. Minden 
olyan cselekedete, amely az egyházi hovatartozás tényén akart változ
tatni és a magyar nyelv ügyét szolgálta a Muraközben, a nacionalizmus 
szellemében erősítette e terület Magyarországhoz tartozását és a nemzet
állam határainak a régebbi életformák korában megszilárdult vonalát 
kívánta biztosítani.

1793-ban Zala megye közgyűlése foglalkozott Festetics György gróf 
panaszával, mely szerint »muraközi uradalmának lakosi, mintha nem is 
Magyarországban laknának, a magyarnyelvtül tellességgel idegenekés 
azt megh tanulni éppen nem akarják.« A gróf három módot látott arra, 
hogy az országgyűlés végzéseinek ezen a téren érvényt szerezzenek : 
i. ha Muraközt kiveszik a zágrábi püspök hatalma alól és a nemrég 
szervezett szombathelyi egyházmegyébe kebelezik, 2. ha a falusi iskolák
ban a horvát mellett nem a németet, hanem a magyart tanítják, 3. ha a 
helységek csak magyarul tudó jegyzőket fogadnak.1 A közgyűlés úgy 
határozott, hogy levélben fordul a prímáshoz és a zágrábi püspökhöz.2 
A prímástól azt kérték, tegyen lépéseket Muraköznek a szombathelyi 
püspökséghez csatolása érdekében, a zágrábi püspöktől pedig azt, hogy 
a földesúrnak olyan káplánokat ajánljon kinevezésre, akik tudnak 
magyarul. Egyszersmind utasították a szolgabírákat is, hogy az iskolák 
tanítási nyelvét és a nótáriusválasztást Festetics gróf előterjesztésének 
szellemében ellenőrizzék.

A vármegye komolyan hozzálátott, hogy a nevelés irányítását 
kivegye a zágrábi egyház kezéből. Időnkint jelentést tétetett arról, 
jobb-e az előmenetel a megyei, mint volt a zágrábi igazgatás alatt.3 Az 
uralkodó azonban a megyének ezt a lépését nem helyeselte s az iskola
ügybe való avatkozástól a vármegyét eltiltotta. De nem állította helyre

1 Közgy. jegyzőkönyvek, 1793 febr. 18., 115. és köv. 1.
2 Közgy. jegyzőkönyvek, 1793 máj. 28., 120. 1.
8 Közgy. jegyzőkönyvek, 1793 dec. 9., 470. és köv. 1., 500. 1.
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a zágrábi püspök joghatóságát sem, hanem 1796-ban a horvát egyház 
felügyelete alól kivette és a pécsi püspök ellenőrzése alá helyezte a 
muraközi iskolákat.1

A királyi rendelet az első lépést jelentette abban az irányban, amely 
a nemzetállami gondolat jegyében is magyarnak kívánta megtartani 
Muraközt. Az államkormányzat formáinak életrevalósága és ereje sehol 
se mutatkozik meg oly világosan, mint éppen a határterületek sorsában. 
Érthető, hogy a nemzeti fejlődés lendületében a zalamegyei nemesség 
nem állott meg ezen a ponton. Az 1825—1827. évi országgyűlésen követei 
útján megismételte azt a kívánságot, amelynek a múlt század végén a 
megyei közgyűlés helyeslésétől kísérve Festetics gróf adott hangot, hogy 
a muraközi járást csatolják a szombathelyi egyházmegyéhez. Az átkebe- 
lezés szükségességét a magyar nyelv terjesztésének ügyével okolták meg, 
de hangoztatták azt is, hogy a zágrábi püspökség területe amúgy is igen 
nagy, a muraközi egyházak gondozása onnan igen nehézkes.2 A zalai 
rendek kívánsága megjárta az államtanácsot is. Az államtanács mérle
gelte az érdekelt felek, a szombathelyi püspök, Böle András, a zágrábi 
püspöki vikárius, Szalecz József felszentelt püspök és a káptalan, továbbá 
a zágrábi püspök metropolitájának, Klobusiczky Péter kalocsai érsek
nek, az esztergomi prímásnak, Rudnay Sándor bíborosnak, nemkülön
ben a helytartótanácsnak és a magyar udvari kancelláriának vélemé
nyét a kérdésről.3

A szombathelyi püspök tisztán egyházigazgatási szempontból nézte 
a problémát. Hűvös tárgyilagossággal állapította meg, hogy olyan körül
ményt, amely az elcsatolást okvetlenül szükségessé tenné, nem ismer. 
Csupán abból a szempontból érdemel figyelmet a kívánság, vájjon az 
elcsatolás folytán könnyebbé és eredményesebbé válnék-e Muraköz 
egyházi kormányzata. Erre azonban határozott igennel válaszolhat, 
mert a Dráva áradásai gyakran szinte lehetetlenné teszik a zágrábi püs
pöknek, hogy Muraközzel érintkezzék, míg Szombathely felől a kapcsola
tokat mindig könnyebb fenntartani. Figyelemreméltó szempont az is, 
hogy nem jó, ha az ország területét egyházi és világi igazgatás nem egy
formán, hanem más és más pontokon különíti el a szomszéd tartományok
tól, továbbá, hogy a zágrábi püspök híveinek száma s ennek megfelelően 
klérusa is igen nagy. Muraközben horvátul is és magyarul is beszélnek, 
Zágráb pedig olyan papokat küld ide, akik csak horvátul tudnak és soha

1 Közgy. jegyzőkönyvek, 1796 aug. 17., 384. 1.
3 Miskolczy i. m. 114. és köv. 1.
3 Miskolczy i. m. Irományok 13. sz. 470. és köv. 1. egész terjedelmében 

közli az államtanács votumát.
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sem tanulnak meg magyarul, ami kétségtelenül kárára van az egyházi 
életnek. Böle püspök véleményét azzal, a szinte aggodalmaskodó kérés
sel zárta, hogy ha valóban sor kerül Muraköznek az ő egyházmegyéjéhez 
csatolására, túlságosan kis káptalanát gyarapítsák és a kanonokok 
számát emeljék fel.

Igen érdekes a zágrábi káptalan és vikárius állásfoglalása. Szerintük 
Muraköznek feltétlenül a zágrábi egyházmegye keretei között kell 
maradnia. A püspökséget Szent László alapította és joghatóságát messze 
a Murán túl, Magyarországra terjesztette ki. Ezen a címen Horvát
országnak Magyarországnál sokkal több joga volna elveszett területeket 
visszakövetelni. A zágrábi püspökség területét már Mária Terézia alatt 
csökkentették, amikor egyes plébániákat a veszprémi, pécsi és diakovári 
egyházmegyéhez csatoltak. A muraközi plébániák ma azok közé tartoz
nak, amelyeket a püspök aránylag rövid idő alatt tud elérni. Szombat
hely mindenesetre távolabb esik onnan, mint Zágráb. Nem hiszik, hogy 
Szombathely a horvát nyelvben kellőképen jártas papokat tudna küldeni 
Muraközbe, míg a most ott működő lelkészek beszélnek magyarul, s így 
a megyei rendeleteket meg tudják magyarázni a népnek és ezzel irányítani 
is tudják híveiket. Elcsatolás esetén viszont abból, hogy a papok nem 
értik a nép nyelvét, nagy bajok származhatnának. A zágrábi klérusnak 
történelmi érdemei is vannak : a XVI—XVII. századi vallási »nyug
talanságok« idején sokat küzdött, hogy Muraköz népét megtartsa a 
katolikus hitben. Igen fájdalmasan érintené őket, ha most minden ok 
nélkül veszendőbe mennének 700 évi fáradozásaik eredményei. A Zala 
megyéhez tartozás se lehet komoly érv az átkebelezésre, hiszen Verőce 
megye két járása is a pécsi, nem pedig a zágrábi püspökség része. Verőce 
mégsem tett lépéseket e területeknek a pécsi püspökség joghatósága alól 
való kivétele érdekében.

A zágrábiak lendületes érvelése után jéghideg-tárgyilagosnak érez
zük Klobusiczky kalocsai érsek véleményét. Az egyháznagy az elcsato- 
lásnak sem szükségességéről, sem előnyeiről nem volt meggyőződve. Ha 
mégis bekövetkeznék, szerinte is, feltétlenül emelni kellene a szombat- 
helyi egyházmegye papságának létszámát. Az a közömbösnek szánt 
megjegyzése, hogy Zala megye kívánsága, nyilván, a magyar nyelv 
fejlesztésének vágyából fakadt, szinte ellenségesen hangzik. Votumá- 
nak jellemzésére, a magyar államiság szempontjából, még a jéghideg
tárgyilagos jelző is túlzásnak látszik.

Az esztergomi prímás, Rudnay bíboros Zágráb és Kalocsa érveit 
olyan súlyosaknak tartotta, hogy azok mellett Böle püspök véleménye 
szóba sem jöhet. Az egyházkormányzati területielosztáson csak akkor
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szabad változtatni, ha ezt a vallási és erkölcsi szempontok megkívánják. 
Mivel pedig a szombathelyi egyházmegye aligha tudná ellátni papokkal 
Muraközt és, mivel Zala megye kérésének megvalósítása csak a magyar 
nyelv, nem pedig a vallás érdekeit szolgálná, az elcsatolással szemben 
foglalt állást.1

Hasonlókép vélekedett a helytartótanács és a kancellária is. Az 
államtanácsban Jüstel államtanácsos nézete egyhangú helyeslésre talált. 
Jüstel szerint az egyházmegyék viszonyát a püspökökhöz a családnak az 
apához való viszonyával lehet egybevetni. E bensőséges kapcsolatot 
megbontani csak igen nyomós okok hatása alatt szabad. A közigazgatási 
érdek, az tudniillik, hogy a megye könnyebben érintkezhetik Szombat
hellyel, mint Zágrábbal, eltörpül a lelkek üdvösségének szempontja 
mellett. Ezt pedig komoly károsodás érné, ha a nép nyelvét nem értő 
papok kezébe kerülne a muraközi plébániák lelki gondozása. Különben 
»sincs még kimondva az elv és remélhetőleg nem is mondják ki sohasem, 
hogy aki Magyarországon nem törzsökös magyar, annak el kell nyelvét 
felejtenie, hogy Magyarországon csak a magyar nyelvnek kell uralkodó
nak lennie. Miért dobják lelki üdvösségének kárára e szándék áldozatául 
a muraközi szláv járást?«2

Az egybehangzó vélemények hatása alatt, Ferenc király 1829 
augusztus 26-án kelt, sajátkezűleg fogalmazott, dekrétumával Zala 
megye kívánságának teljesítését megtagadta.3

Az ügy megfeneklése sok tanulságot rejt magában. Ahogy a rendi 
korszak kezdete óta a magyar államiság, elsősorban és legtisztábban, a 
nemesi vármegye működésében nyilatkozott meg, úgy most is, azoknak 
a gondolatoknak és törekvéseknek, amelyek az állami életet új alapokra 
kívánták helyezni, a megyei nemesség és országgyűlési követei voltak

1 ». . . endlich ist auch er des Dafürhaltens, dass die Stände zu dem vorlie
genden Postulatum vorzüglich durch den Wunsch, die ungrische Sprache zu ver
breiten, veranlasst worden seien, jedoch glaubt derselbe, dass die Aufrechthaltung 
und Beförderung der Religion jenem Zwecke vorangehen«. U. o. 472. 1.

2 »Noch ist es nicht als Maxime ausgesprochen worden und wird es hof
fentlich nie werden, dass, wer nicht ein Urungar in Ungarn ist, seine Sprache 
verlernen, dass in Ungarn nur die ungarische Sprache herrschend werden soll. 
Warum soll der slavische Distrikt Muraköz sogar zum Nachteile für sein Seelenheil 
dieser Absicht geopfert?« U. o. 473. 1.

3 »Insula Muraköz a septem et quod excedit saeculis cum salutari fidelium 
fructu dioecesi Zagrabiensi incorporata, eiusdemque avulsionis quae absque 
avitarum fundationum discrimine gravissimisque dispendiis institui nequiret, 
necessitate nullo sub obtutu subversante, postulato huic deferri non posse«. U. o. 
474. 1.



A M U R A K Ö Z I O R SZ Á G H A T Á R 593

szinte egyetlen képviselői. Míg a horvát főpapság azonnal észrevette, 
hogy a nyelvi kérdés felvetése és az elcsatolásra irányuló kívánság 
mögött az állami hovatartozásnak újszerű megítélése húzódik meg, addig 
a magyar főpapok és a legfőbb magyar kormányszékek képtelenek voltak 
a muraközi problémát más, mint a legszűkebben értelmezett egyházi 
szempontból nézni. Történetietlen dolog, de fel kell vetnem a kérdést, 
vaj-on mi lesz a sorsa Zala megye kérelmének, ha Padányi Bíró Márton 
nem a XVIII., hanem a XIX. század gyermeke és történetesen ez a 
tüzeslelkű főpap ül Rudnay prímás helyén. Klobusiczky, Rudnay, de 
még Böle felfogása is, amely csak egyházi érdekeket és észszerűséget mér
legelt, mindenesetre sokkal inkább illett volna bele Mária Terézia vallásos, 
racionális századába. Rudnayék álláspontja a maguk korában, a kor
társak szemével nézve is, igazán gyászos jelenség. Az 1849-es muraközi 
katasztrófáért, politikus kortársaik mellett, ők is felelősek.

A horvát nacionalizmusban akkorra már bekövetkezett az a for
dulat, amely a kezdeti bizonytalanság, szerény nyelvi kívánságok, 
helyesebben a latinhoz való merev ragaszkodás, a magyar álláspont 
iránt, rendi érdekekből mutatkozó, megértés után elhagyta a rendi és 
kultúrális alapokat és határozottan szembefordult a magyar-horvát 
államjogi viszony eddigi formájával. Az új szellemi és politikai irányt, 
az illír mozgalmat voltaképen alig lehet nacionalizmus névvel illetni, 
hisz nemcsak túlcsapott a horvát nemzetiség keretein, hanem egyenesen 
a horvát nyelv és kultúra szerbesítésével indult délszláv és pánszláv 
célok felé. Az illírizmus hajtóereje a magyargyűlölet volt. Ebben a 
negatívumban találkoztak az illírek a bécsi kormánnyal és ezen az alapon 
lettek annak szövetségesévé. A bécsi udvar szláv politikája és a vezető 
magyar politikusok, elsősorban Apponyi György kancellár, tragikus 
rövidlátása tette a horvátoknak illír gyökerekből táplálkozó magyar
gyűlöletét, a magyar nemzetállami törekvések ellensúlyozásában, 
pozitív erővé.1

Deák Antal és Kerkápoly István, Zala megye országgyűlési követei 
1830 novemberében értesültek arról, hogy a király — főkép az egyházi 
alapítványok megóvásának szükségére hivatkozva — elutasította Zala 
megye kérését. A követek megbízóiktól vártak utasítást, megnyugodja
nak-e a királyi elhatározásban. Az 1831 januári közgyűlés jegyzőkönyve 
szerint a zalai rendek belátták, hogy az egyházi szempontok nem engedik 
meg Muraköznek a szombathelyi egyházmegyébe való átkebelezését, s

1 Mindennek feltárását és alapos megvitatását M i s k o l c z y i d .  könyvében 
találja az olvasó (főleg 72. és köv., 154. és köv., 377. cs köv. 1.)

Évkönyv az 1942. évre.
33
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hogy a hazai nyelv terjesztése e vidéken máskép is történhetik.1 Arra 
nézve, hogy ezt miképen gondolták, a zágrábi püspökhöz intézett kérel
mük nyújt felvilágosítást. A zágrábi püspöktől intézkedést vártak, hogy 
a muraközi plébániák anyakönyveit és a kivonatokat ezentúl magyarul 
írják. Mágovits Sándor püspök finom fordulattal tért ki e kérés teljesí
tése elől: »0 ezen kívánságot igen szívesen elfogadná, ha azt ő a nemzeti 
nyelv pallérozására alkalmatosnak vélné«, de — véleménye szerint — 
ezzel inkább felbosszantanák a nemzetiségeket, semmint megszerettet
nék velük a magyar nyelvet.2 A zágrábi püspök jó politikus volt és 
kitünően ismerhette a magyar nemesi gondolkodást. Ügyesebben nem 
j uttathatta volna kátyúba a legszerényebb nemzeti törekvéseket, amelyek 
a magyarság nagy harcának előestéjén, utoljára kísérelték meg a mura
közi végeket a régi keretek között megtartani. Amikor az állami élet új 
korszakának kezdetén egyre lazultak a szálak, amelyek Muraközt a 
magyar államhoz kapcsolták, Zala megye méltóságán alulinak tartotta 
mások bosszantását, de köszönettel vette a zágrábi püspök készségét s 
ezt levélben adta tudtára neki.3

Helytelenül járnánk el, ha a megyei nemesség szemére vetnők, hogy 
célnak nézte azt, ami eszköznek sem volt jó. Hiszen még a magasabb 
rétegek nacionalizmusából is hiányzott a tág látókör és a politikai átütő 
erő. Sőt a megyei nemesség kezdeményezése — lehet mondani — a 
vezető osztályok kellő irányításának hiányában sorvadt el, vagy terelő
dött járhatatlan utakra. Pedig a zágrábi bokorban ekkor már olyan 
kígyó húzódott meg, amely nemcsak ravasz volt, hanem veszedelmes is. 
A Dráván túl mindenesetre sokkal tisztábban látták, miért indul a harc, 
mint ideát. Végzetszerű, hogy ugyanakkor, amikor a szomszéd népek 
nacionalizmusa, ha magyarokról volt szó, szinte minden emberiességéből 
kivetkőzött,4 a magyar nemzeti törekvésekben csaknem több volt a 
humánum, mint a politikum. Mindez azonban nem lett volna elég arra, 
hogy az új államidea kezdeti gyengesége folytán széttörjenek a régi 
határok s idegen állam vonzóerői leszakítsák az ország testéről a vég
vidékeket. Külső erőszak nélkül nem következett volna be a 49-es

1 Zalai közgy. jegyzőkönyvek, 1831 jan. 17., 5. 1., ill. a kisgyűlés 1830 
dec. 4. nr. 3526., 2. 1.

* Zalai kisgy. jegyzőkönyve, 1831 máj. 14., nr. 1545., 31. 1. Plébánosainak 
ugyan meghagyta, hogy a tanítók az ifjúságot serényen oktassák a magyar nyelvre. 
Tudjuk azonban, hogy akkoriban mi vo lt a hatása az efféle, zágrábi rendeleteknek.

* Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1831 jún. 20., 80. 1.
4 Szekfű Gyula : Iratok a m agyar államnyelv kérdésének történetéhez. (Font. 

Hist. Hung. Aev. Rec.) Budapest, 1926., 134. és 205. 1.
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összeomlás és Muraköz sorsa sem pecsételődött volna meg, ha az össze
omlás nyomában nem szűnik meg a magyar államiság.

Zala megye — úgy látszik — az utolsó pillanatban felismerte azt a 
veszedelmet, amely az illír mozgalomban fenyegette Muraközt. Bizott
ságot küldött ki gróf Festetics Tasziló elnöklete alatt, hogy figyelje a 
mozgolódás tüneteit és a muraközi járásba beszivárgó gyanús elemeket a 
határon tartóztassa le.1 A közgyűlési jegyzőkönyvek tanúsága szerint 
48-ban még Zala vármegye gyakorolta itt a hatalmat.2 Eredményesen 
gondoskodott a rend, az állam tekintélyének és sértetlenségének fenn
tartásáról. Erre mutat december 4-én a megye székhelyére érkezett 
jelentés, mely szerint a betört ellenségtől sikerült megtisztítani az egész 
Muraközt.3

*

1849-től kezdve azonban több mint 10 esztendőre eltűnik a magyar 
hatóságok irataiból Muraköz neve. A horvát báni helytartó 1849 február 
23-án felségfolyamodványában, hivatkozva a horvát nép sok áldozatára, 
amelyet a legutóbbi harcok folyamán hozott, továbbá arra, hogy a hor- 
vátok lakta Muraköz csak Zrinski (? !) Miklós bán alatt, a XVI. század
ban szakadt el Horvátországtól, e terület visszacsatolását kérte. A bécsi 
minisztertanács nem foglalkozott a kérelem érveinek helyességével. 
Egyszerűen utasította a helytartót, hogy őrködjék a jelenlegi állapotok 
fenntartásán, mert a tartományok határait csak alkotmányszerű döntés
sel lehet megváltoztatni.4 Pedig — mint a horvát országgyűlés egyik 
bizottságának április 25-én előterjesztett kérelméből kitűnik — Muraköz 
ekkor már de facto egyesült Horvátországgal.5 6 A horvátok a tényleges 
helyzet elismerését kérték, egyebek közt azért is, mert Muraköz egyházi 
szempontból kezdettől fogva Zágrábhoz tartozott. Az aggodalom, 
amelynek Bíró Márton egy századdal korábban oly prófétikus erővel 
adott kifejezést, valóra vált. A lelkiekben való szétszaggatottság kétsé
gessé tette a dominálás iurisdictiot is. A birodalmi hatóságok ugyan

1 Közgyűlési jegyzőkönyvek, 1848 máj. 9., 113. 1. ( S z a b ó  B é l a  szíves 
közlése szerint a jegyzőkönyvi bejegyzéshez irat nincs a megyei levéltárban).

* Közgy. jegyzőkönyvek, 1848., nr. 263., 170. 1., júl. 3., 13. 1., szept. 16., 
103. 1., okt. 10., 74. 1., nov. 2., 2. és 4. 1., dec. 4., 24. 1.

* Közgy. jegyzőkönyv. 1848 dec. 4., 16. 1.
4 Az alábbiakban néhány, bécsi levéltári aktát idézek, amelyeket J u h á s z

L a j o s  őszinte hálára kötelező, baráti szívességgel kivonatolt számomra. A mai 
körülmények között ezeket belátható időn belül, különben, nem használhattam 
volna. Staatsarchiv, 1849 márc. 23-i minisztertanácsi jegyzőkönyv.

6 A kérést az 1849 máj. 15-i min. tanács tárgyalja. U. o.
38*
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formai okokból még halogatták a fennálló helyzet jogi elismerését, de 
Bach október 30-án, katonai igazgatási okokra hivatkozva, már azt 
javasolta, hogy a birodalmi gyűlés végleges döntéséig, csatolják a magyar 
kerületből Horvátországhoz Muraközt.1

A helyzet sok tekintetben hasonlított a II. József-korihoz. De a 
különbségekről sem szabad megfeledkeznünk. Akkor horvátokkal és 
magyarokkal egyformán bánt a császári akarat és, bár a horvát districtus- 
hoz került Muraköz, mégis továbbra is Zala megye része maradt. Most 
azonban az udvar szövetségeseit látták a horvátokban és Muraközt 
mintegy jutalomképen, Zala megyéből kiszakítva csatolták Horvát
országhoz. Mindamellett kétségtelen, hogy 4g-ben csak a magyar állami
ság teljes szünetelése folytán válhatott Muraköz Horvátország részévé. 
Elszakadása tehát voltaképen nem jelentette az államhatár megvál
tozását.

Figyelemreméltók azok a körülmények, amelyek között az alkot
mányos élet helyreállításának első jeleire visszakerült Muraköz az anya
országhoz. Az októberi diploma (i860 október 20.) általánosságban 
kimondotta, hogy a megyék határai helyreállítandók. Mivel a diplomá
nak ez a kitétele Horvátországban bizonyos nyugtalanságot keltett, 
Sokéievic bán az udvarnál olyan nyilatkozat kiadását szorgalmazta, 
amely a horvát megyék és általában Horvátország érintetlenségét 
biztosítja. A november 15-i miniszteri konferencia javaslatára azonban 
a november 23-án kelt legfelsőbb kézirat Horvátország régi jogainak és 
intézményeinek tiszteletbentartását a területi kérdés kikapcsolásával, 
csak általánosságban ígérte.2 A király időközben ideiglenes horvát- 
szlavón dicasteriumot állított fel és utasította a bánt, hogy ezen keresztül 
tegyen javaslatot a horvát megyék ügyében.3 Az udvarban, nyilván a 
magyar politikusok, elsősorban a kiváló Széchen Antal grót befolyására, 
a horvátok határproblémáját a közigazgatási kérdések síkjára igyekeztek 
áttolni.

Míg a horvátok az udvar jóindulatának megnyerésével próbálták 
jog- és alkotmányellenesen kitágított határaikat biztosítani, Zala megye 
az októberi diploma szellemében mindent megtett, hogy Muraközzel 
felvegye a 49-ben megszakadt kapcsolatokat. A zalai főispán december 
6-ára konferenciát hívott össze, hogy azon az alkotmányos élet elindí
tásának körülményeit megtárgyalják. A megbeszélésre muraköziek is 
hivatalosak voltak. A megyének ugyanis az volt az álláspontja, »hahogy

1 1849 okt. 30. min. tanács jegyzőkönyve. U. o.
2 1849 nov. 15-i min. konf. jegyzőkönyve. U. o.
3 A bánhoz 1849 dec. 5-én intézett legfelsőbb kézirat említi ezt. U. o.
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Muraköz és miglen vissza nem csatoltatik, Zala megye sem kívánja, 
sem nem fogja magát szervezni, mivel magát így, megcsonkítva Zala 
megyének nem érezheti.«1 A horvát bán rendeletére azonban a varasdi 
hatóságok erőszakot állítottak a jog érvényesülésének útjába. Katonákat 
szállásoltak el azoknak lakásaiban, akik Muraközből az egerszegi meg
beszéléseken résztvettek. Eljárásukat a fennálló jogrend védelmével 
indokolták.

Czár István, Varasd megye biztosa pár nappal előbb, i860 novem
ber 29-én Batthyány Ferenc gróf zalai főispánt levélben értesítette, 
hogy a bán, kancelláriai utasításra, megbízta, hogy Muraköznek tény
leges csatlakozását Zala megyéhez felsőbb rendelkezések megérkezéséig 
mindenképen akadályozza meg. ». . . ámbár meg vagyok győződve, — 
írta Czár — hogy a Horvátok a Muraközieket akaratuk ellen magukkal 
lévő eddigi kapcsolatban megtartani nem kívánnyák, sőt őket rendes 
úton ts. Zala megyének minden irományaikkal s okleveleikkel együtt 
átadni készek lesznek s nem is kívánatos volna, hogy Muraköz miatt 
a magyarok és horvátok közt magát nyilatkozó szép egyetértés gyöngít- 
tetnék.« A horvátokat — úgymond — a jog és törvényesség tisztelete 
vezeti. Meg vannak győződve arról, hogy a zalai főispánt is csak ilyen 
szempontok irányítják ; ezért kéri, siettesse a Muraköz átadására vonat
kozó rendeletek kibocsátását, míg a horvát hatóságok e rendeleteket 
meg nem kapják, kénytelenek az állam tekintélyének megóvása végett 
katonaságot elhelyezni Muraközben. A katonaság eljár mindazokkal 
szemben, akik a mostani, kerületi tisztviselőknek engedelmeskedni nem 
akarnak. Kéri a főispánt, vesse latba minden tekintélyét, hogy a magyar 
urak, a rendeletek megérkezéséig, türtőztessék magukat és se a tettleges 
csatlakozásra, se tisztújításra ne tegyenek kísérletet. Biztos benne, 
hogy a magyar nemzet, amely szabadságának visszaszerzését ki tudta 
várni, ennek végleges életbeléptetését erőszakos és törvénytelen esz
közökkel nem fogja siettetni, »s ez által testvéri horváth nemzetet meg
sérteni, amelyik is nemcsak a muraközi vidéknek ts. Zala megyéhez és 
ezáltal Magyarországhoz rendes módon eszközlendő visszacsatolását soha 
nem fogja gátolni, vagy magát annak ellenszegezni — sőt még az egész 
Horvátország a magyar szent korona alatti visszakozását és a hős s dicső 
magyar nemzettel viszonyos értekezés után eszközlendő visszakapcsolatát is 
egész szívből, őszintén óhajtja«.2

1 Orsz. Levéltár, Kanc. i860 dec. 10., 1443. Az alább ismertetendő, mura
közi helyzetről ugyanitt gróf Batthyány Ferenc zalai főispán jelentése.

* Czár levele mellékelve Batthyány főispán kancelláriai felterjesztéséhez
U. o.
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Batthyány főispán felháborodottan tiltakozott az erőszakosság 
vádja ellen. Ő a fejedelem adott szavában gyökerező jog alapján csele
kedett. Sürgöny útján kérte a katonaság eltávolítását Muraközből, 
hogy a megyei választmány tagjai büntetlenül átjöhessenek a megye 
székhelyére. Csak így lehet a nép megingott hitét helyreállítani. A kancel
láriához intézett felterjesztésében elégtételt kívánt magának és felve
tette a kérdést, volt-e joga a bánnak, puszta értesülésekre támaszkodva, 
a katonai karhatalom igénybevételét elrendelni.

Batthyány főispán a kancelláriától azt a választ kapta, hogy lépjen 
érintkezésbe közvetlenül a horvát bánnal az általa is »élénken óhajtott 
visszacsatolásra nézve«, mivel a visszakapcsolt részek igazgatási ügyei 
még nem kerültek a kancellária elé.1 Különben ugyanekkor Vay Mik
lós báró főkancellár az új országgyűlés előkészítése során azt javasolta, 
hogy a 49 óta Varasdhoz tartozó Muraköz követeit Zala megye kép
viselőiként hívják meg. A főispán jelentésére célozva, említette, hogy 
a vármegye az októberi diploma alapján máris úgy tekinti, mintha hatá
rai helyreállíttattak volna.2

A magyarok és horvátok közt az udvarban még folyt a küzdelem 
az állami hovatartozás eldöntéséért. 1861 január elején két miniszteri 
konferencia is foglalkozott a muraközi kérdéssel. A bán a lakosság 
nemzetiségére hivatkozott és azt állította, hogy Muraköz eredetileg 
Horvátország része volt. Lehetetlennek tartotta, hogy most, egy toll
vonással Magyarországhoz csatolják. A magyar álláspontot két javas
lat is, Vay főkancelláré és Széchen grófé, képviselte a kormány előtt. 
Mindkettő megegyezett abban, hogy Muraköz magyar és a közel 12 esz
tendős tényleges, horvát birtoklás államjogi helyzetén mit sem változ
tathat. Schmerling erősen hajlott a horvát álláspont felé ; a magyar 
politikusok ellenállása azonban megakadályozta, hogy a miniszter 
befolyása az ügynek, a magyarokra kedvezőtlen, fordulatot adjon. 
Nem volt más hátra, mint a végleges döntést elhalasztani.3 A leg
felsőbb kéziratok valóban azzal a szöveggel mentek ki, hogy Muraköz 
meghívásáról, illetőleg hovatartozásáról őfelsége később, de még az 
országgyűlés előtt, fog dönteni.4

A horvátok észrevehették, hogy a legmagasabb körök véleménye 
kezd elhajlani az ő álláspontjuktól. A báni konferenciának, a megye-

1 Elnöki levél a főispánhoz. (Zsedényi udv. tanácsos fogalmazványa.)
U. o.

2 Vay főkancellár i860 dec. 25-i előterjesztése. Staatsarchiv.
3 1861 jan. 2-i és 5-i min. konf. jegyzőkönyvei. U. o.
4 1861 jan. 7-én aláírt legfelsőbb kéziratok. U. o.
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rendszer visszaállítására kidolgozott, terve szerint Varasd megye jelen
legi határai között alakul meg, Muraköz Varasdnál marad, de a ter
vezet óvatosan hozzáteszi, hogy »további intézkedésig«. A báni kon
ferencia a területi kérdésben nem tartotta magát illetékesnek ; minden 
olyan ügy, amely Horvát-Szlavónország integritását érinti, az ország- 
gyűlés elé tartozik. A királytól azt kérték, hogy a horvát és magyar 
országgyűlés összeüléséig tartsa függőben a dolgot és a parlamenti 
képviseletek egyezzenek meg a területi kérdésben. Magyarországnak 
sem érdeke, hogy az őszinte tárgyalások elé akadályokat gördítsen.1

Az 1861 január 24-i miniszteri konferencián, amely meghozta a 
végleges döntést a sokat vitatott ügyben, a magyar álláspont uralkodott. 
Vay egyszerűen kétségbe vonta, hogy területi kérdés egyáltalán fenn
forog. Mivel annakidején Muraköz tisztán adminisztratív szempontból, 
csak miniszteri rendelettel került el Zala megyétől, az októberi diploma 
után, amely a régi megyehatárokat visszaállította, tulajdonképen 
nincs is szükség további intézkedésre. Schmerling, korábban nyilvánított 
véleményével ellentétben, a magyar álláspontot tartotta helyesnek. 
Döntő szempont — szerinte — a hosszú birtoklás és az, hogy nem 
országgyűlési hozzájárulással történt az elcsatolás. A konferencia vala
mennyi tagja elfogadta Schmerling érvelését, Rechberg kivételével, 
akit aggasztott a horvátok nemzeti érzékenysége. (Érdekes, hogy a 
magyarokkal kapcsolatban nem voltak aggályai.)2

A király, megállapítván a többség véleményét, Muraközt 1861 
január 27-én, Vay báróhoz intézett kéziratával visszacsatolta Zala 
vármegyéhez,3 Muraköz állami hovatartozása történetében, az 1328-as 
oklevelek mellett, ez a legfontosabb okmány. Több, mint félezer esz
tendő után, ismét olyan dokumentum, amely egyenesen azzal a céllal 
jött létre, hogy Muraköznek Magyarországhoz tartozását bizonyítsa. 
Szövege, amelyhez hasonló tartalmú kéziratot kapott egyidejűleg 
Sokéievié bán is, a következő :

»Lieber Freiherr v. Vay ! Nach dem die Banal Conferenz Meinem an 
Sie ergangenen Aufträge vom 7. dM. die Ansprüche Meiner Königreiche Kroa
tien und Slavonien auf die Murinsel auszuführen, nicht nachgekommen ist, 
und anderseits dieser Landstreich bis zum J ahre 1848 zum Szalader Comitat 
gehört hat, so finde ich zu bestimmen, dass bezüglich der Murinsel, die bis

1 A bán 1861 jan 18-i felterjesztése a jan. 15-i, báni konferencia tárgyalá
sairól és az 1861 jan. 12-i min. konf. jegyzőkönyve. U. o.

3 1861 jan. 24-i min. konf. jegyzőkönyve. U. o.
3 Orsz. Levéltár. Kanc. 1861 jan. 29. — 1472. sz.
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zum Jahre 1848 bestandene Territorialbegrenzung des Szalader Comitats 
wiederherzustellen ist.

Die Durchführung dieser Massregel werden Sie im Einvernehmen mit 
meinem Banus, Freiherrn v. Sokőieviő vorzunehmen haben«.

Ferenc József Muraköz visszacsatolását a magyar birtoklás évszá
zados megszakítatlanságára, a jogfolytonosságra hivatkozva rendelte 
el. Kézirata gondosan kerülte a 48-as, helyesebben 49-es elcsatolás 
tényének jogi meghatározását. A horvátokkal kapcsolatban csak igények
ről és az igények kifejtésének elmulasztásáról beszélt. Ezzel tulajdon
képen hallgatólagosan elismerte, hogy az abszolutizmuskorabeli, 
horvát birtoklás egy, évszázadok óta fennálló, helyzetnek csupán tény
leges, de nem jogi alappal bíró megváltoztatását jelentette, valamint azt 
is, hogy a magyar hatóságok helyesen értelmezték az októberi diplomát, 
amikor a Muraközzel megszakadt kapcsolatok felvételére megtették 
a lépéseket. Az a párhónapos harc, amely az októberi diploma és a 
visszacsatolást elrendelő, legfelsőbb kéziratok kibocsátása között zajlott 
le, a magyar álláspont teljes győzelmével végződött. A magyar és horvát 
nézet az udvari körökben egyenlő esélyekkel indult a küzdelembe. 
Világosan látszott, hogy a legfőbb fórumok eleinte halogatni akarták 
a döntést ebben, a nagy alkotmányjogi kérdések mellett, másodrangú 
ügyben. Nem is voltak kellőképen tájékozva a dolog lényege felől. 
A halogatás a horvátoknak is kedvezett. Míg a magyarok az októberi 
diplomát úgy értelmezték, hogy az, az 1849 előtti helyzet minden további 
intézkedés nélkül való helyreállítását lehetővé tette, addig a horvátok 
abban reménykedtek, hogy megértést hangsúlyozó nyilatkozatokkal, 
a kormány megnyerésével és katonai intézkedések foganatosításával 
birtokon belül maradhatnak. A horvátok azonban nem védték állás
pontjukat oly határozottan és következetesen, mint a magyarok. Talán 
ezzel lehet magyarázni a nagy befolyású Schmerling véleményének gyors 
megváltozását és végeredményben a jogi érvek elsőbbségének királyi 
elismerését.

A magyarság negyedszázaddal előbb a nyelvi nacionalizmus szűk 
látóköréből szemlélte a muraközi kérdést. A 49-es katasztrófának kellett 
jönnie, hogy ne csak a közvetlenül érdekelt megyei nemesség, hanem 
a vezető államférfiak is felismerjék a probléma politikai jelentőségét. 
A horvát részről i860—61-ben mutatkozó megértés inkább a magyar, 
mint a horvát politika megváltozására jellemző. Alig lehet ugyanis 
megmagyarázni máskép azokat a feltűnő, hivatalos horvát nyilatkoza
tokat, amelyek, még a rendi együttműködés idején elhangzott kijelen
tésekhez hasonlóan, nemcsak a magyar álláspont elismeréséről, hanem

HHfMi
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a visszacsatolás felett érzett örömről is beszéltek. Helytelen dolog volna 
Bíró Márton hasonlatát olyan eseményekre vonatkoztatni, amelyek 
időben már igen messze esnek a barokk főpap korától. De kérdezhetjük, 
vájjon a horvátok közeledésében a magyar állásponthoz szabad-e többet, 
illetőleg mást látnunk, mint a magyar állam megnövekedett erejének 
és tekintélyének elismerését?

Rövidesen a királyi kézirat megjelenése után a kancellária értesí
tette a helytartótanácsot, hogy Muraköz Zala megyéhez csatoltatván, 
»Magyarország és a kapcsolt részek között más határigazításnak helye 
nem lehet«. Ezért azokat a munkálatokat, amelyeket a két ország 
határának megállapítása végett még a soproni cs. kir. helytartósági 
osztály és a horvát-tótországi cs. kir. helytartóság többéves tárgyalásai 
után az elmúlt év december n-én a császári belügyminisztérium kezde
ményezett, abba kell hagyni.1

Egyidejűleg rendelvény ment a helytartótanácshoz arról is, hogy 
utasítsa Zala megye főispánját a visszacsatolási eljárás megindítása 
tekintetében.2 A főispán a bánnal és a varasdi főispánnal együttesen 
állapodjék meg a tettleges visszacsatolás napjában és módozataiban. 
Muraköz eddigi hivatalait a horvátországi és varasdi feletteseikkel 
szemben fennállott kapcsolataik alól feloldják és Zala megye hatósága 
alá helyezik. Arról is intézkedtek, hogy az illetékes törvényszék miképen 
adja át a folyamatban lévő polgári, büntető és politikai pereket, egyéb 
jogi iratokat és a muraközi telekkönyveket.3 A horvát és magyar

1 Orsz. Levélt. Kanc. 1861 jan. 22 és 31. — 1075. sz.
2 Orsz. Levélt. Kanc. 1861 jan. 29. — 1472. sz.
3 A visszacsatolásnak az igazságszolgáltatás terén is voltak utórezgései. 

A megye valóban gondosan vigyázott arra, hogy a lelki hasadásnak elejét vegye 
Muraköznek az anyaországhoz való viszonyában. Erre hivatkozott, amikor 1863 
aug. 3-án tartott tiszti üléséből felterjesztést intézett az udvari kancelláriához, 
kérve a megyében második, törvényszék felállítását Muraközben. E célra legalkal
masabbnak tartotta Perlakot, mivel ott több középület, sőt börtönök is vannak. 
A Muraközben virágzó földművelés, ipar, kereskedelem, a nagy távolság Zala
egerszegtől, a nyelvi különbség, mely a népesség ügyes-bajos dolgaiban, tolmácsok 
hiánya miatt, az igazságszolgáltatásban nagy akadályul szolgál, mind a kérés 
teljesítése mellett szól. Ez mindenesetre elősegítené a még mindig tapasztalható 
idegenkedés eloszlatását. Javasolták egyszersmind a horvátajkú, letenyei vidék 
odacsatolását is. A kancellária a kérvényt a helytartótanács útján, véleményezés 
végett az országbírónak küldte meg. Orsz. Levéltár, Kanc. 1863 aug. 27 és szept. 6. 
14-739- sz. A kérdés fejlődését, sajnos, már nem tudtam tovább követni. A nagy- 
kanizsai törvényszék felállítását, nyilvánvalóan, Zala megye akciója fejleményé
nek kell tekintenünk.
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hatóságok érintkezésbe is léptek egymással}  egyfelől azonban a 
horvát bán halogatta az átadás időpontját, másfelől a muraközi tiszt
viselők akadályozták a községek szervezésére és a választók összeírására 
kiküldött bizottságok munkáját.2 A főispán közbelépett és a legfelsőbb 
hely azonnal intézkedett az akadályok elhárításáról. Ezek után 1861 
március n-én Muraköz visszakebelezése Zala vármegyébe ténylegesen is 
megtörtént.3 Most már csak kisebb, helyi jelentőségű problémák 
vártak elintézésre, így a határmenti Sandorovecz, Opecznyak és Novo- 
szello ügye, amelyek a Dráván innen feküdtek, de 1848 előtt is Varasd 
megyéhez tartoztak. Zalának is az volt a véleménye, hogy ezek a közsé
gek maradjanak továbbra is Varasd részei; mivel általánosságban 
visszaállították a 48 előtti határokat, vissza kell állítani itt is. Ha esetleg 
mégis viszály támadna, akkor erről országgyűlés által kiküldendő bizott
ság fog dönteni. Egyébként Varasddal egyetértésben megújítja a kikül
dendő bizottság a régi határjeleket.4

Az egyházi hovatartozás kérdésében a visszacsatolás nem hozott 
változást. Muraköz továbbra is a zágrábi püspök fennhatósága alatt 
maradt. Zala megye azonban, amely a 49-es katasztrófa tanulságait 
nem felejtette el, Muraköz átkebelezésének ügyét állandóan napirenden 
tartotta. Többízben fordult az országgyűléshez, hogy tegyen lépéseket 
az egyházi iurisdictio megváltoztatása érdekében.5 Ferenc József 
végre 1875 november 14-én elvben jóváhagyta Muraköznek a zágrábi, 
érseki egyházmegyéből való ki- és a szombathelyi püspöki egyház
megyébe való bekebelezését. A dolog lebonyolítására Simor János 
hercegprímást küldte ki királyi biztosi minőségben.6 Zágrábnak azon
ban sikerült Muraköz elcsatolását megakadályoznia és Muraköz, bár 
Zala megye többízben írt fel ebben az ügyben a kormányhoz, az 1918-as 
összeomlást a zágrábi egyházmegye részeként érte meg.7

Kring Miklós

1 Zalai közgy. jegyzőkönyvek, 1861 febr. 6. bizottm. ülés. 49. 1., 12. sz.
2 Közgy. jegyzőkönyvek, 1861 febr. 6., 95 — 96. sz., 139. 1.
3 Közgy. jegyzőkönyv. 1861 márc. 5., 125. sz. 36. 1.
4 Közgy. jegyzőkönyv, 1861 jún. 3., 1196. sz., 237. 1.
6 Fára i. m. Dunántúli Szemle, 1942. (IX.) 117. 1.
* Zalai közgy. jegyzőkönyvek, 1876 febr. 25., 15. sz.
7 Utoljára 1917-ben (dec 10-i közgyűlésén) foglalkozott a megye a vissza

csatolás végrehajtásának kérdésével. Árvay Lajos bizottsági tag indítványára 
elhatározták, hogy a főispán vezetése alatt küldöttség megy fel a miniszterelnök
höz, kérve az 1875-ben hozott, legfelsőbb döntés végrehajtására közbenjárását. 
(Közgy. jegyzőkönyvek, 38.920/ni. 1917. jk. 753. sz.)
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AZ ERDÉLYI ROMÁN ŐSHAZA 
KÉRDÉSÉHEZ

Akik az utóbbi években figyelemmel kísérték a románság őshazájára 
vonatkozó kutatások tudománytörténeti fejlődését, érdekes és felette 
tanulságos folyamatnak lehettek tanúi. Alkalmuk volt ugyanis meg
figyelni, hogy egy olyan elméletet, amely az antik múltért való huma
nista rajongás és a romantikus nemzeti ábrándok világában fogant, 
a modern tudomány józan realizmusa hogyan igyekszik mind jobban 
körülhatárolni, sőt egészen és véglegesen elvetni. Amikor Poggio 
B r a c c i o l i n  itól kezdve az olasz humanizmus s ennek hatása 
alatt B o n f i n i óta a régebbi magyar tudomány is összefüggést 
keresett az egykori Dacia Trajana gyarmatosai és az erdélyi románság 
között, még senkinek eszébe sem jutott, hogy ezt a felfogást, amely 
a földrajzi egybeesés puszta tényén alapult, földrajzi, történeti s külö
nösen településtörténeti szempontból közelebbről megvizsgálja. Az 
antik Dacia provincia homályos, elmosódó határvonalakkal lebegett 
a tudósok szeme előtt, s ezért volt könnyű az antik határokat oly 
messzire kitolni, hogy az így bezárt terület nemcsak a Dunától északra 
ma élő románságot, de még a szomszédos vidékeket is magában fog
lalta. E hatalmas arányok idővel még jobban kitágultak : a XVIII. 
század második fele — az ekkor meginduló balkánfilológiai kutatások 
s elsősorban J. T h u n m a n n  munkássága nyomán — felfedezte 
a Balkán-félszigeten szétszórt román töredékeket, nyilvánvalóvá tette 
a román és az albán nyelv letagadhatatlan kapcsolatait, s Franz Joseph 
S u 1 z e r, majd jóval később Robert R o e s l e r  nyomatékosan 
rámutattak arra a körülményre, hogy mindeme népcsoportok közös 
hazáját nem a Dunától északra, hanem csakis a Dunától délre, Dacia
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Aurelianában vagy annak közelében szabad keresni.1 Román felfogás 
szerint azonban e balkáni provinciák — amelyek közt felbukkant 
csakhamar Dardania neve is — mint esetleges román »őshaza-részek« 
a Dunától északra feltételezett s már önmagában véve is igen kiterjedt 
területhez csatlakoztak, s így alakult ki az a »gigantikus őshaza«, 
amelynek ködbevesző határait leginkább Sextil Puscariu népszerű
sítette.2 E felfogás mélyen beleivódott a román köztudatba : vissz
hangját még napjainkban is lépten-nyomon megtaláljuk. A legutóbbi

1 Az ú. n. »immigrációs elméletet« rendszerint R ö s 1 e rhez, illetve Roma
nische Studien (1877) című művéhez fűzik, nem méltatva kellőképen a több mint 
90 évvel hamarább fellépő S u 1 z e r úttörő érdemeit s nem emlékezvén meg arról a 
visszhangról sem, amelyet S u l z e r  műve (Geschichte des transalpinischen Da- 
ciens. Wien, 1781 — 2) a csakhamar meginduló erdélyi román történetírásban 
keltett. Sulzer jelentőségéről lásd Gáldi L. : Römer und Rumänen in Siebenbürgen. 
Das Schaffende Ungarn. I. 4. sz. 24. kk. 1. A moesiai származás legelső hirdetője 
egyébként már a XVI. század derekán a medgyesi származású R e i c h e r  s- 
t o r f f György volt (vő. K. K. Klein : Rumänisch-deutsche Literaturbeziehungen. 
Heidelberg, 1929. 73. 1.).

2 P u § c a r i u  még 1940-ben is így nyilatkozott: »Egy oly nagy és hatalmas 
nép mint a dáko-géto-trákoké, amely az Északi Kárpátoktól a Dunán és a Balkán
hegységen át Kis-Ázsiáig terjedt s amely a nemzeti összetartás ritka korszakaiban 
egy-egy hatalmas vezér, mint Burebista köré, 200.000 főnyi hadseregeket tudott 
állítani, nem tűnhetett el nyom nélkül a föld színéről. A dákok, géták és trákok 
elvesztették nyelvüket, de vérük tovább folyik azok ereiben, akik Délkelet-Európa 
országait ma birtokolják« [Limbarománá. I. Bucure§ti, 1940. 166.1.). P u  5 c a r i u- 
nak efféle romantikus túlzásai a dilettáns tudósok kezén természetesen a leg
fantasztikusabb eltévelyedésekhez vezettek. Napjainkban bizonyos feltűnést kel
tett Dr. N. Lupu bukaresti orvosnak ama felfogása, hogy a román nép nem is a 
dákok és rómaiak keveredéséből származott, hanem egyenesen az ősi dák elem 
folytatója, mivel már a dákok is — latinul beszéltek, még pedig egy ősibb latin 
nyelven, mint maguk a rómaiak (vö. Originea Románilor. Curentul, 1941. szept. 
29 —30 ; nem mindig pontos magyar fordításban : Kisebbségi Körlevél, 1942 
márc. 92 kk. 1.) A dákok latinnyelvűségére ezelőtt 30 évvel N. D e n s u s i a n u  
is gondolt Dacia preistoricá c. munkájában (1911), de hipotézisét még valószínű
sítenie sem sikerült. Ami keveset a dák nyelvről tudunk, abból még latin jöve
vényszavakat sem tudunk kihámozni. Az antik szerzők a dákokat a gétákkal 
tartották egynyelvűeknek (pl. Strabo: ó u ó p .tu T T o i  S’etaiv 01 Aaxol t o ü ;  Tá-ai;) s így 
minden bizonnyal K r e t s c h m e r  nek van igaza, aki szerint »sicher ist, 
daß die Daker sprachlich den Thrakern auf engste verwandt waren : dies 
bezeugt nicht nur Strabon . .  . sondern in voller Übereinstimmung damit 
auch die dakische Namengebung« (Einleitung in die Geschichte der griechischen 
Sprache. Göttingen, 1896. 213 —4). L u p u  egyébként annyira amatőr nyelvész 
hogy pl. Decebal nevét, amely alighanem ,Dacierfürst, Oberster der Daker’ je
lentésű (vö. Pauly-Wissowa : Realenzyklopedie der klassischen Altertumswiss. 
IV. 2247.1.) képes összevetni az ókorban Dionysopolisnak nevezett pontuszi város
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években i s N.  C a r t o j a n ,  a bukaresti egyetem kiváló irodalom- 
történésze a régi román irodalom történetéről szóló nagy összefoglalását 
a következő szavakkal vezette be :

»A román nép, amely trák törzsek romanizációjából keletkezett, 
a Kr. utáni első évszázadokban alakult ki a Duna mindkét partján, 
a B a l k á n - h e g y s é g  és  az  É s z a k i - K á r p á t o k ,  a 
T i s z a  és  a D n y e s z t e r  k ö z ö t t ,  szoros kapcsolatban a 
római világgal.«1

A földrajzi kereteknek e határtalan kitágítása azonban maguknál 
a románoknál is már legalább másfél évtizeddel ezelőtt józan kritikát 
váltott ki. Már 1927-ben A. P h i l i p p i d e ,  a iafi-i egyetem tanára 
oly döntő fontosságúnak vélte a román nyelv balkáni jellege mellett 
szóló érveket, hogy szakított a hagyományos dákoromán mítosszal 
és a román őshazát teljes egészében a Duna jobbpartjára helyezte 
át, az antik Dacia Aureliana területére. Ezt tekintette olyan szét- 
sugárzási magnak, amelyből a románság lassanként szétterjedt Dél- 
keleteurópa legkülönbözőbb tájaira. A szétvándorlás kezdetét a VI. 
századra tette és e hatalmas történeti folyamat részleteit a következő- 
képen vázolta fe l:

»Észak és kelet felé vándorlásukban a dákorománok két ágra váltak. 
Egyik águk lassanként elterjedt a Bánáton át a Kárpátokon túli (tehát: 
erdélyi) területen, kivéve Erdély délkeleti sarkát, majd Bukovinában, 
Moldvában és Besszarábiában. Másik águk a Havasalföldön át a Bárca- 
ságba és az Olt vidékére, Erdély délkeleti részébe hatolt. A macedo- 
román ág is két részre szakadt, az egyikből lettek az aruménok, a 
másikból a megleniták.«2

Philippide felfogása nagy hatást gyakorolt nemcsak a külföldi, 
hanem a román tudósokra is. Természetesen nem változtatta meg 
máról-holnapra az egész román tudományos közvéleményt, de egy
részt az albán-román kapcsolatok bizonyító erejét véglegesen bevitte 
a köztudatba s arra figyelmeztetett, hogy a románság kialakulásának 
problémáját csak a Dunától északra megoldani nem lehet,3 másrészt

modern török nevével (Balcik, vö. török balchiq' wet clay ; plaster’ Redhouse, 
balíeq 'terre grasse, argile, limon, boue, bourbier' Barbier de Meynard stb.). 
L u p u nézeteit egyébként már G. P o p a - L i s s e a n u  is cáfolta Limba 
Dacilor c. cikkében (Curentul, 1942 jan. 30.)

1 N. Cartojan : I storia literaturii románé vechi. Bucuresti, 1940 I. 1. lap.
2 A. Philippide : Originea Románilor, Ia$i, 1927. II. 405. 1.
8 Ezért tartjuk eleve elhibázottaknak az olyan műveket, amelyek a konti

nuitás és a román eredet kérdéseit kizárólagosan Erdélyre, az antik Dacia Tra-
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pedig végzetes csapást mért ama nézetekre, amelyek görcsösen ragasz
kodtak a Tisza és a Dnyeszter között mozgó nagyromán elképzelé
sekhez. Mivel azonban — nem annyira tudományos, mint inkább 
politikai okokból — a Dunától északra feltételezett autochtonitás 
gondolatát végérvényesen mégsem lehetett feladni, megkezdődött az. 
»északi őshaza« területének észszerűbb arányokra való korlátozása. 
Kialakultak azú. n. »admigrációs elméletek«, amelyek szerint a románság 
»lényegében véve« a Balkán-félszigeten keletkezett ugyan,1 de azért 
Erdélyben is maradhattak olyan romanizált töredékek, amelyekkel a 
Balkánról visszavándorló tömegek a X. század tájékán egyesülhettek. 
Efféle felfogást vallott rendkívül alapos és körültekintő dolgozatában 
1934-ben M. F r i e d w a g n e r ,  s négy évvel később, 1938-ban 
hasonlóképpen nyilatkozott Philippide egyik követője, az ugyancsak 
ia§-i A. O t e t e a  is.2 Közben azonban előbb magyarul, majd fran
ciául megjelent T a m á s  Lajos hatalmas műve,3 amely a magyar 
tudományos kutatás eredményeit a legmegbízhatóbb külföldi véle
ményekkel egyeztette, és 1937-ben az északi vidékek latin-román 
folytonossága ellen nyilatkozott — Tamástól egészen függetlenül — 
egy francia történész is, F. L o t  egyik összefoglaló munkájában.4

janára szorítkozva próbálják megoldani (mint pl. legutóbb M. Ruffini: II pro
blema della romanitä nella Dacia Traiana. Roma 1941). Még az egyébként »dáko
román« tanokat valló P u § c a r i u  is kénytelen, különösen a holland M. V a 1- 
h o f f egyik értekezése nyomán (Latijn, Romaans, Roemeens. Amersfoort, 
1932. 22. 1.), elfogadni, hogy az ősrománságra egy erős albán »adstratum« hatott. 
Mivel pedig semmi sem mutatja, hogy az albánok valaha is a Dunától északra 
éltek volna ( W e i g a n d  idevágó elgondolását, Dacoromania, V. 751 — 64. L 
maga P u j c a r i u  is elutasítja) nem marad más hátra mint feltenni, hogy a 
r é g i  r o m á n o k n a k  l e g a l á b b  e g y  r é s z e  a D u n á t ó l  d é l r e  
l a k o t t  (»cel putin o parte a vechilor Romani au locuit la Sudul fluviului«. 
Pu$:ariu : i. m. 270. 1.).

1 Vö. E. Gamillscheg véleményével: »Auch der Berichterstatter ist durchaus 
der Meinung, das sich die wesentliche Ausbildung des Rumänentums südlich der 
Donau im Kontakt mit den Albanern abgespielt hat« (Südost-Forschungen,
V. 13. 1.).

2 M. Friedwagner : Über die Sprache und Heimat der Rumänen in ihrer 
Frühzeit. Zeitschr. f. rom. Philologie, 1934. 641. kk. 1. A. Otetea : O enigma fi 
un miracl istoric : poporul román. Insemnäri Ie§ene. 1938 márc. 532. kk. 1.

3 Tamás L . :  Rómaiak, oláhok Dacia Trajanában. Budapest, 1935, illetve 
Romanis, Romans, Roumains dans l’historie de la Dade Trajane. Budapest, 1936. 
(megjelent az Archivum Europae Centro-Orientalis I —II. kötetében is).

4 F. L o t: Les invasions barbares et le peuplement de VEurope. Introduction 
á l ’intelligence des derniers traités de paix. Paris, 1937. I —II. Lot véleménye a 
román tudományban nagy kavarodást k eltett; G. B r á t i a n u  egész könyvben.
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Az így felgyülemlett anyag természetesen mindazokra, akik a kérdést 
ez időben érintették, egyre nyomasztóbb súllyal nehezedett. A fel
tételezett »gigantikus őshaza« ábrándja mindinkább szertefoszlott, s 
az őshaza területét illetőleg óvatos korlátozások láttak napvilágot, 
így például az, amelyet A. R o s e 11 inéi, az egyik legkiválóbb élő 
román nyelvésznél 1938-ban olvashatunk :

»Ez a terület — irta R o s e 11 i a román nyelv és nép kialakulá
sának színhelyéről —  nem foglalja magában azokat a területeket, 
ahol a román nyelv csak később terjedt e l: ilyenek Erdély keleti része, 
Moldva, Besszarábia, Havasalföld és Dobrudzsa.«1

Ezen idézetből — amint azt már annak idején megállapítottam2 — 
teljes világossággal kiderül, hogy R o s e 11 i legfeljebb a Bánságot, 
az Olt vidéket és Erdély délnyugati részét meri az őshazához számítani. 
E véleményre, amely a Dunától északra fekvő őshaza magvát Erdély 
nyugati részére korlátozta, mindenesetre hatott S. P u § c a r i u  
nézete, aki a meginduló Román Nyelvatlasz (Állasul Linguistic Roman)  
tanulságait kissé túl korán foglalva végleges szintézisbe, erőteljesen 
kidomborította számos latin szó megmaradását Nyugaterdélyben, míg 
viszont ugyanazon fogalmakra más vidékek idegen eredetű elne
vezéseket használnak.3 Ez az új körülhatárolás persze hallgatólagos 
leszámolás volt a Tiszától a Dnyeszterig terjedő nagy-román ábrán
dokkal, de talán kissé illett is ez az 1938—39-es évek hangulatához, 
amikor Nagyrománia politikai szempontból elérkezett hagyományos 
felfogása kényszerű revíziójához.

Tagadhatatlan, hogy e kisebbre méretezett őshaza — amelynek 
kialakulásában nem tudjuk, játszott-e valamelyes szerepet az Ebert- 
féle Reallexikon der Vorgeschichte »Daker« című cikke, amely dák-móc

igyekezett cáfolni nemcsak L o t ,  de egyszersmind T a m á s  állításait is) Une 
énigyne et un miracle historique : le peuple roumain. Bucarest, 1937 » bővített 
román kiadása : O enigma fi un miracol istoric : poporul román. Bucure§ti, 1940 .

1 A. Rosetti : Istoria limbii románé. Bucur§ti, 1938. II. 39. 1.
* Vő. Gáldi L.: Román tudomány. Magyar Szemle, 1939. máj. 40. kk. 1.
* Vö. S. Pu$cariu : Les enseignements de VAtlas linguistique roumain. Revue 

de Transylvanie, III (1936.), 13 — 22 .1., u. az : Ost- und Westromanisch im Lichte der 
Sprache. Die Tatwelt, XIII. (1937.), 161 — 68.1., u. az : Le role de la Transylvanie 
dans la formation et Vévolution de la langue roumaine. La Transylvanie. Bucu- 
re$ti 1938. 37 — 69. 1. P u j c a r i u  nézeteit azonnal cáfolta ugyan magyar részről 
Tamás L. : Sur la méthode d'interprétation des cartes de VAtlas Linguistique 
Roumain (AECO. III.), mégis azonban a román tudós érvelése változatlanul 
belekerült nemcsak a Limba romána c. összefoglalásba (ld. például 339. kk. 1.), 
hanem Gh. I. B r á t i a n u  i. művébe is (O enigmá . .  . 58. 1.)
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kontinuitást hirdetett1 — első látásra plauzibilisabbnak tűnt fel, 
mint a régi, általánosságban mozgó elképzelések. A további tudomány- 
történeti fejlődés persze már most attól függött, vájjon milyen érvekkel 
lehet e területre nézve a latin-román kontinuitást legalább is valószí
nűvé tenni.

E ponton kapcsolódott bele a kutatások folytonosságába a román 
kérdéseket régóta élénk figyelemmel kísérő E. G a m i l l s c h e g ,  
berlini egyetemi tanár munkássága. Már azelőtt ismeretes volt róla, 
hogy az erdélyi latin-román kontinuitás meggyőződéses védelmezője, 
noha régebbi érveit, így a Duna román nevéből (Dunárea) vont követ
keztetéseit, valamint a román nyelv germán elemeiről vallott nézeteit 
a tudományos kritika jogos tartózkodással fogadta.2 Legújabban 
azután G a m i l l s c h e g  — miután T a m á s  okfejtését bírálat tár
gyává tette — érvelése körébe próbálta vonni a Román Nyelvatlasz 
adatait, de úgy, hogy ezeknek tanuságtételét igyekezett összhangba 
hozni az »északi őshazának« immár mind kisebb keretek közé szoruló 
területével. Már 1940 márciusában E. G a m i l l s c h e g 3 egyik 
tanítványa, G. R e i c h e n k r o n  Lugos, Kolozsvár és Belényes 
között képzelte el — ugyancsak a Román Nyelvatlasz néhány adata 
alapján — ezt az ősi román területet,4 E. Ga mi l l s c h e g  viszont »Uber 
die Herkunft der Rumänen« című tanulmányában már ennél is szeré
nyebb : a Bánátot egészen kirekeszti az általa feltételezett »Kerngbiet«- 
ből, s mint térképvázlatából kitűnik, ezt a »nordwestliches rumänisches

1 Vö. »D aker. Stamm der Thraker, also zum nordeurop. Rasse gehörend : 
von ihnen selbst ist auch überliefert, dass sie blond waren. Noch heute finden 
sich in dem gebirigen Gebiet Rumäniens ihre Nachkommen, die sog. Motzen, 
die noch vielfach den alten Typus bewahrt haben : hohe, schlanke Gestalt, läng
liches Gesicht, blaue Augen, blondes Haar, weisse Haut. Einige Vertreter dieses 
Stammes befanden sich auch während des Weltkrieges in dtsch. Gefangenen
lagern«. R e a lle x . d . V orgesch . II. 343. 1.

7 A Duna-nevéről mint kontinuitás-érvről ld. Kr. Sandfeld : L in g u is tiq u e  
B a lc a n iq u e . . Paris, 1930. 142. és E. Gamillscheg : R o m a n ia  G e r m a n ic a , II. 243.1. 
A román nyelv állítólagos latin elemeiről Gamillscheg : R o m . G erm . II. 240. kk. 1. 
(s ehhez Tamás : AECO. II. 312. 1.).

3 E. Gamillscheg : Z u r  H e rk u n fts fra g e  d er  R u m ä n e n . Südost-Forschungen, 
1940. jun. Ld. ehhez Tamás válaszát: AECO. VI. 340. kk. 1.

4 G. Reichenkron : D ie  B e d eu tu n g  des ru m ä n isc h e n  S p ra c h a tla s  fü r  d ie  ung. 
u n d  tü rk isch e  P h ilo lo g ie . Ungarische Jahrbücher, 1940. 30. 1. Hasonló tárgyú 
Reichenkron másik tanulmánya : D e r  ru m ä n isc h e  S p ra c h a tla s  u n d  se in e  B e d eu tu n g  
f ü r  d ie  S la v is t ik . Ztschr. f. slav. Phil. XVII. (1940), 143. kk. 1. Itt R. gyakran 
folyamodik a »dako-slawisch«szavak munkahipotéziséhez, de vö. ehhez A. R oset ti 
lesújtó kritikáját: Bulletin Linguistique, IX. 95 — 7. 1.



AZ E R D É L Y I R O M Á N  Ő SH A Z A  K É R D É S É H E Z 609

Kerngebiet«-et már csupán Hunyad megye északi része, Bihar dél
keleti csücskére és Alsófehér megye nyugati részére, tehát lényegében 
véve a Bihar-hegység déli részére korlátozza. Joggal állapíthatjuk 
meg, hogy R o s e t t i  és R e i c h e n k r o n  elhatárolási kísérletei 
után ez a G a m i l l s c h e g  által javasolt terület a l e g k i s e b b r e  
m é r e t e z e t t  é s z a k n y u g a t i  ő s h a z a ,  amely mellett 
azonban nyilván figyelembe kell vennünk még egy másik »Kerngebiet«-et: 
azt, amelyiket szerzőnk is a Balkán-félszigetre helyez.1

Vizsgáljuk meg már most sorra azokat az újnak mondott érveket,2 
amelyeknek segítségével G a m i l l s c h e g  legalább e csekély terü
letre nézve a románok »Bodenständigkeit«-ját megmenteni igyekszik.3 
Eme érvek az »Uber die Herkunft der Rumänen« szerint egyelőre kizá
rólag nyelvészeti jellegűek. Anyaguk szerint két csoportra oszlanak: 
egyrészt vannak olyanok, amelyek bizonyos román szóalakoknak 
földrajzi eloszlására támaszkodnak, másrészt pedig akadnak — mint 
a román őshazára vonatkozó kutatásokban általában — helynevekből 
vont következtetések is.

A szóföldrajzi érvek közül vegyük elsőnek a rärunchiu-típusú 
szavak problémáját, mely eddig valóban nem igen szerepelt a konti
nuitás vitájában.4 Ismeretes, hogy az irodalmi nyelvet is adó északi 
román nyelvjárásban a »vese« fogalmára a latin ren szónak két szár
mazéka é l : rärunchiu és rinichiu. Rärunchiu használatos a Román 
Nyelvatlasz 48. térképe szerint majdnem egész Erdélyben és Moldvá
ban, valamint a hozzájuk kapcsolódó nyugati, északi és keleti terü
leteken. A rinichiu alak használata így aránylag csekély területre 
szorul: mindössze Havasalföld népnyelvében és Erdély délkeleti sar
kában él ez a változat, azonban Bukarest nyelvének nagy hatása révén 
mégis ebből lett a ma általános irodalmi alak. Mindkét változat kétség
telen latin előzményekre megy vissza : ren kicsinyítő képzővel ellátott 
származékai, reniculus és renunculus egyaránt előfordulnak a késő

1 Vö. Gamillschegnek a »wesentliche Ausbildung«-ról tett s fentebb már
idézett kijelentésével (6. jegyzet).

3 Über die Herkunft, 5. 1.
3 E törekvés a német tudomány mai állásfoglalása mellett nem meglepő, 

hiszen még a Pu§cariu-féle »gigantikus őshazának« is akadnak lelkes hívei. W. Th. 
Elwert például a Limba romána idevágó részeivel kapcsolatban így ír róla : 
»Besonderer Erwägung wert scheint mir hierbei die durch linguistische und sozi
ologische Argumente gestützte Auffassung, daß die .Urheimat’ der Rumänen 
unmöglich in einem kleinen Raume zu suchen sei.« Archiv f. das Studiumd. Neueren 
Sprachen, 181. k. (1942. jun.) 143 — 4.

4 Vö. mégis S. Pu$cariu : i. m. 339. 1. előtti térkép.
Évkönyv az 1942. évre. 39
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római korban, mégpedig ugyanazon orvosi szerzőnél, Marcus Empi- 
ricusnál.1 A két alak között tehát eredetileg alig lehetett különbség 
a latin nyelvhasználatban ; ezenkívül élt még egy kikövetkeztethető 
*reniculus változat is. S most mégis G a m i l l s c h e g ,  azon az alapon, 
hogy rärunchiu renunculus folytatója s rinichiu (valamint az árumén 
arnid’u) *reniculus folytatója, azt következteti, hogy »die rumänische 
Bevölkerung aus mindestens zwei Kerngebieten zusammengeströmt 
sein muß : einem, das südwärts lag, und die Verbindung mit den 
süddanubischen Rumänen herstellte, und eines, das nordwärts inner
halb des renunculus-Gebietes gelegen war, oder zumindest, wenn die 
ganze renunculus sprechende Bevölkerung eingewandert sein sollte,2 
von dem ersten Kerngebiet räumlich getrennt war.3 4

Egyetlen szóra azonban — sezt maga a szerző is érzi — mégsem 
lehet efféle kategorikus kijelentéseket építeni s ezért a kettőség bizonyí
tására érvelését továbbfűzni igyekszik. Következő lépése annak fel- 
tételezése, hogy a renunculus-területen az -unculus képző »ein leben
diges, bildungsfähiges Suffix« volt, éppen úgy mint egyes német nyelv 
járásokban az -erl képző (Maderl, Bacherl, stb.) G a m i l l s c h e g  
találni is vél ilyen -unculus, -unculum származékokat, még pedig a 
román genunchiu (<genuculum, szerinte *genunculum) és a mánunchiu 
’csomó« (<manuculus, szerinte *manunculus) szavakban. A kérdés 
már most csak az, vájjon ebben a két utóbbi esetben — amikor a 
*genunculum és *manunculus változatokra ó k o r i  p é l d á n k  
nincsen, tehát az eset nem ugyanaz, mint fentebb a reniculus renun
culus kettőséggel kapcsolatban! — valóban szabad-e feltételezett 
*genunculum és *manunculus változatokat a kései latinságig vissza
vezetni?

Vizsgáljuk meg e célból a felsorolt alakváltozatokat neolatin meg
feleléseit. Könnyen meggyőződhetünk arról a tényről — s ezt G a- 
m i l l s c h e g  teljesen figyelmen kívül hagyta ! — hogy míg a ren 
származékainál kimutatható kettősség az egész neolatin nyelvterületen 
átvonul, addig genu és manu esetében két n-es -unculum származékok 
s e h o l s e m  bukkannak fe l: Renunculusból származik nemcsak a 
román rärunchiu, hanem a romagnai naronkal, a felső-engadini réto- 
román n’irunkel s az obwäldisch narunkel,* renuculus folytatói a szi-

1 Ernout-Meillet: Dictionnaire étymologique de la langue latiné. 220. 1.
2 Ez jóformán P h i l i p p i d e  nézetének elfogadása.
3 Über die Herkunft, 7. 1.
4 Meyer-Lübke : Romanisches Etym. Wb3. 7213. A továbbiakban : REW3.
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ciliai ranuggiu s az alsó-engadini ranuol’1, viszont reniculusból szár
mazik a román rinichiun kívül a szárd arrigu s a gaszkon arnelh.1 2 
Renuculumból (Id. CGIL. VI, 488) származik az árumén dzenukl’u az olasz 
ginocchio, a francia genou, az ósp.hinojo stb. tehát sehol semmi nyoma 
a második 11-nek!3 Ugyanez az eset a klasszikus manipulus helyett 
használt manuculus (vő. manuclus, CGI. L. VI. 674) esetében: itt 
is a szárd mannuju, az olasz nyelvjárási manucchio, az ófr. manoil s 
a spanyol manojo -uculus képzőre mutat és nem -unculusxz.! Éppen 
ezért joggal mondhatjuk, hogy a román genunchiu és mánunchiu szavak 
a r o m á n  n y e l v  k ü l ö n  é l e t é b e n  keletkeztek, még pedig 
egyszerűen előreható asszimiláció útján. Feltűnő ugyanis, hogy a 
románban ez az -unchiu végzet mindig akkor bukkan fel, ha a tő  
v é g é n  n f o r d u l  elő.  Nyilvánvaló tehát, hogy ennek az n-nek 
a hatására keletkezett a második nazális hang, s hogy a régebbi alak 
az egész román nyelvterületen genuchiu, manuchiu lehetett, hiszen 
egyedül ezek az alakok származtathatók közvetlenül a latinból s ezek 
felelnek meg a többi neolatin változatnak is. így magyarázta ezeket 
az alakokat eddig is minden román nyelvész : asszimilációra utalt 
O. D e n s u s i a n u ,  T i k t i n ,  P u j c a r i u  és R o s e t t i , 4 annál 
is inkább, mert az efféle progresszív asszimiláció egyáltalában nem ritka 
jelenség a románban. Még azt is megállapíthatjuk, körülbelül hogyan 
terjedt el ez a jelenség: tekintettel arra, hogy genunchiu mása meg
van az isztrorománban (jerunclu), de nincs meg az aruménban (zánucVu)- 
s a meglenitában (íenucl’u), azt kell mondanunk, hogy e jelenség az 
ősoláhságnak ama északi felében lehetett meg, amelyből az ú. n. dáko
román és az isztroromán fejlődtek ki.5 S mivel itt pusztán egy 
tipikus román hangtani processzusról s nem valami megőrzött latin 
régiségről van szó, még azt is felvethetjük, vájjon nem ilyen prog
resszív asszimiláció révén keletkezett a rárunchiu is, amely feltételez
hető régebbi *ránuchiu alakjával a szicíliai ranuggiu mása lehetne.6

1 Sem M e y e r-L ü b k e, sem P u § c a r i u  nem utalt erre a harmadik 
változatra, pedig a szic. ranuggiu esetében denazalizációról aligha lehetne szó 
(vö. Pujcariu : Etym. Wb. d. rum. Sprache. Lat. Element. 128.)

* Vő. REW3. 7209.
s Néhány anorganikus nazálist mutató alak (pl. galiz. gionllo, délfr. montbél 

dgenonlye, vö. Pu§cariu : i. m. 61.) nyilván helyi fejlődésből származik.
4 Densusianu : Histoire de la langue roumaine, I. 161. 1. Tiktin : Rum.. 

Elementarbuch, 58.1., Pu§cariu : i. h., Rosetti : Istoria limbii románé, I. 129.1. stb.
5 Az északbalkáni és délbalkáni román nyelv (romána nord-balcanicá és r. sud- 

-balcanicá) megkülönböztetésére nézve Id. T. Papahagi: Grai §i Suflet, III. 95 .1.
® így magyarázt 1 Tiktin : i. h .

39·
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Az -unculus képző állítólagos produktivitása tehát a nemet -erl 
képző gyakoriságához nem hasonlítható : a legkiválóbb román nyelvé
szek állításaira hivatkozhatunk akkor, amikor az -unchiu alak meg
jelenését kizárólag a tővégi n hatásának tulajdonítjuk. Az -erl képző 
használata tudtunkkal efféle hangtani feltételhez nincsen kötve s ezért 
keletkezhetik — tekintet nélkül a tő véghangzójára — Bacherl, Maderl, 
Búb erl stb.

Részletesen foglalkoztunk eme alakváltozatok történetével, mert 
csak így igazolhattuk, hogyan kell helyesen értelmeznünk a rárunchiu 
és rinichiu alakok eloszlását. G a m i l l  s c h e g  azonban az így meg
állapított kettőséget további példákkal is próbálja alátámasztani, 
illetve újabb elhatárolásokra törekszik. Havasalföld és Erdély nyelvi 
ellentét az őshazáig, illetve a különböző »Kerngebiet «-ékig igyekszik 
visszavinni G a m i l l s c h e g  azáltal is, hogy megvizsgálja a .halán
ték’ fogalmának különböző román elnevezéseit. Úgy találja, hogy 
míg Havasalföldön és Moldvában egyetlen, egységes tämplä-zóna van, 
a latin tempus~tempora egyik származékának megfelelően,1 addig 
Erdélyben — szerinte ugyancsak homogén zónában — az uraikocó 
kifejezés : ochiul cel orb, vagyis szószerint »blindes Auge«. Ezen utóbbi 
kifejezést G a mi l l s c h e g  ugyancsak latin prototípusra, a semmiféle 
forrásból ki nem mutatható *oculus ille orbus szervezetre próbálja vissza
vezetni.2 Ebben az esetben is kérdés azonban, vájjon valóban van-e 
jogunk e típus önkényes kikövetkeztetésére?

Mindenekelőtt kétségtelen két körülmény.3 Az egyik az, hogy 
a neolatin világban merőben különösnek tetszik a 'halánték’ fogalom
nak efféle »blindes Auge« jelentésű elnevezése ; más nyelvből analóg 
kifejezést G a m i l l s c h e g  sem idéz. A román elnevezés tehát 
földrajzilag erősen elhatárolt : a neolatin nyelvterület többi részéhez 
semmi köze.

Még elszigeltebbnek tűnik fel — s ez a második körülmény, 
amelyre szeretnék rámutatni — ha a Román Nyelvatlasznak szóban 
forgó 14. térképét gondosabban megvizsgáljuk. Az egységesnek képzelt 
oculus ille orbus-zónsi helyett K. J  a b e r g gél, a kiváló svájci nyelv
tudóssal egyetértve, legalább öt különböző típust kell megkülönböz
tetnünk :4

1 Vö. olasz tempia, ófr. temple, stb. REW 3. 8635.
2 Über die Herkunft, 7. 1.
3 Az itt következő bizonyításra nézve ld. Egy magyar eredetű tükörkifejezés 

az erdélyi oláh nyelvben c. tanulmányomat, Magyar Nyelv, X X X V III. 150. kk. 1.
4 Vö. Vox Romanica, V. 72. kk. 1.
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a) A. m. 'feje lágya’ (moalele capului). Ez a típus főleg a Maros
vidéken él, Arad megyében, de elszigetelten felbukkan a Mócföld északi 
és keleti részén, Kolozs és Torda megyében is.

b) A. m. 'mélyedés a homlokon’ (59 : grópa dá la frunte), »mélyedés 
a szem felett’ (65 : gryápa dasupra yóculuj,), ’mélyedés a fül felett’ 
(63 : gruppá di sus dá uréce). Ezek a körülírások főleg Arad megyében 
használatosak, de szétszórtan előfordulnak másútt is, például harmadik 
változatuk felbukkan messze Erdélytől, Beszarábia keleti szélén is 
(458)-

c) A. m. ’a ló halála’ (moartea calului). E típus megvan Biharban 
és a Keletmagyarországi Szigethegység észeki és keleti peremén.1 
Ehhez hasonló a 259. ponton, Maros-Tordában a kifejezés : myárti’a 
yómului, vagyis ’az ember halála’.

Mindezeknél a szétszórt és körülírásszerű kifejezéseknél számunkra 
érdekesebb a két következő típus :

d) A. m. 'halott szem’ (ochiul ál mórt). Egészen világosan a Bánság 
északi részére korlátozódik és ezenkívül csak egy-két ponton jelent
kezik a Körösvidéken (61, 315).

e) A. m. ’vakszem’ (ochiul ál vagy cel orb). Ez a szókép három 
területen fordul elő :

1. Megvan a Bánság legdélibb részén, egészen le Orsováig, s egy 
ponton felbukkan a Dunától délre, Szerbiában. Ehhez a zónához 
vehető két hunyadmegyei előfordulás (112, 118).

2. Megvan a Szamosvidéken és a Mezőségen négy ponton (de 
bizonyára e pontok környékén másutt is), valamint kissé délebbre 
előfordul Alsófehérben. Mo l n á r  Zoe szóbeli közlése szerint él Szilágy 
m.-ben is (Tasnádszántó).

3. Magyar jövevényszóként jelentkezik vacsem alakban egyrészt 
az Alföld szélén, Piskolt, Dóba és Nagyiéta községekben,2 másrészt 
egy ponton Erdély keleti szélén, Csik megyében (576).

Végül megemlítendő, hogy egyetlen dobrudzsai meglenita ponton 
(012) ezt olvassuk : yórbu yócl’u (többes yárbile ybócl’i), aminek nyilván 
megint ’vakszem’ jelentése van.3

1 J a b e r g szerint »erklärt sich dieser Typus durch die Tatsache, dass 
man (kranke, räudige) Pferde durch einen Schlag auf die Schläfe tötet« (Vox 
Romanica, V. 73. 1.). Ld. még Gáldi : Magyar N yelv, X X X V III. 156. 1.

2 A nagylétai adatközlő szerint »e szó magyar« (vorba e ungureascá).
3 M e y e r-L ü b k e (REW3 6083.) és P u 5 c a r i u (Et. Wb. 170.) tévesen 

vélik e szóban a latin orbis maradványát felismerni. A meglenita adatot értel
mileg helyesen fogta fel, de történetileg hibásan értelmezte B l é d y  Géza» 
aki szerint »a Bánát, Jugoszlávia, Körösvidék és Erdély területén 15-ször olvas-
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Hogyan magyarázandó a .vakszem’ jelentésű típusnak ezen különös 
eloszlása? Miért van meg egyrészt a Bánságban és Dobruzsában, 
másrészt pedig ama területeken, ahol a románok jelentős magyar több
séggel állnak érintkezésben?

A mai román nyelvállapot helyes megértését csak akkor érhetjük 
el, ha figyelembe vesszük a környező nyelvek hasonértelmű kifejezéseit. 
A román nyelv ugyanis mai elterjedésének jóformán egyetlen pontján 
sem autochton, nem képvisel közvetlen folytonosságot a római kortól 
kezdve, hanem fokozatos szétvándorlás következtében mindenütt 
másnyelvű népi rétegre települt reá. Éppen ezért a román nyelv egész 
alkatában és különösen szókincsének kialakulásában a nyelvkeveredés 
és a nyelvi kölcsönhatások lehetősége fokozott mértékben veendő 
figyelembe. Ezért kell vizsgálódásainkat a szomszéd nyelvekre kiter
jesztenünk, annál is inkább, mert G a m i l l s c h e g  fejtegetéseiben 
efféle szélesebb körű kitekintésnek nyomát sem találjuk, J a b e r g  
pedig a magyar-román nyelvi érintkezést éppen e szókkal kapcsolatban 
nem egészen helyesen ítélte meg.

Ami a szláv nyelveket illeti, a romántól északra eső szláv nyelvek 
egészen más képet mutatnak, mint a déliek. Míg az északi idiómák 
a ,halánték’ nevéül vagy egy olyan szót használnak, amely már az 
óegyházi szlávban is meg volt (cseh skrdné, lengyel skron’, v. ö. óegyh. 
szí. skranija) vagy pedig különnyelvi alakok nagy tarkaságát mutatják 
(pl. szlovák sluchy, spdnky, rut. slichy, holosnicja, oblecek, vrati, orosz 
visók, stb.), addig a már tárgyalt ,blindes Auge’-típus a délszlávoknál 
mindenütt megvan (v. ö. bulgár slépo oko, szerb slepo oko, horvát 
slijepo oko, szlovén slepocica, stb.)1 Ez a pontos egyezés a balkáni 
szláv nyelvek között természetesen hatott a román nyelvterület déli 
széleire i s : amint már Kr. S a n d f e l d ,  a modern balkáni nyelvészet 
dán úttörője megállapította,2 a megl. uórbu uócVu — amelynek előre
tett jelzője is ellenkezik a román szórend törvényeivel! — nyilván 
a bulgár slepo oko tükörszava.

Hasonló periférikus változat még más meglenita nyelvjárásokban 
fdlufca (v. ö. bulgár celuvka 'csók'!) és ilyennek vehető az isztroromán

ható ochiul cel orb ,vak szem’ magyar eredetű tükörszónak látszik, de a balkáni 
román nyelvjárások ismerik az orb oclu (sic!) alakot hasonló értelemben, azt 
pedig nem tekinthetjük magyar hatásnak« (Kristóf-Emlékkönyv. Kolozsvár, 
1939- 65. 1.)

1 Mindezen elnevezések lelőhelyeire nézve ld. Magyar Nyelv, X X X V III. 
J54—5- 1.

2 Sandfeld : Linguistique balcanique, 98. 1.
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Skruaría, skranifá is, amely a szlovénben még létező régi skranje átvé
telére mutat. Mindezen periférikus változatok tehát déli szláv ere
detűek, vagy tételünket általánosabban fogalmazva, a szomszédos 
nem-román idiómák hatásával magyarázhatók.

Ugyanezen magyarázó elv alkalmazható Erdély és a környező 
területek esetében is. Ami a bánsági változatokat illeti, itt elsősorban 
a szerb slepo oko hatására gondolhatunk. Erdély szívében és a Magyar 
Alföld szélén viszont a szomszédos magyar nyelvjárások befolyását 
kell figyelembe vennünk.

Amint ismeretes, a 'Schläfe’ mai közmagyar és irodalmi nyelv 
elnevezése kétségtelenül halánték (e szó a hal ,sterben’ ige származéka, 
vagyis olyanfajta elnevezés, mint fentebb moartea calului, stb.).1 
A régebbi irodalomban azonban sűrűn előfordult ugyanezen értelemben 
vakszem is, mégpedig tősgyökeresen erdélyi írók egész soránál (Apáczai 
Csere János, Felvinczi György, Bőd Péter stb.). Ma ez a körülírás 
éppen azokban a nyelvjárásokban él, amelyek a délszláv nyelvek hatá
sának nem voltak közvetlenül kitéve : megtaláljuk az Alföld északi 
részében, Bihar és Szatmár megyében, Északerdélyben, a Mezőségen 
s a Székelyföld egyes pontjain.2 A nyugatmagyarországi nyelvjárások 
viszont általában a halánték szóval élnek3; a budapesti nyelvben is 
vakszem szavunk szinte teljességgel ismeretlen.

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a vakszem elnevezés többek 
között éppen azon a területen van elterjedve, ahol a románok is ochiul ál 
orb-ot mondanak, vagy tükörszó helyett egyenesen a magyar elnevezést 
használják (vácsem). Teljesen bizonyos, hogy a román elnevezés szár
mazott a magyarból és nem megfordítva :

1. azért, mert vakszem szavunk ott is él, ahol soha románok nem 
voltak,

2. a magyar népnyelvben akad vakfül, vakköröm is, a románban 
viszont egyetlen hasonló testrésznév a maful cél orb 'vakbél’, ez pedig 
végső fokon a latin intestinus caecus megfelelője (v. ö. Blinddarm stb.).

XA halánték szó eredetét és elterjedését C s e f k ó  Gy. kiváló cikkben 
tárgyalta, Magyar Nyelv, XXV. m .  kk. 1. Más finugor származását legújabban 
vetette fel B a b o s s  R. Ernő (u. o. X X X V III. 2 8 7 -8 . 1.)

3 Az elterjedésre vonatkozó adatokat ld. Magyar N yelv, X X X V III. 
155—7 - h A magyar és a délszláv elnevezés egyezése azonos szemléleten 
alapszik, de a magyar név nem délszláv eredetű.

3 P a i s László szíves figyelmeztetése szerint a vakszem szót — legalább is 
állatokról — még a Dunántúlon is használják, pl. »Ólból a lopó először kicsalta 
a disznót, az antóig, ott vaszemen ütte, megölte és társaival elhurcolta« (Tálasi I.: 
A bakonyi pásztor kodás. Etnographia, 1939. 23. 1.)
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3. Végül figyelembe veendő, hogy vakszem szavunk a XVII. 
század óta kimutatható, az erdélyi ochiul cél orJ-típusra a legrégibb 
adat pedig csak 1825-ből ismeretes1.

Mindent összevéve megállapítható, hogy az egységesnek képzelt 
*oculus ille orbus-zóna számos kisebb egységre hullt s e részek közül 
nyilván egyiknek sincs semmi köze az erdélyi »Kerngebiet «-hez, inkább 
bizonyos szláv és magyar sub- és adstratumokhoz !

Megtudjuk azonban a következőkben, hogy az eddig homogénnak 
hirdetett *oculus ille orbus területen G a m i l l s c h e g  maga is további 
megszorításokat lát szükségesnek. Saját szavai szerint : »Aber auch 
das nordwestliche Dialektgebiet ist gewiss nicht in der ganzen Aus
dehnung, auf der heute etwa oculus ille orbus für .Schläfe’ gesagt wird, 
altes lateinisches Siedlungsgebiet«.2 A további megszorítást — az alább 
megvizsgálandó helynévi érveken kivül — egy sajátos román hang- 
jelenség nyújtja : a Bihari-hegység peremén és déli részén köröskörül, 
mintegy 20 ponton minden szókezdő — s jórészt szláv eredetű -  sl 
hangcsoport scl-lé változik, tehát a helységekben pl. slab »schwach« 
helyett sclab alakot találunk. G a m i l l s c h e g  e hangfejlődésben 
»eine Entwicklungstendenz des Vulgärlateinischen«-t fedezi fel s e vál
tozást ugyanazon nagy »tendencia« eredményének tartja, amelynek 
révén pl. a latin insula alak *isla változaton keresztül *iscla alakká 
fejlődött (ebből van az olasz Ischia sziget neve, Nápoly közelében, a 
helyi ejtésben Iskja)3

Eme érvnek három gyönge pontja van Először is két olyan jelen
ség között, amelyeket több mint ezer év és több mint ezer kilométer 
választ el egymástól, nehéz közvetlen kapcsolatot feltételezni. Ha a 
szókezdő /  >  h változás bekövetkezett a spanyolban és egyes román nyelv- 
járásokban, e jelenséget a románban »spanyolos« vonásoknak legfeljebb 
műkedvelő nyelvészek magyarázhatták.4 Ugyanez a jelenség egykor

' G a m i l l s c h e g  ezt az adatot sem idézi, pedig elég könnyen hozzáférhető 
helyen van : a román nyelvnek első nyomtatásban megjelent szótárában (vö. 
»Temple . . . altii le numeseu [!] ochii cei orbi«. Lexicon Budense, 701. 1.)

2 Über die Herkunft, 9. 1.
3 U. o. 1 5 .1 . Az iSkja ejtést 1938-ban Nápoly közelében, a Capo di Posilippo- 

nál hallottam, szemközt Ischia szigetével. Az eddig csupán feltételezett iscla 
alak megvan az ó-szárd nyelvemlékekben (vö. M. L. W agner; Historische 
Lautlehre des Sardischen. Halle, 1940. 160.).

4 így  pl- Petra M a i o r  a Lexicon Budense-ben és talán az ő hatása alatt 
valamivel később C. N e g r u z z i ,  moldvai regényíró (ld. Clasicii Rom. Comentapi 
kiadását, 477 — 8. 1.)
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a görög nyelvterületen is lepergett. Ugyancsak nem bizonyos, hogy 
ha egy-egy magyar jövevényszó ti kapcsolatából a románban cl lesz 
(pl. hitlen >hiclean> vicleari), akkor ez valóban ugyanaz a »tendencia«, 
amely a vulgáris latinban vetlus-ból veclus hozott létre. Ha az l hang 
a franciában mássalhangzó előtt vokalizálódott (palme > paume) s ha 
ugyanez a jelenség fellép egyes magyar nyelvjárásokban, pl. a paló
coknál is (pl. alma >aöma), ebből senki sem fog a magyar nyelv franciás 
sajátságaira következtetni. Hasonló hangjelenségek — így pl. a nehezen 
ejthető sl csoportnak egy k hang közbeiktatásával való feloldása is — 
előfordulhatnak a legkülönbözőbb területeken anélkül, hogy ezeket a 
sporadikus eseteket oki összefüggésbe hoznók egymással1.

Véleményünk szerint azonban eme általános meggondolásokon 
túl is nagyobb bökkenő az, hogy ez a sclab típusú változat egyáltalában 
nem lehet régi ! A román nyelv a cl hangkapcsolatot nehezen tűri meg ; 
éppen úgy mint az olaszban, ilyenkor a l hang hamarosan palatali- 
zálódik l’-vé s végül az eredeti cl helyett ki’ fokon át kj ejtést találunk. 
Ha ez a sclab alak régi lenne, feltétlenül volna valami írásbeli emlí
tése is (ilyet G a m i l l s c h e g  semmiféle régebbi román szövegből 
nem idéz!) s egyébként is a scl csoport már valószínűleg skj-vé fejlődött 
volna, mint éppen Iskja esetében (v. ö. sclavus>Scheii, excloppus> 
§chiofi).2 Hogy ez a palatálizációs törvény ezekét a másodlagos, de 
már a vulgáris latinban meglévő scl csoportokat sem kímélte, azt néhány 
példa tanulságosan szemlélteti.

A germán slahta 'Geschlecht' szó régen átkerült a neolatin nyel
vekbe. A szókezdő sl itt is scMé változott, s e másodlagos csoport, 
aszerint, hogy a cl csoport az illető területen megmaradt-e vagy sem, 
kétféleképen fejlődött :

1 Már G a m i l l s c h e g  utalt arra a körülményre, hogy e hangváltozás 
(sl >  scl) a görögben is előfordul. Viszont »an griechische Substratwirkung» 
még ő sem mer Erdélyben komolyan gondolni. A hangfejlődés fiziológiai hát
teréhez 1. még John Phleps : Indo-European In ita l sl. Language, X III. 279. kk. L, 
E. Richter : Beiträge zur Geschichte der Romanismen Halle, 1934. I7 9 - 1-

2 Tiktin : RDtschW b. 1380—2. 1. Ld. még sulfur )> *sclufur arum. Scl’ifur, 
alb. Sk’ufür (Pu$cariu : Et Wb. 139 — 4 0 .1.) A latin cl, bl stb. csoportok egységéről 
vö. J. van Ginneken : L a reconstruction typologiue des langues archaiques de 
l'humanité. Amsterdam, 1939, 75. 1.

slahta

esclata
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Ilyen kettősséget még számos más germán eredetű szó is m utat:

Ha ezek a románban rendkívül ritka1 2 szókezdő scZ-csoportok nem 
egészen új fejlemények lennének, azok olasz mintára valószínűleg 
már palatalizálódtak volna. Vagy tegyük fel, hogy a keleti romaniz- 
musnak e rejtélyes »Kerngebiet«-je a nyugati provinciák hangfejlő
dését követi ? Inkább higyjünk a §chiop-féle, G a m i l l s c h e g  
által nem idézett alakok tanúságának, annál is inkább, mert ezt az 
albán shkjep is támogatja !

E két érvhez csatoljunk még egy harmadikat : mindama pontokon 
ahol G a m i l l s c h e g  e »Lauttendenz« alapján ősi román réteget 
s valóságos »Kerngebiet«-et tételez fel, e g y e t l e n  r é g i  r o m á n  
h e l y n é v  sem akad, viszont magyar annál bővebben. A sclab ada
tokat jelző 19—20 pont helynevei közül csakis magyar eredetű lehet 
pl. Feleac, vagyis Felek (251), v. ö. fel 'ober', Almas, vagyis Almás 
(65), v.ö. alma 'Apfel', Lápugiul de Sus, vagyis Felsőlapugy (85), v. ö. 
lápos 'sumpfig', hogy Kétegyházáról (54), Felsősimándröl (59), Bélről 
(61) ne is beszéljünk. Némely esetben a mai román elnevezés régi

1 Vö. REW 3. 8019, 8020, 8026, 8027. E kettősséget természetesen inkább csak 
konstatálni tudjuk, mint pontosan megindokolni. Annyi bizonyos, hogy e cso
port francia és olasz területen is csak egyik láncszeme a cl, bl stb. csoportok egy
séges fejlődésének. Egy egész sor mássalhangzó-csoport mutat tehát hajlandó
ságot a palatalizálódásra vagy a megmaradásra. De miért lép fel a palatalizáció 
éppen olasz területen s miért marad el francia földön, legalább is a »francién« 
fejlődésben?

2 T i k t  i n szerint egyetlen közönséges szó kezdődik a románban sc l-  
csoporttal : a sclipi, blinken, blitzen’ (1386. 1.) ennek kezdetén is azonban a régi
nyelvben ser- állt (Dosoftei, Moxa, stb.). Valószínű, hogy az a clipi hatása játszott 
közbe. A többi szó mind aránylag kései jövevény (mint scladä .Holzstoß’ <  
lengyel skiad, selip  ’Gewölbe’ < lengyel selep, selivisi ’glätten’ < .artXßujva»,, stb).

slaitan ,zerreissenJ

slihts »einfach’



AZ ERDÉLYI ROMÁN ŐSHAZA KÉRDÉSÉHEZ 619

magyar nevet takar (pl. 302 : Brusturi, magyar nevén Tataros). Nem 
lehet román Cséke (305) és a szebenvidéki Ecsellő sem (románul Aciliu, 
129)1. Általában véve az egész feltételezett »Kerngebiet«-ben régi 
román vonatkozású helynév alig akad : az erdélyi románságra vonat
kozó hiteles XIII. és XIV. századi oklevelek alapján azt mondhatjuk, 
hogy az egész szóbanforgó területen XIII. század végi település csupán 
a G a m i l l s c h e g n é l  nem is szereplő Oláhtelek, Ompoica, Fülesd, 
Szád, Hlye és Fenes, de ezek közül sincs e g y n e k  s e m  r o m á n  
n e v e 2. Az első valóban románból magyarázható erdélyi helynév ugyanis 
Kaprevár (1337), amely a román Cáprioara (kis kecske, v. ö. caprá 
,kecske’) elnevezésből származik. Ha tehát a sclah típusú adatok el
terjedését a helynevek világánál vizsgáljuk, azonnal mindenütt szembe
tűnik az a régebbi magyar szubsztrátum, amelynek jelenlétét G a m i 1 1- 
s c h e g más területekre s különösen Északerdélyre vonatkozólag 
készséggel elismerte3. S ha a XIII. századi helynév anyag ennyire 
kétségtelen tanúbizonyságot tesz, akkor nem tulajdoníthatunk túlzott 
fontosságot ama állítólagosán román hegyneveknek sem, amelyekre 
G a mi l l s c h e g  We i g a n d  nyomán utal. W e i g a n d ná l  ugyanis 
történelmi adatok ezekre a hegynevekre egyáltalában nincsenek4 s mi az 
okleveles adatok ismeretében nyugodtan hozzá tehetjük, hogy azokat 
a középkorból n em  is  l e h e t  k i m u t a t n i .

Mindezek után bízvást rátérhetnénk az érvelés második, be
fejező részének, a földrajzi neveknek vizsgálatára, ha nem kellene 
előbb még a G a m i l l s c h e g  említette magyar elemeknek is néhány 
szót szentelnünk.

G a m i l l s c h e g  ugyanis egy-két ötletszerűen kiszemelt magyar 
elem (mocsok, csipa) elterjedése alapján próbált meghatározni bizonyos 
magyar »Substratgebiet«-eket, nem vette azonban figyelembe a Román 
Nyelvatlaszban található többi magyar elemet, pl. a maiu szó elterje
dését, mely ficat helyett megvan egy déli sáv kivételével egész Erdély
ben, Moldvában, sőt a Bánátban és Besszarábiában is (69. térkép). 
Ugyancsak érdekes izoglosszákat nyújtott volna cu§tulesc (< kóstolok, 
en gust helyett, 125. térkép), gutá (<guta, apoplexie helyett, 179. térkép), 
stb. Mindezen szavak elterjedése a már amúgy is kicsiny »Kerngebiet«-et

1 Vö. Gombocz-Melich : Magyar Etym. Szótár, I. 1471 —2. h.
2 Mindezekre nézve ld. A. Fekete Nagy-L. M akkai: Documenta historiam 

Valachorum in Hungária illustrantia. Budapest, 1941.
3 Über die Herkunft, 12. 1. Magyar szubsztrátumot talált Gamillscheg a 

Bánságban is.
4 Balkan-Archiv, I. 34. 1.
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még jobban megnyirbálta volna.1 Helyre kell e vonatkozásban igazíta
nunk azt is, amit szerzőnk a beteag (< beteg) szó elterjedéséről mond : 
»Wenn für »krank« das ungarische beteg in der rumänisierten Form beteag 
heute der fast ausschließlich gebrauchte Ausdruck des Rumänischen in 
Siebenbürgen ist, dann erklärt sich dies daraus, dass die Aerzte an den 
ungarischen Universitäten in ungarischer Sprache ausgebildet wurden.«2 
A beteag ugyanis már a XVI. században megvolt a román nyelvben s ma 
is annyi helyen használatos a Kárpátokon innen és túl, hogy elterjedését 
a magyar nyelvű egyetemi oktatással (amely csak a XIX. század közepe 
táján kezdődött !) igazán nem lehet kapcsolatba hozni.

Ezek után rátérhetünk a helynévi érvekre. Nem azokkal kezdjük 
azonban, amelyek magára a »Kerngebiet«-re vonatkoznak, hanem azzal,, 
amelynek segítségével G a m i l l s c h e g  Dél-Erdélyben régi, V. századi 
szláv telepeket vél találni. Szerinte ehhez a bevándorláshoz kapcsolódik 
az az »Ortsnamentyp«, amelyet a Dél-Erdélyben és az Oltvidéken elő
forduló az Ohaba, Ohabita-íéle nevek képviselnek.3 Bevalljuk, kissé 
merésznek találjuk e névtípusnak a VI. századra való visszavetítését ! 
E nevekkel ugyanis magyar részről M e 1 i c h János már 20 évvel 
ezelőtt foglalkozott s a következő megállapításokat tette :

»Az Okába, Ohabica nevű helyekre első adataink a XV. s z á z a d 
b a n  v a n n a k . . .  Az oláh Ohaba, Ohabifa nevű falvak aránylag késői 
XIV—XV. századi alakulások. Ez kétségtelenül következik jogi helyze
tükből is. E jogi helyzetből kifolyólag az szintén kétségtelen, hogy e 
szláv név mint jogi műkifejezés nem régibb a XIV. századnál. Jogi mű
kifejezés volt a havasalföldi vajdák egyházi szláv nyelvében az ochaba 
köznév, amelynek át kellett mennie a havasalföldi oláh nyelvbe és aztán 
a többi oláhság nyelvébe. Helynév lett ez, mégpedig olyan falvak jelölője 
volt, amelyeknek lakói bizonyos kiváltságokat, mentességeket élveztek. 
E jogi helyzetből kétségtelen, hogy a szláv név mint jogi műkifejezés 
nem régibb a XIV. századnál.«4

Eme név azonban csak másodlagos jelentőséggel bír Gamillscheg 
érvelésében, hiszen elterjedési köre a Kerngebiet-en kívül esik. Fontosab
bak azok az elnevezések, amelyek magára az ősi »magtájra« esnek. 
Mindössze három ilyen v an : Körös, Abrud és Omfioly.

1 A Román Nyelvatlasz I. kötetének magyar elemeiről vö. Blédy G.: A  R o m á n  
N y e lv a t la s z  és m a g y a r  vo n a tk o zá s a i. K r is tó f -E m lé k k ö n y v . Kolozsvár, 1939- 39- kk. 1.

* Ü b er d ie  H e r k u n f t , 12.1 .
3 U . o. 9 - 1.
4 Melich J.: A  h o n fo g la lá sk o ri M a g y a r o r s z á g  Budapest, 1929. 185 — 6. 1.
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Az elsőről G a m i l l s c h e g  így ír : »Ununterbrochene lateinisch
rumänische Überlieferung zeigt ferner der Name der 3 Kreisch Flusse, 
die rumänisch Cri§, ungarisch Körös heißt. Der Name führt ohne 
fremdes sprachliches Zwischenglied auf das im Altertum überlieferte 
Grisia, Gressia zurück.«1 Pontosabb fogalmazásban meg kell állapíta
nunk, hogy a kérdéses folyónév Jordanesnél Grisia, a Ravennai Név
telennél pedig Gresia alakban van meg. Ezen kívül van egy görög xpíaoc 
adat C o n s t a n t i n o s  P o r p h y r o g e n n e t o s n á l . 2 Aromán 
elnevezés hangtanilag csak akkor lenne érthető, ha ennek előzménye 
*Crisius lett volna, amint azt már Philippide bölcsen állapította meg.3 
Legújabban K n i e z s a  István még egy másik érvre is figyelmez
tetett : »A Körös három folyó összefolyásából á l l : Sebes-Körös, Fekete- 
Körös és Fehér-Körös, amelyek egymástól távoleső, járhatatlan hegyek
től elválasztott vidéken erednek és csak az Alföldön egyesülnek. E folyók 
közös nevüket másutt, mint az Alföldön nem kaphatták. Már pedig az 
oláhok, akik e folyókat szintén Krősöknek nevezik, az Alföldön a hely
nevek tanúsága szerint kései jövevények . . . Őket tehát, akik minden 
lehetséges elmélet szerint keletről nyugat felé haladva jutottak az Alföld 
szélére, e folyók névadóinak tartani nem lehet.«4 Az »ununterbrochene 
Überlieferung« elve tehát mind a magyar, mind a román nyelvtudomány 
tanításával szöges ellentétben áll.

Nem sokkal szerencsésebb G a m i 11 s c h e gnek az Abrud névre 
vonatkozó magyarázata sem. Bár erre a névre első ismert adataink csak 
1271-ből származnak (terram Obruth vocatam),5 ő mégis utal — nem 
tudjuk, minő forrás alapján — a »lateinisch belegt« Abruttum, Abriüum 
nevekre, ami »ursprünglich wahrscheinlich Gotó bedeutet«.6 Eme kikövet
keztetés forrásait, ismétlem, nem ismerjük, egyelőre csak az bizonyos, 
hogy ama Abrytus, amely az ókorból egyedül ismeretes, n em  E r d é l y 
b e n  v o l t ,  h a n e m  M o e s i a  és  S c y t h i a  h a t á r á n ,  tehát 
a mai Dobrudzsa déli részéhez közel; 251-ben itt esett el Decius császár a 
gótok elleni harcokban.7 Abrud nevét csak igen későn, 1808-ban értel
mezték »Auraria Major«-nak ;6 alig hihető, hogy G a m i 11 s c h e get

1 Über die Herkunft, 15. 1.
2 Melich : i. m. 52. 1., Philippide: Orig. Rom. I. 457. 1.
3 Philippide, i. h. V ö .  még S. Pu§cariu : Dacoromania, V I I I .  327. 1.
4 Kniezsa I.: Magyarország népei a X I. században. Budapest, 448. 1.
6 Melich : i. m. 282. 1.
* Über die Herkunft, 15. 1.
7 Pauly-Wissowa : Realem, d. klass. Altertumswiss. I .  116. 1. A két h e ly  

összevetése ellen már Melich tiltakozott, i. m. 288. 1.
8 Melich : i. m. 282. 1. (Lipszky R e p e r tó r iu m a  nyomán).
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e késői adat tévesztette volna meg. Egyébként e nevet a latin aurum 
tövéhez már csak azért sem lehet kapcsolni, mert a latin aurum r-je 
feltétlenül régebbi szóközépi -s—bői származik, amint azt a szabin 
ausom, az óporosz ausis és a litván auksas bizonyítja.1 * Végezetül román 
hangtörvények szerint azért sem fejlődhetett e név, mert a románban a 
szóközépi -br- -ur-t adott volna (vő. jabrum>  jaur). Valószínűbb tehát 
Melich nézete, amely szerint nemcsak Cris az ómagyar Kris'1 átvétele, 
hanem a román Abrud (régebben Avrud) is a magyarból került a románba. 
Egyébként e név feltétlenül honfoglaláselőtti elnevezés, de valószínű, 
hogy az Abrud eredetileg folyónév volt.3

Röviden végezhetünk a harmadik helynévi érvvel, az antik Am- 
peium származékaival is. Ha ez a románban a hangtörvények szerint 
fejlődött volna, Impeiu-nek hangzana. Az Ampoiu,4 5 Ompoita, külö
nösen második szótagjuk magánhangzójának illeszkedése miatt, nem 
lehetnek mások, mint a magyarból átvett változatok. Az ómagyarba 
kétségtelenül egy Ampei-féle alak került, de ez a románoktól nem szár
mazhatott.6 Római örökség volt ugyan, de nem román közvetítéssel 
került a honfoglaló magyarokhoz.

Még lenne egy helynévi érv : a Torda (régi magyar Turda s ebből 
román Turda) név, amelyet G a m i l l s c h e g  (P u § c a r i u nyo
mán), egy feltételezett dák *Turidava-ból származtat. E névvel kap
csolatban elég megjegyeznünk, hogy még a román D r á g a n u  sem 
fogadta el Pu § c a r i u n a k  magyar részről is visszautasított elméletét.6

így hát a feltételezett »Kerngebiet« utolsó harcosának Gelou, az a 
»quidam Blacus« marad, akit Anonymus, III. Béla királynak 1196 
u t á n  író névtelen jegyzője említ s akinek nevét magyar kutatók,

1 Ernout-Meillet: i. m. 89. 1. további összefüggésekre ld. Walde-Pokomy : 
Vergl. Wörterbuch der indogerm. Sprachen. I. 26. 7. 1. Az arany dák nevét nem 
tudjuk ; a thrák nyelv legközelebbi rokonában, a frigben az arany neve fXoupoc; 
vagyis ’sárga fém’, vö. görög (Kretschmer : Einleitung in die Geschichte

der griechischen Sprache, 224. 1.)
1 Ezt az ómagyar alakot, amely már 1075-ben, tehát közel másfél századdal 

a románok első hiteles erdélyi nyomai előtt felbukkan, a kontinuitás védelmezői 
rendesen elhallgatják. Vö Melich : m. 52. 1

3 Weigand Abrud nevét szláv eredetűnek mondta (Balkan Archiv, I. 17. 1.), 
de elszigetelt nézete teljesen valószínűtlen.

4 Ld. ehhez K n i e z s a  I. véleményét az Erdély és népei c. kötetben (32.)
5 Már Philippide megállapította, hogy »nu-i fonetism romänesc« (i. m. I.

4 5 6 .  1 .) .
6 Dacoromania, IV. 113 —4. 1. P u § c a r i u  és D r á g a n u  ellen

T a m á s  L.: Nyelvtudományi Közlemények, XLVIII. 101. 1.
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S z a b ó  Károly, P a i s  Dezső és M e l i c h  János, majd őket követve 
D r á g a n u  a kolozsmegyei Gyalu község nevével hoztak kapcsolatba. 
Gelou neve azonban a románból egyáltalában nem fejthető meg; való
színűleg török, kevésbé valószínűen magyar eredetű. Mindez egy állító
lagos román »Kerngebiet« egyetlen névszerint ismert vezetőjével kap
csolatban annál súlyosabbon esik latba, mivel Gelou név később soha 
nem bukkan fel a románoknál, sőt magának Gyalu községnek román 
neve, t. i. Giláu is a magyarból van átvéve (vö. 1282 : Gyilo).1

Ezzel végeztünk is G a m i l l s c h e g  részben új, részben másp 
honnan már jól ismert bizonyítékaival. Eredményül megállapíthatjuk, 
hogy ezekkel a bizonyítékokkal a bihari őshazát még csak valószínűsíteni 
sfem sikerült; még ha szerzőnk érvei közül egyik-másik elfogadható 
lenne, akkor is figyelmet érdemelne az a körülmény, hogy a feltételezett 
»Kerngebiet« j a v a r é s z e  ma  i s  l a k a t l a n  v i d é k r e  e s i k . 2 
Tisztán elvi szempontból ugyancsak megfontolandó az a tény, vájjon 
egy oly egységes nyelvet, mint aminő a román nyelv, szabad-e, lehet-e 
nem egy, hanem több kisugárzási központból származtatnunk? Ha 
Dáciában valamelyes romanizált elem valóban maradt volna fenn, nem 
lenne ennek nyelve a balkáni romanizmus maradványaitól merőben 
különböző? A román nyelv kétségtelen egysége, amelyet nemrégen 
G. T a g l i a v i n i  is nyomatékosan hangsúlyozott,3 mindenesetre 
komoly bizonyíték nemcsak a túlnagyra méretezett, de a több kisebb 
részre tagolt őshaza ellen is. S természetesen az sem hagyható figyelmen 
kívül, hogy az erdélyi románság középkori történetét csakis a magyar- 
országi román vonatkozású oklevelek ismeretében lehet helyes világításba 
helyezni, illetve Erdély általános néptörténetébe beleállítani. Ha az 
illusztris szerző, akinek a romanisztika oly sok jelentős alkotást köszön
het, így járt volna el és mindenkor számba vette volna a magyar tudo-

1 G a m i l l s c h e g  Anonymus adatával kapcsolatban habozik I I .  és I I I .  
Béla között, pedig már előadása előtt három évvel, 1937-ben megjelent S z i l á g y i  
Lórándnak Anonymusra vonatkozó nagy tanulmánya, amely az ingadozást I I I .  Béla 
javára dönti el (Az Anonymus-kérdés revíziója. Századok, 1937, l.kk. *•> I 3 ö . k k . l . ) .  
Gyaluról ld. Melich : i. m. 297. 1. Az 1282-i adat Csánkinál : V. 304. 1.

2 Ld. a Siebenbürgen (Budapest, 1940.) c. albumban a 80. 1. után követ
kező térképet.

3 L’ipotesi, sostenuta da qualche storico e filologo rumeno, secondo cui la 
culla dei Rumeni sarebbe da ricercarsi sia al nord ehe al sud dei Danubio, in una 
regione, vastissima, ha troppo poche doti di verisimiglianza per un’ unita linguisti 
ca cosi ben distinta come quella rumena, in culi le differenze dialettali sono rela- 
tivamente poco considerevoli« (C. Tagliavini : Civiltá italiana nel mondo. In Ru
mania. Roma, 1940. 14. 1.)
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mány megállapításait is, feltétlenül maradandóbb módon gyarapította 
volna a keleti romanizmus sorsára vonatkozó ismereteinket.

Hogyan fogadta vájjon a román tudomány . G a m i 11 s c h e g- 
nek az északi, aránylag igen kicsinyre méretezett »Kerngebiet«-re vonat
kozó állításait? Természetesen voltak, akik — anélkül, hogy érveinek 
súlyát lemérték volna — benne látták a kontinuitásnak legkiválóbb 
szakértőjét, aki a legkritikusabb pillanatban sietett a román érdekek 
védelmezésére. így nyilatkozott Walter H o f f m a n n ,  Ma r i o  
R u f f i n  i, Cl. I s o p e s c u ,  Gino L u p i és sokan mások (java
részt nem nyelvészek, hanem románbarát közírók vagy legfeljebb 
irodalomtörténészek).1 Hamarosan hallatszottak azonban más hangok 
is : az intranzigensebb román nacionalisták nem voltak hajlandók beérni 
ezzel a kisterjedelmű nyugat erdélyi »Kerngebiet «-tel és a román törté
nelmi jogigényeket egész Erdélyre és a Bánságra nézve is szerették volna 
igazolni. E véleménynek különösen P o p a - L i s s e a n u  adott 
kifejezést: amint már a L u p u-féle dák-latin azonosítással kapcsolat
ban megjegyezte, »a románoknak nem volt egy kialakulási központjuk, 
vagy két központjuk, amint azt egyes német nyelvészek állítják, közöttük 
a bukaresti Német Tudományos Intézet igazgatója is, vagyis olyan köz
pontok, amelyekből a román nép mint méhkasból kirajzott volna, ha
nem a román nép egyazon időben alakult ki az egész trák és géto-dák 
romanizált területen.«2 A román közvélemény nem érte be tehát ezzel 
a végeredményben valamivel mégis józanabb felfogással, hanem ragasz
kodott a »gigantikus őshaza« ábrándképéhez. E nézetet még világosab
ban ugyancsak P o p a - L i s s e a n u  fogalmazta meg, hevesen tilta
kozván azon nyelvészeti megállapítás ellen, hogy a románok sem Észak- 
Erdélyben, sem a Bánságban nem őslakosok és azt hirdetvén, hogy »a 
nyelvészet legfeljebb kisegítő eszköze lehet a történettudománynak.«3 
Ez a tétel valóban igaz, legalább is olyan formában, hogy — amint már 
fentebb mondtuk — Ga mi l l s c h e g - n e k  a Román Nyelvatlaszból 
vont következtetéseit megfelelő történeti dokumentációval kellett volna 
alátámasztania s csakis így tudott volna a román történetírás számára 
maradandó eredményekhez jutni.

1 Walter Hoffmann azonban csak a prioritást és nem a kontinuitást hang
súlyozza : »Gamillscheg kommt zu dem Schluss, dass tatsächlich im westlichen 
Siebenbürgen die Priorität der Rumänen nach den Ergebnissen der Sprachfor
schung feststeht« (Rumänien von heute. Bukarest-Leipzig, 1941. 16. 1.) Kevésbé 
óvatos M. Ruffini: i. m. 106. kk. 1.

2 Ld. a szerzőnek Exagerári istorice c. hirlapi cikkét (Curentul, 1942. jan. 14). 
Magyar fordításban : Kisebbségi Körlevél, 1942. okt., 315. 1.

3 Vö. Unirea, 1942. márc 22.
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Sajnos, ismét a történeti adatok és körülmények kellő figyelembe
vétele az, ami hiányzik Gamillschegnek második, a Román Nyelv
atlaszra vonatkozó értekezéséből: Randbemerkungen zum Rumänischen 
Sprachatlas (Berlin, 1941). Mivel a magyar tudományos irodalomban 
ezen tanulmány eddig semmiféle szerepet nem játszott, röviden össze 
kell foglalnunk erre vonatkozó megjegyzéseinket is.

Tagadhatatlan, — s ezt készséges örömmel regisztráljuk — hogy a 
Randbemerkungen bizonyos eszmei tisztulást mutat az első értekezéséhez 
viszonyítva. Szerzőnk ugyanis itt már nem a »Kerngebiet«-tant fejleszti 
tovább, hanem arra vállalkozik, hogy ama módszertani eredményeknek, 
amelyeket a francia nyelvatlasz anyagának G i l l i é r o n  és mások 
leszűrtek, kipróbálja érvényességét a Román Nyelvatlasz anyagával 
kapcsolatban.1 S alighogy futó pillantást vet a francia atlasznak egy 
olyan térképére, ahol a régi szóval (cote) s annak hajdan összefüggő, de 
ma csak kisebb-nagyobb szélső zónákban megőrzött területeivel szem
ben újabb keletű kifejezések nagy foltjait találjuk (pierre á aiguiser, 
stb.), egyszerre szinte bizonyos megdöbbenéssel konstatálja:

»Die Folgerung, dass diese verschiedenen Areale von cote ehemals 
eine geographische Einheit bildeten, scheint zunächst eine Selbstver
ständlichkeit zu sein. T r o t z d e m  i s t  e i n e  ä h n l i c h e  F o l 
g e r u n g  f ü r  d a s  r u m ä n i s c h e  S p r a c h g b i e t  n i c h t  
o h n e  w e i t e r e s  z u t r e f f e n  d.«2

E vallomás súlya nagyobb, mint amekkorának első látásra tetszik. 
Arról van ugyanis szó, hogy G a m i l l s c h e g  magáévá tette azt a 
T a m á s  részéről régtől hangoztatott elvet, hogy a keleti romanizmus 
fejlődését nem lehet egyszerűen a nyugati fejlődés kaptafájára húzni, 
hanem figyelembe kell vennünk a keleti romanizmus sajátos feltételeit. 
Vájjon Gamillscheg is hajlandó lenne »aire mobile«-okat3 találni Erdély
ben és nem ősromán »Kerngebiet«-eket?

Egyelőre azonban a német szerző idáig nem megy el, hanem mind
össze annyit állapít meg, hogy ha ma a Déli-Kárpátok mindkét lejtőjén 
a ghenunchie-változat él (az irodalmi nyelvi genunchiuval szemben) s ha 
ez a változat fellelhető Bukovinában és Máramarosban is, akkor nem 
szükséges e két terület között egykori összefüggést sejtenünk, hiszen

1 »Ich will vielmehr untersuchen, ob die methodischen Ergebnisse, die an 
Hand der Materialen des französischen Sprachatlas festgestellt worden sind, 
auch für den neuen rumänischen Sprachatlas Geltung haben« {Randbemerkungen, 
3 -4 -  !•)•

* Randbemerkungen, 7. 1.
3 E kifejezésre nézve ld. Tamás L. AECO. III. 228. kk. 1.

Évkönyv a* 1W2. évre. 40
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mindössze arról van szó, hogy egyetlen »Kernbevölkerung« töredékei 
eljutottak északra és délre s mindkét helyen meghonosították ezt a nép
nyelvi alakot.1 Hogy azonban ez a »Keinbevölkeiung« honnan indult ki, 
arra nézve G a m i l l s c h e g  már — talán merő óvatosságból — n em  
n y i l a t k o z i k .  Mivel pedig móc kivándorlásról egyrészt Havaselve, 
másrészt Máramaros felé nem igen tudunk, gondolni sem merünk arra, 
hogy ez a »Kernbevölkerung« talán az előbbi értekezésben lerögzített 
»Kerngebiet«-bői indult volna ki.

Általában érdekes megállapítanunk, hogy míg G a m i l l s c h e g  
első értekezésére a statikusság keresése nyomta rá bélyegét, addig itt 
egyszerre megint a fejlődés dinamikus tényezői lépnek előtérbe. Ga mi l l 
s c h e g  — úgy látszik — alaposabban elmélyedt a román nyelvi egység 
vizsgálatába s ezért most egyszerre azt hangsúlyozza, hogy a román 
nyelv egységes, jóformán nyelvjárások nélküli jellegét a sok belső 
vándorlás okozza. E hatalmas nivelláló erő szerinte annál könnyebben 
érvényesülhetett, mivel a román eredetileg nem népi nyelv (Volks
sprache), hanem »közvetítő nyelv’ (Verkehrssprache) volt, amelyet haj
dan nyilvánvalóan nem-román csoportok is egymásközti érintkezéseik
ben használtak. Ezen utóbbi gondolat nem egészen új ; megvolt az első 
értekezésben is, ahol a szerző azzal közölte, hogy e tárgyról hosszabb 
tanulmányt szándékozik írni. Mivel azonban e tanulmány még tudomá
sunk szerint nem készült el, jobbnak látjuk e »lingua franca «-tétellel 
kapcsolatban egyelőre az óvatos várakozás álláspontjára helyezkedni.

Egyelőre számunkra fontosabb az, hogy Ga mi l l s c h e g  e sajátos 
törvényű román fejlődéssel kapcsolatban a nyugati neolatin nyelvekből 
vont módszertani elvek közül másokat is megtagad. Ismeretes például 
B a r t o 1 i elve a »szélső zónák«, az ú. n. »aree laterali« erősen konzer
vatív jellegéről,2 amit az afiis, mout stb. szavak Franciaország periféri
kus megőrzése szépen érzékeltet. G a m i l l s c h e g  most nyiltan 
kimondja, hogy »für das Rumänische hat dieses »Gesetz« jedenfalls 
keine Gültigkeit«,3 mivel pl. a Bcsszarábiába és Transnisztriába (itt 
még : in der russischen Moldaurepublik) kihurcolt űwza-alakok egészen 
új, a móc vidékről származó településekkel magyarázandók. Hiába

1 »So bleibt für die Erklärung auch der Formverteilung von ghenunchie nur 
die Annahme möglich, dass sich von der Kembevölkerung, zu zuerst ghenunchie 
sprach, Gruppen abspalteten, die das Wort weit in den Norden, aber auch süd
wärts bis tief hinein in die Walachei trugen«. Randbemerkungen, 8 .1.

2 Ezen elvet a románoknál eddig különösen P u j c a r i u  alkalmazta
előszeretettel.
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akarná tehát valaki a mócföldi ariná-zónát ezekkel a keleti szigetekkel 
összevetni, a két zóna távolról sem egyértékű. íme lassanként G a- 
m i l l s c h e g  is kezdi felismerni azt a »weiteren Grund, der zwar 
zunächst nicht aus den angeführten Kartenbildern hervorgeht, den 
man aber kennen muss, um diese Bilder zu verstehen.«1 Ezen elv követ
kezetes alkalmazása nem vezetne-e vájjon ahhoz a történelmi dokumen
tációhoz, amelynek eddigi hiányát fentebb említettük?

De haladjunk csak tovább kritikai ismertetésünkben !
A román nyelvterület ősi összetartozásának gondolatához — amely 

a »Kerngebiet «-ek elméletével nyilván szöges ellentétben van — egy
szerre egészen váratlan módon G a m i l l s c h e g  közeledni kezd. 
Felállítja ugyanis azt a tételt, hogy ha valamely régi latin kifejezés men- 
van a balkáni román nyelvjárásokban s valahol az északi románbag 
(mint pl. a nea szó a latin nivem-bői), akkor meg kellett egykor lennie 
Havaselvén is. Ha pl. m a Havaselvén zäpadä van, ez sem szakíthatja 
véglegesen két részre a nea elterjedési területét, amely valamikor egy
séges volt. Az ősromán alak tehát mindenütt neauá volt, s eredetileg a 
západá szót Havaselve szláv-román lakossága csak akkor használta, 
ha — szláv nyelven beszélt. Hogy a tétel második része bizonyíthatatlan, 
az nyilvánvaló, s azt sem látjuk kellőkép igazoltnak, hogy a západá 
esetleg egy olyan tükörszó lenne, amely a Dunától északra élő praelatin 
lakosság nyelvével állana kapcsolatban.2

Szellemesebb és valamivel plauzibilisabb is az az ötlet, hogy talán 
a neauá alak Moldvában azért pusztult el, mert a labiális hangok pala- 
talizációja következtében összeesett a agnella-ból származó miauá >  
n’iauá alakkal. Tehát olyan »collision homonymique« állott volna be, 
mint pl. agasconban gallus >ga/ és catus>g«í esetében. Itt is azonban 
meggondolandó, vájjon a régi románban elég gyakori volt-e ez a miauá 
(n’iauá) s nem használtak-e helyette, úgy mint manapság, inkább 
deminutivumokat (már 1688-ban : mieiufifá, vö. Tiktin, miéi a., a mai 
népnyelven mioará, mielufá, miorifá s éppen Moldvában gyakorta mialá). 
Másrészről azt sem lehet határozottan állítani, hogy a móc területen,

1 Randbemerkungen, io . 1.
2 G a m i l l s c h e g  itt megint a hipotézisek útvesztőjébe téved. Vájjon 

abból, hogy — amint J o k 1 megállapította (Indogerm. Forschungen, XLIII. 
6i. ff.) — az albánban a ’,hó’ jelentésű szó az ’esni’ ige származéka (vö. zláv 
zapastia a pad- tőből), szabad-e arra következtetünk, hogy ez a »dakoslawisch« 
elnevezés dák eredetű calque a havaselvi ősromán nyelvben? Már láttuk, mily 
veszélyes minden hivatkozás a dáko-szláv tényekre (vö. fentebb), s egyébként 
is ez az egész hipotétikus gondolatmenet P u § c a r i u ötlete, amit G a m i l l 
s c h e g  kellő óvatosság nélkül tett magáévá (vö. Randbemerkungen, 19. 1.).

40*



628 G Á L D I LÁSZLÓ

ahol ma nea főként él, ne lett volna egykor szintén elterjedve ez a mríeauá 
alak. Ismeretes ugyanis, hogy pl. a magyar nyer igéből egy feltételezhető 
*amríirui alakon át keletkezett amirui igére a Román Akadémia szótára 
az egyetlen példát — egy móc népnyelvi gyűjtésből közölte, tehát 
itt él — még »regression analogique« vagy »fausse regression« formájá
ban is — legalább az m i>  mrí hangváltozás.1 2

Az erdélyi román nyelvjárásokkal kapcsolatos G a m i l l s c h e g -  
nek azon nyilatkozata is, hogy Erdélyben egyes latin szavak pontosabb 
megőrzése azzal magyarázható, hogy itt a szláv hatás gyengébb volt, 
mint Havaseivén,8 E magyarázó elv kétségtelenül helyes, csak persze 
ebből sem szabad azonnal az őshazára következtetni. Ezt azonban 
ezúttal már maga G a m i l l s c h e g  sem teszi, sőt hangsúlyozza, hogy 
a Havaselvén megmaradt latin elemek (pácurar) stb. sem származnak 
szükségszerint »aus der Sprache der im Westen bodenständigen rumä
nischen Bevölkerung3, hanem ezek az egykori havaselvi latin »Umgangs
sprache« maradványai.

Végül még csak két körülményre szeretnénk utalni. Az egyik az, 
hogy G a m i l l s c h e g  ezúttal is határozottan kirekeszti a Bánátot a 
román őshaza területéből, tehát semmikép sem enged annak a nyomás
nak, amelyet e tekintetben P o p a - L i s s e a n u  és társai szeretnének 
érvényesíteni.4 * * * Másik megjegyzésünk a magyar támad igéből származó 
román a támadni szóval kapcsolatos. A Román Nyelvatlasz tanúsága 
szerint G a m i l l s c h e g  hatalmas összefüggő tömbben találja meg e 
szó használatát Észak- és Nyugat-Erdélyben, valamint Észak-Moldvában, 
sőt szórványosan más, havaselvi, dobrudzsai és besszarábiai pontokon is.

1 Vő. Dicf. AcacL. Rom. I. 150. 1. F r a n c  u-C a n d r e a nyomán. Egyéb
ként e szó számos más forrásban is megvan ; már 1788-ban felbukkan Molnár J. 
nyelvtanában (amiruesc .gewinnen, verdienen’ vő. 1822. kiadás, 127. 1.), megvan 
Klein S. 1801-i kéziratos szótárában (amiruesc, amiru$ag), előfordul B o b b  szó
tárában (meruesc, II. 37). megvan Szatmármegyében, Remetemezőn (B a r b u 1 
I. szíves szóbeli közlése szerint), tehát éppen a nea-területen, stb.

2 Randbemerkungen, 22. 1.
3 I. h. Az idézett szavakhoz még egyébként ez a magyarázat van fűzve : 

»die ich in erster Linie in das Gebiet des siebenbürgischen Erzgebirges verlege«, 
ami ismét elmosódóbb fogalmazás, mint az első értekezésben megállapított, merev 
geométriai vonalakkal körülhatárolt »Kemgebiet«. Hiszen pl. Gyalú vidéke igazán 
nincsen az erdélyi Érchegységben !

4 Idevágó véleménye a lehető legkategórikusabb : »Gelegentlich finden wir
aber einen lateinischen Ausdruck nur mehr im Banat allein erhalten, so daß man
zunächst vermuten möchte, daß gerade der Banat ein altes lateinisches erhaltenes
Siedlungsgebiet darstellte, was d e r  W i r k l i c h k e i t  i n  k e i n e r  W e i s e
entspricht.« Randbemerkungen, 23. 1.
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Ebből két körülményre következtet : egyrészt arra, hogy a szót az erdélyi 
románok természetesen »csak a magyaroknak Erdélybe történt beván
dorlása, tehát a XI. század u t á n «  vehették át, másrészt pedig hogy e 
szót Moldvába az az erős keletrevándorlás juttatta el, amely a XIV. 
század első felének politikai eseményeivel áll összefüggésben.1 Fenn
tartás nélkül természetesen egyik állítás sem fogadható e l : a XI. század
ból ez a szó már csak azért sem származhat, mert ekkor még a románok — 
nem is voltak Erdélyben, tehát a magyarokkal sem találkozhattak, más
részt pedig egyetlen szóból rendkívül nehéz »starke Ostwanderung«-ra 
következtetni, különösen akkor, amikor a középkori Moldva is tele volt 
magyar telepekkel. Vájjon a szónak moldvai elterjedése nem »boden
ständig« olyan értelemben, hogy azt a moldvai románok egyszerűen az 
ottlakó magyaroktól vették át ? Történeti ismereteink egyébként azt is 
vallják, hogy éppen a XIV. században feltétlenül csekélyebb volt az 
Észak-Erdélyből Moldva felé irányuló kivándorlás, mint az ellenkező 
irányú népmozgalom, amely éppen az erdélyi román betelepülés második 
nagy hullámát képezi.2

Mindent összevéve megállapítható tehát, hogy a Randbemerkungen 
című tanulmány távolról sem emeli ki az erdélyi »Kerngebiet« fontos
ságát oly mértékben, mint az előbbi értekezés, sőt részben olyan elveket 
szögez le, amelyek a több szigetre oszlott őshaza elgondolásának többé- 
kevésbbé ellentmondanak. Hová fog végeredményben vezetni G a m i I l
se h e g felfogása, ezt megígért nagy műve dönti majd el, amely —remél
jük — pozitív adalékokat szolgáltat majd Délkelet-Európa nyelvi 
fejlődéséhez. Addig azonban leghelyesebben akkor cselekszünk, ha az 
Über die Herkunft der Rumänen című értekezést annak tekintjük, ami: 
múló epizódnak az erdélyi latin-román kontinuitás vitájának zivataros 
történetében. Egyelőre tovább is minden ízében áll a magyar tudomá
nyos felfogásnak az a szintézise, amelyet T a m á s  Lajos 1936-ban 
franciául is hozzáférhetővé te tt,3 s örvendetes tény, hogy e nézetet 
vallja ma már a délkeleteurópai népek történetének több kiváló külföldi

1 Idevágó idézeteink : »Der Worttypus kann nich die älteste Wort- 
sckichte darstellen, denn das Wort ist natürlich erst nach der ungarischen Ein- 
wande ung in Siebenbürgen, alsó nach dem 11. Jahrhundert, von den Rumänen 
übernommen wurden« {Randbemerkungen, 7 .1.) ; »Ich vermute, daß die, an Hand 
von tämädui zu verfolgende starke Ostwanderung der rumänischen Bevölkerung 
mit den politischen Ereignisseen der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu
sammenhängt« (u. o. 9. 1.).

* Ld. erre nézve Makkai L., a Documenta bevezetésében.
3 T a m á s L. legújabb, az utolsó évek irodalmát is kritikailag értékelő 

összefoglalása: A román nép és nyelv kialakulása. Hitel, 1942. május 77 — 92. 1.
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szakértője is.1 A részleges vagy teljes kontinuitás védelmezői egyelőre 
ily harmonikus rendszerbe foglalt bizonyíték-szövedéket nem tudtak 
harcba vetni a maguk igazsága mellett, s kétséges, vájjon a jövőben 
sikerülni fog ez nekik. A magyar tudománynak tehát eddigi állás
pontján nincs mit változtatnia, sőt abban az erdélyi bevándorlás rész
leteinek alaposabb megismerése révén mindinkább megerősödik.8

Gálái László.

1 Határozottan a kontinuitás ellen nyilatkozott pl. G. Stadtmüller nemcsak az 
albán őshazáról szóló tanulmányában (F o rsch u n g en  z u r  a lb a n isch en  F rü h g esch ich te , 
AECO. VII.), hanem más alkalomal is. Néhány sorát idézésre méltónak tartjuk:

»Diese These« — írja a kiváló német tudós — die wir heute einfach als 
Kontinuitätsthese bezeichnen, ist nicht ein Ergebnis wissenschaftlicher Forschung, 
sondern ein zweckbestimmtes Erzeugnis politischer Publizistik, eine publizistische 
Waffe im politischen Kampf des sieben bürgischen Rumänen turns. Die Konti
nuitätsthese wurde dann durch eine volkstümliche nationale Geschichtsliteratur 
unter Mitwirkung der Schule dem politischen Bewusstsein des Volkes so tief 
und fest eingeprägt, dass sie auch heute noch in der öffentlichen Meinung der 
Rumänen vielfach wie ein Palladium verteidigt wird. Dieser »Kontinuitätsthese« 
f e h l e n  w i r k l i c h e  h i s t o r i s c h e  Z e u g n i s s e .  Sie ist zudem in 
sich unwahrscheinlich, wenn wir bedenken, welche wechselvollen Schicksale 
gerade Siebenbürgen als Durchzugsgebiet aller möglichen Völker in dem Jahr
tausend von der spätrömischen Kaiserzeit bis zum hohen Mittelalter erlebte. 
Wir müssen vielmehr annehmen — und dafür sprechen auch gewichtige his
torische Zeugnisse — dass die Rumänen erst im Hochmittelalter aus den inner 
balkanischen Berglandschaften nordwärts über die Donau vordrangen und sich 
im Gebiete des Karpatenbogens neuen Lebensraum gewannen. Nur durch diese 
sog. »Immigrationsthese«, d i e  v o n  d e n  n a m h a f t e s t e n  F o r s c h e r n  
v e r t r e t e n  w i r d ,  lässt sich der ungeheuer starke bulgarische Einfluss 
auf das Rumänentum erklären«.

(Vö. B u lg a r ia , J a h rb u c h  1 9 4 0  — 4 1 . d e r  d eu tsc h -b u lg a risch en  G ese llsch a ft 
E . V . B e r l in . Leipzig, é. n. 172. 1.)

Egy bécsi publicista, Heinz S c h e i b e n p f l u g  szerint is »Ursprung 
und früheste Volkwerdung der Rumänen ist in tiefes Dunkel gehüllt und wird 
nur durch den Mythos überbrückt, der die ungestörte Kontinuität des römischen 
— also romanischen Blutes behauptet« ( R u m ä n ie n -R e is e . Berlin-Lichterfeld 
é. n. 12. 1.) Ugyanott igen helyesen jellemzi S ch e ib e n p flu g  a román nyelvet mint 
»romanische Balkansprache«-t (72. 1.).

2 E tanulmány befejezése után jutott kezemhez K n i e z s a  István egyik 
kolozsvári előadásának szövege ( A  ro m á n  ő sh a za  k érd ése  és a  ro m á n  n y e lv a t la s z .  
Hitel, 1942. 483 — 8. 1.) ; eredményei a mieinkkel pontosan egyeznek.



ÖDENBURG.
HELYNÉVFEJTÉS ÉS TELEPÜLÉSTÖRTÉNET.

A legnyugatibb magyar város három neve (Scarbantia, Ödenburg, 
Sopron) nemcsak szimbóluma a város településtörténetének, hanem 
a valóságban is e három névhez kapcsolódik három nagy települési 
folyamatnak, az ú. n. kelta-római, az avar-germán (német) és a magyar 
kérdésnek vizsgálata, megoldása.

A következőkben az Ödenburg név köré csoportosítható kérdéseket 
kívánjuk megvizsgálni. Tisztán nyelvészeti (formai) szempontból ez a 
név jelentette a három közül a legkisebb feladatot, településtörténeti 
szempontból viszont éppen ez vetette föl a legtöbb nehézséget. így a 
nyelvtörténetnek és a településtörténetnek olyan határkérdésével állunk 
szemben, amely alkalmat adhat arra, hogy módszerünket mind nyelv- 
tudományi mind történettudományi vonatkozásban újra átgondoljuk, 
elvszerűbbé tegyük. Ezért tudománytörténeti beállításban fogjuk meg
vizsgálni a helynév történetét és az ebből levonható településtörténeti 
tanulságokat. Vizsgálatunkat a helynév nyelvtörténeti változatai, utó
élete és településtörténeti jelentése köré csoportosítjuk.

I. A helynév nyelvtörténeti változatai.
Helynevünk fontosabb nyelvtörténeti változatai a következők : 1273—• 

1300 : O e d e n b u r c h  (Contin. Vindob. Gombos, Albinus : Catalogus, Buda
pest, 1937—38, 784. Erről még 1. alább) ; 1276—1300 : O e d e n b u o r c h  (Contin. 
Chron. Magni presb. Reichersperg. Gombos i. m. 758)1 ; 1309—1318/ XV.

1 Oesterley, Hermann : H is to r isc h -g e o g ra p h isc h e s  W ö rterb u ch  d es  d eu tsc h e n  
M i t t e l a l t e r s ,  Gotha, 1883 c. műve egyszerűen 1276. évinek veszi ezt a nyelvtör
téneti adatot, holott ez csak az 1276. esztendőre vonatkozik. A fenti keltezésre 
nézve v. ö. Potthast, August : W e g w e ise r  d u rch  d ie  G esch ich tsw e rk e  d es  e u r o p ä i
s c h e n  M it te la l te r s  b is  1500, Berlin, 18962, I ,  758 — 759. 11.
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század : Oedenburc (Ottokar v. Steier : österr. Reimchronik. Gombos i. m. 
18111) ; 1350—1400 : Odenwürch~ödenwurch (Házi Jenő : Sopron sz. kir. 
város története, Sopron, 1921-től, II. 1 : 1411 2) ; 1361 : Odenburch~öden- 
burch (i. m. I. i : 124) ; 1379 : ödennburg (i. h. 183) ; 1389 : Oedenburkch 
(Ház. Okm. IV : 225. Bécs3) ; 1390 : ödenburg (Házi i. m. II. 1:2);  1393 : 
Ödemburg (i. h. 143) ; 1400—1423 : Odinburg (i. m. II. 6 : 14. Locsmánd) ; 
1408 : Edewurcht (i. m. I. 2 : 14. Borbolya4) ; 1412—1423 : Edenburg~ 
Edemburg (i. m. II. 6 : 44. Soproni városkapitány) ; 1414 : Adenburg (i. m.
I. 2 : 81. Boroszlói őrkanonok) ; 1415 : ödenpurg (i. h. 101. Fertőrákos) ;
1418 : Ädenwürkch (i. h. 143. Bécsújhely), ödnwurg (i. h. 150) ; 1423 : Oren- 
bürch~Ernburch (i. h. 239. Márcfalva) ; 1424—1440 : Oidemburchg (i. m.
II. 6 : 74. Nyugatmagyarország) ; 1425 : ödenbwrgch (i. m. I. 2 : 280. Neun- 
kirchen) ; 1426 : Oydenburg (i. m. II. 6 : 77. Kir. főlovászmester) ; 1427 : 
Arenbwrchk (i. m. I. 2 : 327. Sopronkertes), Odenbirkk (i. h. 333. Kismarton) ; 
1429 : Odenburig (i. h. 417. Bécsújhely) ; 1433 után : Erpurech (i. m. II. 
6 : 1084) ; 1434 : öddenburchk (i. m. I. 3 : 81. Bécsújhely) ; 1440 táján : 
Edenbruk (i. m. II. 6 : 146. Nagyhöflány4) ; 1453 : Onburchk (i. m. I. 4 : 11. 
Macskakő4), Eddenburg (i. h. 13. Pottendorf) ; 1453—1458 : Ödenberg (i. m. 
II. 6 : 181. Nem soproni adat4) ; 1457 : örnburgk (i. m. I. 4 : 181. Freistem) ; 
1458 : Odenburgkt (i. h. 266. Bécs4), 1458—1477 : Ernwergk (i. m. II. 6 : 204. 
Borostyánkő4) ; 1459 : Edemborg (i. m. I. 4 : 376. Krakkó4), öedenbürg (i. h. 
398. Bécs), Ornburk (i. h. 402. Kőszeg) ; 1480 : Eudenburg (i. m. II. 6 : 242. 
Szárazvám4) ; 1481 : öudenwurck (i. m. II. 1 : 198) ; 1490 : ödemberg (i. m.
I. 6 : 81. Székesfehérvár: Miksa német király4) ; 1492 : Ödnworgk (i. m.
II. i : 232) ; 1498 : Edinbuergk (i. m. I. 6 : 166. Nagyszombat) ; 1505 : 
Erennburg (i. h. 216) ; 1514 körül: Eirnburg (i. m. II. 6 : 296. Valószínűleg 
soproni adat) ; 1518 : Erndburgkh (i. m. I. 6 : 366. Kőszeg4) ; 1522 : Ern- 
werg (i. m. I. 7 : 43. Bécsújhely4) ; 1526 : Eerenburg (i. h. 1984) ; 1530 : 
Edinburg (i. h. 383. Soproni héber szövegben4) ; 1534 : Eedenburg (i. m. 
II. 2 : 72).

A fenti összeállítás nem tartalmazza az összes írásváltozatokat. 
Az írásváltozatokból csak azokat választottuk ki, amelyek a névtör
ténet szempontjából jelentősek. Ebből az összeállításból hiányzik Német

1 A keltezésre nézve v. ö. Potthast i. m. 888. 1. Legrégibb kézirata, az ad- 
monti 1425-ből származik. Erre vonatkozólag 1. Lorenz, Ottokar : Deutschlands 
Geschichtsquellen im Mittelalter, Berlin, 1876*, I, 200. 1.

2 Itt mondok köszönetét vitéz dr. Házi Jenő soproni városi főlevéltáros 
úrnak, aki okmánytárának sajtó alatt levő legújabb kötetét (II. 6) még kefe
levonatban rendelkezésemre bocsátotta.

Ugyancsak itt köszönöm meg Maár Károly barátom tanácsait, aki a 859. 
évi oklevél gyanús voltára hívta fel a figyelmemet. A térképeket dr. Glaser Lajos 
készítette.

3 Ha a változat lejegyzésére vonatkozólag külön megjegyzést nem teszünk, 
mindig Sopron értendő az adat lejegyzésének helyéül.

4 Egyetlen adat.
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Lajos 859. évi oklevelének Odinburch adata és a niederaltaichi évköny
veknek az 1065. évre vonatkozó Deserta civitas kitétele. Ezekről alább 
lesz még szó. O e s t e r l e y 1 az 1272. esztendőhöz sorolja H o r m a y r 
J ó z s e f  közlése2 alapján az ú. n. »Chronica aurea« (Goldene Chronik) 
adatát (Odenburch) s nem veszi észre, hogy a Chronica aurea csak a 
Continuatio Praedicatorum Vindobonensium másik neve. Ez utóbbit 
külön forrásnak veszi, ezért a Hormayrtól átvett s tévesen az 1272. 
esztendőhöz sorolt adatot a Monumenta Germaniae Historica (Pertz) 
közlése alapján, most már az 1273. esztendőnél még egyszer közli. Ugyanis 
az 1273. esztendőhöz sorolja a Continuatio Claustroneoburgensis sexta 
Odenburch adatát,3 ugyanígy a Continuatio Vindobonensis és a Conti
nuatio Praedicatorum Vindobonensium adatait.4 Az első Continuatio 
csak XIV. századi kéziratban maradt ránk.5 Ha fel is tennők tehát, 
hogy e helynévi adatok korábbi kéziratból származnak, még mindig 
bizonyos maradna, hogy lejegyzésük föltétlenül 1273 után történt. 
Nyelvtörténeti értékelésüknek tehát csak 1273 és 1400 között van 
értelme, így is inkább ez időszak második felére vonatkozólag. Ugyan
ezen az alapon a másik két Continuatio adatait legfeljebb az 1273—1300 
közti időszakra tehetjük.6 Ez okból nem vehettük fel a Miracula S. 
Maximiliani episc. martyr. Celeiae 1265. évi Oedenburg (1265—1300?),7 
az Anonymi Leobiensis Chronicon 1273. és 1296. évi Oedenburg adatait 
(1341—1347 és azután)8 sem. Még későbbiek (1350—1400) a Chronicon

1 1. m . 4 9 5 . 1.

* A r c h iv  fü r  G e s c h ic h te , S t a t i s t ik ,  L ite r a tu r  un d  K u n s t  X V I I I  (1 8 2 7 ) , 4 4 0 .1.
V . ö . m é g  L o re n z  i .  m . I ,  1 7 3 . 1. é s  m á s o d ik  la p a lj i  j e g y z e t .

* O e s te r le y n é l h ib á s a n  : Odenburg. V . ö .  P e r tz ,  G e o r g iu s  H e in r ic u s  : Monu
menta Germaniae Historica Scriptores, H a n n o v e r a e ,  1 8 5 1 , I X ,  7 4 4 . 1. ; G o m b o s
i .  m. 767. 1.

* Oedenburch, Odenburch (G o m b o s  i .  m . 7 8 4 .,  1 8 3 . 11.). O e s t e r le y  c s a k  a z  
e ls ő b e n  e lö fu r d u ló  m a g y a r  v á l t o z a t o t  (Supronium) id é z i ,  d e  h iv a t k o z ik  az  1 2 8 9 .  
é v i (Oedempurch) a d a tr a  (G o m b o s  i .  m . 7 8 8 . 1.) is .

* V . ö .  P e r tz  i .  h .  7 4 2 .,  6 2 8 . 11.

* V. ö . P e r tz  i .  h .  6 0 5 .,  6 9 8 .,  7 2 5 . 11. ; t o v á b b á  L o re n z  i.  m . I ,  1 7 4 . 1.

1 G o m b o s  i.  m . 1 6 4 8 . 1. A  fo r r á s t  1 2 6 5  után S z e n t  P e la g iu s  le g e n d á já n a k  
m in tá já r a  koholták P a s s a u b a n  S z e n t  Q u ir in u s  le g e n d á já v a l  e g y ü t t ,  h o g y  a  lo r c h i  
p ü sp ö k sé g  m e g sze r zé sér e  é r v e t  k o v á c s o lja n a k  b e lő le .  V . ö . P o t t h a s t  i .  m . I I ,  
1 4 7 6 . 1. ; W a tt e n b a c h ,  W ilh e lm  : Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 
B e r lin , 1 8 7 7  — 1878*, I ,  4 4 .,  I I ,  3 9 7 . 11.

• T u la jd o n k é p p e n  J á n o s  v ic tr in g i  (K a r in th ia )  a p á t  ír ta  1341  é s  1 3 4 7  k ö z ö t t .  
M u n k á já n a k  a  f e n t i  n é v e n  is m e r t  v á l t o z a t a  so k  k é s ő b b i b e t o ld á s t  t a r t a lm a z .  
V . ö . P o t t h a s t  i .  m . I ,  6 7 6 . 1. G o m b o s  i .  m . 2 7 6 .,  2 7 8 . 11
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Austriacum anonymi 1273. és 1289. évi (Oedenburch, Oedenpurch),1 
valamint haselbachi Ebendorf er Tamás Chronicon-jának (1427—1464: 
Oedenburg)2 adata. Idetartozik még az »Oesterreichische Chronik von 
Anfang der Welt« Ödenburg adata, amely a XV. századból származik 
és Vitus Arnpeckius Chronicum Austriacumjának (1456—1495 : Oden- 
burg) az 1271. évre vonatkozó adata.3 Feltűnő, hogy az 1270-es évekre 
vonatkozó adatok (v. ö. még az első 3 nyelvtörténeti változatot is) 
mind II. Ottokár hadjárataira vonatkoznak, ami egymagában is rá
mutat arra, hogy kompilációkkal állunk szemben.4 Oesterley a fentebb 
érintett 1276. évi adat után s az ugyancsak a fentebb érintett 1289. 
évi adat előtt idéz egy Oedenberg adatot a zwettli (Alsó-Ausztria) cisz
terci apátság Liber Fundationum-ából, holott csak a forráskiadvány 
bevezetését kellett volna elolvasnia és megtudhatta volna, hogy e 
forrás a XIV. századból való. Semmi tudomásunk sincsen arról, hogy 
a zwettli apátságnak Sopron város területén birtoka lett volna, a forrás 
közelebbi vizsgálata viszont az Oedenberg adat térbeli elhelyezését 
illetően teljes felvilágosítást nyújt. Az apátság összes felsorolt birtokai 
ugyanis Zwettl közelebbi vagy távolabbi környékén fekszenek. Oeden
berg neve a forrásban több helyen fordul elő : Oesterley csak az első 
előforduló adatot idézi, holott az utolsó az Oedenberg hely fekvését 
pontosan meghatározza : »Item hec silue pertinent ad hospitale. Saltus 
vel silua in Schoenawe iuxta Retschen. Item saltus uel silua in Oeden- 
berch iuxta Schicken a 5 E z az utóbbi Schicken nem más, mint a Zwettl- 
től nyugatra, Schloß Rosenau kerületében fekvő Schicken, helyesebben 
Schickenhof,6 az említett Oedenberg adatnak tehát Sopronhoz semmi 
köze sincsen.

1 G o m b o s  i .  m .  5 1 1 . ,  5 1 4 .  11. V .  ö .  m é g  L o r e n z  i .  m .  I, 2 1 8 .  1. é s  h a r m a d i k  

l a p a l j i  j e g y z e t .

2 G o m b o s  i .  m .  2 2 1 3 . 1. E b e n d o r f e r  T a m á s r a  n é z v e  v .  ö .  L o r e n z  i .  m  1 , 2 2 6 . 1 1 .

3 G o m b o s  i .  m  1 7 3 1 . ,  2 6 3 5  1. A z  e l s ő n e k  s z e r z ő j e  v a l ó s z í n ű l e g  H a g e n  

M á t y á s  ( G e r g e l y ) .  F o r r á s é r t é k e  k ü l ö n b e n  i s  c s e k é l y  ( V .  ö .  P o t t h a s t  i .  m .  I, 2 3 2  1 .  ; 

L o r e n z  i .  m .  I ,  2 1 9 .  1. ) .  E b b ő l  m e r í t e t t  A r n p e c k  V i d ,  a k i  1 4 5 6  k ö r ü l  a  b é c s i  e g y e 

t e m  h a l l g a t ó j a  v o l t  s  1 4 9 5 - b e n  h a l t  m e g .  ( V .  ö .  P o t t h a s t  i .  m .  I, 1 2 0 .  1. ; L o r e n z  

i .  m .  I, 2 3 8 .  1. é s  e l s ő  l a p a l j i  j e g y z e t . )

4 V .  ö .  p l .  Continuatio V indobonensis A .  1 2 7 3 :  » P o s t e a  i u x t a  p i s c i n a m

V e r t s e  o m n e s  m u n i t i o n e s  a b s q u e  p u g n a  s e  r e g i  o b  m e t u m  h u m i l i a v e r u n t .  S u p r o -  

n i u m  s i v e  O e d e n b u r c h  v a l l a t a  1 4  m a c h i n i s  d i v e r s a q u e  i n p u g n a t i o n e  a d  i n c l i n a 

t i o n e m  r e g i  O t o c h a r o  e s t  c o a c t a « .  A z  Anonymi Leobiensis Chronicon és a  Chro- 
nicon Austriacum anonymi u g y a n e z t  a  s z ö v e g e t  h o z z á k .

6 Fontes rerum Austriacarum I I ,  3 ,  W i e n ,  1851, 5 3 8 .  1.

6 V .  ö .  Vollständiges Ortschaften-Verzeichniß d e r  i m  R e i c h s r a t h e  v e r t r e t e 

n e n  K ö n i g s r e i c h e  u n d  L ä n d e r ,  W i e n ,  1 8 8 2 ,  3 0 .  1.
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Oesterley adataiból még az altaichi évkönyveknek az 1065. évre 
vonatkozó Deserta civitas kitétele van hátra.1 Az évkönyveknek ide
vonatkozó helye Günther bambergi püspöknek, püspöktársainak és 
kíséretüknek 1065. évi szentföldi zarándoklatáról való visszatérését 
mondja el. Maga Günther püspök még a Bambergbe érkezés előtt, 1065 
július 23-án meghalt : ». . . post longa viarum spacia in finibus Un- 
gariae et in ripa Danubii fluminis tandem consedere . . . Iam enim 
flumen ipsum transierant, iam se patriae propinquare gaudebant, et 
ecce saepe dictus vir illustris pontifex Guntherus . . .  in ipsa ripa flu
minis genu in terram flexit, terramque exosculans : »Laus«, inquit, 
»et gratiarum actio Deo omnipotenti, qui me in haec loca perduxit. 
Nam ubicunque iam ipse constituerit obitus mei horam vel locum, 
certus tamen sum, quia fideles mei ad Babenperch deferent corpus 
meum«. Quid multa? Eadem hora morbo corripitur, nec tamen ab itinere 
retardatur, donec pervenit ad urbem, quae Deserta civitas nuncupatur. 
Ibi ergo non valens diutius morbo reluctari, sed pro certo sciens, iam 
approquinquare diem obitus, tribus illis coepiscopis aliisque compluribus 
sacri ordinis viris facta confessione, sancti olei delibutus unctione, et 
suscepto viatico dominici corporis et sanguinis, X. Kal. Augusti (fúl. 
23)2 obiit.«

Forrásunk tulajdonképpen nem is olyan szűkszavú és homályos, 
mint amilyennek az első pillanatban látszik. Világosan kiderül belőle, 
hogy zarándokaink dél felől érkezve meg Magyarország határához, azaz 
a Duna partjára, átkeltek a folyón. Günther püspök még ott a Duna 
magyarországi partján térdreborult s hálát adott Istennek, hogy idáig 
elvezette őt és embereit. Érthetővé válik e hálaadás, ha tudjuk, hogy 
éppen ebben az időben a havasalji úz törzsek átkelve az Aldunán, le
verték a partvidéki őrséget s pusztítva és rabolva járták be a Balkánt. 
Zarándokainknak már odamenet kellett rettegniök az úzok támadásától, 
mint ezt az évkönyvek szerint maga Günther püspök mondja el Ali- 
quiába (Laodicea) való érkezésük után hazaírt levelében : ». . . fugimus 
Uzos aperte debachantes«. A bizánci birodalom serege nem mert velük 
nyilt harcba bocsátkozni s így kezdetben, tehát éppen 1065-ben komoly 
ellenállásra nem is találtak. Magyarországon ugyanakkor béke és rend 
uralkodott, hiszen a IV. Henrik német-római császár támogatását

1 V .  ö .  Annales Altahenses maiores, P e r t z  i .  m .  X X ,  8 1 7 .  1. ; G o m b o s  i .  m .  

1 0 4 .  1.

2 A  h a l á l o z á s  n a p j á r a  n é z v e  m é g  v .  ö .  Kalendarium Necrologicum Glad- 
bacense ; B o e h m e r ,  J o h a n n  F r i e d r i c h  : Fontes rerum Germanicarum I ,  S t u t t g a r t ,  

1 8 5 3 ,  3 6 0 .  1.
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élvező Salamon király (1063—1074) és a lengyelekre is támaszkodó 
Géza herceg még a zarándokút kezdete (1064 őszén) előtt, 1064 jan. 
20-án kötötték meg a győri békét.1 Indokolt volt tehát Günther hála
adása a Dunán való átkelés után, annál is inkább, mert ekkor már a 
halálos kór is gyötörte. A zarándokok ezután bizonyára a Duna folyását 
követve, sietve (nec tarnen ab itinere retardatur!) folytatták útjukat. 
Tudjuk, hogy már Szent István is szívesen fogadta a Magyarországon 
átvonuló zarándokokat és mindennel ellátta őket, sőt Konstantinápoly
ban és Jeruzsálemben szállást is biztosított számukra. A németek szá
mára ez volt a legkényelmesebb és legkevésbbé veszélyes útvonal2 
s ez ugyanaz volt, amelyet három évtized múlva az első keresztesek 
használtak. Ismeretes, hogy ezek 1096 májusában érkeztek a nyugati 
határra és a Győr—Székesfehérvár—Paks—Zimony3 útvonalon vo
nultak át az országon. Győrig a későbbiek is a Duna jobboldalán, 
a Moson várát érintő, régi római útvonalon4 jöttek, amely egyenesen 
vezetett Győr felé.5 Az 1065. évi zarándokok sem használhattak más 
utat, hiszen Bambergbe legkönnyebben a Duna mentén tovább a Pas- 
sau—Regensburg—Nürnberg—Bamberg útvonalon juthattak el.6 Ép
pen ezért érthetetlen a Deserta civitas kitétel s ennek Sopronra való 
vonatkoztatása. Amint az évkönyvek idézett (Pertz) kiadásában G i e s e- 
b r e c h t  V i l m o s  jegyzetéből értesülünk, ez a Sopronra való vonat
koztatás Aventinustól (1477—1534) származik, aki 1517-ben készítette 
az évkönyveknek azt a másolatát, amely ma a szövegkiadás alapjául 
szolgál. Aventinus előtt i486 körül S t a i n d e l  J á n o s  másolta le 
az évkönyvek szövegét : az évkönyvek eredeti szövegpéldánya, illetőleg 
az a szövegváltozat, amelyet Staindel és Aventinus használtak, elve

1 V . ö . H ó m a n — S z e k fű  : Magyar Történet, I ,  B u d a p e s t ,  1 9 3 9 6, 2 7 0 . ,  2 6 8 . 11.
2 V . ö .  R ö h r ic h t ,  R e in h o ld  : Die Pilgerfahrten nach dem Heiligen Lande vor  

den Kreuzzügen, H is to r is c h e s  T a s c h e n b u c h  (R a u m er  — R ie h l) ,  F ü n f t e  F o lg e  V. 
(1 8 7 5 ), 3 5 7 . 1. é s  a  9 2 . j e g y z e t b e n  e m l í t e t t  fo r r á so k a t .

3 A lb e r tu s  A q u e n s is  s z e r in t  W a lte r  k e r e s z te s v e z é r  1 0 9 6 -b a n  Z im o n y t  (M a -  
leuilla) e lh a g y v a ,  B e lg r á d n á l  l é p t e  á t  a  m a g y a r  h a t á r t .  V . ö . m é g  K r in g  M ik ló s  : 
Magyarország határai Szent István korában, S z t .  I s t v á n  E m lé k k ö n y v ,  B u d a p e s t ,  
1 9 3 8 , I I ,  4 5 8 . 1.

4 V . ö .  G ra f, A n d r e a s  : Übersicht der antiken Geographie von Pannonien,
B u d a p e s t ,  1 9 3 6 . (V . ö .  a z  Ad Flexum c ím s z ó t  é s  a  té r k é p e t .)

6 V . ö .  P a u le r  G y u la  : A magyar nemzet története az Árpádházi királyok 
alatt, B u d a p e s t ,  1 8 9 9 2, I ,  1 9 2 — 1 9 8 . 11.

• S z é k e s fe h é r v á r t  a n n á l i s  in k á b b  ú t b a  e j t h e t t é k ,  m e r t  o t t  t a r t ó z k o d o t t  
S a la m o n  k ir á ly  u d v a r á b a n  P o t h o ,  a k i fö ld ijü k  v o l t .  V . ö . H ó m a n , B á l i n t : Ge
schichtliches im Nibelungenlied, B e r lin  u n d  L e ip z ig ,  1 9 2 4 , 4 3 . 1
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szett. Az évkönyvek kiadói (Giesebrecht Vilmos és Oefele Ödön) Aven
tinus másolatát fogadták el hitelesnek, helyenként azonban Staindel 
másolata alapján javítottak rajta, s e felfogásuk mellett a forráskritika 
minden megjegyzése ellenére is kitartottak.1 Ezek a körülmények 
nyelvészeti szempontból szükségszerűen gyanússá teszik az évkönyvek 
helynévi adatait. Nem tekintve azt, hogy az évkönyvek eredeti szövege 
sem volt egykorú s hogy az 1032. esztendőt követő rész J075 körül és 
után íródott, Aventinus humanista egyénisége e gyanúnkat mindenben 
indokolttá teszi.

Günther püspök haláláról az altaichi évkönyveken kívül még a 
zarándoklaton ugyancsak résztvett Altmann passaui püspök életrajzá
ban olvashatunk közelebbi részleteket : »Dum in Pannoniam per
veniunt, et in Wizenburc laetos dies ducunt, Guntherus, Deo amabilis 
episcopus, de hoc saeculo migravit«.2 A Pertz-féle kiadás az itt elő
forduló Wizenburc helynév változatait is közli (W izenburch ~Wisen- 
burc~Wisenburckg~Wirtzburg) s mindezeket Székesfehérvárra (Stuhl
weißenburg) vonatkoztatja. Az életrajz legrégibb kézirata a XII—XIII. 
századból való s így adatai legalább olyan hiteleseknek tekintendők, 
mint az altaichi évkönyveké. Vegyük most figyelembe a következőket : 
zarándokaink valahol Zimony tájékán léptek magyar földre, ahol a 
nagybeteg püspök hálaadását rögtön elvégezte s azután a Duna mentén 
folytatták útjukat. Lehetetlen arra nem gondolnunk, hogy a forrás
kritikai szempontból is hitelesebb Vita Altmanni-nak van inkább 
igaza, azaz Günther bambergi püspök nem Sopronban halt meg.3

Hogyan került tehát a Deserta civitas kitétel az altaichi évkönyvek 
szövegébe? Véleményünk szerint az a kézirat, amelyből Aventinus 
másolata készült, nem tartalmazta a Deserta civitas kitételt. Ebben a 
kéziratban valószínűleg Misenburch állott.4 A XII. és XIII. század
ban ez volt Moson várának német neve. Moson várának neve egyszer

1 M in d e z e k r e  ld .  G ie s e b r e c h t  V ilm o s  b e v e z e té s é t  a  M o n . G erm . H is t .  S S . 
X X .  k ö t e t é n e k  id é z e t t  k ia d á sá b a n  ; G ie s e b r e c h t , W ilh e lm  : Geschichte der deut
schen Kaiserzeit I I ,  L e ip z ig , 1 8 8 5 5, 5 83  — 5 8 9 . 11. ;  I l l  (1 8 9 0 5), n o . ,  1 1 0 7 . 11. ;  
P o t t h a s t  i .  m . I ,  50 . 1.

2 Vita Altmanni episcopi Pataviensis (P e r tz  i .  m . X I I ,  2 3 0 . 1. é s  W a t t e n 
b a c h  V ilm o s  b e v e z e té s é t  u g y a n o t t ;  G o m b o s  i .  m . 2 3 1 0 . 1.).

•S z é k e s fe h é r v á r  m e l le t t  f o g la l  á l lá s t  R ö h r ic h t  i .  m . 3 9 2 . 11. S z é k e s fe h é r v á r  
e s e té b e n  k ü lö n  é r t e lm e t  n y e r n e  a  V ita  A ltm a n n i a z  a  k i t é t e l e ,  a m e ly  s z e r in t  
z a r á n d o k a in k  in Wizenburc laetos dies ducunt (v . ö . a z  e lő z ő  6 . j e g y z e t e t ) .

4 A z é r t  n e m  Wizenburch—Wisenburch (1. V ita  A l t m a n n i !), m e r t  e z t  S z é k e s -
fe h é r v á rr a  l e h e t e t t  v o ln a  e s e t le g  v o n a t k o z ta tn i .  S z é k e s fe h é r v á r  n e v e  u g y a n is  
a z  1 0 4 4 . é v n é l  e lő fo r d u l Wizenburg, a z  1 0 6 3 . é v n é l  Wizinburg a la k b a n .
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fordul elő az altaichi évkönyvek ma ismert szövegében, az 1063. évről 
szóló részben Miesiginburch alakban. Akik Moson német nevével az 
újabb időkben foglalkoztak,1 ezt az adatot tekintették a legelsőnek, 
bár nem 1063-ban, hanem — amint ezt már fentebb kifejtettük — 
csak 1075 táján jegyezhették le. Ez az egyetlen egy adat annyira elüt 
az utána következő adatoktól, hogy a helynév eddigi magyarázói nem 
is kísérleteztek vele. A nehézséget tudniillik az okozta, hogy a többi, 
egymásbaillő és könnyen megmagyarázható adatok sora már 1074-ben 
kezdődik a Miesenburc adattal.2 Ezeket az adatokat eddig a közép- 
felnémet mies ,moha, ingovány’ szóból magyarázták, a Miesen- részt 
többes dativusnak fogva fel. Ez a magyarázat azonban egyáltalán 
nem kielégítő, ha a Miestginburch adatot is figyelembe vesszük. Bár
mennyire is elüt ez az adat az első pillanatban a többitől, nem különít
hető el ezektől, mert szabályos nyelvtörténeti sorozatot alkot velük. 
A középfelnémetben ugyanis volt a mies szónak miesic (miesig-) ,moosig, 
paludinosus’ alakja s így egy ze der miesigin burch kitételből a Miesigin- 
burch változat egyszerűen és könnyen megmagyarázható. Ebből a 
g-nek az -igi- kapcsolatban fellépő középfelnémet redukciója3 folytán 
Miesinburch>Miseinburch alak, ebből az -ei- hangsúlytalan helyzete 
miatt Misenburch fejlődött, ahogy ezt a forrásokban meg is találjuk.4 * 
Aventinus másolata ebben az esetben tehát egy régi alakváltozatot 
őrzött meg. Magyarázatunk formai szempontból teljesen kifogástalan, 
csak az a feltűnő, hogy az első Misenburc adat a Miesiginburch alak- 
változattal állítólag egykorú, idézett forrásunk szerint ugyanis 1074-ből, 
vagyis az ú. n. középfelnémet korszak legelejéről származik. Tekintettel 
arra, hogy helynevünkben az ú. n. középfelnémet korszak legelején az 
-igi->i hangfejlődés még nem mehetett végbe,6 mert ez általánosan

1 M e l i c h  J á n o s  : Mosony, M a g y a r  N y e l v  X V I I I  ( 1 9 2 2 ) ,  1 4 5  —  1 4 6 . 11. ; Hon- 
foglaláskori Magyarország, B u d a p e s t ,  1 9 2 5 — 1 9 2 9 ,  4 0 7  —  4 0 9 .  11. ;  S c h w a r t z  E l e 

m é r  : A nyugatmagyarországi német helységnevek, B u d a p e s t ,  1 9 3 2 ,  1 9 3 3 2 , 1 2 5  —  

1 2 7 .  11. ; M o ó r  E l e m é r  : Mosony és Téiény, B a l a s s a - E m l é k k ö n y v ,  B u d a p e s t ,  

1 9 3 4 »  96- L I Westungarn im Mittelalter im Spiegel der Ortsnamen, S z e g e d ,  1 9 3 6 ,  

1 0 5  —  1 0 6  11.

2 W e n z e l  G u s z t á v  : Arpádkori ú j okmánytár, P e s t ,  i 8 6 0 ,  I ,  2 9  1. ( M e i c h e l -  

b e c k  : Historia Frisingensis u t á n . )

3 V .  ö .  M i c h e l s ,  V i c t o r  : Mittelhochdeutsches Elementarbuch, H e i d e l b e r g ,  

1 9 2 1 4, 1 3 5 - 1 3 7 -  h
4 A  Mese(n)burg v á l t o z a t  ( p l  A l b e r t u s  A q u e n s i s - n é l )  a  t ő h a n g z ó  t o v á b b i  

g y ö n g ü l é s é n e k  e r e d m é n y e  l e h e t .

* A z  -igi-j>i h a n g f e j l ő d é s  e l v i l e g  u g y a n  m á r  a z  ó f e l n é m e t  k o r  v é g é n  ( X  —

X I .  s z á z a d )  i s  l e h e t s é g e s ,  e d d i g  a z o n b a n  c s a k  e g y n é h á n y  i g é n é l  ( 5 .  A b l a u t s r e i h e )
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csak a XII—XIII. században juthatott érvényre, ezért hangtörténeti 
okokból az első Misenburch adatokat is erre az időre kell helyeznünk. Az 
említett 1074-es adatot Wenzel Meichelbeck »Historia Frisingensis« (I. 
268.1.) c. műve után közölte. A keltezés helyességét nem volt módunkban 
ellenőrizni, de rá kell mutatnunk, hogy a következő Misenburg-adatok 
mind a XII—XIII. századból valók, abból az időből, ahová nyelvtörténeti 
szempontból is tartoznak. Ha az évkönyvek eredeti kéziratában valóban 
Misenburch állott, akkor az is bizonyos, hogy Aventinus másolata egy 
XII—XIII. századból való kézirat alapján készült. Ez lehetett az 
altaichi évkönyveknek legrégibb ismert kézirata, amely ebben az eset
ben tehát a Vita Altmanni fennmaradt XII—XIII. századi kéziratával 
egykorú volt. A Vita Altmanni Wizenburc és e feltételezett altaichi 
kézirat Misenburch-adatának eltérése így magyarázatot nyerhet, hiszen 
a szókezdő m- és w- váltakozása paleográfiailag is érthető. A mi szem
pontunkból azonban az a lényeges, hogy Aventinus sem a Miesigin- 
burch, sem a Misenburch adatot nem vonatkoztathatta Mosonra, mert 
ezt már az egész XV. század folyamán és Aventinus idejében is Wisen- 
burg-nak nevezték.1 Nem vonatkoztathatta Mosonra, hiszen a szöveg
ből még az sem tűnik ki, hogy magyarországi várról van szó. Ezt csak 
A d a m u s  B r e m e n s i s  művéből2 következtethetjük,3 ahogy ezt 
a forrás kritikai kiadása is teszi. Hogy Aventinusnak éppen Moson 
azonosításával lehettek nehézségei, arra az altaichi évkönyveknek az 
1060. évre vonatkozó része enged következtetni. Az évkönyvek itt 
beszámolnak I. András király és Béla herceg küzdelmeiről. »Igitur post 
paucos dies adventus eorum in Ungariam rex Andreas . . . Quem frater 
cum magno exercitu insequitur, subitoque in ipsis faucibus viarum, 
quas portam regni vocant, a tergo adgreditur . . .« Azután szólnak 
András király magyar és német híveinek zavaráról, s egyszerre csak azt 
olvassuk : ibique rex vivus capitur. Sehol egy helynév, mely közelebbről

v o l t  k im u ta t h a tó  s  e ze k  a  p é ld á k  is  t e lje s e n  e ls z ig e te l t e n  á lla n a k  a  n é m e t  n y e lv -  
t e r ü le te n .  (V . ö .  M a u ß er , O tto  : Mittelhochdeutsche Grammatik, M ü n c h e n , 1 9 3 2  — 
1 9 3 3 . 1 1 2 8 . 1.) B a jo r  n y e lv te r ü le te n  legfeljebb m e g in d u lh a t o t t  a  g r e d u k c ió ja ,  
v a g y is  a z  e x p lo s iv a  la s s a n k é n t  e g y  s p ir á n s  fe lé  t o ló d o t t  e l .  (V . ö . B r a u n e — H e lm  : 
Althochdeutsche Grammatik, H a lle ,  1 9 3 6 , 1 3 0 . 1.) A z  f>ei h a n g fe j lő d é s  a  b a jo r b a n  
e r ő te lje s e b b e n  n o o - t ó l  k e z d v e  in d u l m e g  s  a  X I I  — X I I I .  s z á z a d b a n  te r je d  e l .  
V . ö . M a u ß er  i .  m . 4 0 . 1.

1 V . ö . p l .  1 4 9 9 :  Wissenburg (H á z i i .  m . I ,  6 :  1 7 5 . 1) .
2 Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum I I I .  42  (P er tz  i .  m . V I I ,  3 3 2 .1.).
• M é g  1 9 0 6 -b a n  is  v i t a  f o ly t  a r ró l, h o g y  M o so n  v á r a  a z o n o s -e  a  I X .  s z á z a d i

Mosapurc-gaA. V . ö . Zalavár és Mosaburg, S z á z a d o k  X L  (1 9 0 6 ) , 172 — 1 7 4 ., 2 6 8  — 
2 7 3 . 11.



640 MOLLAY KÁROLY

elárulná ezt a helyet, csak a »porta regni« kifejezés enged arra követ
keztetni, hogy ez a hely a német határ közelében van. Az évkönyvek 
kiadói is megérezték, hogy itt valahol kimaradt egy helynév, és lapalji 
jegyzetben1 Thuróczi Jánosra utalnak, aki az idevonatkozó helyen 
ezt mondja : »Captus est enim ad portas Musum.«2 Előfordul az is, 
hogy Aventinus másolatában — nyilván helyes olvasat vagy értelmezés 
híján — üresen hagyja a helynév helyét (1056 : ». . . imperator . . . 
sacrum pentecoste [következik a helynév üresen hagyott helye] peregit«) 
s a kiadók egyéb források (Hersfeldi Lambert évkönyvei, oklevelek) 
alapján helyettesítik be lapalji jegyzetben a megfelelő helynevet (Gos
lar e). Máskor viszont olvasatához olyan magyarázatot fűz, amely az 
olvasott helynévvel sehogysem áll összhangban. Az 1062. esztendőnél 
pl. Aventinus másolatában ez van : »iuxta pontem Olvii«; Aventinus 
a kódex margójára ezt a jegyzetet írja : Milvii credo, azt hiszem, a pons 
Milvius-ról van szó’. Aventinus lapszéli jegyzeteivel tehát nagyon 
óvatosan kell bánni, annál is inkább, mert vérbeli humanista módjára 
önkényesen járt el szövegével. Pl. az évkönyvek eredeti szövegének 
facere igéjét »more antiquorum Latinorum« (a kiadó megjegyzése) a 
curare igével helyettesíti (pl. az 1043. és az 1051. évnél), ugyanakkor 
Staindel megtartja az eredeti szöveget ; máshol az est igét »elegantiae 
causa« (a kiadó megjegyzése) elhagyja (1045. év). Az évkönyvek közölt 
helynévi adataihoz is sok kétség fér (v. ö. pl. az idézett kiadás appa
rátusát : 66., 72., 76., 79., 80., 84., 85., 11.), sőt vannak ezek között 
olyanok is, amelyek önkényes latin fordításoknak látszanak. Pl. az 1056. 
évnél előfordul az ad Duras aquas név, amelyet a kritikai apparátus 
szerint egyesek egy Zurzach helynévvel azonosítanak (v. ö. -ach<aha 
,aqua’ !); Berthold évkönyvei viszont itt az apud castrum Turegum 
és a Turegi kitételt használják, amely Zürich-hel vethető össze. így 
nem lep meg bennünket, hogy a Deserta civitas kitétel 1065—1075-ben 
Sopronnal kapcsolatban anakronisztikus elnevezés. A soproni castrumot 
ugyanis IV. László király emelte 1277-ben városi rangra, azonban az 
egész Árpádkorban castrum-ként szerepel forrásainkban, a civitas 
Supruniensis csak a XIV. században jelenik meg (v. ö. még a III. 
fejezetet).

Az altaichi évkönyvekkel kapcsolatban eddig elmondottakból 
összefoglalólag a következő állapítható meg. Aventinus másolata nyel-

x A z  é v k ö n y v e k  k r it ik a i  a p p a r á tu s á n á l  a  Scriptores Rerum Germanicarum 
in usum scholarum (H a n n o v e r a e , 1891) k ia d á s á t  v e t t e m  f ig y e le m b e .

2 Chronica Hungarorum X L I V  (S c h w a n d tn e r , J o h a n n e s  G e o r g iu s  : Scrip
tores Rerum Hungaricarum I ,  V in d o b o n a e , 1 8 4 6 , 1 1 2 . 1.) .
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vészeli szempontból nem megbízható, de a másolat Deserta civitas 
kitétele forráskritikai, történeti és földrajzi szempontból sem vehető 
hitelesnek. Nagyon valószínű, hogy Aventinus az évkönyveknek egy 
XII—XIII. századi kéziratát használta, s ebben a kérdéses helyen egy 
Misenburch-adatot talált. Mivel ezt értelmezni és Mosonnal azonosítani 
nem tudta, elpusztult helynek, anakronisztikusán Deserta civitas-nak 
fogta fel, s ezt később, másolatának átnézésekor Sopronra vonatkoz
tatta. így került Sopron neve utólag a lapszéli jegyzetbe. Ezért nem 
vehettük fel a Deserta civitas változatot az Ödenburg név biztos nyelv- 
történeti adatai közé.1

Ha az eddig elmondottakat Oesterley adataival hasonlítjuk össze, 
kitűnik, hogy Oesterley egyetlen egy adata sem állja meg a helyét. Oesterley 
munkáját tehát településtörténeti következtetésekre csak a legnagyobb 
óvatossággal lehet használni.

Az eddig Sopronra vonatkoztatott adatok közül Német Lajos 
859. évi oklevelének Odinburch adata van még hátra. Magának az 
oklevélnek megvan a maga külön története,2 amely az Ödenburg- 
kérdésben is nagy szerepet játszott. Az eredeti oklevél, ugyanúgy, mint 
az altaichi évkönyveknek eredeti szövege, nincsen meg. Legrégibb 
másolata a XII. századi passaui chartularium-ban (Passauer Kopial- 
buch des XII. Jahrhunderts) maradt fenn (C) ; a következő a XIII. 
századi passaui chartulariumban (Passauer Kopialbuch des XIII. Jahr
hunderts, D) ; a XIII. század közepéből (Codex Lonsdorfianus) szár
mazik a harmadik (E) és a XIV. századból (Urbar und Kopialbuch des 
XIV. Jahrhunderts) a negyedik. Az oklevél szövegét a XIII. századi (E) 
másolat alapján kivonatosan először a fentebb már említett Aventinus 
közölte »Excerpta Diplomatica Passaviensia« c. müvében s az oklevél 
keltéül a 867. esztendőt jelölte meg. Aventinus közlését vette át 1763- 
ban O e f e l e  F é l i x  A n d r á s , 3 és az ő munkája révén vált az 
oklevél ismeretessé. Sem Aventinus, sem Oefele az oklevél Odinburch

1 F é lr e é r té s e k  e lk e r ü lé s e  v é g e t t  m á r  m o s t  j e le z z ü k ,  h o g y  t e le p ü lé s tö r té n e t i  
s z e m p o n tb ó l  n in c s  j e le n tő s é g e  a n n a k , v á j jo n  a  Deserta civitas a d a t  h it e le s s é g é n e k  
e z u tá n  m ég  m e g m a r a d ó  n a g y o n  c s e k é ly  v a ló s z ín ű s é g e  m e g á ll- e  v a g y  n e m . F e n t i  
m e g je g y z é s e in k  k iz á r ó la g  fo r r á sk r it ik a i je l le g ű e k ,  t e le p ü lé s tö r té n e t i  s z e m p o n tb ó l  
a  k é r d é sr e  a  I I I .  fe je z e tb e n  m é g  v is s z a té r ü n k .

2 A z  id e v o n a t k o z ó  k r it ik a i  a p p a r á tu s t  r é s z b e n  m á r  ö s s z e á l l í t o t t a  K e h r  
P  á  1 a  n é m e t  K a r o lin g o k  o k m á n y tá r á n a k  e ls ő  k ö t e t é b e n  : Monumenta Germaniae 
Historica Diplomata R e g u m  G e r m a n ia e  e x  s t ir p e  K a r o lin o r u m  I , B e r l in ,  1 9 3 4 ,  
1 4 2 . 1.

3 Rerum Boicarum Scriptores, A u g u s ta e  V in d e lic o r u m , 1 7 6 3 ,  I ,  7 0 4 . 1.

É vk ön yv  az 1843. évr*. 41
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adatát még nem vonatkoztatták Sopronra, hanem minden megjegyzés 
nélkül közölték. T ö p l e r  K á r o l y  lehetett az elsők közül, akik a 
oklevelet Sopronra vonatkoztatták. Töpler Károly 1847 augusztus n -én  
a magyar orvosok és természetvizsgálók soproni nagygyűlésén »Sopron 
városának történeti vázlata eredetétől kezdve a XVI. századig« címmel 
tartott előadást.1 Ebben Oefele nyomán közölte az oklevél kivonatos 
szövegét,2 3 s ehhez a következőket jegyezte meg : »Sopron német nevé
nek, Oedenburg-nak, eddig ismeretes legrégibb nyoma találtatik Német 
Lajos-nak (f 876), Nagy Károly egyik unokájának egy hiteles3 okleve
lében, mely uralkodásának 28-ik évében kelt, 867« (i. h. 30. 1.). Szán
dékosan emeltük ki a hiteles szót, mert a későbbi kutatókat ez ragadta 
meg a legjobban. Pedig már Töplernek oklevélkivonatához fűzött jegy
zeteiben fel kellett volna fedezni az ellenmondást az oklevél adataival 
szemben. Töpler u. i. Odinburch-ot Sopronnal, Chuomberch-et a Grác 
melletti Kumberg helységgel azonosítja (a Nuzpach-adattal meg sem 
próbálkozik), az oklevélkivonatban előforduló 10 mansus nagyságú 
területet viszont 120 holdnak veszi. Tekintettel arra, hogy Sopron és 
Kumberg között durva számítás szerint is légvonalban 102 kilométeres 
távolság van, rögtön arra kell gondolnunk, hogy a 120 holdas birtok
adomány térbeli elhelyezése körül baj van. Az ellenmondás először 
1934-ben V e s z e l k a  L á s z l  ó-nak tűnt fel.4 * Veszelka is elfogadja 
az Odinburch =  Sopron azonosítást, ennélfogva természetesen a Chuom- 
berch-adatnak Kumberg-gel való azonosítását elkeli vetnie. Pedig ugyan
ilyen jogon az Odinburch — Sopron azonosítást is elvethetjük, ha a 
Chuomberch =  Kumberg azonosítást fogadjuk el helyesnek. Ennek a 
két megoldásnak szükségszerű lehetősége 1934 előtt annál inkább sem 
merülhetett fel, mert az oklevél körül egyéb nehézségek is támadtak. 
Ezek az idevonatkozó településtörténeti irodalomban is mind több 
zavart okoztak.

1 Megjelent 1863-ban. V. ö. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1847 
augusztus i i  —17-én Sopronban tartott VIII.  nagygyűlésének történeti vázlata 
és munkálatai, Pest, 1863, 29—43. 11.

* »In nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis. Ludouicus divina favente 
gratia Rex. Ad petitionem Hartwici Episcopi Albrico chorepiscopo inter Raba 
et Chuombeich decem mansos dat ad Nuzbach, qui conjacent intra Alode Amal- 
geri et Watilonis et ad Odinburch, et ad loca, ubi montana incipiant extolli. 
Heberhardus Notarius ad vicem Witgarii recognovit. IX. Kal. octobr. XXVIII. 
regni in orientali Francia. Indictione VIII. Actum Hostermontingen.«

3 Most emeltük ki.
4 Sopron régi németsége és a német nyelv feltűnése a városi kancelláriában,

Sopron, 1934, IO- h
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Egyik irányban ugyanis Töpler nézete élt tovább.1 1836-ban 
azonban a Monumenta Boica 31. kötetében2 megjelent az oklevél teljes 
szövege, az oklevél keltéül a 860. esztendőt jelölve meg. Ennek a kiadás
nak a hatása a településtörténeti irodalmon végig ismét nyomon követ
hető. Az első jelentős munka ezen a téren K a e m m e l  O t t ó  1879- 
ben megjelent műve,3 amely az utána következő településtörténeti 
irodalmat meglehetősen befolyásolta.4 * Ehhez járult még, hogy F e j é r  
G y ö r g y  1841-ben a Monumenta Boica alapján újra közölte az ok
levelet,6 regesztájának keltezésébe azonban sajtóhiba csúszott be, 
s ezért a 800. esztendőből keltezi az oklevelet a 860. helyett.6 Ez a 
sajtóhibából eredő keltezés is elterjedt, s többek között 1883-ban Sopron 
történetének első, a mai napig szinte egyetlen komoly, tudományos 
igényű összefoglalásába7 is belekerült. B e l l a  L a j o s 8 még 1883- 
ban mind a 800. évi, mind a 867. évi keltezést elvetette, és az oklevél 
keltéül a 845. esztendőt jelölte meg. Ezt az állítását 1896-ban »Az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben« c. gyűjteményes munká
ban (Budapest, 1896) megismételte : »A népvándorlás viharai után 
először találkozunk Sopron német nevével Német Lajosnak 845-ben 
kelt levelében, hol »Oudinburch« és »Odinburch« alakban fordul elő« 
(XIII, 422. 1.). Tudjuk, hogy az oklevélben csak az Odinburch változat 
— s ez is csak egyszer — fordul elő, mindamellett ennek a felfogásnak is

1V. ö. pl. Dörfler, Georg: Bruchstücke aus Oedenburgs Vergangenheit, 
Rónai’s Oedenburger Comitats-Bote, Sopron, 1889, 11. 1.

2 Monumenta Boica XXXI, 1 ,  Monachii, 1836, 98—99. 11.
* Die Anfänge deutschen Lebens in Österreich bis zum Ausgange der Karo

lingerzeit, Leipzig, 1879.
* V. ö. még a II. fejezetet. Kaemmelt követi pl. L u m t z e r  V i k t o r  

(v. ö. Lumtzer, Viktor —Melich, Johann : Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter 
des ungarischen Sprachschatzes, Innsbruck, 1900, 2 — 3. 11.), K a i n d l  R a j -  
m o n d  F r i g y e s  (Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern, Gotha, 
1907, II, 119 1 ); Lumtzert követi M e 1 i c h (i. m. 403.1.), őt követi S c h w a r t z  
E l e m é r  (i. h.) és K n i e z s a  I s t v á n  (Magyarország népei a X I. században, 
Szt. István Emlékkönyv, Budapest, 1938, II, 471. 1.; Ungarns Völkerschaften 
im X I. Jahrhundert, Budapest, 1938, 168. 1.).

4 Codex diplomaticus, Budae, 1841, VII. 5 : 2 6 —27. 11.
* Csakis sajtóhibáról lehet szó, mert az oklevelünk előtti oklevelet 829-ből,

az utána következőt 878-ból keltezi.
7 Nagy Imre : Sopron múltja, Századok XVII (1883), pótfüzet 13. 1. ; v. ö. 

még Stessel József : Zalavár és Mosaburg, i. h. XL (1906), 270. 1.
8 Sopron város földrajzi fekvése és neve, Sopron, 1894, XXIII. 1.
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megvolt a maga irodalmi élete.1 Végeredményben tehát az volt a 
helyzet, hogy a tudományos és nem tudományos közvélemény Sopron 
német nevével kapcsolatban a 800., a 845., a 860. és a 86y. évekből 
ismert adatot. E kronológiai eltérésnek nyelvészeti szempontból még 
nem lett volna nagy jelentősége, ha a történeti irodalom az Odinburch 
névhez messzemenő településtörténeti következtetéseket nem fűzött 
volna.2 Az oklevél körüli zavart csattanósan jellemzi az 1880-as évek 
táján megjelent »Führer durch Ödenburg und Umgebung« c. útikalauz
nak3 idevonatkozó helye : »Aus einer alten, aus der Zeit von Karl 
d. Gr., Enkel Ludwig dem Deutschen stammenden Urkunde ist ersicht
lich, daß eine Abteilung deutscher Kolonisten beauftragt wurde, nach der 
,Burg in der Oeden’ zu ziehen und sich daselbst anzusiedeln« (4. I.).4 
Mindehhez járul, hogy a kérdéses oklevél a legújabb diplomatikai meg
állapítások szerint sem a 845., sem a 860., sem a 867., hanem a 85g. 
évben kelt, s hitelessége és helyes értelmezése körül minden kérdés 
a mai napig nem nyert tisztázást. Az eddig elmondottak mindenesetre 
kétségtelenül rámutatnak arra, hogy az Ödenburg név körül egy ú. n. 
»tudós hagyomány« alakult ki, amelyet az egyik nemzedék átszármaz
tatott a másikra. Igazságtalanságot követnénk el az eddigi kutatókkal 
szemben, ha e hagyomány átszármaztatása miatt elmarasztalnánk 
őket. Nem kérhetjük számon tőlük, nyelvészektől és településtörténeti 
szakíróktól, amit a német diplomatika 1934-ig, az oklevél idézett 
kritikai kiadásának megjelenéséig elmulasztott. Hiszen 1889-ben már 
nagy eredménynek számított, hogy B ö h m e r  J á n o s  F r i g y e s  
karoling regesztáinak5 * * 8 második kiadásában (Innsbruck, 1889, 555. 1). 
M ü h l b a c h e r  E n g e l b e r t  kritikai apparátussal és helyes kel

1 Bellát vette át pl. B e d i R e z s ő  (A soproni hienc-ny elv járás hangtana,
Sopron, 1912, i. 1.), S c h w a r t z  (i. h.), H u b e r  J á n o s  (Deutschtum in West
ungarn. Geschichte Ödenburgs, Ungarn, hrsg. von Karl Bell, Dresden, o. J., 59. 1.),
P l e i d e l l  A m b r u s  (A magyar várostörténet első fejezete, Századok LXVIII
(1934), 287 — 288. 11.). Az Oudinburch alakváltozat Fejér hibás közlése Chuomberch
helyett ; Fejér ugyanígy Nuzpach helyett Ruzpach-ot ír. Ez utóbbit S t e s s e 1 
J ó z s e f  (Sopron vármegye nyugati területe, Századok XXXVII, 432. 1.) 1907-ben 
a »Rákos«-patakra és a mai Fertőrákos helységre vonatkoztatja, természetesen 
minden nyelvészeti érvelés nélkül. Érdekes különben, hogy Stessel itt Fejérnek 
800. évi keltezését már megkérdőjelezi, a Monumenta Boica regesztájával 
ellenben nem veti össze.

* V. ö. még a II. fejezetet.
8 Woerl’s Reisehandbücher, Würzburg und Wien, o. J.
* Minderről az oklevélben természetesen egyetlen szó sincsen.
s Regesta Imperii I, Frankfurt a. M., 1833.
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tezéssel közölte az oklevél regesztáját. Mühlbacher regesztái 1908-ban 
második kiadásban is megjelentek, s így legalább az oklevél keltezése 
körül kezdett tisztulni a helyzet, bár az oklevél szövegét illetően to
vábbra is a fentemlített régi kiadásokra kellett a kutatásnak támasz
kodnia. Talán ez lehet az oka annak, hogy az oklevél adatainak topo
gráfiai bírálatát Kehr Pál fentebb idézett kritikai kiadásának megjele
néséig (1934) senki sem kísérelte meg. Csak Mühlbacher vonta kétségbe 
Kaemmel könyvéről szóló bírálatában (1881) Nuzpach-nak a Bécs 
közelében levő Nußdorf-idl és Chuomberch-nek a Bécsi Erdővel való 
azonosítását : »Irrig scheint mir die schon von Meiller gegebene Er
klärung (Kämmel 270), daß das in der Urkunde Ludwigs d. D. von 
859 Sept. 24 Mon. Boica 31, 98 genannte Nuzpach um das heutige 
Nußdorf bei Wien zu suchen sei. Die geschenkten 10 Mansen liegen ad 
Nuzpach et ad Odinburch und zwar inter Raba et Chuomberch. Unter 
diesem den Wiener Wald zu suchen, davor mußte schon die Entfernung 
zwischen der Raab und dem Wiener Wald warnen, eine so überweit 
gespannte Grenzangabe wäre ein Unding. In einer Urkunde von 1073 
Mon. Boica 1, 354 wird ein Chuniberga in Marchia iuxta Rabam flu
vium genannt ; hier wird auch Nuzpach, das jetzt verschollen oder 
dessen Name magyarisirt (sic!) ist, zu suchen sein und man wird sich 
begnügen müssen, daß für die Besiedlung des Ostabhanges des Wiener 
Waldes aus dieser Zeit kein historisches Zeugniß existirt.«1 Az oklevél 
összes helyrajzi adatainak bírálatát azonban ő sem végezte el. Mühl
bacher regesztája egyszerűen csak átírja a helynévi adatokat (». . . 10 
mansen zu Nuzpach . . . und Oedenburg zwischen der Raab und dem 
Chuomberg . . .«), az elsőt eltűntnek minősíti, a többit azonosítja anélkül, 
hogy az oklevél tartalmát is figyelembe venné. Ennek a felfogásnak 
az az eredete, hogy a fentebb kimutatott »tudós hagyomány« alapján 
Mühlbacher is átvette az Odinburch =  Sopron azonosítást, s a többi 
kutatóhoz hasonlóan ehhez igazította a többi adatnak elhelyezését, 
így találjuk ezt Mühlbacher nyomán pl. E g g e r s  A d o 1 f-nak a 
karolingkori német királyi birtokokról 1909-ben írt munkájában2 s 
1923-ban S c h ü n e m a n n  K o n r á d  is még e »tudós hagyomány« 
alapján ír : »Zwischen den Trümmern des alten Scarbantia lag der 
deutsche Ort Ödenburg (Odinburch). Hier erhielt am Nußbach (die heu
tige Ikva?) bis zum Fuß der Berge hin im Jahre 859 der Passauer Chor

1 Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung II 
(1881), 342. 1.

2 Der königliche Grundbesitz im 10. und beginnenden 11. Jahrhundert, Wei
mar, 1909.
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bischof Albrich zusammen1 io Mansen als Eigentum. Bei dieser Gele
genheit hören wir zufällig, daß in jener Gegend Allodien eines Almager 
und Waltilo lagen«.1 2 Schünemann felfogását azért kell közelebbről 
megvizsgálnunk, mert Kehr Pál az oklevél kritikai kiadásában a kér
déses helynevek elhelyezésében és azonosításában teljesen Schünemannt 
követi.3

Az Ostermietingben (Salzburgtól kissé északnyugatra) 859 szept. 
24-én kelt oklevélnek idevonatkozó helye így hangzik : ». . . venera
bilis episcopus noster Hardvuicus veniens in procerum nostrorum 
presentiam nostre X mansos Albrico fideli nostro suoque choriepiscopo 
concessissemus consistenses inter Raba et Chuomberch. Cuius peticioni 
ob amorem et servitium suum libenti animo assensum prebentes dedimus 
ei predictos mansos X  ad Nuzpach cum edificiis desuper positis et campis 
et pratis pascuis silvis aquis aquarumve decursibus in prescriptis X 
mansis, qui coniacent intra alode Amalgeri et Vualtiloni et ad Odinburch 
atque ad loca, ubi montana incipiunt extolli, et sic in communem silvam, 
ea videlicet ratione et iure et dominatione nostra prescriptos X mansos 
in ius et dominationem prescripti Albrici choriepiscopi tradimus atque 
transfundimus . . .« Az oklevél Heberhard-tól, Német Lajos híres jegy
zőjétől származik, aki 859—874-ig egyedül vezette a kancellária ügyeit, 
s maga fogalmazta és tisztázta egyúttal a szövegeket.4 Ismeretes, hogy 
Heber hard teljesen járatlan volt az előtte dívott kancelláriai gyakor
latban. Hírességét éppen e járatlanságának köszönheti, mert lassankint 
kialakított magának egy külön írásmódot és stílust, ami új kancelláriai 
gyakorlat kialakulásához vezetett. Első oklevelei éppen ezért még nagy

1Mi emeltük ki. így fordítja Schünemann az oklevél coniacent .együtt fek
szenek’ szavát. Ennek hangsúlyozása azért fontos, mert pl. Vancsa úgy próbálja 
az Odinburch — Sopron azonosítással fellépő helyrajzi nehézségeket eloszlatni, 
hogy a 10 mansus nagyságú területet két részre osztja : »Zehn Mansen teils zu 
Nußbach und Ödenburg, teils zwischen Kaumberg und Raab (sic/) erhielt der 
Passauer Chorbischof Albrich von Ludwig dem Deutschen im Jahre 859« (i. m. 
145. 1.). Az oklevél szövegéből (ld. alább) azonban kiderül, hogy az adományozott 
birtok egyetlenegy darabban feküdt.

2 Die Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahrhundert, Berlin und Leipzig, 
1923, 15. 1.

3 Jellemző erre az is, amit Kehr kötetének névmutatója Sopronról ír : Öden- 
Lu. g im Burgenland.

4 Heberhardra és a következőkre v. ö. még Kehr, Paul : Die Schreiber und 
Diktatoren der Diplome Ludwigs des Deutschen, Neues Archiv d. Ges. f. ältere dt. 
Geschichtskunde L (1933), 72. 1. ; Die Kanzlei Ludwigs des Deutschen (Preuß. 
Ac. Phil. hist. Kl. Nr. 1), Berlin, 1932.
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bizonytalanság benyomását keltik. Ezek között van a mi oklevelünk is, 
amely sorrendben a harmadik Heberhard ismert oklevelei közül. Mint 
már említettük, az oklevél eredetije nincsen meg, legrégibb másolatai 
a XII. századi és XIII. századi ú. n. passaui chartulariumokban (Pas- 
sauer Kopialbücher) maradtak fenn. Ezekről maga Kehr mondja ok
levélkiadásának bevezetésében (IX. 1.) : »Wenig zuverlässig sind die
Texte in den Passauer Kopialbüchern . . . ; die Namens formen sind 
stark verändert.«. Amúgy is gyanús minden, amit ebből az időből Passau- 
ból bírunk. így többek között tudjuk, hogy Kehr 18. sz. eredeti pas
saui oklevelének szövege passaui hamisításokat tartalmaz s ugyancsak 
Passauban hamisították Német Lajos apjának,. Jámbor Lajosnak (f^ o ) 
egyik hamisított oklevelére Német Lajos pecsétjét (XIII., XXXIII. 11.). 
Közismert ezenkívül annak a hamisított passaui adománylevélnek tör
ténete, amely adománylevelet a XII—XIII. században hamisítottak 
Passauban, hogy ezáltal bizonyos birtokokra igényt emelhessenek. 
A koholt oklevelet Jámbor Lajosnak tulajdonították és a 823. esztendő
ből keltezték. Egy hosszabb s egy rövidebb szövegezése ismeretes: 
az utóbbi éppen abban a Codex Lonsdorfianus-ban található, amelybe 
a mi oklevelünk E másolata is belekerült.1 Ehhez járul még, hogy 
magának Heberhardnak helynévi adataiban sem bízhatunk mindig : 
»Schreibfehler und andere Verstöße sind bei ihm ebenso häufig, wie 
bei seinen Vorgängern« — mondja róla Kehr (i. h. 89. 1.). A nyelvésznek 
azonban még ezen is túl kell mennie, mert a kritikai kiadásnak a char- 
tulariumok közlésére vonatkozó kiadási elveivel nem azonosíthatja 
magát : »Denn es ist nicht unsere Aufgabe, eine Ausgabe der Chartu
larien zu veranstalten, — das ist Sache anderer Instanzen — sondern 
der Diplome Ludwigs in ihrer originalen Gestalt, oder, wenn die Ori
ginale nicht mehr vorhanden sind, in dem diesen möglichst nahekommen
den Wortlaut, soweit er ermittelt werden kann. Das gilt nicht nur für den 
eigentlichen Text, sondern ebenso für die Namensformen und die Ortho
graphie« (X. 1.). Az oklevélkiadó tehát maga következtette ki a hely
névi alakváltozatokat abban az esetben, ha az oklevél eredetije nem 
maradt fenn. Ezek alapján egész nyugodtan állíthatjuk, hogy okleve
lünk esetében nyelvészeti szempontból hamisítvánnyal állhatunk szem
ben. Ez annyit jelent, hogy oklevelünknél három hibalehetőséggel kell 
számolnunk : 1. Heberhard. 2. A legrégibb fennmaradt másolat. 3. A kri
tikai kiadás szövege

1 V. ö. Vancsa, Max : Geschichte Nieder- und Oberösterreichs, Gotha, 1905, 
I, 144. 1 s 7. és 8. lapalji jegyzet.
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Ennyi tehertétel után most vizsgáljuk meg az oklevél helyrajzi 
adatait. Ezek a következők : i. Raba, 2. Chuomberch, 3. Nuzpach, 
4 Odinburch. Az összes eddigi azonosításokból az derül ki, hogy e hely
nevek eddigi magyarázói a Raba és az Odinburch neveknek a Rába 
folyóval és Sopronnal való azonosításából indultak ki, vagyis a Rába 
folyó valamelyik pontját és Sopront tekintették az oklevél által meg
jelölt 10 mansus nagyságú terület két szilárd határpontjának. Itt rögtön 
feltehetjük a kérdést, vájjon a Raba név minden bizonyossággal a Rába 
folyóra vonatkozik-e? Hiszen az oklevél nem beszél arról, hogy az 
adományozott terület »inter fluvium Raba et Chuomberch« feküdne, 
hanem csak azt mondja : inter Raba et Chuomberch. U, i. Gráctól mint
egy 6 km-re délkeletre találjuk a Raba (Raaba) nevű helységet, az ugya- 
azon nevű jáiás székhelyét, amelyre Z a h n  J ó z s e f 1 az 1070. év 
körüli adatot idéz. A helységnév és a Grác környékén eredő folyó neve 
között kétségtelen az összefüggés. Akár a helységre, akár a folyóra 
vonatkozik tehát oklevelünknek Raba adata, kétségtelen, hogy az 
adományozott birtokot valahol a Rába folyó közelében kell keresnünk. 
Sopront a Rába folyó egész folyása mentén a vasmegyei Sárvártól 
kissé északkeletre, Nick község tájékán közelíti meg legjobban, lég
vonalban kb. 51 km-re, tehát a Sopron—Nick vonal a tekintetbejövő 
területnek legkeletibb határa. (V. ö. az I. sz. térképet.) E keleti, 
Sopron—nicki határvonal mentén az adományozott birtokot semmikép 
sem kereshetjük. Ennek a vidéknek történetéből ez holtbizonyosan 
kitűnik. Ha most ezt a határvonalat Sopron körül, mint rögzített 
pont körül nyugat felé forgatjuk el, a Sopron és a Rába folyó 
közti távolság egyre nő s pl. a fentemlített Raba (Raaba) helység 
irányában kereken 97 km-t ér el. Ha pedig az oklevél Raba adata 
a helységre vonatkozik, a Sopron—Raba közötti távolság lég
vonalban már kereken 115 km-t tenne ki. Teljességgel lehetetlen, 
hogy a 10 mansus nagyságú birtok kijelölése egymástól 50—100 
kilométeres távolságban fekvő határpontokon belül történt volna. 
Ebből következik, hogy az eddig szilárdnak hitt Odinburch =  Sopron 
azonosítás nem állja meg a helyét, vagyis a 85g. évi oklevélnek Odinburch 
adata nem Sopronra vonatkozik.

Miután erre rájöttünk, az oklevélben említett birtokadomány 
elhelyezése különösebb nehézségekbe már nem ütközik. Az eddigi 
magyarázatok ezt megnyugtató módon éppen azért nem végezhették

1 Ortsnamenbuch der Steiermark im Mittelalter, Wien, 1893. V. ö. a Raba 
címszónál.
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el, mert görcsösen ragaszkodtak az Odinburch =  Sopron azonosításhoz. 
Schünemann pl. ennek kedvéért kénytelen a Nuzpach adatot a Sopron 
városán keresztül folyó Ikva patakkal azonosítani, noha erre az azo
nosításra a leghalványabb támpontunk sincsen. A Nuzpach adatnál 
ugyanúgy, mint a Raba adatnál, ismét két eshetőség áll fenn : ugyanis 
vagy víznévvel, vagy pedig helységnévvel van dolgunk. Ha helység
névvel van dolgunk, akkor is bizonyos, hogy ez, ugyanúgy mint a Raba 
(Raaba) helységnévnél láttuk, egy Nuzpach víznévvel függ össze. K 1 e- 
b e l  E d u a r d ,  aki a magyar-német határ IX. századi települési vi
szonyaival több komoly tanulmányban folglalkozott,1 oklevelünk hely
rajzi adataiból egyes-egyedül a Nuzpach adatot használja fel »West
ungarn im 9. Jahrhundert« c. térképén.2 Helynévnek fogja fel s Kaem- 
mel nyomán a Bécs melletti Nußdorf-ial azonosítja, noha ezt a felfogást 
Kaemmel könyvének bírálatában Mühlbacher 1881-ben már a leg
határozottabban megcáfolta, mint ezt fentebb láttuk. Az oklevél többi 
helyrajzi adatát, így az Odinburch-adatot is, hallgatagon elmellőzi, 
magái ól a 859. évi oklevelünkről sem szól, nyilván azért, mert nem 
tud vele mit kezdeni.

Mielőtt még a Nuzpach-adat kérdését elintéznők, vizsgáljuk meg 
a Chuomberch-z&dXot. Ennél is, éppúgy mint a Raba- és a Nuzpach-ada
toknál, megint hegy-vízrajzi névre (Berg !) és helységnévre egyaránt 
gondolhatunk. Schünemann és elődei a Chuomberch-adatot a Bécsi 
Erdővel, illetőleg az ahhoz tartozó Kaumberg-gel azonosítják. Már 
Veszelka László rámutatott arra (i. h.), hogy ez az azonosítás hang
történeti, — s azonnal hozzátehetjük, — valamint topográfiai nehéz
ségekbe ütközik. Fentebb láttuk, hogy már Mühlbacher is elvetette 
a Bécsi Erdővel való azonosítást, s figyelmeztetett a Monumenta Boica 
(I. 354. 1.) 1073. évi in Marchia iuxta Rabam fluvium Chuniberge kité
telére, amelyet Veszelka is megemlít.3 Zahn (i. m.) ezt az adatot a 
Gráctól északkeletre, légvonalban mintegy 12 km-re fekvő Nürnberg „ 
helységre vonatkoztatja. Kumberg ugyan a Rabnitz mellett fekszik,

1 V. ö. különösen : Die Ostgrenze des Karolingischen Reiches, Jahrbuch des 
Vereines für Landeskunde von Niederösterreich XXI (1928), 349 — 380. 11. ; Ge
schichte des Deutschtums in Westungarn. 1. Besiedlungsgeschichte, Handwörter
buch des Grenz- und Auslanddeutschtums I, Breslau, 1 9 3 3  — 3 5 ,  6 7 1  — 6 7 8 .  11.; 
Siedlungsgeschichte des Deutschen Südostens, München, 1940.

* Handwörterbuch 672. 1.
3 Veszelka (i. h.) hosszú tőhangzóval olvassa az adatot s ezért (középfel

német íC>újfelnémet au) a Chuniberg^Kumberg egyeztetést el kell vetnie. A hosszú 
tőhangzóval való olvasat viszont egyáltalán nem szükségszerű, nem is indokolt.
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ez azonban nem okoz nehézséget, ugyanis a Rabnitz ( <szláv *Rabica) 
jelentése ,Kis Rába’. A Chuniberge adat helyességét az eredeti után 
nem volt módunkban ellenőrizni, azonban paleográfiailag nagyon 
könnyen lehetséges, hogy ebben a formájában csak a Monumenta Boica 
téves olvasata Chumberge helyett. Hangtani nehézség a Chuniberg-adat 
helyessége esetén sincs (Chuniberg>Chunberg>Chumberg>Kumberg). 
Ennél azonban sokkalta fontosabb, hogy a Chuomberch és a Kumberg 
alakváltozatok egymásnak egészen pontos hangtörténeti megfelelői.1

A birtokadomány elhelyezéséhez ez a Kumberg helység az első szilárd 
támpontunk, (v. ö. a II. sz. térképet.) A másikat a Raba adat nyújtja. Lát
tuk, ez a Rába folyóra és a Raba (Raaba) helységre egyaránt vonatkoz
hatna. Már a Chuomberch adat helységnévi jelentéséből az oklevél szövege 
(inter Raba et Chuomberch) alapján is következtethetnénk, hogy az 
oklevélben nem a Rába folyóról, hanem a Raba (Raaba) helységről 
van szó. A kérdést maga az oklevél dönti el. Az oklevél u. i. kétszer 
határozza meg az adományozott io mansus fekvését : i. consistentes 
inter Raba et Chuomberch ; 2. qui coniacent intra alode Amalgeri et Vual- 
tilone et ad Odinburch atque ad loca, ubi montana incipiunt extolli. Kehr 
a kiadáshoz csatolt pótlásokban (idézett kiadás 275. 1.) az utóbbihoz 
megjegyzi : »das überlieferte atque (ad loca) ist wohl in usque zu emen- 
dieren«. Az ezután következő mellékmondatot eddig nem méltatták 
figyelemre, pedig ez világosan megmondja, hogy az adományozott 
10 mansus addig a vidékig (ad loca) terül el, »ahol a hegyek kezdenek 
kiemelkedni«, t. i. a síkságból. Ez a síkság nem lehet más, mint az ú.n. 
Gráci Mező (Grazer Feld), amelynek északkeleti szélén, éppen ott, ubi 
montana incipiunt extolli,2 fekszik az általunk említett Raaba helység.

1 Az ófelnémet uo (<germán ö) bajor nyelvterületen éppen 850 körül jut 
túlsúlyba a kettős magánhangzó történeti írásmódja (ő) fölött (v. ö. Naumann, 
Hans : Althochdeutsche Grammatik, Berlin und Leipzig, 1923, 115. 1.). Az ófel
német uo további fejlődése folyamán a középfelnémetben, esetleg már az ófel
német kor végén U9 lesz s ezt í<-val (v. ö. C huniberg>Chumberg) is jelölik. (V. ö. 
még Michels i. m. 50 — 51. 11.). Az uo>ud kettős magánhangzónak zárt szótagban 
újfelnémet u felel meg (v. ö. Paul, Hermann —Gierach, Erich : Mittelhochdeutsche 
Grammatik, Halle, 192912, 21., 24. 11.).

2 Schünemann az Odinburch — Sopron azonosításból indulva ki, ezt így 
értelmezi : »Hier (t. i. Sopronnál) erhielt am Nußbach (die heutige Ikva?) bis zum 
Fuß der Berge hin . . . Albrich zusammen 10 Mansen als Eigentum.« Teljes kép
telenség az ubi montana incipiunt extolli m illák mondatot Sopronhoz kapcsolni, 
hiszen a németség földrajzi szemléletében (az oklevelet a Salzach milletti Oster - 
mietingben állították ki !) Sopronnál a hegyek nem kezdenek kiemelkedni a sík
ságból, hanem ellenkezőleg, a síkságba ereszkednek alál
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Ez a Raaba helység Kumbergtől légvonalban 155 km-re fekszik, s így 
e két helység között elterülő területen kell megkeresnünk a Nuzpach 
és az Odinburch adatok helyét.

Ezt a területet rengeteg patak szeli át. Zahn (i. m.) említ egyet 
I433-ból : der iunge Nuspach zu Lembach. Egy Lembach helységet 
találunk a Raaba helységtől északkeletre, légvonalban mintegy 12 km-re ; 
Kumberg viszont mintegy 9 km-re fekszik tőle. Nagyon valószínű 
tehát, hogy oklevelünk Nuzpach adata erre vonatkozik. Zahn adatát 
ugyan egy másik Lembach helységre vonatkoztatja, eljárását azonban 
nem indokolja meg. Ha egyszer majd Stájerország egész névanyagát 
összegyűjtötték, ezt a mi szempontunkból lényegtelen részletkérdést 
is el lehet majd dönteni.

Ugyanezt kell mondanunk az Odinburch adatra vonatkozóan is. 
Ismerünk Ödenburg dűlőt a középkorból : 1394 : Oedenburch ; 1404 : 
»ackher gelegen ze Hértmonstorf vnd ist genant der Podm vnd stost 
ze nagst an Nikiein des Poschen veid, das da haisset Oedenburg«. Zahn 
ezeket az adatokat a Gráctól kissé északnyugatra, légvonalban mintegy 
42 km-re fekvő Mürz-menti Kapfenberg helység dűlőneveihez sorolja, 
de maga is megjegyzi : »Trotz des unfindbaren ,Hertmonsdorf’ geht 
die Urkunde von 1404 das Mürzthal an ; allerdings bei Hartmansdorf b. 
Ilz ist auch eine Ried .Oedenperg’«. Ez a Hartmannsdorf község az 
Ilz-menti Ilz várostól északra fekszik, tehát nem is olyan megtaíálha- 
tatlan. Kumbergtől keletre, légvonalban mintegy 35 km-re, Raaba 
községtől kissé északkeletre, mintegy 30 km-re fekszik. Úgy hisszük, 
a dűlőnév-anyag összegyűjtése ezt a mi szempontunkból lényegtelen 
kérdést ugyancsak meg fogja oldani, annál is inkább, mert itt a nagy
számú Ödenberg változatokat (ld. Sopron =  Ödenburg ~Ödenberg vál
tozatait !) is figyelembe kell majd venni. A mi szempontunkból csak 
az a lényeges, hogy Német Lajos 859. évi oklevelének Odinburch adata 
nem Sopronra vonatkozik. Ennek a ténynek településtörténeti jelentését 
a III. fejezetben fejtjük ki.

II. A helynév utóélete.

Felmerül most már a kérdés, hogy a kétségtelenül Sopronra vonat
kozó nyelvtörténeti változatok milyen történelmi folyamatnak emlékei. 
Bár az első pillanatban világos, hogy a nyelvtörténeti változatok fő- 
típusa (Ödenburg) egy ze der öden Burg vagy ehhez hasonló helyrajzi
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megjelölésből vonódott el,1 a többi típusváltozat miatt mégis többféle 
magyarázat keletkezett. Ezeknek a magyarázatoknak tudományos 
értéke változó, tudománytörténeti szempontból azonban érdemes e 
magyarázatok eredetét, elterjedését a XVIII. és XIX. századi helyrajzi 
irodalom alapján nyomon követni. A következőkben e folyamatnak 
csupán főbb vonásait rajzolhatjuk meg. E dolgozat keretében ennek 
azért van jelentősége, mert csak így világíthatunk rá azokra az indí
tékokra, amelyek az Ödenburg névvel és ennek településtörténeti jelen
tésével kapcsolatban sorozatos fikciókra vezettek.

Helynevünk magyarázóit kezdetben a név keletkezésének nyelv
lélektani okai nem igen érdekelték. A nyelvtörténeti változatok közül 
legtöbben természetesen csak az Ödenburg-típust ismerték, s megelé
gedtek azzal, hogy a helynév II. Ottokár idejében (1270-es évek) kelet
kezett. így találjuk ezt már 1777-ben B é l M á t y á s  nál2 és K o r a -  
b i n s k y  J á n o s  M á t y á s  nál.3 E magyarázatnak egyik változata 
az, amelyet többek között F é n y e s E l e k  (1851) is képvisel: »Oeden- 
burgnak németül azért neveztetik, mert Nagy Károly császár és III. 
Henrik elpusztították, később németekkel megültetvén«.4 Ez arra 
mutat, hogy már a XIX. század első felében a helynevet egyesek karo- 
lingkori germán-német telepítés emlékének fogták fel. A fejlődés további 
menete az, hogy a helynév mint a karolingkori telepítés bizonyítéka 
jelenik majd meg. Egyelőre azonban megelégszenek a név nyelvészeti 
magyarázatával. »Sehr wahrscheinlich brachte die Expedition Carl des 
Großen zuerst Deutsche nach Pannonien, welche von dem Lande, das 
die Avarén räumen mußten, Besitz nahmen . . . Diese, welche zum Theil 
schon Christen waren, fanden von dem unter den Römern in Flor ge
standenen Castrum nichts als Ruinen, die sie in ihrer Sprache, die öde 
Burg’ nannten . . .  so blieb dem Ort der Nähme, die öde Burg oder des 
Wohlklanges wegen in Ein Wort Oedenburg verschmolzen« — mondja 
B r e d e t z k y  S á m u e l  1804-ben.5 Magyarázata, amint látjuk, nem 
támaszkodik még az okleveles anyagra. A helynév új felnémet alakjából 
indul ki s természetesen még nem veheti figyelembe az állítólagos karo-

1 így először Schwartz i. m. 125. 1.
2 Compendium Hungáriáé geographicum, Posonii et Cassoviae, 1777. Bél 

magyarázatát vette át pl. Nagy Lajos : Notitiae politico-geographico-statisticae 
inclyti regni Hungáriáé, Budae, 1828.

3 Geographisch-Historisches und Produkten-Lexikon von Ungarn, Preßburg, 
1786. Ezt a felfogást képviseli még 1870-ben Rupp Jakab : Magyarország hely
rajzi története. Pest, 1870, 504. 1. (Oedenburg .puszta hely’).

4 Magyarország geographiai szótára, Pesten, 1851.
*Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungern III (1804), 212 —213.11.
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lingkori település magyarázatára az ófelnémet nyelv vallomását. Nem 
ismerheti még a helynévadás lélektani alapjait s így nem láthatja meg 
magyarázatának nyelvészeti nehézségeit : a die öde Burg kitételből 
u. i. egy Ödenburg alakváltozat elvonását nem igen lehet elképzelni. 
Mégis ez a magyarázat vált legismertebbé s Schwartz Elemér idézett 
könyvének megjelenéséig (1932) nem tűnt fel senkinek e magyarázat 
indokolatlansága. Változatai természetesen ennek a magyarázatnak is 
akadtak. »Die Deutschen haben sie Oedenburg genannt, wie Einige 
meinen, der oeden Ebenen wegen, die in der Stadt liegen« — az egyik 
változat 1842-ből.1 A másik szerint az öde Burg annyit tesz, mint 
,Burg oder Pfalz in der Öden’. Ezt képviseli még 1881-ben S c h w i c k e r  
J á n o s  H e n r i k , 2 akitől ezt 1886-ban U m l a u f t  F r i g y e s  is 
átveszi.3

A XVIII. század utolsó évtizedeiben az Ödenburg-ti^vis mellett az 
Edenburg-típus is felkeltette az érdeklődést. V á l y i  A n d r á s  (1799)4 * 
utal ugyan Nagy Károly és III. Henrik pusztításaira, mégis egy másik 
magyarázathoz csatlakozik: »Hemberger ellenben Eden, Berech v. 
Barack zsidó szavaktól származtattya, mely kies és gyönyörűség’ helyét 
jelent«. A magyarázat valószínűleg az Edenburg~Ernburch~Erpurech~  
Ödenberg változatokat vette figyelembe ; még valószínűbb azonban, 
hogy a magyarázat alapjául csak a helynév nyelvjárási alakja (e’npuakc ~  
e’npugx, v. ö. Schwartz i. h.) szolgált. A héberből való magyarázat 
emellett nem is olyan légbőlkapott, mint amilyennek első pillanatban 
látszik. 1526-ban ugyanis, amikor a soproni zsidóknak a városból való 
kiűzetése napirenden volt, a zsidók arra hivatkoztak, hogy a zsidó
temető sírfeliratai szerint is mintegy 600 esztendővel azelőtt laktak 
zsidók a városban, kiváltságaik pedig már 500 esztendősek is lehetnek.6 
Már a soproni zsidók történetírója sem fogadja el ezt az állítást (1896) 
s az 1526. évi soproni zsidóság szorult helyzetével magyarázza. A Ma
gyar-Zsidó Oklevéltár (1903) azonban, úgy látszik, hitelt ad neki6 és 
Sopron vármegye monografusa 1938-ban még ezen túlmenően is lehet
ségesnek tartja, »hogy a sírfeliratokra való hivatkozásuk helytálló volt

1 Kohl, J. G. : R e is e  in  U n g a rn , Dresden und Leipzig, 1842, 10. 1.
1 D ie  D eu tsch en  in  U n g a rn  u n d  S ieb en b ü rg en , Wien und Teschen, 18 

35., 211. 11.
* G eo g ra p h isch es N a m en b u ch  vo n  Ö s te rre ic h -U n g a rn , Wien, 1886.
4 M a g y a r  O rszá g n a k  le ír á s a , Budán, 1799, III, 274 1.
6 Pollák Miksa : A  z s id ó k  történ ete  S o p ro n b a n  a  legrégibb  id ő k tő l a mai n a p ig ,  

Budapest, 1896, 11. 1.
•Friss Ármin: M a g y a r - z s id ó  o k levé ltá r  I, Budapest, 1903, XXXVII. 1.
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és így tényleg máx a X. században lakhattak ezen a vidéken őseik«.1 
Persze ma már minden kétséget kizáróan tudjuk, hogy erről szó sem 
lehet. Ugyancsak a XVIII. század utolsó évtizedeiben vált ismeretessé 
az Erenburg-típus egyes változataival. Nyelvészeti szempontból ennek 
a típusnak magyarázata okozta eddig a legnagyobb nehézséget. Érthető 
tehát, hogy a XVIII. században az ehhez a típushoz fűződő érdekes 
hangtani jelenségnek magyarázata (Id. a III. fejezetet) még nem volt 
lehetséges. Éppen ezért a népetimológia segítette túl ezen a holtponton 
az érdeklődést. így lett az Erenburg-ból Ehrenburg, majd Ehrburg, s ennek 
magyarázatául szolgált a XVIII. század első felében már meglévő 
ú. n. etimológiai monda. Ennek eddig ismert első feljegyzése az 1757/ 
1766—1783-ig terjedő évekből származó, jelenleg a soproni domonkosok 
könyvtárában őrzött kéziratos krónika2 tartalmazza. A monda szerint 
Sopron környéke a régi időkben egy hatalmas úr birtoka volt. Ez az úr 
csecsemő leányát kitette az erdőbe, egy szegény szénégető kunyhója 
közelébe, mert a leány hosszú, csúnya foggal jött a világra. Nyolc év 
múlva, lelkiismeretfurdalástól gyötörve, leánya keresésére indult. Útköz
ben lovának ezüst patkója is elveszett, leányát azonban sikerült a szén
égetőnél megtalálnia, akinek felesége a csecsemőt fölnevelte. »Nach 
diesem beschenckte der Mit mit (sic!) dem seinerseits angenehmsten 
Funde hochbeglückte Mann die Armen, wohldenkenten Leute reichlich 
und ließ auf der Stelle der dürftigen Hütte ein Haus bauen, welches 
mit seiner uralten Bauart die Sage zimmlich rechtfertigt und noch heute 
zu Tag mit der städtischen Nummer 1 bezeichnet ist. Die Tochter 
blieb unverheurathet und bauete sich ein ansehnliches Haus zur Woh
nung. Dieses Haus soll den Namen Ehrburg geführt haben. — Man 
sagt, daß auch der Grund des Stadtthurms knapp an dem Haus No. 1

1 Belitzky János : S o p ro n  v á rm eg ye  tö rtén ete  I, Budapest, 1938, 373. 1.
2 E n ts te h u n g  d e r  S ta d t  E h rb u rg , O edebu rg , je tz t  O eden bu rg . Először ismertette 

Schwartz Elemér : D ie  E n ts te h u n g  Ö d en b u rg s . E in e  V o lk ssa g e , Neue Post vom 
24. Oktober 1920. V. ö. még Wirthoven Anton Fr. Chr. : D i e  Volksdeutsche For
sc h u n g sa rb e it im  N a c h k r ie g su n g a rn , Deutsche Forschungen in Ungarn VI (1941), 
284 — 285. 11. A krónika keletkezésének kronológiai rögzítését a kézirat elején 
található feljegyzés alapján végeztük. E szerint Reichenhaller Károly házán 
található felirat értelmében Sopron városát Sempronius Tuditanus alapította. 
Más források (pl. Bredetzky i. h.) e feliratot az ú. n. Hátulsó-kapura helyezik 
s egy XVIII. századi »tudóstól« származtatják. A két adat helyrajzi szempontból 
nem egyezik egészen pontosan, mégis ezek alapján csak a mai Müller Paulin- 
utca 2. sz. házáról lehet szó, amely 1757 —1766-ig volt Reichenhaller Anna Er
zsébet örököseinek, így Reichenhaller Károly kezén is. (V. ö. Thirring Gusztáv : 
S o p ro n  h á z a i  é s  h á z tu la jd o n o s a i  1 7 3 4 - tő l  1 9 3 9 - ig ,  S o p ro n , I 9 Í I .  31. 1.) A krónika 
feljegyzései az 1783. esztendőig tartanak.



Ö D E N B U R G 6 5 5

eben durch dieses Fräulein gelegt worden sei. — Anlangend das Huf
eisen, war ein solches noch vor einigen Jahren bei dem Hinterthor der 
inneren Stadt unter einem Gitter festgeschaidet sichtbar.

Nach den Verwüstungen Anno Christi 768—814 unter Kaiser Karl 
dem Großen und 1039—105  ̂ unter Kaiser Heinrich 3. verlor diese 
Stadt ihren früheren Namen Ehrburg und wurde Oedeburg genannt.« 
Feltűnő ebben a mondában, hogy az Ehrburg név keletkezését még 
Nagy Károly előtti időre, tehát a rómaiak és avarok korára teszi. Ha 
ebben következetlenséget is látunk, ma is el kell fogadnunk, hogy a 
megnevezett i-es számú ház (a mai városház helyén), a várostorony és 
környéke tényleg a soproni település egyik legrégibb pontja, hiszen 
Scarbantia capitoliuma is ezen a helyen állott.1 E magyarázat követ
kezetlenségén azonban még túlmegy az a XIX. századi feltevés, hogy 
a helynév Odin {Wodan) germán isten nevét őrzi (v. ö. az Odinburg 
alakváltozatot), aminek természetesen a régi elmélet szerint germán 
településre kellene vallania. B e l l a  L a j o s  1894-ben ítéli el ezt a 
magyarázatot ;2 ez a fenti héber magyarázathoz hasonlóan azonban, 
úgy látszik, napjainkig sem vesztette el vonzóerejét. Hiszen még az 
1932—34. években olvashattunk Mo ó r  E l e m é r  tollából »Ein Über
rest des altdeutschen Wodankultes in Westungarn«3 címmel egy érte
kezést, amely egy nyugatmagyar országi magyar településen (Rába- 
gyarmat) élő, a környékbeli németségnél ismeretlen aratási szokás 
alapján következtetett germán mitológiai kapcsolatokra. Ezeket hely- 
névfejtésekkel kiegészítve tetszetős, de ingatag településtörténeti elmé
letet állított fel, amely egy állítólagosán régi, Szentgotthárd-környéki, 
azóta állítólag letűnt, felszívódott németség meglétét lett volna hivatva 
igazolni.4 A személynévből való származtatás még újabban is felmerült. 
Melich János (Honf. M. 409. 1.) Pauler Gyulával (.pusztavár’) szemben 
a helynév jelentését illetően 1925—29-ben azt tartja : »valószínűbb 
,Odo vára’«.

1 V. ö. Alföldi András: K a p i tó l iu m o k  P a n n ó n iá b a n . Archeológiái Értesítő 
XXXIX (1920 — 22), 13. 1. ; Praschniker Kamill : A  s o p r o n i  k a p i tó l iu m i  is te n 
ségek, i. h. LI (1938), 29 — 44. 11-

* S o p ro n  v á ro s  f ö ld r a j z i  fek vése  és n eve , Sopron, 1894, XX. 1. Utána még 
Bedi Rezső : A  so p r o n i h ie n c -n y e lv já r á s  h a n g ta n a , Sopron, 1912, 1. 1. ; Schwartz 
i . m. 124. 1.

3 Deutsch-ungarische Heimatsblätter IV, 298—309,; V, 22—33.; VI, 82—103.11.
4 Moór Elemér nyomán azután K a r i  H a e s e r t  a Szepességben is Wo

dan (Donar) kultuszának nyomait vélte néhány helynévben feltalálni. V. ö. Z u m  
O rtsn a m e n  D o n n e rs m a rk  in  d e r  Z ip s ,  Ungarische Jahrbücher XVI (1936), 284 — 
286. 11.
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Bella Lajos azzal az elterjedt magyarázattal is foglalkozik, amely 
az Ödenburg nevet az idősb Plinius (Kr. u. 23—79) által említett »deserta 
Boiorum«-mal hozta összefüggésbe. A XIX. század második felében 
alig akad magyarázat, amely Plinius híres szövegét1 ne idézné Német 
Lajos 859. évi oklevelének Odinburch adatával kapcsolatban. Ezt a 
hagyományt az Odinburch =  Sopron azonosítás magyarázatára 1934- 
ben még Veszelka Lászlónak különben nagyon érdemes munkája is 
átveszi : »Feltűnő mindenesetre, hogy Plinius .deserta Boiorum’-jának 
értelmét adja vissza tulajdonképpen Sopron karoling neve, az Odin- 
burg« (i. m. 6. 1.). Igaz, Veszelka ezután rögtön meg is jegyzi, hogy 
»e két névnek összefüggésére gondolni nem is lehet«, mégis jó lett volna 
itt Bella figyelmeztetését elfogadni : »De hát föltéve, azonban el nem 
fogadva, hogy a germánok ennek a desertának az alapján nevezték 
volna el Sopront Ödenburgnak (Burg in der Öde), azt a kérdést vetem 
fel, váljon az a deserta mindig megmaradt-e pusztaságnak az egész 
római időszakon keresztül?« (i. m. XX. 1.) 2.

Amióta u. i. Oefele Félix kiadása (1763) révén Német Lajos 859 
évi oklevele ismeretessé vált (v. ö. az I. fejezetet), az Odinburch név 
a településtörténeti irodalomban már nem mint a 'karolingkori tele
pülés emléke, hanem mint bizonyítéka jelenik meg. Kaemmel említett 
műve (1879) ezen a téren az első komoly munka. Az utána következő 
településtörténeti irodalomra gyakorolt hatására már rámutattunk. 
»Das alte Scarbantia war zu Grunde gegangen und hatte eine Zeit lang 
öde gelegen ; denn als Odinburch, als ,öde Burg’ wird es zuerst 860 
genannt. Königliche Hufen beweisen deutschen Anbau ; ein paar erhielt 
davon der Passauer Landbischof Alberich ; doch reichte der Wald 
vom Gebirge noch tief hinab« (i. m. 271—272. 11.) — ezt írja Kaemmel 
többek között s ez az elméleti megállapítás minden településtörténeti 
munkába belekerült. Kaemmel megállapítása egyik műből a másikba 
vándorolt, s e vándorlás folyamán új meg új elemeket szedett fel, izmo
sodott, terebélyesedett. Sajnos, ez a fejlődés nem a sopronkörnyéki

1 »Noricis junguntur lacus Peiso, deserta Boiorum ; jam tamen colonia 
Divi Claudii Sabaria et oppida Scarabantia Julia habitantur (Historia naturalis 
III, 27).

2 Bella itt még megemlíti II. Henrik bajor király 895. évi oklevelét, »amely
ben a passaui püspökség birtokainak mesgyéjéül a Szt. Mihály- és Szár-hegyet 
nevezi meg (,usque ad montem S. Michaelis’ és /usque ad montana deserta’)«. 
Plinius szövege mellett a 859. évi Odinburch magyarázatára u. i. erre is hivat
koztak. Bella ezt is megcáfolja, mert szerinte a »montana deserta« a Bécs melletti 
*Kahlenberg«-re vonatkozik (i. m. XXI. 1.).
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terület IX. századi településtörténeti viszonyainak tisztázását, hanem 
ezeknek elködösítését hozta magával. Klebel Eduardig egyetlen tör
ténész sem vette magának a fáradságot, hogy elővegye a forrásokat 
s a bizonytalan adatokat kizárva, a megbízható adatokkal térképre 
vetítse Nyugat-Magyarország IX. századi történetét. Kaemmel követői 
ehelyett elméleteket állítottak fel, amelyek végeredményben egy fiktiv 
történetet hoztak létre. Erre a történetre Nagy Károly császár nim
busza nyomta rá a bélyegét. Nagy Károly 791 őszén mintegy 52 napos 
hadjáratban a Duna partján St. Andrä v. d. Hagental-tól (Klosterneu- 
burgtól nyugatra) egészen Győrig szorította vissza az avarokat, Győrből 
azután Sabaria (Szombathely) felé fordult s innen — ismeretlen útvona
lon — visszatért Bajorországba. Ezt követőleg az avar birodalom fel
bomlott, maguk az avarok a morvaszlávok fokozódó nyomása elől 
805-ben a Carnuntum (Petronell) és Sabaria (Szombathely) közötti 
területre húzódtak vissza.1 Eddig tart a valóság. A történeti fikciók 
éppen ennek a IX. század első felében létrejött Avariának hovatarto
zása és településtörténeti viszonyai körül alakultak ki. Ennek az Avariá
nak nyugati része nagyjából a mai Sopron és Moson megyék területére, 
valamint az ezektől északra a Dunáig elterülő keskeny alsóausztriai 
sávra terjedt ki. Kaemmelnek és követőinek nem tűnt fel, hogy ezen a 
területen semmiféle karoling településnek biztos nyoma nincsen. Az alsó
ausztriai Petronell (805 : Carnuntum) és Schönabrunn (833 : Sconi- 
brunn) u. i. ennek a területnek a legszélén feküsznek. Ebből arra kell 
következtetnünk, hogy Kaemmel és követői, akik még hittek a 859. 
évi Odinburch =  Sopron azonosításban, egyesegyedül ennek az egyetlen
egy helynévnek alapján építették fel Avaria nyugati részére vonatkozó 
településtörténeti elméleteiket. Eljárásuk nagyon egyszerű volt. Az Ava
riától délre és nyugatra eső terület viszonyai meglehetősen ismeretesek
nek látszottak (v. ö. Klebel említett térképét) s ezért, mi sem volt ter
mészetesebb, ezeket Avaria területére is érvényeseknek jelentették ki 
Ehhez csak az volt szükséges, hogy az egész Dunántúlt a Dunától a 
Dráváig Pannóniának nevezzék. így találjuk ezt Kaemmelnél: »Die 
Grenzen von Pannonien endlich ergeben sich was seine Westseite betrifft, 
schon aus dem eben Gesagten (=  Bécsi Erdő) ; im Norden und Osten 
waren sie durch die Donau gegeben, im Süden durch die Drau . . . Pan
nonien wiederum zerfiel auch unter fränkischer Herrschaft in 2 geson
derte Bezirke, nur daß sie den beiden römischen Provinzen Ober- und 
Unterpannonien nicht völlig entsprachen«. Felső- és Alsó-Pannónia

1 V. ö. Klebel : Siedlungsgeschichte des Dt. Südostens, 49 — 51. 11.

Évkönyv a® 1948. évre. 42
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között »begann die scheidende Linie an der Südoststrecke des Neu
städter Viertels etwa bei Wiesmath und lief dann hinunter an der Rab- 
nitz und der kleinen Raab bis zur Raab, deren Unterlauf sodann das 
fränkische Oberpannonien vom Unterlande schied« (i. m. 213. 1.). Jog
állásuk szempontjából a kettő között különbséget nem tesz : »Ebenso 
standen die Ostmark und die beiden Pannonien, welche alle stets als 
Nebenländer Baierns behandelt wurden, unter einer Central Verwaltung 
und zwar leitete dieselbe in oberster Instanz ein Beamter, dem auf der 
einen Seite der Markgraf der Ostmark, auf der andern zunächst die 
einheimischen Fürsten der Avarén in Ober-Pannonien, der Slaven in 
Unter-Pannonien untergeben waren, während er selbst direct nur das 
central gelegne Oberpannonien unter sich hatte« (i. m. 214—215. 11.). 
Ennek alapján azután Kaindl (1907) az »Ansiedlungswesen zur Zeit 
der Karolinger« jellemzésénél gyönyörű fikciót talál ki. Odinburch 
(Sopron) és Pécs mellett u. i. még Altenburg (Magyaróvár) és Miesigin- 
burg (Moson) is a karolingkori német települések közé kerül, amelyeket 
a szerző a következőképpen jellemez : »Im allgemeinen dehnte sich die 
Ansiedlung über Westpannonien bis zu einer Linie aus, die sich im 
Osten von Wieselburg (Moson) an der Donau über den Plattensee 
(Balaton) bis zur Drau (Dráva) zieht. In diesem Sumpf- und Waldgebiet 
hat deutscher Fleiß im Laufe des IX. Jahrhunderts eine Reihe deutscher 
Wohnplätze geschaffen, welche auch die Einfälle, Verwüstungen und 
Eroberungen der Mährer und Ungarn nicht ganz vernichtet haben« 
(i. m. 5. 1.). Ide tartozik még az a jellemzés is, amit Veszelka 1934-ben 
csupán a 859. évi oklevél alapján következtet k i : »A két birtokos 
névszerinti említése, a germán patak- és hegynév, az Odinburg helység
név, amelynek képzésmódja megfelel a germán helynévképzés szelle
mének, igazolják, hogy az Ostmark kulturmunkája néhány évtized 
alatt hatalmas eredményt mutathatott fel. Ezen kultúrmunka dicse
kedhet azzal, hogy felépítette a .romban heverő várat’ (Odinburch, ez 
a helyes megfejtése a helynévnek a délibábos okoskodások mellett . . .) 
s frank katonasággal szállotta meg a határ védelmére« (i. m. 10—11.11.). 
Amint az elmélet alól kihúzzuk a 859. évi oklevelet, az egész elképzelés 
megdől.1 Kaemmel elméletének ez a továbbélése azért jellemző, mert 
a vele járó nehézségeket két évvel Kaindl munkájának megjelenése 
előtt, 1905-ben Vancsa (i. m. 161—162. 11.) már felismerte. A »karolin
gische Ostmark« idevonatkozó megjegyzése után lapalji jegyzetben

1 Ide tartozik még az is, amit erről Huber Alfonz (Ausztria története, Buda
pest, 1899, I, 49. 1.) s az ő nyomán Belitzky János (i. m. 127. 1.) mond.
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ezeket mondja : »Meine Darstellung weicht hier von der Üblichen ab, 
aber selbst in Kämmeis sonst so lichtvollen Auseinandersetzungen bleibt 
die Stellung dieses »Pannoniens’ ganz unklar. Ich glaube betonen zu 
müssen, daß es sich hier keineswegs um ein getrenntes, sondern ein 
angegliedertes Verwaltungsgebiet handelt, und daß der Name lediglich 
einen geographischen Begriff bezeichnet«. Az Ostmark keleti részére 
vonatkozóan u. i. Vancsanak már egészen világos nézetei vannak : 
»Was die Ostgrenze südlich der Donau betrifft, so hat man zu unter
scheiden zwischen dem gesicherten und dem ungesicherten, beziehungs
weise dem bloß tributpflichtigen Gebiet. Das letztere erstreckte sich 
bis zur Raab, als die Grenze der ersteren kann ungefähr der Wiener 
Wald gelten. Bis dahin reichte die östliche Mark des Frankenreiches im 
engeren Sinne. Doch war dem Grafen das erst später im Laufe des 
Jahrhunderts gesicherte Land bis zur Leitha und das Tributgebiet der 
Awaren, später der Slawen untergeordnet«. Pannonia tehát ekkor nem 
politikai fogalmat jelölt, hanem általános földrajzi megjelölés volt. 
Klebel Eduard azután Vancsa szűkítésén is túlmegy. Említettük már, 
hogy Klebel 1935-ben hallgatagon elmellőzi a 859. évi Odinbnrch-adatot, 
sőt magáról a 859. évi oklevélről sem szól munkáiban. Elég egy pillan
tást vetnünk »Westungarn im 9. Jahrhundert« c. térképére (Hand
wörterbuch 672. 1.), hogy ennek okát megérthessük. Klebel a történeti 
források és a helynévanyag megbízható adatai alapján kijelöli a IX. 
századi Avaria és Pannonia határait. Sopron nem tartozik a politikai 
értelemben vett Pannoniához, hanem Avar iához, ezen az avar iái területen 
pedig egyetlenegy karolingkori település sincsen, hiszen az alsóausztriai 
Carnuntum (Petronell) és Sconibrunn (Schönabrunn) e területnek legszélén 
fekszenek, s valójában nem is tartoztak a IX. századi Avariához. Ha
sonló felfogást magyar részről elsőnek Schwartz Elemér hirdetett (i. m.) 
1932-ben s ezt azután német részről Klebel Eduard 1935-ben a »Hand
wörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums« első kötetében (647.1.) 
megerősítette : »Im Nord-Burgenland, wo vermutlich die Reste der 
Awaren saßen, fehlen sichere Spuren karolingischer Siedlung.«1

Ezzel felmerül annak a szüksége, hogy az Ödenburg név eddigi 
magyarázatait revízió alá vegyük s a fenti településtörténeti eredmé
nyeknek megfelelően állapítsuk meg a helynév településtörténeti jelen
tését.

Hasonlóan erről Kniezsa : Ungarns Völkerschaften, 118. 1.
42 '
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III . A helynév településtörténeti jelentése.

Már az altaichi évkönyvek anakronisztikus Deserta civitas adatá
nak tárgyalásánál megemlítettük (640. 1. i.j .), hogy településtörténeti 
szempontból nincs jelentősége, vájjon az adat hitelességének a forrás
kritika elvégzése után még fennmaradó nagyon csekély valószínűsége meg- 
áll-e? Miután ugyanis láttuk, hogy a 859. évi oklevél nem Sopronra 
vonatkozik, azonnal feltűnik, hogy az Ödenburg név hiteles nyelvtör
téneti változatainak sora a legjobb számítás szerint is az i2jo-es évek 
után, azaz több mint 200 évvel az altaichi évkönyvek adata után kezdődik. 
Ennek a körülménynek gondolkodóba kell ejtenie a településtörténészt, 
hiszen a város magyar nevére ekkor már jóval több, mint 100 esztendeje 
ismerünk adatot. Ettől függetlenül azonban az 1065—1075. évi Deserta 
civitas adat hitelességének még fennálló nagyon csekély valószínűsége 
sem jelent semmit. Amint a személynév semmit sem bizonyít feltétlenül 
viselőjének népiségére vonatkozólag,1 hanem csak a névadó környezetre 
jellemző, ugyanúgy nem szabad a helynevekből sem minden esetben az 
illető hely lakosságának népiségére következtetni. Amióta a település- 
történet a személy- és helyneveket is belevette bizonyító anyagába, 
azóta a nevek településtörténeti vallomásának kikövetkeztetése körül 
nagyon sok visszaélés történt. Ha valahol pl. egy német helynév buk
kant fel, ennek alapján mindjárt az egész település német népiségére 
és településtörténetére következtettek. Kniezsa István volt úgyszólván 
az első, aki 1938-ban e tekintetben határozottan óvatosságra intett : 
a németországi Mainz cseh nevének (Mohul) pl. a cseh nyelvben 1000 
esztendős hagyománya van, holott Mainznak sohasem volt cseh lakos
sága. Wien magyar Bécs nevére 1356-ból van eddig az első adatunk 
(s korábbi bármikor még előkerülhet), ki mondaná ennek alapján, hogy 
Bécs lakossága a XIV. században magyar volt?2 A helynév — hacsak 
nevében nem utal már egy bizonyos népiségre (pl. Olaszi stb.) — föl
tétien bizonyossággal csak azt bizonyítja, hogy a név valamely népiség 
települési területének bizonyos részén az első adat felbukkanása idején 
ismeretes volt. A víznevek bizonyító erejébe vetett hit ugyancsak túl
zásokra vezetett. A Lajta német nevére pl. 1074-ből szokás az első 
adatot idézni (Litaha). Vájjon következik-e ebből, hogy a XI. század
ban a Lajta egész folyása mentén németség lakott? Ha a Lajta régi 
magyar nevére 1208-ból van eddig az első adatunk (Sár ,Sár’), vájjon

1 Soproni viszonylatban erre v. ö. Mollay Károly : Középkori soproni csalá
nevek, Budapest, 1938.

2 V. ö. Kniezsa i. h. 119. 1
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ez azt jelenti-e, hogy a XII—XIII. században a Lajta egész folyása 
mentén magyarok laktak. Ugyanígy az 1065—1075. évi anakronisztikus 
Deserta civitas adat hitelességének még fennálló nagyon csekély való
színűsége legfeljebb amellett szólhatna, hogy Sopron a XI. században 
a németség előtt már ismert hely volt.

Amint mondottuk, az Ödenburg névre az első kétségtelenül hiteles 
adatok az 1270—1300-as évekből valók : a név keletkezését tehát erre 
az időre kell tennünk, vagyis Sopron a németség előtt ekkor válik isme
retessé. Mi volt az a történelmi esemény, amely éppen az 1270-es évek
ben tette Sopront ismeretessé a tőle nyugatra élő németség előtt ? II. 
Ottokár hadjáratai, főleg az 1268., az 1273. és az 1276. éviek, amelyek
ben átmenetileg Sopron is Ottokár kezére jutott.

Az a tény, hogy az első biztos Ödenburg-adat a XIII. század végéről 
való, annyit jelent, hogy a helynévnek az első lejegyzéskor a német 
szókincsben már mintegy 10—30 éves hagyománya lehetett. Egyáltalán 
nem valószínű, hogy ez a hagyomány ekkor már 200—230 éves lett 
volna, t. i. az altaichi évkönyvek Deserta civitas adatának hitelessége 
esetén ez az eset forogna fenn. Ha az altaichi évkönyvek adata valóban 
hiteles lenne, az Ödenburg névnek már 1065—1075-ben is mintegy 
10—30 éves hagyománnyal kellett volna rendelkeznie, s az 1065— 
1075-től 1273—1300-ig terjedő több mint 200 év alatt az Ödenburg 
névnek feltétlenül elő kellene fordulnia. Eddig azonban az 12J0—1300-as 
évek előtti időből az Ödenburg névre egyetlenegy biztos adatot sem ismerünk. 
Ezzel szemben feltűnő, hogy Edríszí (Idríszí) arab geográfus (1100 körül— 
1165) magyarországi itineráriumában Sopronnak csak magyar neve fordul 
elő.1 Az Ödenburg név tehát az 1270—1300-as években keletkezett.

így dől meg mindaz, amit Schünemann az állítólagosán karo- 
lingkori ödenburg-település keletkezéséről tisztán a 859. évi adat 
alapján állított : »Zwischen den Trümmern des alten Scarbantia 
lag der deutsche Ort Ödenburg...«2 E megállapításban két téve-

1 Sopron magyar neve Edriszínél nyolcízben fordul elő. J a u b e r t A m a -  
d e u s, a teljes Ediíszí kiadója és francia fordítója az Edriszínél előforduló alak
változatot C h eb ro u n a -(0 : hébrü n a)r\ak  olvassa. (V. ö. G éo g ra p h ie  d ’E d r i s i ,  Paris, 
1836, II, 371., 373-. 375. 11). R e u t e r j á n o s  ugyancsak Edríszí nyomán egy 
S ib r o n a  olvasatot közöl (G esch ich te  der S tr a ß e n  in  d a s  W ie n e r  B e ck en , Jahrbuch 
des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich, IX, 206. 1.). Edriszíre és az 
utóbbi adatra v i t é z  H á z i  J e n ő  dr.  soproni városi főlevéltárnok úr hívta 
fel a figyelmemet.

a Ugyanígy, amit erről az idézett Handwörterbuchban (I, 682. 1.) mond : 
»Ödenburg, das in einer Urkunde von 859 erwähnt wird, lag damals in einer deutsch 
besiedelten und unmittelbar der deutschen Herrschaft unterstellten Gegend.«
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dés van : i. Scarbantia nem dőlt romba. 2. A soproni települést 
a IX. században még nem hívták ödenburgnak. E két téves megálla
pítás ismét felveti a római-avar-magyar kontinuitás kérdését.

Amióta Pleidell Ambrus (i. h.) 1934-ben Schünemann Konráddal1 
ellentétben ezt a kérdést fölvetette, a magyarországi városok keletke
zése is más színben tűnik fel. Pleidell fejtegetéseit nem fogadta osztatlan 
elismerés. Igaz, munkájának részleteiben találhatók egyenetlenségek. 
A soproni kérdés vizsgálatából mégis azt a megállapítást kell leszűr
nünk, hogy e ponton Pleidellnek a lényeget illetően igaza van : »A ma
gyarországi városfejlődés alapjait tehát — mint a római birodalom 
romjain kialakult országokban mindenütt — a régi római városok 
képezték.«2

Schünemann, amint ezt Pleidell megállapítja, abból a feltevésből 
indult ki, hogy Pannonia régi római városait és kultúrájukat a nép- 
vándorlás elsöpörte, a honfoglaló magyarok, ugyanúgy mint a pannoniai 
szlávok viszont nem voltak városépítők, s így a magyar városképződés 
és városi kultúra a németeknek köszönhető. Pleidell észrevette, hogy 
Schünemann-nál tulajdonképpen megint egy »tudós hagyomány« át
vételéről, továbbfejlesztéséről van szó l XIV—XV. századi viszonyok
ból következtettek vissza a magyar városképződés kezdeteire. Kring 
Miklós világosan rámutatott arra, hogy a középkori magyar történet 
egyes jelenségei (társadalmi rétegek, városiasodás) nem mérhetők össze 
a középkori német történet kategóriáival. Schünemann említett vála
szában a német kereskedők szerepét igyekszik kidomborítani a XI. 
századi városképződési folyamatban. »Szent László II. törvénykönyvé
nek 18. cikke is azt mutatja, — mondja Kring — hogy a XI. században 
aligha érkeztek hozzánk nagy számmal városiasodást elindítani képes 
kereskedők. Mindaz, ami nyugateurópai volt középkori városainkban, 
legnagyobb részben a XII. századi, tömegesnek mondható bevándor
lások idejére vezethető vissza.«

A római-avar-magyar kontinuitás leglényegesebb kérdése, vájjon 
a római kultúra a pannóniai római uralom megszűnése után átélhette-e 
a népvándorlást s valamilyen formában fennmaradhatott-e a magyar 
honfoglalásig? Pleidell részletesen tárgyalja e kérdést, amelyre igennel 
válaszol. Fejtegetéseit bőséges példaanyaggal támasztja alá. Sopron

1 D ie  E n ts te h u n g  d e s  S tä d te w e s e n s  in  S ü d o s te u r o p a , Breslau und Oppeln, o. J.
2 I. m. 292. 1. Ezen nem változtat Schünemann válasza sem. V. ö. V o r

s tu fe n  des d eu tsch en  S tä d te w e s e n s , Vergangenheit und Gegenwart XXVII (1937). 
382 — 403. 11. V. ö. még Kring Miklós bírálatát : Századok LXXVII (1940), 219 — 
222. 11.
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szempontjából különösen a győri és a szombathelyi eredmények bírnak
jelentőséggel.

Győrt illetően az előkerült régészeti leletek alapján megállapítható, 
hogy a mai belváros területe volt a római Arrabonának is a központja : 
itt állott emelkedettebb helyen, vizektől védve a római castrum. A kö
zépkori város a római városra épült. Déli szélén az ásatások egy önálló 
népvándorláskori települést tártak fel. Az itt talált leletek IV. Béla 
kólával (1235—1270) hirtelen megszakadnak: ebből Pleidell jogosan 
arra következtetett, hogy a település XIII. századi lakói is azok között 
a polgárok között voltak, akiket V. István 1271-ben II. Ottokár had
járata után a várba telepített. E népvándorláskori telep alapítói a.varok 
voltak, s így érthető, hogy Nagy Károly 791. évi hadjáratában az ava
rokat miért éppen Győrig szorította vissza.1 Végeredményben tehát 
az a helyzet, hogy volt egy római város, s ebben egy vár ; a város mel
lett az avarok újabb települést létesítettek, amely 1271-ig állott fenn. 
A magyar vár topográfiaiig a római településnek lett folytatása. 1271- 
ben azután II. Ottokár pusztításai miatt az avar korban létesült tele
pülés 1271. évi lakosságát a magyar várba költöztették, a telep maga 
pedig megszűnt.

Savaria és a mai Szombathely helyrajzi kontinuitása ugyancsak 
fennáll. Az ásatások arra is fényt derítettek, hogy Savaria fóruma a mai 
székesegyház körül állott. Bár ez a helyrajzi kontinuitás minden eset
ben nem jelenti egyúttal a városi élet megszakítatlan folytonosságát 
is, mégis a városi élet kontinuitása itt sem szakadt meg s Nagy Károly 
791-ben Győrből — meglehetős kerülővel — nem Avarián keresztül 
Sopron felé, hanem a régi római úton, Sabarián keresztül vezette vissza 
Bajorországba megviselt seregét.

Sabaria római kontinuitásának még a tudata sem szakadt meg. 
Ahogy Német Lajos 860-ban is e néven ismeri, ugyanúgy az Arnulf 
király nevére 970 és 977 között hamisított oklevél, hasonlóképpen a 
X—XIII. századi hiteles oklevelek. Pleidell adataihoz még hozzá te
hetjük, hogy ez a tudat az egész középkoron keresztül él, s latin okleve
leinkben is folytonosan előtűnik a Sabaria név.2

Ugyanez már nem állítható Sopron rómaikori Scarbantia nevéről. 
Sem a IX., sem a X., sem a XI. századból Sopron nevére nincsen ada-

1 Azóta Lovas Elemértől tudjuk, hogy a honfoglaló magyarok Győrben 
még találtak avarokat s ezeknek temetőjébe is temetkeztek. Az avar-magyar 
kontinuitásra vall ez a körülmény is. V. ö. Oyór város régészeti katasztere, Győri 
Szemle XIII (1942), 14. 1.

* V. ö. pl. Czinár Mór : Index, Pest, 1866, továbbá Házi i. m. mutatóját.
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tunk, a Scarbantia név azonban az ezután következő időben sem fordul 
elő többet. A Scarbantia =  Sopron kontinuitásnak tudata annyira 
kiveszett, hogy amikor a humanisták érdeklődése nyomán, később 
pedig leletek révén a Scarbantia név újra ismertté lett, hosszú, évszá
zadokon át tartó vita alakult ki a név azonosítását illetően. A vélemé
nyek Sopron, Csepreg és Kis-Cenk körül oszoltak meg s a vitát vég
érvényesen csak a világháború előtti évek leletei alapján lehetett eldön
teni.1 A castrum Supmniense tehát nemcsak helyrajzi, hanem nyelvi 
szempontból is Scarbantia szerepét vette át.

Mi tehát végeredményben az Ödenburg név településtörténeti 
jelentése? Ugyanúgy mint Győrben és Szombathelyen, Sopronban is 
a magyar castrum helyrajzilag a rómainak folytatása. Az Előkapu és 
a mai városház helyén állott a scarbantiai fórum,2 s ez lett a magyar 
település legrégibb része. Innen indult el a castrum Supruniense, amely 
a mai belváros területére terjedt ki.

Amikor 805-ben az avarok megszállták a Carnuntum (Petronell) 
és Sabaria (Szombathely) közötti területet, Scarbantia is a kezükre 
jutott. Az avarok azonban — ugyanúgy mint Győrnél láttuk — nem 
a völgyben fekvő Scarbantiában települtek meg, hanem ettől északra, 
nagyjából a mai Szent Mihály plébániatemplomtól a scarbantiai amfi
teátrumig (Bécsi domb)3 húzódó dombokon. Veszelka László (i. m. 
5—16. 11.) 1934-ben megírta, hogy a castrum Suprun és Ödenburg »nem
csak történetileg, hanem helyrajzilag sem folytatásai egymásnak«. 
Veszelka még a 859. évi oklevél alapján Odinburgról beszél s ebből az 
oklevélből egy fiktiv karolingkori »frank őrhely« történetét következ
tette ki : »A karoling őrhely a Szent Mihály-temető és Bécsi domb közti 
emelkedésen feküdhetett, ennek környékén akadhatott a magyarság 
bajor földnépre. Az őrhelyet azonban a frank katonaság elhagyta, a 
magyarság viszont védővárát a közeli völgybe helyezte s így Odinburg 
elvesztette jelentőségét«. Persze, amint az elmélet alól kihúzzuk a 859. 
évi oklevelet, megszűnik a karoling őrhely és frank katonaságának, vala
mint a honfoglaláskori bajor földnépnek fikciója. A Szent Mihály- 
temetőtől a Bécsi-dombig húzódó telep a magyar honfoglalás előtt 
tehát nem bajor, hanem avar szálláshely; a mellette megmaradt Erd- 
burger-dűlő középkori alakja (1424 : »Ein sechczehentail Weingartens

XE vita ismét érdekes tudománytörténeti tanulságokat rejt magában. 
Itt csak a legszükségesebb adatokat jeleztük.

2 Itt ásták ki a kapitóliumi istenségek szobrait. V. ö. 655. 1. 1. j.
3 V. ö. Storno Miksa : A római amfiteátrum és nemeseum Sopronban, Sop

roni Szemle V (1941), 201 —214. 11.
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gelegen auf der Erdpurg«, Házi i. m. II, i : 29) nem »karoling őrhelynek«, 
hanem avar földsáncnak emlékét őrzi.1 A bajorok betelepülésének 
időpontjára Észak-Nyugatmagyarország X. és XI. századi település- 
történetéből semmiféle támpontunk nincsen. Kniezsa István (Ungarns 
Völkerschaften 117. 1.) Klebeltől függetlenül mutatott rá arra, hogy 
e terület magyar víznevei nem a németből kölcsönzöttek, sőt a Fertő 
(1074 : Vertowe) német neve (Neusiedlersee) s az ezzel összefüggő Nezsi- 
der (Neusiedel) név ellene mondanak a karolingkori német kontinuitás 
gondolatának. Nezsider, mint német neve is mutatja, új település 
(első adatok 1264: Zombothel, 1279 : Wylok!) s németsége a XIII. 
század második felénél korábbi aligha lehet. Sopronra nézve egyelőre 
annyi bizonyos, hogy a Szent Mihály-templom és a Bécsi domb között 
elterülő egykori avar telepet még 1330-ban is Burg-nak nevezték, amely
nek polgárságát Károly Róbert végérvényesen 1330 körül költöztette 
a városba.

Károly Róbert először 1328 június 7-én hagyja meg Sopron pol
gárainak, hogy mindazok, akik extra murum dicte civitatis laknak, 
kő- és faépületeiket, akármilyen jól is építették meg azokat, lerombolni 
és intra murum civitatis predicte ire tartoznak. A királyi parancsnak 
nem az összes érdekeltek engedelmeskedtek rögtön, amit a király rossz
néven is vett. »Datur nobis intelligi, — írja a király 1330 április 16-án 
— quod multi ex vobis in civitate nostra predicta interius domos et 
edificia habentes relictiis hiis extra civitatem in Burgo residerent. Et 
quia ex hoc cognoscimus intra manentibus preiudiciunt nasci et oriri, 
ideo quemadmodum prius, sic et nunc iterata vice firmo firmius preci- 
pimus per presentes, quatenus quicunque et quocunque sunt ex vobis 
in corpore civitatis domos, et edificia habentes et tamen in Burgo ma
nentes, statim audita continenda presencium intra civitatem ad sua 
edificia de Burgo debeant se transferre . . .« Bár ugyanekkor a város
bírót és a tanács tagjait, ugyanúgy, mint 1328-ban a soproni ispánt 
felhatalmazta az átköltözés végrehajtatására és ellenőrzésére, mégis 
egyesek a királyi parancs teljesítése alól még mindig kivonták magukat. 
Éppen ezért a király 1330 június 10-én szigorúan elrendeli, »quemad
modum iám pluries sub vinculo gravis pene sic et nunc sub firmiori 
honere mandantes firmiter per presentes, quatenus quicunque extra 
dictam civitatem nostram commorantur et intra eandem edificia desolata *

*Ma közvetlenül a Königsberg (Koronázódomb)-dülő tartozik e részhez. 
Ez III. Ferdinand 1625. évi koronázásának emlékét őrzi s mint XVII. századi 
dűlő az Erdburger-dülő területéből hasíttatott ki. V. ö. Kapuy Vitái : Adatok 
a Königsberg dűlőnév történetéhez, Soproni Szemle II (1938), 97 — 98. 11.
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sive loca edificiorum destituta editiciis habent et ipsa reparare et in 
eos residere negligunt, eos dicta editicia sua reparare et in locis editiciis 
destitutis facere editicia ac se in eodem transferre ad residendum aucto
ritate nostra compellatis ita videlicet, quod editicia sua extra civitatem 
habita residendo intra civitatem possidendi et in eis servandi inquillinos 
liberam habeant facultatem. Si autem iam ad plura mandata nostra 
premissa facere non curarent, extunc editicia et possessiones talium 
extra civitatem existencia et existentes auferatis et precium eorundem 
ablatorum edificiorum et possessionum ad opus municionis dicte civi
tatis nostre expendatis. Editicia quedam et loca vacua intra civitatem 
habita iuxta levem estimacionem aliis ementibus et reparare ac in eis 
residere volentibus venditioni exponatis . . .«x E három oklevélből 
Sopron középkori település- és társadalomtörténetének érdekes fejezete 
bontakozik ki.

Az oklevelek hangsúlyozottan különbséget tesznek belváros {intra 
murum civitatis) és külváros {extra murum civitatis)2 között. Ennek 
a külvárosnak egyik része volt az ú. n. Burg. Bár a burgum szó a közép
latinban , vár’-at és ,előváros’-t egyaránt jelenthet, mégis Veszelkával 
egyetértőleg azt valljuk, hogy az 1330. évi in Burgo és az 1300 körül 
már élő Oedenburc között összefüggés van. Az avarok földsáncának 
(v. ö. 1424-től kezdve auf der Erdpurg néven ismert dűlőt!) rombadőlte 
után is folytatódott az egykori avar település helyén az élet. Ez a Szent 
Mihály-templomtól a Bécsi-domb felé húzódó telep, amelyet az avar 
idők emlékeképpen a XIV. században még auf der Erdpurg, röviden 
auf der Burg megjelöléssel különböztettek meg, II. Ottokár 1268., 
1273. és 1276. évi pusztító hadjárataiban súlyos csapásokat szenvedett,3 
Midőn 1277-ben IV. László király a soproni castrumot polgárainak 
érdemeiért, »quae nobis in conseruatione Castri nostri Supruniensis, 
et in aliis omnibus contra regem Boemorum, regni nostri inimicum capi
talem . . . exhibuerunt indefesse, et graui necessitate compulsi, filios 
eorum regi Boemiae traditos in obsides, pro fidelitate nobis oberuanda

1 Házi i. m. I, i : 56 — 57. 11.
2 A belvárosnak és a külvárosnak az egész középkoron keresztül ez az 

elnevezése, mert csak a belváros volt fallal körülvéve. A külváros megerősítése 
a XVI. században következett be. Németnyelvű városi szövegeink is belvárosról 
( i n  d er  stat) és elővárosról (vo r  d er  stat) beszélnek az egész középkoron keresztül, 
noha a XV. században az előváros úgyszólván már egészen körülfogta a »város«-t.

3 Az a régi felfogás természetesen, amely az Ö d en b u rg  név keletkezését 
azzal magyarázza, hogy II. Ottokár a magyar várat (=  belváros) rombadön- 
tötte, a mesék világába tartozik. Ottokár 1273-ban is csak a várnagy árulása 
Tévén tudta Sopront elfoglalni. L. még alábbi
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non parcentes filiis, dictum castrum nostrum nobis illaese}  et sine 
periculo, filiis eorum apud dictum Regen Boemiae manentibus, resti
tuerunt«, városi rangra emelte, akkor indult az egykori avar település 
helyén (auf der oeden Burg) levő telep új fejlődésnek. Véleményünk 
szerint a németség nagyobbmérvű beköltözése is 1277 után kezdődött 
meg. Az 1330-ig dúló városi belviszály okát u. i. a németség számará
nyának gyors megnövekedésével hozzuk kapcsolatba. Királyaink még 
az 1277. évi várossáemelés előtt tudatosan gondoskodtak a castrum 
lakosságának szaporításáról, istápolásáról. Tudatos várospolitikáról 
Magyarországon csak IV. Béla (1235—1270) óta lehet beszélni. IV. Béla 
volt az, aki 1269-ben a királyi udvarnokoknak a soproni határban 
fekvő Udvarnok (Wdwornuk) nevű földjét a soproni polgároknak ado
mányozza mindazokért a szolgálatokért, »que nobis et regno dimicando 
contra theotonicos in confinio regni nostri exhibuerunt indefesse, et eciam 
in instanti nobis in pecunia numerata serviverunt«, valamint termő
földben való szegénységük miatt.1 2 Mindez rávilágít arra, hogy a sop
roni társadalomban ekkor a magyar és a földművelő elem volt túlsúlyban, 
amint ezt már Veszelka (i. m. 20. 1.) is hangsúlyozta. Ezt követőleg az 
udvarnoki földhöz csatlakozó Lövér (1265 : terra Luer) falunak, a ki
rályi szagittáriusok településének felét in ipsorum ciuium numeri 
augmentationem adományozza, amit utóda, V. István is megerősít; 
ennek az utóda, IV. László pedig 1277-ben ad conseruationem iamdicti 
castri et ad augmentationem ipsorum ciuium Lövér falu másik felének 
adományozásával tetézte ezt még meg. Lövér 1283-ban (willa Lwer 
iuxta Sopronium) még fennáll, 1304-ben már mint Sopron külvárosa 
(suburbium Supruniense) szerepel, azután többet nem hallunk róla, 
megszűnik.3 Lakói beköltöztek a castrumba, nevéből dűlőnév lesz 
(első adat 1390 : unter denLebárn), amely a falu emlékét mai napig őrzi.4

A várossáemelés azzal járt, hogy a király a soproni polgárokat 
kivette a soproni ispán joghatósága alól; a polgárok ezentúl maguk 
választják meg városbírájukat, aki főbenjáró ügyekben is ítélkezhet. 
Ez a kiváltság, valamint az ugyanakkor megadott a városba való sza
bad költözködési jog indítja el a castrumnak civitas-szá való fejlődését.

1 V. ö. az előző jegyzettel.
2 Nagy Imre : S o p ro n  vá rm eg ye  tö rtén ete  I, Sopron, 1889, 33. 1.
3 Fejér i. m. V, 2 : 375 — 376. 11. (v. ö. még Házi i. m. I, 1 : 6 .1.) ; Wenze 1 

i. m. IV, 380., Nagy i. m. I, 65. 1.
* A Lövér-kérdésre v .  ö. Maár Károly — Mollay Károly: A  s o p r o n i  é s  

so p ro n m e g y e i h e ly tö r tén e tirá s  m ó d szere  és fe la d a ta i, Soproni Szemle II (1938), 284 — 
288. 11.
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A németség élénkebb bevándorlása ekkor kezdődik.1 Mivel a castrum 
lakossága túlnyomórészt még magyar, a németség a belváros mellett 
elsősorban a Szent Mihály-templomtól a Bécsi domb felé húzódó tele
pülést, német nyelven az auf der oeden Burg elterülő telepet szállj a meg. 
Ebből az elnevezésből 1300 tájékán, tehát mintegy 20—30 éves hagyo
mány után vonódott el az Oedenburc név. Valóban első megbízható 
adataink mind ebből az időből származnak, még hozzá csakis olyan 
forrásokból, amelyek Ottokár hadjáratairól számolnak be. Ezek: 
Continuatio Vindobonensis {1273—1300) ; Continuatio Claustroneo- 
burgensis sexta (1273—1400) ; Continuatio Chronicae Magni presbyteri 
Reicherspergensis {1276—1300) ; Ottokar von Steier : österreichische 
Reimchronik (130g—1318/1500). Ezt az Oedenburc nevet azután alkal
mazták a belvárosra is. Erre a folyamatra világít rá fentemlített három 
oklevelünk, az 1328. és az 1330. évekből. A fent leírt névadási folya
matra ugyanebből az időből van még egy esetünk. Az Annales Sindel- 
fingenses az 1291. esztendőben emlékeznek meg egy Tübingen (Württen- 
berg) melletti, újjáépített castrumról, amely az Odmburc nevet nyerte : 
»De novo etiam castrum dictum Odinburc prope Tuwingen reaedificavit 
comes Gothefridus de Tuwingen et comes Eberhardus.«2

Amíg a bevándorolt németség várospolitikai szerephez nem jutott, 
belső viszály nem zavarta meg a castrum fejlődését.3 Ez az állapot 
azonban nem tartott soká, amint ezt IV. László 1283 július 25-én kelt 
oklevele m utatja: »Ex relacione fidelium nostrorum hospitum de 
Sopronio intelleximus, quod quidam eis derelicto castro nostro Supru- 
niensi in rure continue residerent, et ab honore et seruicio dicti castri se 
penitus retraxissent, et magna pars ipsius castri per hoc uacua haberetur.«4 
Mivel ezt a határmenti várat nagy éberséggel kell őrizni, — mondja 
tovább a király — ezért a zavargók birtokrészeik elvesztésének terhe 
mellett térjenek vissza a castrum falai közé. Az érdekeltek azonban 
e királyi parancsnak nem tettek eleget, mert III. András ugyanilyen

1 H o g y  k i r á l y a i n k  1 2 7 7  u t á n  m e n n y i r e  s z o r g a l m a z t á k  a  v á r o s  l a k o s s á g á 

n a k  f e l d u z z a s z t á s á t ,  m u t a t j á k  a z  e g y m á s u t á n  k i a d o t t  k i r á l y i  r e n d e l e t e k  ( 1 3 2 4 ,  

1 3 6 0 ,  1 3 6 8 ,  1 3 9 9 ) ,  a m e l y e k  m a g y a r o r s z á g i a k n a k  é s  k ü l f ö l d i e k n e k ,  k e r e s z t é n y e k 

n e k  é s  z s i d ó k n a k  e g y a r á n t  l e h e t ő v é  t e t t é k  a  S o p r o n b a n  v a l ó  l e t e l e p e d é s t  ( v .  ö .  

H á z i  i .  m .  I ,  i  : 4 1 . ,  1 2 3 . ,  1 4 2 . ,  1 4 7 . ,  2 5 8 .  11. ) .

2 Annales Sindelfingenses ( P e r t z  i .  m .  X V I I ,  3 0 6 .  1. ) .  A z  1 2 7 6 —  1 2 9 4 - i g  

t e r j e d ő  r é s z t  C o n r a d u s  d e  W u r m e l i n g e n  (j- 1 2 9 5 )  m i n t  s z e m -  é s  f ü l t a n u  í r t a  m e g .  

V .  ö .  P o t t h a s t  i .  m .  I ,  9 2 .  1.

3 F o r r á s a i n k  a z  Á r p á d k o r  v é g é i g  castrum-naik n e v e z i k  s  c s a k  a  X I V .  s z á 

z a d b a n  l é p  a  civitas  e l n e v e z é s  e l ő t é r b e .  V .  ö .  V e s z e l k a  i .  m .  1 8 .  1.

4 W e n z e l  i .  m .  I V ,  2 5 4 .  1. ; H á z i  i .  m .  I ,  1 : 1 0 .  1.
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tartalmú parancsot küld a polgárságnak egyik év nélkül keltezett 
oklevelében, »ut per vos castrum nostrum predictum magis muniatur«.1 
Károly Róbertnek 1317 október 28-án kiadott oklevele2 fényt derít 
e belső viszály elhúzódására és főokaira. E szerint a városbíró és a tanács 
tagjainak választása körül dúltak a pártharcok, amelyek miatt a kisebb
ségben maradt ellenzék — mint Kr. e. 494-ben a római plebejusok — 
kivonult a városból {civitas), megtagadta az engedelmességet a városi 
tanácsnak s a városi terhek viselése alól is ki akarta vonni magát. Mon
danunk se kell, ez az ellenszegülés alapjaiban fenyegette a város további 
fejlődését annál is inkább, mivel a városból kivonult ellenzék auf der 
oeden Burg (Oedenburg) nyilván egy önálló telep létesítését határozta el. 
Éppen ezért a király meghagyta, ut iudex et iurati vel iudicis assessores 
per communitatem dicte civitatis nostre pari voto et communi consilio 
eligantur. A bajt még növelte az a körülmény, hogy éppen ebben az 
időben a várost hatalmas tűzvész pusztította végig, amelynek casu 
inopinabili a város kiváltságlevelei is áldozatul estek. Két héttel a fenti 
oklevél kiadása után, november 12-én ezért Károly Róbert újból meg
erősíti a soproni polgárokat azokban a szabadalmakban, amelyeket 
a budai és a székesfehérvári polgárok is élveznek. Milyen mélyrehatóak 
voltak az ellentétek, mutatja Károly Róbert 1318 július 25-én ez ügy
ben kiadott újabb rendelete, amellyel a még mindig ellenszegülőknek 
személyi és vagyoni büntetést helyezett kilátásba.3 Az ügy ezzel 
azonban még korántsem zárult le. Károly Róbert fentidézett 1328. és 
1330. évi három oklevele derít végül is teljes fényt a belviszály teljes 
lefolyására és zárja le a közel félévszázadig tartó belső harcot. Ezekből 
az oklevelekből kitűnik, hogy az ellenszegülők elhagyták és parlagon 
hevertették belvárosi házaikat és házhelyeiket, az ú. n. Burgba {— Öden- 
burg) költöztek s a jelek (a városi tanács iránti engedelmesség, a városi 
terhek viselésének megtagadása) szerint ott egy önálló telepet akartak 
létesíteni. Ezt a feltevést igazolja az első két oklevél (1328, 1330 április 
16), amely szerint a lázadó polgárok a Burgon épült kő- és faházaikat 
lerombolni s városi házaikba visszaköltözni tartoznak. Mivel az ügy 
már 1283 óta húzódott s az 1317., 1318., 1328. és az 1330. évi április 
16-i királyi parancs sem járt kellő eredménnyel, ezért Károly Róbert 
1330. évi június 10-én szigorú utasítást küldött a városi tanácsnak, 
hogy a még mindig ellenszegülő polgárok belvárosi házaikba tüstént 
visszatérjenek, üres házhelyeiken házakat építsenek, állandóan a város-

1 Hazai Okmánytár I I ,  G y ő r ö t t ,  1 8 6 5 ,  2 5 .  1.

2 H á z i  i .  m .  I ,  i  : 2 9  — 3 0 .  11.

8 I .  h .  2 9 . ,  3 0 . ,  3 3 .  11.
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ban lakjanak, a zsellérek ellenben továbbra is szabadon megmarad
hassanak a Burgban. Ugyanekkor a tanács jogot nyert arra, hogy a még 
ezek után is ellenszegülő polgároknak a Burgban levő házait és egyéb 
ingatlanait kobozza el, a még üres belvárosi házhelyekkel együtt alacsony 
összegért bocsássa eladásra, a befolyt összeget pedig a város erődítési mun
kálataira fordítsa. Ennek a szigorú rendeletnek meg is volt a hatása, 
mert e viszályról ezután nem hallunk többé.1 Az ellentétek elsimulása 
bizonyára azzal is összefüggött, hogy a németség számaránya a város
ban egyre nőtt, s ezáltal a város ügyeinek intézésében mind nagyobb 
befolyást nyert. így három évtized múlva, 1361-ben a német nyelv 
a városi kancelláriába is bevonul. Bár a latin nyelv a soproni írásbeli
ségben egyelőre még megtartja uralkodó szerepét, a város első telek
könyve 1379-ben már német nyelven készül el.2 A németség előre
törése a városi igazgatás szervezetét is átalakítja. 1330-ban Károly 
Róbert még a városbírónak, magyar gyakorlat szerint a város fejének 
adja ki utasításait, de már ekkor ott van mellette a polgármester (első 
adat 1321-ből), aki rangban egyelőre még a városbíró után következik. 
A polgármesteri tisztség súlyajiémet hatásra (Bécs !) egyre nő s az 1375. 
évi Szent György-napi (április 24.) tisztújításkor már a polgármester 
kerül a város élére.3 így változott meg a várossáemelés óta eltelt egy 
évszázad alatt a város lakosságának népiségi összetétele. Mennyi volt 
ebben a XIV. század végén a magyarság és a németség pontos aránya, 
egyelőre nyilt kérdés marad. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a 
németség túlsúlyba került s a város vezetését magához ragadta.

A félévszázadig tartó belviszálynak 1330-ban való elsimítása két 
szempontból érdemel figyelmet. Társadalomtörténeti szempontból je
lentős a tehetősebb polgári elemnek a belvárosban, a szegényebbnek, 
a polgárjoggal nem rendelkezőknek a külvárosban való tömörítése. 
Ez a fejlődés olyan társadalmi csoportosulást hozott létre, amelynek 
alapja a vagyon, mégpedig az ingatlan vagyon lett. A XV. század 
elejére a város lakosságának már túlnyomó része német s így népiségi 
különbség feszültséget már nem eredményezhetett. Ehelyett a jelzett 
társadalomtörténeti fejlődés ú. n. társadalmi kérdést termelt ki,s ez a 
belvárosi polgárság mint a városi hatalom igazi birtokosa s a vagyon
ban, de főleg számban egyre növekvő külvárosi polgárság között egyre

1 V. ö. még Házi Jenő : A soproni polgárjog megszerzésének története, Sop
roni Szemle V (1941), 269 — 274. 11.

2 Erről bővebben Veszelka i. m. 37 — 57. 11.
8 V. ö. Gárdonyi Albert: A polgármesteri tisztség eredete és fejlődése hazánk

ban, Városi Szemle XXV (1939), 360 — 361. 11.
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erösbödő feszültséget hozott létre, amely 1426-ban nyílt lázadásban 
tört ki.1 Ennek ellenére az egész XV. században a társadalmi emel
kedés egyetlen módja belvárosi háznak, részháznak megszerzése, bel
városi családba való beházasodás, ennek révén a belvárosba való köl
tözködés elérése lett.2

Az Ödenburg név számára a belviszály lefolyása jelentésbővülést 
hozott. Abban a mértékben, ahogy a németség a belváros ügyeinek 
intézésében mind nagyobb súllyal kezdett szerepelni (ennek első jelei, 
amint láttuk, 1283-ban jelentkeznek), mind nagyobb számban kép
viselteti magát a belváros polgárai közt, az Ödenburg nevet annál sűrűb
ben kezdik az egész városra használni. Az 1361-ben kiadott első német
nyelvű városi kiadvány bekezdése ebben az értelemben tehát több 
évtizedes hagyományt szentesített : »Wir Nikus Gaizzel di‘ czeitrichter 
und di* geswaren purger mitsampt der gmain in Odenburch«.3 Ekkor 
kezdődik meg tulajdonképpen az Ödenburg név önálló élete s ez a XV. 
században kitermeli a helynévnek mindazon változatait, amelyek a 
XVIII. századtól kezdődőleg a magyarázatokban szerepet játszottak.

E változatok közül az Ödenburg-iöti-pus volt a legelterjedtebb 
(Odenburg ~Oedenburg~Ödenwurg stb.). A kancelláriai nyelvben ez a 
használatos. Ennek illabiális szókezdettel ellátott alakváltozata az 
Edenburg-típus, amelyben lehetetlen fel nem ismernünk a mai nyelv
járási ~e npuakc npuvx alakot. A soproni nyelvjárásban ugyanis a 
középfelnémet ö (<  ófelnémet b) illabializálódott: kfn. boese >  nyj. 
pes; kfn. oede-n (<ófn. bdi-n) >  nyj. ~en "Öde’.4 Ezeknek csupán 
írásváltozatai az Oidemburchg~Oydenburg~Eirnburg alakok, ahol az 
oi~oy~ei az 0 (ö) ~e jelölésére jelenik meg (v. ö. még : geweisen gewe
sen’; phleig .pflege’ !). Ez a jelölésmód kimondottan középnémet, tehát 
nem bajor-osztrák jellegű.6 Ilyen labiális ̂ illabiális alakpárt képez
nek az öudenwurck ~Eudenburg változatok, ahol az öu~eu valószínűleg 
kettős magánhangzót jelöl. Ez úgy jöhetett létre, hogy az Öden-~Eden- 
d hangja a nyelvjárásban redukálódott, helyébe az ú. n. »Stoßton« 
lépett, s ebből éreztek ki egy kettős magánhangzót; öden->ö'n>öun— ;

1 V .  ö .  H á z i  : Sopron sz. kir. város tört. I ,  2  : 2 9 3  —  2 9 7 .  11. A z  1 3 7 9 .  é v i  

t e l e k k ö n y v  a l a p j á n  H á z i  J e n ő  a  b e l v á r o s  l a k o s s á g á t  1 3 7 9 - b e n  p a p o k  n é l k ü l  1 1 2 8 - r a ,  

a  k ü l v á r o s é t  u g y a n a k k o r  1 0 0 0 - r e  b e c s ü l i .  A z  1 4 2 4  —  2 7 .  é v e k i g  e h h e z  k é p e s t  

5 9 % - o s  g y a r a p o d á s  á l l o t t  b e .  V .  ö .  H á z i  i .  m .  I I ,  2  : V I — V I I .  11.

* V .  ö .  M o l l a y  K á r o l y  : Soproni élet a 15. század második felében, S o p r o n i  

S z e m l e  V  ( 1 9 4 1 ) .  1 0 9 — 1 2 2 . ,  1 5 3  — 1 7 2 .  11.

* H á z i  i .  m .  I ,  i  : 1 2 4 .  1.

* V .  ö .  B e d i  i .  m .  3 0 ,  1.

6 M o s e r ,  V i r g i l  : Frühneuhochdeutsche Grammatik I ,  H e i d e l b e r g ,  1 9 2 9 ,  2 0 .  1.
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eden->e'n->eun~. Az írásban azonban a d-ve 1 való jelölés hagyománya 
őrződött tovább, mégis v. ö. pl. az Onburchk változatot, amely a d teljes 
redukciójára mutat. Ennek az említett »Stoßton«-nak hatása az írás
módra jelentkezik azután az Orenbürch~Eerenburg-típusban s írás
változataiban. A XV. századi soproni német nyelvjárásnak e jelen
ségére egyszer már rámutattunk. A Kari családnévnek soproni Kadl 
változata pl. úgy jött létre, hogy az l előtt az r redukálódott, mert az 
l-t délnémet kicsinyítőképzőnek érezték s helyébe a »Stoßton« lépett : 
Karl>Ka’l. Az írásban ezt a Kadl változat fejezi ki.1 Ilyen alakpárok 
még : Karlburg ~Kadelburchk (Házi i. m. i. 5 : 216) ; Klorenauer ~  
Knodenawer (i. m. II. 5 :44); Erlau ~Edlaw; Irnfrid ~ Idnfrid t; 
Durlaz~Dudlas2. Az Orenbürch~Eerenburg-tíip\isná.\ e jelenségnek 
fordítottjáról van szó. Az ö’npu?x~e’nptiex alakváltozatokban a »Stoß
ton «-ból egy redukált r-re következtettek vissza, azaz a »Stoßton«-t 
nem í2-vel, hanem r-rel jelölték : Ödenburg ~Edenburg helyett tehát 
egészen logikusan Orenburg ~Erenburg írásváltozatot jegyeztek le. 
Egyszerű írásváltozatot képvisel az Adenburg~Adenwürkch-típus, 
fonetikus írásmódra mutatnak az Odinburg~Edinburg változatok. Itt 
minden bizonnyal az ödn-r^>edn- sonans w-jének jelöléséről van szó.

IV . Módszertani tanulságok.

Az Ödenburg névhez kapcsolódó nyelvészeti és történeti kérdéskör 
áttekintése nagyjából a következő módszertani tanulságokat rejti 
magában. A nyelvésznek egy-egy helynév nyelvtörténeti változatainak 
összeállításánál minden esetben először a tekintetbe jövő történeti for
rások forráskritikáját kell nyelvészeti szempontból elvégeznie. Ez annyit 
jelent, hogy a történeti forráskritika eredményeit nyelvészeti szem
pontból kell kiaknáznia. A helynév településtörténeti jelentésének meg
állapításánál viszont a történész nem járhat el csak egy bizonyos elv 
szerint, mert az egyes helynévtípusoknak más és más településtörténeti 
jelentésük van. E településtörténeti jelentés megállapításához a törté
nésznek ismernie kell a helynév eredetét, keletkezésének nyelvlélektani 
okait. Mindez azt tételezi föl, hogy a történész legalább annyi nyelvé
szeti ismerettel rendelkezzék, hogy a helynévből levont településtörténeti 
következtetéseket a nyelvészeti eredményekkel összhangba tudja hozni.

Mollay Károly.
1 M o l l a y  : K ö z é p k o r i  s o p r o n i  c s a l á d n e v e k ,  3 5 .  1.

* M á s o d i k  s o p r o n i  t e l e k k ö n y v  1 . ,  2 2 2 . ,  2 8 8 .  11. ( V á r o s i  l e v é l t á r  L a d .  I X  e t  

I .  n r .  2 ) .



BARS MEGYE VEREBÉLYI JÁRÁSÁNAK 
NEMZETISÉGI VISZONYAI AZ ÚJKORBAN.

Bars vármegye területe földrajzilag három, egymástól eltérő táj
egységből áll. A megye északi, nagyobb fele középmagas hegyvidék, 
amelyből a Tribecs és a Ptacsnik a Nagy Fátra csoportjához, a Selmec- 
bányai-Újbányai- és a Körmöcbányai-hegyvidék a Magyar Érchegy
séghez tartozik. A hegyektől délre alacsonyabb vidék terül el. Ez ismét 
két részre oszlik : délkeleten, a Garam folyó mentén a Barsi-alföld, 
délnyugaton pedig az említett északi hegységek ellapuló földhullámaiból 
alakult alacsony dombvidék, nyugati szélén a Zsitva völgyének termé
keny lösz-lapályától kísérve.1

A megye közigazgatási egységei meglehetős pontosan követik a 
földrajzi adottságokat. A hegyvidék északi részét a Ptacsnik gerincétől 
nyugatra az oszlányi, keletre a garamszentkereszti járás foglalja magá
ban,2 az egészen északkeleti sarok pedig Körmöcbánya város területe. 
Az oszlányi járástól délre, illetőleg a garamszentkeresztitől nyugatra 
az aranyosmaróti (régebben kistapolcsányi) járás terül el, középpont
jában a Tribecs és Újbányai hegyek által határolt Zsitva-medencével, 
ehhez csatlakozik keleten a hegyvidéknek Újbánya város területe által 
elszakított darabja. A Barsi-alföld közigazgatási középpontja Léva,

1 C h o l n o k y  J e n ő :  Magyarország földrajza ( B u d a p e s t  1937) 32., 3 4 8  — 9. 
361. 1. és 7. á b r a .  —  R u f f y  P á l  : Bars vármegye gazdasági leírása. B u d a p e s t  

1901. ( M e g y e i  m o n o g r á f i á k  9.), K l n y .  a  K ö z g a z d a s á g i  S z e m l é b ő l .  —  Magyar- 
ország vármegyéi és városai. S z e r k .  B o r o v s z k y  S a m u .  B a r s  v á r m e g y e  ( e z e n t ú l  

r ö v i d í t é s b e n  : B a r s  v m . )  : O s v á t h  G y u l a  : Bars vármegye természeti viszonyai. — 
i  : 200.000 t é r k é p e k  : 36° 4 8 ° ,  36° 4 9 0, 370 4 9 0 l a p o k .

2 E z  a  k é t  j á r á s  a  t i z e n n y o l c a d i k  s z á z a d b a n  m é g  » f e l s ő  j á r á s «  n é v e n  e g y b e  

t a r t o z o t t .

Évkönyv az 1942. évre. 43
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a dombvidéké Verebély. A verebélyi és aranyosmaróti járás közös 
határát ugyan természeti adottságok kevéssé okolják meg, mert mind
kettőt a Zsitva széles völgye köti össze, viszont a két járás együtt igen 
nagy, hosszan elnyúlt területet alkotna, így tehát érthető a körülbelül 
felezőponton való kettéosztás. A természetes határ hiánya folytán ezen 
a ponton, valamint a lévai járás felőli oldalon a járás határai idők 
folyamán változásokon mentek keresztül. A verebélyi járás u. i. régeb
ben kisebb volt, mint a XX. században, amennyiben Néved, Zsitva- 
újfalu, Nagy- és Kisvezekény és Veresvár a kistapolcsányi, Gyékényes, 
Nagy- és Kis- Győröd, Mohi, Alsó- és Felsőpél pedig a lévai járáshoz tarto
zott.1 Tárgyalásunk további folyamán azonban a verebélyi járást nem 
ezen régebbi, kisebb alakjában vettük alapul, hanem mindenkor az 
1910-ben fennállott közigazgatási határokat tartjuk szem előtt.

A természeti adottságok és az ezeknek alapján megállapított köz- 
igazgatási egységek sok tekintetben a megye nemzetiségi képét is jellem
zik. Ha az 1910-i népszámlálás adatait térképre visszük, azt látjuk, 
hogy Bars megye legnagyobb részében a magyar-tót nyelvhatár elég 
világosan a hegyvidék és síkság határán húzódik.2 A két északi járás, 
az oszlányi és a garamszentkereszti a tótságnak úgyszólván megsza
kítatlan települési területe. Kivétel csak Körmöcbánya és a környező 
falvak német lakossága. Bár sok jel mutat arra, hogy a középkorban 
a magyarság szerepe erősebb volt ezen a vidéken, mégis eddigi adataink 
arra mutatnak, hogy összefüggő magyar település-területet errefelé 
korábban sem kereshetünk.

A hegyvidék zárt tót tömegével szemben szintén egységes jellege 
van a Barsi-alföldet magában foglaló lévai járásnak, amennyiben lakos
sága, eltekintve a Lévától északra fekvő tizenegy községtől (Garam- 
szöllős, Csejkő, Solymos, Garamapáti, Garamújfalu, Garamkeszi- 
Dobóberekalja (Podluzsány), Garamkelecsény, Ó-Bars, Nagykosz, 
mály, Tolmács) tiszta magyar lakosságú. A nagyobb részben hegyes, 
kisebb részében a Zsitva-medencét magában foglaló aranyosmaróti 
járásban összesen három magyar többségű községet talált a népszám
lálás 1910-ben : Aranyosmarótot, Lédecet és Béládot. Még további 
kutatásokra vár annak megállapítása, hogy vájjon korábbi századokban 
hogyan alakult ennek a vidéknek nemzetiségi képe.

1 Lexicon universorum regni Hungáriáé locorum populosorum. M a g y a r o r s z á g  

h e l y s é g e i n e k  1 7 7 3 - b a n  k é s z ü l t  h i v a t a l o s  ö s s z e í r á s a .  K i a d j a  a  m a g y a r  b é k e k ü l d ö t t 

s é g .  B u d a p e s t  1 9 2 0 .  ( E z e n t ú l  r ö v i d e n  : L e x i c o n . )

2 A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. ( M a g y a r  

S t a t i s z t i k a i  K ö z l e m é n y e k .  Ű j  f o l y a m  4 2 . )  B u d a p e s t  1 9 1 2 .
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Az említett négy járás akár eredeti, akár történetileg kialakult, 
de mindenesetre meglehetősen egységes nyelvi jellegével szemben a 
verebélyi járásban a legtarkább változatossággal találkozunk, amely 
semmiképpen nem látszik természetes fejlődés eredményének. A járás 
északi, Aranyosmarót felé nyúló kiszögellésében fekvő négy község : 
Nagy- és Kisvezekény, Barsvörösvár és Néved tót többségű. Ezektől 
délre nyolc magyar többségű község következik : Zsitvaújfalu, Aha, 
Verebély, Tajnasári, Tild, Csiffár, Mohi, Zsitvagyarmat. Ezen alul 
a járás egész középső és nyugati felét tót többségű községek foglalják el. 
Egységes nyelvszigetüket csak egy magyar többségű község tagolja két 
csoportra : Töhöl. Ettől keletre van a tót többségű Felső- és Alsó- 
győröd, Gyékényes és Ény ; nyugatra pedig Mellek, Lüle, Nagymánya, 
Fiiss, Valkház, Szenese, Belleg, Hull, Rendve, Új-Lót. A járás keleti 
felén ismét hét községből álló összefüggő magyar nyelvterületet talá
lunk : Alsó- és Felsőpél, Besse, Pózba, Baracska, Fajkürt és Fakó- 
vezekény. Hogy a nemzetiségi kép még tarkább legyen, a tót területen 
túl, a járás délnyugati sarkát egy magyar község, Zsitvabesenyő és 
egy vegyes, Óhaj (50% magyar, 48% tót), a délkeletit pedig, túl a ma
gyar nyelvterületen, egy tót lakosságú község, Cseke foglalja el. (IV. 
térkép.)

Az 1910-i adatok alapján ugyan azt is el lehetne képzelni, hogy 
itt a lévai járás, valamint Komárom és Esztergom megyék magyar 
lakosságának nyugati és északi, Nyitra megye déli része tót lakosságá
nak pedig keleti előnyomulásáról és összetalálkozásáról van csak szó, 
ennek a körülménynek azonban nemcsak az az újabb megállapítás 
mond ellene, hogy Nyitra megye déli részének lakossága még a XVI. 
század végén is egészen magyar jellegű volt és a tótság oda csak a XVII. 
és XVIII. században szivárgott be,1 hanem már csak az 1910-inél 
húsz évvel korábban tartott, 1890-i népszámlálás is.2 Ennek eredmé
nyeiből ugyanis az tűnik ki, hogy az említett húsz esztendő alatt szám
ban ugyan nem valami jelentős, de jellegénél fogva a nemzetiségi képet 
jelentékenyen módosító változás állott be, amennyiben Ény és Lüle 
1890 óta kapott csak gyönge tót többséget, Alsópél, Fakóvezekény, 
Zsitvaújfalu, Táj na és Sári (1890-ben még külön falvak) viszont azóta 
vált magyar többségűvé. Óhaj tót többsége pedig 1890 óta adott helyet

1 H e r z o g ,  J o s e p h  : Plébiscite et histoire. L e s  H o n g r o i s  n e  r e v i n d i q u e n t  

q u e  l e s  t e r r i t o i r e s  o u  i l s  s o n t  a u t o c h t o n e s .  T i r a g e  a  p a r t  d e  l a  « N o u v e l l e  R e v u e  

d e  H o n g r i e  » . N o v e m b r e  1 9 3 8 .  ( A  B a r s  m e g y é r e  v o n a t k o z ó  r é s z  j e l e n  é r t e k e z é s  

a n y a g g y ű j t é s é r e  t á m a s z k o d i k . )

* A magyar korona országainak helységnévtára. B u d a p e s t  1 8 9 2 .

43*
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a két nemzetiség kb. egyenlő arányának, a magyarság alig észrevehető 
többségével. Ebből nemcsak az következik, hogy korábban a járás két 
magyar nyelvszigete összefüggött, hanem az is, hogy ez az egységes 
magyar nyelvterület a járás közepét foglalta el, minden oldalról tót 
többségű területektől körülvéve. Különösen jelentős e tekintetben az 
Alsópél, Fakóvezekény, Cseke által alkotott területsáv, amely tót 
lakosságával majdnem egészen elszakítja a járás magyar lakosságát 
a lévai magyarságtól, de a komárom-és esztergom megyei magyar nyelv- 
területekkel is csak egészen jelentéktelen az összefüggés.

A magyarságnak ez a központi elhelyezkedése még világosabban 
kitűnik az első, nemzetiségi viszonyokat feltüntető összeírásból, amely 
1773-ban készült. Eszerint Aha, Verebély, Gyarmath (Zsitvagyarmat), 
Tild, Csiffár, Mohi, Töhöl, íny (Ény), Setét Kuth (1910-ben Bessével 
egy községet alkot), Felső Pill (Pél), Besse, Pózba, Baracska, végül 
Óhaj, Besenyő és Lót magyar többségű községek, a többi mind tót 
többségű.1

A magyarságnak ez a központi elhelyezkedése, minden oldalról 
tót nyelvű területektől körülvéve, nem okolható meg másként, mint 
azzal, hogy eredetileg az egész járás magyar lakosságú volt. Ennek 
a lakosságnak nagy része valamilyen oknál fogva elpusztult, vagy eltá
vozott és az üresen maradt vidékeket az északi járások, vagy távolabbi 
megyék tót lakossága foglalta el, lassú beszivárgás vagy tudatos tele
pítés folytán. A verebélyi járás mai magyar lakossága tehát tulajdon
képpen egy korábbi állapotnak, régebbi, egységes magyar lakosságnak 
maradványa. Föltevésünket a vidék egész földrajzi jellege is támogatja, 
amennyiben mint széles folyóvölgy és alacsony dombvidék a magyarság 
legjellegzetesebb települési területeihez tartozik és szorosan csatlakozik 
az összefüggő magyar nyelvterülethez.

Mindez azonban csak következtetés és föltevés, amely bizonyításra 
szorul. Éppen ezért vizsgálat alá fogjuk venni a rendelkezésre álló 
forrásanyag alapján a verebélyi járás nemzetiségi viszonyait a korábbi 
századokban. Kutatásainkat egyelőre nem terjesztjük ki a középkorra, 
hanem csak a mohácsi vész idejéig, tehát csak a török hódoltságot 
közvetlenül megelőző időig, mert Magyarország jelenlegi nemzetiségi 
képének kialakulásában a XVI., XVII. és XVIII. század játszotta a 
legdöntőbb szerepet.

Az eszközök, amelyeket erre a célra fel kell használnunk, Bars 
megye esetében sem lehetnek mások, mint amelyeket már korábbi

1 L e x i c o n .
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kutatások az ország egyéb vidékeire vonatkozólag felhasználtak.1 
Népszámlálások és nemzetiségi viszonyokat feltüntető összeírások híján 
mi is csak olyan forrásokból indulhatunk ki, amelyek eredetileg nem 
a nemzetiségi viszonyok feltüntetése céljából készültek s így csak köz
vetve használhatók fel céljainkra. Államháztartási és magángazdasági 
iratok tehát a forrásaink, adóösszeírások, urbáriumok stb., amelyek 
gazdasági célból készültek, de a bennük előforduló személy- és hely
nevek alapján következtethetünk belőlük a nevek viselőinek, illetve 
a földrajzi tájaknak népi jellegére. Igaz ugyan, hogy így csak közvetett 
következtetések vonhatók le belőlük, de annál inkább megbízható a 
tanúságuk nemzetiségi szempontból, mert készítésükben semmiféle 
tendencia nem érvényesülhetett.

A személyneveknek a név viselőjének nemzetiségével való kapcsolata 
sok vita tárgya volt már és valószínűleg lesz is még. Kétségtelen, hogy 
egy név nyelvi alakját még régebbi korokban sem lehet minden esetben 
azonosnak venni viselőjének nemzetiségével. Ez csak akkor állna fenn, 
ha a személynevet viselője minden esetben saját maga venné föl és ha 
a nemzetiségi hovátartozás változatlanul öröklődnék századokon ke
resztül s nem lenne, főleg két vagy több nemzetiség érintkező területén 
állandó kölcsönös beolvadás.

Jelen esetben azonban nem is az a fontos, hogy minden egyes név 
viselőjének nemzetiségét meg tudjuk állapítani, az a kérdés sem fontos 
tehát a számunkra, hogy a nevet eredetileg a személyek maguk veszik-e 
fel, vagy a környezet adja-e nekik. Egy-egy név a mi szempontunkból 
nem bizonyít semmit, abból következtetéseket nem vonhatunk le.

Hogyha azonban azt találjuk, hogy egy bizonyos időben valamely 
vidék minden lakójának, vagy túlnyomó többségének magyar neve van, 
nem következtethetünk másra, mint hogy a lakosság anyanyelve ma
gyar. Ugyanígy vagyunk a tót vagy bármilyen más nevekkel. Mert 
lehetetlen, hogy magyar értelmű, vagy magyar képzésű neveket kapjon 
egy egész vidék tót lakossága s viszont tót nevek sem keletkezhetnek 
magyar lakosság között.

Ugyanígy a nevek kicserélődéséből a lakosság kicserélődésére kell 
következtetnünk, mert bár ezekben a századokban a személynevek még 
nincsenek a mai értelemben rögzítve és névcserék (gúnynevek állandó
sulása, kettős nevek, azonos nevű emberek megkülönböztetése új névvel) 
előfordulhatnak, általánosságban mégis századokon keresztül öröklőd-

1 S z a b ó  I s t v á n  : Ugocsa megye. B u d a p e s t  1 9 3 7 .  M a g y a r  T u d o m á n y o s  

A k a d é m i a  k i a d .  ( M a g y a r s á g  é s  n e m z e t i s é g .  S z e r k .  M á l y u s z  E l e m é r  I .  1 . ) ,  l d .  

f ő l e g  3 — 1 6 .  1.
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nek. Ha tehát például a XVI. század közepén valamely községben 
csupa magyar névvel találkozunk és viszont a XVIII. századi össze
írásokban ugyanabban a községben csak tót nevek szerepelnek, ez a 
körülmény azt bizonyítja, hogy a korábbi magyar lakosság eltűnt és 
helyére új, más nemzetiségű lakosság települt. A gyakori, helynévből 
képzett személynevekből pedig sokszor még az új lakosok származási 
helyére is következtethetünk, valamint arra, hogy nem egy helyről való 
tudatos telepítés, hanem szórványos, mindenfelől való természetes 
odaszívárgás történt.

Pontos százalékszámításokra azonban a személynevek nem alkal
masak. Az eredmény, amit személynevekből kapunk, mindig csak 
valószínű és minél nagyobb területet vizsgálunk, annál valószínűbb. 
Ha aránylag nagy névanyag áll rendelkezésünkre, minél nagyobb idő
szakról, akkor következtetéseink megközelítik a bizonyosságot. De csak 
annyiban, hogy egy-egy község, vagy vidék jellegét, lakosságának túl
nyomó többségét, erősen vagy gyöngén kevert voltát megállapíthatjuk s 
nem úgy, hogy népszámláláshoz hasonló pontos arányszámokat kapjunk.

A személynevekkel való bizonyítás nehézségeit a fennmaradt 
forrásanyag természete is fokozza. Mindenekelőtt meg kell gondolnunk, 
hogy az összeírások nem népszámlálások, tehát nem személyeket, hanem 
családfőket s esetleg egyes családtagokat sorolnak csak fel, de azokat 
sem teljes számban, hanem csak bizonyos, az összeírás természetének 
megfelelő mértékben. Azokban tehát a lakosságnak csak egy, néha 
töredékes, néha majdnem teljes része szerepel. így az összeírásokban 
általában csak az adóköteles jobbágyság található meg, az adómentes 
nemesség kimarad belőlük, ezekre legtöbbször csupán elszórt adatokból 
következtethetünk. Még kevesebb adatunk van a földesurak magán
gazdasági személyzetéről, uradalmi tisztviselőkről, béresekről, házi 
cselédekről stb., pedig ezeknek a száma sem lehetett csekély, s hozzá
járulhattak valamely vidék nemzetiségi képének kialakításához. De 
még az adóköteles népességről készült jegyzékek is csonkák. Mert hiszen 
például a dézsmajegyzékek közt nem találjuk meg a földnélküli zsellé
reket, sőt a jobbágyok közül is csak azok vannak felsorolva, akiknek 
az illető évben a megfelelő termékből volt termésük. Az urbáriumok 
pedig, ha a község több birtokos közt oszlott meg, a lakosságnak csak 
egy részét tartalmazzák.

A személynevekre vonatkozó forrásanyag egyik fogyatkozása tehát 
az, hogy nem teljes. Nehézség rejlik azonban ezenkívül maguknak a 
neveknek írásmódjában. Hiszen nem írni-olvasni tudó emberek 
írták le saját nevüket, hanem összeírok, hallomás után ; sokszor olya-
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nők, akiknek anyanyelve nem egyezett az illető vidéken használatos 
nyelvvel, tehát a neveket saját hallásuk szerint, nyelvérzékük szerint 
átalakítva írták le. A bizonytalan, kialakulatlan helyesírás is meg
nehezíti a megkülönböztetést hasonló nevek esetében. Sokszor azonban 
segít ezen a nehézségen több névjegyzék összehasonlítása, mert így 
többnyire kiderül, melyik írásmód állandóbb, tehát melyik felel meg 
a valóságos kiejtésnek. Másrészt pedig több egyidejű név összehason
lításából következtetni lehet az összeíró nyelvére, hanghallására és 
helyesírására is.1

Mindezek a nehézségek azonban nem olyan jelentősek, mint első 
pillanatra látszanak. Kétségtelenül megnehezítik az egyes személynevek 
minősítését, sőt a nevek bizonytalansága vagy a források hiányossága 
€gy-egy községre nézve bizonytalanságban is hagyhatnak minket, mégis 
a föntebb kifejtettek szerint — nem százalékokat, csak jelleget —

* A  s z e m é l y n e v e k  n y e l v i  a l a k j á n a k  m e g á l l a p í t á s á r a  l e g f o n t o s a b b  s e g é d 

e s z k ö z ü n k  v o l t  K n i e z s a  I s t v á n  m u n k á j a  a  s z e m é l y n e v e k  k é p z é s é r ő l  ( l i t o g r .  

k é z i r a t  g y a n á n t ) .  S o k  é r t é k e s  s z ó b e l i  f e l v i l á g o s í t á s o n  k í v ü l  a  n e v e k  o s z t á l y o z á 

s á n a k  e l l e n ő r z é s é t  i s  K n i e z s a  p r o f e s s z o r  v é g e z t e ,  a m i é r t  i t t  i s  l e g ő s z i n t é b b  k ö s z ö -  

n e t e m e t  f e j e z e m  k i .  A  s z e m é l y n e v e k n e k  t ö r t é n e l m i  b i z o n y í t é k u l  v a l ó  f e l h a s z 

n á l á s á n á l  a z o k a t  a z  e l v e k e t  k ö v e t t ü k ,  a m e l y e k e t  S z a b ó  I s t v á n  i .  m .  i d é z e t t  h e l y é n  

k i f e j t ,  e l s ő s o r b a n  a  n e m z e t i s é g e t  j e l e n t ő  n e v e k  é s  a  h e l y n é v b ő l  k é p z e t t  s z e m é l y 

n e v e k  t e k i n t e t é b e n .  A z  o t t  k i f e j t e t t e k  a l a p j á n  v e t t ü k  b i z o n y t a l a n o k n a k  a z o k a t  

a  n e m z e t i s é g e t  j e l e n t ő  n e v e k e t ,  a m e l y e k  m á s  n e m z e t i s é g r e  u t a l n a k ,  m i n t  a  s z ó  

n y e l v i  a l a k j a  ( T ó t ,  C i g á n y ,  N é m e t ,  H o r v á t ,  R á c ,  U h r i n )  a b b a n  a z  e s e t b e n ,  h a  

v e g y e s  l a k o s s á g ú  k ö z s é g b e n  f o r d u l n a k  e l ő ,  v a g y  o l y a n b a n ,  a m e l y n e k  n y e l v e  

e l l e n k e z i k  a  t a r t a l o m b a n  k i f e j e z e t t  n e m z e t i s é g g e l .  ( T e h á t  T ó t  m a g y a r  f a l u b a n  

b i z o n y t a l a n ,  d e  t ó t  f a l u b a n  c s a k  m a g y a r  l e h e t .  U h r i n  t ó t  f a l u b a n  b i z o n y t a l a n ,  

m a g y a r  f a l u b a n  c s a k  t ó t  l e h e t . )  U g y a n c s a k  b i z o n y t a l a n o k  a  h e l y n é v b ő l  k é p z e t t  

s z e m é l y n e v e k  k ö z ü l  a z o k ,  a m e l y e k n e k  k é p z é s m ó d j a  m á s  n y e l v r e  v a l l ,  m i n t  a m e l y  

n y e l v  a  h e l y n é v b e n  m e g j e l ö l t  v i d é k  n e m z e t i s é g e ,  ( P l .  T r e n c s é n i  m a g y a r  f a l u b a n  

b i z o n y t a l a n . ) ,  k i v é v e  m e g i n t ,  h a  a z  e l ő f o r d u l á s  h e l y é n e k  n e m z e t i s é g e  i s m é t  m e g -  

e g y e z i k  a  n é v b e n  k i f e j e z e t t  h e l y  n e m z e t i s é g é v e l  é s  e l t é r  a t t ó l ,  a m i t  a  k é p z é s  

n y e l v i  a l a k j a  f e j e z  k i .  ( P l .  T r e n c s é n i  t ó t  f a l u b a n  c s a k  m a g y a r  l e h e t . )  I l y e n  e s e t 

b e n  t e r m é s z e t e s e n  a  l e h e t ő s é g  s z e r i n t  a z t  k e l l  f i g y e l e m b e  v e n n i ,  h o g y  a  n é v  f e l 

t ű n é s e  i d e j é b e n  m i  v o l t  a n n a k  a  h e l y n e k  a  n e m z e t i s é g e ,  a m e l y b ő l  a  n é v  k é p e z v e  

v a n  ; a  k é s ő b b i  á l l a p o t o t  n e m  v e h e t j ü k  t e k i n t e t b e ,  h i s z e n  a  v i d é k  n e m z e t i s é g i  

á l l a p o t a  m e g v á l t o z h a t o t t .  K é s ő b b i  a d a t o k b ó l  c s a k  a  v i d é k  j e l l e g é n e k  f i g y e l e m b e 

v é t e l é v e l  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k .  A  v e r e b é l y i  j á r á s  e s e t é b e n  f ő l e g  N y i t r a m e g y e  d é l i  

r é s z e  n e m z e t i s é g i  k é p é n e k  m e g v á l t o z á s a  f o n t o s  e b b e n  a  t e k i n t e t b e n .  A z  e z e k b ő l  

a  k ö z s é g e k b ő l  a  X V I .  s z á z a d b a n  b e v á n d o r o l t a k  m i n d e n  v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  

m a g y a r o k ,  a  X V I I I .  s z á z a d i  j ö v e v é n y e k  t ó t o k  l e h e t t e k .  ( M e g j e g y z e n d ő  m é g ,  

h o g y  n e m e s i  n e v e k e t  n e m  h a s z n á l t u n k  f e l  b i z o n y í t é k u l ,  m e r t  a z o k  i g e n  k o r a i  

k i a l a k u l á s u k  é s  n a g y o b b  á l l a n d ó s á g u k  m i a t t  a  j o b b á g y  n e v e k n é l  i s  k e v é s b b é  

m e g b í z h a t ó a k  a  n é v  v i s e l ő j é n e k  n e m z e t i s é g é t  t e k i n t v e . )
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keresvén, feltétlenül következtethetünk valamely vidék nemzetiségi 
jellegére általában, s ugyanígy következtetéseket vonhatunk le a lakos
ság kicserélődésére, nemzeti jellegének megváltoztatására nézve is.

A személynevek bizonyító erejét támogatják a dűlőnevek. A dűlő
nevek maradandó, rendkívül szívós jellegéből következik, hogy azokat 
nemcsak régi, hanem sokkal újabb forrásokban, sőt jelenkori gyűjté
sekben is kereshetjük. A dűlőnév nyelvi alakja a névadó nemzetiségre 
utal, mégis a belőlük vont következtetésekkel legalább is olyan óvatosan 
kell bánnunk, mint a személynevekkel. A dűlőnevek általában nem 
arra a korra vonatkozólag bizonyítékok, amelyben feljegyezték őket, 
hanem amelyben keletkeztek, a múltnak egy darabját őrizték meg élő 
hagyományban.

Ez a tradicionális jelleg már magában véve a lakosságnak bizonyos 
kontinuitását tételezi fel. Ahhoz, hogy valamely földrajzi név fönn
maradjon, a térképek használatának kora előtt, okvetlen szükség van 
népességre, amely azt fönntartsa. Ha valamely terület lakossága teljesen 
elpusztult, vagy eltávozott s oda többé vissza nem jött, akkor a dűlő
neveknek is nyomtalanul el kellett tűnni és újaknak keletkezni. Ugyanez 
fordítva is érvényes : ha egy területen régebbi korból ismert dűlőnév 
később is fennmaradt, föl kell tételeznünk bármilyen csekély, de hagyo
mányt átmentő népességet.

Éppen ezért minél nagyobb területet érint valamely földrajzi név, 
annál valószínűbb fennmaradása hosszú ideig, tehát annál régibb idő
ben keletkezett. Nagyobb területeken átfolyó vizek, nagyobb hegyek 
nevei közismerten hosszabb életűek a szószerint vett dűlőneveknél, 
tehát a falvak egyes határrészeinek elnevezésénél. Ugyanígy sok szá
zadon keresztül fenn szokott maradni az elpusztult falvak emléke 
puszták neveiben, mert egy-egy elpusztult falu határa egyformán 
érdekelte jogi és gazdasági okokból a földesurat, az esetleg a közeli 
falvakban letelepedett régi lakosokat és a pusztává vált földet saját 
művelésükbe vett környékbeli lakosokat. Épületmaradványok, főként 
a pusztulással soká dacoló kőépítmények, templomok, várak is nagy 
mértékben megkönnyítették az ilyen neveknek helyhezkötődését. így 
például Bars megyében sok, még a középkorban, vagy később, a XVI— 
XVII. században elpusztult falu helyét lehet megállapítani XIX—XX. 
századi helynévgyüjtésekből, térképekről.

Topográfiai bizonyítékul tehát fölhasználhatók az ilyan dűlőnevek, 
amelyeknek létezése korábbi történelmi forrásokból bizonyítható, nem
zetiségi bizonyítékul pedig akkor, ha megállapítható nyelvtörténeti 
vagy egyéb megállapításokból keletkezésének a kora. Ugyancsak korábbi
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lakosság nemzetiségi képére utalnak olyan nevek, amelyeknek nyelvi 
alakja nem értelmezhető a feljegyzés korának nyelvéből. Tehát ha ma 
tót dűlőnevet találunk magyar vidéken, vagy magyar dűlőnevet tót 
vidéken, akkor azt a nevet nem adhatta a jelenlegi lakosság, hanem az 
ilyen név a lakosság nemzetiségi jellegének megváltozására mutat. 
Régi eredetre utalnak olyan nevek is, amelyek, bár a jelenlegi lakosság 
nyelvéből származnak, de vagy a szó elavulása, vagy elferdülése folytán 
ma az illető lakosság számára már érthetetlenné váltak.

Az olyan nevek azonban, mint Felső rétek, Alsó dűlő, Szőlőhegy 
stb. csak abban az esetben bizonyítanak valamit, ha régebbi források
ban, ugyanezek a nevek fennmaradtak és állandóan szerepeltek. Ezek
nek a neveknek ugyanis már lejegyzése igen kétes értékű, mert a lakos
ság nyelvét értő összeíró igen könnyen a maga nyelvére fordítva, szá
mára érthetőbb alakban jegyezte le. Az ilyen nevek régisége azért is 
kétes, mert egyrészt a lakosság teljes eltűnése és egészen új település 
esetén is könnyen keletkezhettek, másrészt a népesség fokozatos ki- 
cserélődése, vagy lassú nyelvváltoztatása esetében az új lakosság a régi, 
számára nehezen kimondható, de a hosszú együttélés folytán értett 
neveket könnyen saját nyelvére fordíthatta és ezen alakban használ
hatta tovább. Ezért van az, hogy a verebélyi járás sok olyan községében 
találunk ma tót dűlőneveket, amelyekről a korábbi századok magyar 
személynevei alapján meg kellett állapítanunk, hogy korábban magyar 
lakosságúak voltak. Az ilyen, a jelenlegi lakosság saját nyelvéből szár
mazó és földrajzi okokból könnyen érthető dűlőnevek (pl. Dolinka, 
Dőlne djil, vagy a magyarban Erdőn túli dűlő, Felső erdő, Új hegy, 
Csiffár felőli dűlő) a korábbi lakosság eredetére vonatkozólag semmit 
sem bizonyítanak. Legfeljebb azt, hogy — ha ez a korábbi lakosság 
más forrásokból bizonyíthatóan más nemzetiségű volt — akkor a 
korábbi lakosság rövid idő alatt nyomtalanul eltűnt, az új lakosság 
pedig puszta vidéket vett birtokába.

Azok a források} amelyek a barsmegyei személy- és helyneveket 
tartalmazzák, meglehetősen hiányosak. A dicalis conscriptiók, tehát 
adóügyi összeírások fennmaradtak ugyan 1531-től kezdve, de ezek 
személyneveket nem tartalmaznak, mint ahogyan kutatás tekintetében 1

1 É r t e k e z é s ü n k  e g y  k é s z ü l ő  n a g y o b b  m u n k á n a k  r é s z e  s  a z  e d d i g  r e n d e l 

k e z é s r e  á l l ó  a n y a g g y ű j t é s r e  t á m a s z k o d i k :  1 .  O r s z á g o s  L e v é l t á r :  d i c a l i s  c o n s 

c r i p t i ó k ,  1 7 1 5 ,  1 7 2 0 .  o r s z á g o s  ö s s z e í r á s o k ,  1 7 7 7 - i  ú r b é r i  t á b l á k ,  U r b a r i a  e t  C o n 

s c r i p t i o n e s .  2 .  E s z t e r g o m i  p r í m á s i  l e v é l t á r  : C a n o n i c a  v i s i t a t i ó k .  3 .  E s z t e r 

g o m i  p r í m á s i  l e v é l t á r ,  A r c h i v u m  s a e c u l a r e  : d é z s m a j e g y z é k e k .  4 .  K i a d o t t  f o r 

r á s o k .  A  t e l j e s s é g h e z  m é g  c s a l á d i  l e v é l t á r a k ,  f e n n m a r a d t  a n y a k ö n y v e k  é s  a  m e g y e i
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szerencsésebb megyék esetében. Csak arról kapunk ezekből a feljegy
zésekből értékes tudósításokat, hogy mikor melyik község jutott török 
hódoltság alá, mikor és meddig állt pusztán, vagy települt újra. Tehát 
sokat megmondanak a község életéből, de semmit sem azok nemzetiségi 
viszonyairól. De még ezek a források is csak 1647-ig tartanak, ezután 
csak 1696-ból van egy összeírás a lakott községekről és 1699-ből a curialis 
községek nemes lakóiról, ez az utóbbi az egyetlen, amely személyneveket 
tartalmaz.

Hivatalos összeírás, amely jobbágyneveket tartalmaz, csak 1599- 
ben készült, az ezévi tatárpusztítás után közvetlen, ez azonban nem 
minden község lakóit sorolja fel.1

Neveket közlő országos összeírás csak a XVIII. században készült. 
Ennek anyaga, az 1715-i és 1720-i conscriptio és az 1770 körül készült 
úrbéri táblák Bars megyéből is megvannak. Ezeknek köszönhetjük, 
hogy a XVIII. század nemzetiségi képe elég világosan áll előttünk. Az 
úrbéri táblák és mellékleteik a nevek mellett biztosabb tudósítással is 
szolgálnak a nemzetiségi viszonyokról, amennyiben ezek mindig az 
illető község lakosságának nyelvén készültek.

Ugyancsak a lakosság nemzetiségi viszonyait tünteti fel Magyar- 
ország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása, amely közli 
a községekben túlnyomó többségben beszélt nyelvet is.

A hivatalos jellegű iratokon kívül magángazdasági összeírások a 
legértékesebb, egyes időszakokra szinte egyedüli források. Ezek egyrészt 
urbáriumok, másrészt dézsmajegyzékek. A kettő közül természetesen 
az előbbiek a teljesebbek és megbízhatóbbak. A XVI. század második 
feléből és a XVII. század első negyedéből aránylag elég sok ilyen össze
írás maradt ránk, sajnos azonban nagyon egyenlőtlenül. Egyes közsé
gekről és egyes időszakokból elég sok, másokról kevés, vagy éppen semmi.

A magyar eredetű forrásokon kívül igen értékes adatokat köszön
hetünk egy 1570-ben készült török defternek, amely személyneveket 
tartalmaz és sokszor egyetlen forrásunk valamely község korábbi nem
zetiségi viszonyaira vonatkozólag.2
l e v é l t á r  a n y a g á n a k  f e l h a s z n á l á s a  s z ü k s é g e s ,  e z  u t ó b b i  a z o n b a n  ( A r a n y o s m a r ó t o n )  

j e l e n l e g ,  t u d o m á s u n k  s z e r i n t  n i n c s  k u t a t á s r a  a l k a l m a s  á l l a p o t b a n .  M i n d e z e k  

a z  ú j a b b  a n y a g o k  a z o n b a n  m á r  l é n y e g é b e n  n e m  f o g n a k  v á l t o z t a t n i  a z  i t t  m e g 

r a j z o l t  k é p e n ,  l e g f e l j e b b  r é s z l e t e s e b b e n  m e g v i l á g í t j á k .

1 K ö z l i  M a t u n á k  M i h á l y ,  T ö r t é n e l m i  T á r  1 9 0 5 .  5 9 2  —  9 .  1.

2 A  t ö r ö k ü l  í r t  n e v e k  f e l o l d á s a  F e k e t e  L a j o s  e g y e t e m i  c .  n y .  r k .  t a n á r  ú r  

m u n k á j a ,  a m e l y n e k  r e n d e l k e z é s e m r e  b o c s á t á s á é r t  ő s z i n t e  k ö s z ö n e t e m e t  f e j e z e m  k i .  

—  A  V e l i c s — K ä m m e r e r  : Magyarországi török kincstári defterek ( 2  k ö t e t ,  B u d a 

p e s t  1 8 8 6 — 1 8 9 0 )  c .  m u n k a  m e g y é n k b ő l  j o b b á g y  n e v e k e t  n e m  t a r t a l m a z .
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A legnagyobb hiány forrásokban a XVII. század második felére, 
főleg pedig végére nézve érezhető. Alig néhány község személynevei 
ismeretesek ebből az időből, pedig nemzetiségi szempontból éppen ez 
a. legérdekesebb időszak, mert ekkor történtek azok a lényeges válto
zások, amelyek átalakították a verebélyi járás nemzetiségi képét. így 
tehát erre az időre csak eseménytörténeti forrásokra és föltevésekre 
vagyunk utalva.

A személyneveknél is kedvezőtlenebb helyzetben vagyunk a dűlő
neveket tartalmazó források tekintetében. Az említett XVI—XVIII. 
századi források nagyon kevés barsmegyei dűlőnevet tartalmaznak. 
Legfontosabb dűlőnévgyüjteményünk a XIX. század második feléből 
van, a Pesthy-féle gyűjtés eredményeként, amely kevés kivétellel a 
megye minden községét felöleli.1 Sajnos azonban ezt a gyűjtést nem 
szakemberek, hanem helybeli bírák, jegyzők végezték, megfelelő elő
tanulmány nélkül, akik a neveket sokszor saját nyelvükre fordították, 
vagy két nyelven közlik s nem lehet tudni, melyik az eredeti és melyik 
a csak magyarázatként közölt fordítás. Sok esetben meg félreértvén 
a dűlőnév fogalmát, igen kevés, vagy éppen semmi nevet sem közölnek. 
Ezeket a neveket tehát csak igen óvatosan lehet felhasználni. Éppen 
ezért egyelőre, míg újabb adatok nem állnak rendelkezésünkre, csak 
egyszerűen közöljük a községek részletes feldolgozásánál, anélkül, hogy 
komolyabb következtetéseket vonnánk le belőlük. Inkább csak elpusz
tult községek helyének megállapítására használtuk fel ezeket, nemzeti
ségi viszonyokra való következtetésre csak a legritkább esetben.

A rendelkezésünkre álló forrásanyagnak a kifejtett módszerekkel 
való vizsgálata teljes mértékben igazolja a verebélyi járás eredeti lakos
ságának magyar voltáról értekezésünk elején kifejtett föltevésünket. 
Nincsenek ugyan minden évről, vagy azonos időpontokból minden 
községről összeírásaink, amelyeknek alapján lépésről-lépésre figyelem
mel kísérhetnénk a népesség változását, de nem is ez a leglényegesebb 
követelmény. A lényeges az, hogy a verebélyi járás egész területén egy 
községet sem találunk, amely a XVII. század utolsó évtizedeinél koráb
ban bizonyíthatóan tót lakosságú, vagy csak többségű is lenne. Viszont 
ugyanezekről a községekről kevés kivétellel kimutatható a XVI. és 
XVII. század egy vagy több időpontjában (aszerint, hogy mennyi össze
írás maradt fenn az illető községről), hogy egészen vagy többségükben 
magyar lakosságúak voltak. Alig néhány község van, amelyet nagyobb-

1 Az egész gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi 
Könyvtárának kézirattára őrzi.
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számú tót név miatt vegyes lakosságúnak, vagy pedig a bizonytalan 
nevek nagy száma vagy adat hiányában bizonytalan nemzetiségűnek 
kell vennünk. (I. térkép.)

Valamennyi összeírás közt mindössze hat olyant találtunk, amely 
a XVI. vagy a XVII. században egy-egy községben több tót nevet 
tartalmaz mint magyart. Ezek a következők : Vörösváron 1525-ben 
7 tót és 5 magyar nevet találunk, ugyanekkor azonban a bizonytalan 
minősítésű nevek száma 4, a két nemzetiség aránya tehát akár éppen 
az ellenkező is lehet. Különben is az 1570-i összeírás ugyanitt 7 magyar 
név mellett csak 4 tótot és egy bizonytalant tüntet fel. A másik két 
ilyen összeírás Néved 1554-i és 1557-i urbáriumaiban van. Ezek szerint 
Néveden 1554-ben 2 magyar, 4 tót és 7 bizonytalan, 1557-ben 1 magyar,
5 tót és 4 bizonytalan név van. A következő összeírások szerint azon
ban : 1589-ben 7 magyar, 5 tót, 1 bizonytalan, 1617-ben 21 magyar,
6 tót és 14 bizonytalan. A Vörösvárnál mondottak tehát itt is érvénye
sek. Vörösvárt és Névedet tehát csak vegyes lakosságúnak tekinthetjük. 
A negyedik tót többségű összeírás Sári községből való, 1570-ből. 3 tót 
név mellett 4 bizonytalan van ekkor. A három tót név azonban mind
össze az egy Bodlik névnek három személynél való előfordulása, nyilván 
egy család, egy névből pedig 4 bizonytalan névvel szemben következ
tetést nem vonhatunk le. Annál is kevésbbé, mert a Sári községből 
1550 és 1690 közt nem összeírásokban, hanem esetlegesen fennmaradt 
67 név között 22 magyar, 23 tót és 22 bizonytalan minősítésű van. 
Ez a nagy tömegű név a lakosság erősen kevert voltát és a két nemzeti
ségnek kb. egyenlő arányát bizonyítja. Az ötödik összeírás, amelyik 
ide tartozik, Fakóvezekényé 1671-ből. Mindössze 4 tót név van benne, 
mellette más nincs. Tudjuk azonban, hogy Fakóvezekény 1545 és 1595 
közt lakatlan volt, régi lakossága tehát teljesen eltűnt, a XVII. század
végi lakosság tehát új telepes, jelenléte már a lakosság kicserélődésének 
folyamatába tartozik. Végül a hatodik összeírás Kisiót községről van 
1599-ből. Mindössze két tót névből áll. Az összeírás közvetlenül a tatár- 
dúlás után készült, s ugyancsak arról is tudósít, hogy a tatárdúlásban 
tíz ember elveszett. (Nagyióton ugyanekkor 6 magyar és 1 bizonytalan 
név van.) Hozzávéve azt, hogy a község a megye déli részén, teljesen 
magyar környezetben fekszik s hogy mint curiális községnek legna
gyobb részben nemesi lakói voltak, a két jobbágynévből semmiesetre 
sem következtethetünk a község tót jellegére, hanem legszélső esetben 
is legfeljebb csak bizonytalannak vehetjük.

A járás egész területén összegezve a neveket, az 1525—1671 közti 
évekből rendelkezésünkre álló 2945 névből mindössze 303 név minősít-
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hető kétségtelenül tótnak, az összes neveknek tehát elenyésző töredéke. 
Ezzel szemben a kétségtelenül magyar nevek száma 1906. (Ezek a szá
mok mind jobbágyneveket jelölnek, nemesi neveket nem vettük közéjük, 
pedig ezek kétségtelenül elsősorban a magyarság számát növelnék, 
nem is beszélve arról, hogy éppen a nemesi nevek maradtak ránk a 
legtöredékesebben, pedig a verebélyi járásban nagyon sok curiális, 
tehát túlnyomórészben kisnemesektől lakott község volt.

A járás nemzetiségi viszonyainak részletes feldolgozása és a bizo
nyító anyag értekezésünk második felében községenként megtalálható, 
itt most csak az eredményeket összegezzük a következőkben i1

1525-ből öt község névanyaga ismeretes. Ekkor Nagymánya ma
gyar jellegű, Lüle és Szenese magyar többségű, Vörösvár és Zsitva- 
újfalu pedig vegyes lakosságú.

I554—1:557-ből szintén öt község összeírása áll rendelkezésünkre.

1 Az egyes községek nemzetiségi minősítésénél a következő arányt alkal
maztuk : magyar vagy tót jellegűnek vettünk egy községet, ha a másik nemzetiség 
és a bizonytalan nevek együttvéve sem tették ki a többi nevek felét. Magyar 
vagy tót többségűnek vettünk egy községet, ha a másik nemzetiség és a bizony
talan nevek összege együtt több a többség felénél, de a többség egész összegénél 
kevesebb. T. i. így még abban az esetben is helyes a többség föltételezése, ha a 
bizonytalan nevek mind a kisebbség számát gyarapítanák. Vegyes, illetőleg 
bizonytalan lakosságúnak tekintettük a községet, ha a kisebbségben levő nevek 
és a bizonytalanok együttvéve ugyanannyit vagy többet tesznek ki, mint a több
ségben levőké. Számolnunk kell ugyanis azzal a — bár nem nagyon valószínű 
— lehetőséggel, hogy a bizonytalan nevek a kisebbség számát gyarapíthatják 
s így a két nemzetiség aránya meg is fordulhat. Hogyha azonban a nemzetiségi 
szempontból kétségtelenül minősíthető nevek mind csak magyarok vagy csak 
tótok, akkor — minthogy semmi pozitív adatunk nincs arra, hogy egyáltalán 
volt-e a községben másik nemzetiségű lakosság, akkor a bizonytalan nevek sze
repét egy fokkal lejjebb értékeltük. Tehát magyar vagy tót jellegűnek vettük 
a községet akkor is, ha a bizonytalan nevek aránya a minősítettek felénél több, 
de azzal nem egyenlő s magyar vagy tót többségűnek vettük a községet akkor is, 
ha a bizonytalan nevek száma s minősítettekével egyenlő vagy azokénál még 
nagyobb is, de viszont egyetlen név nincs, amely kétségtelenül a másik nemzeti
séghez tartoznék. Nem lenne ugyanis semmi pozitív alap arra, hogy egy községet 
csak azért vegyünk tótnak, mert az összeírásban három magyar név mellett 
három olyan van, mint Kovács, Simon, Lukács, tehát amelyek jeljes joggal 
lehetnek magyarok is. Ugyanez a tétel a tótságra nézve is érvényes. — Meg kell 
még jegyeznünk, hogy egyes esetekben el kellett térnünk az itt kifejtett szabálytól. 
Ezek a következők : Kis-Lótot a szövegben kifejtettek miatt nem tót többségű
nek vettük, hanem bizonytalannak. Az 1770 körüli időre nézve pedig az úrbéri 
táblákban felsorolt nevek mellett figyelembe vettük az úrbéri tábla és mellék
letek nyelvét, valamint az 1773-i összeírás adatait, amelyek nemzetiségi szem
pontból döntőbb bizonyítékok a személyneveknél.
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Ezek közül Alsógyőröd, Hull, Mohi és Töhöl magyar többségű, Néved 
bizonytalan, Tajna és Sári vegyes lakosságú.

A legjobban az 1568—1574 közti évekből vagyunk forrásokkal 
ellátva, főleg az 1570-ik évből. Ebben az időszakban a következő köz
ségek magyar jellegűek: Besse, Mellek, Alsó- és Felsőpél, Verebély, 
Zsitvagyarmat, Töhöl, Setétkút, Valkház, Pózba, Baracska, Csiffár, 
Nagymánya és Rendve. Magyar többségűek : Kisvezekény, Vörösvár, 
Aha, Alsógyőröd, Nagyvezekény, Szenese, Hull, Óhaj, Cseke, Mohi 
és a később elpusztult Egyházaspél. Vegyes lakosságú Tild.

Az 1580—1590-es évek összeírásai szerint Verebély, Alsógyőröd, 
Nagymánya, Töhöl, Setétkút, Kisbesse, Óhaj, Lót, Besenyő és Ény 
magyar jellegű ; Hull, Cseke, Néved, Mohi, Aha és Tild magyar több
ségű, Kisiót, Belleg és Szenese pedig bizonytalan.

1601 és 1626 közt nyolc község névanyaga ismeretes, mégpedig 
Tild és Töhöl magyar jellegű, Mohi, Néved, Aha, Verebély, Alsógyőröd 
és Hull magyar többségű.

1634-ből négy községet ismerünk, a magyar jellegű Bessét és Alsó- 
Pélt, a magyar többségű Armát (később elpusztult) és a bizonytalan 
lakosságú Felsőpélt.

A XVII. század utolsó évtizedeiből csak öt községre vonatkozólag 
van adatunk. 1671-ben Setétkút bizonytalan, Fakóvezekény pedig tót 
lakosságú (ez azonban, mint föntebb láttuk, már új település, nem az 
eredeti lakosság). 1676-ból Névedet és Mohit ismerjük mint magyar 
többségű községeket, 1679-ből pedig Baracskáról vannak neveink, 
a község jellege bizonytalan.

A XVI—XVII. században tehát egy-két vegyes, vagy bizonytalan 
lakosságú községen kívül a verebélyi járás lakossága teljes egészében 
magyar jellegűnek tűnik fel. Az a néhány község, amelyről adatunk 
nincs, vagy még a XVI. század közepén elpusztult és újjá nem alakult, 
vagy pedig a többi magyar község közt, összefüggő magyar nyelv- 
területen fekszik, tehát semmiképpen sem valószínű, hogy eltérő szí
neket hozna az egységes képbe. És hogy itt nem a török elől menekülő 
magyarság északfelé való nyomulásáról van szó, hanem valóban eredeti 
magyar településsel állunk szemben, azt bizonyítja az említett 1525-i 
összeírás, amely olyan időben készült, mikor török támadásnak az 
ország belsejében nyoma sem volt s amelynek öt községe közül három 
mégis magyar többségű, kettőben pedig a két nemzetiség kb. egyenlő 
arányú, pedig ez a két község a járás legészakibb részén fekszik, tehát 
még ezen a részen sem volt teljesen tót lakosság található a XVI. század 
első évtizedeiben.
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A járás magyar lakossága a váltakozó személynevek tanúsága 
szerint ezen idő alatt a legtöbb helyen többé-kevésbbé, sokszor több 
alkalommal is kicserélődött, de az újra települő lakosság újra és újra 
magyar volt. Nem is lett volna valószínű, hogy a békésebb és védettebb 
hegyvidék tót lakossága a hódoltság állandóan zaklatott, terhekkel 
jobban sújtott vidékére húzódott volna le.

A tótság tömeges délre özönlése csak a török hódoltság megszűnése 
után köszöntött be. A fölszabadító háborúk pusztításainak, az adó
fizetés és hadsereg-eltartás okozta borzalmas nyomornak beszédes jele 
az a körülmény, hogy a járás rohamos eltótosodása ekkor kezdődött 
meg. A török hódoltság állandó emberfogyasztó hatása alatt, majd a 
fölszabadító háborúk és a Rákóczi-felkelés következtében az itteni 
magyarság száma annyira lecsökkent, a lakosság annyira meggyérült, 
hogy amint a békésebb idők beálltával megindult a sűrűbben lakott 
területek természetes kiáramlása a ritkábban lakott tér felé, ez az 
áramlás csak a jobban megkímélt tótság és nem a kipusztult magyar 
vidék felől következhetett be.

1700-ban már a korábban magyar többségű Aha és Verebély bizony
talan, illetőleg vegyes lakosságú, 1715-ben pedig az egész járás képe 
a következőképpen alakult : Magyar jellegű községek : Mohi, Töhöl, 
Felsőpél, Besse és Óhaj ; magyar többségűek : Vörösvár, Tild, Alsó- 
győröd, Mellek, Pózba, Baracska és Besenyő ; vegyes lakosságú, ille
tőleg bizonytalan : Kisvezekény, Zsitvaújfalu, Tajna, Aha, Verebély, 
Csiffár, Zsitvagyarmat, Ény, Setétkút, Alsópél, Belleg, Nagylót és 
Fakóvezekény. Ezzel szemben tót jellegűek: Nagyvezekény, Sári, 
Felsőgyőröd, Gyékényes, Szenese, Rendve és Cseke, tót többségűek 
pedig: Néved, Füss, Nagyvalkház, Nagymánya, Hull és Kisiót. 
A járás összesen harminchét lakott községéből tehát ekkor már tekin
télyes százalék, de még mindig csak egyharmad rész a tót többségű 
község. (II. térkép.)

Az eltótosodás folyamata tartott azután az egész XVIII. század 
folyamán és a járás korábban magyar nyelvterületét tót többségű terü
letté alakította át. (1770 körül már tót jellegű községek : Nagyveze
kény, Kisvezekény, Vörösvár, Nagy- és Kissári, Felsőgyőröd, Gyé
kényes, Nagymánya, Nagylüle, Füss, Szenese, Belleg, Hull, Rendve, 
Fajkürt és Cseke. Tót többségűek : Zsitvaújfalu, Néved, Tajna, Mellek, 
Alsógyőröd, Alsópél, Nagyvalkház és Fakóvezekény. Magyar jel
legű most már mindössze Mohi, Felsőpél, Besse, Baracska, magyar 
többségű pedig Aha, Tild, Csiffár, Töhöl, Ény, Pózba, Nagylót és 
Zsitvabesenyő. Vegyes, vagy bizonytalan lakosságúak: Verebély,
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Zsitvagyarmat, Setétkút, Nagy- és Kisohaj. Most tehát már a 41 
lakott község nagyobb fele, 24 község tót többségű. (III. térkép.)

Petrov tehát ismert művében1 azért nem vitte közelebb tudásunkat 
Bars megyére nézve sem, mint más megyék esetében sem, a vidék 
eredeti lakosságának megismeréséhez, mert ö vizsgálatait csak a XVIII. 
század elejéig terjesztette ki. Már pedig a XVIII. század második év
tizedében, mikor az általa is használt országos összeírások készültek, 
a népcsere már igen nagy elöhaladást tett, a század végére pedig befe
jezést is nyert. Az eredeti magyar lakosságról tehát ő tudomást nem 
vehetett, hiszen az éppen az 1715-i összeírást megelőző három évtized 
alatt kezdett erősen háttérbe szorulni a nagyszámban beözönlő tótság- 
gal szemben. így tehát az ő általa levont következtetések is tévesek. 
Nem a magyarság nyomult itt előre az eredetileg tót vidékre, — ha 
volt is némi idevándorlás az alsóbb vidékekről, de ez a gyarapodás 
távolról sem tudta még a magyar lakosság pusztulását sem pótolni — 
hanem éppen a korábban egységes magyar nyelvterület adta át helyét 
új jövevényeknek és amennyiben a XVIII. század végétől a XX. század 
elejéig a magyarság előretörését észleljük, az csak a korábban elvesztett 
poziciók igen lassú és töredékes visszafoglalása, természetes következ
ménye a magyarság megerősödésének a másfélszázados időszak alatt. 
De még ez a megerősödés is igen távol volt attól, hogy helyrehozza a 
korábbi másfél évszázad veszteségeit.

Az új lakosság bevándorlásával még arra kell feleletet adnunk, 
honnan jött ez, milyen volt a népmozgalom iránya? Erre a kérdésre 
bármilyen hiányosan is, de némi feleletet adnak a helynévből képzett 
személynevek. Esetlegesek ugyan ezek, mert a jövevényeknek csak 
egy töredékét jelölték előbbi lakóhelyük nevével, mégis bizonyos követ
keztetéseket levonhatunk összességükből.

A XVI—XVII. századból 50 ilyen nevet tudunk felhasználni. 
Azért csak ennyit, mert sokszor olyan községnevekről van szó, ame
lyek több megyében is előfordulnak. Az 50 névből 15 magából a 
verebélyi járásból való, 5 a lévai, 1 az aranyosmaróti járásból. A többi 
megyék közül a nyitramegyei községek vannak túlsúlyban 8 névvel, 
mégpedig mind az akkor még magyar lakosságú nyitrai járásból. Ko
márom megyéből 4, Hontból 5, Abaúj, Borsod, Gömör, Heves, Pozsony 
és Zemplén egy-egy névvel, általában magyar vidékekről, jeléül annak, 
hogy ebben az időben a jövevények is magyarok voltak. Néhány név az

1 P rispevky k históriáké dem ografii slowenska v X V I I I —X I X .  stoleti.
V  P raze 1928.



A VEREBÉLYI JÁRÁS NEMZETISÉGI VISZONYAI 689

ország távolabbi vidékeiről is előfordul: Pápai, Budai, Óbudai, Debre
ceni, Pécsi, Paksi.

Ezzel szemben a XVIII. században egészen más a helyzet. Ekkor- 
ról már 89 helynévi személynevünk van a korábbi 50-nel szemben (ez 
is az erősebb bevándorlás bizonyítéka). Ezek közül a verebélyi járásból 
való 10, a lévaiból 6, az aranyosmarótiból 7, a két felső járásból 6. 
A többi megyék közül most is Nyitra áll az első helyen 21 személynévvel, 
de ebből 16 a tót lakosságú járásokból és 5 az akkor már vegyes lakos
ságú nyitraiból. Trencsén megyéből 11 név származik, Pozsonyból és 
Hontból 5—5, Komáromból 3, Nógrádból, Liptóból, Gömörből, Túróé
ból és Esztergomból 2—2, Abaúj, Zemplén és Zólyom megyékből pedig 
i —i. Látható, hogy Nyitra és Trencsén megyék dominálnak, a való
színűség tehát amellett szól, hogy a lakosság legnagyobb részét ezek 
a megyék szolgáltatták. Ezeken kívül Bars megye tótok-lakta északibb 
részei is jelentékenyebb mértékben kivették részüket az új telepesek közt, 
mint a korábbi századokban. Vannak még olyan nevek is, amelyek, 
úgy látszik, távolabbi területekre utalnak : Galícia, Morvaország, kettő 
pedig Tolna megyéből, de ezeknek a száma nem jelentős. Sokkal fel
tűnőbb a lépten-nyomon előforduló Pólyák név, ami talán erősebb 
lengyel beszivárgásra vall. A helynevekből képzett személynevek tehát 
újabb bizonyítékai annak, hogy az új lakosok a tót vidékekről jöttek. 
A törzsökös magyar lakossággal szemben tehát a XVIII. század tótjai 
az új telepesek. (V. térkép.)

A XVI. század közepétől a XVIII. század harmadik negyedéig 
terjedő, alig több mint kétszáz éves időköz tehát egészen átalakította 
a verebélyi járás nemzetiségi képét. A középkor végének egységes ma
gyar településterülete helyett megváltozott viszonyokat találunk. 
A magyarság a községek nagyobb felében úgyszólván teljesen eltűnt, 
vagy legalább is kisebbséggé lett, helyét pedig a tótság foglalta el. De 
ez a népcsere nem a nyelvhátáénak fokozatos, természetes fejlődéssel 
való eltolódásával történt. Nem a magyarság fokozatos térvesztése, 
visszahúzódása volt délfelé, vagy a tótság életerős továbbterjeszkedése 
ugyanebben az irányban, hanem valami egészen különös tarkaság fog
lalja el a korábban egységes kép helyét, a két különböző népiségnek 
össze-vissza egymásba szövődése.

Ha ennek a rohamos, de egyenlőtlen átalakulásnak okát keressük, 
a XVI. és XVII. század általános jellege önmagától megadja a feleletet. 
Magyarország sorsát ezekben az időkben a török harcok, a török hódolt
ság határozta meg. Másfél évszázad állandó élet-halálharca, a magyar

£vkönyr a> 1MJ. évr«. 44
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faj legvégzetesebb vérvesztesége beláthatatlan nagyságú területeken 
törölte le az élet nyomait. Egész vármegyék váltak lakatlan puszta
sággá, egész országrészek magyar lakossága tűnt el a föld színéről, mert 
a legerősebb pusztulás éppen a magyar település-területeket érte.

Ugyanebben a sorsban osztozott Bars megye két déli, magyar 
lakosságú járása : a verebélyi és a lévai. Már futólagos pillantás is 
ennek a vidéknek általános történetére, arról győz meg, hogy a nagy 
népcserének, a nemzetiségi viszonyok átalakulásának okait itt kell 
keresnünk és nem kell merész elgondolásokra, de annál kevesebb pozitív 
adatra felépített teóriákat konstruálni, ha a változás okait keressük.

így teljesen alaptalan az az elmélet, amely szerint Bars megye 
lakosságának nemzetiségi képét a XVIII. század katolikus restaurációs 
törekvései formálták volna át, amennyiben állítólag a katolikus egyházi 
és világi földesurak az eredetileg református vallású magyar falvak 
lakosságát elűzték és helyébe katolikus tótokat telepítettek. Ez a restau
rációs mozgalom Bars megyében 1711 és 1733 közt folyt le. (Előbb a 
török hódoltság, majd a kuruc háborúk miatt szó sem lehetett ezen 
a vidéken katolikus térítésről.) Főleg az 1733-ik év nevezetes ebben 
a tekintetben, amikor 21 református egyházközséget szüntettek meg 
a megyében, a templomok elvételével és a lelkipásztorok elűzésével. 
Kőrösy Józsefnek a Felvidék eltótosodása c. munkája1 képviseli ezt 
az álláspontot. Ez a mű egészen kritikátlanul általánosít olyan tényeket, 
amelyeket Sz. Kiss Károlynak »Monográfiái vázlatok a barsi ref. espe- 
resség múltja s jelenéből«2 c., különben szintén dilettáns, bár sok értékes 
adatot közlő munkája egyetlen községről állapít meg, de ez is — mint 
látni fogjuk — helytelenül.

Ennek a felfogásnak a legfeltűnőbb gyengéje az, hogy olyan okok
ban keres bizonyítékot, amelyek maguk később következtek be, mint 
a bizonyítandó tény. Igaz ugyan, hogy az eltótosodás a XVIII. század 
folyamán továbbhaladt vegyes lakosságú községekben, de már a század 
elején nyolc, korábban magyar többségű község már tót jellegű, hat 
pedig vegyes.

Az az egyetlen község, amelyről Kiss Károly a protestáns lakosság 
elűzését említi, bár minden forrás megnevezése nélkül, Alsópél. Esze
rint ez az esemény 1733-ban történt és azután az elkergetett jobbágyok 
helyett a földesúr katolikus tótokat hívott oda.3 Ezzel szemben a ko-

1 Budapest 1898. (II. r.) Bars és Hont megyék külön nyomata.
* Pápán 1879.
3 U . o . 3 0 6 . 1.
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rábban kétségtelenül magyar község lakói már a XVIII. század elején 
fokozatosan tért vesztenek a tótokkal szemben. A fönnmaradt személy
nevek (a legteljesebb jellegű országos összeírások, illetőleg urbárium) 
nemzetiségi aránya a nevekben a következő : 1715-ben 6 magyar, 
5 tót, 13 bizonytalan ; 1720-ban 7 magyar, 7 tót, 17 bizonytalan ; 
1725-ben 5 magyar, 12 tót és 9 bizonytalan. Tehát nyolc évvel az állí
tólag kritikus 1733-ik év előtt már a kétségtelenül meghatározható 
nevek aránya 5 : 12. De még ha valamennyi bizonytalan név a magyar
ság számát szaporítaná is, amit pedig semmi okunk sincs föltételezni, 
még akkor is alig lenne különbség a magyarok és tótok száma közt. 
Még fontosabb azonban, hogy az 1733-ban állítólag elűzött magyar 
lakosságból 4 magyar név 9 családfővel 1770-ben is megvan, ehhez 
járul még 3 új magyar név, nem is számítva a bizonytalanokat. A község 
eltótosodása nem akkor következett be, hanem még 1711 és 1715 közt. 
1703-ban ugyanis még színmagyar, mikor azonban Bercsényi Miklóstól 
a fiskus elkobozta a községet, már nagyobb részben lakatlan volt és 
csak az új birtokosok telepítették be. Az eredeti magyar lakosság el
pusztulása tehát a Rákóczi-felkelés alatt következett be. A XVIII. 
században pedig nem a magyarság száma fogyott meg itt, hanem a 
tótságé növekedett rohamosan, nyilván bevándorlás által (1715 és 1770 
közt a tót nevek száma 5-ről 35-re emelkedett), ez okozta a község 
nemzetiségi jellegének megváltozását.1

A katolikus restaurációnak, mint a terület népi jellegét megvál
toztató tényezőnek föltevését tehát el kell ejtenünk, annál is inkább, 
mert nagyobbszabású elűzésekről éppen úgy nincs adatunk, mint rend
szeres, céltudatos telepítésekről. Az is a föltevés ellen szól, hogy abból 
a 12 községből, amely a XVIII. században a verebélyi járásban egyházi 
földesurak kezén volt, 5 (Aha, Besenyő, Csiffár, Nagylót és Tild) még 
a század végén is magyar többségű, Verebély pedig éppen annyira 
kevert, mint a század elején. A hat tót többségű községből pedig három
ban (Cseke, Gyékényes, Nagyvezekény) szintén tót többség van már 
a század elején. Ennek a teóriának elejtésével tehát végeredményben 
megmarad mint ok a török pusztítása, ami egymagában feleletet ad 
kérdésünkre.2

Bars megye déli felét földrajzi fekvése rendkívül kedvezőtlen 
helyzetbe hozta attól a perctől kezdve, hogy a török az ország belső

1Ld. alább az egyes községekről közölt forrásanyag közt: Alsó-Pél.
2 Hogy az egyházi birtokok általában magyarok maradtak s éppen a kis- 

nemesiek tótosodtak el, azt már Gr. Révay József kifejtette : Kisnetnesek Tajnán. 
(Budapest) 1942, 165 — 6. 1.

44*
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területeit háborgatni kezdte. Viszonylagos közelsége Budához, majd 
később Érsekújvárhoz, főként pedig Esztergomhoz és a bányavárosok
hoz, valamint középső helyzete nyugat és kelet közt állandóan kitette 
a nagy hadjáratok és kisebb rabló vállalkozások pusztításainak. Főként 
Esztergom sorsa volt az, ami döntően befolyásolta a verebélyi járás 
életét. Ha ez a fontos végvár török kézre került, a verebélyi járás is 
hódolt területté lett, a vár felszabadítása a vidék szabadságát is meg
hozta.

Már Szulejman 1529-i budai hadjárata után megkezdődött az 
égetés-dúlás Bars megyében.1 A pusztulás olyan nagyméretű volt, 
hogy még az 1531-i dicalis conscriptio idejében is a verebélyi járás 
községeinek egész sora volt fölégetve. így »totaliter« vagy »omnino 
combusta« volt ekkor Iklad, Szilvaköz, Arma, Fajkürt, Kisbaracska, 
Besenyő, Hull, Kis- és Nagyrendve, Bárok, Kislüle. Bessén 
28 portából 24 megégett van, Mányán 25 közül 18, Melleken 24-ből 15, 
Ényen 18-ból 8, Verebélyen 71-ből 56, Pozbán 21-ből 13. Mondhatnók 
stüszerű bevezetése egy új korszaknak.2

Néhány évvel azután, hogy Esztergom vára elesett, már majdnem 
az egész járás hódolt terület. Setétkút, Füss, Valkház, Rendve, Pózba, 
Baracska, Óhaj, Nagy- és Kislüle, Kisgyőröd, Bolyárpél és Tótpél, 
Belleg, Töhöl, Hull, Lót, Mohi, Ény, Szenese, Zsitvagyarmat, Nagy- 
mánya, Besnyő, Mellek, Cseke, Csiffár, Tild, Aha, Munkád, Verebély 
és Venece osztoznak a kétféle adózás nehéz sorsában.3 1559-ben a határ 
ismét északabbra tolódott, most már Tajna, Sári és Nagygyőröd is 
török alatt vannak.4 1567-ig pedig az egész járás az ellenség hatal
mába esett.5 A tizenöt éves háború és Esztergom felszabadulása ugyan 
átmenetileg felszabadulást hozott, 1595 és 1605 közt a járás egész 
területe mentes volt a hódolástól, de ekkor már ismét megindult a vidék 
fokozatos elnyelése.6 1619-ben már csak Verebély és Zsitvaújfalu 
nevezhette magát szabadnak, bár a hódoltság határa ezen a felső részen 
időnként kisebb-nagyobb mértékben váltakozott.7

A XVI. és XVII. század egész folyamán szinte évről-évre vannak 
tudósításaink hadjáratokról, tatárdúlásokról, az esztergomi és párkányi

1 Bars vm. 340. 1.
2 Dicalis conscriptio (ezután röviden : Dica) 1531.
3 U. a. 1549.
4U. a. 1559.
5 U. a. 1567.
6 Országos Levéltár: Arch. Thurzó 11/2, 11/3, 11/4.
7 Dica 1619, 1638, 1647. — 1634-i összeírás a török okozta károkról : Tör

ténelmi Tár 1892. 520 s köv. 11.
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török őrség rabló portyázásairól. így például 1556-ban 24 falu pusztult 
el és 3000 embert hajtottak el a megyéből. Az 1599-i tatárdúlás hasonló 
méretű pusztulást hozott. 1657-ben már a járás székhelye is puszta 
hely, amely csak lassan települ újra. 1619 és 1626 közt Bethlen Gábor 
és a királyi hadak átvonulásai hoztak újabb terheket a vidéknek.1

A hódoltsági terület szörnyű pusztulását és tényleges embervesz
teségét elég világosan tárja elénk az a négy összeírás, amelyek közül az 
egyik az 1599-i tatárdúlás után közvetlenül,2 a másik három pedig 
1615 körül3 készült a barsmegyei községekről s az elszenvedett károkat 
tünteti fel. Ezek a jegyzékek a verebélyi járás községeiről a következő 
képet festik :

:1599-ben Verebélyen elveszett 21 ember, ezek közül egyet megöltek, 
a többit elvitték. Megégett ugyanekkor 109 ház, a kár 4256 frt.

Aha Elhajtottak 63 barmot.
Tild Két asszonyt megöltek, két gyereket elvittek. A kár 375 frt.
Cseke 8 ember elveszett, minden házat fölégettek, 45 barmot 

elvittek.
Nagygyőröd Elveszett 18 ember, elvittek 8 lovat.
Kisgyőröd Elveszett 10 ember.
Bolyárpél Elveszett 10 ember, megégett 14 ház, elhajtottak 

34 barmot.
Tótpél Hét kivétellel minden barmot elhajtottak.
Kisvezekény Két embert megöltek, egy férfit, egy lányt és két 

leánygyereket elvittek.
Vörösvár Megöltek 7 embert, elvittek 21 barmot, 352 frt. kár.
Nagyvezekény Megöltek egy embert.
Néved Elvittek 19 embert, közülük négyet meg is öltek.
Nagymánya Elvittek 21 embert, közülük négy öreget megöltek. 

Elhajtottak 47 marhát, 1 lovat, 35 kecskét, a kár 2000 frt.
Valkház Elveszett 17 ember, 1000 frt kár.
Nagyhal Elveszett ugyancsak 17 ember, minden ház leégett, 

2391 frt. kárt szenvedtek.
Óhaj Elveszett 12 ember, minden ház leégett ; 2323 frt. kár.
Nagylót Elveszett 22 ember, minden ház megégett, 400 frt. kár.
Kisiót Elveszett 10 ember, minden ház megégett, 85 frt. kár.
Rendve Elveszett 43 ember, ezek közül két öreget megöltek. 13 

ház leégett.
1 Bars vm. 340 — 355. 1. és Történelmi Tár 1905. 592 — 9. 1.
* Történelmi Tár id. h.
8 Arch. Thurzó 11/2, 11/3, 11/4.
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Beileg: Elveszett 7 ember, minden ház megégett, 621 írt. kárt 
szenvedtek.

Pózba: Elveszett 54 ember. Egy kivételével minden ház megégett. 
Elhajtottak 70 marhát, 1 lovat, 50 kecskét. 250 írt. kárt szenvedtek.

Baracska : Elveszett 3 öreg ember, 1 asszony, 1 lány. Egy kivéte
lével minden házuk leégett. Káruk 100 írt.

É ny: 24 ember elveszett. 478 írt. kár.
Kisbesse: Elveszett 3 ember, 5 ház megégett, 655 írt. kár.
Szenese: Elveszett 35 ember. Káruk 831 írt.
S étét kú t: Elveszett 14 ember, 19 ház leégett, csak 3 maradt meg 

épen. Káruk 1306 írt.
Tököl: Egy ember elveszett, elhajtottak 59 barmot. 150 kecskét 

és egy lovat.
Csiffár: 13 ember elveszett. Káruk 1030 írt.
Mellek: Káruk 400 írt.
Nagyfüss : Elveszett 64 ember, egy kivétellel minden ház meg

égett. 6030 írt. kárt szenvedtek.
Nagysár ő : Elveszett 2 ember.
Az 1599-i összeírás egy hadjárat pusztítását tárja elénk, az 1615.-Í 

három összeírás pedig a hódoltatás folyamatát, az élet napról-napra 
való nyomorúságait, szenvedéseit és pusztulását. E szerint :

Kisgyőröd lakóinak harmadfél esztendővel azelőtt kellett behó
dolniuk a sokféle rettegés miatt, kiváltkép hogy Ó-Lévát megégették 
a törökök.

Nagygyőröd: 1613-ban látva, hogy a szomszéd falukat égetik, 
rabolják, vágják, a nagy félelem miatt kénytelenek voltak behódolni.

Hull: Kényszerítésből kellett behódolniuk, mert 120 marhájukat 
elhajtották ; ezek közül 116-ot visszaváltották 464 forinton. »Egy em
bert vaghdoltak megh, mais benna miatta.«

Lót: A török négyízben hajtotta el marháikat, így be kellett hó
dolniuk.

Nagymánya: 1614-ben a nagy félelem miatt be kellett hódolniuk. 
Két évben fizettek a töröknek, azután a magyar urak »elfogtak az fo- 
dolastul es nem bochattak be«. Ezért a török rajtuk ütött, 112 marhát 
elhajtott, így ismét kénytelenek voltak behódolni.

Besse: Nem hódoltak be, bár megrabolták őket, minthogy a ma
gyar urak nem engedték be őket. 1613-ban a török megfenyegette a falut 
sőt az iszpaia, esztergomi Musztafa halálra várta az embereket, mégse 
hódoltak. Végre rajtuk ütött a török, 200 írt. kárt okozott, erre végre 
beadták a derekukat.
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Ény: 1613-ban megrabolták őket, fehér ruhájukat elvitték, embert 
vagdaltak le, hanem hogy Ludányt és Ó-Lévát megégették, a félelem 
miatt behódoltak mégis.

Füss: 1613-ban sok bújdosás után hazatérvén, a török rajtuk ütött, egy 
embert megöltek, 35 marhát elhajtottak, kénytelenek voltak behódolni.

Felsőpél: Negyedéve egy embert rabul elvittek, így kellett behó
dolniuk. Azután elhagyták a hódolást, de Omer iszpaia 300 lovassal 
rajtuk ütött, minden marhájukat elvitte s így kénytelenek voltak ismét 
behódolni.

Pózba: 1613-ban 90 marhát elhajtottak, egy öreg embert levágtak, 
egy'gyereket elvittek, ezt 7 forinton kiváltották. Behódoltak.

Mellek: Megrabolták őket, de nem hódoltak be.
Setéikül: 1613-ban az esztergomi török 86 marhájukat elhajtotta, 

egy öreg embert éktelenül megvagdaltak, összesen ezer forint kárt 
okoztak. így be kellett hódolni.

Óhaj: 1613-ban egy gyereket elvittek, egy embert levágtak, 37 
ökröt és 3 lovat elvittek. A gyereket atyja 12 forinton kiváltotta, a 
barom mind odaveszett. 800 frt. kárt szenvedtek.

Mohi: Hogy Ludányt s egyéb falukat megégettek, a fenyegetés 
miatt ők is behódoltak.

Töhöl: 1613-tól kezdve folyton háborgatta a török, már ötízben 
jött rájuk, csordájukat elhajtotta, kirabolta őket, mégse hódoltak be.

Rendve: 1613-ban, mikor a törökök kezdték a falukat égetni, dúlni, 
rabolni, ők is 200 frt. kárt vallottak, de ekkor még nem hódoltak be, 
csak amikor másodszor is állatokat hajtottak el tőlük, akkor adták be 
a derekukat.

Ebből a felsorolásból is kiderül, hogy milyen eszközökkel kény
szerítette a török békés időkben a lakosságot hódolásra és hogyan 
terjesztette ki hatalmát mindig újabb területekre a szerződésekkel 
ellentétben. A legérzékenyebb anyagi kárt a falu felégetésével és a meg
élhetést adó állatok elhajtásával okozta a lakosságnak. így tehát a 
pusztulás anyagiakban és emberekben éppen a hódolást megelőző évek
ben volt a legnagyobb. Ilyen rablások, véres pusztítások a hódolás 
ideje alatt aránylag ritkábbak, hiszen a szpáhinak érdeke, hogy el ne 
rabolják alattvalóit, vagy azok anyagi javait, másként hogyan tudta 
volna kierőszakolni belőlük egyre növekvő követeléseit. Ezek az elvisel
hetetlen anyagi terhek viszont a hódoltsági életet nyomorították meg 
annyira, hogy ebben a járásban is tudunk esetről, mikor az egész falu 
lakossága megszökött, mert nem bírta fizetni a török földesúrnak a 
szolgáltatásokat. Ha azután a szpáhi hajlandóbb volt kisebb összegben
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megegyezni velük, visszajöttek.1 »Az hódultság állapotja is minemű 
nyomorúságos sorban legyen és mint fenyegetik őket az elrablással, 
eléggé meg nem írhatjuk« — olvassuk Thurzó György nádornak 1613- 
ban Bars vármegyéhez intézett levelében.2

A magyar földesurak és hatóságok pedig természetesen minden 
eszközzel akadályozták a falvak behódolását. Thurzó nádor rendeletet 
küldött Bars megyéhez 1614-ban, amely szerint : »Valaki penig közü- 
letek az mi tilalmunk ellen be menne az törökhöz, elhigyje azt bizo
nyosan, hogy életét veszti el és kit nyársba vonatunk affélék közül, 
s kit máskép büntetünk«.3 Viszont a törökök állandóan fenyegető 
leveleket intéztek a községekhez, hogy hódoljanak be, »mert ha be nem 
hódúinak, ő reá ne vessenek, ha mi nyomorúság esik rajtuk«.4 Nem 
csoda azután, ha a két malomkő közt a hódoltság népe napról-napra 
pusztult. így érthető, hogy 1677-ben már 11 lakatlan községet sorol fel 
egy összeírás. Ezek : Nagy- és Kisgyőröd, Gyékényes, Arma, Szenese, 
Rendve, Nagymánya, Tajna, Nagy- és Kissári és Lüle.5

A pusztulás a XVII. század végén, az 1663-ban meginduló harcok, 
majd a felszabadító háborúk és a Rákóczi-felkelés idején lehetett a leg
nagyobb, mert ebben az időben következtek be először nagyobb nem
zetiségi változások. Sajnos, ebből a korból névjegyzékeink alig vannak 
s így a pusztulás és átalakulás menetét lépésről-lépésre nem kísérhettük 
figyelemmel.

AZ EGYES KÖZSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK 
RÉSZLETES FELDOLGOZÁSA.6

N agy-V ezekény .7
1531: Nagy Wezzeken, 1533,1534,1535,1536,1544 : Nagh Wezeken, 

1541, 1570 : Nagy Wezekyn, 1542 : Nag Wezekeny, 1545 : Nyag 
Wezekyn, 1567 : Nagh Wezekyn, 1647 : Nagy Wezeken, 1696, 1715, 
1720 : Nagy Vezekény, 1770 : Welko-Wozokan, Nagy-Vezekén, 1773 :

1 így 1561 — 62-ben Besenyőről és Töhölről mind megszöktek. Bars / n .
2 Történelmi Tár 1891. 598. 1.
8 U. o. 615. 1.
4U. o. 617. 1.
6 K ő r ö s y id. m. 1. 1.
6 Északról délfelé haladó sorrendben. Aránylag kis és egységes jellegű 

területről lévén szó, nem sok értelme lett volna kisebb tájegységek megkülönböz
tetésének. A rövidítések feloldását, a szövegköztieket éppen úgy, mint a források 
jelzéseinek feloldását ld. az értekezés végén a rövidítések jegyzékében.

7 Az 1531, 1533, 1534, 1535, 1536, 1541, 1542, 1544, I545' 1567, 1696-ik
( .
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Nagy Vezekény, Welke Wozokany. A járás legészakibb községe, a Luki 
patak mellett. Birtokos 1531-ben a szentbenedeki uradalom. Első név
jegyzék 1570-ből, akkor még lakossága vegyesen magyar és tót, de 
többségében magyar. Az 1634 előtti években 11 embert raboltak el a 
törökök.1 A XVIII. század elejére a magyar lakosság eltűnik, a tót 
nevek nagy megszaporodása erős bevándorlásra vall.

Dűlőnevek: Za humenicze, Zavodu Breski, Kratini, Siroke Djeli, 
Prostredne Djeli, Wrchne djeli, Vörösvarske a ces cestu, Wnovinach, 
Pri hrustyicske, Pri Kjepe, Prihodole, Konéa, Domovej dolíni, Mezi 
Haje, Na Uhle, Do Dolíni, Za Rubanicza, Jaszov breh, Lászki a Pod 
hajoni (?), Konopnicze, Horne kratini, Pod Luki, Horne Luki, Za Jar- 
kom, Vedla Luki, Do Mocsara, Za Mocsárom, Do Bocsovki, Po Zavad- 
skim hajóm, Pod Welku Chrastu, Pod Winicamia hetye (?), Mravitski 
a Futalova dolina, Safvanicza, Sztrucskovske, Pod Vinice, Roskove, 
Pod Laukova Chrast, Wedla Chodnika, Na Píeszku, Na Zhonach a 
Laukova Chrast, Vinice, Za Krizsom, Za Csajkova Cestu a na Zsengéri, 
Pod Cestu, Za Fenyevom, Pod Fenyesom, Fenyes, Domova Dolina, 
Hrabje, Lászki, Bocsovka (XIX sz.).2 Puszta-Szélhalom (XX. sz.).3

Személynevek: 1570: 15 sz. 8 m. (Fürdős 4, Körös (?) 2, Márton, 
Pap) 6 t. (Bendák, Éliás, Koszmos 2, Vranik, Zadorszki)4 1 b. (Kotlái).5
— 166g : 2 sz. 2 t. (Svarba, Futala).6 — 1715: 14 sz. — m. 9 t. (Bendak,

évekre vonatkozó adatok a megfelelő évi dicákból, az 1570-i defterből, 1715 és 
1720-i az azon évi országos összeírásból, az 1770-i az úrbéri táblából és kérdő
pontokra adott feleletekből, az 1773-i a Lexiconból vannak véve.

1 Történelmi Tár 1892. 525. 1.
2 P e s t h y.
3 B a r s  v m . 63. 1.
4 Zádorfalva és Zádorháza Gömör megyében, mindkettő magyar. Magyar 

faluból való jövevény tót neve magyar többségű faluban minden valószínűség 
szerint tótot jelöl. — (A helynevekből képzett személynevek névadó községeinek 
felkeresésére a következő helységnévtárakat használtuk : Nagy, Ludovicus : 
N o t i t ia e  p o li t ic o -g e o g r a p h ic o -s ta tis t ic o  in c ly t i  R e g n i H u n g á r iá é . Budae 1828.
— V o lls tä n d ig e s  O r ts c h a f te n -V e rz e ic h n is s  d e r  im  R e ic h s ra te  v e r tre ten en  K ö n ig 
re ich e  u n d  L ä n d e r . Wien 1892. — S ta t i s t i c k y  lex ico n  o b ci v  R e p u b lik e  C e sk o slo ven -  
s k e j . III. Slovensko. V. Prahe 1927. — Niederle, Lubor : N á r o d o p is n á  M a p a  
U h ersk ych  S lo v ä k u . Praha 1903 és főként a már többször idézett Lexicon. — 
Több azonos nevű község esetében a közelebbit, tehát a valószínűbbet vettük 
tekintetbe.

6 Bizonytalannak vettük, mert a megfelelő helynév nem állapítható meg 
kétségtelenül. Talán a komárommegyei Kolta vehető ennek ? Lakossága ebben 
az időben nem ismeretes, 1773-ban tót.

• Nem névjegyzékből van véve ez a két név, hanem a templomi harang 
feliratáról, t. i. ezek csináltatták és adományozták (közli P e s t h y ) .
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Hako, Hrenko, Svarba 3, Sémik, Sarba, Tutalajka) 5 b. (Fabian, Gáspár, 
Kovács, Menyihart 2). — 1720: 15 sz. *— m. 8 t. (Bendak, Haska, Svarba 
5, Skolynik) 7 b. (Fabian, Gáspár 2, Menyhárt 2, Menyihárt 2). — J770: 
U. t. tót. 33 sz. — m. 261. (Bagan 2, Bahan, Bendak, Hawfjeta [Havieta], 
Hawetha [Havieta] 2, Hladni [Chladny], Hagduh, Hugecz, Koritar, 
La wo 2, Powegszka, Ráno [Rhano] 3, Scolnik 2, Skolnik 2, Szolcsanszky,1 
Szwarka, Swarba, Swecz, Zawadczki [Zawadszki])1 2 7 b. (Bires 2, Gás
pár, Kovács, Menyhirth 2, Polak). — 1773: tót.

Kis-Vezekény.3

1531: Kys Wezzeken, 1533, 1535, 1536, 1544: Kys Wezeken, 1534: 
Kyswezeken, 1541,1545,1567: Kys Wezekyn, 1542: Kys Wezekeny, 1696, 
1720: Kis Vezekény, 1715: Kis-Vezekény, 1773: Kis Vezekény, Male 
Wozokany. Nagy-Vezekénytől délre, a Luki patak mellett. Birtokos 
1531-ben nemesZobonya. Első névjegyzék 1570-ből, akkor még magyar 
többségű. 1599-ben a tatárok két embert megöltek, négyet elvittek. 
1715-ig lakossága teljesen kicserélődik, ekkor már többségében tót.

Dűlőnevek: Za krizom Djeli, Nad Zahradi Djeli, Moraveczke djeli, 
Precsne Djeli, Do Sobolok, Pod Wisnim hajóm, Dlhe Djeli, Pod Mocho- 
veczkov, Kincsa haja, Ces Rohocsniczku Cestu, Nad Olvaz, Pod Zadne 
Djeli, Venecze puszta (XIX. sz.).4 5

Személynevek: 1570: 8 sz. 5 m. (Bokros 3, Roskás, Bence) 1 t. 
(Bálik) 2 b. (Kalan, Lackó). — 17J 5 : 14 sz. 5 m. (Mészáros, Bona 4) 
7 t. (Chiba, Kraly, Klacsanszky,6 Mészár, Valkovicz 3) 2 b. (Hajdú, 
Veneczi).6 — 1720: 10 sz. 2 m. (Bona, Bóna) 7 t. (Khiba, Krály, Kli- 
senszki,7 Mészár, Vályovics, Válykovics 2) 1 b. (Venyéczi). — 1773: tót.

1Szolcsán Nyitra megyében, 1773-ban tót.
2 Závod, Závad stb. nevű község több is van az országban, általában tót 

vidékeken. Legvalószínűbb ebben az esetben a barsmegyei Závada (később 
Kis-Valkóc), a kistapolcsányi járásban, 1773-ban tót lakossággal.

8 1531-től 1567-ig terjedő évek adatai a dicából, 1570 : defter, 1599. Törté
nelmi Tár. 1905. 592 — 9. 1. 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon.

4 P e s t  h y.
5 Klacsan Bars megyében, 1773-ban tót.
* Valószínűleg a Kis-Vezekényhez tartozó Venecze pusztáról és nem a 

Verebélyhez tartozó hasonnevűről kapta a nevét. Minthogy Kis-Vezekény ekkor 
már erősen vegyes lakosságú, bizonytalannak vettük.

7 Valószínűleg ez is helyesen Klacsanszki, mint előbb.
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1525, 1531, 1533, 1534,1535, 1536,1541, 1542,1544» 1570 : Weres- 
war, 1533 : Wereswar, 1696, 1720, 1770 : Veres Vár, 1714 : Vörös 
Vár, 1715 : Veres-Vár, 1773 : Veresvar, Weresswar. Kis-Vezekénytől 
délre, a Luki patak mellett. Birtokos 1525-ben a Forgách család. Első 
névjegyzék 1525-ből, akkor vegyesen magyar-tót község, 1567—70-ben2 
mint a török által fölégetett és elnéptelenített község szerepel. Az 1570-i 
defter szerint azonban már ismét van vegyes, de többségében magyar 
lakossága. 1599-ben 7 embert megöltek a tatárok. A XVIII. század 
elejétől kezdve erős tót bevándorlás éri, főleg, úgy látszik, Nyitra és 
Trencsén megyékből. A század végére magyar többségét elveszti és 
túlnyomó többségében tót faluvá válik.

Dűlőnevek: Dőlne Jutra, Vinice od Nevizanskeho Chotra, Dőlne 
Zahori nőd Winicami, Kecske hátó, Dodlhiehke honov, Prostredne 
pole, Valovi Zahori, Vinice, Horne Luki, Dőlne Luki, Brezina (XIX. 
sz.).3

Személynevek : 1525: 16 sz. 5 m. (Gal, Gaal, Nagh, Bokros, Pynther) 
7 t. (Kolar, Ochenas 2, Rwthka, Rwchka 2, Bartholen) 4 b. (Thot 2, 
Faber, Mathyas). — 1570: 12 sz. 7 m. (Mészáros, Gál 3, Fazikas, Néma, 
Pál [e. n.]) 4 t. (Gyurkó [e. n.], Csóván [? fia Meskó], Csernok, Valkó) 
i  b. (Gál).4 — 1714: 4 sz. 3 m. (Néma 3) 1 t. (Králl), 3 deserta : (Néma 
2, Králl). — 1715•' 20 sz. 12 m. (Gáli, Néma 6, Néma, Poki, Sebők 3) 
7 t. (Beliczki,5 Kraly, Kozak, Svecz, Sztraka, Szucsanszky,6 Tre- 
csanszki)7 1 b. (Pollyak). — 1720: 16 sz. 9 m. (Gál, Néma 5, Sebők 3) 
5 t. (Krály, Rosnyi, Sztregján, Sztraka, Trentsánszky) 2 b. (Lukáts, 
Palyó). — 1770: U. t. tót. 22 sz. 5 m. (Gaál 4, Nima) 16 t. (Bucsik, 
Holub, Král, Kramár 2, Mraz, Obert, Sakik (Sabik), Sabik 5, Vnuk 2, 
Zelinka) 1 b. (Lukacs). — 1773: tót.
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1 1525 : Forgách lev., 1714 : U  et C 12/33, a többi mint az előző községnél.
* Ez az egy 1570-i adat dica, míg a többi ebből az évből defterből van véve.
* P e s t  h y.
4 Bizonytalannak vettük, mert keresztneve Gyurkó, tehát tótos, míg a

többi, e jegyzékben szereplő személy keresztneve magyarosan van írva.
6 Valószínűleg a nyitramegyei Nagy- és Kis-Bélliczről, 1773-ban tót.
6 Szucsan Nyitra megyében és Turóc megyében is van, mindkettő tót.
7 Trencsén megye egész lakosságában tót jellegű, tehát a névből képzett 

szem élynevet is tótnak kell vennünk.
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Zsitva-Űjfalu.1

1525. 1536 : Wyffalw, 1533, 1535, 1541, 1544 : Wyfaly, 1545 : 
Wyfalu, 1614 : Vy Falu (az Sytva mellett való), 1647 : Noua villa ad 
Verebil,1 2 1714 : Ujfallu, 1715 : Uj-Falu, 1720 : Uj Falu, 1770 : Zytwa- 
Nowjanskeg, Zsitva-Ujfalu, 1773 : Zitva Uj Falu, Neüdorff, Nowegsa. 
A legészakibb község a Zsitva mellett. Birtokos 1525-ben a Forgách 
család. Első névjegyzék 1525, akkor még többségében valószínűleg 
magyar, de erős tót kisebbséggel. A nagyszámú bizonytalan név miatt 
vegyes lakosságúnak vettük. 1567—1570-ben puszta, aztán újra tele
pült, de 1631-ben a török ismét nagy pusztítást vitt véghez lakosságá
ban, amennyiben ekkor elraboltak 14 embert, kettőt megöltek, 6 pedig 
megfulladt a »bújólikban«.3 A XVIII. században nagy többségében 
kicserélődött, túlnyomóan tót lakosságot találunk itt.

Dűlőnevek: Jooka, Plán, Derevencze patak, Dúbos, Nadmostom, 
Körös patak, Zavinyice, Dlhi gyil, Passzenki, Hornyi, Dolnyi Csermán 
(XIX. sz.).4

Személynevek: 1525: 20 sz. 7 m. (Ewlwedy,5 Gerches 2, Kys, 
Warga 2, Gaal) 4 t. (Frenyo 2, Hanwcz, Zahoczky)6 9 b. (Czygan 5, 
Gwnda 2, Kowach 2) desarta : Gwnda. — 1714: 11 sz. 2 m. (Magyar, 
Szabó) 5 t. (Csismar, Zahorsky 4) 4 b. (Czigany 2, Kowacz, Kowacs) 
desarta : Czigany, Haluska, Koczen, Kutyka, Pichnya 2, Kowacs 2, 
Svecz, Szabó, Wincza. — 1715: 15 sz. 3 m. (Magyar, Szabó, Varga) 
6 t. (Hallus Machony, Styéfko, Zahorszki 3) 6 b. (Czigany 2, Czigány, 
Kovács 2, Gunda). — iy2o: 11 sz. 2 m. (Magjar, Szabó) 5 t. (Hallus, 
Styénkó, Zahorszki 3) 4 b. (Czigány 2, Kováts, Makai).7 * — iy yo : 
U. t. tót. 41 sz. 6 m. (Forint, Juhász, Szinasy, Szabó, Kristoff 2) 22 t. 
(Gyuriss, Guriss, Hrivnák, Koczian, Pichnya, Tyasky, Velky, Valentik, 
Zahorszky 10, Uhrin 4) 13 b. (Czigan 2, Gunda, Chorvath, Kovács 8, 
Machaj). — J773: tót.

1 1525 : Forgách lev. 1533,1535,1536,1541,1544,1545,1567,1570 : dica, 
1614 : Arch. Thurzó 11/3, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon.

2 Visit, can. Fase. I. lib. 4.
8 Történelmi Tár 1892. 525. 1.
4 P e s t h y.
8 Ölved, Estregom megye, 1773-ban magyar.
•Valószínűleg a hontmegyei Zahora, 1773-ban tót.
7 Előbb Machony, utóbb Machaj név szerepel, tehát a Makai valószínűleg

téves, magyaros írás.

Msrrift
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1531 : Ny with, 1533, 1534, 1535, 1536, 1542, i 5 4 4 > *5 4 5 , I 5 5 4 > 
1567 : Nywed, 1541 : Nyweg, 1557 : Nyuod, 1589 : Niued, 1617 : 
Niuid, 1647 : Néwed, 1676 : Niueth, 1696, 1715 : Néved, 1770 : Ne- 
widzan, Néved, 1773 : Néved, Newiczany. Vörösvártól délre a Luki 
patak mellett. Birtokos 1531-ben Lévay és Bogyani. Első névjegyzék 
1:554-ből. A XVI. század közepén többségében talán tót (bár a sok 
bizonytalan név miatt a következtetés nagyon ingatag), s azért inkább 
bizonytalannak tekintettük ezután a magyar elem erősödik. 1599-ben 
19 embert vittek el a tatárok. A XVII. században magyar többségű, 
a következő században azonban már tót többségű. Ez a lakosság azon
ban már új település, 1676 és 1715 között a nevek teljesen kicserélődnek.

Dűlőnév: Olicho folyó (1720).
Személynevek: 1554: 13 sz. 2 m. (Kys, Warga) 4 t. (Dabyk, Rabyk 

3) 7 b. (Dohonth, Nemeth 3, Thot 2, Mykus). — J557 •' 10 sz. i  m. (Warga) 
5 t. (Dozom, Dohom, Wrabyk 3) 4 b. (Nemeth 2, Thoth 2). — 158g: 
13 sz. 7 m. (Bencze, Bokros, Guba, Haidw [?], Kontios, Souan, Mohy2) 
5 t. (Klemen, Paulik, Pabik 2, Vrabik) 1 b. (Tóth) deserta : Varga, 
Vrabik. — 1615: 1 sz. 1 m. (Balla).3 — 161J: 41 sz. 21 m. (Bokros, 
Chekes 2, Haidu 2, Kontios 2, Komtyos 3, Hay Pál, Mohy 2, Pap 2, 
Szel 3, Guba 2) 6 t. (Kleman, Rabik 4, Sinka) 14 b. (Kouach 2, Tot 7, 
Veresvary,4 Veres Vari, Nemet 2, Czudor,5 Kis falusi Ember). — 1676: 
13 sz. 7 m. (Buday, Barla, Chekes, Haidu, Mohj, Szel [Szely] 2) 4 t. 
(Jesko, Klemany, Vrabik 2) 2 b. (Nemeth, Thott). — J7J5: 13 sz. 4 m. 
(Csarad, Pásztor, Varga 2) 7 t. (Babresz, Boszak, Gregus, Josko 2, 
Sztano, Sztavcsek [Sztavacsok]?) n. (Tringelt) 1 b. (Lipcsay).6 — 
1720: 15 sz. 6 m. (Boldis, Csárád, Katona, Varga 3) 8 t. (Babrecz, Bo- 
szák, Jaskó 4, Sztartsok, Zahoretz) 1 n. (Trungelt). — J770: U. t. tót. 
25 sz. 7 m. (Boldis, Boldyis, Varga 5) 12 t. (Blanar, Chrunyo, Didich

1 1531. 1533. 1534. 1535. 1536, 1541. 1542, 1544. 1545. 1567» 1647, 1696 :
dica, 1554, 1557, 1589: U et C 16/5, 1617, 1676: decima, 1715, 1720: orsz. 
ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon.

2 Mohi, Bars megye, magyar.
3 Tild község decimájában szerepel mint extraneus.
4 Veresvár Bars megyében, lakossága korábban vegyesen magyar és tót.
6 A név talán inkább magyar, de a keresztnév tótos írása miatt (Gyurkóné)

bizonytalannak vettük, t. i. a többi személy keresztneve az összeírásban magyarul 
van írva.

6 Német-Lipcse, Nemec Lypca Liptó megyében, lakossága 1773-ban tót, 
a névképzés viszont magyar.
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[Didi], Jesko 2, Paluska, Porubszky,1 Pretyo, Jeszenszky2 [Jelenchi], 
Sztraka, Zahorecz, Zsaloba) 1 n. (Tzungel), 5 b. (Avák [Avay]), Hor
váth [Chorvat], Jakab, Kovács, Róza). — -Γ773: tót. — Protestáns 
lelkészek : 1655 : Nehéz Balázs, 1695 : Kelecsényi Mihály, 1701 :
Sallai Benedek.3

Tajna.4

1 5 3 1 , 1535» 1 5 4 1 . 1615, 1647: Tayna, 1533, 1534, 1536, 1544, 
1567 : Thayna, 1696, 1699, 1715 : Tajna, 1770 : Malo-Tajna, Kis- 
Tajna, 1773 : Tajna, Tagna. Névedtől délre a Luki patak mellett. 
Tulajdonképpen két község, a curialis Nemes-Tajna (Tajna nobilitaris) 
és Kis-Tajna vagy Káptalan-Tajna (Tajna capitularis), a garamszent- 
benedeki apátság birtoka. A két község, mondhatni talán helyesebben 
községrész azonban meglehetősen összeolvadt és legtöbbször egy néven 
szerepel. Nemes-Tajna lakói elsősorban egy nagyszámú kisnemes család
nak, a Tajnayaknak s ezek rokonainak, illetőleg oldalágainak sorából 
kerültek ki. A községnek ez volt a népesebb része, Kis-Tajna jelenték
telenebb szerepet játszott. Ezért a nagyszámú bizonytalan név ellenére 
is magyar többségűnek tekinthetjük a XVI. században. A XVII. szá
zadban is többségében magyar a kettős község. Ezzel szemben a XVIII. 
században a kisnemesi rétegnek a jobbágyságtól való erősebb szétválása 
s ezzel kapcsolatban a jobbágymunkaerő eiősebb fölhasználása folytán 
mind több tót telepszik be. A század elején még vegyes, a szazad végén 
tót többségű.

Dűlőnevek Kis-Tajna határában: Apróharaszt, Kerekharaszt 
(Kereharaszt, Kerekaraszt), Appas úr harasztja (1600 körül). — Tajna : 
Sipos Pál helye, Nagy István pusztája, az patak mellett, Tót Bálint 
pusztája, Csehes, Ocsvay mellett, világtalan Ondrej kertje felől, Litassy 
kertje mellett, Káposztás kert, Tajnay Mihály kertje mellett. (1692.) — 
Sipos Pál pusztasága, Pesti rész, Malonyay András mellett, Tóth Balázs

1 Poruba több tót község neve.
•Jelenec, Zólyom megye, 1773-ban tót.
• K i s s  i. m. 442. 1.
4 I53I > 1533. 1534- *535. 1536, 1541, 1567, 1647, 1696, 1699 : dica, 1615 : 

Tildi decimában mint extraneusok. 1715 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon. 
— A többi adat mind Gróf Révay József : Kisnemesek Tajnán c. munkájából. 
A község nemzetiségi viszonyairól, történtéről való megállapításokat legnagyobb 
részt innen vettük. Az innen vett személynevek nem teljes összeírások, hanem 
esetlegesen fennmaradt nevek, főleg tanúkihallgatási jegyzőkönyvek adatai.



pusztája, Csehes mellett, az pataknál, az Dobcsikban, az gyalogút 
mellett, az Drabant völgyére, az kurta nyitványban, az kis nyitványban 
Tajnay Menyhárt mellett, az névedi utón felül, kenderföld végében, 
az kurta nyitványra dülőföld, Litassy Pál földje mellett, Tajnay István 
rétje felére dűlő föld, az kövecsesben az haraszt felé, az Drabant völ
gyére az nagy nyitvány végiben, az vizen túl névedi határtul Pesti rész, 
Ocsvay rétje dűlő, az új szőlőknél, pallag nyitány, az névedi határ 
mellett az nagy rétre dűlő, Tajnay István mellett, Tajnay Mihály nyit- 
ványa, Kartali (Kartaly) temetésénél az Ahai határ mellet, az Bodoka 
fölött, Csánki mellett, Pipagy Péter mellett, az Péntek nyitványban, 
öreg rét, kis rét, Tajnay Péter mellett való rét, kerek rét, az vizen túl 
való szilvás, Pestiné része szilváskert, világtalan Ondrej kertje, káposztás 
kert (1693). — Bodoka alatt, az kert megett kútra dűlő, kenderföldek, 
vizen túl, az úton felül Kis-Bodoka felett, az Bodokán felül, az Hay Pál 
kopaniczája mellett Drabant völgyére dűlő, az Bodokára dűlő Ágh 
Mihály földe mellett, kenderföldek között, Szűcs földe mellett, az kört- 
vély fánál Malonyay földi mellett, az Dobcsikban, az Dobcsiknak innét 
aki Sári határra dől, az gyalogút mellett Mohi felé, gyalogúton túl, 
Csekes Panna pusztája, az kert megett, az úton felül az kis Bodokára 
dűlő, az vizen túl kertekre dűlő, az középúton felül, az körtvélyes nyilas 
országútj ára dűlő, az névedi határ mellett való nyitvány, az kert megett 
rétre dűlő, az gyalogúton felül, Kis Péter fundusa, az erdő felől egész 
az eljegyzett kőig, Koldus nyitványa, Nagy István harasztja, az gyalog 
útra dűlő, a szegletben nyitány, Pap és Szobi Pál pusztája, az vizen 
túl vetésekre dűlő, Karalyon, az almafánál, Görbe Kontyos Pál földe 
(1695).1 — Hlinki, Drabanka, Siroká, Vinicski, Listye dizi, Klacsov- 
nicza, Cservik, Podmájerszké, Nad lukámi, Jakab berek (Nadszadámi 
kavicsbánya), Hornyé luki, dolnye luki, Sztávka, Szőlő (XIX. sz.).2

Személynevek 1545: 1 b. (Tóth). — 1552: 1 b. (Pastor). — 7555 * 
2 b. (Borzok). — 1561: 1 t. (Chornok). — J570 (defter) : 10 sz. 5 m. 
(Pásztor, Tajna 3, Miklós [e. n.]), 1 t. (Hasó)3 4b. (Borzik [Borzok], 
Tót, Német, Lukács [e. n.]). — 1575: 8 sz. 3 m. (Pereches, Pénthek, 
Sasas) i  t. (Cherwyk) 4 b. (Borzok 2, Pastor, Pólyák). — 1592: 1 b. 
(Bothlik alias Hegedűs). — J597; 1 m. (Pereches). — 1613: 4 sz. 3 m. 
(Pereches 2, Sarkoss) 1 b. (Berllay). — 1615: 2 sz. 1 m. (Nagy) 1 t. (Czer- 
vik). — 1616: i  t. (Cherwyk). — 1618: 5 sz. 4 m. (Molnár 2, Sowan,
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‘ R é v a y  i. m. 61 — 62, 137 — 9, 144—150. 1.
* P e s t h y.
* Keresztneve Gyurkó, míg a többié magyar.
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Tildy) i b. (Tóth). — 1621: 2 sz. 1 m. (Paxy)1 1 b. (Török). — 1638: 
3 sz. i m. (Bokros) 1 t. (Chervik) 1 t. (Kovács). — 1657: 1 t. (Chervik). 
— 1680-as évek : 1 m. (Szűcs). — 1690 körül: 2 sz. 1 m. (Károli) 1 t. 
(Venczko). — 1699: Tajnay (nemes). — 1715: n  sz. 3 m. (Mészáros, 
Varga 2) 5 t. (Dertkova, Kocsar, Venesko, Babrics, Laczkovics) 3 b 
(Kovács, Tjros, Totth). — 1770 : U. t. tót 7 sz. 1 m. (Nagy) 3 t. (Pihnya, 
Sztanyo, Zuzula) 3 b. (Gábris [Gubris], Patty,1 2 Toth). — 7775: tót.

CSAPODI CSABA

Sári»3

1531 : Sary, 1533 : Naghsari, Kys Sary, 1534 : Nagy Sary, Kys 
Sary, 1535 : Nagh Sary, Kyssary, 1536 : Nagh Sary, Kys Sary, 1541 : 
Sary, Nagh Sary, Kysary, 1542 : Nag Sary, Kys Sary, 1544 : Nagy 
Sary, Kys Sary, 1545 : Nyag Sary, Kys Sary, 1567 : Nagh Sary, Ky s 
Sary, 1615 : Nagy Sári, Kis Sári, 1647 : Saary, 1696 : Kis Sary, 1715 : 
Nagy-Sáry, 1771 : Welkei a Malei Sary, Nagy-Sáry, 1773 : Saari, Sga- 
rowcze. Tajnától délre, a Luki patak mellett. A XVI. században és a 
XVII. század elején legtöbbször a két község külön szerepel, de a köz
tudatban már ekkor sokszor elmosódik a különállás tudata, később 
még inkább. Kis-Sári a török hódoltság folyamán elpusztul és lakatlan 
terület, a járásnak a XVI. század végén történt időleges fölszabadulása 
idején kezd újra telepedni.4 A XVII. század közepétől kezdve, úgy
látszik, mind a kettő curialis község5 (tehát nemes lakossága van), 
ez a körülmény még jobban elősegítette összeolvadásukat. 1677-ben 
mindkettő lakatlan.6 A két, jelentéktelen kis községet Tajnával együtt 
a XX. században Tajnasári néven egyesítették. Birtokos 1531-ben 
Litassy István. Az 1550—1690 közti időből fennmaradt nevek alapján 
ebben a két században vegyes lakosságúnak kell tekintenünk.7 A XVIII. 
század óta mint tót község jelentkezik.

1 Paks, Tolna megye.
2 Páty a XVI. század közepén elpusztult barsmegyei község, lakossága 

ismeretlen. Mint puszta neve fönnmaradt Tild, Alsó-Győröd és Csiffár között.
3 A forrásokról Id. u. a. mint Tajnánál. Ehhez még : az 1615-i községnév : 

Arch. Thurzó 11/3.
4 Arch. Thurzó 11/3.
5 1647-ben a dicát nem fizetők közt, 1696-ban »curialis et taxati pagi« 

közt (Kis-Sári), 1715-ben Nagy-Sári taxalis.
6 K ő r ö s y i. m. 1. 1.
7 Ebből az időszakból csak az 1570-i nevek valók névjegyzékből (defter) 

a  többi szórványosan fennmaradt nevekből, ld. R é v a y  i. m. 160 — 4. 1.



Dűlőnevek Tatár domb, Szakmárka, Rövid Aha felé, Hosszú Aha 
felé, Máj alatt dűlő föld, Balázs Péter hosszú s rövid dűlő, Krivicza föld, 
Záhumnicza, Kövecse, Dzsvarsán, Bodávka, Vinicski, Podmájerszke, 
Planicsi vagy Vad almás dűlő, Dolinka, Saári szöllö, szőllő hegy dűlő 
(XIX. sz.).1

Személynevek: 1550: 1 b. (Huszár). — 1555: 14 sz. 5 m. (Bencze, 
Gyeore [Gewry], Thertes, Zakach, Zenegethen [!]) 6 t. (Botthylyk 2, 
Bcthlyk 3, Chernok) 2 b. (Borzok, Tóth). — J570: 8 sz. 3 t. (Bothlyk 3) 
5 b. (Barthus [Bartos], Borzok [Filip] [kettős név], Huszár 2, Borzok 
[Bc;rzik] : — 1570 (defter) : 7 sz. — m. 3 t. (Bodlik 3), 4 b. (Huszár, 
Bartos, Keresés [?], Mihály [e. n.]). — 1570—1573 közt : 1 t. (Botlik]. 
— 1572 : i b. (Tóth). — 1573: 4 sz. 3 t. (Bothlyk 3), 1 b. (Borzok [Bor
zik]).—1575: ősz i m. (Gyeore [Gewry]) 2 t. (Bothly 2) 5 b. (Borzok 
[Borzik], Huszár, Tóth). — 1584: 1 t. (Bothlyk). — 1610: 4 sz. 1 m. 
(Gáli), i  t. (Bottlik) 2 b. (Cato alias Bothlyk, Tóth). — 1613: 9 sz. 3 m. 
(Bokros, Kochis, Mészáros) 2 t. (Durigal, Slakowych) 4 b. (Balás, Bor-> 
sok, Németh, Tóth). — 1613: 5 sz. 2 m. (Sebők 2) 1 t. (Maszlik [Masz- 
ligh]) 2 b. (Borzok, Huszar). — 1622 : 7 sz. 5 m. (Benche, Chokas, Sebeök 
2, Molnár) 1 t. (Bothlyk) 1 b. (Cato alias Botthlyk). — 1623: 1 b. (Tóth). 
— 1626 : 3 sz. 2 m. (Kiss, Molnár) 1 1. (Kohut). — 1638: 5 sz. 4 m. (Giüliö 
Gál [kettős név], Molnár, Sebők, Sipos) 1 t. (Szakowicz). — J657: 1 m. 
(Csontos). — 1690 körül: 1 m. Görbe Kontyos (kettős név). — 1715: 
Nagy-Sári : 12 sz. — m. 8 t. (Bzeroszky,2 Knyesko, Nesar, Nowy- 
szedlak, Vaskó 2, Zahorszky, Zahoszky,3) 4 b. (Chireszky,4 Huszarh, 
Karoly, Pollyak). — 1771: Nagy- és Kis-Sári. U. t. tót. 11 sz. 3 m. 
(Hamar, Kiss, Csarady5) 8 t. (Cservék, Gomolka, Noszár, Paulik, Ra- 
jeezky,6 Urban, Venczho, Welky). — 1773; tót.
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1 P e s t h y ,
1 Valószínűleg a nyitramegyei Brezováról, mely 1773-ban tót lakosságú.
* Zahora, Zahorca Hont megyében, 1773-ban tót.
4 Mint helynevet nem sikerült megállapítani.
6 Csárad Bars megyében, tót lakosságú. Tót községben előforduló, tót 

községből származó név magyar alakja a név viselőjének magyar voltára vall 
(ld. a bevezetésben kifejezetteket).

• Rajec, Trencsén megye, tót.
Évkönyv aß 1W2. évre. 45
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Mohi*1

A névnek korszakunkban a XVIII. század végéig csak két alakja 
ismeretes : Mohy, Mohi. 1773-ban Mohi, Mohowcze. Sáritól keletre, 
egészen a járás keleti szélén, a dombvidéken. Birtokos 1531-ben a 
Lévay család. Első névjegyzék 1554-ből. Erős magyar többségét mind 
végig megőrizte, bár idők folyamán a lakosság úgyszólván teljesen 
kicserélődött.

Dűlőnevek: Jabuka dűlő, Fövényes alja, Kert alja, Méheske, Sikár 
dűlő, Felső, Alsó és Mocsolyák (rétség), Zsengő, Kakas hegy, öreg 
hegy, Pálvölgy dűlő, öreg erdő, Bogár, Pleska, Hladnoi major, Szál
lási puszta, Korláth puszta (XIX. sz.)2

Személynevek: 1554: 34 sz. 23 m. (Bokros 3, Fazekas 3, Farkas, 
Gelliche, Mykes 2, Janchyo, Jwhos, Kalman, Polgar 2, Sebewk, Soos, 
Syketh, Thot Myhal, Zyketh, Kwlach, Lewrynch, Poshat) 3 t. (Mokos 
3) 8 b. (Hwnch, Nemeth, Benws 2, Thot 4) deserta : Marothy, Thot, 
Gergel, Chyernek, Mokos. — J557: 34 sz. 17 m. (Bokros 3, Byro, Fazo- 
kas 2, Gellicze, Imre, Mykes 3, Sebewk, Soos, Kalman, Vida, Warga, 
Zelleth) 4 t. (Chiornok 2, Mokos, Marcinko) 13 b. (Benyus 2, Bernardus, 
Wnchia, Kederoy, Marothi,3 Mathe, Simon, Thoth 3, Thot, Tooth). — 
7570; 23 sz. 10 m. (Bokros 3, Benedek [e. n.], Bálind [e. n.], János 
[e. n.], Kálmán, Pásztor, Varga 2) — t. 13 b. (Csernád, Mikos 6, Lőrinc,4 
Poslak 2, Tót Simon 2, Tót). — 158g: 54 sz. 34 m. (Albert, Bokros 6, 
Czudar, Fazekas, Hegedws, Juhaz, Kalman, Leörencz 3, Poshat 4, 
Mikes 2, Paztor, Sebők, Sipos 2, Teorek, Toth Janos, Janchio 2, Vaida, 
Varga 2, Zelleth, Börchek) 3 t. (Mokos 2, Chernek) 17 b. (Bernhard 2, 
Benius 4, Gudelia, Kouach, Lukach 4, Tochon, Tóth 3, Vnchia) deserta : 
Kirali, Sebők, Tóth 2, Tochion, Varga, Zayacz. — ió iy : 59 sz. 36 m. 
(Mikes 3, Antal, Balogi, Czurod, Ify Bokros, Bokor, Gerüche, Lőrincz 7, 
Kaman, Nagi, Poshat, Sebők 2, Török, Bérezek, Varga, Katona, Fa
zekas, Souany 2, Császár, Dobos, Lőrinch, Berchek, Bokros 4) 8 t. 
(Gugela, Giuris, Mokos 5, Struczko) 15 b. (Benius 5, Botlik, Bernat, 
Lukacz 3, Kordany, Topoczani,5 Kouach, Tot Simon, Polyak). — 
i6y6: 47 sz. 30 m. (Gerlicze, Varga [Vargha], Antal 3, Bokros 5, Ka-

1 1531 : dica, 1554, 1557, 1589 : U .  et C. 16/5, 1570 : defter, 1617, 1676 : 
decima, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770: U .  t. 1773 : Lexicon.

* P e s t h y.
* Aranyos-Marót lakossága már a XVI. században tót.
4 Bizonytalannak vettük, mert a fia keresztneve Meskó.
* Legvalószínűbb a barsmegyei Kis-Tapolcsány, lakossága tót.
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thona, Sebeok, Chaszar, Sebők, Lőrench 2, Katona, Souany 3, Mikes, 
Zellett, Gyorős, Possath, Leorench 2, Kalmany, Bérezek, Chudor) 
5 t. (Gugyola, Kalina, Mokos 2, Szeruchko) 12 b. (Benius 4, Benüs, Thott, 
Thoth, Kordany [Kordán], Iffiu Mokos, Lukach 2, Bernad [Bemard]). 
— 1715: 30 sz. 23 m. (Antal 3, Bokros 3, Császár, Czudar 2, Czudor, 
Csizmadia, Konkolly 2, Katona, Menyhárt, Néma, Nagy, Varga, Haj- 
pal, Jenei1) 5 t. (Gugyer, Mokos 4) 2 b. (Kovács, Tóth). — 1720: 25 sz. 
19 m. (Antal, Bokros 3, Czudor 2, Császár, Czudar, Haj Pál 3, Konkoly 
2, Katona 2, Nagj, Varga, Menyihárt, Jenei) 4 t. (Gugjela, Mokos 3) 
2 b. JMókos, Tót). — 1770: U. t. magyar. 84 sz. 66 m. (Antal 8, Bokros 
13, Borsos, Bires, Császár 6, Piski, Czudor 9, Fehér, Gál 2, Hajpáál 
[Hajpal] 5, Konkoli 2, Katona 5, Meleg, Marias, Nagy 5, Szabó 3, Jenej, 
Keszehoczi)2 10 t. (Csornák, Csernak, Mokos 5, Mihalka 3) 8 b. (Tóth 
4, Kota [Kóta] 3, Méhák). — 1773: magyar. Református lelkészek: 
1655 : Kissallai János, 1688 : Sallai Benedek, 1701: Mocsai János, 
1705 : Erdődi Mihály, 1712 : Gyarmati János, 1733 : Csatári István.3

Aha.4

1616 : Ahaá, 1720 í Ahaja. Különben mindig Aha. Sáritól nyu
gatra, a Luki patak mellett. Földesúr az esztergomi érsek. Első név
jegyzék 1568-ból. Lakossága a XVI—XVII. században magyar több
ségű, a XVIII. század elején meglehetősen kevert, a század végére 
azonban megint magyar többségű. Hagyomány szerint az elpusztult 
község lakói a vezekényi csata (1652) után telepedtek be Csiffár, Tild, 
Kálaz, Hind (a két utóbbi nyitramegyei) községekből.5 Ezt az állítást 
azonban, legalábbis a barsmegyei községekre vonatkozólag a fenn
maradt névjegyzékekből nem lehet bizonyítani.

Dűlőnevek: Byro Rete (1587),® Sáry patak (1770),7 Belső telek, 
Középső vető, Felső vető. Alsó vető, Szőllők alatti vető, Cseméniné 
Láz rétek (XIX. sz.).8

1 Jenő Nógrád megyében, magyar.
* Keszihoc Nógrád megyében, magyar.
• K i s s  id. m. 3x5 — 316. 1.
*1568, 1574, 1589, 1595. 1597. 1601, 1604, 1615, 1616: decima, 1570: 

defter, 1587 U. et C 45/29, 1700: eszterg. dec. 1715, 1720: orsz. ossz. 1725 : 
U. et C 4 3 / 5 ,  1770 : U. t. 1773 : Lexicon.

5 P e s t h y.
« U. et C. 45/29.
7 U. t.
• P e s t h y.

45*
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Személynevek: 1568: 43 sz. 21 m. (Antal, Ahaj, Anda 3, Byro, Bonis, 
Laczkj 2, Chekes 3, Fedzen3, Harangozó, Lőryncz, Wezes 3, Was) 5 t. 
(Oczko, Wanis 4) 17 b. (Chjkortha, Jolkaj 4,1 Jolkj, Daka, Polyak, 
Poljak, Kothy 4,2 Lestar, Synon, Tóth, Tot). — 1570: 14 sz. 8 m. 
(Antal, Bácskai, Bókái 2,1 2 3 Pásztor, Vésős, István [e. n.], Bálind [e. n.]) 
3 t. (Bulak, Vanis 2) 3 b. (olvashatatlan). — 1574·’ 31 sz. 17 m. (Byro, 
Bonis, Cekes 3, Feochien 2, Hyduighy, Katuna, Polgar, Balok, Lackhy, 
Thar, Vesseós, Vesseos 3) 6 t. (Lauren, Demyan, Vanis 3) 8 b. (Jokaj 2, 
Kottj, Poliak 2, Daka, Lestar, Simon). — 1587: 52 sz. 32 m. (Achay, 
Anda, Bonis, Bogio, Chekes 3, Czisar, Chicho, Balas, Balasch, Feözö, 
Feczen, Feezes, Hidweghy, Harangozó, Lőrintz, Lőrintsz 2, Matthias, 
Bodisch, Lasky, Mikos, Tar 2, Vezes, Vezeös 3, Veczes, Vargha, Zabo) 
6 t. (Donko, Benedik, Panisch, Wanisch 3) 16 b. (Botka, Poliak 2, Jokay 
5, Joka, Kottia, Kordián, Kowach, Thoth, Vrban). — 158g: 29 sz. 
17 m. (Ahai, Anda, Biro 2, Bonis, Bogio, Cysar, Ceseo, Ferchien, Gattias, 
Gereo, Hegedeos, Hyduighi, Thar 2, Vesseos 2) 5 t. (Donko, Bosza, 
Vanis 3) 7 b. (Botka, Jókai 4, Poliak, Urban). — 1595: 13 sz. 9 m. (Ahay 
2, Chysar, Hydyughy, Harangozó, Loernysz, Wargha, Vámos, Zabo) 
i  t. (Bosza) 3 b. (Jokay, Polyak, Symon). — J597; τ7 sz· I 3  m· (Anthal, 
Anda, Bonis, Bogio, Chekes 2, Chyzar, Gatias, Gereo, Hidvegy, Laczky, 
Thar, Thár) — t. 4 b. (Jokay 2, Kochia, Polyak). — 1601: 51 sz. 28 m. 
(Antal, Ahai 3, Anda, Bonis, Balla 2, Chyekes 3, Gatyas, Gereo, He
gedeos, Hjdvegi, Harangozó, Ferczen, Lorincz, Nagh, Papai4 2, Thar 
2, Laczki 2, Wezzeos, Warga, Zabo) 6 t. (Donko, Wanis 4, Zanya) 17 b. 
(Poljak 4, Darase, Jókai 8, Kottya, Kottja, Kouach, Thoth). — 1604 : 
55 sz. 31 m. (Anttall 2, Ahay 2, Bonyz, Bogyo, Bakony, Balia, Body, 
Olle, Chyekess 2, Fazekas, Feoczen, Gattias, Gero, Hiduigy, Haran
gozó, Laczky, Laczki, Leorincz 2, Papay, Tharr 2, Wesseos 2, Wass, 
Varga, Zabo 2) 6 t. (Dokon [?], Poldricha, Vanyz 4) 18 b. (Bakay, Jokay 
5, Polliak 3, Kottj 3, Kowachi,5 Simon 2, Thoott 3). — 1615: 59 sz. 
27 m. (Antal, Bonis 3, Borsy,6 Bogyo, Czekes 2, Feőchen, Galyas,

1 Jóka elpusztult község Zsitva-Űjfalu közelében, korábbi lakossága isme
retlen.

2 Mint helynév Bihar, Békés és Zala megyében fordul elő.
3 Bóka Torontál megyében és Bókaháza Zalában fordul elő, tehát ekkor

még magyar vidékeken.
1 Veszprém megye, magyar.
6 Talán a barsmegyei Kovácsi puszta, lakossága ismeretlen.
* Vagy Ó- és Űjbars jön tekintetbe vagy a zemplénmegyei Borsi, mind

egyik magyar lakosságú.
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Hydüegy, Laczky 2, Harangozó, Leőrinch 2, Nagy, Papay, Szabó, 
Sypos, Taar, Tar 2, Tedy,1 Vezeos, Vezeős, Varga) 8 t. (Kossyk, Polyak 
4, Poldruha, Syska, Vanis) 24 b. (Balka, Baczka, Dongo, Hay 2, Ho- 
ruatt, Jokay 7, Kotty 3, Kowach, Symon 2, Totth 3, Vrban, Judex 
Bálint [sic!]). — 1616: 56 sz. 30 m. (Antal, Ahay, Bonis 3, Bogyo, 
Balla, Bakoniay,1 2 Czekes 2, Gattias, Főczen, Hiduegh, Harangozó, 
Leorincz, Nagy 2, Szabó, Sipos, Taár, Taar, Thaar, Tyldy, Laczky 2, 
Thaár, Wesses 2, Vessos, Warga) 6 t. (Dombko, Kosyk, Poldruha, 
Vanis 2, Wanis) 20 b. (Bottka, Benius, Jokay 7, Kotty, Kouacz, Polyak 
3, Symon, Tott 2, Thott, Literatus, Vrban). — iyoo: 58 sz. 28 m. (Bonis
2, Bogyo 2, Csaky, Deme, Darocz, Füle, Gattyas 5, Harangozó, Kys, 
Mészáros, Nagy, Pásztor, Szabó, Sipos, Sütő, Tar 2, Tár, Pénzes, Tar 
Gener [!], Vörös, Puszty) 5 t. (Bujalko, Ganik, Melko, Szlaszka, Rosko) 
25 b. (Benyus, Botka, Dorna, Jokay, Kovács 6, Kotty,,Lazar, Polyak, 
Pollyak 2, Nemeth, Simon, Tott 5, Szarka 3). — 1715' 38 sz. 13 m. 
(Dudás, Gaall, Gyattyas, Harangozó, Nagy, Penzes, Szabó, Sipos, 
Tarh 4, Veres) 8 t. (Verba, Busalko, Csigomny, Elias, Mellyos, Pilyak, 
Sztraka 2) 17 b. (Benyus, Jokay 2, Kovács 6, Kotty 2, Totth 5, Veres- 
vary3 4) — 1720: 36 sz. 13 m. (Dudás, Gatyás, Harangizó, Kis, Nagj, 
Penzes, Pásztor, Sipos, Tar 2, Deme, Tár, Veres) 4 t. (Verba, Sztraka 3) 
19 b. (Czigány, Benyus, Jókai 3, Kotty, Kováts 5, Tót 5, Veresvári, 
Polyak 2). — 1725: 70 sz. 33 m. (Bogyo 3, Csáky, Dudás, Deme, File, 
Gattyás, Gatyás 2, Harangozó, Hamar, Hamár, Kiss, Molnár 2, Mészáros, 
Nagy 3, Palotás, Pénzes, Sipos 2, Szabó 2, Tár, Vörös, Vargha 2, Puszty) 
7 t. (Daniska, Kolar, Melko, Sztraka 4) 30 b. (Bújok, Benyus 2, Jokay 2, 
Jókai, Kurucz, Kocs, Kony, Polak 3, Polák, Kovács 3, Kotty, Kosz
tolányi Pily, Tóth, Totth 6, Szarka, Vzanyai, Mikla, Németh). — 
jy yo : U. t. magyar. 53 sz. 19 m. (Bogyó 2, Föle [Füle, Füle] 3, Gatyás
3, Gaál, Hegedős [Hegedűs], Nagy, Pinzes, Sépos [Sipos], Tokay5 2, 
Varga, Puszti 3) 11 t. (Bunlko [Banlko], Benkovics, Hrivnyak [Hriv-

1 Valószínűleg Tildy, mint később szerepel. Tild Bars megyében, magyar.
2 Vagy Bakonya, Baranya megye jön számításba, vagy a Bakony vidéke, 

mindenképpen magyar név.
3 Veresvár (Bars megye) lakossága ekkor többségében magyar ugyan, 

de már erősen vegyes.
4 Több község neve, csak magában Barsban három is van.
6 Borsodban van Kis-Tokaj, Zemplénben Tokaj magyar lakossággal, ezen 

kívül ugyanitt még Orosz-Tokaj is rutén lakossággal. A valószínűség inkább 
a két magyar község egyikére vall.
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nak], Spanyik [Spánik], Straka [Sztraka] 7) 23 b. (Benyus 2, Jókay 3, 
Jakay, Kotyi, Kurucz, Németh [Nimet] 2, Pely [Pelyi],1 Tóth 3, 
Kovács 3, Polyak 6). — J773: magyar.

Verebély.

A név általában kevés változattal állandó: Werebel, Verebei, 
Werebell, Verebely, Verebelly. 1770 : Vrabel, Verebely.1 2 1773 : Vere- 
béll, Wrable.3 A járás székhelye és legnevezetesebb helysége, mező
város, Ahától délre, a Zsitva mellett. Birtokos 1531-ben az esztergomi 
érsek.4 Első névjegyzék 1568-ból. A XVI. és XVII. században magyar 
község. Többízben elpusztult, így 1530-ban,5 * 1657-ben szintén.®
Mint fontos végvár a török állandó támadásainak volt kitéve. 1599-ben 
21 embert vittek el a tatárok.7 Lakossága a XVIII. század elejére 
teljesen kicserélődik, az 1568-ban szereplő 101 név közül 1700-ban csak 
8 található meg, ezeknek azonossága is igen kétes, mert többnyire 
gyakori nevek: Juhász, Mészáros, Nagy, Tót stb. A tótság aránya az 
új népességben, főleg 1715 óta igen nagy, 50% körül mozog, sőt 1770-ben 
az úrbéri összeírás is tót nyelven készült. Viszont 1773-ban és 1779-ben 
magyar többségűnek írják.8

Dűlőnevek: Biro rete (1571),9 Zydohegh (1574),10 * Sydohegh 
(1578),11 Sydohegh, Dusnok (1580),12 Kalasyhegh (1592),13 Dusnok, 
Kalas (1594).14 Puszta Boronkay, Puszta Váradi, Puszta Körös, Ne
messég, Máj alatti dűlő, Holdos, Zsidohegy, Alsó rétek, Ponczik, Pon- 
czik víz, Szőllők, Sári (patak), Földvár (XIX. sz.),15 Földvár, Puszta- 
Körös, Papföldje, Nemesség (XX. sz.).16

1 Felsö-Pél magyar, Alsó-Pél tót ekkor, tehát a név nem bizonyít semmit.
2 U. t.
3 Lexicon.
4 Dica.
6 Bars vm. 78. 1.
•U . ο.
7 Történelmi Tár 1905. 593. 1.
“ K ő r ö s y  id. m. II. 3. 1.
8 U. et C. 100/52.
10 Decima.
11 Decima.
12 Decima.
13 Decima.
14 Decima.
15 P e s t h y.
16 Bars vm. 7 8 .  1.



Személynevek: 1568:x 101 sz. 73 m. (Seregh 2, Kés [Kis] Pál 
[kettős név], Barath, Zakallos 3, Nyre, Bereczk 3, Warga 9, Mezaros 5, 
Molnár, Fodor, Zabo 3, Markus, Remethe, Balogh, Baykajné,I 2 Byro, 
Bogjo 2, Njro 2, Bodor 2, Chekes 2, Kalan, Zekeres, Zalaj,3 Juhaz 2, 
Nagj, Bogyo 2, Farkas, Syte 2, Bossa 3, Kossá, Baljntdeak [?], Laczkj 
4, Wajkj4 4, Theldj,5 Chjakj 2, Helembaj,6 Liley,7 Gergj [Girgj] 
5 t. Jacub, Hwtka, Kochyk, Cherna, Mesar) 23 b. (Bwda, Kormondj, 
Tóth 4, Jacus, Benyws, Mod, Jolkaj,8 Racz 2, Zabatka, Hanor [?], 
Tabor, Keleczen, Kelechen, Literatus, Vrban, Gaso, Gasso 2, Bernath). 
— 1574:9 70 sz. 44 m. (Seregh, Nyreó 2, Zyteó 2, Berechk 2, Varga 8, 
Molnár, Messaros 3, Markusne, Zakalos 2, Mesaros, Cezeó, Bogio 3, 
Chekes, Bodor, Zabo, Kalmar, Barath, Markus, Georgh, Lachky 2, 
Vajky 4, Bajkajne, Theldj, Chaky 2) 3 t. (Bálik, Zazka [?], Mesar) 
23 b. (Lilej, Thoth 2, Jacab, Thoth Pal [kettős név], Jakus, Benjus, 
Mod, Literatus, Boza, Bossa, Bosza, Kouach 3, Urban, Korpis, Thabor 
Gazo 3, Rach, Jokaj). — 1587:10 II 119 sz. 80 m. (Balogh 2, Marcus 2, 
Markus, Bereck 2, Bodo 3, Bodio 2, Bokor, Bodor 2, Deseő, Fazakas, 
Georgy, Geörgy, Kalmar 3, Mesaros 3, Molnár 3, Magiar, Nyro 4, Nagy 
2, Pap, Paldeak, Seregh 2, Soos, Sütő, Takach, Varga, Vargha 6, Za- 
kallosch 2, Zakalosch, Zakalas, Zabo 2, Zöch, Badyo, Chekes, Baikay, 
Chefay,11 Chaky 4, Vayky 4, Vaiky, Josa 2, Kalan 2, Koloni,12 Leth- 
kesy,13 Laczky, Caecus, Moliar, Baiky 2) 7 t. (Chrebo, Chorna 2, Cherna, 
Zemerecz,14 Kossik, Kochik) 32 b. (Keleczay,15 16 Leley, Thoth 6, Gazo 
2, Thoth pal 2, Jakusch, Agoatan, Bernard, Hazo, Hibe, Horwath, 
Jakos 2, Boza, Bemisch, Jaia, Kerfisch, Literatus 2, Mod 2, Reacz,

I Decima.
* Bajka, Bars megye, lévai járás, magyar.
* Zala megye, magyar.
4 Vajk Verebélytöl nem messze, Nyitra megyében, ebben az időben még

ez a vidék magyar lakosságú. Ld. H e r z o g  id. m.
6 Teld vagy Tild a verebélyi járásban, magyar.
* Helemba, Hont megye, magyar.
7 Lüle, Bars megye, verebélyi járás, ekkor még magyar.
8 Jóka, elpusztult község Zsitva-Űjfalu közelében, lakossága ismeretlen.
9 Decima.
10 U. et C. 45/29.
II Cséfa, Pozsony megye, magyar.
14 Kolon, Nyitra megye, magyar.
18 Letkés, Hont megye, magyar.
14 Szemere, Komárommegye ; inkább tót név, mert tót képzésű név, magya

rul Szemerei lenne.
16 Kelecze, Kelcza, Zemplén megye, 1773-ban tót.
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Zorard, Zakus, i sz. név nélkül). — 1589 ,*1 50 sz. 39 m. (Seregh, Mesa- 
ros 3, Balogh, Varga 3, Berechk 2, Zakalos 3, Markus, Siteo, Bogio 3 
Molnár, Sakalos, Dragha, Deák, Varga 2, Kalam, Nireo, Nyreo, Thoth 
Pal, Pap 3, Kalmar, Perechitteeo, Vajki 2, Lachki, Chaki 2, Bajkai) 
3 t. (Masar, Kochik, Korpis) 8 b. (Jakus, Thoth, Gazo 2, Rach 2, Gazone, 
Kouach). — J595:2 24 sz. 20 m. (Wargha, Zakalos, Antaldeak fia, 
Josza, Ballogh, Pap, Nyreő 2, Nagyh 2, Messaros 2, Kyszpal, Wargha, 
Mészáros [kettős név], Draga, Cekus, Balas, Bogyo, Vayky, Caky)
1 t. (Cherna) 3 b. (Thotth, Wasz, Szórad). —J597:3 57 sz. 37 m. (Meza-
ros 3, Var, Zakallas 4, Záros, Varga 4, Bereczk 2, Swtheo, Nyreo 3, 
Fazekas, Czekus, Jósa, Bodor, Nagy 3, Kys, Georgy, Búkor, Magiar 
Kalmar, Perecz Swteo, Vayky 2, Baykay, Chaky 2) — t. 20 b. (Kolony, 
Mosar, Bosa, Thott 2, Jakus 2, Toott 3, Markus, Horwatt, Gaso 2, 
Thootth, Vaacz, Korpis, Zaka, Thotth, Thoth). — J599;4 34 sz.
24 m. (Szakálos 2, Bajkay 2, Vajky 3, Nyirö 2, Csapy, Bodó, Csapi, 
Vargha, Molnár, Magyar, Kalmár 2, Bogyó, Sereg, Pap, Szabó, Csekés, 
Széli, Pereczsütő) 2 t. (Becho, Ceno) 8 b. (Szemerész, Thorpál [?], Thor- 
páll [?], Thor, Tóth, Rácz, Bernát, Kovács). — 1601:5 58 sz. 39 m. 
(Bogyo 2, Bereck, Búkor, Chaki, Chaky, Chakj, Chekes, Barath, Markus, 
Chere, Kys, Kalmar, Mezaros 4, Nyro, Njereo 2, Nyreo 2, Magjar, 
Thamas, Seregh, Zakallos 4, Warga 5, Sywteo, Zeles, Baykai 2, Wajkj)
2 t. (Cherna, Wolko) 17 b. (Jakus, Bosa, Benyus, Chyder, Hele, Korpis, 
Kowach, Mykle, Thoth Pál, Thoth Pal, Literatus, Mosar, Thoth 4, 
Racz). — i 6 o j : 6 74 sz. 50 m. (Beorózk, Bodor 2, Bogio, Bereczk, 
Balogh, Balla, Chyakj, Cliiakj, Chyere, Bokor, Kys, Néma, Mezaros 4, 
Naagj, Nireo 2, Nyreo, Baratt, Magjar, Mészáros, Molnár, Warga 5, 
Thot Pál 3, Perechswtw, Pali, Wargha 2, Sywttw 2, Zakalos 4, Zeell, 
Zeóke, Laczky 2, Baykay, Bayjaj, Waiky) 4 t. (Woyko, Zemerecz, 
Chiorna 2) 20 b. (Thotth 3, Zezetha, Kowachi,7 Letratus, Thott 2, 
Racz, Gasio, Kelechen, Bosia 2, Kowach, Korpis, Fype, Cottwos, Gero, 
Helle, Chider). — 1604 :s 80 sz. 51 m. (Bodor, Bokor, Balla, Bereczk 2, 
Bogio, Chyakj, Chiakj, Chikess, Chere, Chiaky, Juhaz, Kys, Kyspal,

1 Decima.
2 Decima.
3 Decima.
4 Történelmi Tár 1 9 0 5 .  5 9 3 .  1. (egyes nevek olvasása, úgylátszik, nem 

helyes : Thorpál valószínűleg Thotpál).
6 Decima.
• Decima.
7 Kovácsi-puszta Bars megyében is van, lakossága ismeretlen.
* Decima.
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Mészáros 3, Magiar, Mezaros 2, Molnár, Nyreo, Nireo 3, Nema, Nagy 2, 
Baratt, Sjwttw, Swttw, Zeell, Zabo 2, Warga 4, Zakallos 4, Vargha, 
Pereczsywttú, Hamar, Markos, Waiky, Laczky 2, Vaiky, Barkay) 4 t. 
(Voiko, Chyorna, Chiorna, Zemerecz) 25 b. (Jakuss, Jakus, Toott, Thoott 4, 
Kowachj 2, Chider, Kemenchi,1 Benius, Racz, Bonsz [?], Korpys, 
Helle, Bosia 2, Toott Pali, Thoott Pall, Horvath, Gasio, Literatus, 
Fyppe [?] — 1615:1 2 46 sz. 25 m. (Bodor 2, Ambrus, Chaky 2, Ba
logh, Bogyo 2, Czerebugh, Juhasz, Kws, Mészáros Monar 2, Szel, Szabó, 
3, Sándor, Varga 3, Nagy, Galay,3 Vayky) 6 t. (Czerna 2, Sremereth 
[?], Tamasko, Wanys 2) 15 b. (Totth 8, Gaso, Benyws, Horuat, Jósa, 
Hele, Kristal, Kalanch). — 1616:4 156 sz. 93 m. (Szúteo, Nyreó 2, 
Fazekas 3, Szakallos 3, Baliogh 3, Warga 5, Misaros 2, Czaky 5, Bogyi, 
Szabó 5, Sakallos 2, Magyar 2, Fazokas, Baratt 2, Georgy, Juhas, Kys4, 
Molnár, Bodor 3, Nagy 4, Bokor, Czekus, Markus 3, Varga 5, Czekes, 
Bereczk, Fodor, Byro, Paldeak, Sabo, Tyldy, Thakacz, Sipos, Hainal, 
Bogyo 3, Sebestien, Szeli, Deszeo, Bernatt, Nyreo, Laczky 3, Wayky 4, 
Baikay 4, Barsy,5 Gallay, Mohy,6 Pelv7) 7 t. (Woiko, Lebo, Koczik, 
Szemericz, Czerna 2, Boczka) 56 b. (Kocpis, Fupe 2, Jakus 2, Boza 3, 
Gyarmathy,8 Molitor 3, Tott 17, Lanio, Faber, Helle, Horuatt 2, 
Tottpal, Kemenczey, Benius, Kouacz 3, Thott 3, Raach, Gazo 2, Balla, 
Kuty, Christal, Sutor, Pettieny, Szorad, Ollay, Somogy,9 Jokay). — 
J700:10 11 84 sz. 42 m. (Eötvös, Major, Bakos, Nagy 4, Vargha 5, Takács, 
Répa, Pintir, Juhasz 3, Érsek, Kecskés, Komos, Bakos, Kolmar, Gallay, 
Zacskó, Kalmar, Bacsa 2, Szabó 4, Mészáros 2, Sipos, Esztergalos, 
Szöcs 2, Harangozó, Fejes, Bonis, Csiszmazia) 24 t. (Hulala 2, Lazansky, 
Maczak, Zima, Kratky 2, Vogtech, Nedanoczy,11 Turbiny 2, Halko, 
Kuratty, Krencsany, Turcsany, Gyurcsek, Urban, Lattyko, Janik, 
Supak, Truszka, Uhlar, Krucsany, Raffay)12 18 b. (Kacser, Leghat,

1 Kemence, Hont megye, magyar, viszont lehet Kamenec is és akkor tót.
2 D e c i m a .
3 Alsó- és Felső-Galla, Komárom megye, 1773-ban német, tehát nyilván

valóan új telepítés, eredeti lakossága bizonyára magyar volt még ebben az időben.
4 Decima.
5 ó -  és Űj-Bars ekkor még magyar.
• Mohi, Bars megye, verebélyi járás, magyar.
7 Alsó-Pél és Felső-Pél ekkor még magyar.
8 Gyarmat több községnek is neve.
• Somogy fa-puszta, Bars megyében, lakossága ismeretlen.
10 Eszterg. dec.
11 Később Noderovszky. Nedanoc Nyitra megyében, tót lakossággal.
12 Rafael tó t alakja, ld. 1715-ben Raffael.
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Pély,1 Löley,2 Németh 2, Kovács 2, Bellay, Irgha, Tott 2, Vargha 
Morvaj [kettős név], Totth, Szeky, Jakus, Muskaros, Polyak) Nemesek : 
Gaszdag, Szakalos, Benke, Tott, Csekes, Racz, Mészáros. — 1715:* 
57 sz. 25 m. (Csiszár, Csizmadia 2, Takacs, Fazekas 3, Harangozó, 
Kecskés, Lakatos, Mattyas, Nagy 2, Orcza, Ötvös, Pinter, Szabó, Sütő, 
Tejes, Varga 2, Deme, Hamar, Hegedűs, Galay) 21 t. (Bosik, Doruska, 
Flusznak, Hulka, Kucsany, Lasanszky, Maczák, Misko, Monasko, 
Mihalszky, Noderovszky, Prenyiczki, Szipak, Sajdik, Sasko 2, Trabiny, 
Szima, Vijak 2, Vijtok) 11 b. (Bajnoczy,4 Bacsa, Urban, Totth, Joka 
Dibos, Kovács, Pelyi, Pely, Raffael, Palatinus). — J720:5 64 sz. 28 m. 
(Csizmadia, Dobos, Fazekas, Harangozó, Satskó 2, Hegedűs, Imre, 
Ketskes, Lakatos, Nagj 3, Ötvös, Orcza, Rudas, Szabó, Takáts, Sípos, 
Varga 3, Bonis, Csiszár, Deme, Érsek, Hamar, Gálái) 19 t. (Bosik, 
Csiszeróvszki, Hulala, Lasánszki, Maczik, Monasko, Szima, Mikhalszki, 
Marko, Noderovszki, Nedenocki, Supák, Raffai, Tluszták, Urbán, 
Vojtek 2, Vojtok, Zenák) 17 b. (Bélái, Lülei, Péli 2, Batsa, Trubinyi, 
Tót, Irga, Mika, Matis, Pólyák, Bolemány, Horváth, Kováts 2, Pala
tinus, Szalád). — J725:6 103 sz. 38 m. (Csizmazia, Deme, Dobos, 
Bonis, Érsek, Fazikas, Harangozó, Hegedűs, Imre, Kecskés, Lakatos, 
Nagy 5, őtves, Ördögh, Pásztor 2, Takács, Takacs, Szabó 4, Sörös, 
Sipos, Urge, Vargha 6, Mészáros, Zacskó 2) 38 t. (Bosik, Csismar, Hizo- 
nyovszky, Kutyka, Ilcsik, Kuratya, Klinko, Kurattya 2, Krátky, 
Mazák, Menyánszky,7 Zima 2, Marko, Mihályszky, Nedanoczky 2, 
Nedoszerszky, Rafay, Szolnik, Szolár, Szokolovszky,8 Sipka, Tiszták, 
Tlsztyák, Tricso, Trecsa, Tokár, Volko, Uhlár, Vojtok 4, Zabojnik, 
Zemak, Pulyan) 27 b. (Füsy,9 Kubinyay,10 Lőley 2, Pily 2, Tóth, 
Legat, Pólyák, Bacsa, Urbán, Polyak, Bellay, Irga, Jantos 2, Miko, 
Trubiny, Újvári,11 Csifari, Totth 2, Csekeszi, Ghylami, Csereboi,

I Felsó-Pél magyar, Alsó-Pél ekkor már vegyes.
* Lüle ekkor lakatlan.
3 Orsz. ossz.
‘ Bajmóc, Nyitra megye, 1773-ban tót.
6 Orsz. ossz.
•U . et C. 43/5.
7 Talán a csehországi Menen-ról.
*Szokolec, Nyitra megye, 1773-ban tót.
• Füss, Bars megye, ekkor már tót.
10 Kubina vagy Klubina, Trencsén megye, tót.
II Ez és a következők nemesek nevei. Nemesi neveket pedig nem használ

tunk fel nemzetiségi hovatartozás megállapítására, mert ezek a nevek állandóbb 
jellegüknél fogva esetleg sokkal régibb időre utalnak, amióta a nevet viselő család 
nemzetisége megváltozhatott. Mindenesetre inkább magyarok, mint tótok.



Vas, Hajnal. — 1770 :x U. t. tót., 93 sz. 24 m. (Dobos 4, 
Harangozó, Nagy, Ötvös, Sipos 2, Szabó 4, Ürge 4, Varga 3, 
Balas 2, Lőky,2 Karabinos) 43 t. (Benyo, Cserny, Csutek, Denu, 
Fojtyik, Hlatko, Holko, Hornyik, Holecz, Ilcsik 2, Kolár, Klin- 
csek, Konyecsnyi, Krabik, Kloz, Zima 4, Marek 2, Marko, Maczak, 
Matuska, Mlnyanszky,3 Mlinyanszky, Piss, Polcsik, Nedeszerszky, 
Jancsovics, Rasko, Szolar, Szlosar, Tricza, Vojtok 6, Vojtek, Zabojnyik) 
27 b. (Belay, Huszar, Kosztholanyi,4 Pethy [Pélyi] 4, Tóth 4, Dobias, 
Danko, Mathiss, Urban, Matis, Czibor, Horvath, Kowacs 2, Legat, 
Trubinyi 3, Trabinyi, Polyak). — 1773:5 magyar. — Plébánosok: 
1559 : Gula, 1561 : Paulus de Maluszta, 1592 : Joannes Egri, 1611— 
1614 : Lectorich, 1622 : Gogh, 1625—30 : Fabricius vei Fábry, 1644— 
1651 : Sárközy, 1656 : Csallóközy, 1657 : Tétényi, 1668—69 : Győrffy, 
1669—71 : Bublovics, 1671—73 : Vlasicz, 1673—88 : Kovácsoczy, 
1688—99 : Nedeczky, 1699—1702 : Horváth, 1702—33 : Pomsár, 
1733—54 : Egersperger, 1754—58 : Berchtold, 1758—74 : Szakmáry.®

TilcL7

1531, 1589, 1601, 1615 : Teld, 1533, 1534: Thyld, 1535, 1544: 
Thewld, 1536, 1542, 1546, 1568, 1587, 1604 : Theld, 1541 : Theld, 
Thewld, 1545 : Thild, 1549 : Theeld, 1570, 1696 : Tyld, 1574 : Theold, 
1595 : Thöld, 1700, 1770 : Tild, 1715 : Téld, 1773 : Tild, Teldincze. 
Verebélytől keletre. Birtokos az esztergomi érsek. Első névjegyzék 
1568-ból. Mindvégig magyar többségű, a lakosságban bizonyos kon
tinuitás föllelhető, amennyiben a XVI. században szereplő nevek közül 
7 a XVIII. századra is megmarad.

Dűlőnevek: Promontorium Theold, Feolseo Hegy (1590).8 Ko
va tsi puszta (1720). Kovácsi puszta, Csiffari patak (1770). Csiffár felüli 
dűlő, Közép dűlő, Verebély felüli dűlő, Roski dűlő, Úton felül Verebély

'U .  T.
2 Lök, Bars megye, lévai járás, magyar.
•M linyan, Bars megye, aranyosmaróti járás, tót.
4 Több község neve.
s Lexicon.
* Series parochorum. Kivéve az 1592-ik évi Johannes Egri, ez a név a meg

felelő évi verebélyi decimából van véve.
7 1531* I 5 3 3 * 1 5 3 4 ' I 5 3 5 ' 1536. 1 54L  *5 4 2 ' *5 4 4 ' *5 4 5 ' *5 4 9 ' 1 5 7 ° '  1696  : 

dica, 1568, 1574, 1589, 1595, 1597, 1601, 1604, 1615, 1616: decima, 1700 : esz- 
terg. dec. 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon,

8 Decima.
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felül, Úton alul Csiffár felül, Kenyeretlen dűlő, Hegy megi, Horgats 
dűlő, Felső, alsó rétek, Rengő dűlő, Pestőhegy (!), Berek dűlő, Alsó erdő, 
Fűzfás berek (XIX. sz.).1

Személynevek: 1568: 14 sz. 7 m. (Byro, Imre 2, Polgar, Lőre, Teldj 
2) 2 t. (Cherwykne, Petracz) 5 b. (Botka 2, Symon, Zorad, Machik). — 
1574: 18 sz. 9 m. (Balla, Imre, Polgar, Theldj 2, Byro, Fonad, Leóre, 
Késsék) 3 t. (Cerujk 2, Vrban) 6 b. (Balas,2 Bodka 4, Zorad). — 1587: 
40 sz. 21 m. (Byro, Borosch, Imre 2, Kyss, Kerthes, Fognak, Leory, 
Nasados, Polgar, Teldy, Tedy 2, Vaida, Vizy 2, Zongy, Zondy, Kessegh, 
Sebek, Bory) 3 t. (Chernik, Petrasch, Machko) 16 b. (Pollak, Bar, Chenek, 
Mere, Mihalj, Simon, Tendy, Teundy, Botka 5, Tóth 2, Zorad). — 158g : 
13 sz. 9 m. (Del, Theldy, Theldi, Imre 2, Kys, Vizy, Pogar, Késsék)
— t. 4 b. (Bodka 2, Zorad, Simon [vagy Balas?]). — 1595: 12 sz. 7 m. 
(Zondy, Imre, Byro, Lőere, Sebesten, Zebők, Pogar) 2 t. (Chernek, 
Petras) 3 b. (Perlak, 2 olvashatatlan). — 1597 •' 21 sz. I 3  (Theldy, 
Imre, Kys, Vyzy 2, Leore 2, Zondy 2, Lazlo, Kezegh, Nazados, Foniad) 
i t. (Threzna) 7 b. (Zorad, Bottka, Simon, Bothka 2, Kabyk, Mikos).
— 1601: 38 sz. 28 m. (Imre 4, Bothlik 2, Onos, Kys, Wizi 2, Leore 3, 
Zondi 3, Nazados, Teldi, Fazekas, Sebestjen 2, Parlagh, Wida 2, Balla, 
Sebeok, Fonyad, Páti) — t. 10 b. (Zorad, Simon 3, Bothka 5, Laczko).
— 1604: 32 sz. 25 m. (Imreh 2, Sebestien, Zondy 4, Wyzy, Sebok 3, 
Lazlo, Theldy 4, Barssy,3 Leore 2, Vyncze, Keszegh, Nazados, Balla, 
Fónagy, Ballas) 1 t. (Rabyk) 6 b. (Bottka 3, Simon, Zorad 2). — 1615: 
57 sz. 40 m. (Szondy 4, Balla 3, Sebeők 4, Imre 5, Vizy, Elek 2, Leőre, 
Naszádos, Varga, László, Deseo, Halsz, Sebestyen, Nagy, Keszegh 2, 
Vayda, Tedy 8, Fonad, Vynche) 2 t. (Czernak, Radyk) 15 b. (Symon 3, 
Szorad 2, Botka 7, Ceküs, Liktor, Totth). — 1616: 56 sz. 37 m. (Tyldy 
9, Fonad, Sondy 4, Imre 4, Wiszy, Leore 2, Bottlik 2, Szebok 3, Ke* 
szegh 2, Naszádos, Szabó, Balla 3, Vaida, Nagy, Deszeo, Molnár) 1 t. 
(Rabik) 18 b. (Bottka 6, Szorad 2, Simon 3, Laczko, Matthe, Lictor, 
Tott, More [?], Jonas, Husar). — 1700: 45 sz. 24 m. (Dagka, Gábris, 
Vajda 2, Gergel 2, Vizy 2, Fonad, Imre, Szondy 6, Szabó 2, Pintér 2, 
Vargha, Balla, Fonat, Juhasz) 6 t. (Szvitacs 2, Hadviczky, Bozik 2, 
Benkela) 15 b. (Német 4, Huttay,4 Kovács 2, Gaszda, Kemenczey,5

1 P e s t h y.
2 Vagy Simon, t. i. Balás Simon a neve s bármelyik lehet a vezetéknév.
3 Ó- és Űj-Bars ekkor még magyar.
4 Több helynévből is származtatható.
6 Vagy a hontmegyei, magyar lakosságú Kemence, vagy a barsi Kamenec 

(tót) jöhet szóba, ez utóbbi annyival valószínűbb, mert 1715-ben már Kamenyeczy* 
nek Írják a nevet.
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Szorat 2, Szorad 2, Fanto, Németh). — IJ15: 34 sz. 19 m. (Biro, Gábris, 
Imre, Molnár, Mészáros, Nagy, Szabó, Szekeres, Vermes, Veres, Vajda, 
Varga, Balla, Hedegus, Imire, Hedigus, Fonad, Finad, Visi) 10 t. (Bosik 
2, Hasko, Polyk, Szirast 2, Szorodok, Szirtacs) 5 b. (Német, Huszar, 
Kemenyeczy, Turcsany,1 Somogyi2 2, Visgi). — IJ20:, 28 sz. 17 m. 
(Biró 2, Hegedűs, Imre 2, Péter, Szabó, Szondi, Veres, Vizi 2, Vajda, 
Balla, Fonát, Fonád, Gábris, Váno?) 3 t. (Bosik, Huczkó, Koska) 8 b. 
(Pólyák, Turcsányi, Kemenczei, Német, Szóráth, Szórád, Huszár). — 
J770; U. t. magyar. 52 sz. 31 m. (Fekete, Szundi, Sundi, Gál 3, Hegedűs 
2, Hegedős, Imre 8, Marton, Szőcs, Varga 4, Vörös, Vizi, Vámos, Vajda, 
Fonád 3, Gábris) 13 t. (Bózik, Drapák 2, Hutaj, Huszka, Koncsek, 
Szvitacs 3, Szedlák 2, Bartakovics, Tricz) 8 b. (Haczel, Németh, Bazsi, 
Szórád 3, Vidra, Tóth). — J773: magyar.

Csiffár.3

1531 : Cyffar, 1533, 1536, 1541, 1542, 1545, 1549, 15^7> 1647 : 
Chyffar, 1535, 1544 : Chyfar, 1546 : Chypher, 1561 : Ciphar, 1615 : 
Chifar, Chyfar, Czyfar, 1657 : Czifar, 1674 : Chiffár, 1696,1715 : Csifar, 
1720 : Csifár, 1770 : Csiffár, 1773 : Csiffár, Fásch, Cziffare. Tildtől 
keletre fekszik. Birtokosa 1531-ben az egri püspök. Első névjegyzék 
1570-ből. A XVI. században magyar jellegű. A XVIIÍ. században is, 
úgy látszik, magyar többségű, azonban a század elején a sok bizony
talan név miatt vegyes lakosságúnak vettük. A század végén is sok 
a bizonytalan név, ekkor azonban egyéb források (U. t. és Lexicon) 
alapján nyilvánvalóan magyar többségű. A XVI—XVII. században 
több nagy pusztulás érte a községet. így 1544—1549 közt mint a török 
által fölégetett község szerepel.4 1599-ben 13 embert vittek el a 
tatárok,5 1655-ben pedig a pestisnek esett áldozatul 232 lakója,6 
mégis a település folytonossága a nevek tanúsága szerint nem szakadt 
meg teljesen, bár a lakosság nagy többségében kicserélődött.

1 Tót alakú névből magyar képzés (=  Túród).
* Somogyfa, barsmegyei puszta, lakossága ismeretlen, de lehet, hogy 

Somogymegyéből származik.
3 I531» 1535- I536- I54I' 1542* ! 544> 1545* I549- 1567. 1647, 1696:

dica, 1561, 1657, 1674 : Visit, can. 1570 : defter, 1615 : a két első adat decima, 
a harmadik Visit, can. 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon.

1 Dica.
6 Történelmi Tár 1905. 592 — 599. 1.
•Bars vm. 25. 1. (forrásmegjelölés nélkül).
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Dűlőnevek: Terra Chyfar alias Apathfewlde vei Apatharazthya 
(1512)}  Dreha dűlő, Bomha völgy, Urömeg, Széles, felső, alsó Nád
földe, Nagy Megyes, Alsó Megyes, Szög, Szöglápa, Gödri földek, Gödri 
berek, Kilistye alja, Kisirka, Hosszú Eresztvény, Túlsó kisirka, Kövége, 
Papföld, Kö alja, Telek, Kenderes, Bősök láza, Túlát, Alsó Horgacs, 
Luczernás, Fertály, Rengő, Kert alja, Csádé, Páti rét, Egyház alja, 
Paprét, Hatrend, Derzső völgy, Vadas kert, Nádfölde, Kőalja, Felső s 
alsó Kisirka rétek, Karácsony parlag, Pestvölgy, Kutya hegy, Falu 
feletti dűlő, Felső Horgacs, Forgó, Sztanó, Kilistye, Alsó erdő, Parti 
berek, Egyház alja (XIX. sz.).1 2

Személynevek: 1570: 41 sz. 21 m. (Bakos, Barla [e. n.], Gál 2, 
Kis 2, Petre 3, Jakab, Nagy 2, Seböstyén [e. n.], Szabó, Alberd [e. n.], 
Karácson 2, Gergely 2, Fürdős, Kónya) — t. 20 b.3 (Barla 2,4 Fanizs, 
Bocsos [?] 2, Cse 2, Bagyi [?], Lukács 2, Udvarki [?], Márkus [Markos?], 
Kovács 3, Bojlik [?] 2, Boka [?] 2, Mihály [e. n.]). — 27x5; 30 sz. 14 m. 
(Firgacs, Farkas, Gida, Kis, Mészáros 3, Szabó 4, Varga, Bires, Hamar) 
2 t. (Kreska, Szirka) 14 b. (Afra, Bine, Kovács 3, Bogathi,5 Lukacs 2, 
Totth 5, Ipri). — 2720:6 35 sz. 17 m. (Farkas, Forgáts, Kós, Kis, 
Kultsár, Mészáros 4, Szabó 4, Varga 2, Béres, Hamar) 5 t. (Dőlni, Kudi, 
Koska, Melis, Szitka) 13 b. (Afra, Bin, Ipri, Kováts, Lukáts 2, Bagotai, 
Tót 5, Valkóczi).7 — 1770: U. t. magyar. 67 sz. 23 m. (Buday, Csiz- 
mady [Csizmadia], Gaál, György 2, Kiss 3, Kalmár, Mészáros 3, Molnár, 
Mezey, Nagy 4, Szabó 4, Serfőző, Hamar 3) 13 t. (Benczik, Chudik 
[Hudik, Chudy] 2, Hucsko, Koritar, Koska, Kolar, Povoda, Svarba, 
Svitacz, Szitka, Tancsik, Turcsan) 31 b. (Bagotai [Babotyai], Patty 3, 
Bozsy, Binyi [Bényi],8 Kozsy [Kossy] 2, Kemenczy,9 Puszty, Simon

1 K n a u z.
2 P e s t h y.
3 A bizonytalanok legnagyobb része valószínűleg magyar, de minthogy 

olvasásuk bizonytalan, azért nem soroltuk őket a magyar nevek közé.
4 A név magyar, minthogy azonban az egyiknek keresztneve István, a 

másiknak Andrej, azért bizonytalannak vettük.
5 Ilyen nevű helység Somogy, Vas és Baranya megyében van. A távolság 

azonban valószínűtlenné teszi, hogy ezek valamelyike jönne szóba. Valószínűbb 
a komárommegyei Bagota (1720-ban Bagotai-ként szerepel a név), ez akkor már 
tót.

9 Az összeírás szerint még curilalis nemes lakosai is vannak.
7 Valkóc Bars megye aranyosmaróti járásában, 1773-ban tót.
8 Kis- és Nagy-Bény Esztergom megyében, magyar, de viszont ez a sze

mélynév az előző összeírásokban Bin és Bine alakban szerepel, tehát nem bizo
nyos, hogy helynévből származik.

8 Ld. a 188. jegyzetet. -
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2, Szundy, Tóth 2, Ipry 4, Kovács 4, Lukacs, Szebestiny [Sebestin] 
Tamas]. — J773: magyar.

Katolikus plébánosok és licenciátusok a XVII—XVIII. században: 
1630: Laurentius, 1657—63 : Szucsányi, 1663—79 : Anbrovicz, 
1679—81: Koscső, 1681—88 : Szakmáry, 1688—92 : Gyöngyössy, 
1692 : Némethy, 1696—98 : Loveczky, 1698—1700: Spáczay,
1700—02: Hindy, 1710—11 : Schores, 1711—1714: Kapry, 1714—17: 
Machovics, 1717—21: Gállik, 1721—22 : Tomkay, 1722—23 : Paukovits, 
i 7 1 23 —3 i  : Rávay, 1731—36 : Szalay, 1736—39 : Bada, 1739—5 1 : 
Vietoriss, 1751—61 : Arady, 1761—74 : Zuregh.1

Felső (Kis)-Győröd.2

1531 : Gyered, 1533 : Kys gywreywd, 1534 : Kysgyered, 1535, 
1536, 1541 : Kys gyewred, 1542 : Kys Gyered, 1544: Kys Gyewred, 
1545 : Kys gyvred, 1567 : Kis Gered, Kys Gyored, 1570 : Kys Gyeored, 
1615 : Kis Gyeóreód, 1647 : Kys Gyeöröd, 1696 : Kis-Gyüred, 1713 : 
Kis-Györöd, 1770 : Malo-Gyurad, Kis-Győröd, 1773 : Kis Győröd, 
Maly Gyurad. Csiffártól délkeletre, a járás keleti szélén. Birtokos 1531- 
ben a Geredi (Győrödi) család. Első névjegyzék 1715-ből. Korábbi 
lakosságáról nincs adat, de a XVIII. századi népesség (tót) semmiesetre 
sem ősi, mert 1567-ben mint elnéptelenedett és akkor újonnan épült 
községet említik,3 1599-ben 10 lakója lett a tatárok áldozata,4 * 1677- 
ben ismét elhagyott hely.6

Dűlőnevek: Csörgő (patak), Galiba, Hladnó (majorok), Podhora, 
Rétföld, Hosszúk, Gödörbe, Majorvölgy, Országúira, Czerina, Hrabina 
alatt, Hrabina, Felső Rét, Lopatistye, Nadás, Alsó Rét, Ó és új szőllő, 
Szőllők körül, Felső erdő (XIX. sz.).6 Chladnó puszta (XX. sz).7

Személynevek: 1715: 14 sz. 1 m. (Farkas) 13 t. (Brezina, Dalcso, 
Facskevecz, Hugjecz, Havalya, Khlopacs, Lipták 2, Majko, Pasztyir, 
Saszko, Vlasies, L . . evak [?]) — 1720: 13 sz. 1 m. (Farkas) 12 t. (Bre-

1 Series parachorum.
2 1531» 1533» 1534-  1 5 3 5 .  1 5 3 6 ,  1 5 4 L  1 5 4 2 ' *544· r 545' 1567* *57° ,  1 6 4 7 ,  

1696: dica, 1615: Arch. Thurzó 11/2, 1715, 1720: orsz. ossz. 1770: U. t . 
1773 : Lexicon.

3 Dica.
4 Történelmi Tár 1905. 592 — 599. 1.
8 K ő r ö  s y  id. m. 1. 1.
* P  e  s t  h y .
7 Bars vm. 2 7 . 1.
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zino, Gulyik, Hovolya, Haskovecz, Klopáts, Lévák, Lipták, Styevák, 
Szasko, Styevo, Valásik). — 1770: U. t. tót. 33 sz. 2 m. (Farkas, Palén- 
kas [Pálinkás]) 30 t. (Brzina, Chlopacs 2, Csapko, Facskovecs, Galik, 
Granar, Hawala 2, Hugyecz 2, Hobka, Hlaszko, Klibo, Lipták 3, Lewak, 
Macho, Styewar, Saszko 2, Simko, Slopko, Swagrik, Walasek [Valasik] 
3, Kiszel, Matyeyow) 1 b. (Birés [Bires]). — 1773: tót.

Gyékényes.1

1696: Dikenyes, 1715 : Gyékénes, 1720 : Gyikenyes, 1770 : Gyi- 
keness, 1773 : Gyikényes. Felső-Győröd mellett, attól délkeletre. 1770- 
ben a pálosok birtoka. Első névjegyzék 1715-ből. A XVII. század vége 
előtt egyáltalán nem találunk róla említést, még puszta helységként 
sem. Valószínűleg csak a török kiűzése után keletkezett, új település, 
tisztára tót lakossággal.1 2

Dűlőnevek: Kis Kálnai határtól, Temetőtől, Löki úton túl, Kút 
alatti, Nagy Kálnai határtól, Szőllők alatt, Szöllők megetti, Magyaroska, 
Rövidek, Felső és Alsó rétek, Felső, Alsó és Szkalka legelők, Erdő dűlő, 
öreg erdő, kömeletti erdő (XIX. sz.).3

Személynevek: 1715: 7 sz. — m. 5 t. (Iílavacska, Khrencsa, Klupp, 
Martinka, Valach) 2 b. (Maythán 2). — 1720: 7 sz. — m. 5 t. (Hronyecz, 
Krentsán, Klyupp, Lavatska, Martinka) 2 b. (Majtán 2). — 1770: U. t. 
tót. 22 sz. I  m. (Warga) [Varga] 17 t. (Chlupp 3, Drenowecz, Hornyak, 
Kronecz, Hugyik, Krencsan 3, Klucha, Korytar [Koritar], Rehor, 
Rehacsik, Obert 3) 4 b. (Majthan [Majtan] 3, Torda). — 1773'· tót. — 
1779: tót, magyarral vegyítve.4

Alsó (Nagy)-Győröd.5

1531 : Gered, 1533 : Naghgyered, Nagh gywrewd, 1536, 1541 : 
Nagh gyewred, 1542 : Nag Gerewd, 1544: Nagh Gyerewd, 1545: 
Nyag gyvred, 1554 : Nagh Gewrewd, 1557 : Gyewred, 1589 : Gieröd

1 1696 : dica, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon.
2 Bars vm. 38.1. szerint 1663-ban a törökök dúlták fel. Itt azonban semmi

féle forrásmegjelölés nincs. 1677-ben desertaként említik (Kőrösy id. m. 1. 1.).
3 P e s t h y.
* Canonica visitatio, idézi Kőrösy id. m. 14. 1.
5 1533.  1536, 1541, 1542, 1544, 1545, 1696 : dica, 1554, 1557, 1589 : 

U· et C. 16/5, 1570 : defter, 1617, 1625, 1626 : decima, 1715, 1720 : orsz. ossz. 
1770 : U. t. 1773 : Lexicon.
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maior, 1617 : Nagj Geóröd, 1625 : Nagi Győröd, 1626 : Gióred, 1696 : 
Nagy Gyüred, 1715: Nagy-Győröd, 1770: Welko-Gyurad, Nagy- 
Győröd, 1773: Nagy Győröd, Welky Gyurad, Felső-Győrödtől délre. 
Birtokos 1531-ben a Lévay család. Első névjegyzék 1554-ből. Lakossága 
a XVIII. század elején még magyar többségű, de e század végén, főleg 
erős bevándorlás folytán, már tót többségűvé válik. A nevek alapján 
azonban ekkor is még a lakosság egyharmadát magyarnak tarthatjuk. 
A lakosság itt is, mint a többi községnél, a XVI. század és a XVIII. 
század közt kicserélődik. 1573-ban a török elpusztítja,1 1599-ben a 
tatárok 18 embert vittek el innen,2 1677-ben deserta-ként említve.3

Dűlőnevek : Paty puszta, Zsengő dűlő, Gyékényestőli dűlő, Nyitván- 
dülő, Váradi ut, Ényi határtóli dűlő, Czudenicza, Új nyitvány dűlő, 
Felső rét, Alsó rét, Rakityina, Zsengő, Páti, Felső és Alsó Szőllő, 
Rovnya (XIX. sz.).4

Személynevek: 1554: 41 sz. 22 m. (Barna, Haghedews 2, Kokol, 
Kardos, Nagh, Sigmond, Soos, Tewrek 2, Wyzy, Hewrchek 2, Kerth- 
weles 2, Fylep, Pwchek 4, Cantor, Kochka) 4 t. (Hwdra, Janó, Sykora, 
Wanko) 15 b. (Sarnay,5 Thot 3, Mathws 3, Adam, Rabéi 2, Synka 4, 
Ratka). — 1557: 20 sz. 9 m- (Kardos, Nagh, Herchek, Pwchek, Béka, 
Philep, Arnek, Koczka, Pwchyek) 4 t. (Draba, Synka, Pwcherak, Sykar) 
7 b. (Thoth 2, Toth 2, Bartzi,6 Mathias, Raba). — 1570: 18 sz. 10 m. 
(Imre, Orbán [e. n.], Miklós, Ecsöd [?], Ecsös [?], Pásztor, Nagy 2, 
Kördvilös, Hörcsök) 2 t. (Koszta 2) 6 b. (Rába, Töhel [?], Velit [?], 
Filip 2, Jankó). — 158g: 17 sz. 12 m. (Miklós, Pwchek, Szabó, Kelemen, 
Toth Ferencz, Toth Pál, Philöp 2, Koczka 4) 1 1. (Draba) 4 b. (Somody,7 
Tóth 2, Soky8). — 1617: 17 sz. 11 m. (Szeóke, Pwchek, Nagj, Miklós, 
Czudor, Janchio, Filep 2, Koczka 3) — t 6 b. (Matthias 2, Urban, Thot 
3). — 1625: 9 sz. 5 m. (Koczka 2, Phrüczök, Phwlop, Fwlöp) 1 1. (Hupka) 
3 b. (Tóth 2, Botka). — 1626: 15 sz. 11 m. (Gombkötő, Pthruczök, 
Varga, Sarka [Szarka], Fullöp 3, Koczka 3, Zigmond) 1 t. (Hupka) 
3 b. (Tott, Orbán, Botka). — 1715: 16 sz. 9 m. (Ferenc, Halasz 2,

1 Bars vm. 14. 1.
2 Történelmi Tár 1905. 592 — 599. 1.
• K ő r ö s y  id. m. i. 1.
4 P e s t  h y.
‘ Talán a tornamegyei Zsrnóról, ekkor ismeretlen lakosságú, 1773-ban 

vegyesen magyar és tót.
* Ismeretlen lakosságú puszta Bars megyében.
7 Somogy fa-puszta Lüle határában, lakossága ismeretlen.
8Sók magyar, Tót-Sók tót lakossággal, mindkettő Nyitrában (1773).

46Évkönyv az 1942. évre.
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Janos, Halászi, Mészáros, Ptrücsök, Fülöp, Rássi) 3 t. (Cservenka, 
Tomancsik, Panto) 4 b. (Sáfár, Tóth, Kovács, Simon). — ιη2ο: i6 sz. 
8 m. (Ferencz, Halsi 3, Mészáros, Ptrücsök, Rasi,1, Filep) 4 t. (Cser- 
venke, Sandik, Tomántsok, Vanto) 4 b. (Sáfár, Pólyák, Bolyo, Simon). 
— 1770: U. t. tót. 30 sz. 10 m. (Ferencz 2, Grófi, Halasy 4, Gomola, 
Fülep 2) 14 t. (Batovszky, Cservenka 2) Hudecz, Jancsek, Kasuba, 
Kratky, Léwak, Sárik, Szasko 2, Tomanczek, Zahorecz, Walkovics) 
6 b. (Polyak, Sáfár 4 [Saffar], Szentkereszty1 2). — *773 ·' tót.

Mellek.3

1531. 1533» 1534» 1536, 1542, 1544» 1546 : Merlek, 1541: Merlegh, 
1567: Melek, 1647, 1715: Mellek, 1696: Mellyek, 1720: Melleg, 
Mellek, 1770 : Mellyek, Mellegh, Mellek. Verebélytől délre, nem messze 
a Zsitvától. Birtokos 1531-ben az esztergomi érsek. Első névjegyzék 
1570-ből. Ekkor magyar lakosságú. 1657-ben elpusztult községként 
említik.4 Kis számú új lakossága 1715-ben ismét magyar többségű, 
de már 1720-ban a tótok vannak többségben. A század végéig erős 
bevándorlás van, amely a magyarok számát is növeli, de a tótokét 
sokkal nagyobb mértékben, úgy hogy a község tót többsége megmarad.

Dűlőnevek: Trsztyini, Keserová (XIX. sz.).5
Személynevek: 1570: 34 sz. 24 m. (Gál bíró, Józsa, Márton [e. n.], 

László [e. n.], Bakó, István bíró, Antal [e. n.], Miklós bíró, Csaba, 
Pál [e. n.], Csapás [Hajas ?], György 3, Gergely [e. n.], Jó, Győr, Barta 2, 
Fodor, János [e. n.], Balás, Pásztor, Lukács bíró) — t. 10 b. (Fábián 
[?], Máté, Máté [e. n.], Aszányi,6 Luka 2, Huszár, Tőkés [?], 2 olv.). 
— 1615: 2 sz. I  m. (Szabó) 1 t. (Teszar). —  1715: 12 sz. 6 m. (Bak, 
Bakó, Gyimes, Kerek, Magyar, Varga) 2 t. (Klamar, Chiipach) 2 n., 
(Singler, Tringeldt) 2 b. (Gyón, Mértan). — 1720: 12 sz. 3 m. (Bakó, 
Fodor, Magjar) 5 t. (Drebos, Hrák, Kiimán, Krivi, Sztrelyecz) 3 n. 
(Grolmusz, Singlér, Trungel) 1 b. (Méltán). — 1770: U. t. tót. 38. sz. 
12 m. (Baka 2, Bakó, Eötvös [ötvess], Fodor, Magyar, Pénzes, Pálinkás,

1 Rás Gömörben és Abaújban, mindkettő magyar.
2 Garam-Szent-Kereszt 1773-ban tót.
3 i 5 3 i> 1533* 1534* I 54I > l 542> I544> 1546, 1567. 1647, 1696 : dica, 1570 : 

defter, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon.
4 Bars vm. 52. 1.
6 P e s t h y.
6 Mint helynevet nem sikerült megállapítani.
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Rák 2, Vargha, Penyes [Penesz]) 23 t. (Becsak, Kliman [Klymant], 
Mizera [Misera] 3, Cslppik, Dobias, Gyuriak, Hugecz, Chrdon, Hlyik, 
Koroczka, Macsak [Maczak], Matuska, Maly, Minar, Maczak, Pracsko, 
Preloszni, Racsko, Szvehlak, Gajdos 2) 1 n. [Trungel] 2 b. Bandor, 
Kodály [Godaly]). — -*7 7 3 · tót.

Katolikus plébánosok : 1630 : Sartorius, 1647 : Nittray, 1657 : 
Petanik, 1674 : Keszelő (ezek licenciátusok), 1701—1703 í Stvrteczky, 
1703—1706 : Kárász, 1706—1709 : Konder, 1709—1716 : Závodni, 
1716—1734 : Frideczky, 1735—1737 : Kostyán, 1737—1740 : Rosko- 
ványi, 1740—1742 : Zsibak, 1742—1744 : Trümmer, 1744—1775 : 
Fabryl1

Zsitva-Gyarmat*

A XVI. században általában Lehotha, Lehothka néven találkozunk 
vele,2 1568-ban Lehota-gyarmath.,3 1696-ban Zsitva-Gyarmath,4 
1715-ben Szigeth-Gyarmatt és Lehota-Gyarmat6 (ez utóbbiban csak 
a földesúr és néhány szolgája lakik) 1711-ben Sziget- és Lehota-Gyar- 
math egybe foglalva,6 1773-ban egyszerűen Gyarmath, Gyarmaty.7 
A XIX. században három kis, egymás melletti községet alkot: Zsitva-, 
Sziget- és Lehota-Gyarmat, ezt a hármat azután egy községgé egyesí
tették. Birtokos 1531-ben a Forgách-család. Első névjegyzék 1568-ból. 
Ekkor magyar lakosságú. (Legalább is Lehota-Gyarmat, bár való
színűleg akkor csak ez az egy volt meg.) A XVIII. század elején Sziget- 
Gyarmat már vegyes lakosságú. Lehota-Gyarmat lakosságát nem 
ismerjük. 1771-ben a kettős község szintén vegyes lakosságú. (Az úrbéri 
tábla tót, 1773-ban magyarnak mondják.)

Dűlőnevek: —
Személynevek: 1568 ;8 14 sz. 11 m. (Wyncze, Zwnyogh 2, Dóssá, 

Syket, Kanay,9 Nemes, Fitos, Gim, Wayda, Gehse) — t. 3 b. (Bayzath, 
Bayszat, Tot). — 7699: (nemesek) Nagy, . . .  szerabsky (?), Bujaki,

1 Series parochorum.
2 1531. I533* 1534. 1536, 1544* 1570 ; dica.
* Decima.
4 Dica.
6 1715. orsz. ossz.
•U . t.
7 Lexicon.
8 Decima.
* Kis- és Nagy-Kálna, Bars megye, lévai járás, magyar.

46*
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Vörös, Deső, Baraczkay, Biszton, Lakatos, Soos, Molnár, Torkos, Csech, 
Bocs, Csizmazia, Szabó, Vayda, Varady, Huszar 2, Molnár, Polts, Ngay. 
— IJ15 : 8 sz. 4 m. (Baracskay,1 Deső, Lakatos, Varga) 1 t. (Boska) 
3 b. (Demejen, Szobinya, Fidor). — i y y i : U. t. tót. 11 sz. 4 m. (Lecz- 
kesy,1 2 Gulas, Takacs [Takáts] 2) 4 t. (Marikovszky,3 Ribar, Solnyik, 
Takács alias Szladek) 3 b. (Benda 2, Vaskó). — 1773: magyar.

Nagy-Mánya.4

1525, 1531, 1541, 1696 : Manya, 1533, 1647, 1714 : Nagy Manya, 
1534 : Naghmanya, 1536, 1544, 1549, 1567: Nagh Manya, 1542 : 
Nag Manya, 1545 : Nyag Mana, 1715 : Nagy-Mánya, 1720: Nagj 
Mánya, 1770: Welko-Manyan, Nagy-Mánya, 1773 : Manya. Zsitva- 
Gyarmattól délre, a Zsitva mellett. Birtokos 1525-ben a Forgách-család. 
Első névjegyzék 1525. Lakossága, mely akkor még magyar, a XVIII. 
század elejére teljesen kicserélődik és helyét tótok foglalják el. Közben 
1599-ben 21 embert vittek el a tatárok,5 1657-ben és 1677-ben pedig 
elhagyott helyként említik.6

Dűlőnevek: Gödör puszta (1720).7 Kis Valkhazi majorság puszta. 
Felső Gödre puszta, Alsó Gödre puszta, Alsó Gödri erdő, Fenyves, 
Bárány Tilos, Hidacs Kálna, Tőgy fána, Ördög szőlők, Szög, Mogyorós 
(XIX. sz.).8 Alsó- és Felső-gödör puszta, Kisvalkház puszta (XX. sz.).9

Személynevek: 1525: 35 sz. 27 m, (Czykkel, Sozo 3, Georgffy 2, 
Fatha, Zarka, Demether, Katha, Demhe 2, Gewdewr, Hegedws, Molnár, 
Balog 2, Barla 2, Hangyas 2, Syle 2, Nagh, Elwewdy,10 Zabo, Warga) 
— t. 8 b. (Mark 2, Tóth, Synka 2, Baba, Kowach, Newzyk). — 1570: 
52 sz. 33 m. (Sós, Hangyás 3, Mészáros 2, Sánta, Alberd [e. n.], Dimitör 
2, Sándor, Deme 5, Balog 3, Szabó 3, Galambos 2, Gömbös [?], Tar 2,

1 Baracska, a verebélyi járásban, magyar.
2 Letkés, Hont megye, magyar.
3 Trencsén megyében, tót.
4 1525 : Forgách lev. 1531, 1533, 1534, 1536, 1541, 1542, 1544, 1545, 1549, 

1567, 1647, 1696, 1699; dica, 1714: U. et C. 12/33, 1715, 1720 : orsz. össz. 1770 : 
U. t. 1773 : Lexicon.

5 Történelmi Tár 1905. 592 — 595. 1.
6 K ő  r ö s y id. m. I. 1.
7 Orsz. össz.
8 P e s t h y.
* Bars vm. 57. 1.
10 ölved Esztergom megyében és Kis-Ölved Hontban, mindkettő magyar.
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Barla, Sörő 5) — t. 19 b. (Bata, Gyúró [?], Márkus, Kovács 3, Márk, 
Decsi [?], Madas, Tót, Mata, Sapka, 7 olv.). — 1599’ 4  sz· 3  m· (Han- 
gyás, Molnár, Varga) 1 t. (Bencsik). — 1690: Sozo (nemes). — 1714: 
20 sz. — m. 13 t. (Chromecz 2, Hainik, Lakuttya 2, Rakar, Riecsictar, 
Sidák, Sissowsky,1 Tiszák, Zaszkocs, Bellán, Hogyka) 7 b. (Takacs, 
Lovniczky,1 2 Saak, Csiczman, Brunczel, Tantos, Poliak). — Deserta : 
Dubniczky, Jankovics, Kollar, Kopcsan, Zlachovecz, Turan. — 1715: 
16 sz. 3 m. (Bakos, Juhasz, Mészáros) 8 t. (Dekony, Finak, Hotyka 2, 
Kolar, Kizmany, Sictak, Brineslay) 5 b. (Fantis, Kovács 2, Csicsmány 
2). — 1720: 13 sz. — m. 7 t. (Hotyka 2, Kolár, Lahuta, Pechár, Steták, 
Tinák) 6 b. (Nemét, Brunczel, Csicsmány, Tantos, Dékány, Kováts). 
— 1770: U. t. tót. 38 sz. 3 m. (Bakos 3) 31 t. (Biales, Bednar, Belo, 
Bélán, Brsak, Blcha, Choczka, Finak 5, Hatala, Hulny, Kacsak, Kraiczy, 
Krhajczihe, Kuchta, Turan, Kugyelka, Manczal, Nemezek, Remiss, 
Recziczar, Styetak, Szoj.ka, Sulko, Slehovecz, Valach, Gajdos 2) 4 b. 
(Bugar 2, Tantos 2). — 1773: tót.

Töhöl.3

1531 : Tewhewl, 1533, 1534 : Thehewl, 1535, 1536, 1557 : Thew- 
hewl, 1541: Thewhewl, Thewhel, 1542 : Thehelj, 1544, 1554 : Thew- 
hel, 1549: Thehely, 1567: Thechel, 1589: Teohöl, 1603: Tóholy, 
1617 : Teóheól, Tökell, 1625, T715 : Töhöly, 1647 : Töhöli, 1696 : 
Töhely, 1770 : Tölhi, Töhöly, 1773 : Töhöl, Tgehla. Zsitva-Gyarmattól 
keletre. Birtokos 1531-ben a Lévay-család. Első névjegyzék 1554-ből. 
Mindvégig túlnyomóan magyar község. XVIII. századi lakossága 
állítólag a török kiűzése után telepedett a környező községekből.4

Dűlőnevek: Kohi erdő, Sikár föld, Tormás, Bárczi puszta, Kovácsi 
puszta, Zsidó hegy, Gubás, Hásas, Új hegy, Kod, Kenderes, Luczernás, 
Tábori úti föld, Melleki útra dűlő föld, Verebélyi útra dűlő föld, Szene

1 Sissó Nyitra megye, tót.
2 Helynévből nem magyarázható.
8 1531» 1533- ! 5 3 4 . 1535- 1536, I 5 4 1- I 542. 1544. 1549» 1567» 1647, 1699 : 

dica, 1554, 1557. 1589: U. et C. 16/5, 1570: defter, 1603, 1625, 1626: decima, 
1617 : decima és U. et C. 76/10, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon.

4 P e s  t h y :  1708 táján Simon-család Valkházáról, Varga-család Miavá- 
ból, Gaál-család Zsitva-Gyarmatról, Lülei-család Lüléről, Kozma-család Kosz- 
mályról. Sári-család Sáriból és több közeli községből népesedett, leginkább tatár 
vagy török háború után.
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kert, Botlik, Nádas, Mártony völgy, Töszög, Setét Kúti völgy, Haj- 
lóska, Gáli hegy, Tói rét (XIX. sz.).1 Kovácsi puszta, Bárcz Puszta 
(XX. sz.).2

Személynevek: 1554: 30 sz. 19 m. (Gál 7, Kwn, Kosa, Soos, Weres 3, 
Warga, Batho 3, Borza, Barla) 4 t. (Cherwyk, Bomhel, Slehet 2) 7 b. 
(Cheh, Jakws 4, Symon, 1 olvashatatlan). — 1557; 44 sz. 28 m. (Gál 9, 
Soos, Weres 5, Auch, Batho 6, Barla, Chyewre, Iztergaros, Kosa 2, 
Borza) 3 t. (Cherwyk, Sleth, Bomhen) 13 b. (Cheh 2, Bothka 3, Jakus 4, 
Kron, Simon 2, Zorad). — 1570: 27 sz. 21 m. (Bakos, Pató, Lőrinc 
[e. n.], Veres 3, Gál 7, Esztergán, Benedek [e. n.], Berthalan 2, András 
[e. n.] 2, Varga, Pásztor) 1 1. (Cservik) 5 b. (Bor [?], Botka [?] 2, Seghel 
[?], Simon). — 158g: 28 sz. 22 m. (Ach, Eztergaros 3, Gál 7, Hegedws, 
Sóz, \ örö* 3, Varga 2, Batho 3, Kosa) 1 1. (Chiernik) 5 b. (Kanisa, Lucza, 
Jakus, Simon, Botka). Deserta: Daika, Gál 2, Vörös, Barthal, Bertái, 
Bocza, Batho, Kosa, Kanor, Simon. — 1617: 35 sz. 32 m. (Patkány, 
Gaál 8, Eztergaros 6, Ágoston, Piros, Veres 4, Nagi, Pograny,3 Haidu, 
Ambrosdeak, Kosa, Sidmond, Ven Ezter, Iffiu Veres, Bacho 2, Czundra) 
2 t. (Chernik 2) 1 b. (Kov/ach). — 1625: 24 sz. 17 m. (Gál 6, Eszter
gályos, Veres 2, Piros, Farkas, Borza, Bato, Esztergalios 2, Nagi, Pograni) 
— t. 7 b. (Botka, Bomhe, Simon 4, Panta). — 1626: 25 sz. 20 m. (Es- 
tergalios 4, Alföldi, Sós, Kosa, Gál 4, Bato 2, Borza Veres, Gál 3, Nagy, 
te grani) — t. 5 b. (Jkus Bomhi, Botka, Simon 2). — 1715: 15 sz.
9 m. (Gaall 2, Molnár, Nagy, Varga 3, Feldgy, Cseszmadja) — t. 6 b. 
(Botka, Simon 4, Újhelyi).4 — 1720: 14 sz. 7 m. (Gál 3, Nagj, Varga 
2, Tölhi)5 — t. 7 b. (Lülei,6 Botka 2, Simon 4). — J770: U. t. magyar. 
42 sz. 15 m. (Bútor, Gaál, Kozma 3, Kiss, Raák [Rak] 2, Szabó, Sziget 
[Szégeth], Varga 5) 7 t. (Dudok, Hajko 2, Moracsék [Mrazik], Palenyik, 
Severa, Berkek [Berlik]) 2 n. (Klempell [Klimpell], Prumpeter [Prum- 
biter]) 18 b. (Botka 2, Lüley 6, Majtény,7 Németh, Simon 3; Sary,8 
Simony, Sentey,9 Mihálka [Mihályka], Perk [Perka]). — 1773: magyar.

1 P  e  s  t  h  y .

2 B a r s  v m .  7 6 .  1.

3 P o g r á n y ,  N y i t r a  m e g y e ,  m a g y a r .

4 T ö b b  h e l y n é v b ő l  i s  s z á r m a z h a t o k .

6 B i z o n y á r a  h e l y e s e n  T ö h ö l i .

8 L ü l e  1 7 7 0 - b e n  t ó t  ( v e r e b é l y i  j á r á s ) .

7 M a j t é n y ,  P o z s o n y ,  t ó t .

8 S á r i  ( v e r e b é l y i  j á r á s )  e k k o r  m á r  t ó t .

* S e m p t e ,  N y i t r a  m e g y e ,  v e g y e s  l a k o s s á g ú .



Nagy-Ltilc.’

1525 : Lyle, 1531: Nagy Lywle, Kys Lywle, 1533, 1534, 1535 : 
Alsolywle, Felsewlywle, 1536: Felsewlyle, Alsolvle, 1541: Nagy 
Lywlye, Naghlwle, Kys Lywle, Kyslwle, 1542 : Naglwle, Kyslwle, 
1544 : Nagh lyle, Kys lyle, 1549 : Nagh Lwle, Kys Lwle, 1570 : Nagy 
Lywle, Kys Lywle, 1770: Welkeg-Lüly, Nagy-Lüle, 1773 : Lule, 
Lula. Töhöltől délnyugatra. Birtokos 1525-ben a Forgách-család. Első 
névjegyzék 1525-ből. (Lüle néven, úgy látszik, mind a két község együtt.) 
A XVI. század második felében mindkettő elpusztul, Kis-Lülét 1567- 
ben,'1 2 Nagy-Lülét 1570-ben ismerjük elpusztult községként.3 1677- 
ben ismét [Lüle deserta].4 Az eredetileg magyar többségű település 
helyén csak a XVIII. század végén találunk ismét községet, de ekkor 
már az új falu teljesen tót lakosságú.

Dűlőnevek: Kys Lüle, Somogyfa (XIX. sz.).5 Kislüle és Somogyfa 
puszták (XX. sz.).6

Személynevek: 1525: 7 sz. 4 m. (Bakos 2, Zabo, Zakman) 1 1. (Böh
mer) 2 b. (Cseh, Thot). — 1770: U. t. tót. 5 sz. — m. 5 t. (Hornyik, 
Holota, Hanak, Kratky, Galbawy). — J773: tót.
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Ény.7

1531: Eyen, 1533 : Eeny, 1534 : Heen, 1536 : Een, 1541: En, 
Eny, 1542, 1545, 1549, I5 7 °> 1715 : Eny, 1567 : En, 1647 : Eni, 1696 : 
Énny, 1770 : Ény, 1773 : íny, Inn. Nagy-Lülétől keletre. Birtokos 
1531-ben Ényi János. Első névjegyzék 1599-ből. Ekkor még magyar 
lakosságú. A tatárok 24 embert vittek el innen ekkor. Ez a korábbi 
település kétségtelenül egészen elpusztult a XVII. század folyamán, 
vagy a XVIII. század elején, mert 1715-ben összesen két név szerepel: 
Tóth, Morva (a második a név után ítélve külföldi jövevény), de 1720-

1 1525 : Forgách lev. 1531, 1533, 1534, 1535» 1536, 1541» I542» 1544» 1545» 
1549» 1570 : dica, 1770: U. t. 1773: Lexicon.

2 Dica.
3 Dica.
4 K ő r ö  s y  id. m. i.  1.
6 P e s t h y.
•Bars vm. 56. 1.
7 1531» 1533» 1534. 1536. 1541» I542» 1545» 1549» 1567» 157°» 1647, 1696 : 

dica, 1599: Történelmi Tár 1905. 592 — 599. 1. 1715, 1720: orsz. ossz. 1770: 
U. t. 1773 : Lexicon.
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ban már ismét lakatlan, a földesurak majorgazdálkodást űznek rajta, 
jeléül annak, hogy a megtelepedés csak átmeneti próbálkozás volt. 
1770-ben már többségükben magyar jobbágyok lakják, de ezeknek is 
még szüleik többnyire csak konvenciós béresek voltak, nem állandó 
jellegű népesség.1

Dűlőnevek: Vereske, Tói rétek, Száraz erdői Düllö, Csapási Düllő, 
Mocsolai Döllő, Csentés-Kúti Döllő, Petyini Döllő, Csermegyei döllő, 
Völgyi Dolinka, Alsó rétek, Laposi (erdő), Nagy erdő, Rigó-hegy, Pettin 
döllő (XIX. sz.).2

Személynevek: 1599: 11 sz. 7 m. (Gödi 2, Csépán 2, Farkas 2, Pat
kány) — t. 4 b. (Bipan, Bonki 2, Ivanis). — 1689-ben Ényi András ref. 
prédikátor.3 — 1715: 2 sz. 2 b. (Morva, Tóth). — 1770: U. t. magyar. 
15 sz. 7 m. (Bottyán, Hevő, Juhász, Jakab, Kalnay,4 Pintér [Péntér], 
Foriss) 4 t. (Bokratin, Halajko, Hancza, Martinék) 4 b. (Mantuas, Takacs 
2, Totth). — 1773• magyar.

Setétkut.5

1531: Sytetkwth, 1533, 1534, 1542, 1549, 1567: Sethethkwth, 
1535 : Sewthet kwth, 1545 : Sethythkwth, 1647 : Sötétkuth, 1671: 
Setét Kuth, 1696: Sötit Kút, 1715 : Setét-Kútt, 1720: Setét-Kút, 
1769 : Setit-Kútth, Setéth-Kút, 1773 : Setet Küth, Sechy Kuthy. Ény- 
töl délre. Birtokos: ottani nemesek. A lakosság 1570-ben magyar, 
de még ugyanebben az évben elpusztul (vagy éppen csak ebben az 
évben települt, mert ebben az évben a defterben fel vannak sorolva 
a lakosok nevei, viszont a dica lakatlannak mondja a községet s ugyan
így már 1567-ben6 is lakatlan) 1599-ben ismét lakott hely, a tatárok 
feldúlják ekkor és 14 embert hajtanak el. Lakossága ekkor is magyar. 
Az 1671-ből fennmaradt nevek alapján talán szintén magyar lakosságú
nak tételezhető fel,7 míg a XVIII. század folyamán az alig néhány

‘ U. t.
2 P e s t h y.
3 K i s s id. m. 307. 1.

4 Kis- és Nagy-Kálna, Bars megye, lévai járás, magyar.
6 r 53 i»  1 5 3 3 .  1 5 3 4 «  I 5 4 2 > 1 5 4 9 .  1 5 6 7 .  1 6 4 7 ,  1 6 9 6 :  d i c a ,  1 5 7 0 :  d e f t e r ,  

1 6 7 1  : U . e t  C .  1 0 1 / 6 ,  1 7 1 5 ,  1 7 2 0  : o r s z .  o s s z .  1 7 6 9 ,  1 7 7 0 :  U .  t .  1 7 7 3  : L e x i c o n .  

—  1 5 9 9 :  T ö r t é n e l m i  T á r  1 9 0 5 .  5 9 2  —  5 9 9 .  1.

® Dica.
7 A jegyzék nem az egész község lakosságát tartalmazza.
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lakóval bíró község (1720-ban elhagyott hely) vegyes jellegű.1 A XX. 
században Besséhez csatolták.

Dűlőnevek: Tölhi erdőre düllő, Erdőn túli düllő, Csives düllő, Felső 
és Alsó rétek, Peresek, Felső és Alsó Erdő (XIX. sz.).2

Személynevek: 1570: 10 sz. 7 m. (Kalmár, Kálmán, Kocsis, Tómegi 
[?], Pásztor, János bíró, Kun) — t. 3 b. (Orle 2, Tót). — J599: 16 sz. 
i i  m. (Bordács, Kocsis 2, Szabó 3, Szöcs, Kalmár, Dobay,3 Kertész, 
Thöke) — t. 5 b. (Demény 2, Őrié, Orly, Major). — ió y i : 8 sz. 4 m. 
(Kalmar, Szabó 3) — t. 4 b. (Demen 2, Thoth 2). — 17x5: 3 sz. 1 m. 
(Mészáros) 11. (Kutny) 1 b. (Totth). — í j j o : U. t. tót. 5 sz. 3 m. (Juhasz, 
Takács, Miklós [Miklus ?]) 1 t. (Zaroczky [Závodszky]4 1 b. (Sáro- 
veczky).5 — J773: magyar. Református lelkipásztorok : 1655: Veres, 
1678 : Demény.6

Felső (Tót)-Pél.

A XVI. században Tót-Pél a neve (Thoth Pel, Thotpel, Thooth- 
peél). Főső Pél néven először forrásaink közül az 1570-i defter nevezi. 
Ez a név azután a következő századtól kezdve állandósul (Felseó Pél, 
Feőlseő Péli, Felső-Péél stb.) s a korábbi elnevezés eltűnik.7 Setét- 
Kúttól keletre fekszik, a járás szélén. Birtokos 1531-ben Kálnay Ferenc.8 
Első névjegyzék 1570-ből. Mindvégig magyar jellegű község.

Dűlőnevek: Sárlápa, Irtás, Mogyoros alj, Lázak, Vágott alj, Gárdi 
hegy, Nádaska (Néduska?), Kecskés lápák, Vadberek, Körtélyes, Pá
dárka, Lapos, Hosszúk, Balla, Megyék, Szalmákra dűlő, Tóra való 
dűlő, Baracskai szög, Aranyos (XIX. sz.).9

Személynevek: X570;10 25 sz. 19 m. (Kálmán, Kis, Jakabfi, János 
[e. n.] 2, Győrfi 2, Göl, Dombos, Szőri, Varga, Mód 2, Pál 2, Balás bíró, 
András [e. n.], Kis Mód [kettős név], Vince) — t. 6 b. (Cigány, Mika,

*Az alig 3 — 5 családból álló község nemzetiségi többsége egy-két család 
oda- vagy elköltözése folytán könnyen változhatott. Innen van az, hogy az U. t. 
szerint tót, az 1773-i összeírás szerint ellenben magyar.

2 P e s t h y.
8 Talán a veszprémmegyei Dóba ?
1 Több hasonló nevű tót község is jöhet számításba.
6 Nagy-Sáró, lévai járás, magyar.
•K iss id. m. 306—7. 1.
7 1531. 1533. 1534- 1535. 1536, 1541. I542' *544- 1545. 1567» 1647-i dicák.
• Dica.
• P e s t h y.
10 Defter.
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Abszó [?], Boser, Cseh, i olvashatatlan). — 1634:x 8 sz. 4 m. (Nagy 
3, Gall) 2 t. (Benczik, Benczyk) 2 b. (Tott, Zylna). — 1713:1 2 15 sz. 
12 m. (Borbély, Benedek, Gaál, Szilva, Balas, Paxi3 2, Mikes 4, Menyei)4 
— t. 3 b. (Sarnoczi,5 Thot, Tóth). — 1720:6 17 sz. 14 m. (Borbély, 
Gál 2, Szilva, Balás 3, Mikes 4, Mennyei, Paxi 2) 1 t. (Kosuk) 2 b. Tót 
2). — 1770 :7 U. t. tót. Kérdőpontok magyarul.8 36 sz. 24 m. (Bor
bély 4, Balogh, Gáli 2, Gabor, Menyhey 2, Solya, Mészáros 2, Szilva 3, 
Sivó, Mikes 4, Paksy 3) 5 t. (Bencsik, Kolár, Kosüth, Kosuth, Pusaz) 
7 b. (Arvay, Tóth 4, Berka 2). — J773 :9 magyar.

Alsó (Bolyár)-Pél.

A XVI. században még Bolyár-Pél a neve (Bolyarpely, Bolyarpeel, 
Bolyarpel, Polerpel).10 1531-ben Nagy-Pel a neve,11 Forrásainkban 
először 1614-ben találjuk Alsó Pél alias Boliar Pel néven említve,12 
1638-tól kezdve mindig Alsó Pél.13 1770-ben már tótosan Dolneko 
Pyla, Alsó Péli, 1773-ban Alsó Pill, Dolny Piai. Felső-Péltől délre fek
szik. Birtokos 1531-ben Anthonius Literatus. Első névjegyzék 1570-ből. 
Ekkor magyar lakosságú. 1599-ben 10 embert vittek el a tatárok.14 
Még 1703-ban is magyar lakosságú.15 1711 körül nagyobb részben 
elhagyott község volt, azután népesítette be az akkori birtokos.16

1 U. et C. 69/75.
2 Orsz. ossz.
3 Valószínűleg Paksi. Paks, Tolna megye, magyar.
4 Menyhe, Nyitra megye, magyar.
5 Zsarnóca, Bars megye, tót.
®Orsz. ossz.
7 U. t.
8 Ez az utóbbi dönt, mert ezt a lakosság anyanyelvén készítették, míg 

az úrbéri tábla véletlenségböl is lehetett más nyelvű. Ez a tévedés annál köny- 
nyebben megtörténhetett, mert hiszen Alsó-Pél ekkor már tót.

9 Lexicon. ,
10 Ld. a Felső-Pélnél közölt dica sé egyéb forrásadatokat. 1864-ben Pesthy 

gyűjtésében az van, hogy a hagyomány szerint Bagyier volt a neve. Szemmel- 
láthatólag a Bolyár-Pélnek tót ajkon történt eltorzításáról van szó ebben a 
névben.

11 Dica.
12 Arch. Thurzó 11/4.
13 Dica.
14 Történelmi Tár 1905. 592 — 599. 1.
15 U et C 38/45.
16U et C 42/1.
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1715-ben vegyes lakosságú, de a többség nem állapítható meg (5 m. 
6 t. 13 h.), azután a tót elem nagy bevándorlás útján igen erősen meg
növekszik (1715-ben 24 név, ebből tót 5, 1770-ben 70 név, ebből 36 tót) 
és a község egészen tót jellegűvé válik.

Dűlőnevek: Dolna hóra, Vakarcs (újabban novini néven), Széki 
dűlő, Dlhe vagy Hosszú dűlők, Podrubanyinn, Petek, Róka lyuk, 
Nad gurdalu, Gurdal, Kopanyiczki, Haraszt dűlő, Drukvó stavanjo 
(XIX. sz.).1

Személynevek: 1370:2 18 sz. 15 m. (Sörös 6, Ördög 6, Ordas 2, 
Túri)3 — t. 3 b. (Tót 3). — 1634:4 26 sz. 22 m. (Eördok, Eördogh 4, 
Eordegh, Eordogh 3, ördogh, Szőres 6, Szőress, Kiss, Szabó 2, Ordas, 
Nagy) — t. 4 b. (Kouach, Tött, Tott, Bodich). (Ezeken kívül még van
nak meg nem nevezett házas zsellérek curialis helyen.) — 1703:5 
18 sz. 12 m. (Boros 2, Ördög 3, Szabó 2, Szőr 2, Szőrös, Dora, Ordacs) 
— t. 6 b. (Tóth, Kovács 2, Koly, Mihál, Adam). — 1713:6 24 sz. 6 m. 
(Beres, Nagy, Ordas, Szőr, Takacs, Szabó) 5 t. (Gubicza, Kesko, Kolar, 
Machagik, Potoczky) 13 b. (Adám, Horváth, Kovács, Mihálly, Lehotai,7 
Endredi, 8 Tóth 5, Új vari,9 Polyak). — 1720:10 31 sz. 7 m. (Juhasz, 
Kelemen, Mészáros, Varga, Luki,11 Takáts, Szőr) 7 t. (Dregöny, Gu
bicza, Kenkó, Makhagjak, Obsinka, Potoczki, Polcsnyik) 17 b. (Endredi 
2, Lehotai 2, Surányi,12 Tót 5, Csicsmány, Pólyák, Újvári, Adám, 
Kováts 2, Mihály). — 1723;13 26 sz. 5 m. (Takács, Juhaz, Kassa, 
Szőr, Luki) 12 t. (Andraszky, Benyo, Dabrala, Gubicza, Holesnik, 
Horeliczky,14 Krenko, Kratovila, Kordik, Makarnik, Petoczky, Soffka) 
9 sz. (Lehotay, Uyváry, Adam, Jászin, Csismán, Tergena, Kovács,

1 P e s t h y.
2 Defter.
8 Túr, Hontmegye, magyar.
4 U et C 69/75.
5 U et C 38/45.
8 Orsz. ossz.
7 Több, elsősorban tót községből származhat.
8 Nagy- és Kis-Endréd, Barsmegye, tót.
9 Valószínűleg Érsek-Űjvár, Nyitra megye, vegyes lakossággal.
10 Orsz. ossz.
11 Garam-Lők, Bars megye, magyar, vagy a Luki patak, ugyancsak Bars 

megyében a névadó.
18 Nógrádban magyar és Nyitrában tót lakossággal találunk ilyen nevű 

községet.
13 U et C 42/1.
14 Horelisza, Trencsén megye, tót.



732 CSAPODI CSABA

Mihály, Surany). — ιηηο ,*1 U. t. tót. 70 sz. 12 m. (Kassa 4, Löki [Lüki] 
3, Báli, Banda, Érsek, Szőr, Varga) 35 t. (Bucsek, Barsek, Bresnick’2 
[Reznoczky, Brezniczky] 3, Chrenko [Krenko], Drabina, Gurdalszky 2, 
Hugyec 2, Kubicza, Kratochvila 4, Mahajdik 5, Potoczky 3, Palenik, 
Raőko, Suranszky, Spoloénik [Polocsnik], Urban, Valentko, Valach 4, 
Katina) 1 n. (Selinger [Szelinger]) 22 b. (Mihál [Mihály] 4, Sindol, Tóth 2, 
Újvári 2, Filko 2, Belany 2, Trginya, Lehotszy [Lehoczky] 4, Benyó 3, 
Majsza). — J773:3 tót.

Egyházás-Pél.

A XVI. század első felében szereplő harmadik Pél Egyházas-Pél 
vagy Kis-Pél.4 1545-ben már elhagyott község,5 1570-ben azonban 
ismét lakott, lakossága magyar. Később nem találkozunk a nevével.

Személynevek : 15JO :6 21 sz. 14 m. (Borsos, Ördög 2, Major, Gyilád 
2, Koma 3, Pásztor 2, Csesző, Fekető 2) 4 t. (Bohanics, Benczik 3) 3 b. 
(Tót 2, Sorog).

Besse.

A község nevét mindig Besse, Bese alakban találjuk,7 Csak 1773- 
ban fordul elő a Besse mellett a tótos Bessa alak.8 1599-ben Kis- 
Besse.9 Felső- és Alsó-Pél közt, ezektől nyugatra fekszik. Birtokos 
1531-ben Farkas család.10 Első névjegyzék 1570-ből. Az akkori lakos
ság azonban már új település. Úgy látszik ez a község is a török 1529-i 
hadjáratának lett áldozatává. 1531-ben u. i. tökéletesen fölégetett község, 
1535-ben lakosai mind szolgák és napszámosok, 1541-ben teljesen fölége
tett és elhagyott hely.11 Lakossága mindvégig magyar, de még háromszor 
kicserélődik : 1570—1634, 1634—1715 közt, 1715 és 1770 közt (1720- 
ban megint pusztán áll).12

JU. t.
2 Breznice, Trencsén, tót vagy Berzence, Breznice, Bars megye, tót.
3 Lexicon.
4 Ld a dicákat.
5 1645 dica.
* Defter.
7 Ld. a dicácat.
8 Lexicon.
* Történelmi Tár 1905. 598. 1.
10 Dica.
11 Ld. a megfelelő évi dicácat.
12 Orsz. ossz.



Dűlőnevek: Kis Besse praedium (1725)Á Szent Miklós puszta 
{1770).I 2 Nyilas rét, Kertek alatti rétek, Peteki rétek, Moőri (?) rétek, 
Kullantoi földek, Sarga düllői földek, Peteki. . .  (?) földek, Vakarcs 
szántó földek, Egy ház völgyé legellő, Víz állási földek, Kopasz hegyi 
legellő, Várhegyi legellő, Rövid földek düllő, Poka völgyi düllő, Hosszú 
Erdői düllő (1864).3 4

Személynevek: i5'jo:i 9 sz. 7 m. (Vas 2, Farkas, Kis 2, Pásztor, 
Olasz) — t. 2 b. (Baracs [?], 1 olvashatatlan). — 1599 : 20 sz- 16 m. 
(Kalmár, Dora, Ferencz, Szőrös 2, Bessey 4, Kóthy,5 Baraky6 2, 
Juhász, Sólya, Bakó, Bessey Szabó [kettős név]) — t. 4 b. (Simon, Orle, 
Tóth 2). — JÓJ47 Kis-Besse: 7 sz. 5 m. (Besse, Szöres, Katty,8 
Csyfary,9 Bessei) — t. 2 b. (Demeter 2). — 1699 :10 II (nemesek) Besse 4, 
Body, Nemes 2, Pap, Pompos, Karamanczy, Solya, Nyúl. — 2775 :u  
9 sz. 7 m. (Ferenc, Gyalok, Gabor 2, Ördögh, Viszi, Pompos) 1 1 . (Burka) 
i b. (Totth). — J770 ;12 U. t. magyar. 13 sz. 10 m. (Érdek [Ördöghj 
Ferenczy, Gaál, Gábor, Hajdú, Juhász, Szabó 2, Solya [Sollya] 2) 2 t. 
(Cserbesnyánszky, Brixa) 1 b. (Jónás [Jónás]). — 2773 ;13 magyar. — 
Ref. lelkészek : 1701 : Zalányi, 1707 : Kecskeméti, 1714: Ráckövi, 
1724 : Szentgyörgyi, 1733 : Fogthüi.14 *
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Füss.16

1531 : Nagy fhyvz, 1533, 1544, 1567 : Naghfyws, 1535 : Fyws, 
1541: Nagh Fys, 1545 : Nyagffys, 1647 : Fwss, 1699, 1720, 1770 :

I U et C 41/1.
*U. t.
3 P e s t h y.
4 Defter.
5 Zalában Kőt, Komáromban Kolta, mindkettő magyar vidék.
* Barak, elpusztult község a verebélyi járásban, valószínűleg Besse és 

Pózba közt. Lakossága ismeretlen, de környezete egészen magyar ekkor.
7 U et C 69/75.
* Valószínűleg Kóthy, mint az előző összeírásban.
* Csiffár, magyar.
10 Dica.
II Orsz. ossz. *
13 U. t.
13 Lexicon.
14 K i s s. id. m. 360. 1.
“ i 53L 1533. 1535. 1541. 1544- 1545. 1567. 1647, 1699: dica, 1599: Tör

ténelmi Tár 1905. 592 — 599.1. 1570 : defter, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t.
1773: Lexicon.
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Füss, 1715 : Füs, 1773 : Füss, Fiss. Bessétől nyugatra fekszik. Birtokos 
1531-ben: Aczél. Első névjegyzék 1570-ból. Ekkor talán magyar. 
1599-ben 64 embert vittek el a tatárok. A XVIII. században tót lakos
ságú. Nagy-Füssön kívül a XVI. század első felében még két másik 
Füss is volt : Gödör-Füss (Gewdewer Fyws, Gederfys, Ghewder) és 
Szentmárton-Füss vagy Kis-Füss (Senthmartonffys, Kys ffyws) 1 
Gödör-Füss lakói 1541-ben már mind szegények, 1545-ben pedig e két 
község teljesen elhagyott »totaliter desertae«, többé nem is települtek 
újra.

Dűlőnevek: Kastél part (XIX sz.).2 Dombócz, Felsőerdő, Kis- 
Dombócz, Papharaszt (puszták) (XX. sz.).3

Személynevek: 1570: 11 sz. 3 m. (Keresztes, Szabó, Nagy) — t. 
8 b. (Kovács 5, Küké [Lüké?], Kaska [?], Simon [e. n.]). — i6gg:, 
(nemesek) Lakó, Nagy, Lukacs, Bala. — 1715: 18 sz. 3 m. (Hegedűs, 
Molnár, Mészáros) 11 t. (Bednar, Gyonszky, Gyemo, Gresko, Hevra, 
Halucsa, Chudy 2, Chlavacska, Moravcsik, Tychlor) 4 b. (Kotta, Kovács, 
Csiseszmanyi, Csiesmoni). — 1720: 37 sz. 1 m. (Gönczy)4 11 t. (Greskó, 
Hrevol, Halusa, Hrentsár, Kúdi, Kudi, Kolár, Morávcsik, Szkatsanyi, 
Szladik, Vavrik) 25 b. (Bodnár,5 Ábrahám, Gyene, Csismán 2 és még 
20 meg nem nevezett személy). — 1770: U. t. tót. 52 sz. 2 m. (Sisak, 
Fejer) 38 t. (Blanár, Bélán 2, Burgak, Chudy, Dubik, Haluza 2, Hlawacs, 
Jedin, Kolár, Menek, Murár, Farhár, Mudrak, Misik, Mihalik 2, No- 
hanka, Orsanak, Papucska, Pacsik, Plantá, Pacsicka, Sladek 4, Skacsan 
4, Zebny, Kowacsow, Waczlawow, Wasko [Warko?], Gajdos, Svecz) 
12 b. (Laczko, Abraham 3, Hindiczky6 2, Fabian, Gyen, Csudra, 
Curmán, Csicsmán, Ferko). — 1773: tót. — Plébánosok 1769 : Szo- 
molányi, 1701—5 : Agathin, 1705—9: Dombay, 1709—10 : Berek, 
1710—16 : Sooky, 1716—18 : Baklovics, 1718—29 : Chinorányi, 
1729—30 : Majthényi, 1730—48, Hrizlakovics, 1748 : Rudinecz,
1748—63 : Stephano vies, 1763—75. Forgács.7

1 Szentmárton-Füss és Kis-Füss valószínűleg azonos, mert 1545-ben Gödör- 
Füss és Szentmárton-Füss, 1546-ban pedig Gödör-Füss és Kis-Füss szerepel az 
összeírásban elhagyott községekként.

* P e s t h y.
3 Bars vm. 29. 1.
4 Gönc, Abaúj megye, magyar.
6 Előbb Bednár.
* Nagy- és Kis-Hind, Nyitra megye, magyar.
7 Series parochorum.
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Nagy-V álkház .x

1531, 1533, 1534: Walkaz, 1567: Walkas, 1696: Valkhasz, 
1715 : Valkász, 1720 : Valk háza, J770: Welko-Walkasz, Nagy-Valkáz. 
Füsstől délnyugatra, a Zsitva mellett. Birtokos 1531-ben a Nyári család. 
Első névjegyzék 1570-ből. Lakossága ekkor magyar; 1599-ben 17
embert vittek el a tatárok. 1618-ból és 1638-ból mint elpusztult köz
ségről történik említés ; úgylátszik, 1699-ben még magyar. A XVIII. 
században tót lakosságú. Északra tőle Kis-Valkház puszta, 1570-ben 
lakatlan községnek mondják, 1699-ben praedium, de nemesek laknak ott.

Dűlőnevek: Kis Valkasz praedium (1699). János puszta (XX. sz.).1 2
Személynevek: 1570: 20 sz. 16 m. (Ács, László polgár, Nagy, Al- 

berd [e. n.], Varga, Szarka, Enfejű Kovács 2, Sánta, Szabó 2, Sülé, 
Nagy fejű, Koma (Koca?], Imre bíró) 1 t. (Bencsik) 3 b. (Dávid, Cse, 
i  olv.). — 1599: 2 sz. i  m. ÍAgh) 1 b. (Simon) — 1699 : Nagy-Valkház: 
(nemesek) Mészáros, Simon, Botlik. Kis-Valkház : (nemesek) Raczkay, 
Miticzky, Szabó, Réghy, Deme, Varga, Tildj, Kis, Benczik. — 1715: 
10 sz. i  m. (Szigethi) 6 t. (Brebenya, Gresko, Jaszevszky, Mikosko, 
Sztrano, Velky) 3 b. (Kovács, Liecuiatus [!], Kotty). — 1720: j i  sz. 
i  m. (Gál) 6 t. (Dubnyiczky,3 Greskó, Oravecz, Rebecsina, Sztari 
Velyki) 4 b. (Pólyák, Kováts, Kétyi,4 Licenciatus). — 1770: U. t. 
tót. 25 sz. 4 m. (Farkas, Varga 2, Fekeő [Feko]) 16 t. (Banyo, Cserni, 
Dubnyiczky, Holka, Hoppar, Hoksza, Jeszenicsan, Kucserka, Kucsera, 
Krayczy, Konecz, Miklosko 2, Puskar, Sisovszky,5 Zavarszky,6 1 n. 
(Habrman) 4 b. (Polyak, Riska, Gaman 2). — 1773: Nincs adat.

Pózba.7

A név állandóan ebben az alakban szerepel. Alsó-Péltől délnyugatra 
fekszik. Birtokos 1531-ben : Aczél család. Első névjegyzék 1570-ből

1 1531, 1533, 1 5 4 4 .  1567, 1618, 1638, 1696, 1699: dica, 1570: defter,
1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon. 1599 : Történelmi Tár 1905. 
5 9 2 -9 . I.

2 Bars vm. 61. 1.
3 Dubnic, Trencsén és Nyitra megyében, tót.
1 Kéty, Esztergom megye, magyar, Abaúj megye, tót.
8 Nyitra megye, tót.
* Több tót községből is származhatik a név.
7 1531, 1696 : dica. Ld. még a többi községeknél idézett dicákat is. 1570 : 

defter, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon. 1599 : Történelmi 
Tár 1905. 592—599- 1.
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1599-ben 54 embert vittek el a tatárok, ezután az összeírok csak két 
családot találtak otthon. Magyar többségét mindvégig megőrzi. Lakos
sága azonban így is teljesen kicserélődött. Úgylátszik a XVIII. század 
elején, a Rákóczi-féle felkelés idején pusztult el, mert 1696-ban még 
fel van sorolva a dicalis összeírásban, viszont 1715-ben mint nemrég 
óta lakott községet említik.

Dűlőnevek: Vistrkói dűlő, Magyarosi dűlő, Dombocz, Csergetik, 
Vas Láncz, Nagy berki dűlő, Barocsi dűlő (1864).1 Újmajor, Nagy
berek, Kispozba, Szentkút (puszták) (XX. sz.).2

Személynevek: 15J0: 20 sz. 17 m. (Jakab 2, Kocsi, Pétör [e. n.] 2, 
Sork, Gáspár, Seböstyén bivó, Barsi,3 Nagy 2, Koca 2, Farkas, Ambrus 
[e. n.], Becski4 2) 1 t. ^Bencsik) 2 b. (Gazsó 2). — 1599: 2sz.i.m . 
(Szabó) i b. (Gyen). — J7J5: 7  sz. 5 m. (Kocsa, Mészáros, Pásztor, 
Kocsar, Veres) — t. 2 b. (Totth, Szorad). — J720: 11 sz. 8 m. (Gál, 
Kotsa, Mészáros 3, Pásztor, Tar, Veres) — t. 3 b. (Gasó, Tót, Szórád). 
— iy yo : U. t. magyar. 41 sz. 22 m. (Fodor, Gaál 2, Konkoly, Kiss, 
Mészáros 6, Miszárós 3, Magda 2, Pásztor 2, Tár, Veres, Varga, Ződ) 
4 t. (Kreko, Ládik, Vleszak, Vegyak) 15 b. (Füsi,5 Gazsó 3, Ganyi,6 
Kúti 3, Kovats, Kovács, Peli Thot7 [ex Pely], Tóth 3, Szórád). — 
J773; magyar. Református lelkész : 1726 : Szentpéteri János.8

Szenese»9

1525 : Zemche, 1531, 1541 : Zenche, 1534 : Semche, 1536 : Zemp- 
che, 1544 : Sempche, 1567 : Sencze, 1699, 1714, 1770 : Szenese, 1715 : 
Szencság, 1720 : Szentse, 1773 : Szenese, Stucza. Pozbától nyugatra. 
Birtokos 1525-ben a Forgách család. Első névjegyzék 1525-ből, ekkor 
és még a század végén is magyar többségű. 1599-ben 35 embert haj
tottak el innen a tatárok. 1677-ben elhagyott községként említik.10

1 P e s t h y.
2 Bars vm. 71. 1.
3Ó- és Űj-Bars egyaránt magyar még ekkor.
4 Becske, Nyitra megye, magyar.
• Füss, Bars megye, ekkor már tót.
• Gány, Pozsony megye, tót.
7 Bizonytalan, mert a két Pél közül egyik magyar, másik tót.
• K i s s  id. m. 360. 1.
• 1525 : Forgách lev. 1531, 1534, 1536, 1541, 1544, 1567, 1699 : dica, 

1570 : defter, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1714 : U et C 12/33, l 77° : U. t. 1773 : 
Lexicon. 1599: Történelmi Tár 1905. 592—599. 1.

10K ő r ö s y  id. m. 1. 1.



Új lakossága a XVIII. században tót jellegű és a század végére beván· 
dorlás útján erősen megnövekszik.

Dűlőnevek: Dolina puszta (XX. sz.).1
Személynevek: 1525: 13 sz. 6 m. (Debreczen 2, Chwtor, Santha, 

Kocz, Kys) — t. 7 b. (Walkocz 3, Baba, Tóth, Czygan, Kowacz). — 
1 5 7 0 : 21 sz. i i  m. (Kálmán 2, Kis, Gergely, Csutor 2, Magyar, Sánta 4)
— t. 10 b. (Cigán 2, Cső,1 2 Kovács, Makócz 2, Kesztár [?], Lestár,
Verecsén, Tót 2). — 1 5 9 9 : n  sz. 5 m.. Pécsy, Kis, György, Sántha 2) 
I  t. (Benczik) 5 b. (Kovács, Czegány, Tóth 2, Czo . ). — 1699: (nemes)
Ledeczy. — 1714: 11 sz. 2 m. (Juhasz, Herczek) 8 t. (Chinoransky,3 
Jankular, Komprt, Kisso, Paniss, Rugal, Kocsan, Wallo) 1 b. (Dékán).
— Deserta Dekan, Jonas, Simon. — 1715: 13 sz. 3 m. (Kis, Molnár, 
Gyingyes) 9 t. (Gimik, Hamorajszky, Jenikolar, Janiga, Pemis, Szemo, 
Szukelly, Sisnak, Szarko) 1 b. (Korta). — 1720: 10 sz. 2 m. (Kis, Molnár) 
7 t. (Gjurik 2, Hinoránszki, Janiga, Krebati, Rugál, Jankulai), 1 b. 
(Gyekan). — 1770: U. t. tót. 35 sz. 1 m. (Csicsó) 26 t. (Chmoranszky, 
[Csimoránszky], Cserni [Csierny], Finak, Gaydosik, Hrbaty 9, Hubacsik, 
Hotyka, Jankular, Pupács, Panys, Veter, Remis, Szlavik, Siska, Suchala, 
Sissak,Suwik [Sunyik], Szulko, Vecsera) 7 b. (Horvath, Bakelos, Doktor, 
Rezman [Rasman] 3, Rumando). — 1773: tót.
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Baracska*4

1531 : Nagy barachka, 1533 : Baraczka, 1534, 1535, 1542, 1544, 
1549, 1647 : Barachka, 1536 : Nagh Barachka, 1541 : Nagh Barachka, 
Barachka, 1545 : Nyagbaraczka, 1567: Nagh Baraczka, 1615 : Ba
racska, 1679 : Baráczka, 1696, 1715, 1770 : Baracska, 1773 : Baracska, 
Baraczka. Pozbától keletre, a keleti dombvidéken. Birtokos 1531-ben : 
Baracskai nemesek. Első névjegyzék 1570-ből. 1599-ben 4 embert 
elvittek a tatárok, az összeírok csak egy családfőt találtak az egész 
faluban. Jellege mindvégig magyar. Közelében feküdt Kis-Baracska 
község, az egész korszak alatt lakatlan.

1 Bars vm. 73. 1.
* Fiának a keresztneve Meskó.
* Chinoran, Nyitra, tót.
4 1531. x533' x534> 1535. 1536, 1541. x542. 1544- x545' x549- 1567 . 1647 . 

1 6 9 6 , 1699 : dica, 1570 : defter, 1615 : Arch. Thurzó 11/4, 1679 : U et C 103/8, 
1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon. 1599: Történelmi Tár
1 9 0 5 . 5 9 2 - 5 9 9 ·  1.

Évkönyv az 1WJ. évre. 47
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Dűlőnevek: Kis-Baracska (1715). Kis Baracska, Mocsolya, Balogh 
Völgy, Szemerei, Kis Sáros, Vezekényi útra, Alsó völgyi rét, Teleki kút, 
Szentitó, Cseresnyés völgy (XIX. sz.).1 Szenti tó, Balogvölgy, (Puszták) 
Vörös, Barak, Cseresnyés, Kis-Besse, Puszta-Szöllök (XX. sz).2

Személynevek: 1570: 14 m. (László 2, Zsiga, Mátyás 2, Józsa 2, 
Berkes, Szabó 2, Pásztor, Koca 2, Bálin Kovács [sic !]) — t. 4 b. (Tót 2, 
Helvit 2). — 1599: i  sz. i  b. (Bartha). — 1679: 17 sz. 8 m. (Borbei, 
László, Mátyás, Szábo, Pthüczökh, Sólia 2, Ziga) — t. 9 b. (Christok 
2, Miko, Rácz 5, Nemet). — 1699: (nemesek) Hangyás Poszben(sis), 
Kocsis, Komyaty, Miko, Szabó. — 1715: 23 sz. 13 m. (Borbély, Ba
racskai, Beretkey,3 Beretszky,4 * Csismadja, Mattyas, Mészáros, 
Szabó 2, Csotor 2, Szolya, Tpücsök) 2 t. (Hovany 2) 8 b. (Csire, Csary 2, 
Kristóf, Totth, Rácz 3). — 1720: 18 sz. 14 m. (Albert, Borbély, Barbely, 
Hölvénvi6 2, Baracskai, Csutor 2, Bereczki 2, Czirja 3, Ptrucsök)
— t. 4 b. (Kristok, Rácz 3). — 1770 ;6 U. t. magyar. — 1772: magyar.
— Ref. lelkészek : 1725 : Kisvárdai István, 1733 : Óvári István.7

Belleg.8

1531» 1545 : Belek, 1533, 1534, 1544: Beleg, 1535, 1536, 1541, 
1549 : Belegh, 1647, 1715 : Bellegh, 1720 : Belleg, 1770 : Belleckeg, 
Bellegh, 1773 : Bellegh, Beliek. Szenese közvetlen közelében. Birtokos 
1531-ben a mária-családi pálos kolostor. Eredeti lakossága ismeretlen. 
A község a XVI. század közepe táján elpusztult és csak a század utolsó 
éveiben, a török alól való átmeneti felszabadulás után kezdett újra 
telepedni. Az 1567. és 1570.-Í dicajegyzék már nem is említi. 1595-ben 
még puszta, akkor kezdték megszállni.9 1599-ben a tatárok megint 
7 embert elraboltak. A maradék lakosság bizonytalan nemzetiségű. 
1715-ben vegyes lakosságú, a század végén pedig egészen tót jellegű.

1 P e s t h y .
2 Bars vm. 18. 1.
3 Beretke, Gömör megye, magyar.
* Alsó- és Felső-Berecki, Zemplén megye, magyar.
* Hölvény, Bars megye, magyar.
•U . t. és kérdőpontok hiányzanak, de az urbárium nyelve magyar.
’ K i s s  id. m. 361. 1.
* 1 5 3 1 . 1 5 3 3 . 1534* I 535> 1 5 3 6 , I 541 ' *544’ 1545< 1549, 1 6 4 7  : d ic a > I 7I 5» 

1 7 2 0  : orsz. ossz. 1 7 7 0  : U. t. 1 7 7 3  : Lexicon. 1 5 9 9 . Tört. Tár. 1 9 0 5 . 5 9 2  — 5 9 9 .1.
•Arch. Thurzó 11/2.
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Dűlőnevek: —
Személynevek: 1599: 12 sz. 4 m. (Kaman, Régi, Sántha, Szekeres) 

2 t. (Maczik 2) 6 b. (Tóth 3, Bozó, Botka, Oláh). — 1715: 11 sz. 3 m. 
(Dudás, Molnár, Varga) 4 t. (Jacobovje, Hemas, Luptak, Macsik) 4 b. 
(Polyak, Bastor, Siram, Sitert). — 1720: 10 sz. 2 m. (Dudás, Molnár) 
4 t. (Hrevolya, Jakubovje, Szvarát, Tomko) 4 b. (Torda, Bástor, Sitrekt, 
Pólyák). — 7770: U. t. tót. 15 sz. 2 m. (Fakó, Huba}') 10 t. (Hrvota 3, 
Ledra, Mankovszky,1 Liptak, Sztrapko, Szpisak, Zacskó [Sazko], 
Benyo) 3 b. (Ivan 2, Bastra). — 2775: tót.

Hull.1 2

1531. 1533, 1534. 1535. 1536, 1 5 5 4 » 1567 : Hwl, 1541, 1549 : Nag- 
hwl, 1542 : Naghwl, Kyshwl, 1544 : Nagy Hűl, 1545 : Nyag Hűl, 
1615, 1625, 1720 : Hűl, 1589, 1603, 1626, 1715 : Hull, 1617 : Huul, 
1696 : Huly, 1770 : Huly, 1773 : Hűl, Hull. Nagyvalkháztól délre, 
a Zsitva mellett. Birtokosa 1531-ben a Lévay-család. Első névjegyzék 
1554-ből. Ekkor még lakossága magyar, de tót nevek váltakozó szám
ban mindig előfordulnak. 1599-ben 17 embert vittek el a tatárok. A XVIII. 
század elejére lakossága teljesen kicserélődik és tót községgé válik.

Dűlőnevek: Csiko-Hulli rétek, Felső, alsó, Zsitván túli, Keskeny, 
széles, hosszú rétek, Kis-Rendve (puszta) (XIX. sz.).3

Személynevek: 1554: 28 sz. 18 m. (Adoryan, Farkas, Hwly 2, Kys, 
Sydo, Theyes, Kathy 2, Zekeres, Zabo 3, Zakach, Jósa, Lewke, Mayor, 
Sygha) 4 t. (Gywryk 3, Chywlek) 6 b. (Oláh 2, Thot 2, Mathwz, Hwzar). 
— 1570: 13 sz. 7 m. (Varga, Nyirő, Szekeres, Mókus, Csiszár, Káti, 
Pásztor) 2 t. (Gyurik, Kapustár) 4 b. (Törik, Simon [e. n.], Csapó [?], 
I  olvashatatlan). — 1589: 21 sz. 11 m. (Balogh, Halaz, Nagj, Teres, 
Sakach, Zabo, Zekeres, Zakach, Katy 2, Leók) 4 t. (Georik 2, Zlabi, 
Holy) 6 b. (Kapostas,4 * Oláh 2, Tóth, Zölossy,6 Gero) deserta : Ba
logh, Kis, Nagy, Tóth, Varga, Zabo 2. — J599; 24 sz. 16 m. (Szakács 2,

1 Mankóé, Mankovec, Bars megye, aranyosmaróti járás, tót.
* 1531» I533> 1534» 1535. 1536. 154G 1542' *544» ! 545' 1549» 1567» 1696: 

dica : 1554, 1589 : U et C 16/5, 1570 : defter, 1603, 1625, 1626 : decima, 1617 : 
decima és U et C 76/10, 1615 : Arch. Thurzó 11/2, 1715, 1720 : orsz. ossz., 1770 : 
U. t. 1773 : Lexicon. 1599. Tört. Táv 1905. 592 — 599. 1.

3 P e s t h y.
4 Bizonytalan, mert többnyire a Kapusztár, Kaposztár névalak fordul

elő, ez itt valószínűleg téves, magyaros írás.
‘ Szőllős (lévai járás) már 1589-ben vegyes, de tót többségű község.

47*  .
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Szekeres, Balogh 2, Kis, Györy, Hevesy, Halász 2, Szabó, Fejes, Kóthy, 
Nagy, Kis, Silye) 2 t. (Káposztámé, Gyuris) 6 b. (Tóth 3, Csetér, Oláh, 
Cseh). — 1603: 15 sz. 8 m. (Zakach, Zabo, Sekeres, Szabó, Balogh 3, 
Teies) 3 t. (Gióris, Kapostav 2) 4 b. (Cehy, Tóth, Óla, Lebu). — 1617: 
28 sz. 15 m. (Balogh 3, Adorian, Fornay,1 Demendi,1 2 Zakachi, Sze
keres, Tej er, Szeóres, Zakacz, Szabó, Molnár, Keórnye,3 Mehney [?]4) 
6 t.-JGiurik 3, Zlaby, Kaposztar 2) 7 b. (Thot 4, Oláh, Kwrthi,5 Beki) 
— 1625: 23 sz. 16 m. (Baliogh 4, Tejes 2, Adorian, Kis, Jacab, Kakuk, 
Sörös, Szakacz, Kati 2, Menhaj, Kernjei) 1 t. (Guris) 6 b. (Nitrai, Oláh, 
Tóth 4). — 1626 : 22 sz. 15 m. (Balogh 3, Adorian, Teies, Sórós, Polgar, 
Kis, Szakacz, Teies, Kakuk, Kati, Kerniey, Jakab, Fornai) 3 t. (Giórik, 
Kapostar 2) 4 b. (Oláh, Tott 3). — 1715: 8 sz. — m. 3 t. (Kostyak, 
Mattysifszky,6 Stephanik) 5 b. (Panna, Bakuth, Barsahl, Danis, Sa
muel). — 1720: 8 sz. — m. 7 t. (Blaho, Gjuró, Mahut, Michhaló, Matya- 
voszki, Robota) 1 b. (Panna). — 1770: U. t. tót. 47 sz. 4 m. (Gábris, 
Juhas [Juhás] 2, Varga) 40 t. (Blaho, Borik, Babin, Bjelik, Dlhy, Drcsek, 
Fialka, Gyurik 2, Gyurcsik, Golha, Hulanszky, Hornyak, Hugyecz, 
Hatyina, Jacub, Kryszar, Kmetyo, Lelowszky,7 Nohula, Nuchaj, 
Prokob, Remis, Svecz 2, Szlovák, Scuracsik [Szkuracsik], Szuhan, 
Tkacs, Viszinkar, Vozarik, Wlk, Zatyko, Michalow 2, Mrwan 2, Robota, 
Salatt, Valent) 3 b. (Kovács, Peter, Bastrnak). — 1773'· tót.

Rendve.8

1531: Nagy Rendwe, Kys Rendve, 1533, 1534, 1535, 1536, 1541, 
1544: Nagh Rendwe, Kys Rendwe, 1542: Nag Rendwe, Kys Rendwe, 
1545 : Nyag Rendwe, Kys Rendwe, 1546 : Kys Rendwe, 1567 : Rendwe, 
1679 : Rendve praedium, 1696 : Nagy Rendve, Kis Rendve, 1715, 
1720: Rendve, 1770 : Rendwa, Rendve, 1773 : Rendve, Rendwa.

1 Talán inkább Farnadi. Farnad, Esztergom megye, magyar.
2 Deménd, Hont megye, magyar.
3 Környe, Komárom megye, 1773-ban német, de valószínűleg új telep, 

korábban bizonyára magyar község volt.
4 Menyhe, Mehenice, Nyitra megye, magyar.
6 Több községből is származtatható.
* Több tót község neve.
7 Felső- és Alsó-Lelóc, H. D. Lelowce, Nyitra megye, 1773-ban tót. 
* 1531» 1533. 1534- 1535. 1536. 1541’ I 542 ’ 1544- 1545’ I 546 - 15 ^ 7 > 16 9 6 :

dica, 1570 : defter, 1679 : U et C 100/3, 100/6, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770: 
U t. 1773 : Lexicon. 1599 : Tört. Tár 1905. 592 — 599. 1.
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Hulltól keletre. Birtokos 1531-ben Szundi Máté és Kálnay Ferenc. 
Első névjegyzék 1570-ből. 1531-től 1545-ig két község áll fönn : Nagy- 
és Kis-Rendve, ez az utóbbi azonban ekkor elpusztul,1 1546-ban már 
»totaliter deserta«. Kis-Rendvének ezentúl csak mint pusztának a neve 
marad fenn, ilyenként említik 1570, 1696, 1715, 1720-ban. A megmaradt 
másik község még egyideig Nagy-Rend veként ismeretes, később már 
csak Rendve a neve. Nagy-Rendve 1570-ben magyar lakosságú. 1599- 
ben 43 embert raboltak el innen a tatárok. A XVII. század második 
felében egészen elpusztul.2 A XVIII. század elején feltűnő új lakos
sága máf tisztára tót.

Dűlőnevek: Kis Rendve puszta (1570, 1696, 1715, 1720). Lagány 
puszta (XX. sz.).3

Személynevek: 1570: 11 sz. 6 m. (Goda 2, Kelemen 2, Pásztor, 
Sipos) — t. 5 b. (Sinka, Gyáni [?] 2, Gosós [Fosós?], Család [?]4). — 
171:5: 30 sz. — m. 30 t. (Benyczky,5 Beluczky,6 Bálik, Bobota, 
Búgni, Bellán, Hulyszky,7 Hamila, Konyak, Kirsan, Kaveczky,8 
Kocsak, Kercho, Kluko, Lelofszky9 2, Orecsnik, Petrik, Straka, Svecz 
Treba, Talvacs, Trebikavszky,10 Turela, Zachatka, Szecs, Sigura, 
Boczo, Marsa, Huszthi). — 1720: 20 sz. — m. 18 t. (Beliczki,11 Benyiczk, 
Hulászki, Hornyák, Janula, Krisány, Kutsera, Klukó, Kostyalik, 
Petrik 2, Paczala, Sztraka, Svecz 2, Skreko, Trabikalecz, Trebikálszkii 
2 b. (Takáts, Bella [?]). — 1770: U. t. tót. 60 sz. 1 m. (Dudás) 51 t) 
(Belyany [Bélán], Belyak, Bélán 2, Chrob, Fissik, Chutanski, Gyurik 
Hoksa, Hrebucsovsky, Hliniczky12 2, Hádyik [Hugyik], Hanula 
Hulansky 3, Hornyiczky,13 Hrasowszky,14 Kiszela, Kosztyalik, Köp 
pecz, Liska 2, Lelowsky 2, Moravcsik 2, Machuti [Machút], Murarik

1 Már 1541-ben Kis-Rendvéről azt jegyzik föl, hogy »omnes pauperes« 
dicát nem fizet.

2 1677-ben deserta (Körösy id. m. 1), 1679-ben Rendve nevű prédium.
8 Bars vm. 71. 1.
4 A bizonytalan olvasásúak is magyarnak látszanak.
5 Benice Liptó és Turóc megyében, mindkettő tót.
•Valószínűleg Belicki, ld. lentebb.
7 Hull, Bars megye, tót.
8 Talán a galiciai Kawec ?
8 Lelóc, Lelovce, Nyitra megye, tót.
10 Trebichava, Trencsén megye, tót.
11 Kis- és Nagy-Béllic, Nyitra megye, tót.
12Hlinik, Liptó megye, tót.
13 Horenic, Trencsén megye, tót.
14 Hrassova, Trencsén megye, tót.



742 CSAPODI CSABA

Melisek 2, Matuska, Petrik 3, Peczko, Peszeransky,1 Styewlik, Süsüt a, 
Sztricz, Pszenyiczki,1 2 Tyehelnyik 2, Chlebus, Jacubow, Osztrics, 
Strbow 2, Marso, Minda) — 8 b. (Takacs, Dobza [Dobosa]2, Kosztolany, 
[Kosztolányi],3 Bugry 2, Simo, Simon). — 1773: tót.

Óhaj.4

A község neve mindig Ohay, később Óhaj, 1771-ben Maly-Ohaj, 
Kis Óhaj és Welky-Ohaj, Nagy-Óhaj. 1773-ban Óhaj, Ohag. Rendvétől 
nyugatra, Hullt ól délre fekszik. Birtokos 1531-ben Aczél Gábor. Első 
névjegyzék 1570-ből. A XVI. században magyar lakosságú. 1599-ben 
12 embert vittek el a tatárok. 1715-ig lakossága kicserélődik, de ismét 
magyar. Viszont a század második felébe az újra kicserélődött lakos
ságot már vegyes nemzetiségűnek kell feltételeznünk. Az úrbéri táblák 
ugyanis mindkét községben tót nyelvűek, a nevek szerint Kis-Ohaj 
felében magyar, felében tót, Nagy-Óhaj egészen tót, viszont 1773-ban 
Óhajt magyar községnek mondják, ugyanígy az 1779.-1 canonica visi
tatio is.5

Dűlőnevek: —
Személynevek: 1570: 25 sz. 15 m. (Torda 3, Tök 2, Barla 2, Gál 2, 

Vaj ki,6 Sidó, Barta, László 2, Jakab) 3 t. (Micskó 2, Macsik) 7 b. (Lök, 
Balka, Gázsó, Gazsó 2, Lestár 2). — 1599' 3 4  sz· 2 4  m· (Besse, Gacsó, 
Micsky,7 Lök 5, Gál 2, Vajky, Thorda 2, Jakab, Csorba, Katona, Sulyok, 
László, Mészáros, Kis, Óbuday, Cserge, Vályi,8 Tildy) 2 t. (Mayczik, 
Lisztár) 8 b. (Koda, Gazsó 4, Jávor, Inok, Tóth). — 1699: (nemesek) 
21 sz. Sörös 3, Demény, Gadj, Szűcs, Démény, Zolyami, Kerekes, Nagy, 
Hamar, Csonka, Paksi, Salaj, Benkovics, Botka, Madary, Kosik, Dayka, 
Fekete, Zólyomi. — 1715: 9 sz. 5 m. (Dajka, Gyárfás, Tarri, Varga, 
Balla) — t. 4 b. (Benszikei,9 Forsa, Gaudi, Totth). — 1771: U. t.

1 Peszerin, Bars megye, tót.
2 Pschenitz, Csehország.
3 Több község neve.
4 1531, 1699: dica. Ld. még a többi községeknél felsorolt dicákat is.

1570 : defter, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1771 : U. t. 1773 : Lexicon. 1599 : Tör
ténelmi Tár 1905. 592 — 599. 1.

6 K ő r ö s y  id. m. 5. 1.
* Vajk. Nyitra megye délkeleti részén. Ez a vidék ekkor még magyar 

lakosságú. Ld. H e r z o g  id. m.
7 Micsk van Baranya, Bihar és Sopron megyében.
8 Alsó- és Felső-Vály Gömörmegyében, magyar.
9 Községnévből nem magyarázható.
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tót. Kis-Ohaj : 30 sz. 10 m. (Bakó, Csongrádi1 [Csongrady], Dudás, 
Csizmadia, Balass [Baláss] 2, Karasz, Molnár, Szabó, Veres) 11 t. (Bur- 
mecz, Czibula, Daniss, Megho, Koskar, Novak, Holubb, Kubo, Kothrus, 
Szkala, Prileszki1 2) 9 b. (Nemeth, Banszak, Takacs [Takács] 2, Pretyi 
2, Putyi, Kugo [?], Szükell). — Nagy-Óhaj : 17 sz. 2 m. (Vörös, Zambo) 
9 t. (Briza, Kuchta, Kosolnyanszky,3 Kmetyo, Majczichowszky, 
Maró, Mikoska, Trnka, Gajdos) 6 b. (Kovács, Zsarnoczay,4 Jakus, 
Poliák 2, Paska). — 1773: magyar. — Katolikus plébánosok : 1691—94: 
Pataky, 1694—1700 : Czeke, 1700—1706 : Szentkirályi, 1706—17 : 
Modray, 1717—20 : Machovich, 1720 : Gödör, 1721—33 : Préthy, 
1737—57 : Baross, 1757—58 : Siposs, 1758—73 : Hervolay.5

Űj-Lót.e

1531: Nagy loth, 1533, 1534, 1535, 1536, 1544: Looth, 1541: 
Looth, Kys Looth, Loot, 1542, 1545, 1567, 1593 : Loth, 1570 : Nagy 
lot, 1647 : Nagy Looth, Kys Looth, 1715 : Nagy-Lotth, Kis-Loth, 
1720 : Nagj Lót, 1770 : Nagy Lóth, 1773 : Lótth, Luot. Két össze
függő község. Úgylátszik, az összeírok sokszor nem is tettek különbséget 
a kettő közt, hanem Lót néven egybefoglalták. (A XX. században 
Új-Lót néven egyesítették.) Óhajtól keletre, a járás déli szélén fekszik. 
Nagy-Lót a mária-családi pálosok birtoka volt, Kis-Lót nemeseké. 
Első névjegyzék (Lót) 1593-ból, lakossága magyar. 1599-ben a tatárok 
Nagy-Lótról 22, Kis-Lótról 10 embert hajtottak el. A maradék lakosság 
Nagy-Lóton magyar, Kis-Lóton összesen két családfő nevét jegyezték 
fel ezután, amiből az eredeti lakosságra nem igen lehet következtetni, 
ezért a lakosságot bizonytalannak vettük. A XVIII. század elején Nagy- 
Lót. vegyes, Kis-Lót tót lakosságú. A század végén csak Nagy-Lót 
nevével találkozunk, úgylátszik, ekkor magyar többségű, pedig nagyon 
erős tót bevándorlás érte 1720 óta, s valószínű, hogy a tótság aránya 
sem lehetett csekély. A nevek túlnyomó többsége ugyanis tót (44 tót, 
15 magyar), de viszont az úrbéri tábla, a kérdőpontokra adott feleletek

1 Csongrád, magyar.
2 Prilesz, Trencsén megye, tót.
* Kosolna, Pozsony megye, tót.
4 Zsarnóca, Bars megye, tót.
5 Series parochorum.
β 1531- 1533- 1534- *535, i53ö, 1541. 1542. i544- 1545- 1567. i57°- 1647 : 

dica, 1593 : decima, 1715, 1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon. 1599 : 
Történelmi Tár 1905. 592 — 599. 1.



744 CSAPODI CSABA

nyelve magyar, — márpedig ezek mindig a többségi anyanyelven ké
szültek — 1773-ban is magyarnak mondják, viszont az 1779.-Í canonica 
visitatio tót többségűnek írja.1

Dűlőnevek: Martos, Sz. Miklósi puszta (1770). Nagy-Lóton : dlhá- 
strana, malá strana, horríé kúti, dőlné kúti, Vadas (zvernica), Patak 
(patak), Magyarhegy, Újhegy, öreghegy (stará vagy szlovenská hóra). 
Klastromi dűlő, Mária család pusztai dűlő, Zákostoli dűlő, Fehér mező, 
Borsos völgy, Kalupcsek, Somos-legelő, Dolinka, Háromharaszt (három- 
chrastg), Somos alatti-rétek, Lagány, Rovnyini. Mária-Családon : 
Hosszúhegy, klokoéovi járek, peres, liptácka dolina, Rajsul, Csidi vár, 
Lescsina, Bagó part, Száhová dolina, Záhumni, Visztrkov, Lauková 
lúka. Kis-Lóton: Patak (patak), Patakon túli (zápotocki), Szőllők 
(vinice), Za vinohradi, Sivárnya, Hájlik, Nyemec lústyek, Szárcó, Stávka 
(XIX. sz.).2 Magyarhegy Klastromos, Borsoshegy, Somoslegelő, Csidi- 
vár, Peres, Bagóhát (XX. sz.).3

Személynevek: 1593: Lót: 21 sz. 18 m. (Sikett, Thar, Tar 4, Siket, 
Szalay, Chondra, Varga 2, Kolos 2, Kyralj, Gál, Colos, Chunyia, Tar- 
doskeddy)4 1 t. (Cérnák) 2 b. (Sinka, Thoth). — J599; Nagy-Lót: 
7 sz. 5 m. (Szalay, Varga, Juhász, Siket, Ifjú) — t. 2 b. (Tóth, Demjén) 
(»ennél több népet faluban nem találtak«). — Kis-Lót: 2 sz. — m. 2 t. 
(Csernák, Sinka). — 1715: Nagy-Lót: 30 sz. 10 m. (Kocsy,5 Korpás, 
Miklós, Paph, Szalay, Varga 2, Tildi,6 Guba, Szenczy) 9 t. (Brezovszky,7 
Bednar 2, Kohut, Lafko, Mikinas, Opalek, Szerdulya, Safranyk) 11 b., 
Német, Gorjan, Kerenye, Totth 3, Takács, Botka, Demjén, Kovács 
Pilgar). — Kis-Lót: 9 sz. 1 m. (Mészáros) 5 t. (Bukavszky,8 Huszheska, 
Knyresanszky,9 Kucsera, Leszkovan) 3 b. (Simon, Cirevszky, Zarga). 
— J720: Nagy-Lót: 21 sz. 8 m. (Juhász, Korpás, Kotsi, Kis, Miklós, 
Pap, Sallai,10 Tildi) 6 t. (Berzoczki, Boszi, Bukviczki, Kohút, Polyár, 
Lesko) 7 b. (Német, Tót 2, Takáts, Botka, Demjény, Demjén). — iy yo : 
Nagy-Lót: U. t. magyar, kérdőpontok : magyar. 76 sz. 15 m. (Faszikas,

1 K ő r ö s y id. m. 6. 1.
* P e s t h y.
3 K ő r ö s y id. m. 6. 1.
‘ Tardoskedd, Nyitra megye, magyar.
6 Kócs, Komárom megye, magyar.
* Tild, Beits megye, verebélyi járás, magyar.
7 Brezova, Nyitra megye, tót.
* Bukoc, Bukovec, Nyitra megye, tót.
* Mint helynév meg nem állapítható, de a név magyar ember számára 

kiejthetetlen, tehát bizonyára tót.
10 Nagy- és Kis-Salló a lévai járásban, magyar.
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Kocsy 2, Korpás 2, Kicsiny, Papp 3, Sarlay [Sallaj], Varga, Bassa 2, 
Csömör, Guba) 44 t. (Adamek, Bukóra, Belagiczky 2, Bacska, Dobezek, 
Gurina 2, Gyuris 3, Gyuricza, Hrvolay, Horny, Huszlicza, Kukucska 3, 
Kliszan, Krasznyan, Kurin, Klinacsik, Krócska, Lauko 2, Laulo, Mur- 
gacs, Ottruba 4, Oravecz, Podszennyik, Rapavi [Rupavi], Szlovák 2, 
Styevlik, Visnya 2, Vranszky,1 Uhercsik, Zavarszi,1 2 Chrapkovics, 
Gubenda) 17 b. (Kurucz 2, Nimeth, Lüley,3 Részy, Tott 4, Tigyi, 
Tigy, Bakalar, Döminy [Demény] 2, Kovács, Peczen, Bisy [Rizy]). —
7773; magyar.

%

/ Fajkürt.4

1531 : Faykyrth, 1715 : Fajt Kürt, 1720: Fájd Kürt, 1770 : 
Faikurt, Faj-Kürth, 1773 : Faj-Kürth. Űj-Lóttól keletre. 1531-ben 
mint teljesen fölégetett község szerepel, ettől kezdve nem szerepel az 
összeírásokban, jeléül annak, hogy a török dúlását nem tudta kiheverni, 
újra nem települt. Még elhagyót községként sem találkozunk a nevével. 
1715-ben a név mint komárommegyei puszta szerepel. 1720-ban ugyan
csak puszta. 1769-ben azonban már ismét lakott hely, tisztára tót 
lakossággal, amelyet tehát kétségtelenül ezekben az évtizedekben tele
pítettek oda. Birtokosok 1531-ben fajkürti nemesek voltak (valószínűleg 
curiális község volt), 1770-ben Foglár Imre és Körthy család. A régi, 
XVI. századeleji község népességének nemzetiségi viszonyairól nincs 
adatunk.

Dűlőnevek: Leveled alatt, Tankos, Negyedrész, Szarkavölgy, 
Trsztina, Szarvaskút, Hosszúhegy, Tatárhányás, Ritka erdő, Rubanina, 
Farkas verem, Komlós kert, Templom megetti düllő, Komlos, Kertek 
alatti düllő.

Utcanevek: Tolvaj utca, Kutyaszorító (1864).5 * *
Személynevek: iyóg—iyyo : U. t. tót. 48 sz. 4 m. (Bagó, Varga 3) 

38 t. (Adamczek, Batyalik, Bartek [Bartyek] 2, Chizerovszky [Fize- 
rovszky],8 Chudy, Hmzak [Hizak], Hrubis, Kmety, Kolar, Kucsera, 
Ludvik 2, Lauko, Maszarik [Meszarik], Mihalcsan, Rajszky, Szóból,

1 Vranye, Trencsén megye, tót.
* Zavar, Pozsony megye, tót.
8 Lüle, verebélyi járás, ekkor már tót.
4 1531 : dica, 1715, 1720 : Nagy-Salló (lévai járás) orsz. összeírása, 1769,

1770 : U. t. 1773 : Lexicon.
* P e s t h y.
* Talán Hizér, Bars megye, aranyosmaróti járás, tót.
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Szadlon, Tzungely [Tzungel], Vangera, Ambrovics 2, Hlbocsányi, Mako- 
vica, Gajdos 2, Adamcsek, Brelar, Gyurik, Hruzik, Krusik, Miskar, 
Novák, Sztaris, Szikula 2, Tkacs) 6 b. (Gáspár [Gáspár], Polyak, Csa- 
kánszky1 2, Lazar [Lázár], Fanes). — 1773: tót.

Fakó-Vezekény.1 2

1531 : Fakó Wezzeken, 1533, 1541, 1546 : Fakó Wezeken, 1545 : 
Fakó Wezekyn, 1671 : Fakó Vezekeny, 1701, 1720 : Fakó-Vezekény, 
1715 : Fako-Vezekény, 1770 : Fáko-Vezekin, Fakó-Vezekény, 1773 : 
Fakó Vezekény, Wozokány. Fajkürttől keletre, a járás keleti szélén. 
Birtokos 1531-ben az Endrédi-család. Első névjegyzék 1671-ből. A köz
ség már 1545-ben elhagyottként szerepel, 1595-ben még mindig lakatlan,3 
ezután kezdett újra benépesülni. Új lakosságáról 1671-ben van először 
névjegyzékünk, ekkor a község, vagy legalább is egy része, melyet 
akkor Szobonya Istvántól elkoboztak, tót lakosságú. A XVIII. század 
elején vegyes, a század végén inkább tót többségű.

Dűlőnevek: Árm ány puszta, Szilvaköz puszta (1715), Leslinai düllő, 
Vrch düllő, Za D olinou, D jeli düllő, Szilvaköz, Nowizad (?), Tátra, 
Szőllők a la tti szántó föld terü let, Arma puszta, N agy Sollar, K is Sollar, 
Sz. Janos szőlőhegy, Nedokrs Lence, Od Baracskyho (?), L azy, W rsky, 
L egettó, Horka szőlőhegy, Leveled puszta, Felső Arma puszta, Muchárna 
major (X IX . sz.).4

Személynevek: 1671: 4 sz. — m. 4 t. (Kukulya, Polyak, Szlavik, 
Morva). — 1701: 2 sz. 1 m. (Vég) — t. 1 b. (Benpis). — 1715: 23 sz.
7 m. (Mészáros, Miklós, Szabados, Varga, özv. Vargani, Balas 2) 6 t. 
(Benyo, Csismar, Kukla, Morva, Perga, Szlavik) 10 b. (Barnad, Gigya, 
Lukacs, Totth, Vigles, Polyak 4, özv. Szabadoska). — 1720: 21 sz.
8 m. (Balas 3, Mészáros, Miklós, Szabados 2, Varga) 5 t. (Benyó, Pir- 
gáts 2, Kukla, Morva) 8 b. (Bernát, Góga, Lukats, Pólyák 4, Vigles). 
— 1770: U. t. tót. 81 sz. 21 m. (Baláss 10, Buday, Gyalogh, Miszaros, 
Csany,5 Mészáros 2, Szabados 3, Ptrücsek, Ptöcsek) 29 t. (Benyó alias 
Bezerik, Benyo 3, Csernak, Drugalya, Gyuris 4, Hrncsar, Kukla 3,

1 Csákányháza Nógrádban és Csákány Pozsonyban, 1773-ban mindkettő 
magyar.

2 I53I» 1533, 1541, J545- 1546 : dica, 1671 : U et C 101/6, 1701 ; U et C 
87/26, 1715, 1720 : orsz. össz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon.

3 Arch. Thurzó 11/4. Az 1570-i defter szerint is lakatlan.
‘ P e s t h y .
6 Több magyar község neve.
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Lanko, Lyawo, Mlinar, Mrva 2, Maczka, Obiczky,1 Szlavik, Szacha, 
Szmolka, Szmoyka, Truha, Vestyik) 1 n. (Hercz) 30 b. (Bernad, Báján) 
[Bayan] 2, Benyus 3, Gogha, Bulffan, Gyűrik [Geregh], Benyo alias 
Orsy, Szadovszky2 2, Kowács 3, Polyak 8, Pirgacs [Pirgács] 4, Vajan, 
Tóth, Vietoris, Vigláss 2). — J773; tót.

Arma,3

1531-ben teljesen fölégetett község, 1536-ban teljesen elhagyott. 
Ezután újra Települt s mint ilyent említik 1542-ben. Négy év múlva, 
1546-ban ismét egészen lakatlan. 1605 és 1634 közt ismét lakott hely, 
ezután többet nem találjuk a lakott községek közt. 1677-ben elhagyott
ként említik. A XVIII. században már következetesen a puszták közt 
szerepel: 1703 : Arma praedium, 1715 : Armay puszta, 1725 : Prae
dium Arma. Ekkor már területét nagyrészt bozót nőtte be, csak kisebb 
része maradt mezőgazdaságilag használható állapotban ; ezt a szom
szédos községek lakói művelték. Arma község Fakó-Vezekénytől délre 
vagy keletre terülhetett el, mert itt van ma Felső- illetőleg Alsó-Árma 
puszta. XVI. századi lakosságáról nincs adatunk, a XVII. század 
elején magyar többségű.

Személynevek: 1634: 11 sz. 6 m. (Kossá, Nagy, Szakalos, Besse, 
Kalman, Mikolay)4 i  t. (Vezka) 4 b. (Kobza [vagy Kokza?], Tott 2, 
Bajtay).6

Cseke.®

A név írásmódja általában Cheke, később Cseke. 1580-ban Chyeke, 
1770-ben Caky, Cseke, 1773-ban Cseke, Czaka. A járás délkeleti sarká
ban. Birtokos 1531-ben az esztergomi érsek. 1550 körül teljesen el volt

x Ebedec, Obice, Bars megye, aranyosmaróti járás, 1773-ban tót.
2 Ismeretlen helynévből.
3 1531, 1536, 1542, 1546, 1619 : dica, 1605 : Arch. Thurzó 11/4, 1677 : 

Kőrösy id. m. 1. 1. 1703 : U et C 38/45, 1715 : orsz. ossz. (Fakó — Vezekénynél) 
1Ő34 : U et C 69/75, I725 · U et C 42/1 (»Hoc praedium maiori ex parte vepribus 
et spinetis videtur esse obsitum, habet tamen terras arabiles, per circum vicinos 
pagenses excoli solitas.«)

4 Garam-Mikola, Bars megye, magyar.
8 Bajta, Hont megye, báti járás, lakossága ekkor ismeretlen.
® 1531 : dica, 1570 : defter, 1580 : decima, 1587 : U et C 45/29, 1715, 

1720 : orsz. ossz. 1770 : U. t. 1773 : Lexicon. 1725 : U et C 43/5 — 1599 : Tör
ténelmi Tár 1905. 592—598. 1.
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pusztulva, 1553 előtt népesítették be.1 Első névjegyzék 1570-ből. 
1599-ben 8 embert vittek el a tatárok. A XVI. században magyar több
ségű. Ezzel szemben a XVIII. század elejétől kezdve tót község, a 
lakosság tökéletesen kicserélődött.

Dűlőnevek: Kis Cseke (lakatlan község) (1570),2 Konopnice,
Djelis, Za-krizom, Sirovo Vrecko, Delhi Vrek, Od Fajkürdhi rét, Kopec, 
Kopu, Od Farnadu Luki, Pri Mline Djeli, Wrstek Háj, Gunge, Wrsky, 
Csakaszthé Winice, Tilalmas, Pri Maladskich Winieach, Hrikam (XIX. 
század).3

Személynevek: 1570: 51 sz. 31 m. (Bogdán4 6, Bokdán, Endri, 
Für, Gagóc, Antal 3, Benedek, Dósa, Dobó, Ács 2, Csabai,5 Gyenös, 
Kis, Imre, Nagy, Izsó, Szabó, László 2, Kantár, Nagy Pál, Doboló, 
Lőrinc [e. n.]) 2 t. (Tatuska, Onder [?]) 18 b. (Tót 4, Mátyás [e. n.], 
Tapuska, Mar [?], Őzök, Jánosa 2, Tomás [e. n.], Balás [e. n.], Sapka 
2, Irmai [?] Bercsik [kettős név], Alberd [e. n.], Gazsó, Kovács). — 
1580: 16 sz. 7 m. (Antal, Armay,6 Dobo, Bogdan 3, Monar) 2 t. (Chi- 
erna, Neboyza) 7 b. (Tot, Tapuska 2, Kouacz, Karina, Marh, Maior) 
—  1587: 26 sz. i i  m. (Eösche, Eördögh, Feössy,7 Puta, Bogdan, 
Geören, Gál, Kyss, Molnár, Pokol, Varga) 3 t. (Boschka, Nabaycha, 
Naboscha) 12 b. (Thoth 2, Markh, Tapuska, Tapuscha, Bondor, Bode, 
Dóba, Mair, Maior 2, Karma). — 1715: 12 sz. 1 m. (Kis) 8 t. (Benyak, 
Doborszky,8 Gerzala, Siska, Kocsar, Spacza, Szunyák, Szloboda) 3 b. 
(Takács, Totth, Buczko). — 1720: 13 sz. 2 m. (Kis, Varga) 9 t. (Benyák, 
Doboszki, Hilko, Kozár, Rezala, Kitsinszki, Sunyák, Szlobad, Tyavon) 
2 b. (Takáts, Buczkó). — 1725: 37 sz. 6 m. (Dudás, Kis, Bogdán, Laka
tos, Varga, Gábris) 27 t. (Benyák, Blanár, Chilko, Chrencsek, Dosztal, 
Gajdos, Kadlecz 4, Lamnecz, Mamutka, Szkrecsko, Strangár, Szmolka, 
Sevcech, Szunyák, Svora 2, Szloboda 2, Tomasics, Kozar, Marnota, 
Urzala 2, Vozár) 4 b. (Bucsko 3, Findrich). — 1770: U. t. tót. 50 sz.

1 U et C. 45/25 (1553) »Fuit haec possessio deserta, Blasius Thereh 
populosam fecit«.

2 Dica.
8 P e s t h y.
4 A név szláv eredete ellenére is, hangalakja miatt nem lehet tót. (Kniezsa

István szíves közlése.)
6 Több magyar község neve.
8 Arma XVI. zsázadi lakossága ismeretlen ugyan, de még a XVII. század 

elején magyar többségű.
1 Füss, verebélyi járás, ekkor még magyar.
8 Valószínűleg a trencsénmegyei Dobra, tót.
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6 m. (Kiss 2, Lakatos, Varga, Gábris 2) 41 t. (Bielik 3, Benyiczky,1 
Benyak, Banyarik, Csmelo 2, Dugan, Drabecz, Gyurcsika, Hanlik, 
Habela, Hlawaszik, Krecsán, Komacsik, Kemenyiczky,1 2 Masko, 
Novak, Prehaczka, Picho, Repo, Skolnyik, Stanyikel, Tkacs, Vozár, 
Varzola, Vorchula 3, Abela, Benyo, Galo 3, Mudry, Szitán, Spanyo 3, 
Tyevan) 3 b. (Buczko, Vigles 2). — J773 .* tót.

Zsitva-Besenyő.3

'1531 : Bessenye, 1533, 1534, 1536, 1541, 1545, 1549 : Bessenyew, 
1535 : Besenew, 1544, 1593 : Bessenyw, 1567 : Besseneo, 1570 : Be- 
senieo, 1613 : Besenyeó, 1696 : Bessenyó, 1715 : Besenyő, 1770 : Bes- 
senyö, 1773 : Bessenyő, Bessenow. A Zsitva mellett, a járás délnyugati 
szögletében. Birtokos 1531-ben a szentbenedeki uradalom. Első név
jegyzék : 1593. Ekkor magyar község. 1638-ban elhagyott községként 
szerepel,4 de 1647-ben ismét lakott.5 Magyar jellegét a XVIII. szá
zadban is végig megőrzi, de lakossága már 1715-ben a XVI. század 
végéhez képest teljesen kicserélődött. E század folyamán erős magyar 
és tót bevándorlás tapasztalható, a tótság részéről nagyobb mértékben.

Dűlőnevek: Hármas határ, Zsitva hegy, Vadkertek, Vízállás, 
Haraszt allya, Kert allya, Szőllők allya, Homokok, Sírhegy, Gyács, 
Fekete káka, Malomgát, Urak rétje, Kenderföld, Kilencz rendes, Ra
vaszlyuk, Domán föld, Alsó és felső rét, Gúnár rét, Harcsapart, Sar- 
kantyús rét, Nagyvölgy (XIX. sz.).6 Török domb, Gyács-legelő, Do- 
mány-földek, Nagyvölgy puszta (XX. sz.).7

Személynevek: 1593: 11 sz. 8 m. (Bondor, Bonch 2, Fwstws, Deze, 
Poka 2, Vízkereszth) 1 t. (Kozany) 2 b. (Contra, Lenarth). — 27x5: 
28 sz. 16 m. (Barmos, Kertesy, Kis, Kecskés, Hecskes, Mészáros, Nagy, 
Pinter, Rákász, Szűcs, Szaló, Szabó, Tarh, Varga 3) 4 t. (Hanak, Kir- 
sany, Szolár, Szemecsik) 8 b. (Bincz, Dorna 2, Totth 5). — i j2 0 : 34 sz.

1 Benice Liptó megyében vagy Benefalva, Benice Túróéban, mindkettő tót.
2 Kamenec, Bars megye, tót.
* 1531. 1533. 1534' 1535' *536, 154L *544' I549< 15^7' I57°' 1696 : dica, 

1613: Arch. Thurzó 11/4, 1593: decima, 1715, 1720: orsz. ossz. 1770: U. t. 
1773 : Lexicon.

* Dica.
• Dica.
• P e s t h y.
7 Bars vm 22. 1.
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22 m. (Barmos, Boncz, Gödön, Joljárt, Kis, Ketskés 2, Mészáros, Nagj, 
Pénzes, Pintér, Rákász, Szüts 2, Szabó 2, Szénási, Tar, Varha 3, Vajda) 
5 t. (Hanák, Krisány, Pridalko, Szólár, Szantsik) 7 b. (Dorma, Dorna, 
Tót 3, Takáts 2). — ιηηο : U. t. magyac 89 sz. 39 m. (Bartál [Bartha] 
2, Fekete 3, Farkas, Furulás, Gödör [Fodor], Gaál, Juhász, Kecskés 5, 
Lencsés, Gubo 4, Marthy, Magyar, Mészáros, Péter, Pálinkás, Szabó 4, 
Szőcs, Tejes, Török, Pindes, Vargha 2, Bármis [Bármoss] 2, Essek 2) 
26 t. (Bessenyovszky, Bogrorka, Csernuska, Éliás, Gyurik, Hanak 2, 
Kukán, Koczur, Mráz, Pridálko 2, Kocsmár 2, Reczka, Szamko 2, 
Svagrik, Vango, Kovács alias Sajnovics, Pany, Kubo, Zoborovics, 
Zolár 3) 24 b. (Bernád 2, Bolár 2, Csanko, Gero, Iván, Bagóthy,1 
Kovács, Lozánch, Simon 3, Pohánka, Talmacsy,1 2 Takács 2, Tóth 5, 
Turan, Heder). — J773: magyar.

Községekhez nem rögzíthető nemesi lakosság a járásban,

164η: Molnár 2, Huszar, Wayda, Nagy 3, Simon, Baykay, Ach, 
Demen, Kochis 2, Bessey 6, Tooth, Wöres, Custos, Gherwyk, Hangias, 
Taynay 2, Czekes, Ochkay, Bogio, Ágh, Gimessy, Czanky, Kochiy, 
Reghi, Gál, Cse 2.3

1663: Birtokosok : Saly 2, Simon, Ács, Ini 2, Gémessy, Kocza, 
Mányay. Nobiles de Szigeth : Cuo, Vörös, Kaysza, Tót 3, Demén 2, 
Seres 2, Vizy, Czokasy, Izó, Hangyás, Bajkay, Gál, Kun, Bessey 9, 
Czudar, Custos 2, Nagy 3, Szabó, Fekete, Tajnay 2, Czekes, Ág, Ocsvay, 
Csánky.4 1696: Demény, Eny 4, Vörös.5

Elpusztult (ismeretlen lakosságú) községek:

(Az ism ert lakosságúakat : Arm a, Egyházas-Pél, Id. az előző részben.)
Kis-Baracska: 1531-ben teljesen fö légetett község, de úgylátszik , 

lakossága nem  h agyta el, m ert három év  m úlva lak ott helyek  közt 
adózik. 1535-ben azonban teljesen  elhagyottnak m ondják s ettő l kezdve  
nem  is telepü lt újra. A X V III. században pusztaként találkozunk vele.

1 Bagota, Komárom megye, 1773-ban tót.
2 Tolmács, lévai járás, 1773-ban tót.
3 Dica.
‘ Történelmi Tár 1892. 556—557. 1.
* Dica. (Curialistae processus Verebeliensis).
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Helye a szántóföldek nevében maradt fönn, Baracska falutól tíz percnyi 
távolságban.1

B arak : Neve többféle változatban maradt fönn. 1531-ben Bárok, 
ekkkor teljesen fölégetett hely. 1535-ben Barocz néven szerepel mint tel
jesen lakatlan hely. így tehát ez is az első török dúlás áldozata. 1536- 
ban és 1541-ben Baroch néven találjuk meg, szintén lakatlan állapotban. 
Ezután egyidőre félig-meddig föltámadt, mert 1542-ben zsellérek lak
ják (Barocz), de 1545-ben a török ismét fölégeti. Többé a XVI. és XVII. 
században nem találkozunk ilyen nevű községgel. Úgylátszik, a XVIII. 
század elején új lakosok próbálták megszállni (Baracs 3 sz. 2 t. Hujton, 
Ladok, i  b. Herbate szemmelláthatólag a járást ellepő új tót telepesek 
közül), a földesúr azonban nem nézte jó szemmel az új települést, ismét 
pusztát akart csinálni belőle — valószínűleg több hasznot várt ettől — 
és a lakosokat régi lakóhelyükre visszatelepíteni. Törekvése sikerrel is 
járt, amennyiben többé nem találkozunk ilyen nevű községgel. Az 
egykori község helyét a dűlőnevek határozzak meg, bár ebben az esetben 
nem kétségtelen bizonyossággal. A XIX. és XX. században ugyanis 
két, sőt olykor három hasonló hangzású név is tűnik fel. A valószínűbb 
az, hogy a Besse és Pózba közti Barak major helyén kell keresnünk 
(1864-ben Barocs) és nem a Töhöltől északra fekvő Barcz majornál.2

Gödör í A három Füss nevű község egyike. 1535: Gewdewr Fyws, 
1536 : Gedewrfys. 1541-ben már Gederfys lakói mind szegények, 1545- 
től pedig végleg megszűnik. 1545 : Gederffys villa deserta, 1546-ban 
az összetétel második fele lekopik és csak Ghewder totaliter deserta. 
A XVIII. századtól fogva többször találkozunk ezzel a félig elkopott 
névvel pusztaként: 1720-ban Gödör puszta, 1864-ben Gödri földek, 
később Felső-Gödör és Alsó-Gödör puszta, Nagy-Mánya tartozékaként. 
Helye Nagy-Mánya és Lüle közt van.3

Ik lad : Már 1531-ben teljesen fölégett hely. Korabinszky térképe 
szerint ilyen nevű hely (kétségtelenül csak puszta lehet) van a megye 
déli szélén, Fakó-Vezekénytől délkeletre, viszont a Görög—Kerekes
féle atlasz ilyen nevű pusztát Alsó-Pél és Besse közt tüntet fel. Az előbbi 
valószínűbb, mert ma Iklad puszta Csekétől DDK-re található (Kora
binszky szemmelláthatólag fölcserélte térképén Csekét Fakó-Veze-

1 1531, 1534, 1535 '■ dica» 1570 '■ defter : lakatlan, 1701 : U et C 26/45 :
praedium, 1720 : puszta. A szántóföldek közt Pesthy említi.

*1531, 1535, 1536, 1541, 1542, 1545: dica, 1715: orsz. ossz.: Possessio
nem hanc dominus terrestris denuo in praedium convertere, incolasque ad priora 
habitantionis loca reducere intendit. 1864 : P e s t h y .

* 1535, 1536, 1541, 1545» 1546: dica, 1720: orsz. ossz. 1864: Pesthy.
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kénnyel), míg az Alsó-Pél melletti állítólagos Iklad valószínűleg félre
értés, Ivolác hegy helyett.1

Jóka: 1533-ban még község (Joka), úgylátszik azonban ezután 
hamarosan elpusztult, lakói — a sok Jókai, Jolky, Jolkay névből követ
keztetve — a nem messze fekvő Ahára húzódhattak. Pesty összeírása 
szerint a Zsitva-Új falunál, Néved és Táj na határától nyugatra a Zsit- 
váig húzódó domb neve Jóka, itt kell tehát keresnünk a régi község 
helyét.2

Munkád: 1542—1549 közt még lakott község lehetett, 1553-tól 
kezdve csak mint nemesi kúria ismeretes (ekkor három nemes lakik 
ott), ilyenként még 1696-ban is találkozunk a névvel, mint Verebély 
egyik kúriájával. Úgylátszik területe ezután egészen Verebélyhez 
kapcsolódott. (1890-i népszámlálás Munkács puszta néven említi, ekkor 
Verebélyhez tartozik.)3

Páty: Szintén, mint a legtöbb említett, a XVI. század közepén 
elpusztult községek közé tartozik, lakosságáról éppen úgy nem tudunk 
semmit, mint a többié is ismeretlen marad előttünk. 1531-ben Patin 
néven találjuk, 1533, 1534, 1536, 1544 : Pathy, 1546-ban már teljesen 
elhagyott. Pesty összeírása Csiffár nevei közt említ egy Páti rétet, 
Alsó-Győrödön pedig Paty pusztát. Ez a hely megfelel a mai topo
gráfiai neveknek is : Páty major Tild és Győröd közt van, Csiffártól 
délkeletre.4

Kis-Rendve: 1531-ben teljesen fölégett hely, 1533—1545 közt 
lakott hely, de már 1541-ben lakói mind szegények, a következő évben 
már »totaliter deserta«, ezután lakott helyként többé nem találjuk 
említve. 1715-ben és 1720-ban Kis Rendve pusztáról olvasunk, Pesty 
ilyen nevű pusztát Hull határában említ (Hull és Rendve nem messze 
fekszenek egymástól), itt lehetett tehát ez az egykori község, Mai tér
képeken nem található meg a név.5 6

Szilvaköz: A legkorábban elpusztult községek közé tartozik, a 
török pusztításának legkorábban kitett déli részen. 1531-ben teljesen 
fölégetett hely, 1536-ban teljesen elhagyott községként írják össze. 
1715-ben Fakó-Vezekény község összeírása említi a közeli Szilvaköz

1 1531 : dica. Korabinszky : Atlas regni Hungáriáé. 1800.
3 : 1533 : dica.
3 1542 — 1549, 1696 : dica, 1553 : U et C 45/25. (Ugyanígy : 1571, U et C

x 00/52.)
*1531 — 1546: dica.
6 i 53I — I545: dica. 1696: dica: »Kis Rendve curialis in deserto«. 

17I5’ 1720 : orsz. ossz. (Rendve községnél.)
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pusztát, 1720-ban szintén. Ma a Fakó-Vezekény és Felső-Árma puszta 
közti terület viseli ezt a nevet, itt lehetett tehát ez az egykori község.1

Vcnccc: Tulajdonképpen nem elpusztult község, csak azért említjük 
it t külön, mert a XVI. század közepén állandóan önálló községként 
szerepel. A verebélyi plébános birtoka volt, egészen kis falucska (Venycha, 
Wenecze, Wenyttze, Venecze), 1570-ben mint Verebély egy részét 
említik (Vicus oppidi Werebély), lassanként a zavaros időkben bizonyára 
beolvadt Verebélybe.2

Rövidítések feloldása :

b. =  bizonytalan 
e. n. =  egyes név
m. =  magyar
n. =  német
olv. =  olvashatatlan 
sz. =  személy
t. =  tót
[ ? ] =  a név olvasása bizonytalan 
[ ] =  zárójelben ugyanannak a névnek változata

Arch. Thurzó Országos Levéltár, Thurzó Levéltár
Decima Országos Levéltár, Conscriptiones decimarum Archiep. Strigon.
Defter A berlini Staatsbibliothekban (Pertsch Suppi. 1.) őrzött defter

magyar átírása, Fekete Lajos kézirata
Dica Országos Levéltár, Conscriptiones dicarum
Eszterg. dec. Esztergomi prímási levéltár, dézsim jegyzékek
Forgách lev. Országos Levéltár, Forgách-család levéltára
Orsz. ossz. Országos Levéltár, Conscriptiones Regnicolares annorum 1715

et 1720
U et C Országos Levéltár, Kamarai Levéltár, Urbaria et Conscriptiones
U. t. Országos Levéltár, Helytartótanácsi levéltár. Úrbéri táblák és

kérdőpontok
Visit, can. Esztergomi prímási levéltár, Visitationes canonicae
Bars vm. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu. 

Bars vármegye. Budapest é. n.
Kiss Sz. Kiss Károly : Monográfiái vázlatok a barsi ref. esperesség

múltja s jelenéből. Pápán 1879.
Knauz A Garam melletti szentbenedeki apátság. I. kötet. Budapest

1890.
Kőrösy Kőrösy József; A Felvidék eltótosodása. 2. Bars és Hont megyék

külön lenyomata. Budapest 1898.

1 i53 i , 1536: dica, 1 7 1 5 ,  1720: orsz. ossz.
2Ld. a Verebély re vonatkozó forrásokat.

Évkönyv a® 1942. évre. 48
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Lexicon Lexicon universorum regni Hungáriáé locorum populosorum.
Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos össze
írása. Kiadja a magyar békeküldöttség. Budapest 1920.

Pesthy Pesthy Frigyes-féle gyűjtés a Magyar Nemzeti Múzeum Országos
Széchényi Könyvtárának kézirattárában.

Révay Gróf Révay József : Kisnemesek Tajnán. Adatok egy felvidéki
falu és egy társadalmi réteg történeti monográfiájához. (Budapest) 
1942.

Series paroch. Némethy L. : Series parochiarum et parochorum archi-dioecesis 
Strigoniensis. Strigonii 1894.

Magyarázat a térképekhez :

Az értekezésünkhöz mellékelt térképek eltérnek az eddig szokásosaktól, 
amennyiben a népszámlálások ideje előtti korra nézve nem tüntettük fel a külön
böző minősítésű személynevek százalékos arányát a megszokott cikkelyes mód
szerrel. Véleményünk szerint ugyanis a térképeknek nem az a céljuk jelen eset
ben, hogy nyelvészeti eredményeket tüntessenek fel szemléletes ábrázolásban, mert 
azok történeti szempontból nem mindenkor adják a valóságnak pontos képét. A tér
kép nem bizonyító anyag, nem is a bizonyító anyag szemléletessé tevése, hanem 
az a célja, hogy az eredményeket foglalja össze könnyen áttekinthető képben.

A névanyag nyelvészeti minősítésének térképre vetítése a következő okokból 
nem adja hű képét a történelmi valóságnak : 1. A nevek nem egyedüli bizonyí
tékok valamely község nemzetiségi múltjának megállapítására nézve, sokszor 
ezeknél meghízhatóbb adataink is vannak, amelyek olykor ellentmondanak 
a nevek bizonytalan tanúságának (Ürbéri táblák, 1773-i összeírás, canonica 
visitatiók stb.). 2. Sokszor előfordul, — főleg ha nem két, hanem három nemzeti
ség fordul elő egy községben — hogy a bizonytalan nevek az egyik nemzetiséghez 
semmiképpen nem tartozhatnak, de a másik kettő közt egyaránt szerepelhetnek. 
(Pl. egy név magyar semmiképpen nem lehet, de lehet akár tót, akár rutén vagy 
pedig akár német, akár tót és viszont.) Ilyen esetben százalékos alapon meg
rajzolt körcikkelyek a szemlélőben egészen téves képzetet kelthetnek, merta 
bizonyosan minősített nevek esetleg éppen a harmadik, legkevesebb számú nem
zetiség arányát mutatják legnagyobbnak, pedig a többség a bizonytalan nevek 
mögött húzódik meg s más adatokból esetleg biztosan is következtethetünk rá.

A százalékos alapon való felosztástól azért is óvakodtunk, mert, mint 
kifejtettük, a névanyag vizsgálata semmiképpen sem tekinthető az egyes szemé
lyek nemzetiségét eldöntő adatnak, csak egy község vagy vidék nem
zetiségi viszonyait valószínűsítő támaszpontnak. Ezért is nem használtunk kör
cikkelyeket, mert az a szemlélőben önkénytelenül is azt a képzetet kelti, hogy 
a körcikkelyek mögött népszámlálásszerű pontosság rejlik.

Három különböző korszakra nézve három különböző típusú térképformát 
alkalmaztunk. Ez ugyan az összehasonlítást némileg nehezebbé teszi, mint 
egységes típus esetében lenné, de nézetünk szerint a valóságnak megfelelőbb. 
A térképnek, mint szemléltető eszköznek, a forrásokhoz és eredményekhez kell 
igazodnia. Az első korszakból, a XVI. századból nem állt rendelkezésünkre olyan 
összeírás, amely egy időben, egységes elvek szerint tüntette volna fel a lakosságot.
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tehát az egyes községekre vonatkozólag egyenlő értékű lenne. Az első térképen 
tehát nem tüntettük fel az egyes községek nagyságbeli arányát, mert a fenn
maradt névanyag mennyisége, sokszor egyáltalán nem a lakosság nagy vagy kis 
számára jellemző, hanem a fennmaradt források mennyiségére és természetére 
nézve. A második korszakból, a XVIII. század elejéről és végéről már van egy 
időben, egységes elvek szerint készült összeírás 1715-ből és 1770-ből. Ebben 
az esetben már a községek egymásközti nagyságbeli aránya feltűntethető volt. 
Sőt, minthogy mind az 1715-i, mind az 1770-i összeírás jobbágy családfőket 
írt össze, a két összeírás egymással is nagyobb hiba nélkül arányba állítható 
s így a két térképen a lakosságnak ebben az időben való megnövekedése is szemlé
letessé tehető volt. (Természetesen az 1770 körüli állapotokat feltűntető térképen 
szintén nemcsak a névanyagot, hanem az Úrbéri iratok nyelvét és az 1773-i össze
írást is figyelembe vettük nemzetiségi szempontból.)

Az 1910-i állapotokat bemutató térkép már népszámlálás eredményei alap
ján készült, ezt tehát természetesen százalékos pontossággal, körcikkelyes mód
szerrel rajzoltuk meg.

(A III. térképen Kis-Vezekény fehér és Baracska fekete négyzete azt jelenti, 
hogy a két községre vonatkozólag névanyag nem állt rendelkezésünkre, így a 
községek nagyság-arányát nem állapíthattuk meg, nemzetiségi viszonyaikról 
azonban volt forrásunk. — A IV. térképen a fekete szín a magyar, a fehér a tót, 
a pontozott cikkely az egyéb lakosság arányát tűnteti fel.)

Csapodi Csaba.



A CODEX CUMANICUS KELETKEZÉSÉNEK 
KÉRDÉSÉHEZ.

A kun nép legjelentősebb nyelvi és művelődéstörténeti emléke a 
»Codex Cumanicus« néven ismert hártyakódex, melyet a velencei Mar- 
ciana-könyvtárban őriznek »Cod. Marc. Lat. DXLIX.« jelzet alatt.

A kódex a tudományos irodalomban legelőször 1650-ben említtetik, 
Tomasinus püspök »Bibliothecae Venetae manuscriptae publicae et 
privatae« c. művében. Ettől az időtől kezdve 1942-ig, amikor K. Grönbech 
»Romanisches Wörterbuch« címen kiadta a kódex török szóanyagát, 
számos könyv, cikk, rövid leírás jelent meg, amely a kódex-szel biblio
gráfiai, történeti, nyelvi és irodalomtörténeti szempontból foglalkozik.1 
Tanulmányunk, mely a kódex keletkezésének és történetének vizsgá
latát tűzte ki céljául, nagynevű tudósok — gr. Kuun Géza, Emilio 
Teza, Carlo Frati, A. Samojlovié, Willy Bang, Dimitrij Rasovskij — 
munkáira támaszkodik. A terjedelmes irodalom és a facsimile tanul
mányozása mellett azonban alkalmunk volt a kódexet eredetiben is 
megvizsgálni s ezáltal több olyan kérdésre feleletet találni, ami a facsi
mile alapján nem volt eldönthető.

Mielőtt keletkezésének vizsgálatába kezdenénk, kíséreljük meg a 
kódex pontos leírását.

*

1 A Codex Cumanicus irodalmát D. Rasovskij állította össze legteljesebben 
»K voprosu o proishoádenii Codex Cumanicus« c. cikkében a Seminarium Konda- 
kovianum. Prague. Vol. III. 1929. 193 —214. lapján. E tanulmány megjelenése 
óta Grönbech két alapvető munkával gazdagította a kódex irodalmát: Codex 
Cumanicus. Cod. Marc. Lat. DXLIX. In facsimile gerausgegeben mit einer Ein
leitung von K. Grönbech. Kopenhagen, 1936. és Romanisches Wörterbuch. Tür
kischer Wortindex zu Codex Cumanicus. Kopenhagen, 1942. 314. 1.
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A »Codex Cumanicus« mai alakjában 82 papírlevélből áll, melyek
nek elülső oldala 1—82-ig arab számjegyekkel van ellátva.

Minthogy a 82 levél 164 oldalt tartalmaz, gr. Kuun Géza munkájában 
önkényesen 1—164-ig számozta a kódex lapjait. Az újabb tudományos iro
dalom azonban Teza és Bang nyomán általában az eredeti 1—82 számozást 
követi és minden egyes levél elülső oldalát r (= recto), hátulsó oldalát 
v (= verto) jel hozzáfűzésével különbözteti meg. Pl. 6or, 6ov így jelöli a 
kódex lapjait Grönbech is facsimile kiadása előszavában, míg »Romanisches 
Wörterbuch«-jában indokolatlanul visszatért a Kuun-féle számozáshoz.

A kódex számozása kétségtelenül újabb keletű. Eredeti formájá
ban ugyanis több lapból állott, mint amennyi ma ismeretes.

A kötés vizsgálatából kiderül, hogy a kódex három fasciculusból, 
kötegből van összefűzve.

Az első kötegben 13 negyedrét papírlap van egybefogva 26 nyolcad- 
rét levéllé ; ezenkívül 3 levél (27—29.) pár nélkül áll. Minthogy ez a 
3 levél a köt eg elejéhez látszik áthajolni, fel kell tennünk, hogy ere
detileg elől még 3 levél volt, amely idők folyamán elveszett. Az első 
köteg tehát eredetileg 16 negyedrét papírlapból volt 32 levéllé össze
fogva.

A második köteg 15 negyedrét papírlapból van 30 nyolcadrét 
levéllé összehajtva, amelyek ma a 30—59. levelet alkotják. Ebből semmi 
sem veszett el.

A harmadik köteg (60—82. levél) eredetileg 13 félíves papírlapból 
volt összefűzve és 26 negyedrétnyi levélből állott. Ebből elveszett a 
60. kezdőlevél megfelelője, amely a köteg utolsó levelét alkotta ; to
vábbá a 69. és 70. levél megfelelői, amelyeknek kb. 1 cm széles csonkjai 
ma is láthatók a 74. és 75. levél között.

Az elmondottakból kiderül, hogy a ma 82 levélből álló kódexből 
elveszett az elején 3 levél, a végén 1 levél és közbül 2 levél. Alig két
séges, hogy a kódex elején és végén eltűnt lapokat a könyvkötő távo
lította el a kötegek összetűzésekor ill. bekötésekor. Erre enged követ
keztetni a kötegek kezdő- és zárólapjainak állapota is.

Az első köteg első (ir) és utolsó (28r), a második köteg első (29r), 
továbbá a harmadik köteg utolsó (82r) lapja kitűnő állapotban van. 
Ugyanakkor a második köteg utolsó 59v és a harmadik köteg első 6or 
lapja rongált és rendkívül kopott. Ebből kiderül, hogy a kódex két 
részből fűzetett egybe, az 59. és 60. lapoknál. Az egyik rész a második 
köteg rongált véglapjával fejeződött be, míg rongált kezdőlapjai el
vesztek ; a második rész a ma is meglévő rongált 6or lappal kezdődött, 
míg utolsó lapja hiányzik, s ma az aránylag jó állapotban lévő 82v
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lappal fejeződik be. Kétségtelen tehát, hogy a kódex eredeti első és 
utolsó leveleit csak a két önálló rész összefűzése után vették le a bekötés 
alkalmával. Ezért kezdődik és fejeződik be a kódex ma tiszta lapokkal 
és találunk az összefűzés helyén kopott, rongált lapokat.1 * * *

A 74. és 75. levél között hiányzó két levelet ismeretlen időben 
vágták ki.

A hiányzó levelek feltehetőleg nem tartalmaztak szöveget s így a 
kódexet lényeges károsodás nem érte. A kezdetnél hiányzó három lapról 
ezt bizonyosan elmondhatjuk, mert a folyamatos szöveg a ma ismeretes 
i r lapon kezdődik ; de feltehetjük a közbül hiányzó levelekről is. A szó- 
banforgó hiányok mellett ugyanis több üres vagy alig megkezdett 
lappal találkozunk. (V. ö. 77., 78., 79. levél.)

Az említett kettősség megnyilvánul a kódex nagyságán is. Amíg 
az első rész (I—II. köteg) átlag 20-5 X14 cm nagyságú, addig a második 
rész (III. köteg) ennél mintegy 0-5 cm-rel nagyobb, átlagban 21X14-5 
cm. nagyságú.

Az első részt alkotó első és második köteg széle egyformán körül 
van vágva. Az egyenetlen, felületes körülvágás több helyen a margóra 
írt bejegyzéseket megcsonkította. (V. ö. 2r, 5r, I2V, I3r, I4V etc.) Erő
sebb körülvágás érte az eredetileg nagyobb második részt, amikor az 
első résszel összefűzték. Ennek következtében itt még több a szöveg-

1 A Codex Cumanicussal foglalkozó kutatók egységesen megegyeztek abban, 
hogy a kódex két részből á l l ; a két részt azonban általában nem az 59. levél 
után választották el, hanem az 55. levél után, ahol a latin-perzsa-kun szókönyv 
befejeződik.

Az 55 lapig adta ki Klaproth a latin-perzsa-kun szókönyvet 1828-ban. 
Kuun, akinek érdeme az első teljes kiadás, szintén itt — az ő számozása szerinti 
n o . lapnál — választotta szét. (V. ö. CC. 131. 1. 7. jegyz.)

Hiába mutatott rá Teza 1891-ben a helyes szétválasztásra (Un altra occhiata. 
al »Codex Cumanicus«. Rendi conti della r. Accademia dei Lincei. Vol. VII. 1891. 
316. 1.; hiába állapítja meg Frati ugyanezt 1910-ben (Versi italiani nel codice 
»Cumanico« della Marciana e F. Petrarca. II Libro e la Stampa. Anno IV. 1910. 
5. 1.), s írja 1912-ben egy Banghoz intézett levelében, hogy a rongált 60. lap a 
második rész kezdete (Bang: Über die Rätsel des Codex Cumanicus. S. Preuss 
AW. Phil-hist. Cl. XXI. 1912. 334. l.),az irodalmat s a kódexet eredetiben nem 
ismerő kutatók megmaradtak a régi téves nézet mellett.

Legújabban Grönbech a Codex Cumanicus facsimile kiadásának előszavában 
választja tévesen itt szét a kódexet: »Der Kodex setzt sich aus zwei deutlich 
geschiedenen Teile zusammen. Die ersten 55 Blätter enthalten ein von Italienern 
verfaßtes . . . Wörterbuch . . .« (8. 1.).

Az eredeti kézirat megvizsgálása kizár minden kétséget abban a tekintetben, 
hogy a kódexet az 59. és 60. levél között kell szétválasztani.
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veszteség. (V. ö. pl. a 60., 62., 63., 65. stb. leveleket.) E kódexrész ter
jedelme azonban a durva körül vágás ellenére is szélesebb és hosszabb 
maradt az első résznél.1

Milyen nagyságúak voltak azok a papírívek, amelyekből a kódex 
lapjait összehajtották?

A XIV. században, amely korból a legkorábbi papírméreteket 
ismerjük, Olaszországban általában négyféle nagyságú papírt gyár
tottak. Ezek: Imperialle 74x50 cm, Realie 61-5x44-5 cm, Megane 
51-5x34-5 cm, Regute 45x31-5 cm.2 Hogy ezek közül melyik ívnagy
ságba sorolható a kódex papírja, azt a vízjegyek helyzetéből lehet 
megállapítani. A vízjegy mindig az egyik félív közepén helyezkedik el. 
A kódex kisebb alakú első részében mindenütt a levél felső belső sarkán 
találjuk. (Ld. 5., 7., 8., 11., 12., 26., 38., 42., 48., 51., 53., 54. levél.) 
Ebből következik, hogy itt a levél nyolcadrét ha jto tt; eredeti nagy
sága realle lehetett. Ez a papírnagyság 1310-ben jelenik meg Olasz
országban s ettől kezdve általánossá válik. A kódex nagyobb alakú 
második részében a vízjegyet a levél fűzésénél középen találjuk (Ld. 60., 
61., 63.,’67., 70., 77., 80., 82. levél), amiből következik, hogy a papír 
negyedrét hajtott. Átlagos 2 iX i4 ‘5 cm-es lapnagyság esetén az eredeti 
ívnagyság retrite 45x31-5 cm lehetett, ami szintén ezidőtájt jelenik 
meg kiszorítva a me9ane méretet.3

A két kódexrészt ismeretlen időben fűzték egybe s kötötték először 
be. Mai egészbőr kötéséről kétségtelenül megállapítható, hogy a XVIII. 
század első feléből származik. 1741 táján, amikor Zanetti a Marciana 
könyvtár kódexeinek nyomtatott katalógusát elkészítette, a könyvtár 
számos kódexét — köztük a Codex Cumanicust — egységes bőrkötéssel 
látták el.4 A bőrkötés felső tábláját Velence szárnyas oroszlánt ábrázoló 
jelvényének nyomata díszíti.

A kódex ezt megelőző régi kötéséről semmit sem tudunk.
*

A kódex tartalma szoros összefüggésben van a kötegekkel. Amellett, 
hogy a kódex két teljesen önálló részre oszlik (I. rész : 1., 2. köteg, 
II. rész : 3. köteg), tartalmilag az első rész is kettéválasztható a két 
köteggel.

1 Teza, Un altra occhiata . . . 2 ( =  316) 1.
* Briqüet, C. M., Les filigranes. 1907. I. k. 2 — 3. 1.
3 U. o. 4. 1.
4 Dott. Pietro Zorzanello-nak, a Marciana könyvtárnokának szíves szóbeli

közlése.
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Az első rész (i—59. lev.) tulajdonképpen egy l a t i n - p e r z s a -  
k u n  s z ó k ö n y v ,  mely a következő szavakkal kezdődik :

M°CCC°Iir die x r  July

In  no[m]i[n]e d[omi]nj N[ostJri ih[es]u xr[ist]i et B[ea]te 
V i[ r Jgi[ ni Js

Marie Mat[ri]s ei[us] et om[n]ium S[an]c[t]o[rum] et Sfanjc- 
=  [t]a[rum] dei Amen.

Ad honorem dei et B[ea]ti Ioh[ann]is euangeliste.
In  hoc libro co[n]ti[n]entur p[e]rsicum et coma[n]icum p[er] alfabetum 

Hec sunt Ve[r]ba et no[m]i[n]a de lit[ter]a A

A továbbiakban három párhuzamos oszlopban közli a latin, perzsa 
és kun szavakat.

Az első köteg (1—29. lev.) a latin szavak alfabetikus sorrendjében 
felsorolt igéket, igealakokat és rokonjelentésű névszókat tartalmaz. 
A második köteg (30—59. lev.) pedig a 30r—55v lapon fogalmak szerint 
csoportosított latin, perzsa és kun szavakat sorol fel, néhol a fogalom
csoportokon belül alfabetikus sorrendben.1 E két kötegre terjedő szó
könyv egy kéz írása.

A második köteg utolsó négy lapján idegen kezektől származó 
írásokat találunk : 1. papírra karcolt olasz verseket és rajzokat; 2. 
tintával írt olasz verseket és rajzokat, melyek részben egyeznek a kar- 
coltakkal ;2 3. kun-német és néhol kun-német-latin szójegyzéket.

A szókönyv üresen hagyott helyein latin, perzsa, kun, német, 
orosz bejegyzéseket, glosszákat, másutt az eredetire írt javításokat 
találunk; a második köteg kezdetén hagyott üres helyen (30r) pedig 
egy ujgur betűkkel írott szót »bitik« (=  írás).3

A második rész (60—82. lev.) nagyrészt kun nyelvre fordított 
keresztény egyházi szövegeket tartalmaz : 6 ir—63v. prédikációk és 
imaszövegek ; 66v. tízparancsolat és a tíz halálos bűn ; Ó9r—761. him
nuszok, közben 74 v. a niceai hitvallás ; 8or. Jézus emberréválása.

A könyv gerincét alkotó egyházi szövegek mellett más bejegyzé
seket is találunk. A kezdő 60. levélen kun találóskérdéseket; 64*— 
Ő4v-ig kun alaktani jegyzeteket latin nyelven, Ó5r—66v-ig az intelligo- 
anglarmen ige ragozása és latin-kun szójegyzéket; 68v a kun nyelv

1 Ld. részletesebben 765. 1.
* V . ö. Teza, Un altra occhiata . .. 10—13.I.; Frati, Versi italiani . . . 5—7» 1.
3 Teza, i. m. 5. 1.; Grönbech, Komanisches Wb. 61. 1.
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lejegyzésénél használt sajátos hangértékű jeleket; 79r latin-kun szó
jegyzéket ; 8ov—82v-ig kun-német szójegyzéket találunk. Latin (olasz) 
bejegyzést is olvashatunk a 78v lapon, mely a következő szavakkal 
kezdődik : »Isle liber est de Ant[onio] de Ziuale [Zinale?) . . ,«x

Teljesen üres a 6yT, 68r, 7ÓV—78r, 79v lap.
*

Már a tartalmi áttekintésből is világosan kitetszik, hogy a több 
részből álló és változatos tartalmú kódex nem készülhetett egyidőben, 
ugyanazon körülmények között. Tekintetbe véve a kódex két főrészét 
és az utólagos bejegyzéseket, mindezeket a kérdéseket három szakaszra 
bontva tárgyalhatjuk : I. Az első rész elkészítése. II. A második rész 
elkészítése. III. Az utólagos bejegyzések és a két rész egybefűzése.

I.

Az első, eredetileg 62 levélből álló rész kezdetben csak a latin- 
perzsa-kun szókönyvet tartalmazta, mely a mai i r—55v lapokra ter
jedt. Az első három és utolsó négy levél üresen állott.

A szókönyv — eltekintve az idegen bejegyzésektől — egy kéz 
munkája, ami arról tanúskodik, hogy közel egyidőben készült.

Keletkezési idejének megállapítása a látszat ellenére nehéz feladat. 
Jóllehet kezdősora — MCCCIII. die XI July — napra kiterjedő dátumot 
ad, ezt az egyéb időhatározó momentumok megvizsgálása nélkül nem 
tekinthetjük feltétlen értékűnek.

Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy a kézirat eredeti példány-e, 
vagy másolat. Ha másolat, az adott időpont az eredetire vonatkozik-e, 
vagy a kódexben levő példányra?

A behatóbb tartalmi vizsgálat nyomán kiderül, hogy a szókönyv 
nem eredeti példány, hanem hibás másolat.2

A szótár szavai három párhuzamos oszlopban tartalmazzák a latin, 
perzsa és kun szavakat. A másoló azonban nem soronként, egymás 
mellé írta le az azonos jelentésű szavakat, hanem oszloponként ; elő
ször a latin, azután a perzsa s végül a kun oszlopot. Ezáltal számos 
helyen előfordult, hogy az oszlopok azonos jelentésű szóanyaga elcsú
szott egymás mellől és más-más jelentésű szók kerültek egymás mellé. 
A hibákat azonban a másoló csaknem mindig kijavította vagy úgy, 
hogy a rossz helyre csúszott szavakat vonalkákkal kötötte össze (ld. 1

1 Lásd részletesebben 772—773. 1.
1 V. ö. Rasovskij : K voprosu . . . 206—207. 1.
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35v> 36r, 36v, 43 v, 44v, 50^, vagy úgy, hogy a rossz helyre írt szócskát 
kihúzta és mellé írta a helyes alakot (ld. 4r, 19̂ , 38T, 39y, 48v). Ugyan
így javítja, ha elnézés folytán kun szót perzsa oszlopba (i7v, 40r, 54v) 
vagy perzsa szót kun oszlopba (29r) ír.

Előfordul emellett néhány olyan elírás is, amit nem javítottak ki 
utólag.1

Mindezek a hibák és javítások jellemzően bizonyítják, hogy itt 
másolatról van szó.

Felmerül ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy az 1303 évszám az 
eredeti példány elkészültének vagy a másolat megkezdésének időpont
jára vonatkozik-e. Ennek eldöntésére a kódex szóanyaga és a papír 
minősége szolgálhat segítségünkre.

A szókönyv 3ŐV lapján a latin hónapnevek mellett a perzsa és kun 
oszlopban fel vannak tüntetve a megfelelő arab és kun hónapnevek. 
A latin hónapok és a mohamedán holdhónapok időben nem esnek 
egybe, hanem évről-évre eltolódnak egymástól. Körülbelül 34 év telik 
el, amíg hasonló hónaphelyzet áll ismét elő. E hónapnevek évenkénti 
egymáshoz való viszonya bizonyos megismétlődő ciklusokon belül 
alkalmas tehát időmeghatározásra.

Kódexünkben az egymás mellé írt latin és mohamedán hónap
nevek helyzete megegyezik azzal a helyzettel, ami 1294-ben,2 ill. 1295- 
ben3 állott fenn. Ugyanaz a helyzet, ami 1294-ben fennállott, megis
métlődött 1326-ban is, ezt azonban semmiképpen sem tekinthetjük a 
szókönyv feljegyzési korának, mert másolatunkon az 1303-as évszám 
áll. Szókönyvünk anyagát tehát minden bizonnyal 1303 előtt 8—9 
évvel, 1294-ben, vagy 1295-ben jegyezték fel, gyűjtötték össze.

További segítséget nyújt a papír vízjegyének és a papírméret 
használatának datálása.

Víz jegyet Európában használatos papírokon a XIII. század má
sodik felétől kezdve alkalmaznak. Időbecslésre az ad módot, hogy 
bizonyos vízjegymotivumok jellemzők egy-egy korra s ezen belül egy

1 U. o. különösen 4. jegyzet, ahol több példát sorol fel. Utolsó példája — 
amelyben elírásnak minősíti azt, hogy a latin via =  kun yoMal párhuzamosan 
a latin caminum mellett ismét yol áll (39* ; Kuun 88.1.) — téves, mert caminum 
nem azonos a latin caminus ,kályha* szóval, hanem a középlatin caminum, olasz 
cammino, francia chemin ,út’ szónak felel meg. Yol tehát jogosan áll mindkét 
helyen.

* Samojlovic : K istorii i kritike Codex Cumanicus. Dokladí Rossijskoj Aka- 
demii Nauk. Leningrad. 1924. B., 86 — 88. 1.

3 Malov : K istorii i kritike Codex Cumanicus. Izvestija Akademii Nauk 
SSSR. Cl. Hum. 1930., 347 — 349. 1.
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sajátos vízjegyalak egy rövid, egy-két évtizedes időszakra. A drót 
merítősziták ugyanis, amellyel egy speciális vízjegyet előállítottak, alig 
€gy-két évig voltak használatban. Az ezzel elkészített papír pedig csak
hamar kikerült a forgalomból. Statisztikai számítások mutatják, hogy 
egy bizonyos jellel ellátott közönséges méretű papír elkészülte után 
15 év alatt, nagyobb méretű pedig 30 év alatt teljesen felhasználtatott. 
Ha tehát a meghatározandó vízjegy mellett van datált papíron egy 
azonos vízjegyünk, vagy alig eltérő változatunk, ez legfeljebb 15 ill. 
30 éves eltéréssel meghatározza a papír korát.1

A Codex Cumanifus első két kötege egyazon vízjegyű papíron 
Íratott. Maga a vízjegy teljes egészében sehol sem látható, mert részben 
a hajtás csonkítja meg, részben a papír széle vágja le. A vízjegytöre- 
dékekből mégis kivehető, hogy mindenütt két keresztbe tett egyenes 
kardot ábrázol. Az 5., 7., 8., 11., 12., 26., 38., 42., 48., 51., 53., 54. levélen 
látható vízjegyekből rekonstruáltuk az 1. ábrán látható vízjegyet. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a 8. és 12. levélen látható kardmarkolatok
ban két, némileg eltérő változat ismerhető fel, ami azonban a jegyek 
csonkasága miatt nem követhető tovább.

A jegy sűrű bordázaton fekszik, hosszával merőlegesen a bordázat 
irányára. Némely helyen a bordázatot tekintve úgy tűnik, hogy minden 
hatodik borda vastagabb, ill. átnézetnél világosabb, ez a különbség 
azonban többnyire nem észlelhető. A keresztlécek (pontuseaux) egy
mástól való távolsága 4-6—4-8 cm.

Mit ír Briquet erre a vízjegyre vonatkozóan?
»Les deux coutelas en sautoir sont un filigrane exclusivement 

italien ; les plus anciens types sont sur verg[eure] fine et posés de fa9ons 
variées sur la forme ; la grosse verg[eure] apparaít en 1337 et dure 
jusque vers 1381, oú l’on trouve la vergfeure] fine de la seconde période... 
II y a une lacune dans l'emploi de ce filigrane pendent plus d’un demi 
siede, sóit de la fin du XIV® jusque á la seconde moitié du XV® et 
il disparait définitivement avant la fin du XV®.«2

Az ábrák között 5148 szám alatt a kódexen látható vízjegy alig 
eltérő változatát találjuk a következő megjegyzéssel: »31 X47 r. Filigr. 
posé vers Tangle de la feuille. Bologne. 1330—31. A. di Stato : Podestá.« 
Meg kell jegyeznünk, hogy a két papír mérete, továbbá a bordázat 
sűrűsége nem egyezik meg teljesen. Amíg a szókönyv papírjának bor
dázatán 20 szál 26—28 mm-nyi, addig az 5148 vízjegyen 20 mm-nyi

1 Briquet: Les filigranes. I. köt. XX. 1.
2 U. o. II. köt. 306. 1.



helyet foglal el. A keresztlécek távolsága a kódex papírján 4-6 cm, míg 
a felhozott példán 5 cm.

A fentiekből mindenesetre megállapítható, hogy a kódex első 
részének papírja olasz, éspedig valószínűleg északolasz eredetű.

A sűrű bordázaton fekvő keresztbetett kard vízjegye 1337 előtt 
és 1381 után volt használatban. Ha az 1330—31-ből ismeretes válto
zatot irányadónak tekintjük, realle méretű papírunk esetében 15—15 
éves eltérést tehetünk fel. Ez azt jelenti, hogy a vízjegy előfordulásának 
korát 1315 és 1346 között határozhatjuk meg. Ha fentebb említett 
eltérések miatt e datálás helyessége iránt kétségek is merülnének fel, 
papírunk, s így a kézirat akkor sem keletkezhetett 1303-ban, mert a 
Briquetnél összegyűjtött számos hasonló motívum közül a legkorábban 
datált 1328-ból származik. 1305-ben a két keresztbetett kard motívuma 
még nem volt használatos.

Ugyanezt bizonyítja, hogy kéziratunk papírjának realle mérete 
1310-ben tűnik fel először.1 Tekintve, hogy vízjegyünk sűrű bordázatát 
1338-tól kezdve ritka bordázat váltja fel, sűrű bordázató papírunk 
gyártási időpontját ez időn túl alig kereshetjük.

Mindent összevéve, másolatunk korát a XIV. század harmincas 
éveire tehetjük, amikorra kéziratunk papírjának vízjegye, bordázata 
és mérete keltezhető.

E z z e l  e g y i d e j ű l e g  t i s z t á z ó d i k  a k é z i r a t o n  
o l v a s h a t ó  é v s z á m  j e l e n t é s e  is. Az a n y a g o t  1294— 
95-b en  j e g y e z t é k  f e l ;  ma  i s m e r t  d a t á l t  é s~Tve v e- 

"■’z-e+^'S-s-eH^lTaToT'T áTaTc j á b a n 1303-b a n  í r t á k  l e  és  
e r r ő l  a s z á z a d  h a r m i n c a s  é v e i b  e n  kfes z í t e t t é k  a 
k ó d e x b ő l  i s m e r t  má s o l a t o t .

A jelenlegi szöveget tehát úgy tekinthetjük, mint az eredeti 
szöveg másodszori átiratát.

*
A másoló szövegünket betűszerint írta le. Amint a fentiekből ki

derül, a kézirat keltezését sem változtatta meg. A szolgai módon történt 
másolás egyébként az egész szövegen megnyilvánul. Átvett a másoló 
olyan latin szavakat is, amelyeknek perzsa és kun jelentése nem volt 
megadva, amelyek tehát a használat szempontjából feleslegesek voltak.

De lássuk, hogyan készült az eredeti szókönyv?
A szókönyv összeállítója először az alapul szolgáló latin szóanyagot 

gyűjtötte össze és sorakoztatta fel. E munkájához lehetséges, hogy

1 U .  o .  I .  k ö t .  4 .  1.
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felhasznált egyéb nyelvkönyveket is, amelyek latin szavakat alfa
betikus sorrendben és fogalomcsoportok szerint tartalmaztak. Hogy 
nem egységes terv szerint gyűjtötték össze, mutatja, hogy a »Hec conti
nent de spetiario et spetiaria« fejezetben a fűszerek és gyarmatáruk 
felsorolása és a »Mercimonia que pertinent ad mercatorem« fejezetben 
a sző vetne vek felsorolása alfabetikus sorrendben történt, de az alfa
betikus sorrend csak a szavak egy részére terjed ki, más része rendszer 
nélkül szerepel előtte. Ez nyilván utóbb Íratott hozzá.1

A latin anyag összegyűjtése és a perzsa-kun megfelelők hozzáírása 
azonban két, egymástól független munka volt. Amíg a latin anyagot 
fokozatosan állították össze és rendezték el, addig a perzsa-kun sza
vakat egy perzsául és kunul tudó tolmács bemondása után írták be. 
Kétségtelenül kiderül ez abból a párhuzamból, ami a perzsa és kun szó
oszlopok között fennáll. Ahol a latin szó mellett hiányzik a megfelelő 
perzsa és kun jelentés, ezek csaknem mindig egyszerre hiányzanak. 
414 hiány esetében csak 13-szor fordul elő, hogy csak a perzsa, és 38-szor, 
hogy csak a kun jelentés hiányzik ; 363 esetben mindkettő egyszerre 
hiányzik.2 De erősen mutatkozik a párhuzam a feltüntetett perzsa és 
kun szóanyag között is. Olyan sok helyen fordul elő, hogy a latin mellett 
azonos szó szerepel a perzsa és kun oszlopban, hogy ez már felülmúlja 
a kölcsönszavak véletlen egymásmellékerülésének mértékét.

Az 55r lapon pl. a »Nomina volucrum« c. fejezetben a következő 
e g y e z ő  madárnevek szerepelne k :

(Latin) (Perzsa) (Kun)
Falchon[ us ] Balaban Balaban
Astor £arfiga £argiga
Terzorofrjius £ura £ura
Grua Torna Túrna
Ptel/alchus Songur Songur
Paonfus ] Taos Taus
Rosignolus Bulbul Bulbul

1Rasovskij, i. m. 207. 1.
2 Itt beleszámítottuk azokat a hiányokat is, amit a későbbi bejegyzők 

kitöltöttek. Rasovskij i. h. arra következtet, hogy azokat a latin szavakat, ame
lyek perzsa-kun jelentés nélkül állanak, később írták be a szókönyvbe. Ezt a 
gondolatot el kell vetnünk, mert nem tartjuk valószínűnek, hogy egy latin-perzsa- 
kun szótárba valaki magányos latin szókat írna a jelentés megadása nélkül. Ez 
csakis akkor volna hihető, hogyha az alfabetikus sorrendtől eltérő szavak egyön
tetűen jelentés nélkül állnának ; ez pedig sehol sem észlelhető.
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E szavak között Balaban, £argiga (helyesebben Kar Ily a) és Qura 
török szavak, amelyekről a perzsa nyelvben nincs tudomásunk. Songur, 
amely szintén török szó, a perzsában ma Sangur alakban ismeretes; 
.name of a bird’ (Steingass). Az eltérő hangalakban mutatkozó torna—túrna 
alakpárban a kun túrna az eredeti, míg a perzsában torna törökből átvett 
jövevényszó. A taos—taus alakpár mindkét nyelvben arab jövevényszó.

Ha a perzsa és kun szóanyag egy fokozatos gyűjtési munkának lenne 
eredménye, a hiányzó szavak és az azonos szavak nem esnének egybe ilyen 
mértékben. Ez csakis egy ember korlátolt nyelvtudásából magyarázható.

Tolmácsról maga a kódex is többször említést tesz. Szókönyvünk
ben a méltóságok között találjuk meg torcimanus—talamaci—telmab 
alakban (45v). A kódex második részéből pedig világosan kiderül, hogy a 
kunul nem tudó térítő szerzetesek tolmács útján érintkeztek a kunokkal.1

A kódex perzsa és kun szóanyaga tehát nem fokozatos gyűjtő
munka eredménye volt, hanem egy tolmács bemondása után készült.

A szókönyv latin nyelvéről és helyesírásáról már régóta megálla
pították, hogy olasz ember írta.2 * A latin szavak között igen sokat 
találunk, amelyik vulgáris (olasz) változást tüntet fel. A perzsa és kun 
szavak feljegyzése hasonlóképpen a korabeli olasz ortográfiára utal. 
Egy hiba e mellett arra is enged következtetni, hogy kéziratunk másolója 
szintén olasz ember volt. A i5r lapon habeo igealakjainak felsorolásánál 
Habeo, Abuj, Habeas á l l; az olaszos H nélküli alak elé utólag Íratott 
egy H betű.

*
Hol keletkezett a szókönyv?
A szókönyv keletkezési helyét olyan területen kell keresnünk, ahol 

olaszok és kunok érintkeztek. Ebből kiindulva elsősorban Erimre és 
az Azovi-tenger partjára kell gondolnunk, ahol Genova a XIII. és XIV. 
században több gyarmattal rendelkezett. Ilyen volt Kaffa (ma Feo- 
dozia) és Tana (a mai Rostov környékén).

A kódex történetének kutatói közül Blau az Azovi-tenger partja mellett 
dönt.* Jireöek szerint Kaffában vagy Krim valamely más részén keletkezett.4

Legvalószínűbb Rasovskij nézete, aki a Krim félszigeten levő Solchat 
(ma Eski-Krim) városában határozza meg szókönyvünk keletkezési helyét, 
írásos emlékek tanúskodnak róla, hogy itt olaszok és kunok egyaránt laktak.

1 Ld. 7 7 1 — 7 7 2 . 1.
* V. ö. Kuun : Codex Cumanicus. CXXVI. 1.
* Über Volksthum und Sprache der Rumänen. ZDMG. XXIX. 1875., 575. 1.
4 Einige Bemerkungen über die Überreste der Petschenegen und Rumänen.

S. Böhm. GW. Cl. Phil. J. 1889. 9. 1.
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Az olasz telepeseknek a XIII. század végén kápolnájuk volt, amiből meg
érthető a szókönyv egyházi vonatkozású anyaga ; ugyanakkor igen fontos 
kereskedelmi gócpont volt, ami megmagyarázza kódexünk nagyszámú ke
reskedelmi műszavának eredetét. Solchat kiindulópontja volt a Khorasan 
felé vezető karavánútnak, amivel összevág Salemann megállapítása, mely 
szerint a kódex perzsa nyelve khorasani sajátságokat mutat.1

Bang a kódex keletkezési helyének vizsgálatakor abból indult ki, hogy 
a szókönyv bevezetésében a következő szavak olvashatók : Ad honorem dei 
et Beati Johannis Evangeliste. Szent Jánosnak ezen a különös helyen való 
említése szerinte azzal magyarázható, hogy az 1314-ben a Fekete-tenger 
északi partvidékén felsorolt 17 kolostor között egy Szent János nevű is volt, 
és a szókönyvet itt kezdték el írni. Az 1314.-i szövegből, amely a következő
képpen hangzik : »Sanctus Johannes . . . tribus a Saray civitate milliaribus 
disjunctus«, kiderül, hogy Szent János kolostor a Volga alsó szakasza mellett 
fekvő Sarai vidékén feküdt.2

Általánosságban kimondható, hogy az a felfogás, amely a szókönyv 
anyagára támaszkodva állapítja meg a szöveg keletkezési helyét, jogo
sabb, mint az, amelyik csak a bevezetés egyik kifejezésére támaszkodik, 
tekintve, hogy a bevezetés a keltezéssel együtt valószínűleg az 1303-ban 
történt átmásolással került a szöveg elé. A szöveg alapján legvalószínűb
ben Solchat városát tekinthetjük a szókönyv 1294-ben történt megírása 
helyének, míg a Sarai melletti Szent János-kolostor az 1303.-Í átmásolás 
helye lehetett.

A Velencében őrzött kézirat 1330-as években történt átmásolásá
nak helyét nem tudjuk közelebbről megállapítani. Annyit azonban 
biztosan mondhatunk, hogy Dél-Oroszországban az előbb említett 
területen történt. Az utólagos, más kezektől származó bejegyzések 
között ugyanis perzsa, orosz nyelvű és ujgur írású is akad, ami másutt, 
mint Dél-Oroszországban alig kerülhetett volna bele a szövegbe.

A szókönyv nem egyházi és nem kizárólagosan kereskedelmi célból 
készült, hanem a krimi olasz telepesek általános helyi használatára. 
Ugyanakkor valószínű, hogy az 1303.-Í átírást egy olasz szerzetes vé
gezte, aki kolostora védőszentjének nevét is megemlítette.

Másolatunkról nem tudjuk eldönteni, hogy egyházi vagy világi 
ember írta-e le, mert a másoló a szövegen tudomásunk szerint nem 
változtatott semmit. Van azonban egy történeti adat, amely az egyező 
körülmények folytán talán kapcsolatba hozható a szókönyv történetével.

1338-ban egy olasz minorita szerzetes, Paschalis de Victoria ázsiai 
útjáról »Alamech in imperio Medorum« helységből levelet írt rend-

1 K voprosu . . . 210 —213. 1.
* Über die Herkunft des Codex Cumanicus S. Preuss AW. Phil. hist. CI. 1913. 

2 4 4 - 24 5 - 1.
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házába, amely többek között a következőket tartalmazza : »Inde per 
aliud mare, cujus non est fundus, applicuimus Tana. Et quia ego citius 
accessi, quam socius meus, cum Graecis in curribus equorum, usque in 
Sarray sum directus: socius autem meus, cum quibusdam aliis Fratribus 
usque ad Urganthum delatus est. Ego vero volebam secum ire, sed consilio 
habito, prius volui linguam terrae illius addiscere, et per Dei gratiam 
addidici linguam Chamanicam, et litteram Uigur icam, qua quidem lingua 
et littera utuntur communiter per omni ista Regna, seu Imperia Tarta
rorum, Persarum, Chaldeorum, Medorum et Cathay.«1

Paschalis ezek szerint a harmincas években, tehát abban az idő- 
tájban, amikor kéziratunkat másolták, Saraiba utazott és ott meg
tanult kunul és megtanulta az ujgur ábécét. Sarai — mint említettük 
— szomszédos volt Szent János minorita kolostorral, ahol szókönyvünk 
1303.-Í másolata készülhetett.

Ha ez valóban így volt, lehetséges, hogy Paschalis felhasználta 
tanulmányaihoz a latin-perzsa-kun szókönyv valamelyik példányát, 
talán éppen ismeretes másolatunkat. Ezt a lehetőséget támogatni 
látszik az is, hogy a kézirat 30r lapján ujgur írásos bejegyzés található.

*

A szókönyv utolsó négy lapja kezdetben üres volt. Ezekre a lapokra 
még a második résszel való összefűzés előtt egy olasz kéz stílussal és 
tollal verseket írt és rajzokat firkált.

A stílussal bekarcolt szövegek és rajzok elhelyezkedése a követ
kező : 5ÓV Per due piaxer kezdetű olasz vers 20 sorban; 5 f ,  57v, 58v, 
59v rövid pár soros, de nagy helyet elfoglaló olvashatatlan olasz szö
vegek ; 58v két egyforma papagály karcrajza.

Később az 5ŐV lapon bekarcolt szövegre ugyanaz a kéz tintával 
ráírta a Per due [piaxer] kezdetű olasz verset 14 sorban; az 
58v lapon látható alsó papagály karcrajzát tintával kihúzta; az 
üres 59r lapra pedig tintával beírta a None al mio parer kezdetű 
négysoros verset.

A nehezen látható bekarcolt szövegek Kuun szemét elkerülték. Teza 
vette először észre2 s rajta kívül csak Frati foglalkozott vele.3

1 Wadding, Annales Minorum. Roma, 1733. VII. 256. 1.; Bang, Beiträge 
zur Kritik des Codex Cumanicus. Bulletin de l'Academie Royale de Belgique. 
Classe des Lettres. n. 7. 1911. 33. 1.

2 Un altra occhiata . . . 10—13. E
* Versi italiani . . .  5 —7. 1.
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A tintával írott versekről Kuun azt állította, hogy Petrarca kezétől 
származnak.1 Állításának alapja az, hogy Tomasinus püspök 1650-ben meg
jelent katalógusa szerint a Codex Cumanicust Petrarca adta Velence köztársa
ságnak 1362-ben.2 Teza, Nolhac és Frati ezt az állítást megcáfolta. Szerintük 
sem a kézírás, sem a vers stílusa, kifejezései nem egyeznek a Petrarcáéval; 
sőt Nolhac nyomán Frati azt is tagadja, hogy a kódex valaha is Petrarca bir
tokában lett volna.3 Kuun nézetét a fentiek alapján el kell vetni.

Az olasz verseket a szókönyv elkészülte után, tehát leghamarább 
a XIV. század 30-as éveiben írták rá a könyvre. Tekintve, hogy a kun
német glosszák befedik a stílussal karcolt és kikerülik a tintával írt 
olasz verseket, csakis Krímben, vagy valamely másutt levő fekete
tengeri olasz telepen írhatták ezeket le.

A német glosszákra később fogunk bővebben visszatérni.

II.

A kódex második része eredetileg 26 levélből állott, melyből közbül 
két levél és a végén egy levél elveszett.

Mit tartalmazott ez a rész eredetileg?
A szövegek elhelyezkedéséből úgy tűnik, hogy a könyv prédiká

ciókkal és imákkal kezdődött (6T—63v). Több lapnyi üres szakasz után 
következtek a himnuszok (69r—y6r), míg az utolsó szövegnek a 8 or 
lapon írt Jézus emberréválását tárgyaló sorokat kell tekintenünk.

Az elsorolt szövegek közti nyelvtani megjegyzéseket, glosszákat, 
stb. később írták be a könyv üres lapjaira, így ezeket külön kell tár
gyalnunk.

Abból a körülményből, hogy az eredeti egyházi szövegek nem 
folyamatosan következnek egymás után, hanem sorrend nélkül, szaka
szosan, továbbá abból, hogy a szövegeken több kéz írása ismerhető fel, 
következik, hogy a kódexnek ez a része nem egyidőben készült, hanem 
hosszabb időn keresztül szolgált egyházi szövegek lejegyzésére.

Az írásformából és a helyesírásból az a régóta ismert tény világlik 
ki, hogy a szövegek lejegyzői németek voltak. A német szavak hang
alakja pedig a középnémet nyelvterületre utal.4 A szerzők a kün nyelv 
sajátos hangjainak 1 — e, á, ő, h, x. 1, j , ng, ö, ü, s — jelölésére külön betű
sort készítettek, ami a 68v lapon egymás mellett felsorakoztatva lát-

1 Codex Cumanicus. I —IX ; 133. 1.
2 Tomasinus, Bibliothecae Veneteae manuscriptae . . .  56. 1.;  Tomasinus 

Petrarcha redivivus. Patavii. 1650. 71 — 73. 1.
3 Ld. részletesebben 776 .1.
4 Kuun : Codex Cumanicus. C X X .l. ; Rasovskij, Kvoprosu . . .196.1. 5-jegyz.

49Évkönyv a2 1942. évre.
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ható. E hangjeleket azonban a szövegek lejegyzői nem egységesen 
alkalmazták.1

A szövegek elhelyezkedéséből, helyesírásából meg lehet állapítani, 
hogy milyen sorrendben kerültek a kódexbe.

Legkorábbiak a prédikáció- és imaszövegek. Ezeknek hangjelölése 
a többihez viszonyítva olyan kezdetleges és hibás, hogy gyenge máso
latnak kell tekintenünk. Az üres papírköteget kétségtelenül ezekkel az 
első próbálkozásnak tűnő fordításokkal kezdték meg.

Ettől eltérőleg a további szövegeket olyan kitűnő hangjelöléssel 
írták le, olyan kevés hibával, hogy messze felülmúlják az olasz kezektől 
származó latin-perzsa-kun szókönyvet. Különösen kitűnik ezek közül 
a 75. levélen olvasható »Reminiscens beati sanguinis« c. himnusz, amely
nek hangjelölése a mai fonétikai igényeket is kielégíti.2

A Ó9r—7ÓV lapon rendszer nélkül egymás mellé írt himnuszokat 
nem is tekinthetjük szabályos »másolatnak«, hanem az első fogalmaz
vány letisztázásának.

Egészben véve e kódexrészt eredeti példánynak kell tekintenünk ; 
a kézirat időhatározó ismérvei tehát nagyjából a szöveg keletkezésének 
korát is meghatározzák.

E kódexrész keletkezési idejének megállapításánál nagyobb nehéz
ségekkel állunk szemben, mint az első rész esetében. Itt ugyanis sem 
dátum, sem időhatározó szövegrész nem áll rendelkezésünkre, csupán 
a papír mérete és vízjegyei.

Papírunk ívmérete — mint a bevezetésben már említettük — 
re9ute, vagy ehhez közelálló nagyság lehetett. Ezt a méretet 1310-ben 
kezdték Olaszországban gyártani ;3 ez az időpont tehát terminus post 
quem-nek tekinthető.

Kéziratunknak papírja azonban nem egységes. A papír átvilágí
tásakor legalább három eltérő vízjegyalak tűnik ki. Több elfedett, 
bizonytalan vonalú vízjegy esetében nem vehető ki, hogy az előbbiek 
változata-e, vagy különálló vízjegy.

Legtisztább a 77. levélen fekvő és 66. levélre átnyúló vízjegyalak, 
mely ritka bordázaton fekvő harangot ábrázol. (Ld. 2. ábra.)

Erről a vízjegymotívumról Briquet nyomán tudjuk, hogy olasz 
eredetű. Ritka bordázaton 1337-ben jelenik meg és 1390-ig használatos.4 
Ugyanitt a vízjegygyüjteményben 3933 szám alatt megtaláljuk víz-

1 V. ö. Grönbech, Romanisches Wörterbuch . . .  14. 1.
* U .  o.
* Briquet, Les filigranes, I. k. 4. 1.
4 U. o. II. 247. 1.
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jegyünk alig eltérő változatát a következő jegyzettel: »30x41 r. Bour- 
ges ; 1342 Rome, A. Vaticano . . .  Var. Simil. Bologne, 1342 ; Bor
deaux, 1345 ; Ferrare, 1348.« Mind a bordázat (20 szál — 50 mm), 
mind a papírnagyság egyezni látszik.

Sokkal nehezebben vehető ki a 60., 61., 63., 70.?, 80., 82.? levél 
álló ököralakot ábrázoló vízjegye. A mellékelt 3. ábrán látható rajz 
az összetartozó 63—80. levélről készült.

Ez a motívum beletartozik egy vízjegycsoportba, melyet Briquet 
2748—2751 szám alatt foglal össze. Ezek mind ritka bordázaton fekvő 
nagyalakú álló bikát ábrázolnak, melyek közül a 2748 számú 1341-ből a mi 
példányunk némileg eltérő változatának tekinthető. Az említett csoportba 
tartozó nagyszámú vízjegy kevés kivétellel a XIV. század negyvenes 
és ötvenes éveiből keletkezett; legkorábbi a fentebb említett 1341-ből.1

A kódex 67. levelén fekvő harmadik vízjegyalaknak csak egy része 
látható. Erről nem tudtuk biztosan eldönteni, hogy mit ábrázol, így 
vizsgálatunkból kirekesztettük.

A harang és bika vízjegye azonban elég támasztékot nyújt idő
meghatározásra. Anélkül, hogy szükség volna pontosabb számításokat 
végezni, a variánsok 1342, 1342, 1345, 1348 ; 1341 évszámaiból és a 
vízjegycsoport használatának korából biztosan következtethetjük, hogy 
kéziratunk papírját a XIV. század negyvenes éveiben gyártották. 
A szöveg beírását ugyanerre az időre, de legkésőbb 1356-ra tehetjük. 
Egy sokáig használatban levő és bejegyzésekkel folyton gyarapodó 
könyv végső elkészültének időpontját azonban majdnem lehetetlen 
pontosan megállapítani.

*
A szöveget — mint említettük — nem egy ember írta. Csak magán 

a prédikáció- és himnuszszövegeken legalább öt különböző kéz írása 
figyelhető meg. Kétségtelen, hogy a szerzők ferencrendi térítő szerze
tesek voltak, akik valamelyik déloroszországi kolostorban vagy annak 
környékén működtek. Ferencrendbe való tartozásuk kiderül abból, 
hogy a szentek felsorolásakor Szent Ferencet legelső helyen említik.2 
Térítő munkájukat, míg a nyelvet el nem sajátították, tolmáccsal foly
tatták. Érdekesen fényt vet erre a prédikációszövegek alábbi két mondata: *

*U . o. I. 196. 1.
2 Facs. 6ir. V. ö. Hunfalvy Pál, Ungarische Revue, 1881. 607. 1.;  Teza, 

Gli inni e le preghiere in linqua Cumanica. Rendiconti della, r. Accademia dei 
Lincei. Vol. VII. 1891. p. 586. ; Bang Beiträge zur Kritik des CC. . . . 34. 1. ; 
Bihl, Bibliographia. Archivum Franciscanum Historicum. VII. 1914., 139. 1. ; 
Rasovskij, K voprosu . . . 195. 1. 6. jegyz.

Évkönyv aß 1M2. évre. 49a
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(6ir ) Sensöynüp ayteredim sisgä tengeri sösi til bilmefn] tolmac jöch. 
Radloff fordítása szerint: »Ich möchte euch mit Freuden Gottes Wort sagen, 
ich kenne aber (eure) Sprache nicht, und habe kein Dolmetscher.«1

(Ö3r) Viatma[n]gis manga iazuchi[n]gi. . . aytma tolmac bile kacan 
men til bilme[n] ol tolmac andi borcluk ol jazuchni iazzirmaa. Radloff 
fordítása szerint: »Schämet euch nicht, mir euere Sünden durch den 
Dolmetscher zu sagen, wenn ich euere Sprache nicht kenne, dieser 
Dolmetscher ist verpflichtet, das Beichtgeheimnis zu bewahren.«2

Később, mint Pascalis de Victoriáról fentebb olvashattuk, a nyelvet 
teljesen elsajátították, úgyhogy térítő munkájukat kunul folytatták, 
sőt latin egyházi szövegeknek kunra való fordítását is sikerrel elvégezték.

III.

A két kódexrész alapanyagát külön-külön vizsgáltuk. A további 
német és olasz kezektől származó bejegyzéseket azonban mindkét részre 
kiterjedően közösen kell tárgyalnunk, tekintve, hogy ezek azonos 
körülmények között egy időben kerültek a kódexbe.

A német és olasz kézírást az a betű formájáról különböztethetjük 
meg legegyszerűbben. Az olaszok ugyanis mindig a mai kurzív a-hoz 
hasonló módon írták, míg a németek írásmódja a mai antiqua a-hoz 
hasonlít.

Milyen utólagos bejegyzéseket tartalmaz a kódex két része?
A német kezektől származó bejegyzések legjellegzetesebb csoportjai 

a következők :
A szókönyv kun szavának egy betűjét kitörölve mást írtak a he

lyére, pl. i r 7 : Esiturmen s betűje helyett z-t ;3 5vi —4 : sogirmen 
g-je helyett k-t, soctum és socmac o-ja helyett ö-t és a soghil alakot sö- 
chul-ra. javította át. Amíg itt a z és ö javítása csak az olasz és német 
hangjelölésbeli különbséget jelzi, addig a g hang £-ra való át javítása 
dialektusbeli eltérésre enged következtetni. Ugyanerre következtethe
tünk azokból az esetekből, amikor az olasz kéz által feljegyzett kun szó 
felé más hangalakban ugyanazt a szót bejegyzi; pl. 55v2 : bugday 
felé boday.4

1 Radloff, Das türkische Sprachmaterial des Codex Cumanicus. St.-Péters- 
bourg. 1887. 82. 1.

2 U. o. 8 8 -8 9 . 1.
8 V. ö. Teza, Un altra occhiata . . .  8. 1.
4 A német és olasz szöveg közötti nyelvjáráskülönbségre V. ö. Grönbech 

Romanisches Wb. 9 —10. 1.
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Igen gyakran fordul elő, hogy a hiányos kun oszlopba beírták a 
hiányzó szavakat. Pl. 4*3—7: a latin Admissio, admito, admissi, 
admitere mellé a kun ydis, ydimen, ydim, ymaga alakokat.

Sok helyen margóra vagy üres helyre latin-kun glosszát írtak, pl. 
4V24: Incantalrix — kam katun (kisi dir), ahol az utóbbi két szót később 
kitörölték.

A német glosszaírók e mellett két helyen orosz szavakat is jegyeztek 
fel; 6rio : slese. lube leti; JT12 : yest minelyiu; u. o. 14: mineyse.1

Érdekes, hogy ugyanakkor német kéztől származó perzsa nyelvű 
bejegyzést sehol sem találunk.

A latin-perzsa-kún szókönyvbe bejegyzett számos glossza után 
következik a szókönyv utolsó négy lapjára írott kun-német (néhol 
kun-német-latin) szójegyzék. A feljegyzők az itt talált fehér lapokat 
mind teleírták, a nélkül, hogy figyelembe vették volna a bekarcolt olasz 
szövegeket. A tintával írott verseket és rajzokat ugyanakkor gondosan 
kikerülték. E szójegyzéken világosan két különböző kéz ismerhető fel.

A második rész első levelére (60), mely kezdetben üresen állott, 
német kéz eredeti kun találóskérdéseket jegyzett fel. Tekintve, hogy 
kevés hely állott rendelkezésére, a feljegyzendő szöveget szorosan egy
más mellett következő sorokban, margó nélkül írta, amit a körülvágás 
több oldalról megcsonkított.

Latinnyelvű nyelvtani megjegyzéseket és kun igeragozási mintákat 
találunk a 64., 65. levélen s ezt követőleg latin-kun szójegyzéket.

Valamint az első rész, úgy a második is német-kun szójegyzékkel 
fejeződik be. Az utolsó egyházi szöveg után következő lapon 10 oszlop
ban a kötet végéig húzódik végig e szójegyzék.

A német kezektől származó utólagos bejegyzések mellett olasz 
kezek által írottakat is találunk. Legjellegzetesebbek az egész szóköny
vön végigvonuló sajátos finom írású perzsa-kun bejegyzések : I3V 18— 
19; i5r 8—9; ióv2—4, 9—14; i8r3i—32; i8v 8 ; i9v 14—15 ; 20r 
5—8 ;22r 1—3, 17 ; 22v 2—4, 6—10 ; 28r 7 ; 30" 17, 21, 23 ; 53r 23, 25 ; 
54r i, 6—7 ; 55r i4, 23, 25. Ezek kevés kivétellel a hiányos perzsa és 
kun oszlopok kitöltését célozzák. Egyedül a 22v lapon szolgálnak az 
eredeti szöveg átjavítására.

Egy másik olasz kéz a 30r,v és 3Őr lapon a kun oszlopba javított 
bele s írt a margóra latin és kun szavakat.

A kódex második részében a 78r lapon találjuk a már említett 
olasz bejegyzést: Iste liber est de ant[onioJ de Ziuale (Zinale?) q[ui]

1 V. ö. Rasovskij, K voprosu . . . 196. 1. 5. jegyzet.

49a*
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manet aput. Qui sc[ri]ssit sc[ri]bat senper c[um] do[mi]no viuat in 
celix ant[onius] no[m]i[n]e felix. Qui me furat[ur] malla m[or]te 
no[n] uid[u]atur no[nJ.1

A szókönyvbe írt glosszák kétségtelenül eredeti alakban, első 
helyen szerepelnek. Ugyanakkor a hosszabb szójegyzékek, amelyek 
mindkét rész végét elfoglalják, többé-kevésbbé hibás másolatnak tekin
tendők. Ez a számos betűhiba mellett a következő másolási elírásból is 
kiderül.

57v 3°—31 sorban a következő glosszát találjuk :

A szóbanforgó helyet Kuun j i r ö ö i  k s i  és k o r k ü é i  k s i - nek olvassa,pavidus’, 
,vir pavidus’ jelentéssel, ahol a k s i  a török k i é i ,ember' szónak felelne meg. 
(Codex Cumanicus 136, 265, 277.)

Radloff ugyanezt q o r q u n c y  ^oi-nak véli és szótárában a q o r q u n c y  alakot 
,furchtsam’ jelentéssel közli. A j i r ö c i  szót kérdőjellel, jelentés megadása 
nélkül hozza ; a Kuun által kikövetkeztetett ,pavidus’ jelentést nyilván
valóan alap nélkül valónak tekintve. (Das türkische Sprachmaterial. . . 
26, 120. 1.)

Bang a következőképpen foglalkozik e hellyel: »Zu k é i  ,Mensch’ wäre 
auf CC. 16. k o r k ü é i  k s i  zu verweisen ; da hierhin k i é i  steckt, hat Herr 
Radloff p. 45 b  richtig gemerkt; p. 26 a  sub q o r q u n t s y  macht er q o i  ,Schaf’ 
daraus !« (Komanische Texte, BARB. 1911. 466; V. ö. még Thomsen Fest
schrift 39 1. jegyzet.)

Grönbech Kuun nézetéhez tér vissza. Szótárában e szavak f i r  é n é i  ,(ab
scheulich), feige’, q o r q u n é y  ,furchtsam, feige’ és k i é i ,  k é i  ,Mensch, homo' 
alakban szerepelnek. (Komanisches Wörterbuch 124, 200, 149 1.)

Kétségtelen, hogy a fenti kitételt ketté kell választani; baloldalt 
két kun szó van, jobboldalt pedig az összefogó jelen túl a német jelentés. 
Ez világosan kiderül, ha az egész oszlopot szemügyre vesszük, amely
ben ez a hely előfordul s ha összevetjük egyéb esetekkel, ahol összefogó 
jelt alkalmaznak. Ksi tehát nem tekinthető kun szónak s így nem 
vethető össze a török ksi-ve 1 sem.

Mi lehet hát ennek a helynek a jelentése?
Nézetünk szerint az első kun szó, jirlci tulajdonképpen jirminci 

.huszadik' rövidített feljegyzése (v. ö. oszm. jirmi—jirminji, tar. firma, 
alt. jirmá;, tar. alt. jirminci. Radloff Wb. III. 517). Jirminci egy ko-

jiréci
korküci*

1 V. ö. Frati, Versi italiani . . .  7. 1.
* k o r k ü é i  0 -ja esetleg e-nek is olvasható.
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rábbi jiyirminti alakból fejlődött. Hasonló változásra a kódexben 
5 sorral feljebb találunk példát: jurimen, juráim, melynek jür- töve 
egy korábbi joyur- alakból származik. (V. ö. ujg. oszm csag. joyur, 
tar. tub. leb. ju)ur ,kneten’ Radloff Wb. és a magyar gyúr- szót, Gom- 
bocz, BTLw. 80—81.)

A második kun szó szintén egy számnevet takarhat. A korküéi 
(kerküci?) alakban a török dialektusok qirqinci .negyvenedik' szavát 
ismerhetjük fel. A veláris i hang a németben ismeretlen, így ezt több
féleképpen írták át. A kódexben rendszerint i, e-vel jelölték, míg az 
olasz részben néha u jelölést is találunk. (Grönbech: Romanisches 
Wörterbuch. 12, 16.) Egy 0—w-val való átírás tehát nem lenne lehetet
len, de az is figyelembe veendő, hogy az eredeti szöveg 0 jegye nem 
egészen világos, esetleg e-nek is olvasható.

Ha most a kun oldalon jir[m]i[n]ci .huszadik' és korku[n]H 
.negyvenedik’ állott, mit jelent a német oszlopban az összefogó jel után 
következő ksi szócska? Nézetünk szerint itt az X betű középkori nevé
vel van dolgunk.1 Az eredeti szövegben jirminci .huszadik' után XX, 
korkunci, negyvenedik' után pedig XXXX  római szám állott. A másoló 
pedig a két szó mellett álló hat X jelet nem tudván mire vélni, a sza
vakat egy összefogó jellel összekapcsolta és utána írta a ksi szócskát.

*

Már az első pillanatra kitűnik, hogy ezek a bejegyzések hosszabb 
időn keresztül, de egyforma körülmények között kerültek be a két 
kódexrészbe.

A német és olasz bejegyzések között a németek kétségtelenül 
korábbiak. Ezt az bizonyítja, hogy a 22r lap 17. sorában német kéztől 
a latin oszlopba beírt pauper és kun oszlopba beírt jarle közé a perzsa 
oszlopba utólag írta be a daruis szót a szókönyvet átdolgozó olasz.

Általában legkorábbi bejegyzéseknek a második rész német kéztől 
származó latin nyelvtani jegyzeteit és a latin-kun glosszákat tekint
hetjük. Ezek írásmódjukat tekintve is elég kezdetlegesek.

A német-kun glosszák mindkét részre kiterjedő beírásakor a két 
könyvet vagy együtt használták, vagy már össze is volt fűzve. A kun 
találósmondások a második kötet végén levő glosszákkal egyidőtájt

1 A régi görögben eredetileg a 3  ill. £ jelet hívták x e i - n e k ,  később *t-nek. 
A latin ábécé a nyugati görög ill. khalkiszi görög betűket vette át, ahol a x i  jele 
nem a 5 volt, hanem az x . (V. ö. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und 
Formenlehre. Heidelberg, 1914. 1 3 .1. 9. §.) így  terjedt el a latin és ezen keresztül 
a középkori európai írásban és nyelvekben a Ast-nek nevezett x  betű.
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írattak be a kódexbe. A két kézírás ugyanis kétségtelenül egy kéztől 
származik.

A kódex — bizonyára már összefűzött állapotban — ezután újra 
olaszok kezébe került, akik újabb perzsa és kun glosszákat írtak be. 
Tekintve, hogy a perzsa nyelv ismeretére elsősorban kereskedőknek 
volt szükségük, az olasz glosszaírókat valószínűleg a krimi olasz tele
pesek között kell keresnünk. Legutolsó bejegyzés valószínűleg Antonio 
de Ziuale kezétől származik, aki a »könyv« — nyilván a már bekötött 
kódex — tulajdonosának nevezi magát.

Az összefűzés kétségtelenül keleten történt; Krímben vagy a 
szomszédos feketetengeri vidéken, ahol német és olasz térítő szerzetesek 
működtek. Időpontja azonban ismeretlen. Ha a két kódexrész kelet
kezési idejét figyelembe vesszük, annyit megállapíthatunk, hogy a XIV. 
század negyvenes évei előtt nem fűzhették össze. Legvalószínűbbnek 
azt látjuk, hogy a német glosszákat a század közepetáján írták be s az 
összefűzés is ekkor történt meg.

Végleges elkészülte időpontjának azonban lenne még egy határ
ideje. Mint említettük Tomasinus 1650-ben azt írja, hogy értesülése 
szerint a kódex eredetileg Petrarca birtokában volt. Tekintve, hogy 
Petrarca könyvtárát 1362-ben ajándékozta Velence köztársaságnak, 
ekkor került volna a kész kódex Velencébe.1

Az újabb kutatások ezzel szemben megállapították, hogy Petrarca 
könyvtára sohasem került Velencébe. Petrarca ugyan 1362-ben felaján
lotta, hogy könyvtárát halála után Velence köztársaságra hagyomá
nyozza és ajánlatát a szenátus el is fogadta ; 1374-ben bekövetkezett 
halálakor azonban már nem Velencében, hanem a Pádua melletti Arqua- 
ban lakott és vele volt könyvtára is. Pádua pedig ezidőben ellenséges 
viszonyban állott Velencével és Carrara herceg a költő barátja, valamint 
Petrarca családja nem teljesítette az örökhagyó kívánságát. A híres 
könyvtár részint Carrara birtokába került, részint kereskedők kezébe 
— s így szétszóródott.2

1 V .  ö .  Kuun, Codex Cumanicus, Prolegomena. II —IX . 1.
a Nolhac, Pértarque et l'humanisme d ’aprés un essai de restitution de sa 

bibliothéque. Paris. 1892. (Bibliothéque de l ’École des Hautes Études. S e .  phil. 
hist. XCI. fasc.) p. 69— 87. A kódexre vonatkozó jegyzetet szószerint közlöm (83. 
h í .  jegyr.) : *Aidé du bienveillant préfet Castellani, j'ai pa, en 1889, faire dispar- 
aítre de la Marcienne les restes de l ’erreur traditionelle; on y  montrait encore 
avec une inscription attribuée á P[étrarque] le fameux V o c a b u la r io  C u m a n o  . . . 
Dix-sept mss. furent désignés par Fr. Olmi comme provenant du legs de P[étrar- 
que], á la suite de la recherche de 1634, suggérée aux Procurateurs de S. Marc par
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A fenti hagyománynak — amely szerint a kódex Petrarca birtoká
ban volt — ellentmond az a körülmény is, hogy Petrarcának kizárólag 
pergamentre írt kódexei voltak.1 Kétségtelen tehát hogy a papírra írott 
Codex Cumanicus nem Petrarca adománya által jutott Velencébe, s 
így az 1362. év terminus ante quem értéke is megszűnik.

A kódex történetéről alkotott nézetünk azonban így sem változik 
lényegesen. Ez esetben azt kell feltennünk, hogy a kódex velencei olasz 
kereskedők útján jutott Velencébe a XIV. század második vagy a XV. 
század első felében.2

♦  *

összefoglalva az elmondottakat, a következőket mondhatjuk a 
kódex keletkezéséről:

A latin-perzsa-kun szókönyv eredeti példányát 1294—95-ben 
készítették Krímben, feltehetőleg Solchat városában az olasz telepes
ség céljaira. Első átirata 1303-ban keletkezett, valószínűleg a Sarai 
melletti Szent János kolostorban. A ma ismeretes példány, mely 
betüszerinti másolata az 1303-i átiratnak, az 1330-as évekből szár
mazik.

A latinról kunra fordított egyházi szövegeket tartalmazó részt a 
XIV. század negyvenes éveiben írták német franciskánus szerzetesek 
valamelyik déloroszországi térítőkolostorban.

A század közepetáján mindkét rész német térítő szerzetesek kezébe 
kerül, akik az üres helyeket glosszákkal, nyelvtani megjegyzésekkel, 
kun találóskérdésekkel, szójegyzékkel töltötték ki és egyesítették a két 
könyvet.

Ezután ismét olasz kereskedők kezébe jutott, akik perzsa és kun 
glosszákat írtak bele. Utolsó ismert tulajdonosa Antonio de Ziuale 
(Zinale) volt.

Velencébe — ahol ma is őrzik — 1350 és 1450 között jutott el

Györffy György

B. Capello et Tommasini; la liste a été donnée par Tommasini, dans la seconde éd. 
du P e tr a r c h a  r e d iu iu u s  (Padoue, 1650, p. 72.), puis par Zanetti avec des difíérences. 
Morelli fut le premier á  élever quelques doutes, admis par Valentinelli. . .  J ’a i  
repris un á. un tous les volumes, dönt plusieurs sont du XV® siécle et oú l’antiquité 
classique est á  peine représentée ; il n’y a pas une seule trace de provenance de 
P[étrarqueJ dans la collection.«

1 Nolhac, i. m. 6 1 .1.; Frati : Versi italiani . . .  3 .1. 1. jegyz.
2 Későbbi időre nem tehetjük, mert 1453-tól, Konstantinápoly elestétől 

kezdve a krimi olasz kereskedelem lehanyatlik ; 1475-ben pedig az olasz telepek 
török kézre jutnak.
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