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BESZÉLGETÉS FEREAND BRAUDELLEL

A francia Annales történetírói iskola törekvései 
az 1930-es évektől mindmáig hatottak és hatnak a magyar tör
ténetírásra. A történelem iránt érdeklődő közönség azonban 
csak a legutóbbi években - jórészt megkésve - szerezhetett 
tudomást az Annales köré csoportosuló történészek munkásságá
ról, Marc Bloch: A történelem védelmében c. tanulmánygyűjte
ményéből, Duby - Mandrou; A francia civilizáció ezer éve cim- 
mel megjelent összefoglaló munkából, Georges Lefébvre: Hapo- 
leon-jából s a Korunk értelmisége c. kötetben Jacques Le 
Goff-nak a középkori értelmiséggel foglalkozó tanulmányából. 
Reméljük, a sor hamarosan folytatódik, hiszen érdemes lenne 
az alapitó Lucien Febvre kiváló munkáit (Rabelais vallása, 
Martin Luther, A föld és az emberi fejlődés, stb.) Fernand 
Braudel, March Bloch, s az uj generáció, Emanuel Le Roy 
Ladurie, Jacques Le Goff és a többiek tevékenységét magyarul 
megismerni. Annál is inkább, mert e munkák nagy része kivá
lóan egyesiti a magas tudományos színvonal, a közérthetőség, 
valamint a jó irodalmi stilus követelményeit.

Fernand Braudel az Annales első generációjához tar
tozik. Elmúlt 70 éves. A Collége de Francé professzora. Meg
alakulásától kezdve az elmúlt évekig elnöke volt a francia 
tudományos élet egyik központjának, az École des Hautes Etudes 
VI. (társadalomtudományi) szekciójának. Ma a Maison des Sci
ences de l ’Homme (Az Embertudományok Háza) elnöke. Sokat fog
lalkozik a történelem és a többi "embertudomány" kapcsolatá
val, módszertani kérdésekkel. Nagymértékben hozzájárult az 
Annales történelem-szemléletének kialakításához. Jelentős 
munkái: La Méditerranée sous Philippe I I . ,  a Civilisation 
matérielle et capitalisme sorozat kötetei, Ecrits sur l ’ hi- 
stoire (tanulmánygyűjtemény). Magyarul a Századok c. folyó
irat 1972, 4-5. számában jelent meg a Történelem és a társa
dalomtudományok. A hosszú időtartam c. tanulmánya.

Fernand Braudellel 1975. december 18-án, Párizsban, 
a Maison des Sciences de l ’Homme-ban beszélgettünk.

Kérdés: A magyar nyelven nemrégiben megjelent mun
kák s azok értékelő előszavai részben már bemutatták a magyar 
közönségnek az Annales-iskola történetét, fő törekvéseit. 
Mégis, szeretnénk öntől hallani, miben látja e történetirói 
iskola fő jellemvonásait, hogyan tekint vissza fejlődésére?
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Válaszi Miaem egyszerűbb ma mér számomra, hiszen ki 
tudja hányadszor teszik fel ezt a kérdést. Először rosszul 
válaszoltam, másodszor erőlködtem, harmadjára megtaláltam azt 
a formulát, amellyel elégedett voltam. Most ezt fogom megis
mételni. Nem tudom, igazam van-e: véleményem szerint a dolgok 
egy bizonyos szemléletéről van szó. Amikor 1929-ben Lucien 
Febvre és Marc Bloch megalapították az Annales-t, céljuk az 
volt, hogy az emberrel foglalkozó különböző tudományokat a 
történelemhez kapcsolják. Vagyis inkább úgy fogalmaznám: azt 
akarták, hogy az ember tudomány ok álljanak a történetirás szol
gálatába, váljanak mesterségünk segédtudományaivá. Van egyfaj
ta imperializmus akár Marc Bloch, akár lucien Febvre eljárásá
ban, amennyiben mint "hóditók" leptek fel. Betévedtek mások 
kertjébe, megnézték azt és elgondolták, hogy mint történészek, 
miként rendeznék el ott másképpen a dolgokat. A történetírói 
imperializmus kitörése volt ez. Lucien Febvre és Marc Bloch 
egyaránt - de a jóval fiatalabb Marc Bloch Lucien Febvre irá
nyítása alatt - "globális" történelmet akartak irn i, olyan 
történettudományt akartak művelni, mely a múltra vonatkozóan 
az ember tudomány ok csúcsa. Egészen egyszerűen fogalmazva ez 
úgy festene, hogy például a V I I . században előttem áll egy
fajta társadalom. Ezt minden aspektusában megvizsgálom s ösz- 
szességében mutatom be. Ezt hivják ma "globális" vagy "globali- 
záló" történetirásnak. "Globálisnak", ha sikerült, ami szinte 
lehetetlen, "globalizálónak", ha csak igyekszik globális len
ni. Nos, ez a "globalizáló" történetirés valamelyest fejlődött 
Lucián Febvre halála (1956) óta is . Ami engem illet , én szem
ben állok mindenféle imperializmussal. A különböző emberekkel 
foglalkozó tudományok egymás vonatkozásában a segédtudományok 
szerepét töltik be. Ez éppen úgy érvényes a szociológiára, a 
földrajzra, az antropológiára, a térsadalomlélektanra, mint a 
történelemre. Ugyanakkor az a véleményem, hogy a történelem 
az embertudomány ok egyik lényeges dimenziója, vagyis az ember
rel foglalkozó tudományok történelmi arányok nélkül számomra 
szörnyszülötteknek tűnnek. És a történelem nemcsak azért van 
jelen minden humántudomány mozgásaiban, mert múltbeli helyze
tekre vonatkoznak, hanem azért is , mert a történelem részt- 
vesz a jelen mozgásaiban. És ez itt kényes pont. Még pedig 
azért, mert a történelem számunkra nem a múlt rekonstruálása, 
hanem elmúlt és jelenlegi társadalmak tanulmányozása az idő
rendiség, illetve pontosabban, ahogy mi hivjuk, az időbeliség 
fényében. Az idő állandóan étalasul s átalakulása közben min
dent átformál, amit magéval sodor. Nincsen egyetlen történeti 
idő, egyetlen élő idő, hanem különböző "idők" vannak s külön
böző gyorsaságú mozgás létezik. Az időtartamok dialektikusak. 
Van ami gyorsan mozog, más lassabban, s istenem, olyan is van, 
ami nem mozdul. A történész nem szabdalhatja fel önkényesen a 
történeti időt, hanem alkalmazkodnia kell annak belső bontá
séhoz, ritmuséhoz. Az idő strukturált. A társadalmi-történeti 
jelenségek három szintjének három időszint felel meg: az ese
mények szintjének az u .n . rövid idő, a konjunktur áknak a c ik- 
lus, a struktúráknak pedig a hosszú időtartam (longue durée). 
Egymésre rétegződnek. A történész feladata, hogy ezeket az 
elemeket elkülönítse egymástól. A különböző gyorsaságú mozgá-
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sok között kontrasztok, ellentétek vannak, s ezek az ellenté
tek a mai helyzetet is jobban megvilágíthatják. Például Ma
gyarország mai helyzetében (rosszul ismerem Magyarország tör
ténetét, csak példaként említem) hosszú időtartamú események, 
permanenciák egész sora van jelen, mélyen beleágyazva a gon
dolkodási és cselekvési módokba. Ugyanakkor jelen van olyan 
események egész sora is , melyek ugyan igen zajosak, de amelyek 
gyakran nem vonnak változást maguk után. Úgy is lehetne monda
ni: a jelen történeti szemléletéről van szó. És talán ez az 
egyik leglényegesebb eleme az Annales-kör világnézetének. Bem 
az összes történész világnézetéről beszélek, akik az Annales- 
ba irnak, hanem azokéról, akik irányítják.

Kérdés: Mi a tényleges helye a történelemnek az em
bertudományok sorában?

Válasz: Kincs törékenyebb tudomány a történelemnél, 
amelyet könnyen lehet manipulálni, nincsenek korlátai. minden
ki beléphet, a házat nem őrzik (s nem is lehet őrizni). Sem 
lehet a tudományosság szabályait előírni, amennyiben a tudomá
nyos mérce mindig vitatható. A tényleges helyzet azonban a kö
vetkező. A két világháború közötti évek Franciaországában az 
intellektuális életet az irodalom uralta. Akik olvastak, 
Valéryt, Gidet, Proustot olvasták, ők voltak fiatal koromban 
az én szellemi táplálékaim is . És Jules Romains is , bár ő nem 
egészen ezt az igen magas szintet képviselte. Tény, hogy az  
irodalom volt az ur. 1939-ben, vagy inkább 19^5-ben, de még 
inkább 1960-ban,-megszűnt az irodalomnak ez az uralkodó hely
zete. Mintha a francia irodalom elaludt volna, pedig a mai re
gényírók, szindarabirók érnek annyit, mint az előző generáci
ók. Sztár azonban csak az lehet, s felkapott csak az a mű, 
amelynek a nyelvezete a francia intelligencia felső rétege 
számára érthető. A francia intelligencia nagy része bojkot
tálja a mai irók többségét úgy, ahogyan az absztrakt festé
szetet is . Az igy keletkezett űrt pedig a filozófusok foglal
ták e l . Azokat az embereket, akik ma a francia szellemi éle
tet uralják, Jean Paul Sartrenak vagy Michel Fouaaultnak hív
ják. Az általánosan elterjedt nyelv nem az irodalom nyelve, 
hanem a militáns filizó fiáé , a mindennapi élet kérdései felé 
forduló filozófiáé. Ha ez az általános filozófia egy nap re
mélhetőleg letűnik, a történelem veszi át a helyét. Ma azon
ban a történelem éppen olyan súllyal szerepel a gondolkodás
ban, mint a szociológia vagy az antropológia.

K érdes: Visszatérve a "globális" történelem értelme
zésére, ez tehát egyrészt a különböző időtartamokban az esemé
nyek, konjunktúrák, struktúrák együttes elemzését jelentené, 
másrészt pedig a gazdaság, társadalom, és kulturtörténet egy
séges tárgyalását?

Válasz: Tudom mosolyogni fog most következő állítá
saimon, de nincs gazdaságtörténet, nincsen társadalomtörténet, 
nincs kulturtörténet, nem létezik Magyarország története s 
nem létezik Franciaország története sem.
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Kérdés: Sejtem miért fogalmaz igy, de ezt nyilván 
nem szó szerint kell érteni. Hogy is értsük? Talán úgy tenném 
fel a kérdést, mit jelent az Annales történészei számára gaz
daságtörténetet, társadalomtörténetet, vagy egy-egy ország 
történetét irni?

Válasz: Egy hatalmas egység történetéből privilegi
zált módon megvilágithatok egy-egy eseményt. Ha Franciaország 
történetét irom, nem korlátozhatom azt Franciaország határai
ra, hanem a világ történetének általános mozgásába kell he
lyeznem. Franciaország nem feltétlenül irányitja a világ tör
ténetét, hanem többnyire hatása alatt áll, mint a többi or
szág. Nem lehet úgy gazdaságtörténetet irni, hogy figyelmen 
kivül hagyjuk a társadalmat, vagy úgy, hogy ne beszéljünk az 
osztály harcról, a politikai és kulturális struktúrákról és a 
gondolkodásmódokról.

Kérdés: S mégis úgy tűnik, hogy éppen ellenkező fo
lyamat zajlik le. A történettudomány egyre jobban specializá
lódik, mégpedig nem. az Ön által kívánatosnak tartott módon, 
tehát nem úgy, hogy az "egészet',' szem előtt tartva világit 
meg egy kitüntetett területet. Éppen a gazdaság- és társada
lomtörténet kiválása tűnik egyre veszélyesebbnek (itt első
sorban a chicagói iskola hatására hivatkoznak), de hasonló 
jelenség figyelhető meg az ideológiatörténet terén is. Persze 
nem szabad általánositani. Hogyan látja ebből a szempontból a 
történetírás mai helyzetét?

Válasz: A jelenlegi helyzet nagyon bonyolult. Aho
gyan szemben álltam a történetírás imperializmusával s a "glo
bális" társadalomtudományok közötti megegyezés szükségességét 
hirdettem, úgy ma szembe kell néznünk azzal, ami a globális 
történetirás reakciójaként ütötte fel a fejét s amit a törté
nettudomány szétaprózódásénak nevezhetnénk. Sokan úgy vélik, 
hogy mivel a globális történetirás megvalósíthatatlan, vágjuk 
azt szét szektorokra. Ez nagyon veszélyes. Nem hinném, hogy 
létezne pszichológiatörténet önmagában, összefüggéseiből ki
szakítva. Nem hiszek az olyan mentalitástörténetben, mely az 
alaptól függetlenül létezne. Nincs felépítmény alap nélkül.
És ha első pillantásra gyakran úgy is tűnik, hogy nincsen kö
zöttük összefüggés és ha nem is mindig nyilvánvaló az, némi 
gondolkodás után rájövünk, hogy ez a kapcsolat létezik s igen 
fontosnak bizonyul. Lucián Febvre például legcsodálatosabb 
könyvében, a "Babelais vallásá"-ban megkísérli bemutatni, hogy 
az akkori francia és egyben európai civilizáció fejlettségi 
fok, (hiszen az európai civilizáció egységes) a kor "szellemi 
fegyvertára" nem teszi lehetővé Rabelais számára - menekülé
si vágya, akarata, törekvései ellenére sem, - hogy hitetlenné 
váljon. Nem lehet azzá. Nincsenek meg hozzá a kifejezési esz
közei, hiányoznak hozzá a szavak. A kultura ezektől a szelle
mi eszközöktől is függ s ezek igen lassan fejlődnek. Sabelais 
idejében olyan eszköztárral állunk szemben, amely Rabelais-t 
jóval megelőzve született, s amely utána is tovább élt, egy 
hosszú időtartamú realitásról van szó, amely ugyanakkor mégis
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szorosan kötődik az egyes emberek életéhez. Miért változnak 
ilyen lassan a szellemi eszközök? Társadalmi okokból, gazda
sági okokból vagy tisztán kulturális okok következtében? Lát
hatja, világosan feltett kérdésből indultunk ki és a kör ime 
kitágult, ami persze nem jelent biztosítékot arra, hogy a ma
gyarázat világos lesz, hogy nem lesz vitatható. Minél ambici- 
ózusabb az ember, annál törékenyebb - de egyben annál izgal
masabb - következtetésekre juthat. De választ kell adnunk ar
ra a kérdésre is : miért nem változnak a szellemi eszközök, mi
kor és hogyan változnak, mikor beszélhetünk törésről, minőségi 
változásról? Amikor a nyugati társadalom kötöttségei egy ré
szétől megszabadult, akkor jelent meg a szabadgondolkodás. 
SzerinteaTez már Babelais idejében is létezett. Ebben, mint 
több egyéb kérdésben is, az én véleményem eltér Lucián Febv- 
ré-től, bár ez soha nem zavarta kettőnk kapcsolatát. S ez ál
talában jellemző az u.n. Annales iskola történészeire. Nemcsak 
arról van szó, hogy sok kérdésben eltér a véleményünk, de azt 
sem hisszük - én legalábbis nem, - hogy a mi történelemszem
léletünk az egyetlen lehetséges s azt sem, hogy ez a legjobb. 
Én ezt szeretem a legjobban, de ez személyes kérdés. Minden
fajta történetírást elfogadok, feltéve, ha jó eredményeket 
hoz létre. Soha nem szállnék szembe egy jó könyvvel csak azért, 
mert a kérdésfelvetése marxista. A kérdésfelvet és (jó, rossz, 
vagy vitatható) mindenképpen csak a kiindulópont. A lényeg az, 
hogy hova érkezik el az ember. Amennyiben a kérdésfelvetésem 
működőképes, annál jobb, de csak az eredmények igazolhatják.

Kérdés: Hogyan látja az Annales-iskolának és annak 
a történelmi időszaknak a kapcsolatát, amelyben az létrejött 
s alkotott. Az elmondottak alapján világos, hogy ellenzi a tu
dományok kizárólag immanens (zárt) fejlődésének elvét. Konkré
tan: milyen történelmi körülmények, okok termelhették ki ezt a 
történelemszemléletet?

Válasz: Minden korszaknak megvan a maga történetiró- 
sa, ahogyan a fizikája is. Változik a világ, változik a tcrté- 
netirás, mert a történelem olyan kérdésekre ad választ, melye
ket mindenki feltesz magénak. Az élők kérdéseket tesznek fel 
múltjukról, jövőjükről. A társadalomtudományok: válaszok ezek
re a kérdésekre. A közvélemény irányt vélt: minden társadalom
tudomány követi. Előfordul ugyan, hogy a közvélemény előtt 
jár (és ez csodálatos dolog), de ez ritka, legtöbbször csak 
követi azt.

Kérdés: Konkrétan: az Annales iskola szemléletének 
kialakulása hogyan, milyen szálakkal kapcsolódik egy bizonyos 
történelmi periódushoz?

Válasz: Nagyon nehéz kérdés. Megkockáztatom a vá
laszt. Úgy vélem7 észrevétlen maradt s Franciaországban sem 
voltak tudatában, hogy az első világháborút követő 20 év kivé
teles szellemi virágzás időszaka volt. Ezeknek az éveknek 
Franciaországa a művészet, az irodalom, a filozófia, a tör
ténelem terén épp olyan szép volt, mint a XVII. vagy a XVIII .



század. Az első világháború mélyen érintette, dezorganizálta 
az országot. Mégis, minden dezorganizáltságon túl, Francia- 
ország diadalmas korszaka is volt ez. Ekkor diadalmaskodik az 
Annales, Marc Bloch. és Lucien Febvre folyóirata. Én örökös va
gyok, folytató. Ma Franciaország már nem elégítheti ki egyedül 
az embertudomány ok igényeit, még a történettudományéit sem. Az 
1929-ben csak Franciaországra korlátozódott Annales többé már 
nem képzelhető el. Sőt, már akkor is átlépte határainkat. Ha 
az Annales valóban nemzetközivé válik - s ezen az utón van - 
és ha nemzetközi téren elégséges ellentmondással találkozik, 
uj szikra pattanhat ki belőle, mely uj lángra lobbanhat. Tény 
azonban, hogy Franciaország kizárólagos szerepe egy történeti 
iskola létrehozáséban ma már a múlté. A konklúzió kissé pesz- 
szimista talán, de objektív. Akik ma a legtöbbet adják az 
Annales-nek, azok Spanyolország, Olaszország vagy az USA tör
ténete iránt lelkesednek. Ezekben az országokban az Annales 
fényes sikereket aratott. Holnap talán már Németországban is 
igy lesz, s már hosszú ideje ez a helyzet Lengyelországban és 
Magyarországon.

Kérdés; Gondolom az "anyaországi" történészekre is 
hatott ez a nemzetközi hóditás.

Válasz: Feltétlenül. Annyi történelmi tapasztalat, 
annyi társadalom érdemes a feltárásra. És az embertudományok 
egysége nem valósítható meg a történelem nélkül. Egy nyugati 
történész számára könnyü megérteni Magyarország történelmét, 
de már jóval nehezebb Sziám, Tibet vagy Kína múltjának s je
lenének a megismerése. Az pedig ugy-e vitathatatlan, hogy Ki- 
na, India, Latin-Amerika múltja s jelene, történelmi tapasz
talatai vannak olyan fontosak, mint a francia, angol vagy 
holland történelemé. És az emberiség története egyenlő az 
egész emberiség történetével.

Kérdés: Közismert, hogy az Annales iskola a gazda
ság és a társadalomtörténet, valamint a gondolkodásmódok tör
ténete terén alkotott jelentősei. Sokszor "szemére vetették" 
viszont, hogy elhanyagolta a politikatörténetet. Ma mi a hely
zet? Természetesen nem a régi, az eseménytörténet szintjén 
megrekedt politikatörténetre gondolok, amely ellen éppen az 
Annales inditott harcot.

Válasz: Az Annales nem végzett teljes munkát a poli
tikát őrténeíirai-terén. Nem tanulmányozta a politikai struktú
rákat, az államot. De számára az állam a történelem egyéb 
al-egységeinek a része, a társadalom függvénye, társadalmi, 
kulturális forma, a gazdasági szféra bitorlása, de ezt nem 
mondtuk el elégszer s nem bizonyítottuk. Elhanyagoltuk ezt a 
területet, mert az Annales éppen a politikai eseménytörténet- 
irás ellen lázadt. Helytelenül azonositottuk a politikatörté
netet az eseménytörténettel. Nyilvánvaló, hogy ez súlyos hiá
nyossága iskolánknak. Nem lehet mindent elvégezni.
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Kérdés: Mi a legvitatottabb kérdés ma a francia 
történészek kozott? Az elmúlt évek során vita folyt a kvan
titatív módszerek alkalmazásáról, a mentalitástörténet kér
déseiről, a társadalomtudományok és a történettudomány kap
csolatáról, mindenekelőtt történelem és szociológia viszonyá
ról. Ma melyik a leginkább "divatos" vitatéma?

Válasz: Erre könnyű válaszolni. Ma a legvitatottabb, 
"legdivatosabb", s a legfontosabb kérdés a mentalitástörténet 
körüli vita, az erőfeszítések, amelyeket nem a kulturtőrt énét 
("kulturgesch.icb.te"), hanem a gondolkodásmódok története ér
dekében fejtenek ki. Félek, hogy divatról van szó, bár mint 
minden divatnak, tudományos szempontból ennek is megvannak a 
nagy előnyei. S a történelemnek éppen úgy joga van követni a 
divatot, mint a gondolkodás bármely más szektorának. A veszélyt 
abban látom, hogy a mentalitástörténetet - ha nem is telje
sen, de majdnem a mélyben meghúzódó tényeken kivül szemlélik. 
Amint az előbb mondtam: nincs felépítmény alap nélkül. Sokkal 
inkább híve vagyok a tudattalant, a mélységeket kutató "ob
skúrus" történelemnek, mint ennek a csillogó és könnyű törté
netírásnak, amely sokkal könnyebb, mint a társadalom- vagy 
gazdaságtörténet. Azt kellene megvizsgálni, miért van éppen 
most divatban? A Nyugat problémája ez. Nem hiszem, hogy Ma
gyarországra is érvényes lenne. Arról van ugyanis szó, hogy a 
nyugati történeti gondolkodás a mentalitásba menekül. Ott ta
lál alibit. Az igazi kérdés azonban az: vajon egy napon sike
rül-e a szociológiának meghatároznia önmagát, tárgyát, módsze
reit és képes lesz-e a történelem társulni a militáns szocio
lógiával. Nekünk történészeknek sikerült a találkozás az an
tropológiával, társadalom-pszichológiával s egyéb olyan szek
torokkal, mint pl. a kvantitatív stb ., de nem sikerült igazén 
megragadnunk a szociológiát. A holnap nagy történésze az lesz, 
aki történeti szociológiát fog művelni: ellenőrizhetőt és el
fogadhatót .

Kérdés: Miben látja annak okát, hogy az Annales kö
réhez tartozó történészek oly kevéssé érdeklődnek mér a XIX. 
század ir&nt, és szinte egyáltalán nem foglalkoznak a leg
újabb korral?

Válasz: Egyrészt nincs kidolgozott módszertana a leg
újabb idők kutatásénak, másrészt veszélyes. Veszélyes dolog a 
közelmúlttal vagy a jelennel foglalkozni egy olyan társadalom
ban, amely szemet huny a lényeges problémák előtt. Történész 
vagy szociológus, aki arra akarna választ adni, milyen is va
lójában a mai Franciaország, egy sor nehézséggel találná szem
ben magát a kormány, az ellenzék részéről. Ha nem ad igazat 
sem egyiknek, sem másiknak, egyhangú elitélésben lesz része. 
Harmadsorban pedig a történészeket nem képzik kortörténeti ku
tatásokra. A jelent s a közelmúltat kutatók semmiféle törté
nész-képzésben nem részesültek. Nem intellektuális, hanem kép
zésbeli gyengeségről van tehát szó. Tévedés azt hinni, hogy 
hozzánk minél közelebbi korszakról van szó, annál könnyebb a
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történész dolga. Telve van csapdákkal. A XIX. század vége, a 
XX, század eleje pár excellence nehéz korszak.

Kérdés; Miért?

Tála szí Olyan korszak ez, melyről gyors értékítéle
tet alkottunk. Megelégszünk egy-egy dokumentummal, egy-egy 
személyiség értékelésével. Pedig sokkal bonyolultabb e korszak 
története. Pontosabban kellene látnunk, nji is egy újság, mi 
egy bank, mi a népi kultura 1900 körül? Én mégggyerekkorómban 
nem franciául beszéltem, hanem egyfajta tájnyelven. Azután a 
kötelező, világi elemi iskola száműzte a tájnyelvet s nagyjá
ból egységes képzéfet nyújtott az elitnek s a tömegnek egy
aránt. Uj eszközöket adtak azok kezébe, akik fent voltak, a 
többiek irányítására, s a társadalmi emelkedés szükségletében 
lévőket megtanították elárulni a népi osztályokat. Ezt a lénye
ges problémát félreteszik. Sokkal egyszerűbb kérdéseket vizs
gálnak! az irnl-olvasni tudás fokát, terjedését. Persze fontos 
ez is , de nem ad kulcsot a lényegi problémákhoz.

Kérdés; Ma Franciaországban mi képezi a demarkációs 
vonalat az egyes történészek, történészcsoportok között? A po
litikai-ideológiai hovatartozás döntő-e? S ha igen, vajon ez 
a demarkációs vonal mindenekelőtt a marxista és nem marxista 
történészek között huzódlk-e?

Válasz! Izgalmas a kérdés, de a válasz meg fogja 
lepni, Nincs egyetlen olyan francia történész sem, aki ne 
lenne "marxizáló". Egyetlen egy .sem. Mert aki komolyan ellene 
van a marxizmusnak, az. mellébeszél. Egy napon azt mondottam 
Lucien Pebvrenek, aki a polémia embere volt! (Én nem szeret
tem a polémiát.) "Képzelje, hogy utón van. Maga előtt egy ko
csi, mely akadályozza. Neklmegy a kocsinak. Baleset. Eredmény: 
az útnak ugyanazon a szakaszén maradnak mindketten. Attól még 
aem lesz nem marxista az ember, ha nem olvassa Marxot vagy 
nem figyel oda a marxista kijelentésekre. Hiszen ezek annyira 
áthatották a nyugati gondolkodást, hogy nem lehetséges nem- 
-marxistának lenni. Ez éppen annyira lehetetlen egy nyugati 
ember számára, mint teljesen ateistának lenni, egészen elsza* 
kadni a katolikus egyháztól - az ember nem győzi az egyházzal 
való állandó szakítást. A marxizmushoz kötő szálak ugyan fino
mak. Minden francia történész marxista, még a jobboldaliak is.

Kérdés; Ebben igy nem értünk egyet, de elfogadom, 
hogy valamilyen formában mindegyikükre hatott természetesen a 
marxizmus. Többségük talán nincs is ennek tudatában.

Válasz; A történelem fele nem tudatos - álom. A fő 
probléma az elkötelezettség kérdése. Nem elkötelezettnek lenni 
valamelyik irányban - ez annyi, mint lehetetlent kivánni.Világ
nézetem foglya vagyok, amelyet nem magam fabrikáltam.Azt hiszem, 
a fiatal Marx mondta! "a  társadalom gondolkodik bennem". Kép
zelje  azt, hogy a társadalom nem zavartatja magát, gondolko
dik a történészek helyett. Egyszer ezt gondolja, máskor azt.
(Nem azért, mintha a történészek a saját maguk analizáláséval 
töltenék az Idejüket. Egyébként a legjobb történész az önkri
tikus ember.) Szó volt objektivitásról - szubjektivitásról. Ez



11

XIX. századi probléma. Ma már nem létezhet. Franciaország nem
régiben átélt egy forradalmat. Az emberek nem hiszik . Kissé 
könnyedén fogták fe l , gyakran nevetségesnek tartották az 
1968-as eseményeket. Pedig forradalom volt - kulturális for
radalom, tehát az életforma forradalma. De egy kulturális 
forradalom nem áll meg félúton, Nyomot hagy. Es ha a menta
litás vizsgálata annyira divatba jött, ez azért is van, mert 
az életforma megfigyelésén alapszik. S ha a mentalitások vál
toznak, ha az életforma változik, előbb-utóbb a társadalom is. 
Ha pedig nem változik gyorsan, összeomlik. Minden történész
nek szembe kell néznie ezzel az aggasztó kérdéssel. S a kul
turális forradalom, amely igen messzire megy, ae én generá
cióm tagjaiba is beleütközik, viselkedésükbe, életmódjukba, 
ők másfajta nevelésben részesültek. Nem szentek, s ők is eb
ben a században élnek. Lucien Febvre és Marc Bloch számára 
könnyű volt. Győztes, nyugodt Franciaország vette körül őket 
és semmi sem megnyugtatóbb, mint legerősebbnek lenni vagy an
nak hinni magunkat. Mi azonban az ő örököseik, 1940 örökösei 
vagyunk. Kérdezze meg a lengyeleket, őrzlk-e 1939 emlékét. 
Franciaország hirtelen összeomlása elképzelhetetlen volt a 
magamkorabeli, a keleti határról származó ember számára. Pedig 
mi is harcos nép vagyunk; ha nem is rendelkezünk olyan szinte 
valószínűtlen bátorsággal, mint a magyarok vagy a lengyelek.
Ez volt a döntő élmény generációnk számára. Az újraindulásnál 
kitartásunk mellett az is segített, hogy a háború biológiai
lag megkimélt bennünket. Sokkal kevesebb embert vesztettünk, 
mint az első világháborúban. Azt hiszem, Németországban még 
máig sem sikerült a veszteségek űrjét betölteni. Ezért éled
nek nehezen a társadalomtudományok. Azután 10 évet töltöttem 
Észak-Afrikában. Mindenütt Franciaország összeomlásával talál
koztam. Nem mintha nem tartottam volna természetesnek, hogy 
Franciaország elhagyja Algériát, hogy Algéria független le
gyen, de mégsem lehet azt mondani, hogy ez a francia történe
lem diadalainak egyike volt. Elveszítettünk egy gyarmatbiro
dalmat a XVTII. században, elveszítettünk egy gyarmatbirodal
mat a XX. században. Mást sem teszünk, csak elveszítjük, 
amink volt. többé kevésbé jogosan, de mégiscsak veszitünk. A 
világ nem teszi lehetővé Franciaország számára az expanziót. 
Valahányszor elhagyjuk a hatszöget, balszerencse ér. Talán 
ez jogos, talán logikus is , tény, hogy mindig igy volt. Me
hettünk bárhova, Nápolyba vagy Kanadába, Tuniszba, Algériába, 
vagy Indonéziába, mindanhonnan hazaküldtek. A történészt ez 
sokk-ként éris hogyan reagáljon? Nem vagyok kétgarasos nacio
nalista, lotharlngiai vagyok, s azt akarom, hogy a rajnai ha
tárt tiszteletben tartsák. Es gondolom, a magyarok sem lelke
sednek, ha Erdélyről van szó. Bele kell nyugodni mindebbe, de 
ez együtt kell, hogy járjon mentalitásunk megváltoztatásával.

Kérdés; Áttérnék egy egészen más kérdésre, amely a 
magyar történészeket sokat foglalkoztatja. Nem tudom, ugyen- 
ez-a a helyzet Franciaországban? A történész és a közönség 
kapcsolatára gondolok, a történetírás hatékonyságának problé
májára, Az uj tudományos eredmények milyen széles közönségre 
hatnak, mennyiben tükröződnek az általános- és középiskolai 
oktatásban? Es nem utolsósorban egyáltalán van-e olyan törek
vés általában az Annales történészei részéről, hogy eredmé
nyeik minél szélesebb körben hassanak, formálják az emberek 
történelmi tudatát?
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Válasz! Nagyon nehéz kérdés. Kétféle történész van: 
az Igaziak s akik kevéssé azok, akik népszerűsítenek, törté
nelmi regényeket irnak. Az utóbbiaknak széles közönségük van, 
az előbbieknek egészen szűk. Ugyanez a helyzet a televízió
ban! eseménytörténet, politikatörténet, regényes történelem 
televíziónézők m illiói előtt zajlik , de ha vitamüsor van, 
hat, hét, talán húszezer ember hallgatja. Kétféle történeti 
ismeret van: az egyik a népszerű, az események ismerete. Ezt 
propagálta azelőtt az általános iskolai oktatás is , de ma már 
ennek vége. Az általános iskolai történelemoktatás igen sokat 
fejlődött, de egyúttal elvesztette hatékonyságát. A régi okta
tás alkalmas volt arra, hogy képei megrögződjenek a gyermekek 
emlékezetében. A mai oktatás nem hatol be olyan erősei, az 
Annales tőrténetirása pedig csak egy elit közönségre hat. Az 
előfizetőink száma nem éri el a 10 ezret, bár Lucien Febvre 
és Marc Bloch idejében számuk 500 alatt volt. Az előfizetők 
számával azonban természetesen nem mérhető le a hatás - h i
szen a példányokat is, de az intellektuális hatást is átadják, 
az is cirkulál, s igy a hatás megsokszorozódik. A felépítmény 
szféráján azonban nem lép túl, nem hatol az alapokig. A kor
mányzat részéről pedig semmiféle erőfeszítés nem tapasztalha
tó e történetirás befolyásolására. Illetve inkább úgy kellene 
fogalmaznom, hogy nem létezik intelligens és veszélyes törté
nelem-oktatási politika. A történelem-oktatás célja nálunk 
nem az, hogy patriotizmusra neveljen, vagy a Franciaország 
iránti hűséget, odaadást felkeltse. A maga számára talán kü
lönösnek hangzik, de a történészek szembeszálltak a történe
lem politikai célokra történő alkalmazásával. Kiment a divat
ból az a történelemtanitás, amely a németek ellen hősiesen 
helytálló kis elzászi lény történetét tanitotta. Valóban ki
ment a divatból. Az is nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a francia 
patriotizmus ügye az általános iskolai történelem-oktatás se
gítsége nélkül nagyon nagy problémát jelent. A kormányzat nem 
vesz tudomást róla, de ha akarná sem tudná megoldani ezt a 
kérdést. Az a kissé burzsoá történelemoktatás, ami 1968-ig lé
tezett, igen, az hatásos volt, veszélyességével együtt. Nem 
hiszem, hogy a történelemoktatás orientált lenne.

A tudományos történetirás minden irányban tanúbizony
ság, nem feltétlenül a ma vagy akár a holnap politikája számá
ra. A fizika állhat egy kormány szolgálatéba, amely végül majd 
alkalmazza, de nincsen kapitalista és szocialista fizika , Tör- 
ténetirós viszont nemcsak egy van.

Kérdés: Megismételném, törekszik-e arra, hogy mun
kássága minél szélesebb körben ismertté váljon? Ezt úgy gon
dolom, megkönnyítené a francia történetírásnak az az irigyelt 
sajátossága, hogy a történettudomány nyelve nagyon közérthe
tő, igen közel áll a mindennapi nyelvhez.

Válasz: "Franciaország történelme" cimü munkán dol
gozom. A könyvnek nagy sikere lesz, bár nem érdemli meg. Ha
tása csak 10-15 évvel megjelenése után jelentkezik majd. Az 
Annalest hosszú ideig az eretnekség melegágyénak tartották,
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olyan emberek gyülekezőhelyének, akik. másként gondolkodnak, 
mint a többiek. He higgye, hogy könnyű volt Ducién Pebvrenek, 
Marc Bloohnak és nekem. Mindenki ellenünk volt. Harcolnunk 
kellett. Ma az Annales az "establishment" része, tehát meg
változott a helyzete.

Kérdés: Hátrányosan hat ez az állapot az Annales-
ra?

Válasz: Aki benne van az "establishxnent"-ben, azt a 
társadalom, hogy úgy mondjam, fe lfa lja . Hem ismerek ennél ve
szélyesebb szellemi állapotot. Hem szeretem a sikert. Őszin
tén mondom szivesen hátatfordítanék neki. Az ember elveszíti 
a szabadságát.

Kérdés: Hem örül a történész az olyanfajta sikernek, 
hogy sokan olvassák, hogy az általa vagy a hozzá közelálló 
történészcsoport által vallott nézetek, történelemszemlélet 
esetleg egyre szélesebb körben válik elfogadottá?

Válasz: Az Annales-nek sikerült teljesen átalakíta
nia a francia történetszemléletet. Jól van. De most diadalmas
kodik s ez veszélyes. Az egész világon ismertté váltunk. Hem 
kerestük a sikert.

Kérdés: Milyen uj törekvések jelentkeznek a francia 
tört éne tir ás bán?

Válasz: Hem létezik jobboldali, konzervativ törté- 
netirás. A háború előtti akadémikus történelem - legjobb tu
domásom szerint - eltűnt. A Eevue Historique teljesen egyet
ért az Annales-lal. Kincsen egyetlen folyóirat sem, mely el
lenséges lenne velük szemben. Elvesztettük ellenfeleinket s 
ez a légsajnálatosabb dolog a világon. Az Annales sohasem volt 
ellenséges a marxizmussal szemben, de sajnos, marxista törté
netírás alig létezik Franciaországban. Talán majd 10 év múlva. 
Ma azonban még nincs itt, hogy szembesítse magát velünk. Az 
Annales meg lenne mentve, ha erőteljes ellenféllel találná 
szemben magát.

Kérdés: Köszönöm aa interjút. Keveset beszéltünk 
saját munkásságáról. Most csak annyit: min dolgozik jelenleg?

Válasz: Az anyagi kultúra története I I .  és I I I .  kö
tetét fejeztem be "Piacgazdaság és kapitalizmus" illetve "A 
világ felosztása" címmel. Az egész világon ellenségeket fogok 
szerezni a kapitalizmus előtti kapitalizmus vizsgálatával. So
kan vannak (jobb- és baloldali történészek), akik azt állít
ják, hogy nem volt kapitalizmus az ipari forradalom előtt, a 
XV-XVIII. században. A munka során alkalmam nyilt újra elol
vasni Marxot, egész életművét, ami nem kis erőfeszítést jelent 
egy - helytelenül - polgárinak nevezett történész számára.
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Különösképpen a kommentárok nehezek. A Szenfcirés nyelve egy
szerű, de az egyházatyák kommentárjai elviselhetetlenek.

Boros Zsuzsa

MTA Történettudományi 
Intézet
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A szocialista országok tör- 
ténetirásának bemutatására szánt szá
njaink sorában az itt következőt 
Csehszlovákia törtónetirásának kí
vántuk szentelni. Az erre a célra 
összegyűjtött és kiválogatott anyag 
azonban olyan gazdagnak és terjedel
mesnek, egyben viszont mégis nélkü
lözhetetlennek bizonyult, hogy kény
telenek voltunk azt kettéosztani és 
ebben a számban a szlovák, a követ
kezőkben pedig a cseh történészek 
cikkeit közölni. Hogy Csehszlovákia 
történetirásának ilyen nagy teret 
kell szentelnünk, az termeszetszerü- 
en következik abból a tényből, hogy 
talán egyetlen szomszédnéppel sem 
fonódott össze olyan szorosan törté
netünk, mint a szlovákokéval, más
részt abból is , hogy a marxista tör- 
ténetirás elvi-módszeri problémáiban 
különösen a cseh történészekkel 
folytattunk igen termékeny párbeszé
det, amelyből sokat tanultunk. Nyil
vánvaló, hogy mint eddig is , ezúttal 
is le kell mondanunk a teljesség 
igényéről s éppen csak felvillant
hatjuk a csehszlovák történetirásból 
a korszakok, problémafelvetések és 
szerzők gazdag választékának jelzé
seit, abban a reményben, hogy olva- 
sónik ennek alapján meg fogják ke
resni a módját a bővebb, alaposabb 
tájékozódásnak.
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KERESZTÉNY HIT TÉRÍTÉS A NAGYMORVA BIRODALOMBAN CIRILL 
ÉS METÓD MISSZIÓJA ELŐTT

Konstantin-Cirill nagyszerű müvének tanulmányozása, 
mely Rastislav nagymorva fejedelem kezdeményezésére keletke
zett és a Metód érsek vezetése alatt működő nagymorva iskola 
érdemének, köszönhetően virágzott ki. megköveteli, hogy felte
gyük a kérdést: a thessalonikéi testvérek milyen kulturviszo- 
nyokat találtak a Nagymorva Birodalomban, és hogyan kapcsolód
tak hozzé azokhoz.

A Konstantin-Cirill és Metód müvéről szóló tudomá
nyos munkákban a szerzők általában csak mellékesen érintik a 
nagymorva fejedelemségnek a bizánci misszió tevékenysége előt
ti keresztény hitre téritését. A mainzi szinódus 852-ből szár
mazó határozatából indulnak ki, Rastislav követségének bizán
ci tudósitásából, valamint Pribina nyitrai templomának építé
séről megmaradt emlékekből. E tekintetben úttörőnek tekinthe
tő A .V . Iszacsenko munkája, "A műveltség kezdetei a Nagymorva 
Birodalomban". [1] A szerző a szlovén I.Grafenauer [2J és 
A. Szobolevszkij [.3] orosz szlavista módszertani és tárgyi 
eredményeit gyűjtötte össze. Azóta a Cirill és Metód előtti 
időszak vizsgálata egy kicsit előbbre lépett; s ez főleg 
Jozef Cibu'lka és mások munkájának eredményeként történt. [4] 
Mig A .V . Iszacsenkonál a probléma nyelvtudományi megközeli- 
tése dominál, addig J . Cibulkánál a történelmi i l l .  művészet
történeti aspektus áll az előtérben. A megmaradt források kü
lönböző jellege megnehezíti a komplex tudományos vizsgálatot. 
Mivel a kifejezetten történelmi források elég szegényesek, a 
nyelvtudományi és régészeti anyag használata nélkül nem jutha
tunk el a régi Morvaország, i l l .  a IX . sz. második felében a 
nyitrai i l l .  nagymorva fejedelemség keresztény kultúrájának 
objektívabb képéhez. A nagymorva korra, főleg annak a kezde
tére vonatkozó mai eredmények, uj régészeti felfedezések, va
lamint az ószláv szövegek anaíizise megmutatják a nagymorva 
őseink kultúrájába való mélyebb betekintés lehetőségeit. 
(Emellett persze még messze vagyunk attól, hogy elmondhassuk: 
sikerült helyes képet kialakítanunk a felső dunai szlávok bi
zánci térités előtti történeti-kulturális viszonyairól.)

A későbbi szláv területek őslakosságának a keresz
tény kultúrával való első kapcsolatait arra az időre teszik, 
amikor még szláv őseink a Kárpátokon túli őshazájukban tartóz
kodtak. így állitólag Marcus Aureliusnak a kvádok ellen veze
tett expedíciója során, a római légiókban lévő titkos kérész-
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tények az életet adó esőért könyörögtek, minek bizonyitékául 
a Marcus Aurelius római oszlopán levő relief ábrázolás szol
gál. [51 Nyugodtan feltehetjük a keresztény ideológia és in
tézmények csiráinak meglétét a "limes romanus" területe men
tén, azaz a mai Szlovákia délnyugati részén is, I I .  Constan- 
tius (337-361) és utóda, I .  Valentinianus (364-375) által a 
germánok kvádok ellen vezetett hadjáratok idején. Hogy ez a 
feltételezés helyes-e, az talán azoknak a régészeti kutatá
soknak a segítségével dönthető el, amelyek Rusovcén (Oroszvár), 
Gerulata római város helyén folynak.

Ennek a Duna-medencei elsődleges kereszténységnek a 
vizsgálata során figyelmeztetni kell a gót (Alduna), gepida 
(Erdély) és longobárd (Eszak-kelet-Pannonia) törzsek, de még 
a Sirmium (később Szávaszentdemeter) központtal rendelkező 
romanizált lakosság soraiban, Pannóniában is meglévő aria
nizmusra. [61 Innen ismert Fontinus püspök, mint a keresz
tény monoteizmus uj értelmezésének szerzője, akinek követőit 
fociniánusoknak nevezték e l . [71 A IV . sz. végétől egészen 
582-ig Sirmium a Római Birodalom keleti részével maradt admi
nisztratív kapcsolatban, mig Baján avar kagán meg nem hódí
totta. Itt az arianizmus követőinek szabályait elfogadó (ge
pida hatású) püspökség is működött. A pannónlai arianizmus 
nyugtalanította a római ortodox hit követőit, mint Ambrosius 
milánói, továbbá Márton toursi és Severinus frank misszioná
riusokat. [81 Egy másik, a mai Szlovákiához viszonylag közel 
fekvő pannónlai központ volt Savaria (Szombathely), ahol az 
ottani, talán püspöki bazilikát 454-ben földrengés pusztítot
ta el, [91 Kisebb központok voltak Aquincum és Brigetio (Ó- 
szőny)..Á mai Szlovákia területén lévő római lelőhelyekről 
(Cerulata, Pozsony, Dévény, Stomfa és a Komárom melletti Izsa 
község) eddig még hiányoznak a kereszténység hatását igazoló 
konkrét bizonyítékok.

A "népvándorlás kora", főleg a Duna medencét Ille 
tően, állandó politikai változásokkal tűnik ki, azonban még 
a hun törzsek uralkodása sem jelentette a keresztény ideológia 
eltűnését. Ellenkezőleg, a római kereszténység alapjai a szlá
vok megérkezéséig fennmaradtak. A keresztény kultura eme el
sődleges fázisának bukását a VI. és V II .  sz. határára lehet 
helyezni. A kereszténység felélesztésére törekvő kísérletek 
elszigeteltek és majdnem hiábavalóak voltak. Ilyen kísérlet
nek tekinthető Amanda szerzetes tevékenysége is , aki éppen 
Samo birodalmának fennállása idején jött át a Duna innenső 
oldalára, 111, a római utak szempontjából a Duna túlsó part
jára, ahol mint tetteinek krónikása megemlíti, nem boldo
gult. [101 A Safliot fejedelmüknek megválasztó felsődunai 
szláv törzsfőnökök környezetében a keresztény ideológia a 
frank hóditó politika eszközének bizonyult. Emellett Samo, 
bár a Frank Birodalomból származott, nevét tekintve talán a 
zsidó kereskedőréteghez tartozott.

Úgy tűnik, hogy a dunai szlávok és a későantik kul
tura közötti első érintkezések korába néhány kultikus szokás
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tehető, melyek a római későantik és korakeresztény kultura ma
radványaival függnek össze, pl. a téli napforduló ünnepségei, 
koledálós (betlehemezés), a nyári napforduló megünneplése, 
Rosalia, pünkösd stb. Időben ide lehet elhelyezni néhány ró
mai, fogalom 'átvételét is  (tegula-tehla, acetum-ocot, vinum-vi- 
no, castellum-kostol, arca-raka, rakva) és talán germán ere- 
detüekét is (kuning-kn^dz, knaz, skilling-stljaz, kinta-c^ta, 
cetka stb .) .

A keresztény műveltségnek a szlávok által betelepült 
Duna menti vidékeken bekövetkezett hanyatlása a Eredegar-féle 
krónika szövegéből is kiérezhető. Ezt a hanyatlást nem kis 
mértékben az avaroknak Pannónia alsó részében történt megte
lepülése is okozta, ami a V I. sz. végén az egyházi szervezet 
teljes megszűnéséhez vezetett. Ebből az időből számos ré- 
likviumgyüjtemény elvitele és egyházi hivatalnokoknak Pannó
niából, az avarok elől való elmenekülése ismeretes. [11] 
Nehezen képzelhető el olyan állapot, hogy Pannónia teljes ré
gi lakossága az avar uralom alatt rögtön pogánnyá vált volna. 
Inkább a már kereszténnyé vált lakosság fokozatos kihalásával 
kell számolni, ami talán teljesen nem is tűnt el, mivel a ke
resztény kultura bizonyos elemei megmaradtak Sirmium, Pécs, 
a Balaton környékén, és talán a közép-Duna felső részén, a bé
csi erdő környékén, egészen a V III . sz. végéig.

A Duna-menti szlávok keresztény hitre térítésének 
kezdeteit a IX . sz. első harmadára szokás helyezni, mivel 
feltételezik, hogy az Avar Birodalom felbomlásáig kialakultak 
Pannóniában a missziók létrejöttéhez szükséges feltételek. 
Eközben a bajor, az itáliai és a bizánci missziókat emlitik, 
de nem számolnak az Aquileia. Salzburg és Passau környezeté
ből eredő szláv elemek részvételével. Továbbá elfeledkeznek 
az avar kaganátus alatti, a 791-es frank-avar háború kirobba
nása előtti krisztianizáció lehetőségeiről. [12] Az Avar Bi
rodalom uralma alá kerültek valamikor a V III . sz-ban olyan 
területek is , amelyek később, az avar kaganátus felbomlása 
után az ómorva fejedelemség részeivé váltak. Itt Rugia keleti 
részéről van szó (ezzel az elnevezéssel azt a területsávot je
lölik, mely a Duna bal partján a Cseh Erdőtől a Morva Mezőig 
terjed) a Kamp folyóig. Az avar kaganátus szférájába tarto
zott a mai egész Dél-Szlovákia, bér eddig a keresztény térí
tésnek alávetett szláv lakosságról tanúskodó V III . sz-i régé
szeti leleteket innen nem ismerünk. Jóllehet, a zalavári ku
tatások eredményeinek átértékelése által bizonyos lehetőségek 
adódnának erre. £13] A krisztianizációnak eme kezdetei annak 
a szinódusnak a határozataiból ismeretesek, melyet valahol a 
Duna partján tartottak 796-ban, [14]

E szinódus határozatait csak részben ismerjük, 
Paulinus aquileumi pátriárka feljegyzéseiből, aki a katolikus 
hit harcos követője volt. Paulinus pátriárka mór a 792-es re- 
gensburgi szinóduson fellépett a Félix urgeli püspökkel szem
beni vitában (Urgel - város a spanyol Katalóniában), mikor az
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olvan véleményt vallott (Elipandus toledói püspökhöz hasonló- 
an), hogy Krisztus az istennek nem saját, hanem adoptált fia . 
Paulinus Félix nézeteinek megcáfolására a 798-799-es években 
egy polemizáló Írást is irt (a három könyvről) [151. Pauli- 
nusnak az érdeklődése az Avar Birodalom területén folyó ke
resztény térités iránt nyilván a hitoktatással volt kapcsola
tos, ami az említett 796-os szinódus fennmaradt jegyzetanya
gából is kitűnik.

A szinódusról szóló aquileumi feljegyzésekből meg
tudjuk, hogy 796-ban léteztek u .n . "predicatores illius  tér
ré "- ^  azaz az avarok (és a szlávok) földjén tevékenykedő 
misszionáriusok, kiket a megkeresztelés módja szerint Pauli
nus három csoportba osztott. Egyesek sacerdotes-papok voltak, 
akik a Szentháromság jegyében kereszteltek, amit szintén fe 
lül kellene vizsgálni. Kereszteléseik jogerősek voltak. Mások 
klerikusok voltak, akik a pap által a Szentháromság jegyében 
megáldott vizzel kereszteltek, kereszteléseiket nem kellett 
megismételni, de a keresztség érvényessége végett a keresz- 
telendőnek alá kellett vetnie magát a kezek vizbemártási 
szertartásának. A harmadik csoportot a műveletlen kleriku
sok - clerici illiterati - képezték, akik hitvallás és a 
hármas formula nélkül, azaz Jézus Krisztus említése nélkül, 
vizbemártással kereszteltek. Mivel az ortodox nézet szerint 
a megáldatlan viznek a keresztelés során a Szentlélek nélkül 
nincs lelki hatása, az ilyen keresztelések nem voltak érvé
nyesek.

A "műveletlen klerikusok" keresztelési módjával 
összefüggésben fel kell hivni a figyelmet arra az ismert 
tényre, hogy az ir-skót misszionáriusok (Brittones) szintén 
közönséges megszenteletlen vizzel kereszteltek, [16] bér 
biztosan betartották a megfelelő orto>dox keresztelési formu
lákat. Más forrásból tudjuk, hogy az ir-skót szerzetesek pon
tosan betartották a latin keresztelési formát, amiért Wein- 
fried Bonifác püspökkel az élükön az angolszász misszionáriu
sok támadták is őket. [171 A kezdetek szempontjából a harma
dik csoportban nem csak műveletlenek vannak, hanem inkább a 
pannóniai arianizmus maradványainak követői.

A második oldalon Paulinus részletesen foglalkozik a 
megkeresztelendőknek a keresztség felvételére hitoktatással 
történő előkészítésével, amit husvétkor és pünkösdkor tömege
sen végeznek. A keresztség felvételének hitoktatással történő 
előkészítéséről, ennek fontosságáról és a "pogányokkal" való 
türelmes bánásmódról a keresztény ortodoxia egy másik jelentős 
képviselője is beszél, Alkuin, Nagy Károly udvari iskolájának 
professzora. [18]

Paulinus feljegyzései nem tartalmaznak semmi konkré
tumot a Pannónia illetve a mai Szlovákia területére irányuló 
aquileumi és bajor missziókról, hanem csak általában szólnak 
a volt Avar Birodalom területén, i l l .  annak nyugati részén
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végbement krisztianlzécióról; ezek kezdete talán az avarok 
ellen folytatott első, 791-es hadjárat előttre esik. Nem zár
ható ki, hogy a Y I I I .  sz. nyolcvanas éveiben Tassil bajor fe 
jedelem és az avar kagán között szövetségkötésre is sor ke
rült. 1191 Az avarok és a szlávok közötti missziós tevékeny
ség központjaként Aquileumon és Salzburgon, il l . azok Maria 
Saal-i karintiai archipresbiteriális központján kivül számí
tásba jön Passau és az Avar Birodalom határán fekvő több 
bencés kolostor: Kremsmünster, Mondsee és Niederalteich.

A szinódusnak más jelentősége is volt, mégpedig a 
jogi dikció szempontjából. Ez volt az utolsó olyan szinódus, 
melyen a bajor püspökök mint az aquileumi pátriárka suffraga- 
neusai vettek részt.Hamarosan ugyanis (798-ban) Nagy Károly 
kezdeményezésére Salzburg központtal létrejött a bajor egy
házi tartomány (provincia), és ezek alapján feltehetjük, hogy 
a szinóduson már szó volt a bajor püspökségeknek a aquileumi 
pátriárka jurisdikciója alóli kiváláséról. Ezek voltak azok 
az "alia'f-k [20], amiket Paulinus feljegyzései közelebbről 
nem taglaltak.

Azoknak a régészeti feltárásoknak a sorén, amelyek 
Valy u Mikulüice mellett folynak, és amelyeket Zalaváron vé
geztek, tekintettel kellett volna lenni a V I II . sz. végére 
tehető elsődleges krisztianizécióra. Emellett azt sem szabad 
elfelejteni, hogy az orto>dox keresztény misszionáriusokon 
kivül a különböző, nem ortodox szektákból eredő misszioná
riusok is léteztek, létezésüket közvetve Paulinus feljegyzé
sei is alátámasztják, miszerint a papok által végzett keresz
telések során meg állapitotték, hogy a Szentháromság jegyében 
kereszteltek, mig az u .n . műveletlen klerikusok által végzett 
keresztelések során a keresztelési formulában nem említették 
Jézus Krisztus nevét. Joggal vélhetjük azt, hogy a V III . sz. 
végén nem csak a pannóniai, hanem a bajor és longobard terü
leteken is léteztek olyan szekták, melyek tagadták Jézus 
Krisztus istenségét. Ezek között a kivülről kifejezetten szer
vezetlen ariénusokon il l . pannóniai fociánusokon kivül biztos 
ismereteink vannak a V II . és V III . sz. határán a bajorországi 
u .n . bonosiánusokról (Bonocius trieri püspök követői), akik 
a Szt.Salabergről szóló legenda szerzője szerint Jézus Krisz
tust istenség nélküli egyszerű embernek tartották. [21]

Az egyszerű nép keresztény hitre irányuló térítésé
nek ilyen kezdeti lépései esetenként az avar kagénok és kí
séretük egyetértése mellett is történhettek, hiszen egy ré
szük a későbbiek során szintén áttért a keresztény hitre. 
Lehet, hogy az avar törzsfőnökök egy része a Bizánci Biroda
lom misszionáriusainak hatása alatt állott, amiről annak az 
avar kagánnak a neve is tanúskodik, aki §05-ben a Fisch fo 
lyóban való megkeresztelkedése sorén az Abrahém nevet vette 
fe l , mig egy másik avar törzsfőnök ugyanabban az évben a 
Teodor nevet kapta. [22] Igaz, az avaroknak ezek a csoport
jai Nagy Károly szolgálatába léptek és abban az időben vették
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fel a kereszténységet, amikor a Duna-menti avar uralom már 
szétesett. Az avaroknak tálén az a része, mely nem vetette 
aló magét a frankoknak, Kruma bolgár kén szolgálatába lépett.

A keresztény kultúrával megismerkedő első szláv ele
me k a tenger-melléki hor vétók voltak, azután a karinthiai és 
kranszkói szlovének. Ezért Felső-Pannónia, főleg pedig az itt 
élő szlév lakosság krisztianizéciójának első fázisában a ba
jor, az itáliai és a bizánci misszionáriusok mellett nyugod
tan feltételezhetjük a salzburgi Karinthiából és az aquileumi 
Kranszkoból eredő szlév misszionáriusok tevékenységét is. A 
krisztianizéció első fázisának befejeződését, amely nem egy 
központból szervezett és igy széteső jellegű volt, aligha a 
bajor egyházi provincia 798-as megalapítása jelenthette, ha
nem inkább a megszűnt Avar Birodalom területén létrejött vi
szonyok konszolidálódása. Ennek időpontja megközelítőleg a 
822-825-ös évekre tehető, azaz a szláv-avar ellentétek meg
szűnésének éveire, Lajos horvét fejedelem felkelésének leve
rése és Ájtatos Lajos BBászárhoz fűződő vazallusi kapcsolatok 
megszilárdítása utáni időszakra.

A krisztianizéció második fáziséról csak valamivel 
tudunk többet, mint az első fázisról. Ezt a szervezés jellem
z i . E periódus végét a bizánci missziónak a Nagymorva Biroda
lom területére való megérkezése segítségével datáljuk. Az ó- 
morva és nyitrai területeken, i l l .  833-tól a nagymorva feje 
delemség területén végbement misszionárius tevékenységről 
azonban csak nagyon keveset tudunk. Nem kételkedhetünk abban, 
hogy a nyitrai fejedelemség területe a salzburgi érsekség 
szférájába tartozott, mivel 828-ban annak a képviselője szen
telte fel a Pribina fejedelem udvarában álló kőtemplomot.[231 
Úgy gondoljuk, hogy elfogadhatjuk D. Eapantnak Pribina német 
keresztény feleségére vonatkozó hipotézisét, [24] mivel tud
juk, hogy Pribina fiának, Kocelnek Bajorországban voltak bir
tokai, melyeket inkább örökölt, mint szerzett. [251 Általá
ban bizonyos zavar keletkezik, mikor Pribina kereszténységé
ről van szó, aki járatos volt a vallás dolgaiban és a keresz
ténységet, mint treizmi száműzött, 833-ban a salzburgi érsek 
udvarában vette fe l . [26] Ugyanúgy a IX . sz. első harmadában 
elég illogikusnak tűnik, hogy Pribinának egy keresztény nővel 
való házasságkötését nem az egyházi szokások szerint végezték 
volna. És itt fel lehet tenni azt a kérdést, hogy Pribina 
szülei esetleg nem tartoztak-e egy olyan keresztény szektába, 
melynek kereszténységét az ortodox társadalmi környezetben 
nem fogadták el érvényesnek. Ezzel a hipotézissel elkerülhető 
a frank vazallus-pogány és keresztény nő házassága körüli lo
gikátlanság és logikailag is érthetővé válna Pribina későbbi, 
már érvényes megkeresztelkedése. Ezen hipotézis hitelessége 
további hasonló analógiák keresését követeli meg.

Pribina Nyitráról való száműzésének és a nyitrai 
területeknek a Mojmir vezetése alatt élló ómorva fejedelem
séghez történt csatolásának az egyházi jurisdikció terén is
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megvolta!!: a maga következményei. Aligha lehet a Mojmir feje
delmi család Pribina elűzése előtti kereszténységében kétel
kedni, mivel a rendelkezésre álló forrásokból kitűnik, hogy
I .  Mojmir, annak Bastislav nevű unokaöccse, majd további ro
konaik - Svatopluk keresztények voltak. A fejedelmi családban 
egy pappal, Slavomirral is találkozhatunk. [27]

Mikor 798-ban Nagy Károly a pápa beleegyezésével a 
salzburgi püspökséget érsekség! rangra emelte,suffraganeusként 
annak juttatta a passaui? regensbugi, frelzingeni és sabeni 
(középkori kolostor és püspöki székhely Tirolban) püspöksége
ket. Ezzel kijelölte a bajor egyházi provincia határait. Ez a 
határ Aquileum és Salzburg között vitás volt, ezért 811-ben 
Károly határként a Dráva folyó vonalát jelölte ki. [281 A 
Salzburg és Passau közötti határ sem volt teljesen világos, 
mig egy 829-ből eredő okiratban, melyet bár sokan hamisnak 
tekintenek, a határt a Rába folyó vonala határozza meg. [29]
A Duna folyó balpartján a jurisdictió határai nem voltak 
Írásban meghatározva. Amig a régi morva missziós területekről 
volt szó, akkor ott nyilván a passaui püspök érvényesítette 
törekvéseit. Bár a történetírásban találkozunk olyan nézetek
kel, hogy Morvaország egyházilag nem tartozott Passauhoz, 
elég valószínű, hogy az avar hatalom szétesése után a rugiai 
morva területek ki voltak téve Passau missziós hatásának, és 
ezért hihetővé válik a morváknak Reginhar püspök által 831- 
ben történt megkeresztelésére vonatkozó hir is , bár az egy 
későbbi, tendenciózusan összeállított forrásból származik.[30]

A mojmiri fejedelemség passaui jurisdictióját a ba
jor püspökök 900-ból eredő panaszain kivül Hermanarik passaui 
püspöknek az a 867-es törekvése is igazolja, hogy saját ha
talmi szféráját egészen a Nagymorva Birodalommal a Tisza folyó 
mentén szomszédos Bolgár Birodalomig kiterjessze. [31] A kez
deményezés ehhez az akcióhoz bolgár részről érkezett és Német 
Lajos az akcióval nem Salzburgot, hanem Passaut bizta meg, ami 
azt bizonyltja, hogy 833 után a nyitrai területek is a passaui 
püspökség szférájába kerültek, i l l . a salzburgi érsekek le
mondtak a Nagymorva Birodalom keleti részéről. Ebben az érte
lemben alakították ki a nyitrai templom felszentelésére vo
natkozó Conversio megfogalmazásának korabeli betétjét is .

Nem jelent éktelen ebben az összefüggésben rámutatni 
a különböző védőszentek területi megoszlására. A Conversióból 
Szűz Mária, Mihály, Keresztelő Szt.János, Evangélista János, 
Péter, Pál, Rupert, István, Hadrián, Margit, Lőrinc templomi 
patrónusokról tudunk. Tipikus salzburgi védőszentek voltak 
Szt. Péter és Rupert, i l l . István, Salvator és Márton (Tre- 
isma). A passaui egyházmegyében Szt. István, i l l .  Mihály, Mó
ric , Salvator, Flórián, Hypolit voltak a fő védőszentek, 
Freizingenben István Dionyzos, Quirin, András, Mihály és Be
nedek, Aquileumban Chrysogon, Euphémia és Fortuna, Gradoban 
Hermagoras, Velencében Geminiánus, Teodor és főleg Szt.Márk, 
Sirmiumban 582 előtt Demeter, Ireneus és a vitás Andronikus, 
Sabariában Quirin. [32]
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Említett ük., hogy Pannóniában az avar támadások nyo
mása alatt megszűnt az egyházi szervezet, de helyenként fenn
maradt a kereszténység. Például Sirmiumban, ahonnan a Demeter 
ereklyéket Thessalonikibe vitték, fennmaradt Szt. Demeter 
kultusza; ezzel a X I. sz.-ban találkozunk újra, és a mai 
napig is megőrizte azt Mltrovica települése. [34] lehet, 
hogy a zalavári Hadrián kultusz is a római provincia koréból 
maradt fenn. [35i Kérdéses a pécsi és a savaxiai (Szombat
hely) kultuszok folytonossága. Pribina balatoni archipresbi- 
terátusén egyidejűleg a szomszédos bajor védőszentek (Rupert, 
István, Mihály) kultuszénak hatása is látszik.

Ha a mi területeinkről van szó, akkor Hypolit 
znojmói és zobori régi kultuszát a passaui hatáshoz sorolják 
és a nyitrai várdomb Bmerámusát a regensburgihoz. A Hyitra- 
-Párovcei István király kultuszáról aligha tételezhetjük fel, 
hogy eredetileg István vértanú kultuszáról lenne szó, amely 
különben Esztergomból ismeretes. [362 Salvator - Megváltó 
pozsonyi kultuszát eredete szempontjából szintén a IX . sz.-i 

bajor védőszentek közé lehet sorolni. Egyúttal megállapítható 
az észak-olasz kultuszok hiánya, ami ugyan nem zárja ki itá
lia i vagy bizánci misszionáriusoknak a Nagymorva Birodalomban 
való tevékenységét, hanem a kénonjog értelmében az idegen 
egyházmegye papjának kötelessége volt a passaui egyházmegye 
beleegyezését kérnie és emellett felszenteltségét Írásban 
igazolnia. Ezek nélkül egy idegen egyházmegye papja nem kap
hatott beleegyezést tevékenységéhez.

A Uagymorva Birodalom krisztianizációjának második 
fáziséra vonatkozó néhány értékes hir maradt fenn 863 előtt- 
ről. Ez az a hir, melyben a mainzi szinódust értesítik Albgis- 
nak Morvaország területéről való meneküléséről, ahol a keresz
ténység "ru dis", azaz nyers állapotú. [37] Sokkal értékesebb 
emlékek találhatók a különböző ószláv forrásokban. A Konstan
tin Élete c. mü XV. fejezetében az életrajziró megemlíti a 
három istentiszteleti nyelv: a latin, görög és a héber hívei
nek a szláv istentiszteleti nyelv ellenzőivel való küzdelmét, 
akik között frank "ariánusok, pópák és klerikusok" voltak. [381 
Ez a kitétel megőrizte számunkra a Nagymorva Birodalom egyhá
zi szerkezetének a képét. Az első helyen az archipresbiterek 
állottak, azután következtek a felszentelt papok és a fel- 
szenteletlen klerikusok.

Archipresbiteriélis rendszer volt a salzburgi egy
házmegye keretén belül a Dunántúlon, és a passaui egyházmegye 
keretén belül a Uagymorva Birodalomban. Elődeink az archi- 
presbitereket "espriíta"-nak nevezték (az Erzpriester - fő
pap - kifejezés bajor kiejtése szerint). [391 A Nagymorva 
Birodalom területén a IX . sz. közepén négy archipresbiteriá
tus létét lehet feltételezni; [40] ezek közül az egyiknek 
Nyitrán kellett lennie. Az ószláv szövegekben azonban az 
"esprista" terminust gyakran a görögös "ariénus" helyettesí
t i , bér az "esprista" kifejezést a XVI. - XVII. sz.-i szlovák
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Írásbeliségben is megtalálhatjuk még, és a régi magyar szó- 
használatban is ismert, ahol a vicearchidiakont jelölték ve
le, ami azt jelezné, hogy Konstantin és Metód az ószláv egy
házi nyelvhasználat kialakítása sorén nem fogadta el mindazt, 
amit a Hagymorva Birodalomban találhatott. Ha a magyarországi 
archipresbiteriális szervezetről van szó, akkor meg kell em
líteni, hogy már az egyházi hivatalok X I. sz.-i keletkezése 
során bevezették az archidiakonátus rendszerét, £4X1 mely 
különbözik a régi archipresbiteriónustól. A bajor archipres- 
biteriánus plébániákat a IX . sz. során meglátogatták a püspö
ki kar megyés-püspökének a meghatalmazottal, akiknek templo
mokat és az arohipresbiteriánus plébániák mellett iskolázott 
papokat volt joguk felszentelni. Mig Salzburg a IX . sz. má
sodik felének kezdete sorén megszüntette £42l a püspöki kar 
intézményét, a passaui püspökök továbbra is megtartották azt 
az egyházi joggal szemben az egész IX . sz. során. £431

Az ószláv Konstantin Élete a XV. fejezetben bizo
nyos tekintetben kronológikusan is megállapítja az ómorva és 
nyitrai területek krisztianizéciójának kezdeteit, amikor szem
rehányóan emliti, hogy a Hagymorva Birodalomban a frank papok 
az ellenlábasokról szóló tanítást hirdették. £441 Ismeretes, 
hogy ezt a tanítást a V I I I . sz. második harmadában Virgil 
salzburgi apát-püspök és ir-skót honfitársa, Dobdagrecus, ké
sőbbi passaui püspök terjesztették Bajorországban. Továbbá 
azt is megtudjuk a fent említett mü XV. fejezetéből, hogy a 
bajor papok nagyon alacsony büntetéssel Illették az "ember" 
megölésének meggyónésát, hasonlóképpen kígyók elpusztításéért 
sem járt különösebben nagy penitencia. A házastársi kötelék 
kérdésében is nagyon következetlenek voltak és végül még a 
pogány áldozatokat is eltűrték. Ezt főleg az egyházi és poli
tikai központoktól távoli nagymorva temetőkben talált áldo
zati adományok tanúsítják.

Ha azt is figyelembe vesszük, hogy Hajstíelav fe je 
delem közeli rokona, Slavomir mint "pap" - presbiter - is
mert, nem kételkedhetünk a hazai főúri családokból származó, 
bajor archipresbiterek által felnevelt szerény számú pap lé
tében.

A bizánci misszió 863-864-es megérkezése előtt a 
Hagymorva Birodalomban a passaui püspökség keretein belül 
alacsonyabb egyházi szervezet működött, és helyesen feltéte
lezhetjük archipresbiteriális plébániai iskolák meglétét is, 
ahol a passaui püspök elgondolásai és Kémet Lajos keleti 
frank király politikája szellemében nevelték a papi utánpót
lást. Igaz, az archipresbiteriális plébániák, melyek kiter
jedt területek templomait igazgatták, nem tették lehetővé a 
még mélyebb krisztianizációt. Hyilván csak a keresztény ideo
lógia formális elfogadásáról volt szó. Azonban ennek a mlsz- 
sziós tevékenységnek, ami a morva területek déli részén és a 
nyitrai területeken a V III . sz. végéig tartott, elkerülhetet
lenül nyilvánvaló nyomokat kellett hagynia Őseink egyházi szó-
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készletében, bár azok csak részlegesen hatolhattak be a Ci- 
rill-Metőd-féle irodalmi egyházi ószláv nyelvbe.

Az egyházi terminológiák Nagymorva Birodalom-beli 
863 előtti, azaz a bizánci misszió előtti problémaköre még má
ig sincs megfelelően feldolgozva. Ezen problematika vizsgálata 
során Melich J . [45] és Kniezsa I .  [46] magyar szlavisták 
munkáiból lehet kiindulni, akik a magyar nyelv szláv jövevény
szavainak problémájával foglalkoztak. Főleg Melich J. megálla
pítását kell hangsúlyozni, aki az egyházi ómagyar terminológi
ában két alapvető csoportot látott, éspedig az óbulgárt és a 
pannón-szlovént. A mai tudományos kutatások szemszögéből az 
utóbbiról inkább mint a pannón-morva egyházi terminológiai tí
pusról lehet beszélni, melynél a szertartási orientáció römai 
volt. Ennél a tipusnál nemcsak latin, han6m bajor és nyilván 
szlovén-horvát és szlovák-cseh eredetű terminusokat is talál
hatunk, igy a szláv nyelvek alapos történeti ismeretére van 
szükség.

Nem szándékozom összeszámlálni az összes latin egy
házi terminust, de néhány példán megmutatható a problémakör 
komplexitása. Például vegyük a mér emlitett "elprist"(jaíprit)j 
vagy az "ereik" (jarlik ) - érsek - terminusokat, ezek megvol
tak a szlovénben, szlovákban és kajkavban, a "kruz" forma az 
Isztriái szlávoknál és szlovákoknál ismeretes, az ördög jelen
téssel biró "nepriaznik" terminus a szlovákban ismert,_ még ha 
a német "unhold"-ból is ered, továbbá a szlovák és kajkav 
"cirkev" (egyház) terminust nem fed i az ócseh "cerkev", [47] 
a "résnota" terminus csak a szlovén nyelvben van meg, ha a Ga- 
ram folyó baloldali mellékfolyójának, a Neresnicának a neve 
nem is függ össze a resn (jobb) gyökkel stb.

A felsorolt példákkal arra akarunk rámutatni, hogy 
a bizánci misszió megérkezése előtt a Nagymorva Birodalom és 
Pannónia területén honos egyházi terminológia nem cseh vagy 
szlovén, hanem - ahogy a tudományos munkákban már használni 
is kezdték - pannón-morva tipusu. Lexikális szempontból ez a 
tipus nem volt annyira kiforrva, mint a Cirill-Metód féle egy
házi ószláv nyelv. Sőt, elmondhatjuk, hogy a különböző ige
alakoknak, mint amelyeket a freizingeni emlék gyónási formu
láiban ( I . ,  I I I . ,  i l l .  az Adhortacio is - Friz. I I )  találha
tunk, megvannak a saját variánsaik a sinai Euchologiumban, 
bár az átírások során megváltoztak. [48] Ez pl. abból is lát
ható, hogy a freizingeni emlék megmaradt szövegében mér nem 
mutathatók ki az orrhangok, bér a IX . sz.-i eredeti szöveg 
ezeket biztosan tartalmazta. Kronológiai szempontból keletke
zésüket a IX . sz. első felére tehetjük, azután a szöveg ószláv 
szerkesztésen ment át, majd a X .-XI. sz.-i további lemásolás 
során nyerte el későbbi formáját. Lehet, hogy a cirill-metódi 
idők előtti korba nyúlik a "Zapovédi svetych* ot’ c ’ "  peniten- 
cia eredeti szövege, aminek a sinai Euchologiumban megmaradt 
a glagolikával javított variánsa, és a mi véleményünk szerint 
egy hitelesebb variáns az "Ustjuzská Kormíia Kniha"-ban a
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"komkanle" - régi terminológiával áldozati kenyeret jelent 
("brasence" az ES-ben). [49]

A Cirill és Metód előtti krisztianizóció szempont
jából nagy jelentőségűek az u .n . Kijevi Töredékek (levelek),
111. a benne található nyelvi elemek, mint vsemogyj, papéi, 
prefacija, oplat, zivot, obecanie, vs9d, msa, cirkev, 
inokost^ réfsnota, nepriaznin, ogr^diti, melyek egyrészt 
utalnak a Cirill és Metód előtti idők liturgiái terminusaira, 
másrészt arra a területre, ahol a szöveg eredetije keletke
zett. A KIT megmaradt szövege oseh-morva környezetben keletke
zett, ahogy azt C. Vondrák [50] már régen megállapította, ami
re pl. az "§?" hang grafémája utal, amit a "c " betű helyette
sit , i l l . a " z "  graféma a "dz" helyett használatos. A tuzyj, 
tuzij melléknevekkel, az Isus név alakjával (ahogy az itt 
többségében megmaradt) és az epentetikus 1’ arra utalnak, 
hogy az eredeti szöveg átírását morva-pannóniai minta hatá
rozta meg. Végül a KT szegényesebb helyesírási rendszere is 
azt je lzi, hogy nem az eredetiről, hanem a X. sz. feléről 
származó átalakított másolatról van szó,

A Cirill és Metód előtti krisztianizációnak főleg 
a kezdeti fázisban nagyon széthulló jellege volt, ami a fe j
lett országokból eredő misszionáriusok közötti különbségekkel 
függ össze. Ez az alábbi terminusokban nyilvánul meg a leg
jellemzőbb módom

1 . áldozás - oommunio
a/ latin alap! komkanie (communicare), i l l .

szlovák megfelelője! ucastije, prioastije, 
b/ bajor alap! vsgid, 
c/ szláv alapi brasnica,

2 . vendégek, áldozati kenyér
a/ latin alapi vendégek - oplat (ablatum) 
b/ szláv alap - braSence 
c/ bizánci szláv alap - prosfora.

Ez a szinonim tagoltság elégséges bizonyíték ahhoz, 
hogy az ómorva és nyitrai területeket meglátogatták bajor, 
olasz és bizánci misszionáriusok, amit végül Kastislav bizán
ci követségének szavai is hitelesítenek, hogy tudniillik a 
nagymorva területekre papok járnak " i z  Grk, Vlach 1 Nemiec". 
(Görögországból, Valachiából és Németországból.) Konstantin 
és Metód a Nagymorya Birodalomba az ószláv istentiszteleti 
nyelv kész típusát hozták el. Az ószláv szótárba azonban a 
C irill és Metód előtti missziók terminusai közül is átvettek, 
mindenekelőtt az egyes szimbólumok gyakorlati használata so
rén, mint amelyek az alapimádségok, a gyónósi formulák, a 
megkeresztelkedési fogadalomtételek és a gyónási prédikációk 
(Friz. I I )  Ha alkalmi bibliai szövegek fordításairól van szó, 
melyek a szövegmagyarázatok során szükségesek, újra megmutat
kozik, hogy a cirill-metódi iskola csak kivételesen használta 
a régebbi morva-pannón eredetű kifejezéseket.
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A karoling hitoktatás, amellyel I .  Grafenauer fog
lalkozott, regionális szempontból még mélyebb átdolgozást kö
vetel meg, mert pl. más formáit használták a krisztianizáció- 
nak az ir-skótok Karinthiában, vagy az aquileumiak Kranában. 
a frankok Szászföldön, mást a bajorok az avar kaganátus terü
letén, és talán más formák divtak a nagymorva területek misz- 
szionárlusainál, bár agy közös célról volt szó - a keresztény 
ideológia és annak intézményei segítségével megszilárdítani a 
Frank Birodalom világuralmát és ezzel a céllal együtt szolgá
latot tenni az ágostoni hittételeknek is.

A Nagymorva Birodalom krlsztianizációjának vizsgá
lata során nem mehetünk el a keresztény exegézls (szentirás- 
-magyarázat, Szerk.) kézikönyveként szolgáló Konstantin és 
Metód Élete c. könyv mellett. Ennek a feladatnak a Konstantin 
Élete teljes mértékben megfelel, melyben a Szentháromságra 
vonatkozó tanításnak - a zsidók és az iszlám követőivel szem
beni - polemikus magyarázata jut túlsúlyba az ószlávnak, mint 
istentiszteleti nyelvnek a latinnal szembeni polemikus védel
me felett. Ha a Szentháromságról szóló tanitás ortodox értel
mezéséről- van szó, Metód életének leírása is  tartalmazza azo
kat az egyházi zsinatokat, amelyek,az ortodox értelmezést 
védelmezték (1 . fe jezet ). A Metód Élete a morva-pannón egyház 
jogait, annak eszközeit, az ószláv istentiszteleti nyelvet 
védelmezi. Mivel a macedón tipusu ószlovént Konstantin és Me
tód a Nagymorva Birodalomba már készen hozták be, saját fordí
tásaikban a hazai morva-pannón kifejezések csak minimálisan 
érvényesülhettek,- de megmaradtak azokban az emlékekben, me
lyek Cirill és Metód előtti eredetűek.

Befejezésül megállapíthatjuk, hogy a régi morva és 
nyitrai területek, i l l .  (833-tól) a nagymorva fejedelemség 
krisztlanizációjának kezdeteit az ir-skót misszió salzburgi 
és passaui központú 796 előtti missziós tevékenysége jelenti, 
ugyanakkor Paulinus aquileumi pátriárka feljegyzései részben 
az avar uralom alatti krisztlanizáció, részben pedig Rugia 
és a mai Dél-Szlovákia 791-ben felszabadított területein vég
bement hittérltésnek a bizonyítékai; azaz a 833-863-as évek
ben a Nagymorva Birodalom krisztianízáclója Passauból Indult 
ki; az ortodox kereszténység mellett az arianizmust valló 
keresztény szekták léte is megengedhető; a thessaloniki test
vérek, Konstantin és Metód missziója nem is annyira missziós, 
mint inkább kulturális és politikai célokböl fakadt.

Peter Ratkos referátuma a 
"Konstantin-Cirill, a szlá
vok tanítója" c. konferen
cián, Nyitrán, 1969. julius 
2-án
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VÁROSFÉJLŐDÉS A FELVIDÉKEN, A MAI SZLOVÁKIA 
TEBÜLETÉN A XV. SZ. ELEJEIG

A szlovák marxista történetírás viszonylag korán 
felismerve a városok jelentőségét Szlovákia múltjában, a hat
vanas évek kezdetétől, főleg regionális alapokon nyugvó, na
gyon intenziv várostörténeti kutatásokba kezdett, a legrégeb
bi időktől napjainkig [1]. Az egyes városokkal foglalkozó 
munkák szintetikus jellegű áttekintése, az eddigi regionális 
kutatások helyzetétől és színvonalától függően még a kísérle
tezés stádiumában van L2]. A jelen tanulmány is csak kísér
letnek tekinthető, amely részben az eddigi szakirodalomra, 
részben a városok történetére vonatkozó - többségükben már 
kiadott - privilégium-jellegü források interpretációjára tá
maszkodik EJ].

Tanulmányunkban a városok fejlődését csak a XV. sz. 
kezdetéig vizsgáljuk. Ennek főleg az az oka, hogy Luxemburgi 
Zsigmond uralkodásától kezdve egyre fokozódik a városok kö
zötti különbség [4]. Luxemburgi Zsigmond céltudatos várospo
litikájának betetőződését Magyarországon kétség
telenül az 1405-ből eredő, Zsigmond u .n . kis dekrétuma jelen
ti ; az első magyar törvény a városok képviselőinek az ország- 
gyűlések ülésein való részvételéről [51, amely révén a váro
sok feltehetően a negyedik rend jellegét kapták [6] .  Időrendi 
szempontból tehát a tanulmány a legrégibb időktől 1405-ig te
kinti át a városok fejlődését.

A régebbi, főleg a német történetirés a városok ke
letkezését nem csak nálunk, hanem egész közép- il l . közép-ke- 
let-Európéban úgy Ítélte meg, mint a keleti német kolonizéció 
eredményét. Ma viszont egyértelműnek és bizonyítottnak te
kinthetjük, - és ezt a német történetirés is elismeri, - 
hogy középkori városaink keletkezése nem német import volt, 
hanem a német kolonizéciós hullámok megérkezése előtt is vol
tak városaink és megvoltak a városi élet kialakulásénak a 
feltételei[7] ! a német kolonizéció valamint a német jog beve
zetése és étvétele csak meggyorsította a városalkotó folyama
tot és a városfejlődést (vagy a már addig is létező gazdasági 
központok átalakítását), társadalmi, gazdasági és jogi szem
pontból az akkori európai színvonalra emelve fel.

A vérosfogalom alatt itt olyan középkori várost ér
tünk, amilyen a mi feltételeink között kifejlődött. Az újkori 
és modern városok nálunk az esetek többségében a középkori vá
rosok utódai és folytatásai. (Erről alább külön szólunk.) Az
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emberiség legrégebbi kultúráinak történelmileg elérhető első 
formái általában a városok; a számunkra ismert első görög és 
római államalakulatok városállamok voltak. Ezek fokozatosan 
úrrá váltak gazdaságilag hozzájuk kötődő szélesebb környeze
tükön. A fejlettebb államalakulatok keletkezése csak ezután 
következhetett. Még ha bizonyos párhuzamokat lehet is itt lát
ni, sőt Európa sok városa esetén az ókori városokkal való te
lepülési kontinuitás bizonyított is , [81 a középkori várost 
már csak azért is specifikusnak kell tekinteni, mert a rab
szolgatartó társadalmi rendszer gazdasági-szociális viszonyai 
mások voltak, mint a feudalizmusé. Egy közös volt minden kor 
városában: kereskedelmi, gazdasági és gyakran közigazgatási 
központ volt, miközben a középkori városra a két első tényező 
a jellemző: a csere és az üzlet az egyik oldalon, a termelés, 
főleg a kézműipari a másikon. A közigazgatási funkció a kö
zépkorban nem tartozik a város lényegéhez és rendszerint vagy 
megelőzte a város keletkezését, vagy fokozatosan jött létre 
a már létező városban. A középkori várost az áru és pénzkap
csolatokon alapuló cserefolyamat közvetítőjeként és megvaló
sítójaként kell vizsgálni. Abszolút naturális gazdálkodást 
folytató kisebb vagy nagyobb tömörülések esetében az itt jel
zett értelemben nehezen lehet városról beszélni, bár bizonyos 
kezdeti városi jellegű csiraformáknak kellett létezniők, ami
kor az árucsere-szükséglet igénye létrejött.

Jóllehet város alatt gazdasági-funkcionális alakza
tot értünk, melynek fő feladata a pénz-áru-csere vásárok ré
vén vanló közvetítése volt, nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
azt a körüményt, hogy a X II I . sz.-tól kezdve nálunk is kez
dünk kiváltságlevelekkel találkozni. Ezek a vásári központok 
lakói számára a pénz- és árucserefolyamatok lebonyolításának, 
valamint a városokban összpontosuló kézműipari termelésnek és 
közvetitőtevékenységnek az intenzivebbé válását tették lehe
tővé. A városfejlődés periódizálásánál éppen ezért meg kell 
különböztetnünk a privilégiumok előtti fejlődés stádiumát. 
Tanulmányunkban az előjogokkal jelzett fejlődési szakasz 
határának az 1300-as évet tekintjük, mivel a fejlődés főleg 
a XIV. sz, első felében, - a X II I . sz.-éval összehasonlítva - 
sokkal nagyobb intenzitást ért el. A XIV. sz.-ot igy a szó 
szoros értelmében a városi fejlődés csúcsának tekinthetjük.

A privilégiumok előtti korszak

Az előjogok előtti kor szakban a vásárvárosok meg
létére főleg közvetett, a vásári tevékenységre utaló sajátos 
adatokból következtethetünk. Forrásbázisunk talán soha sem te
szi lehetővé számunkra, hogy az előjogok előtti korszak vásá
ri  hálózatéról konkrétabb vagyis megközelítőleg teljes képet 
alkothassunk. Erre a korra vonatkozó tényleges tudásunk csak 
egy töredék, amelyet nehéz további részletekkel kiegészíteni.
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Tudjuk, hogy a mai Szlovákia kivülesett a fő európai 
kereskedelmi utakon és ezért nem rendelkezett a távolsági ke
reskedelembe való közvetlen bekapcsolódás lehetőségének a fe l
tételeivel.Ezek pedig a városfejlődés jelentős impulzusai vol
tak.

Ha a nagymorva kort előfeudális, protofeudális vagy 
feudális kornak tekintjük, úgy a V III . és a IX. sz.-i szláv 
várak, főleg a legnevezetesebbek, középkori városaink elődei
nek tekinthetők. Talán Hyitra és Pozsony esetében tételezhet
jük fel leginkább ezt a folytonosságot. Mindkét közigazgatási 
központ kisebb vagy nagyobb mértékben olyan település volt, 
ahol produktív termelés nem folyt, hanem a lakosság a hazai 
és a távolsági kereskedelem révén érkező mezőgazdasági és kéz
műipari termékek fogyasztására rendezkedett be. Az ilyen, fo
gyasztói jellegű települések létezése is segítette a csereke
reskedelem 111. később az áru-pénzviszonyok fejlődését.

A magyar királyság megalakulása után ezeknek a köz
pontoknak a száma nem csökkent, sőt a csere-, majd később az 
áru- és pénzviszonyok kétségtelen fellendülése volt tapasztal
ható* Az egyre intenzivebbé váló folyamat szerves részét ké
pezték a vásárok. Mig a Uagymorva Birodalom idejéből csak 
egyétlen egy, a morvák közös vásárára utaló Írásbeli emlék 
maradt fe'nn a raffelstetti vámtarifában [91, az is a biroda
lom bomlásának a koréból, a X. sz. elejéről, addig a X I . ,  X II. 
sz.-ból és a X II I . sz. első harmadából, tehát az előjogok 
előttről,a mai Szlovákia területén mér sok bizonyítéka van a 
vásárok és a várak alatti, valószinüleg szintén vásári jelle
gű települések meglétének. A legrégebbi megjelölés, amelyet a 
hazai források a várak alatti települések lakosainak a jelö
lésére használnak, a "suburbanus". Ilyen, Írásban is igazolt 
várak alatti lakosokról tudunk 1113-ból Borcsányból (BorSany), 
Gimeskosztolényból (Kostoíany pod Trebiíom), Bajmócról (Boj- 
nice) és a mai Milanovcéről és Bánovból [101. Bajmóc kivéte
lébe! ezeknél a helységeknél a folytonosságot sem bebizonyí
tani, sem feltételezni nem lehet [11], A nyugati forrósokban 
gyakran ebben az összefüggésben használt burgus, burgum, 
burgenses megjelölés a hazai okirati forrásokban valószinüleg 
nem volt használatos. Az egyedüli kivétel az 1221. évi ápri
lis  21-i Pozponyra vonatkozó pápai okirat [12] nem sokat je
lent, mert e város folytonossága amúgy is bizonyított.

Okleveles forrásainkban csak a X I. századtól, il l .
X I I .  sz. elejétől találkozunk gyakrabban a "mercatus", "mer- 
catum" kifejezésekkel, melyeket egyértelműen vásárként lehet 
interpretólni. Ennek az elavult megjelölésnek a használata az 
oklevelek ama részeinek a valódiságát igazolja, melyek hite
lessége részben vagy teljesen kétséges volt. Ilyen megjelölés 
alatt említik 1075-ben a Dvory nad Zitavou beli vásárt, [13] 
1086-ban a bátovceitj [14] az 1111-es zobori oklevélben Nyit- 
ra vármegye i l l .  a Vég völgyében Trencsénig terjedő területek 
vásárait [151. Ebből az következik, hogy abban az időben eze
ken a területeken a vásárok egész hálózata létezett, A vásári 
illetékek királyi regáliák voltak és a vásárok létéről tulaj-
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dóriképpen csak ott tudunk, ahol az uralkodó ezt a királyi re
gálét vagy ennek egy részét már a X I. sz.-ban vagy a X II . sz. 
elején az egyházi intézményeknek ajándékozta. Nyitra esetében 
1111-böl a feltehetően királyi vásárbiró neve is ismeretes 
[162.

A vásárok létét jelző lég számosabb bizonyítékot
- egy kivétellel - a X II . sz. második feléből és a X II I . sz. 
első harmadából ismerjük, ahol a "fórum" kifejezés az elter
jedt. Az Írásos forrásokban való előfordulás gyakoriságából 
következtetve - talán valamivel későbbi ez, mint a "merca- 
tus". Később a "fórum" a vásárok megnevezésének egyedüli és 
kizárólagos terminusává vált. A garamszentbenedeki kolostor 
1075-ből származó alapitó levelében I .  Géza a kolostornak a- 
jándékozta az óbarsi (Stary Tekov) vásárból és az összes 
Bars megyei vásárból származó vásári illetéket; [17] és hogy 
kellő óvatossággal fogadjuk a garamszentbenedeki alapítóle
vélnek ezt a részét, hangsúlyozni kell, hogy az abban talál
ható szövegezésről nagyon nehéz feltételezni, hogy eredete a
X II I . sz. első harmadánál későbbre tehető. Sőt megfelelőbb, 
ha még régebbinek tekintjük, legalább a X II . sz. második fe
léből valónak, s igy a benne található adatok a privilégiu- 
mok-előttl korszak vásárainak kétségtelen bizonyítékaiként 
foghatók fel [18], A további bizonyíték a (valószinülag) 
vágselyel (Safa nad Váhom) vásár bevételeinek elajándékozásá
ról, 1158-.ól származik, [19] majd a nyitrai vásár illetéké
ből származó 200 pénz elajándékozásáról, 1183-ból [20]. A vá
sári illeték (a vásárból származó bevétel) világi feudálisnak 
történő elajándékozásáról az első bizonyíték Detrekőcsütör- 
tökről (Plavecky Stvrtok) származik, 1206-ból [21] .  A vásári 
illeték kimondottan királyi részének elajándékozásával, [22] 
1217-ben Szigetcsütörtökön (Stvrtok na Ostrove) találkozunk 
[231. A X II I . sz. első harmadában először találkozunk a "fó 
rum liberum" - szabad vásár - kifejezéssel, amit egyértel
műen olyan vásárként értelmezhetünk, ahol az uralkodó a meg
ajándékozott előnyére teljesen lemondott saját vásári regálé
járól. 1206-ból, az elpusztult, ma már nem létező Guerla te
lepülésről (Bars megye) [24] egy olyan vásárt említenek, mely
ben királyi hivatlnoknak nem volt joga illetéket szedni. Sza
bad vásári jog egyértelmű megadásáról 1209-ből Szt. György 
(Sv. Jura) - Pozsonyszentgyörgy (Jur pri Bratislave) - ese
tében tudunk [25 ] . A leleszi prépostságnak adott 1214-es ha
misított okiratban a Királyhelmecnek (Kráíovsky Chlumec) ado
mányozott szabad vásárjogról van szó. Ha az okmánynak ezt az 
adatát kétségesnek is tekintjük, akkor sem lehet azt a X I H .  
sz.-nál későbbre tenni [261.

A vásári hálózat meglétéről tanúskodnak afcok az ok
mányok is , amelyek a meghatározott birtokosnak hódoló hűbére
seket felmentik a vásári illeték fizetése alól (többnyire 
azonban csak a megfelelő vármegyében). A chmelyoveci keresz
teseknek hódoló hűbéreseket 1212-ben felszabaditották a kör
nyékbeli vásárokon a vásári illeték fizetése alől [271. Az 
1222-ből eredő két okiratban a sebechlebíaniakat mentik fe l  a
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vásári illeték, és a hidvám fizetése alól egész Hont vármegye 
területén [23], Ebből egyértelműen az következik, hogy a me
gyében több vásár (és több hidvám is) volt. Két valamivel ké
sőbbi, 1233-ból eredő, oklevélből megtudjuk, hogy a sebech- 
lebSaniak gazdaság jogi szempontból német eredetű vendégek
- hospites - voltak, akik a község elöljáróját (villicus) 
szabadon választották s az egyben elsőfokú birájuk is volt 
£291.

Fontos vásári cikk volt a só, amit a legrégebbi 
időktől kezdve kétségtelenül vásári, kereskedelmi utón adtak 
tovább. Részletesebb indoklás nélkül is megállapíthatjuk, 
hogy annak állítása, miszerint a középkori Magyarországon az 
egyháznak u .n . sómonopóliuma volt, [30] a rendelkezésre álló 
források nem megfelelő interpretációján alapszik. A só eladá
sa királyi regálé volt, és annak egy pontosan meghatározott 
részét juttatták el néhány jelentős egyházi intézménynek, sa
ját szükségletük fedezésére és a fölösleg eladásának jogéval, 
ami viszont csak az év pontosan meghatározott szakaszéban 
volt érvényes [311. A só egész évben való árusításával a min
den vármegyében berendezett királyi sóraktárak foglalkoztak, 
úgyhogy a só jelentős kereskedelmi, vásári árucikk volt, még 
ha az önálló sóvésérokról nincsenek is közvetlen okirati bi
zonyítékaink.

összefoglalásként tehát megállapíthatjuk, hogy a 
német telepeshullámok megérkezése és az általuk hozott, foko
zatosan meghonosodó német jog előtt is létezett hazánk terü
letén vásári felepülés-hélózat. Sűrűsége kétségtelenül a te
lepülés-sűrűségnek felelt meg, azaz a hazai szükségletekből 
fakadt. Kezdetben - a gazdasági ismérveket véve alapul - 
csak viszonylag kis számú városról beszélhetünk, de a vásári 
helyek száma bizonyosan sokkal nagyobb volt, mint amennyi a 
közvetlen Írásos bizonyítékokból megállapítható. Közülük 
sokban már akkor megvoltak a szükséges feltételek ahhoz, 
hogy helyi jellegű kereskedelmi, kézműipari központokká, sőt 
ennél nagyobb jelentőségű centrumokká váljanak. A későbbi vá
rosok túlnyomó része éppen ezeknek a régi vásári központoknak 
a helyén vagy azok mellett keletkezett. A legrégebbi vásári 
helyek a várak, mindenek előtt a megyei várak alatt létesül
tek, [32] de kialakultak fontos utak kereszteződésénél, vizi 
átkelőhelyek mellett [331 is . (Meghatározott árucsere folyhat 
tott az "egynapi járásnak" megfelelő utak végeinél lévő u .n . 
pihenőhelyeken is .)  A régi vásárvárosok lakóinak jogi hely
zetéről nincsenek közelebbi adataink. A jelentősebb egyházi 
intézmények már a legrégebb időktől kezdve részesültek a vásá
ri regálékban. A X I I I ,  sz. első harmadára tehetjük a hatalmas 
világi feudálisoknak azokat a törekvéseit, amelyekkel saját 
jelentősebb birtokaikon vagy azok központjában a szabad vésár- 
tartás jogét megszerezni igyekeztek. Teljesen nyilvánvaló te
hát, hogy mér a német telepesek megérkezése és a német jogok 
meghonosodása előtt léteztek itt a szó gazdasági értelmé
ben városok és volt vásérvároshálózat. E hálózat sűrűsége a 
hazai szükségletekből fakadt és a hazai fejlődés eredménye 
volt. A jelentősebb városokat bizonyosan felkeresték külföldi
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kereskedők is, akik feltehetően részt vettek a nemzetközi tá
volsági kereskedelemben.

Városi privilégiumok az 
Árpádok korábol

Jogi-szociális szempontból a városfejlődésnek minő
ségileg uj korszaka kezdődött IV . Béla trónralépésével (1235)> 
mikortól a városainknak adott első kiváltságlevelekkel talál
kozunk. Biztosan tudjuk, hogy Zólyom (Zvolen), Nagyszombat 
(Trnava), Korpona (Krupina) és Óbars (Stary Tekov) kiváltsá
gaikat már a tatárjárás, tehát 1241 márciusa előtt kapták . 
Közülük teljes tartalmában csak az 1238-ban Nagyszombatnak 
[34] és 1240. IX . 10-én Óbarsnak £35] adományozott maradt 
fenn. Zólyom és Korpona kiváltságlevelei a tatárjárás alatt 
pusztultak el, amiről a kiváltságoknak a tatárjárás utáni 
felújításából tudunk [36]. Még ha nincsenek is a régebbi 
időkből Korponára vonatkozó adataink, feltételezhetjük, hogy 
Zólyom, Nagyszombat és (Ó)Bars mint megyei várak székhelyek 
mellett nagyobb települések létezhettek, sőt, talán vásárok 
is, még a lakosságnak juttatott kiváltságok előtt. A négy vá
ros, amely a kiváltságok juttatására vonatkozó legrégebbi, 
fennmaradt Írásos bizonyítékokkal rendelkezik, a városfejlő
dés három alaptipusat képviseli* Óbars kétségtelenül a megyei 
vár alatti településből fejlődött várossá, mig Zólyom a kirá
lyi megyei vár alatti váraljából vagy településből, Nagyszom
bat fontos, nemzetközi, távolsági ut mellett fekvő kereskedő- 
város volt, mig Korpona bányaváros. Óbars kivételével nincs 
Írásos bizonyíték arra, hogy ezek a városok vásárhelyek let
tek volna.

Itt nem foglalkozunk részletesen egyes városaink
X II I .  sz. végi előjogainak felsoroláséval, amiből harmincnál 
több van (melyek közül néhány középkori vagy újkori hamisít
vány) [37], Vizsgálódásunk inkább a városi kiváltságlevelek 
általános tartalmára irányul, arra, amit kifejezetten vagy 
éppen csak utalásszerűén tartalmaznak i l l . elhallgatnak. Min
den kiváltságlevél csak korlátozott számú kiváltságot és köte
lezettséget tartalmaz, némelyekből a kötelességek hiányoznak.
A kiváltságok és kötelességek egy részét az adott helyzetben 
magától értetődőnek tekintették, s ezért csak hivatkozások 
szerepeltek arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban valamelyik 
más konkrét város szokásaihoz igazodnak,

A X II I . sz. harmadáig nincsenek bizonyítékaink a 
vásári központok lakosainak sajátos társadalmi-jogi elneve
zéséről, ha csak a sebechlebcaúiak [38] "hospites" elnevezé
sét nem tekintjük ilyen fajta terminológiának [39]• A magét 
1217-re datáló hamis vagy hamisított garamszentbenedeki okle
vélben is találkozunk a hospites elnevezéssel (az általános 
homines mellett) [40]. Majdnem minden X II I . sz.-i kiváltság-
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levél a kiváltságokat élvezők megjelölésére a hospites - ven
dégek - elnevezést használja. A X II I . sz.-ban a oives termi
nust csak Nagyszombaton (1238), a Selmecbányái kiváltságle
vélben (1275) [411, Pozsonyban (1291) [421 és Podolinban 
(Podolinec 1292) használják [431. További terminus, amivel a 
keletkező (első kiváltságaikat megkapó) városok lakóit jelö
lik , a populi terminus (Zólyom és Jászó [Jasov] 1243-ban)
[44]. Egy esetben, 1248-ban Nyitrán használják a civis termi
nust olyan értelemben, hogy katonákként is lehet értelmezni 
[451. Azokat a településeket, melyeknek kiváltságokat adtak, 
az esetek túlnyomó többségében "v illa ” -nak nevezték, elöljá
róikat pedig "villicus"-nak, Csak Selmecbányát (Banská 
Stiavnica) 1275-ben, Pozsonyt 1291-ban és Podolint 1292-ben 
nevezik "civitas"-nak. Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy a 
magukat X II I . századinak valló hamisítványokban már szintén 
előfordul a cives terminus [461. A fentiek alapján megálla
pítható, hogy a X II I , sz.-ban a városi lakosoknak még nem 
volt sem egységes, sem sajátos elnevezésük. A kiváltságokkal 
rendelkező települések lakosságát a vendégek (hospites) al
kották, és azt a jogot, mellyel a vendégek igazgattak, ebben 
a fázisban helyesebb a vendégek jogának (jogszokásainak) ne
vezni, amiből csak később specializálódott, fejlődött ki az, 
amit városi jognak nevezünk.

A X II I . sz.-ban a kiváltságokkal rendelkező tele
pülés élén az u .n . villicus állott, akit néha ezzel párhuza
mosan [471 vagy önállóan [48] iudexnek is neveztek. Egy eset
ben ismeretes a maior villáé [491 elnevezés. A birót a tele
pülés lakosai szabadon választották, de néhány kiváltságlevél 
megjegyzi, hogy a választás eredményét jóváhagyás céljából 
be kell mutatni az uralkodónak [50]. A megbizatás többnyire 
egy évre szólt [511 és a választási idő letelte előtt a vá
lasztottat csak az uralkodó egyetértésével lehetett megfosz
tani a funkciójától [52], Volt olyan biró, akinek a jogkörébe 
eső településeken minden vitás kérdést joga volt eldönteni,
[53] mások birói joghatalma viszont különböző módszerekkel 
túlnyomórészt az u .n . alacsonyabb bíráskodásra korlátozódott, 
s a nehezebb esetekben a király által megbizott bíróval, il l . 
ritkább esetben az illetékes főispánnal együtt döntött. [54]
A biró által hozott Ítélet ellen vagy a királyhoz vagy a ki
rály által megbizott biróhoz lehetett fellebbezni [551,

A X II I . sz.-ban csak négy városban, Nagyszombaton, 
Korponán, Nyitrán és Pozsonyban bizonyított az esküdt-tes- 
tület létezése. Az okiratok szerint az esküdtek a villicus- 
-iudex bíróságának az ülnökei voltak [561.

A jogi alárendeltség szempontjából sok kiváltság
levélben kifejezetten hangsúlyozzák a főispánok joghat almát ól 
való függetlenséget, a saját biró kizárólagos hatáskörébe va
ló tartozást [57] és a királyhoz (királyi biróhoz) eszközöl
hető fellebbezési lehetőség kiváltságát [58].

A jogi rendszert néhány esetben úgy jellemzik, 
hogy ugyanazok a jogaik vannak, mint a budai (Garamszent-
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benedek, Komárom), székesfehérvári (Nyitra) és kassai (Abauj- 
szina) vendégeknek E591. 1271-ben csak a szepességieknél 
jegyzik meg, hogy a saját joguk szerint intézkedhetnek [601.
A magdeburgi jogot kifejezetten csak Podolinban említik 1292- 
ben, ott is egy nem magyar király által kiadott okiratban 
E611.

A kiváltságokat elnyerő vendégek német jellege vi
lágosan megmutatkozik Korpona környékén; Korponán 1244-ben, 
Dobrá Niván és Babinán 1254-ben kifejezetten megállapítják, 
hogy a^magyarok egymás közötti tanuságtétele a városi biró- 
ság előtt nem elegendő, hanem németek vagy szászok tanúsko
dásával is alá kell támasztani azt. Garamszentkereszt eseté
ben 1246-ban újra hangsúlyozzák, hogy a birósági perekben 
csak a helybéliek tanúskodását szabad megengedni, idegenekét 
nem.

Néhány kiváltságlevél a párbajra vonatkozóan is 
tartalmaz megállapitásokat. Nagyszombaton megtiltják, hogy 
az idegen polgárral vívott párbajt jogi bizonyitéknak tekint
sék. Hasonlóan Korponán az ilyen bizonyítást húsz jelentős 
polgár eskütételével kellett helyettesíteni. Az Ítélethozatal 
segédbizonyitási eszközeként csak Besztercebányán engedték 
meg a párbajt, de előírták, hogy milyen fegyvereket kell hasz
nálni E621.

Ismerve -a vásárok, mint városalkotó tényezők jelen
tőségét, meglepő, hogy a kiváltságlevelek milyen kis számban 
említik azokat. Csak a jászói, nyitrai, németlipcsei (Nemecká 
Lupca, mai nevén Partizánska Lupía) és kézsmárki szabad vásá
rok említése maradt fenn E631 . Ebből arra következtethetünk, 
hogy a kiváltságlevelek kifejezetten csak akkor említették 
meg a vásárokat, ha azok szabad vásárok voltak, azaz ha a vá
sári illeték beszedésére teljes mértékben az illető város volt 
feljogosítva. Ezt a nézetet támasztja alá az az oklevél is, 
amely Gölnicbánya (Gelnica) számára ir ja  elő a beszedhető i l 
leték nagyságát. Egyébként más bizonyítékaink nincsenek arról, 
hogy ott rendszeresen vásárokat tartottak E641. A vásári ille 
ték beszedésére vonatkozó instrukció világosan tanúsítja, hogy 
Gölnicbányán már addig is rendszeresen tartottak vásárokat, 
s hem tartották szükségesnek, hogy a vásárok megrendezését 
külön engedélyezzék.

A kiváltságokkal rendelkező települések lakosainak 
kereskedelmi jellegű tevékenysége vámfizetési kötelezettség 
alóli felmentésből is következik, ami több kiváltságlevélben 
is előfordul. A vámfizetési kötelezettség alóli felmentés 
vagy általánosan érvényes volt az egész királyságon belül 
E651, vagy csak részlegesen, egyes meghatározott területen, 
vagy megyében L66] .

A kiváltságok közé tartozott a pap szabad válasz
tása is 1671• Egy esetben azzal is találkozhatunk, hogy a la
kosokat nem lehet a választott helyett más pap elfogadására
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kényszeríteni [68] ,  nagyszombat 1238-ból és Pozsony 1291-ből 
származó kiváltságai között viszont az is szerepel, hogy az 
általuk megválasztott papot az esztergomi érseknek jóváhagyás 
céljából be kell mutatni [591.

Az ingatlanok elidegenítéséről csak a nagyszombati 
kiváltságokban tesznek kifejezetten említést, ahol leszögezik, 
hogy ingatlant csak olyan lakosnak lehet elidegeniteni, aki 
az ingatlannal együtt az előző tulajdonosnak az azzal járó 
összes kötelezettségét is magára vállalja; az ingó vagyont 
szabadon lehetett áttestálni [70], Az ingó és ingatlan va
gyonnal való szabad rendelkezés jogét csak Szepesolaszi 
(SpiSské Vlachy), Jászó és Komárom esetében emlitik. A korpo- 
nai kiváltságlevél azt vázolja, hogy az elhalálozási jog a 
városi tanácshoz tartozott, hasonlóképpen azokhoz az elha
gyott házakhoz, amelyeknek nem jelentkeztek az.örökösei. Ga- 
ramszentkereszt (Sv. KriS nad Hronom, il l . ma Ziar nad Hronom) 
kiváltságai között, melyek úgy a német, mint a hazai jogra 
támaszkodnak, az illetékes főispán előnyére szolgáló rendel
kezések is vannak [ 71] .

Csak három kiváltságlevélben emlitik kifejezetten a 
lakosok szabad költözködési jogát, ezek közül két esetben 
földesúri városkáról van szó, a harmadikban pedig olyan hely
ről, ahol valójában városok soha sem fejlődtek ki; a költözés 
előtti húsz dénár lefizetésének kötelezettségét (Garamszent- 
kereszten) talán utólagos betoldásnak lehet tekinteni [72}.

Általánosan feltételezik a városba való szabad be
költözés jogát. Erre vonatkozó kifejezett megállapítások csak 
három kiváltságlevélben találhatóak, mégpedig Nagyszombaté
ban, Dobrá Niváéban és Babináéban, ahol külön megjegyzik, 
hogy szabadon csak szabad állapotú (eredetű?) emberek érkez
hetnek és távozhatnak. Csak Németlipcse esetében emlitik, 
hegy ott bármilyen helyzetű emberek megtelepedhetnek [73].

A kiváltságok közé tartozott a szabad halászat és va
dászat joga is, amit kifejezetten csak Jászó és a Szepesség 
kiváltságai között emlitenek. Besztercebánya esetében azt eme
lik ki, hogy ezzel a joggal nem rendelkezik, ami biztosan a 
környékbeli királyi vadászterületekkel függött össze [74], A 
város határában a szabad favágás és kőtár és jogát Zólyom, 
Korpona, Babina és Dobra Niva esetében emlitik [75].

A kézműiparosokat csak a jászói privilégium emliti.
A kézműipar sokféle fajtáját sorolja fe l , megkülönböztetve a 
saját gazdasággal rendelkező kézműveseket azoktól, akik a má
sok házaiban laknak és évente csak 12 dénárt fizetnek. A mal
mokról is csak Jászó esetében tesznek említést, ahol a kere
kek számától függetlenül a malom utáni illetéket ugyanolyan 
magasan állapítják meg, mint a saját műhely után fizetendő
ét [76].

Némely privilégium az ércek és fémek szabad feltá
rására és kitermelésére vonatkozóan is tartalmaz jogokat és
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rendelkezéseket (Jászó, Szepesség). Besztercebánya esetében 
azt is meghatárózzák, hogy a kitermelt arany egy tizedét, a 
kitermelt ezüstnek pedig egy nyolcadát kell illetékként k ifi
zetni. A németlipcseiek a szokásos feltételek nélkül kapták 
meg az arany, ezüst és réz feltárásának és bányászásának a 
jogát [773.

Egyes kiváltságlevelek (Zólyom, Korpona) a lakosok 
semmiféle kötelezettségét nem emlitik. Általában a városok 
lakóinak fő kötelezettsége a földadó (terragium, néha cenzus) 
fizetése volt. A fennmaradt kiváltságlevelek a fizetendő ösz- 
szeg nagyságát többnyire egy manziumra vonatkoztatva állapí
tották meg, csupán a szepeeségieknél és Kézsmárkon szabtak ki 
egy bizonyos meghatározott összeget az egész közösségre. Lé
nyegében ez volt az egyetlen adó, amit a királyi földeken meg
települt idegen vendégeknek fizetniök kellett. Egyedül Óbars 
esetében emlitik a várbeli ispánnak beszolgáltatott termény
adót. A besztercebányaiak terragium gyanánt semmiféle illeté
ket sem fizettek, mivel az uralkodó tőlük nyert fő bevétele 
a bányászati tevékenységből származó illeték volt. Jászó föl
desúri városkánál találkozunk a királyi kollektum fele fizeté
sének, és a lehetőség szerinti ajándék-nyújtásnak a kötele
zettségével.

Sok okirat emliti azt a kötelezettséget, hogy a né
met szokásnak megfelelően tizedet szolgáltassanak be a réten 
lévő boglyákból [7 8 ] . Csak némely kiváltságban szerepel konk
rétan, hogy a tiz'edet a saját papjuknak kell fizetni (Jászó, 
Babiná, Dobrá Niva, Németlipcse, Szepesség), Babiná, Dobré 
Niva és-Németlipcse esetében külön megjegyzik, hogy a helyi 
pap köteles a tizedből 50 manzium után egy talentum finom 
ezüstig terjedő részt az esztergomi érseknek átengedni [ 79] .

Egyes városi kiváltságlevelek a katonai kötelezett
ségeket is emlitik. A szepességieknek ötven kopjást, a nyit- 
raiaknak 12 fegyverest, a korponaiaknak és az óbarsiaknak 
minden 100 manzium után egy katonát kellett a királyi seregbe 
küldeniük, igaz csak akkor, ha a katonaságot személyesen a 
király vezette. Hasonló rendelkezés volt érvényes Beszterce
bányán is . A korponaiak a lehetőségeik szerint szolgáltak a 
hadseregben és a kiváltságok kiadásának idején ez alól a kö
telezettségük alól öt évre felmentést kaptak* [80]

Egyes kiváltságlevelek emlitik a pénzváltás szabá
lyozását is . Nagyszombaton a pénzváltást nem a megyei hiva
talnoknak, hanem a választott villicusnak kellett végeznie.
A Szepességben a pénzváltás minden évben a Tirág vasárnapot 
követő hat hétre korlátozódott. Besztercebányán a pénzváltás
nak ugyanazok a kiváltságai voltak, mint Esztergomban vagy 
Budán, azaz a pénzt beváltó hivatalnokok csak hét nappal a 
városba való megérkezésük után láthattak hozzá a tevékenysé
gükhöz. Pozsonyban csak a hel^i biró által felhatalmazott hi
vatalnok végezhetett pénzváltó tevékenységet és csak kivéte
les esetekoen tevékenykedhetett magasabb fokú hatóság által
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kiküldött hivatalnok, ami lehetővé tette a pénzváltás akadály
talan lebonyolítását.

Egyértelmű a kiváltságlevelek megfogalmazása, ha a 
vendéglátási kötelezettségekről van szó. Minden kiváltságle
vél, amely ilyen rendelkezéseket tartalmaz, kifejezetten meg
jegyzi, hogy a város csak a királyt és annak kíséretét (a ka
tonait is ) köteles megvendégelni, mást nem. Minden főispán és 
hivatalnok köteles mindent, amire neki vagy a kíséretének 
szüksége van, rendesen megfizetni £81]. Csak Garamszentkereszt 
fizetett a megvendégelés helyett fél talentum átalánydíjat a 
főispánnak és fél fertont az alispánnak.

A X III . sz.-i városok kiváltságleveleit elemezve 
és interpretálva azt tapasztaljuk, hogy a különböző kiindulá
si helyzetből következően határozott különbségek vannak közöt
tük. Például Óbars vagy Garamszentkereszt u .n . városi kivált
ságai a régi hazai és az uj kereskedői jog keverékei, ami két
ségtelen bizonyítéka annak, hogy olyan régi településekről, 
vásárhelyekről van szó, amelyek az uj jog-rendszerre tértek 
át, bár kétségtelenül más egyéb régi települések, vásárhelyek 
szintén áttértek az uj jogi rendszerre, anélkül, hogy alap- 
(első) kiváltságaikban megtalálhatnánk a régi hazai jog nyo
mait. Más képet mutatnak a nem királyi területek városi ki
váltságai, jogai és kötelességei, mivel itt tekintettel kel
lett lenni a saját földesurral és az uralkodóval szembeni 
kötelességekre is . Itt a kötelességekből volt több, ami a 
földesúri városok rossz gazdasági, szociális és jogi helyze
téről tanúskodik.

Már a X I I I ,  sz.-ban a városi jellegű településeknek 
két kategóriája kezd kirajzolódni, melyeket később terminoló- 
giailag mint városokat és városkákat szokás megkülönböztetni.
A királyi városok a X II I . sz.-ban akár jogi, akár történelmi 
szempontból még messze voltak attól, amit később szabad ki
rályi városoknak szokás nevezni. Csupán királyi földeken (ki
rályi birtokon) fekvő városoknak tekinthetők. Azok közül a 
városok közül, amelyek kiváltságai a X II I . sz.-ból fennmarad
tak, a szó szoros értelmében földesúri városkáknak (egyházi 
feudálisokhoz tartozóknak) csak Jászó, Garamszentkereszt és 
Garamszentbenedek tekinthető. Ha városkáknak tekintjük azokat 
a helyeket is , ahonnan bár kiváltságok nem maradtak fenn (le
het, hogy ilyenekkel nem is rendelkeztek), de közvetlen bi
zonyítékaink vannak arról, hogy bennük rendszeresen tartottak 
vásárokat, tehát funkciójuk és hivatásuk szerint városok vol
tak, akkor a földesúri városkák száma lényegesen megnő. A
X I I I .  sz.-ban már kétségtelenül ide sorolhatjuk Királyhelme- 
cet és Nagykapost (Veiké KapuSany); £82] és a vásárok foly
tonosságával számolhatunk Detrekőcsiitürtökön (Plavecky Stvrtok), 
Szigetcsütörtökön (Stvrtok na Ostrove), Pozsonyszentgyörgyön 
(Sv. Jura) és Bátovcén £84], Helyesebb azonban, ha a királyi 
területeken fekvő, előjogokkal rendelkező, X I I I .  sz.-i várost 
is csak városkának tekintjük, mivel a juttatott kiváltságok 
mértéke sem volt mindig egyforma. Feltűnő a különbség a birói
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illet ékesség mértékében, ami pl. csak az u .n . alacsonyabb bí
ráskodásra korlátozódik, vagy a király által megbízott biró- 
val (hivatalnokkal) való együttműködésre. Ez nem csak Jászó 
és Garamszentkereszt földesúri városkákban van meg, de a ki
rályi területeken fekvő városoknál is , mint pl. Babiná, Dobrá 
Niva vagy Komárom, sőt még Kézsmárk esetében is. A szepességi 
szászok birói autonómiája, úgy, ahogy azt az 1271-ből eredő 
privilégiumban megfogalmazták, kollektív jellegű, miközben a 
tényleges autonóm biró a szepességi szászok főispánja [851. 
összegezésként megállapíthatjuk, hogy nem mind volt város, 
amit a X I I I .  sz.-i megmaradt kiváltságlevelek mechanikusan 
városnak neveztek. A X I I I .  sz.-i városi jellegű helységek 
felét tekinthetjük városkának. Nem kell viszont ide sorolni 
azokat a helységeket, melyek kiváltságai csak potenciálisak 
voltak és sohasem történt meg azok teljes kifejlődése és ér
vényesítése, mert nem jutottak el a városalapitáshoz szüksé
ges gazdasági fellendüléshez [861.

A X II I . sz.-i kiváltságlevelek alapján csak nagyon 
torz elképzelést alkothatunk a kiváltságokkal rendelkező vá
rosok belső viszonyairól, mivel a kiváltságos városokra vo
natkozóan más Írásos források a X I I I .  sz.-ból nem ismerete
sek. A későbbi, XIV , sz.-i anyagból kell olyan ujabb ismere
teket szereznünk róluk, amelyek visszamenőlegesen is alkal
mazhatók a fejlődésükre. A kiváltságlevelek hiányosságai, 
amelyek önmagukban is tükröződnek, - főleg a kölcsönös össze
hasonlítások során tűnnek elő, mert azok a kiváltságlevelek, 
amelyekre a későbbi kiváltságlevelek néha hivatkoznak, nem 
mindig tartalmazzák a megfelelő cikkelyeket és rendelkezése
ket. A-kiváltságlevelekben a jogok és kötelességek felsorolá
sa sokszor csak esetleges adatok mozaikja, amely csak azt 
tükrözi, ami az adott pillanatban lényeges és teljesen elfe
ledkezett arról, ami a kiváltságlevelek összeállítása idején 
magától értetődött. Egyes kiváltságlevelek - sem pozitív 
sem negatív értelemben - szóval sem emlitik a lakosok köte
lezettségeit [871. Diplomáciai szempontból a dispositios 
részekben a kiváltságlevelek egyáltalán nincsenek a megfelelő 
módon megformulázva, bár itt bizonyára adódott lehetőség a 
helyi eltérések megfogalmazására, összeállításuk során sokkal 
nagyobb szerepet játszottak a régebbi okiratok és az adomá
nyozók kijelentései és konkrét követelései.

XIV. sz.-i kiváltság levelek

A XIV. sz.-ból megmaradt kiváltságlevelek, amelyek 
már csak részei vagy újbóli megerősítései a teljes kiváltság
leveleknek, fényt vetnek a városi élet külső és belső jelen
ségeire. [88] A X I I I .  sz.-ban a kiváltságok túlnyomó részét 
az uralkodó adományozta vagy közvetlenül a lakosságnak vagy 
a lakosság megbízott képviselőinek. A XIV. sz. folyamén meg
növekedett a földesurak [891 vagy (királyi földeken fekvő vé-
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rosok esetében) a királyi hivatalnokok által [901 kiadott 
kiváltságlevelek száma. Olyan kiváltságlevéllel is találkoz
hatunk, amelyet bár az uralkodó adott ki, de a földesur ké
résére (közbenjáráséra) [ 9 H .  Ez szintén a kiváltságokkal 
megajándékozott városok alárendelt helyzetét jelzi.

A kiváltságokkal rendelkező helységek megjelölésére 
egyre inkább az a "civitas" terminus kezd elterjedni, amelyet 
a XIV. sz. során általánosan használtak a védőfalakkal övezett 
és azok nélküli kis, közép és nagy városokra, A régebbi tele
püléseknek várossá való felemelkedése során ugyanannak az ok
iratnak a további szövegrészeiben a régebbi villa helyett a 
civitas terminust használják [92l. Már a XIV. sz.-ban is tu
datában voltak annak, hogy gazdasági szempontból nem mind 
egyenrangúak a civitas elnevezéssel jelölt települések. Ez a 
Szepesváralja (SpiSské Podhradie) és Szepesolaszi (SplSaké 
Vlachy) számára 1317. X I. 12-én kiadott oklevélből is kide
rül, amelybe kifejezetten beiktatták, hogy a szepesi szász 
provincia városokból, községekből és városkákból áll [ 93],
Az oppidum terminussal a hiteles okiratokban a XIV. sz.-ban 
kezdünk találkozni [941. Jogi megkülönböztető jegyként való 
használata a XIV. sz. során vált általánossá [951.

A kiváltságokkal rendelkező városok lakosainak a 
megnevezésére párhuzamosan használták a cives és a hospites 
terminusokat. A kisebb kiváltságokkal rendelkező városoknál 
jogi szempontból alacsonyabbrendü terminusokkal találkozunk 
[961.

A kiváltságok adományozása során a jogilag városi 
rangra emelt községek más régi városok jogait kapták meg, 
mint például Németlipcséét (Rózsahegy - RuSomberok - 1318- 
ban), Kassáét (Somodi - Drienovec - 1317-ben, Ólubló - Stará 
Lubovna - 1342-ben, Bártfa - Bardejov - 1370-ben), nagyszom
batét (Szene - Senica - 1396-ban), Nagyszombatét és Pozsonyét 
(Modor - Módra - 1361-ben), Korponáét (Privigye - Prievidza
- 1383-ban, Nagyturány - Turany - 1397-ben), Selmecbányáét 
(Lubietová 1379-ben, Breznóbánya - Brezno - ^1380-ban), Eper
jesét (Topolyhanusfalva - Hanusovce nad Topíou - 1332-ben), 
a szepesi városokét (Eperjes - Prelov - 1347-ben) [981, vagy 
Budáét (Bártfa 1370-ben, Eperjes 1374-ben) és Kutná Horáét 
(Körmöcbánya - Kremnica - 1328-ban). A XIV, sz.-ból elég r it 
ka és egyedülálló bizonyítékunk van arra nézve, hogy egyetlen 
város (Zsilna - Zilina) tiltakozott a királyi megbizólevél 
által kijelölt anyaváros jogainak az elfogadása ellen, jól
lehet az uj jog a polgárok számára előnyösebb lehetett [991. 
Hasonlóan a X I I I , sz.-i helyzethez, a XTV. sz.-ban is sok 
város esetében nincs közvetlen bizonyítékunk a városi beren
dezkedés keletkezésének idejéről. [100]

A város elöljárójának vagy bírójának villlcus elne
vezését, mely néha még a XIV. sz. első harmadában is előfor
dul, [1Ó11 nemsokára teljesen kiszorította a iudex terminus.
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Az évenként választott biró jogköre többnyire minden ügyre 
vonatkozott és az esküdtekkel együtt birálta el azokat; Bárt- 
fán ezzel a teljes birói jogkörrel az örökös biró rendelke
zett [102]. Egyes városokban az u .n . nehezebb esetekben a bi
ró a főispánnal vagy a várnaggyal együtt biráskodott, miköz
ben a birósági illetéknek vagy birságnak csak az egyharmada 
járt neki [103]. Hasonló rendelkezések voltak érvényben a 
helybeli és idegen polgárok pereinek az elbírálásánál [104].

A XVI. sz.-ban a városok a teljes birói exemptio 
és autonómia elérésére törekedtek. Egyedül a nemesek fölöt
ti bíráskodás képezett kivételt. Nemes ember felett a városi 
biróság még akkor sem Ítélkezhetett, ha a nemes az adott vá
ros lakója volt [1051. A jelentősebb városok lakói mér a
XIV. sz.-ban abban a kiváltságos helyzetben voltak, hogy csak 
saját bíróságuk vonhatta őket felelősségre akkor is , ha az 
ellenük vádként felhozott cselekményt más városban követték 
el. Az eset elbírálásáig tilos volt őrizetbe venni, vagy fog
ságba vetni őket [1061.

Mig a X I I I .  sz.-ból csak viszonylag kevés forrásunk 
Van az esküdtekre és a városi tanácsokra vonatkozóan, addig a
XIV, sz.-ból szinte minden váráéból rendelkezünk ilyen adatok
kal. A nagyobb és régebbi városokban 12 tagú tanács működött, 
[1071 melynek tagjai nem csak birói ülnökök voltak, hanem a 
város vezetékében is részt vettek. A vidék területén a külön
álló birói és városigazgatási testület meglétének nincsenek 
bizonyítékai.

Jóllehet viszonylag kevés közvetlen adattal rendel
kezünk a XIV. sz.-ból a heti vásárokra vonatkozóan, mégis sok 
forrás arról tanúskodik, hogy szinte minden városban rendsze
resek voltak. Ennek elismerése nélkül nehezen tudnánk értel
mezni az uj heti vásárok engedélyezésénél általánosan előfor
duló megjegyzéseket arról, hogy azokat a környékbeli vásárok 
forgalmának csökkentése nélkül kell megtartani [108]. Az 
egyes vásárok létezéséről még a XIV. sz.-ból is nem egyszer 
csak véletlenül van tudomásunk [1091. Ismeretes, hogy sok 
esetben azért helyezték ét a vásár napját, mert egy közeli 
városban ugyanazon a napon tartottak vásárt [110], Azt, hogy 
a közeli városokban azonos napokon rendezett vásárok ne tud
janak versenyezni egymással, néha a kiváltságlevelekben már 
megfogalmazott vásári mérföídjog is biztosította [111], A vá
sár nem minden esetben volt szabad jellegű, azaz a helyi la
kosoknak sok városban vásári illetéket kellett fizetniök a 
kiválasztott városi [1121 vagy megyei vámszedőnek. Ez ellen 
nem is egyszer tiltakoztak [1131. A XIV. sz,-ban a szabad vá
sár fogalma nem csak a királyi (vagy földesúri) hivatalnokok
nak fizetendő vémilleték alóli felszabadulást jelentette, ha
nem azt is , hogy az idegen kereskedők a vásárra vezető ut so
rán (többnyire a környékbeli vámszedőhelyeken) mentesültek a 
vámoktól [1141.

A jelentősebb városok már a XIV. sz.-ban rendelkez
tek azzal a joggal, hogy évente többnapos (országos) vásárt 
tartsanak [1151. A városok kereskedői tevékenységét a vásári 
és egyéb vámok eltörlésével is támogatni igyekeztek. Erről
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rendszeresen olvashatunk az alapitó, 111. a kiváltságlevelek
ben. A leggyakoribbak az egyes területekre (megye) [116] vagy 
meghatározott városokra [1171 vonatkozó rendelkezések. Néha a 
vámmentesség csak meghatározott [118], esetleg csak a beho
zott árukra vonatkozott [1191. A kisebb városok csak nagyon 
ritkán élveztek országos érvényű vámmentességet [120]. A ked
vezmény esetenként a tetszőleges utak használatára vonatkozó 
jogot jelentette [1211. A harmincad-fizetés alóli felmentése
ket többnyire limitálták [122], A kiváltságlevelek és a vám
fizetési kötelezettségek alóli felmentések kiadása során sok
szor ellentmondásba kerültek a vámszedési jogok kiváltságai
val [1231.

A középkorban nagyjelentőségű raktárjoggal, s egy
idejűleg a külföldről behozott áruk kedvező megvásárlási le
hetőségével a X I I I .  sz. végén Pozsony (1291) és Podolin (1292) 
rendelkezett, a XIV. sz.-ban az Orosz- és Lengyelországból be
hozott áruk raktározási jogával pedig Kassa [124]. Mig a kü
lönböző belföldi vámok alóli mentesítés mindennapos volt, ad
dig vámmentes árubehozatal a XIV. sz.-ban nagyon ritka volt 
(harmincad). Csak Pozsony ismeretes olyan Városként, ahol a 
vámmentesség jószágra, élelmiszerre, posztótermékekre és a 
tengermelléki országokból behozott összes árura vonatkozott 
[125]. A XIV. sz.-ból már több bizonyítékunk van arra, hogy 
számos városunk élénken részt vett a nemzetközi távolsági ke
reskedelemben. Nemcsak Kassáról és Pozsonyról van szó, hanem 
az egyéb, főleg kelet-szlovákiai városokról (Lőcse, Bártfa), 
amelyek szintén kereskedtek a külfölddel. Kassa jelentőségét 
nem csak a Krakkóval kötött egyezmény mutatja, hanem az er
délyi kereskedelemben tapasztalható érdekeltsége is  [126]. 
Külföldre kerültek a bányavárosok termékei is , ámbár többnyi
re importekvivalens nélküli üzletekről is van szó.

Egyes városokban fontos szerepe volt a szőlészetnek 
és a borkereskedelemnek. A pozsonyiak, kassaiak és nagyszom
batiak a város határain kivül is nagy szőlőkkel rendelkeztek. 
Egyes kiváltságaik gazdaságossá tették ezt a tevékenységet 
(a tized, az ajándékozás és a dézsma alóli felszabadítás, ide
gen bor behozatali tilalma pl. Pozsonyban) [1271.

A mérföldjog különböző formáival találkozhatunk a 
városokban. Egyes bányavárosok egy-két mérföldes körzetben 
szabadon használhatták az erdőket [128]. Viszonylag nagy te
rületről volt szó, s ez a XIV. sz.-ban a városok és a kör
nyékbeli birtokosok közötti pereskedés egyik forrása volt. 
Saját mérföldjoggal csak Zsolna, Kysucké Nőve Nesto és 
Privigye rendelkezett [1291. azaz a város körül egy mérföldes 
körzetben, a városi elöljáróság engedélye nélkül tilos volt a 
kézmüiparosi tevékenység. (A zsolnai jog hatásáról lehet itt 
szó, amellyel eredetileg Privigyét irányították.) Egy mérföl
des körzetre terjedt Podolin sörfőzési és csapolási joga 
1292-ben. Ezenkívül a csapolási jog említésével csak Ölubló 
és Szepesófalu (SpiSské Stará Vés; alapkiváltságai között ta
lálkozunk. Ezek a rendelkezések feltehetően a lengyel városi 
oklevelek hatására kerültek be a kiváltságlevelekbe [130].
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Az ércek és fémek feltáráséra ée kibány ászására 
vonatkozó jog létét olyan általánosan előforduló záradékok
ból ismerjük, amelyek az ilyen tevékenység utáni szokásos i l 
letékek fizetéséről szólnak £1311. A XIV. sz.-ban már általá
nos érvényűnek tekintik a favágósi és a kőtörési jogot, azon
ban esetenként kiváltságként ezt a jogot a város határán kí
vülre is kiterjeszthették £1321. A szabad vadászatot és ha
lászatot is csak ritkán korlátozták £1331. Az egyenes és ol
dalági öröklésről, valamint városok öröklési jogáról szóló 
forrásokkal is találkozunk £1341. Ingatlan vagyont szabadon 
örökül hagyni vagy elidegeníteni csak állandó városi lakosnak 
lehetett (esetenként olyanok örökölhettek vagy vásárolhattak 
ingatlant, akik azután tartósan megtelepedtek a városban) 
£1351.

Szinte az összes uj, XIV. sz.-i kiváltságlevél meg
említi a szabad papválasztás jogét, amelynek érvényessége sok 
esetben az esztergomi érsek beleegyezésétől függött £136]. 
Ezzel függ össze a tizedre vonatkozó rendelkezés is . A tized 
vagy teljesen vagy fele részben a papot illette £1371.

A városi lakosság fő kötelességei közé tartozott a 
terragium vagy cenzus fizetése, amely a városok többsége ese
tében, a juttatott kiváltságok értelmében, az egyetlen pénz- 
járaJék volt (a lucrum cameraen kivül). Az újonnan alapított 
városok a pénzjáradék fizetése alól meghatározott időre fe l
mentést kaphattak £138]. A XIV. sz.-ban csak kevés városban 
fizettek a birtokok után cenzust [Í391. Az esetek többségé
ben egy átalányösszegről volt szó, amelyet a város évente, 
két vagy három részletben szolgáltatott be £1401. A lucrum 
camerae nemcsak a Róbert Károly által bevezetett arany pénz
rendszer, hanem a különböző kiváltságok következtében is a 
városok számára egyre kevésbé terhes kötelességgé vélt £141],
A királyi városokban a megvendégelési kötelesség kizárólag a 
király és kísérete megvendégelésére korlátozódott £1421. A
X I I I .  sz.-i kiváltságlevelektől eltérően a XIV. sz.-lakban 
nincsenek adatok a polgárok kötelező katonai szolgálataira 
vonatkozóan £1431, bér pl. tudjuk, hogy a XIV. sz. elején 
Kassa és több suepességi város jelentős szerepet játszott 
Róbert Károly harcaiban a főúri oligarchák ellen.

A XIV, sz.-ból már több adat maradt fenn a városi 
erődítményekről, amelyek a városokat a városkáktól megkülön
böztető jegyek közé tartoztak. A tatárjárás után az uralko
dó kővárak hálózaténak a kiépítésével igyekezett megnövelni 
az ország védelmi képességét. Ez a X I I I .  sz. második felében 
érte el tetőfokát. A X II I . sz. végétől a városok is fokozato
san bekapcsolódtak az ország védelmi képességeit megnövelő 
rendszerbe. Az erőditési jog az uralkodó által juttatott ki
váltságok közé tartozott. Egyes városok már az alapprivilé
giumaik között megkapták azt a jügot, hogy a város körül erő
dítményt, védőfalat építsenek. £144], Sok város a kiváltságok 
elnyerése után néhány évtizeddel látott hozzá az erődités meg
építéséhez, azonban erről csak közvetett okleveles adatokból
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tudunk, azokból az uj kiváltságokból, amelyek pénzügyi segít
séget jelentettek ahhoz, hogy a városok megbirkózzanak az erő
dítmény épitkezés terheivel. Bártfa az erőd-építéshez szüksé
ges bevételek megnövelése céljából Buda példájára megkapta az 
évenkénti szabad vásár kiváltságát [1453, Szakolcát (Skallca) 
ugyanilyen célból felmentették a harmincad beszolgáltatásának 
kötelezettsége alól 11461. Az eperjesiek a védőfalak felépí
tése előtt a posztóval és más kézműipari termékekkel való ke
reskedelemben Budához [1471 hasonló kiváltságokat kaptak, és 
az építkezés folyamára felmentették őket a behozott építőanya
gok után járó váű] alól [1481. Kassán a védősáncok már aÉ 
1347-ben adományozott kiváltságok előtt felépültek [1491. E 
kiváltságokban megtalálhatjuk a védőfalak karbantartásának 
(az építés befejezésének) finanszírozására vonatkozó rendel
kezéseket [1501. A város-erődítések engedélyezése során^kü-^ 
lönbséget tettek árokkal rendelkező földsánc (ami az^erődités 
alacsonyabb fokát jelentette) [1511 és falazott, kőből készült 
védőfalak között, amin belül sajátos helyük volt a tornyoknak. 
A XIV. sz. sorén mór néhány, főleg várak melletti városkának 
is kő erődítése volt [1521. Nem minden város élt a megerősí
tésére kapott engedéllyel vagy paranccsal, mivel a kőfalak 
felépítése nagy pénzügyi terhet jelentett. A városok megerő
sítésére vonatkozó királyi törekvések Zsigmond kormányzásénak 
zilált időszakéban érték el tetőpontjukat [1531.

A XIV. sz. sorén sok város addigi kiváltságainak 
ismételt elismerése és kibővítése mellett sok olyan uj kivált
ságot is kapott, amely speciális helyzetével, az általa ter
melt különböző cikkekkel függött össze. Bár a legjelentősebb 
középkori városok fejlődésének kezdetét a X I I I .  sz.-ra tesz- 
szük, mégis a XIV. sz.-ban, főleg annak első felében is kelet
kezett néhány olyan városunk, amely azután tartósan a legje
lentősebbek közé tartozott [1541.

Amit itt a XIV. sz.-i város-fejlődésből - inkább 
csak illusztrációk által - bemutattunk, az kiváltságának sok
féleségét, tarkaságát és gazdagságét mutatja. Ezek a városok 
a XIV. sz, folyamán az egész ország szempontjából jelentős 
gazdasági tényezőkké váltak és jogi szempontból meg voltak 
annak a feltételei, hogy negyedik renddé alakuljanak. A X III . 
sz. a városok életében fontos fordulópont, mivel a városok 
ekkor nyerték el kiváltságaikat. A XIV. 3Z. vége és a XV. sz. 
kezdete ebben az irányban a fejlődési folyamat bizonyos be- 
tetőződését jelenti. Később mór csak mindannak a mennyiségi 
és minőségi növekedéséről volt szó, ami mér addig is megvolt, 
Egyidejűleg fokozódott a városok közötti differenciálódás.

A kereskedelmi és gazdasági élet központját jelentő 
városok már a X II I . sz. előtt is voltak itt . A városokat 
a X I I I .  sz.-ban jogi szempontból sajátos autonóm alakulatok
ként szabályozták. Az, amit később városi jognak nevezünk, a 
kezdeti stádiumban valójában a vendégek - hospites - joga 
volt (túlnyomórészt a királyi földeken). A későbbi bizonyíté
kok alapján ezt a vendégjogot kereskedelmi jognak is nevez
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hetjük. Amikor a X I I I .  sz, első harmadéban először találko
zunk vele [155^1 akkor még nincsenek meg a hazai jogtól any- 
nyira eltérő vonásai; a kiváltságosség foka kicsi, ami nyil
ván az első telepesek csalódásaihoz és a feudális urakkal va
ló ellentéteihez vezetett, A szepességi területeken ez a sa
játos jog már talán régebben uralkodóvá vált, azonban erre 
vonatkozó részleteket nem ismerünk. Kezdetben nincs saját meg
nevezése, Később német jognak nevezik [1561, de csak akkor, 
amikor városi kiváltságlevelekben fordul elő. Attól kezdve 
minden régi és uj város átvette ezt a német jogot, amely tel
jesen megfelelt a gazdasági-szociális fejlődés trendjének, 
hiszen ez tette lehetővé ilyen mértékű elterjedését. Kezdet
ben viszonylag kis különbség volt az ilyen jogot használó vá
rosi és falusi lakosok között. A különbség inkább a város és 
a falu fő termelési ágazataiban jelentkezett. A X I I I .  és a
XIV. sz. során még a legkisebb település is , amelyik ilyen 
jogi alapon létezett, vásári joggal rendelkező településsé, 
várossá, igyekezett válni, függetlenül attól, hogy királyi, 
világi vagy egyházi birtokon feküdt. A földesurak észlelték 
a fejlődés előnyös voltát. Szándékosan itt hangsúlyozzuk a 
városfejlődés előtt az uj jog elfogadása által potenciálisan 
megnyíló lehetőségeket. A német jogú falvak és városok közöt
ti különbségek a későbbi fejlődés termékei.

A XIV. sz, felétől a feudálisok arra töreked
tek, hogy az uj jog szerint élő falvak helyzetét a régi hazai 
jog alapján élők helyzetéhez közelítsék. A városfejlődés trend
je szintén különböző jellegű volt. Azok a (kezdetben potenciá
lis )  városok, melyeknek nem sikerült biztosítaniuk a megfelelő 
gazdasági prosperitást, gazdaságilag szinte a falvak szintjére 
kerültek, A városok többségének csak bizonyos mértékig sike
rült realizálniuk azt, amit tőlük eredetileg vártak és csak 
viszonylag kevésnek sikerült jelentős, gazdaságilag érvénye
sülő várossá válni. Akár a magdeburgi, akár a nürnbergi jogo
kat élvező, kereskedő, iparos 111, bányavárosról volt szó, a 
döntő az volt, hogy néhány fő termelési kereskedelmi ágban 
gazdaságilag érvényesüljön. A gazdasági prosperitás elősegí
tette uj kiváltságok megszerzését, ami viszont gazdasági té
ren hatott vissza a városra. A XIV. sz.-ot a városfejlődés 
virágkorának, sőt némi túlzással városi forradalomnak tekint
hetjük azért is , mert akkor már világosan megmutatkozott, 
hogy melyek rendelkeznek a megfelelő feltételekkel ahhoz, 
hogy j e vidék, sőt Magyarország történetében fontos szere
pet játszhassanak. Igaz, a későbbi fejlődés sok város hely
zetét módosította. A XIV . sz.-ban már megkülönböztethetőek 
városok és városkák, jóllehet a latin források az egységes 
"civitas" elnevezést használták.

Nem kétséges, hogy a városok jogi és gazdasági fe j 
lődése összefügg annak a német jognak az elfogadásával, ame
lyet nálunk a helyi lehetőségekhez és szükségletekhez idomí
tottak és igy az jellemző specifikus vonásokra tett szert. A 
városok fejlődése, igaz, az idegen jog segítségével, de a 
hazai szükségletekből és lehetőségekből eredt, s nyilvánvaló,
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hogy a középkori urbanizációs folyamatban kezdettől fogva 
részt vettek a helyi lakosok, - azaz a szlovákok is . Gazda
sági és szociális szempontból nincs elsőrendű, jelentőségük, 
mégis megemlítjük a szlovákoknak a városi életben való rész
vételére vonatkozó bizonyítékokat. Nem szükséges részletezni 
a szlávokra - slavis - vonatkozó ismert zsolnai privilégi
umot, ami nemcsak saját korára vonatkozó bizonyíték, hanem a
XIV. sz. elejének fejlődési viszonyaira is következtethetünk 
belőle [157] Bár a szlovák etnikum nem rendelkezett önálló ál
lamisággal, a városi életben azonban részt vett. Ennek köz
vetlen bizonyitéka a garamszentbenedeki oklevél (1217), ami 
viszont hamisítvány, de amelyet paleográfiai-diplomáciai 
okokból nem tehetünk későbbre, mint a XIV. sz. elejére [158]. 
Az, amit benne állítanak, a XIV, sz. kezdetén valóság volt.
A keleti német kolonizációról és a német jog elterjedtségéről 
szólva megemlítendő, hogy a jelentéktelen mai Szlovákia az 
egyetlen olyan terület, ahol a XIV. sz.-i német jog eredeti
ben Írásban fennmaradt s az engedélyezi, hogy a német nyelvet 
nem beszélők a bíróság előtt a saját anyanyelvükön is tehet
nek vallomást [1593.

A XIV. sz.-i prosperitás az uralkodóval és a feudá
lisokkal szemben erősítette a városok helyzetét. A városoktól 
eredő bevételek a királyi, tehát összországos bevételeknek 
jelentős tételét alkották. Érthető igy a protekcionizmus és a 
környékbeli feudális uraktól való függetlenedés. Egyes nagyobb, 
jelentős városok a XIV . sz. során jobbágyközségekre is  szert 
tettek [160]. Említettük, hogy a feudális urak gyakran megká
rosították és megsértették az - igaz, főleg a kisebb - vá
rosokat* Az uralkodó védelme alatt álló nagyobb városok vi
szont a XIV. sz. során területi és gazdasági terjeszkedésük
kel gyakran kerültek összeütközésbe a feudális urakkal, s 
gyakran győztek is ezekben a harcbkban [161]. A XIV , sz. két
ségtelenül a középkori városfejlődés betetőződését jelentette, 
előjátéka volt a feudalizmus XV. századi és a XVI. század ele
j i  első, válságos korszakának. A városok fokozatosan feudali- 
zálódtak, beilleszkedtek a feudalizmus keretei közé, alkalmaz
kodtak az adott társadalmi rendszerhez, azonban tagadhatatlan, 
hogy mégsem voltak a feudalizmus intézményei, hanem már ebben 
a korban is bennük kell látnunk a későbbi kapitalista fejlő
dés potenciális csiráit, vagyis a városok úgy a gazdasági, 
mint a történelmi fejlődés szemszögéből a haladást előmozdító 
funkciót! töltöttek be.

Mint fentebb is hangsúlyoztuk, a városfejlődés jel
legzetes vonása a fokozatos differenciálódás, ami a XIV. sz.- 
ban olyan fokot ért el, hogy megpróbálkozhatunk városaink 
osztályozásával is . A X II I . sz.-ban - a részletesebb források 
elégtelensége miatt - az osztályozás során többnyire csak a 
klváltságleyelekre támaszkodhatunk. Ezek tartalmazzák a városi 
jellegű települések lakosságának jogi helyzetében végbemenő 
változásokra vonatkozó utalásokat. A XIV. sz.-ra vonatkozóan 
már különböző gazdasági mutatókkal rendelkezünk, a források 
számosabbak és részletesebb információt nyújtanak a gazdasági
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életről és a lakósok. helyzetéről. Az osztályozás során első
sorban a tényleges városok és a városkák megkülönböztetésére 
kell törekednünk, mivel jogi szempontból még ebben az időben 
is azonos kategóriában helyezkedtek el. A XIV. sz.-han a vá
rosi települések nem voltak egyenrangúak. 1317-ben a szepesi 
szászok provinciája városokból, városkákból és községekből 
tevődött össze [1621. Ha az 1317-es forrásnak ezt a szigorú 
interpretációját idő előttinek tekintenénk (a civitas és villa 
ingadozó használatára való tekintettel), akkor Zsigmond 1405- 
ös kis dekrétumának 3 §-ára támaszkodhatunk, amelyben elren
deli, hogy az országgyűlésre hívják meg a királyi városok, 
városkák és a szabad községak képviselőit is [1631, amiből 
világosan következik, hogy akkor már létezett ez a megkülön
böztetés (ha nem is alkalmazták következetesen).

A tényleges város jellemzői közt meghatározó jelle
gűnek kell tekinteni annak gazdasági súlyát, ami többnyire 
lakosainak számával és úgy individuális, mint kollektív jogi 
helyzetével függött össze. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az 
adott esetben a középkori város fogalmától elválaszthatatlan 
a lakóinak nyújtott jogi kedvezmény ténye. A várossá válás 
első, fő, konkrét mutatója az, hogy az uralkodó gyakorolja 
a város felett a hatalmat.

Minden földesúri városka, függetlenül attól, hogy 
egyházi vagy világi feudális hatalma alá tartozott, alacso
nyabb osztályú volt, lakói közvetlenül a földesurhoz tartoz
tak, akit az uralkodó (ajándékozott) bizott meg a joghatalom
mal. A földesúri városkák közül egy sem vált gazdaságilag 
jelentős várossá [1641. A XIV. sz. folyamán sok uradalmi köz
pont vált földesúri városkává, főleg azok, amelyekben rendsze
resen tartottak vásárokat. így helyesebb róluk a földesurhoz 
tartozó vásári központokként beszélni [1651. Lakói (azon túl, 
hogy esetenként kereskedhettek), semmiféle külön kiváltság
gal nem rendelkeztek. S ha később kaptak is kiváltságokat, ez 
rendszerint a földesurnak, mint közvetítőnek, és nem a vásárt 
tartó városnak (városka) az uralkodóhoz intézett közvetlen 
kérésére történt. A vásárt tartó helységek csak a későbbi fe j
lődés során váltak tényleges városkákká [ 1661.

A XIV. sz. folyamán a királyi városokat viszonylag 
egységesen civitasnak nevezték, azonban mégsem tekinthetjük 
azokat mechanikusan egységes kategóriának. Osztályozási kí
sérletük során gazdasági súlyúkat és jelentőségüket kell hang
súlyoznunk. Elbírálásuk során csak kis mértékben támaszkodha
tunk a jogi mutatókra, mivel, mint már említettük, a városi 
jellegű, gazdaságilag kevésbé jelentős településeknek jutta
tott jogi kiváltságok mértéke viszonylag magas volt [1671.
A városiasodotteági fok elbírálásának nincs kizárólagos mu
tatója. Több olyan mutatót is említhetünk, amelyek e magasabb 
fok kifejezői lehetnek. Ide kell sorolnunk a kézmülparosi 
termelésen kivül mindenekelőtt a kereskedelmi aktivitást, fő 
leg a távolsági kereskedelemben való részvételt, és ezzel 
összefüggésben a nem csak heti, hanem éves vásárok tartását is,
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bér ezek a XIV. sz.-ban még viszonylag ritkák. Ide sorolandó 
még a vámfizetés (harmincad) alóli tartós felszabaditás is . 
Biztosan jelentősek voltak azok a helyek is , amelyek jogi 
fellebbviteli központok voltak. Jelentős mutató (bár a XIV. 
sz.-ban nem olyan határozottan) a városi védősénc, melynek 
felépítése azt bizonyltja, hogy gazdaságilag erős és virágzó 
egységekről volt szó. Ezen kiviil fontos mutatónak kell tekin
teni a cenzusnak egy átalány összegben való fizetését és a 
biró il l . esküdtek szabad választásának a jogát £169]. Ha a 
tényleges városfejlődési fok megállapításához az említett mu
tatók közül kettő-három szükséges, akkor Szlovákiában a XV. 
sz. kezdetén ténylegesen Nagyszombat (1238), Zólyom és Korpo- 
na (1241 előtt), Szepesolaszi (?, 1243), Wyltra (1248), Kassa 
(1249 előtt), Hémetlipcse (1263), Komárom (?, 1265), Kezsmárk 
(1269), Lőcse (1271), Pozsony (1291), Podolin (1292), Eperjes, 
Hagysáros és Kisszeben (1299), Zsolna (1312 előtt), Rózsahegy 
(1318), Bártfa (1320), Trencsén (1324) , Olubló (1342), Szakol- 
ca (1372), Privigye (1383) tekinthető városnak [170]. A leg
jelentősebb városok közé kell számítani a későbbi kincstári 
Városokat is [1711. A királyi városok mellett abban az időben 
ugyanannyi királyi városka is volt, £172] amelyek száma a 
későbbi fejlődés során még nőtt, mivel a XV. sz.-ban több, 
eredetileg királyi város gazdaságilag hanyatlásnak indult 
vagy ajándékozás révén (amelyek kezdetben csak időszakos el
zálogosítást jelentettek) a földesurak kezeibe került £173] .

A városok sajátos kategóriáját alkották a bányavá
rosok. amelyek közül Selmecbánya (1255 előtt), Besztercebánya 
(1255), Gölnicbánya (1278 előtt), Körmöcbánya (1328) és talán 
Szomoíány (Smolnik, 1332 előtt), azután Rozsnyó (Roznava) és 
Igló (Spi&ská Nová Vés) (X III . s z . ) ,  Bakabánya (Pukanec,
1337), Újbánya (Hová Bana, 1349), Lubietová (1379), Breznó- 
bánya (1380) voltak a legjelentősebbek [174].

Az adott, s távolról sem teljes áttekintésből vi
lágosan következik, hogy a mai Szlovákia városi jellegű te
lepüléseinek túlnyomó többsége a XV. sz. elejéig a városka 
kategóriába tartozott £175] . A fejlődés a városok és városkák 
közötti további még nagyobb differenciálódáshoz vezetett, mi
vel Zsigmond uralkodásénak második felétől, a XV. sz. folya
mán, de főleg a XVI. sz. elején, a feudálisok nagy nyomást 
gyakoroltak a városokra. Ezt megkönnyítette az. hogy sok, 
korábban említett királyi város a feudálisok birtokába ke
rült, továbbá, hogy a vérosiaáodottság kritériumai lényege
sen változtak. így a XVI. sz.-ban a mai Szlovákia területén 
gazdasági szempontból kevesebb tényleges város volt, mint a
XV. sz. elején £176].

A XV. sz.-ig tartó városfejlődésről nyújtott kép 
csak vázlatos s csupán jelzi azokat a kérdéseket, amelyekre 
a városfejlődés vizsgálata és értékelése sorén vílaszt kell 
kapnunk. Részletes választ viszont csak a részletes kutatás 
adhat. A kutatást pedig még akkor sem szabad elszigetelten 
végezni, ha csak territoriális jellegű analízisről van szó, 
mert a város soha sem önmagéban létezett, hanem állandó kap
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csolatban állt közelebbi és távolabbi környékével, nemzetközi 
párhuzamokat is kell keresni, mivel csak igy válik a városok 
múltjára vonatkozó kutatás nemcsak hatásossá, hanem alkotó 
jellegűvé is , hozzásegítve ahhoz, hogy a városok múltbeli 
életéről és jelentőségéről plasztikusabb képet adhassunk.

RICHABD MARSIBA cikke a 
Historick^ őasopis-ből, 
1973. 2 . 337-367.

Jegyzetek

1. A szlovákiai vár őstörténeti kutatásokról az 
ötvenes évek végéig jó áttekintést ad GACSOVÁ, A.s Historická 
literatura o dejinách miest na Slovensku za feudalizmu. Hi- 
storickj casopis 9, 1961, 378-396 old. A hatvanas évek termé
sének áttekintését lásd. MARSIKA, R . : Bádanie o dejinách 
stredovekych miest na Slovensku. Historická Sasopis 20, 1972, 
187-204 old.

2. LEHOISKÁ, D . : Vyvoj mestského práva na Slo
vensku. Sbornik FFUK, Historica 10. Bratislava 1959, 65-114 
old. A szlovákiai városok-beli szociális harcokkal YARSEK, B . : 
Sozial- und Nationalitátenkámpfe in den Stádten dér Slowakel 
im Mittelalter. Sbornik FFUK Historica 16. Bratislava 1965, 
131-172 old. foglalkozott; a keletszlovákiai városok fejlődé
sének kezdetével pedig HALAGA, O .R .; Vznik miest na vychodnom 
Slovensku. Prispevky k dejiném vychodného Slovenska. Bratis
lava 1964, 70-85 old.

A felvidéki várostörténet viszonylag legrészletesebb 
feldolgozása MENCL, V . :  Stredoveká mesta na Slovensku. Bratisla
va 1938. A felvidéki városfejlődésnek jó, szintetizáló jellegű 
áttekintése EÜGEDI, E . ; Középkori magyar városprivilégiumok. 
Tanulmányok Budapest múltjából 14. Budapest 1961, 17-107 old., 
mivel többségében a szlovákiai városok történetére vonatkozó 
forrásanyagra támaszkodik.

3. A XIV. sz.-ból (főleg annak második feléből) 
csak nagyon kis számú kiváltságlevelet publikáltak, az 1410 
utáni időkből (onnan is csak alkalmanként és részlegesen) 
többnyire csak a jelentősebb városaink kiváltságleveleit 
adták közre.

4. A részletes analitikus vizsgálat ezt a XIV .sz. 
első három harmadának fejlődésébe, sőt még a X I I I .  sz.-ba is 
eltolhatja, de eddig ezekre a különbségekre kevésbé figyel
tek.

5 . Corpus iuris Hungarici, 1000-1526, Budapest 
1899, 210-229 old.
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6 . LEHOTSKÁ, D. s idézett mii, 103. old.

7. Hasonlitsd össze HALAGA, O .R .: i .m ., 70. és
78. old; azonkivül ugyanennek a szerzőnek Mestotvorny proces 
a stredné Európa. Sbornik FFUK 12, Bratislava 1964, 95-115 
old.

8 . A Magyarországi (főleg Dunóntuli) városok és 
az ókori római provinciák közötti kontinuitást PLEIDELL, A. 
tételezte fel: A magyar várostörténet első fejezete. Századok
68 , 1934.

9. MAHSTHA, H .: Codex diplomaticus et epistolaris 
Slovaciae I .  Bratislava 1971 (a továbbiakban csak CDSI I )  37 . 
o ld ., 41. szán.

10. CDSI I ,  64. old., 69 . szóm.

11. Gimeskosztolány (Kostolany pod Tribecom) eseté
ben talán a vásárnak Gimesbe (Jelenec) való áthelyezése, téte
lezhető fel, amire 1350-ből maradt fenn bizonyiték. EEJEB, G .: 
Codex diplomaticus ecclesiasticus ac civilis regni Hungaria
(a továbbiakban csak CDH) IX, 1, 764 old., 400. szám.

12. I I I .  Honorius pápa 1220. IV. 20-i oklevelében. 
CDSI I ,  190. old., 249. szám. Ezen kivül a burgenses terminus 
IV. Béla 1263-as oklevelében is előfordul, ahol a tornai 
districtum lakosainak felsorolása kapcsán használják (cives 
burgenses, rustici et universi hospites ac cuiusvis condiclo- 
nis homines) és lehetséges, hogy a Hronov melletti királyi 
kúria lakóira vonatkozik; KBAUZ, E .j Monumemente ecclesiae 
Strigoniensis (a továbbiakban csak MES) I ,  496. o ld ., 643. 
szám. A cseh országrészekben ez a terminus gyakrabban fordult 
elő. Lásd KEJB, J . :  Burgus und burgensis in den böhmischen 
Landern. Die Stadt in dér europaoschen Geschichte. Bonn 1972. 
210-233. old.

13. CDSI, I ,  55. old., 58++ számban.

14. CDSI I ,  60. old., 62++ számban.

15. CDSI I ,  63. old., 68. szám.

16. "Peregrin iudex"; ugyanott. Későbben a hazai
forrásokban találkozhatunk a vásórbiró speciális kifejezésé
vel (illetékadó beszedő); 1206: CDSI I , 111.. old. 139. szám. 
Valószíniilag azonos kifejezés volt a bilotus az 1183, 1206, 
1222 és 1231. években; CDSI I ,  90, 112, 200 és 269. old., 94, 
140, 270 és 475. szám.

17. CDSI I ,  53. old., 58+. szám.

18. A garamszantbenedeki oklevélhez részletesebben 
v .ö . Marsina, R. kritikáját: Studie k slovenskému diplomatáru.
I .  A második rész (a továbbiakban StSld 1 /2 ) :  Historické 
studie 18. Bratislava 1973 (nyomtatás alatt).
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19. CDS! I ,  82. old. 85++ szám; az oklevél kriti
kájához v.ö. StSld 1/2 .

20. CDS1 I ,  89. old., 94. szám.

21. CDSI I ,  111. old., 139. szám.

22. A megyében minden királyi jövedelemnek a har
mada a király -által kinevezett ispáné volt, úgy, hogy a király 
része (tisztán) a jövedelmek kétharmadát tette ki.

23. CDS1 I ,  171. old., 217. szám. Mindkét Csütör
tök esetében a Sándor és Sebes testvérek megajándékozására 
került sor. Nevezettek a Szent Györgyből és Bazinból származó 
későbbi grófok ősei.

24. CDS1 I ,  112. old., 140. szám.

;ák i
kön).

25. CDS1 I ,  121. old., 153. szám. Itt is megaján
dékozták a már említett Sebes komest (mint Detrekőcsütörtö-

szém.

26 . CDS1 I ,  146. old., a 190++ számban.

27. CDS1 I ,  136. old., 175. szám.

28. CDS1 I ,  202. old., 273. szám, 205. old., 279.

29* CDS1 I , 304. old., 417. szám. A ránk maradt 
Írásos anyagban ez az első bizonyiték a szabad választás joga 
adományozásának a községi képviselet számára, alacsonyabb fo
kú birói jogszolgáltatással és a jobbágyok pontosan meghatá
rozott kötelességeivel együtt. Ezt az oklevelet azonban nem 
számíthatjuk a városi kiváltságlevelek közé, mert kizárólag a 
mezőgazdasági lakossággal foglalkozik. Megmaradt ennek az 
oklevélnek ugyanebből az évből a második, majdnem azonos szö
vegű változata. CDSI I ,  307. old., 422. szám. Mindkét oklevél 
eredetiben maradt fenn és nehezen lehetne kétségbe vonni an
nak valódiságát.

30. Paulinyi, 0 . :  A sóregále kialakulása Magyaror
szágon. Századok 58, 1924, 627-647. old; nálunk Kucera, M .: 
Vyvoj solného monopolu na Slovensku v starsom stredoveku. 
Sbornik EPÜK Historica 15, Bratislava 1964, 71-93. old.

31. A sóeladás kiváltságának a kialakulása az 
egyes magyarországi intézményeknél (ha nem is teljes mérték
ben), I I .  Endre arany bullájában található 1233-ból; CDSI, I , 
295. old., 407. sz. Szlovákiában (a Felvidéken) sóeladási jo
ga csak Nyitrának volt, ami I I I .  Bélától származott 1183-ból. 
CDSI, I ,  89. o ld ., 9 4 .sz.

32. Nyitra, Pozsony, Trencsén, (Ó)-Bars, Zólyom.
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33. Éppen a letelepülésre kedvező helyeken teleped
tek le külföldi polgárok.

34. CDH IV , 1, 132. old.: Huscava, A , :  Najstarsie 
vysady mesta Trnavy. Bratislava 1938, 41 . old., 1 . szám. Is 
métlődő idézetei mellett megadja a város nevét és az oklevél 
évszémát.

35. CDH IV, 1, 322. old.

36. A zólyomi kiváltságokat megújították 1243, 12.
28. a korponait 1244, 12. 15-én. CDH IV , 1, 332. és 329. old.

37. A legszemmelláthatóbb hamisítvány az újkori 
hamisítványok között a Vágujhelyről szóló szöveg 1253, 5 . 27-i 
dátummal. CDH IV . 2 , 174. old. Határozott hamisítás a Nyitrá- 
ról 1248-ból fennmaradt oklevél szövege, amelyről még lesz 
szó, és Hybe 1265-1 kiváltságlevele, amely két variánsban ma
radt fenn. V .ö . Huscava, A .: Ján Literát a liptovské falzá. 
Bratislava 1930, 161. old. Részben kétségesnek kell tekinte
nünk Garamszentkereszt kiváltságlevelét 1246, 2. 4-ről, me
lyet István, esztergomi hercegérsek adott ki. CDH IV , 1, 440. 
old.

38. Lásd a 29. jegyzet megjegyzéseit. A hospites 
kifejezéssel találkozhatunk a mi hiteleshelyi okleveles anya
gunkban az 1220, 1221, 1222, években, stb. CDSI I ,  187, 193, 
220. old., 243, 258, 270. szám.

39« lg? nem volna helyes, mert a kifejezés világo
san utal az általános értelemben vett vendégekre, és egyetlen 
esetben sem jelöli a városi lakosságot,

40. CDSI I ,  178, old., 227++ szám.

41. BELIUS, M: Notitia Hungáriáé novae I /IV . Vien-
nae 1742, 632. old.

42. CDH VI, 1, 107. old.

43. CDH VI, 1, 230. old.

44. CDH, 2, 455. old.

45. CDH IV , 2 , 455, old.

46. P l , Vágujhely számára 1253-ben; 1] sd a 37. sz.
jegyzetet.

47. Babiná, Dobrá Niva 1254-ben: CDH V I , 2 , 228. 
old; Besztercebánya 1255-ben: CDH IV, 2, 296. old; Német(Par- 
tizán)Lipcse 1263-ban; CDH V, 1, 132. old; Pozsony 1291-ben.

48. Zólyom 1243-ban, Korpona 1244-ben.

49. Garamszentkereszt (Zlar) 1246-ban.



50. Zólyom 1243-ban, Korpona 1244-ben, Német Lip
cse 1263-ban.

51* Zólyom 1243-ban, Korpona 1244-ben, Beszterce
bánya 1255-ben, Pozsony 1291-ben.

52. Korpona 1244-ben.

53. Korpona 1244-ben, Besztercebánya 1255-ben; a 
Szepesaég (a szepesi városok) kiváltságai 1271-ben. Bárdossy, 
J.s Supplementum analect. terrae Scepusiensis. Leutschoviae 
1802, 108. old., Pozsony 1291-ből.

54. Jészó 1243-ban, Garamszentkereszt (Ziar) 
1246-ban, Babiné, Dobé Niva 1254-ben; Kézsmárk 1269-ben. CDH
IV , 3 , 514. old.

55. Korpona 1244-ben; Babiné, Dobrá Niva 1254-ben.

56. Kifejezetten 12 esküdtet csak Selmecbányán 
említenek 1275-ből és Pozsonyban 1291-ből.

57. Szepesolaszi 1243, 5 .31  CDH IV, 1, 278. old. 
Zólyom 1243-ban, Korpona 1244-ben, Nyltra 1248-ban, Beszterce
bánya 1255-ben; Komárom lakosait 1277-ben kivették a vérnagyi 
ék a megyéi bírássodás teljhatalma alól (do nem az ispánéból). 
CDH VI, 2, 401. old,

58. Nagyszombat 1238-ban, Zólyom 1243-ban, Besz
tercebánya 1255-ben, Nyitra 1248-ban, ahol ezen kivül

Garamszentbenedek lakosai (a hamisítvány szerint 1217-ben) 
igazságszolgáltatás tekintetében a kolostornak (az apátnak) 
voltak mindenben alárendelve.

59. Sena 1249. ápr. 13. Wenzel, G.s Codex diploma- 
ticus Árpadianus continatus (a továbbiakban CDÁC) V II , 281. 
old.

60. Annak ellenére, hogy a kiváltságlevél az egész, 
a szepesi szászok által lakott területre vonatkozik, a szepe
si városok kiváltságlevelének tekinthetjük. V .ö . a 153. jegy
zettel.

61. I I .  Vencel cseh és lengyel király.

62. Nagyszombat 1238-ban, Korpona 1244-ben, Besz
tercebánya 1255-ben.

63. Jészó 1243-ban, Nyitra 1248-ban, Német Lipcse 
1263-ban, Kézsmárk 1269-ben.

64. Gölnicbánya 1278-ban; CDAC IX , 204. old.,
142. szám.
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65. nagyszombat 1238-ban, Korpona 1244-ben, Dobré 
Hova, Babiné 1254-ben, Beszteroebénya 1255-ben, Pozsony 1291- 
ben.

66. Kémet Lipcse 1263-ban és talán Zólyom 1243-
ban.

67. Jászó (földesúri városka!) 1243-ban, Korpona 
1244-ben, a szepességi kiváltságok 1271-ben.

68. Zólyom 1243-ban.

69. A kiváltság függelékében a szabad papvélasztás 
(tehát nem a kötelességek között) egyedül Babiné és Dobié 
Niva esetében van feltüntetve 1254-ben, hogy a választandó 
papnak tizedet tartoznak fizetni.

70. Nagyszombat 1238-ban.

71. Szepesolaszi 1243-ban, Jászó 1243-ban és Komá
rom 1277-ben; Korpona 1244-ben, Garamszentgyörgy (Ziar) 1246- 
ban.

72. Jászó 1243-ban, Garamszentgyörgy (Zial?) 1246- 
ban, Babiné, Dobró Niva 1254-ben.

73. Nagyszom at 1238-ban, Babiná, Dobró Niva 1254- 
ben, Német (Part zón) Lipcse 1263-ban.

74. Jószó 1243-ban, a szepesi kiváltságok 1271-ben 
Besztercebánya 1255-ben.

75. Zólyom 1243-ban, Korpona 1244-ben, Babiné, Dob- 
rá Niva 1254-ben.

76. Jészó 1243-ban.

77* Besztercebánya 1255-ben, Német (Partizán)
Lipcse 1263.

78. Nagyszombat 1238-ban, Jészó 1243-ban, Garam
szentgyörgy (Ziar) 1246-ban, Késmárk 1269 (mint szósz város), 
Pozsony 1291-ben.

79. Ugyanez volt (a németlipcsei privilégiumban 
lévő változások alapján) Korponén és Selmecbányán is .

80. A szepesi kiváltságok 1271-ből, Nyitra 1248- 
ból, Korpona 1244-ből; O-Bars 1240-ből, Besztercebánya 1255- 
ből,

81. Nagyszombat 1238-ban, Zólyom 1243-ban, Korpona 
1244-ben, Babiná, Dobrá Niva 1254-ben, Besztercebánya 1255- 
ben, a szepesi kiváltságok 1271-ben.

58



59

82. Mint vásárvárosok a hamis oklevelekben fordul
nak elő 1214-ben CDSI 1, 144. old, 190++ szám.

83. Lásd a 21, 23, 25. jegyzetet.

84. Már az 1320. IX . 29-i kiváltsághoz vannak kap
csolva mint "civitas1' .  MES I I ,  781. old., 895. szám.

85. Teljes bírósági autonómiát kapott Szepesolaszi.

86. Hybe kiváltsága 1265-ből.

87. Zólyom 1243-ból, Korpona 1244-ből.

88. Számos van belőlük, úgy hogy egy viszonylag 
rövid tanulmányban nem adhatunk erről a széleskörű problema
tikáról teljes tartalmi áttekintést; kiadásra is csak részle
tek kerültek, és ezért is nehéz a probléma megragadása.

89. Bytea 1378-ból. MÓL DL 87646; Senc 1396-ból.
CDH X, 7. 622. old. 293. szám; Modor 1404-ből (megerősítette 
Zsigmond 1406-ban). Wenzel, Ci.s Stibor Vajda. Budapest 1874,
114. és 138, old, 86 és 99. szám.

90. Kys. Hővé Mesto 1325-ből. CDH X I , 512. old.,
2. szám; H a v a  1339-ből, Chorényi, J .i  Ilava okmánytára, 
Trencsén 1896, 26 . old., 1. szám.

91. Drienov 1317-ből. CDH V III . 2, 49 . old., 8. 
szám, Hanusovce 1332-ből. Diplomát, Sáros, 447. old. Ebbe a 
kiadási kategóriába még egyéb olyan kiváltságlevelek is tar
toznak, amelyeket a továbbiakban emliteni fogunk.

92. Stará Lubocna 1342-ből; villa-civitas; Slov. 
Lupca 1330-ból» possesio-civitas; Lubietová 1379-bőls villa- 
-civitas; Főrév 1383-bóli villa-regalis-civitas.

93. 1317-ből (nov.12. ~)t civitates, villáé et 
oppida. CDH V I I I ,  2 57* old., 13. eáánt.

94. (Ó)Bars 1388-ból, Mályusz, E.s Zsigmondkori 
okmánytár (a továbbiakban csak ZsO) I . ,  36. old. 378 szám; 
Somorja 1392-ből, CDH X, 2, 49. old., 8 . szám; Modor 1404- 
ből és 1406-ból. V .ö , a 89. jegyzettel; Moldava n. Bőd. 
1393-ból. ZaO, 317. old. 2887. szám; Beckó 1396-ból, Eajec 
1397-ből. MÓL DL 87649; Sebechleby 1412-ból. Az esztergomi 
káptalani levéltár, 15. 4-5. A szepesi prépost 1400. I I .  4-i 
levelében auburbium kifejezés egyetlen esetben párhuzamosan 
fordul elő. Annál. Scep. I ,  416. old. Az oppidum kifejezés 
egyetlen esetben párhuzamosan fordul elő a civitas-szal már 
1315-benj Castrum Kamarum una cum civitate seu oppido Kama- 
rien si. MES I I ,  711. old., 806. szám.

95» Jelentkeztek ezekkel a jegyekkel királyi, i l 
letve földesúri jogú kisebb városok-városkák.



60

96, Podolon 1345-ből: populi et hospites - ad 
instar civium et hospitum. CDH IX . I , 281. old., 143. számi 
Jelenec (Gymes) 1350-ből! hospites seu iobagiones. ODH IX,
1, 764. old., 400. szám. Somorja 1392-ből: cives ac populi. 
V .ö . a 94. jegyzettel; Igló 1399-ből: hospites seu habitato- 
res-cives. CDH X, 2 , 668. old., 357« szám. Drlenov 1317-ből: 
iobagiones. V .ö . a 91* jegyzettel! Hanusovqe 1332-ből: ioba
giones et incolae. V .ö . a 91, jegyzettel; Modor 1404-ből és 
1406-ból: cives, populi, habitatores. V .ö , a 89. jegyzettel; 
Szene 1396-bólJ incolae et hospites. V .ö . a 89. jegyzettel; 
Turany 1397-ből: populi. A Sbornik Muzeálnej slovenskej 
spol. 25, Turócszentmárton, 1931, Melléklet, 27- old. Igló 
lakosai V III . Bonifác pápa oklevelében 1399* ü ,  8-ból oppi- 
dami-nak neveztetnek. Anal. Scep. I , 270. old.

97. Már 1333-ban Hanusovce kiváltságát Hlinné 
megkapta. CDA I I I .  42. 1 . ,  38 . szám.

98. Eperjes 1347-ből (május 1 .)  CDH IX , 1, 494. 
old. 273, szám.

99, Zsolna reakciója I .  Lajos mandátumára 1369- 
ből, amellyel elrendelte, hogy mondjon le a tesslni jogról, 
amelyet addig használt (ez eredetileg flandriai éa nam mag- 
deburgi jog volt), nem közvetlenül abból keletkezett, hogy a 
rendelet ismstelten előfordult I .  Lajos 1382. és Mária 1384. 
évi okleveleiben, miközben - az eredeti mandátummal szemben - 
szélesebbkörüen kerültek említésre a részletesebb összefüggé
sek. CDH XI, 527-528. old., 11-12. szám. Ennek a problemati
kának a gyakori peitraktálása ellenére a szakirodalomban 
mindmáig az a helytelen nézet uralkodik, hogy Zsolna a korpo- 
nai jog elfogadásával elvesztette a zsolnai jog központi jogi 
fellebbezési helyzetét, holott Mária királynő 1384-beli okle
velében kimondottan szerepel, hogy Zsolna továbbra is jogi- 
-fellebbezési középpontja marad Felső Trencsénnek (beszter
cei kerület) és Turocnak.

100. Ezekről csak azt állapíthatjuk meg: amelyet 
úgy aposztrofálnak, hogy város (városka), ezzé kellett vál- 
niok mór ennek előtte: Zsolna 1312 előtt, Bátovce, Pelsőc 
és Stitnik 1320 előtt, Modor 1361 előtt, Galgóc 1365 előtt, 
Bánovce n, 1375 előtt, stb. Zsolna és talán Tapolcsány kivé
telével itt inkább városkákról van szó.

101. Rózsahegy 131d~ból, CDH, 2 , 167. o ld., 56. 
szám; Komárom 1331-ből. CDH V I I I . 3i 531, old., 233, szóm; 
Körmöcbánya 1329-ból iudex és villicus. CDH V I I I , 3 , 295. 
o ld ,, 109. szám. Tekintettel az általánosan használt iudex 
kifejezésre a XIV. században, a villicus kifejezést, amely 
később fordul elő a megújított kiváltságlevelekben, átvétel
nek kell tekintenünk az oklevél előtti időszakból. Ugyanezt 
kell hangsúlyoznánk a maior villáé archaikus kifejezésről, 
amely I .  Lajos Kassának adományozott oklevelében fordul elő 
1347. V II . 28-ból, még akkor is , ha az eredeti kassai ki
váltságot nem ismerjük.



102. Az 1320. X I . 28-i privilégium szerint; 1370- 
töl Bártfának választott birája volt. CDH V III , 2 , 253. old.,
98. szám.

103. Szeno 1396-ból. CDH X, 7, 622. old., 293.
szám.

104. Rózsahegy 1318-ból. V .ö . a 101. jegyzettel.

105. A városok különösen akkor törekedtek a nemes
ség jogait szolgálni, ha azoknak a városban ingó vagyonuk 
volt.

106. Kassa 1369-ből és 1380-ból. CDH IX , 2, 175. 
o ld., 97* szám és IX , 5, 378. old. 207. szám; Pozsony 1382- 
ből. CDH IX , 5» 582. old., 308. szám; Körmöcbánya 1393-ból, 
CDH, X, 2, 102. old, 41 . sz.

107. Az esküdt megjelölésére használatos kifeje
zés a iuratus volt. Késmárkon 1348-ban a senior (négyen vol
tak) kifejezéssel találkozunk. CDH IX , 1, 638. old., 352. 
szám. Hasonlóképpen Éliásovcéban is 1397- X I. 28-ból. ZsO I , 
564. old., 5092. szám. Slov. Lupcán 1330-ban iurati et senio- 
res-nek nevezik őket.

108. A hetivásár engedélyezése a Jelenec-i (Gymes) 
oklevélben 1350. I I I .  8, CDH, 1, 764. old., 400. szám. Igló 
1380-ból, CDH IX , -5. 395. old., 211. szám.

109. Adomány levelek, vagy peres tárgyú oklevelek: 
Pelsőc és Stitnik 1320-ból. CDH I , 544. old., 492. szám; 
Uagymihály 1373-ból, 231. old. Sztáray cs. oklvtra I , 414. 
o ld., 250, szám; Bánovce n, Bebr. 1376-ból. Levélt. Köziem. 
1936, 231. old. Szene 1396-ból, Dunaszerdahely 1399-ből. ZsO 
I , 685. old. 6 1 52 .szám.

110. Garamszentbenedeken (Petende) a péntekre en
gedélyezett (1347. X . 2 5 .)  hetivásárt hétfőre rakták át, mert 
pénteken már volt (régebben) vásár a közeli (Ó)Barson. CDH 
IX , 1, 510. o ld ,, 281. sz. A kassaiak panaszára I .  Lajos el
rendelte 1370-ben, hogy rakják át a vásárt Gálszécsen csü
törtökről a hét más napjára. AM. Kosice, TA 1 ,1 , Miscell. 2.

111. Kys. N. Mesto 1325-ből, CDH XI, 512. old., 2.
szám; Pőrév 1383-ból, CDH IX . 60. old., 22. szám.

112. Ilyenek voltak a vásárok a földesúri város
kákban, ahol az uralkodó a vásári regáliát átengedte a föl-
desurnak.

113. Szucsány, Márton 1359-ből. CDH V III , 4, 439. 
old., 223. szám.
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114. Interpretácii fórum quotidianum Kassa számára 
1347. V II . hó 28-án mint mindennapos vásár az 1370. évivel 
(v .ö . az 110. jegyzettel)} az idegen kereskedők, arra voltak 
kényszeritve, hogy az árujukat eladásra kinálják a raktáro
zási jog fejében.

115. Pozsony 1344-ből. CDH XI, 1, 204. old., 90. 
szám; Bártfa 1352-ből. CDH, IX , 2, 142. old., 56. szám. Zsol
na 1357-ből. CDH XI, 513* old., 4. szám. A földesur kérésére 
Galgóc is 1362-ben. MÓL DL 5133.

116. Kassa 1319-ben Abauj és Zemplén megyében.
CDH V III , 2 , 213. o ld ., 75. szám.

117. Elsősorban a saját városban és a körülötte 
lévő irtványföldeken; Zsolna 1321-ben; Budatin, K .N . Mesto, 
Sztrecsnó és Trencsén. CDH XI, 510. old., 1. szám.

118. Nagyséros 1331-ben a fa és a faszén fizetése 
alól. CDH V III , 3, 562. old., 257. szám.

119. Stará Lubovna 1342-ből. CDH IX , 1, 50 . old.,
3 . szám.

120. Szakolca 1372-ből. CDH IX, 4 , 421. old.,
241. szám.

121. Körmöcbánya 1393-ban. CDH X, 2 , 105. old.,
43. szám.

122. Zsolna 1401-ben 10 évre. CDH X I, 534. old.,
14. szám.

123. A pozsonyiakat felszabadították a vámfizetés 
alól Nagyszombaton és Cseklészen (Bernolákovo), amit ismétel
ten hangsúlyozott az 1328. X I . 13-i mandátum. CDH V I I I ,  3 ,
297. és 298. old., 110. és 111. szám.

124. Kassa 1344-ben, 1361-ben és 1368-ban. CDH IX ,
1, 210. old. 96. szám; IX , 3, 241. old,, IX , 4, 135. old.,
63. szám.

125. Pozsony 1374-ben, 1366, 1371, 1374. CDH IX,
6 , 127. old.; 133. szám. IX , 3 , 389. old., 213. szám és 532. 
old., 291. szám; IX , 4 , 341. o ld., 191. szám; IX , 6 , 162.
old., 187. szám és 175. old., 221. szám; IX, 4, 571. old.,
331. szám és 569* old., 330. sz.

126. Kassa 1394-ben és 1378-ban. CDH X, 2, 259. 
old., 147. szám és IX , 5, 264. old., 129. szám.

127. Pozsony 1354-ben, 1375, 1389. CDH IX , 2 , 313.
old., 151. szám; IX , 5, 32. szám, 1. sz^m; X, 1, 157. old.,
307. s^ám. Kassa 1347-ben. CDH IX, 1, 466, old., 265. szám.
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128. Gölnicbánya, Szomolnok, Körmöcbánya; Körmöcbá
nya esetében egy két mérföld kerületű, területről volt szó. 
Lamos, T . Vznik a pociatky mesta Kremnica (Banské Bystrica) 
1969, 42. old.

129. Zsolna 1321-ben, Kys. N.Mesto 1325-ben, Főrév 
1383-ban. CDH IX , 510. old., 1. számi IX , 1, 60. old., 22. 
szám; X I, 512. old., 2 .  szám. Zsolnán a mérföld jog a halá
szatra Is vonatkozott. Kys. N. Mesto-ban és Főréven (Bajmóc 
és Nováky kivételével; a hetivásárra is .

130. Podolin 1292-ben, Ó-Lubló 1342-ben, Igló
1399-ben.

131. Rózsahegy 1339-ben (akkoriban reményteljes 
arany-, ezüst- és rézlelőhelynek számitott). CDH V III , 4,
3 7 6 ., 186. old.

132. Nagysáros 1331-ben; Eperjes, Sabinov, Nagysá
ros 1346-ban, Eperjes 1347-ben. CDH IX , 1, 494. old., 273. 
számj H a v a  1390-ben. Chorényi, J . ,  c .d .,  27. old., 2. szám.

133. Rózsahegy 1318-ban, tilos volt a halászat a
Vág bán,

134. Komárom 1331-ben, Pozsony 1382. CDH IX, 6,
583. old., 309. sz..

135. Kassa 1347-ben. CDH IX , 1, 466. old., 265.
szám.

136. Az 1347. évi kassai privilégiumban kimondot
tan szó esik arról, hogy a püspöki helynököket (az ő képvi
selőiket) a pap helyettesit! a polgároknál. A nevezetesebb 
városok közül Körmöcbánya alap-privilégiuma nem tartalmazott 
szabad pap-választ ási jogot.

137. Dobsinán 1326-ban, Bártfán 1320-ban - a t i
zed másik fele a királyé volt.

138. Bártfa 1320-ban 10 évre, Dobsina 1326-ban
17 évre.

139. Bártfa 1320-ban, Dobsina 1326-ban, Ó-Lubló 
1330-ban, Komárom 1331-ben.

140. Rózsahegy 1339-ben 50 talentumot fizetett 
évente három időpontban, Ilava 1339-ben 40 talentumot, Ó-Lubló 
1342-ben 120 forintot, Podolin 1345-ben 30 talentumot két ter
minusban, Eperjes, Szabina és Nagysáros 1347-ben együttesen 
150 talentumot. Főrév 1382-ben 400 forintot,: Zsolna 1384-ben

'200 forintot, Szene 1396-ban 330 forintot (a földesurnak) és 
Turany 1397-ben évente 100 forintot három terminusban.

141. Az 1323. évi kiváltság szerint a pozsonyia
kat nem kény szeritették pénzváltásra; dénárjaikat saját el-
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határozlsakból használhatták fel. CDH V III , 2, 474, old., 217. 
szám. A kamarának alárendelt városok tartoztak a lucrum came- 
rae részére ezüstöt beváltani, vagy kiegyenlíteni a különböző 
értékeket (a régi és uj dénárokat) a következőképpen: Trencsén
10 talentum értékben, Korpona 35 talentumban, (Ó)-Bars 15, 
Nagyszombat 100, Tapolcsány 20 talentumban. Károly Bóbert dek
rétuma 1342-ből, 31. rész; Corpus iuris Hung. 1000-1526, Buda
pest 1899, 158. old. (a körmöd ércverő kamara bérleti szerző
dése).

142. Az 1347. évi kiváltság-oklevél szerint Kassa 
ezt a kötelességét pénzben váltotta meg. A rózsahegyiek ere
deti kötelességei közé tartozott 1318-ból a főispán (Doncs) 
megvendégelése. Ezt helyezte hatályon kivül az 1339* évi ok
levél. Szencet 1396-ban kötelezték, hogy földesurát (Stibort) 
és feleségét évente 3 napra vendégül lássa.

143. A városokra elsősorban a saját védelmük ellá
tása tartozott. Ebből a teherviselésből Pozsonyban 1346-ban 
egyformán tartoztak a részüket kivenni az egyházi személyek 
és a zsidók. CDH IX , 1, 363. old., 201. szám.

144. Bimaszombat 133^-ben. CDH I I I ,  73. old,, 60. 
szám; Podolin 1292-ben. CDH VI, 1, 230j Szakolca 1372-ben.
CDH IX , 4, 421. old., 241. szám. Zsolna 1405-ben parancsot 
kapott Zsigmondtól, hogy erődítményt emeljen. CDH XI, 53^. 
old., 14. szám. Késmárkon már 1348-ban említik a városfala
kat. CDH IX, 1, 638. old., 352. szám.

145. 1352-ben. CDH IX , w, 142. old., 56. szám; 
1370-ben Bártfa mint megerősített város szerepel* CDH IX, 4, 
230. old. 131« szám.

146. 1372-ben. CDH IX , 4, 421. old., 241. szám.

147. 1374-ben. CDH IX, 4, 575. old., 334. szám és
IX , 6, 178. old. 213. szám.

148. 1378 (jan. 6 . ) .  CDH IX , 5 , 253. old. Ugyan
ennek az évnek a májusában az uralkodó az eperjesiekhez küld 
Diósgyőrből egy építőmestert, meghagyva neki, hogy tornyot ne 
épitsen, csak hagyja ki annak a helyét. CDH IX , 5, 25^* old.
121. szám.

149. Kassa eredeti alap-privilégiumát már a X III .
században adhatták ki, mert Sena már 1249. ápr. 13-án ugyan
azokat a kiváltságokat kapta, mint Kassa, tehát Kassának már
ezt megelőzően kellett rendelkeznie privilégiummal. CDAC V II. 
281. old., 199. szám. A mindmáig megőrözött kassai privilé
gium 1347. V II. 28-án átvett néhány olyan megállapitást és 
kifejezést az eredetiből, amelyet nem ismerünk. Ez arra mu
tat, hogy nem csupán emlités történik (1347-ben) a mi viszo
nyaink közepette a "maior villáé" fogalomra, hanem a párvia
dalra is, amellyel a XLV. sz.-ban kiadott kiváltságokban már



65

nem szoktunk találkozni. Kérdés, hogy a "oastrum" kifejezés, 
amelyet 1347-ben a városfalak értelmezésében használunk, nem 
függ-e össze az eredeti oklevéllel.

150. Felhasználható e célra a szökött bűnözök va
gyona és az elhaltak után a városra szállt vagyon kétharmada; 
a "castrum" kifejezés városi erődítmény értelemben használa
tos. CDH IX , 1 , 466. old., 265. szám.

151. Kys, N. Mesto 1325-ben jogot kapott arra, 
hogy sánccal vegye körül magát, amelyhez a gnazdaniaknak és 
az ólublóiaknak is hozzá kellett járulni. CDH VI, 1, 230. old.

152. Beckó 1398-ban. Wenzel, G.j c .d . , 103. old. A 
földesúri városkáknál, amelyeknek közvetlen váraljai funkció
juk volt, nem feltételezhetjük, hogy az erődítés a polgárok 
aktivitásának és áldozaténak az eredménye; ez a földesur te
vékenységének tudható be, aki ilymódon várbeli székhelyének 
megerősített előteret kivánt biztosítani (felhasználva e köz
ben mindazokat az eszközöket, amelyek rendelkezésére álltak, 
tehát ebben az esetben a városkák polgárait i s .)  A vár közel
sége, vagy exponált fekvése a határ mentén nem egyszer alap
vetően befolyásolta a várépités meggyorsítását kisebb városok 
esetében is.

153. A városok megerősítésének szükségességéről be
szél Zsigmond 1405. évi kis dekrétuménak 4. §-a. V .ö . az 5* 
jegyzettel. A vártisi erődítmények építésére kétségtelenül ösz
tönzést gyakorolt Lajos 1351. évi törvényének 6. cikkelye, a- 
mely szerint a királyi "civitates murates"-ek nem fizettek 
kilencedet. Az 5. sz. jegyzet, 172. old.

154. Bártfa 1320-ban, Körmöcbánya 1328-ban. Jogi 
szempontból városok lettek Trencsén 1324 előtt és Szakolca 
1372 előtt. Középkori jelentőségére való tekintettel ide so
rolható Zsolna (1312 előtt).

155. Sebechleby 1233-ban. CDSI I , ,  304. és 307. 
old. 417. és 422. szám.

156. Sebechleby-ben - a névből kiindulva - vi
tathatatlan részvétel állapítható meg a németek részéről az 
uj jog bevezetése tekintetében.

157. Chaloupecky, V .i Privilégium pro Slavis, Az 
1381. évi zsolnai oklevél kritikai fejtegetése. Bratislava
10, 1936, 349-364. old. Marsina, E .j Právne postavenie 
slovenskych mestanov v Ziline koncom 14. a zaciatkom 15. 
storocia. Vlastivedny sbornik Povazia 11. Martin 1972, 3-18. 
old.

158. CDSI I ,  178. old., 227++ szám (szöveg); szé- 
lesebbkörü kritikai értékelés StSID 1/2 , 348. old.
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159. Das Stadtrechtsbuch von Sillein . Edition von 
Ilpo Tapani Piirainen, Berlin-New York 1972, 129. old. (58b 
f ö l .)  366. szám. Ezt a szlovák historiográfiában eddig nem 
eléggé figyelemmel kisért és kiemelt kérdést a magdeburgi jog 
zsolnai vonatkozásairól Chaloupecky, V. publikálta: Kniha 
Zilinská, Bratislava 1934, 67. old.

160. Pozsony, nagyszombat, Körmöcbánya, Bártfa, 
Kassa, Gölnicbánya.

161. Ez főleg a bányavárosokra vonatkozik, amelyek
a szó szoros értelemben véve exponensei voltak a kincstárnak.

162. "Civitates, villáé et oppida". V .ö , 93.

163. "Civitates, oppida et liberae villáé". Corpus
iuris Hungarici, c .d .,  210. old. A dekrétum 1. §~a első cik
kelyében városokat, városkákat, várakat és községeket (civi
tates, oppida, castra et villáé) emlitenek.

164. Nyitra a nyitrai püspöknek 1288-ban történő 
adományozása miatt földesúri város lett és viszonylag leha
nyatlott.

165. Nagyon bonyolult dolog volna kisérletet tenni 
a vásárvárosok keletkezésének a felderitésére, mert a vásár
(a aásár engedélyezése) Magyarországon különösen a X I. század
tól a regáljogok közé tartozott: számos blzonyiték van erről 
a X II . sz. kezdetéről. Tekintettel a viszonylag nagy számú vá
sárra, amelyekkel a X II I . sz. forrásaiban találkozunk, és nem 
tudjuk róluk, mikor keletkeztek, vagy ki engedélyezte azokat, 
talán nincs messze az igazságtól az a vélemény, hogy a városi 
Vásárok engedélyezése a vármegyei főispánoknak, mint a király 
teljhatalmú hivatalnokainak illetékességi körébe tartozott.

166.^ A XV. sz. elejéig az alábbi földesúri városkák
kal, illetve vásárvárosokkal találkozunk: Detrekőcsütörtök 
1206, Szentgyörgy 1209, Szigetcsütörtök 1217, Jászó 1243, Ga- 
ramszentgyörgy 1246, (Sena? 1249), Garamszentbenedek, Király- 
helmec és Nagykapos a X II I . sz.-ban, Drienov 1317, Bátovce 
1320, Vágujhely a XIV. sz. eleje (71388) Stitnik és Pelsőc 
1320, Hanusovce 1332, Rimaszombat 1334, Márton és Szucsány 
1340, Znióváralja 1347, Mosóc 1350, Jelenec 1350, Szobránc 
1331, Liptószentmiklós 1355, Modor 1361, Galgóc 1365, Szécső 
1370, Nagymihály 1373, Bytca 1378, Belusa 1379, Vágbeszterce 
1389, Moldava n. B. és Léva 1388, Beokó 1389, Szeno 1396,
Rajec és Turany 1379, Medzer és Szepesolaszi 1399. Sok közü
lük már vásárváros, vagy városka volt, mielőtt még az első 
Írásos dokumentum erről tanúskodna (még ha a forrásokban nem 
egyezer civitas-nak is tüntetik fel a helységeket a XIV. szá
zaiban, vagy possessio és villa megjelöléssel ille t ik ) . Két
ségtelen, hogy már a XIV. sz.-ban vásárvárosok, vagy városkák 
és más hasonló jellegű helységek voltak, amelyekre vonatkozó
lag Írásos bizonyítékaink vannak a későbbi időkből. Az emli-
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tett települések között belső differenciálódás állt fenn.
Sok közülük eredetileg királyi birtok volt, de a X I I I . sz. 
küszöbén, vagy a XIY. sz.-ban a földesurak tartós birtokába 
kerültek (a vásárjoggal együtt, amelyet általában csak később 
szereztek meg.)

167. Csupán részlet monografikus kutatás tárgyát 
képezné bebizonyítani: hogyan és meddig sikerült (a kérdés 
jogi oldalát tekintve) a városkáknak a kiváltságaikat meg- 
őrizni.

168. Az évi vásárok adományozása Zsigmond alatt 
öltött gyakori jelleget.

169. Az esküdtek szabad választásának hangsiilyo- 
zása - amelyet a biró bonyolított le - a magdeburgi jog 
alapján létrejött városokban került sor; a városokat tényle
gesen egy testület igazgatta (szabadon), amelyet az esküdtek
ből választottak és a biró a városi bíróságnak volt az elnö
ke. Ezeknek a városoknak a képviselői az uralkodó előtt az 
esküdtek és a jegyző (kivételes esetben a biró) voltak.

170. Az említett helységek közül némelyik a vizs
gált időszakban várossá fejlődött (Komárom, Bártfa), némelyik 
már a vizsgált időszakban lehanyatlott (Nagyséros, részben 
Sabina, különösen Eperjeshez viszonyítva, amellyel eredetileg 
közösen kapta a kiváltságokat.

171. Az eredetileg hét ( I . Mátyás kora óta nyolc) 
tárnok-város közül Szlovákiában öt volt: Pozsony, Nagyszom
bat, Kassa, Eperjes és Bártfa.

172. Ó-Bars 1240-ben, Babiná és Dobrá Niva 1254- 
ben (1350-től Pelsőc is ) , Hybe 1265-ben, Szepesváralja, Sze- 
pescsütörtök, Szepesszombat, Szepesbéla (és Lubica?) 1271-ben; 
(a többi u .n , szepesi városok inkább a "liberae villáé rega- 
les" kategóriába tartoztak); Kys. N . Mesto 1325-ben, Slov. 
Lupca 133 -bán, H a v a  1335-ben, Tapolcsány 1346-ban, Nováky
és Bajmóc 1383-ban, Somorja 1392-ben, Dunaszerdahely 1339- 
ben. Néhány ezek közül csak vásárváros volt; sokan közülük 
már a XT. sz. fordulóján földesúri városokká váltak.

173* A városkák fejlődéséről a XV. századi Magyar- 
országon v.ö. Bácskai T, munkáját: Magyar mezővárosok a XT. 
században, Budapest 1965, amelyben nagymértékben foglalkozik 
a szlovákiai városkák anyagával.

174. 1453-ban hozzá tartozott mint önálló városka,
Bélabánya (eredetileg Selmecbányához tartozott). A bányaváros
kákhoz sorolhatjuk Dobsinát is 1326~ból(?), Rimabényót 1334- 
ből(?) és talán Brzatint(?). Bánya-kiváltságokkal rendelkezett 
eredetileg Korpona, Jészó, Német (Part.) Lipcse, Hybe, Rózsa
hegy, Stitnik, Pelsőc és a szepesi városok.
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175. Csas ebből az általános nézőpontból tekint
hetjük tényszerűen korrigált véleménynek Fügéd! E . tanulmá
nyát: Die Ausbreiterung dér stadtischen Lebensform Ungarns 
Oppida im XIV. Jahrhundert. Stadt u .’ Stadtherr, o .d . 165-192. 
o ld ., mert az oppidum kifejezéssel Zsigmond korától csak na
gyon ritkán találkozhatunk, valóságos oppidummá csak a XV. sz.- 
ban és a XVI.sz. elején váltak. A nyugati forrásokban az oppi
dum kifejezés már a X II . sz, vége óta jelöli a várral megerő- 
sitett városokat. Lombard-Jourdan, A . :  Oppidum et baulieu. 
Annales 27. Paris 1972, 373-395. old.
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NAGYSZOMBAT SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI-STRUKTURÁJA 
A KÉSŐI FEUDALIZMUS KORÁBAN

A tanulmány Nagyszombat város szociális-gazdasági 
struktúrájának a fejlődését elemzi 1526-tól 1848-ig. Módsze
re a mikroanalizis. A szerző1 kutató tevékenységét a meghatá
rozott időszakra és helyre vonatkozó bizonyos levéltári anya
gok tanulmányozására összpontosítja. Ezeknek az adatait vizs
gálja, feldolgozza s értékeli, mégpedig az egész tanulmányo
zott időszakban változatlanul érvényes kritériumok alapján.

A figyelemmel kisért levéltári anyag bizonyos sa
játosságai alapján választotta meg a szerző a kutatandó he
lyet, időszakot, sőt a módszertani kritériumokat is.

A. A forrásanyag és annak a történelmi 
rialitáshoz való "viszony a

Az elemzésünk tárgyául szolgáló forrásanyag, t .i .  
Nagyszombat szabad kir. város [1] adóregisztere, a késői feu
dalizmus korából fennmaradt levéltári anyagok közül, amelyek 
szabad királyi városaink tevékenységének eredményeképp ránk 
maradtak, egyedülállónak mondható. Közép-európai viszonylat
ban is elsőrendű helyet foglalnak el ezek az adóregiszterek, 
tekintve adatgazdagságukat és nyilvántartásuk pontosságát.

A nagyszombati adóregiszterek 1579-ben és később, 
(aőt valószinüleg néhány éven át már 1579 előtt is , csakhogy 
ez az adatok hiánya folytán nem ismeretes) adót vetnek ki a 
háztulajdonosokra, a földművelésből és szőlőtermesztésből, 
az iparűzésből és kereskedésből származó jövedelemre, de ha 
a fenti adótárgy egyike sem létezett - néha azonban ezek 
megléte esetén is -, kiirták az u .n . személyi adót (a XVII. 
században "a  residentia", a XVIII. században "a lehetőségek 
szerint"). Az adókivetés emlitett kritériumait Nagyszombat
ban évszázadokon át alkalmazták, és már csak ezért is elmond
hatjuk róluk, hogy a realitás és a relativ igazságosság alap
elvét tükrözik.

Az 1579 utáni adóregiszterekbe minden egyes adófi
zető neve után - természetesen, ha adótárgy létezett - be
írták a házadó összegét, a megadóztatott bor akóját (1746-ig),
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a gabonakeresztek számát, mégpedig az egyes gabonafajtákat 
többnyire külön-kiilön. A XVIII. század huszas éveitől a föld
adót a földterület nagysága szerint vetik ki, ez azonban vé
leményünk szerint nem akadálya annak, hogy a mezőgazdasági 
termelés fejlődési tendenciáit is kövessük. Az iparosokra az 
iparűzésért vetik ki az adót. Néhány évben a céhekre közösen 
vetnek ki adót, s nem külön-külön az egyes iparosokra. A re
giszterekbe beirják a kereskedésért kivetett, valamint a sze
mélyi adó összegét; az utóbbi esetében az adó tárgyát több
nyire külön megjelölik, pl. a napszám utáni adót stb. 1584- 
ben s talán 1-4 évvel azelőtt, esetleg azután az emlitett adó
kivetést az adónemekkel együtt a regiszterek bal oldalára 
jegyzik be. A jobb oldalon kronologikus sorrendben feljegy
zik , hogyan teljesitik az egyes adófizetők kötelezettségei
ket. Minden adófizető beletekinthetett a regiszterbe, és igy 
meggyőződhetett arról, hogy az adótárgy, valamint a kivetett 
összeg helyesen van-e bejegyezve, tehát a realitást tükrözi-e. 
Abban az esetben, ha az Írnok a valósággal ellenkező adatot 
jegyzett be a regiszterbe, az adófizető panaszt emelhetett.
Ha a panasz jogosult volt, akkor a panaszos ellenvetéseit a 
regiszterek adókivetést tartalmazó oldalára jegyezték be.
Ezt az eljárást igazolja sok helyütt az adókivetés tárgyának 
törlése, továbbá a kivetett összeg helyesbítése, ennek indo
kolásával. Nagyszombat város adóregiszterei ilyenformán a 
valóságot örökítették meg, és olyan forrásanyagnak tekinthe
tők, amelyek a birtoklás lehetőségeiről, a jövedelmi forrá
sokról, valamint Nagyszombat város lakosságának jövedelméről 
hagytak ránk megbízható közléseket.

B. Az adatfeldolgozás módszere

A fennmaradt adóregiszterek óriási mennyisége miatt 
lehetetlen, de az elemzés céljából felesleges is valamennyi 
megőrzött adóregiszter adatainak feldolgozása és értékelése.

A feldolgozásra szánt évfolyamok megválasztásánál 
a következő kritériumok alapján jártunk el: a XVI. és részben 
a XVII. századbeli regiszterek kiválasztásában elsősorban 
azok fennmaradása és a kronológiai szempont volt a döntő. 
Célkitűzésűnk, hogy a létező forrásanyagok alapján a városi 
közületek struktúráját lehetőleg kb. minden negyed évszázad 
egy-egy évében elemezzük. Sajnos az 1660 utáni adóregiszterek 
egészen a X V III. század elejéig nem jegyzik fel pontosan az 
adónemeket, mégpedig azért, mert akkoriban az állami adóki
vetés uj formáját vezették be, de ezenkivü". számos rendkívüli 
adót is szedtek. Az egyes adófizetők esetében csupán háztu- 
lajdonukról szerzünk tudomást, továbbá foglalkozásukról, va
lamint az adó összegéről, amelyet "a  lehetőségek szerint" 
fizettek. Az 1711-ből származó adóregiszter újból bevezeti 
azokat a kritériumokat, amelyeket a XVII. század második fe 
lének elején alkalmaztak, azzal a módosítással, hogy a gabo-
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nafajtákat külön-külön nem jelölik meg, viszont bevezetik az 
adót a szarvasmarha után. Az 1579-1711-es időszak vizsgálata 
során figyelembe vesszük az 1584 ., 1612 ., 1634 ., 1656. évi 
regisztereket is.

A X V III , századbeli, valamint a XIX, század első 
feléből származó adóregisztereknek a feldolgozás céljából va
ló megválasztása - mivel úgyszólván teljes számban fennma
radtak - kronológiai szempontok figyelembevételével történt. 
Vizsgálatunk alapjául a következő évfolyamok szolgálnak: 1731, 
1753, 1786, 1809 és 1839* Ezenkivül figyelembe vesszük még az 
1715-ös, 1718-as, 1723-as, 1747-es, 1748-as és 1770-es évfo
lyamok egyes adatait, mivel azok a X V III . századbeli gazdasági 
fejlődés megvilágításához nagymértékben hozzájárulnak.

Célkitűzésűnk, amint azt munkánk cime is jelzi, 
az 1526-os év után a nagyszombati közületek szociális-gazda
sági fejlődésének az elemzése, s ebben figyelembe vesszük a 
régebbi adóregiszterek adatait is , amelyek - sajnos - nem 
készültek az előbb emlitett szempontok szerint. így az 1529- 
1530-as és az 1556-os év adóregisztereinek elemzésében nem 
alkalmazhatjuk az egyébként felhasznált módszertani kritériu
mokat. Teljes mértékben világos, hogy 1 következtetéseink 
mind a teljesség, mind a pontosság igényét illetően a régebbi 
időkre vonatkozóan a realitást kevésbé tükrözik, mint az 
1579. év utáni regiszterek adataira alapozott következteté
seink.

Az adóregiszterekbe bejegyzett tételek tömegét
olyan kritériumok; szerint dolgozzuk fel, amelyek magából a
forrásanyagból adódnak. Szigorúan ragaszkodunk ahhoz az elv
hez, hogy a forrásanyag határozza meg a kritériumokat, még 
olyan esetekben is , amikor több, mint valószínű, hogy az Ír
nok bejegyzésében következetlen volt. Az Írnokok például
olyan foglalkozásokat is sorolnak az iparosság közé, amelyek
re a céhipar nem jellemző. Egy másik példa: Thököly Sebestyén, 
a legnagyobb magyar kereskedő 1584-ben nem fizet kereskedés 
után adót, holott 5 évvel azelőtt 100 aranyat vetettek ki rá 
kereskedelmi adó cimén. Ennek ellenére tehát 1584-ben nem 
sorolhatjuk a kereskedők közé. Ugyanígy járunk el néhány más 
ismert nagykereskedő esetében is. Valószinüleg a magisztrá
tus Thökölynek és más nagykereskedőknek olyanformán fizeti 
ki az adósságát, hogy rájuk néhány évben nem vet ki adót. 
Tulajdonképpen csupán néhány ilyen eset fordul elő.Ezek az 
elemzések eredményeit mélyebben nem befolyásolhatják. A sta
tisztikai elemzés az egész, a nem a kivételek alapján törté
nik.

A továbbiak során figyelmünket az egyes adónemekre, 
mégpedig az 1579 utáni években, valamint az alkalmazott kri
tériumokra forditjuk.
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1. Házadó. A házadó összege, amelyet egyesek befi
zetnek, véleményünk szerint nem olyan fontos kritérium, hogy 
azt a meglevő adatok gazdagsága mellett feltétlenül alkalmaz
hatnánk. Csupán megállapítjuk, hogy az illető adófizető ház
tulajdonos-e. Ugyanis csupán a háztulajdonos volt teljes jogú 
Városi polgár, legalábbis formális jogi szempontból, és a 
X V III . század második felében, valamint a XIX. század első 
felében háznak vagy egy részének tulajdonjogától függött a 
földtulajdonjog is . Erről bővebben az egyes fejezetekben 
lesz szó.

2 . Földadó. Nagyszombat város termékeny vidék köz
pontja, s ezért lakosságának egy része teljesen, sokan pedig 
részben a mezőgazdasági termeléssel foglalkoztak. Adó alá 
esett mindegyik alapvető gabonafajta, s az adókivetés alapja 
a X V III. század huszas éveiig a kereszt (capetia) [2] volt.
Ez a tény arra mutatj hogy a földadó kivetése a tized megha
tározásával együtt történt.

A földadó fizetőit a megadóztatott keresztek meny- 
nyisége szerint a következőképp csoportosítjuk: 1-5, 6-10, 
11-20, 21-40, 41-60, 61-100, 101-150, 151 és ennél több ke
reszt tulajdonosaira.

A XVIII. század huszas éveiben és később az adót 
a földterület nagysága szerint vetik ki, mégpedig egy tele
pülésre, annak hányadára vagy szorzatára. Az 1694. évi össze
írás szerint [31 egy település nagysága Nagyszombatban 30 be
vetett pozsonyi mérő. Az adóregiszterekben egy egész telepü
lés területét 12 holdban határozták meg.

Véleményünk szerint a mezőgazdasági termelés egé
szével, esetleg a mezőgazdasági terület nagyságával kapcso
latos adataink rövid összefoglalása hasznos lesz legalábbis 
a nyugat-szlovákiai mezőgazdasági termelés történetének ku
tatói számára. Ez alapul szolgálhat a mezőgazdasági termelés 
fejlődési irányzatainak megállapításában, ami viszont - te
kintettel arra, hogy a mezőgazdaság a feudális gazdaság alap
ágazata - nélkülözhetetlen a strukturális változások elemzé
sénél.

A megadóztatott keresztek mennyisége összesen:

Év Búza Rozs Árpa’ Zab összesen

1579 13 092 707 1/2 71 4666 1/2 18 532
1584 12 372 42 1/2 15 4178 1/2 16 608
1612 10 134 76 434 1/2 3839 14 483 1/2
1634 5 724 34 1/2 444 1892 8 094 1/2
1656 3721 119 1/2 1037 1/2 4 878

1711 4 588
1715 1 989
1718 4 086
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1723 : 4272 1770 : 4771
1731 : 3888 1786 : 5227
1747 : 5466 1809 : 5616
1753 : 4338 1839 « 6478

A feltüntetett adatok alapján a mezőgazdasági ter
melésben a következő hosszú időtartamú trend állapítható meg: 
a XVI. század utolsó 30 évében, de valószinüleg azelőtt is, 
valamint a XVTI. század első két évtizedében is igen nagy 
mennyiségű gabonát termelnek Nagyszombat lakosai. A megadóz
tatott mennyiségek különbsége az egyes években a produktivi
tás természetes fluktuációját mutathatja, de ugyanakkor nem 
tarthatunk kizártnak bizonyos kisebb méretű hanyatlási tenden
ciát a termelésben a XVI. és a XVXI. század fordulóján. 1634- 
ben a megadóztatott gabona mennyisége alig éri el az 1612. 
évi szinvonal 55 % -á t .  Ebben az esetben aligha lehet szó a 
termelés időszakos, hirtelen hanyatlásáról, mivel a következő 
évtizedekből származó adatok igazolják, hogy a XVII. század 
harmincas éveiben, sőt valószinüleg már 1620 után a mezőgaz
dasági termelés stagnáló fázisa állt be. 1656-ban a búzát, 
amely a gabonafajták közül elsősorban tekinthető árutermék
nek, nem vetik adó aló, helyébe mint kenyérgabona a rozs ke
rül. A későbbi időszakból származó adatok azt igazolják, hogy 
a XVII. század második felében és a X V III. század elején a 
gabonakeresztek évi mennyiségét átlagban 4000-5000-re tehet
jük. Az- 1715. évi csekély mennyiség a gyenge termés következ
ménye. Legkevesebb 70-80 éven ót kb. 1/3-ót termesztették an
nak a gabonamennyiségnek, amelyet 1600-ban termesztettek. Ha 
figyelemmel kieérjük a városi lakosság számbeli fejlődésének 
trendjét - erről még a továbbiakban lesz szó - feltételez
hetjük, hogy a mezőgazdasági termelés hanyatlása, amely már a
XVII. század harmincas éveiben megmutatkozik, inkább a keres
kedelmi légkörrel indokolható, s kevésbé a természeti adott
ságokban beállt kedvezőtlen változásokkal, esetleg a katonai- 
-politikai helyzet következménye.

A megadóztatott termőterület kiterjedésében beállt 
változások, amelyek számunkra az 1720 utáni mezőgazdasági ter
melés fejlődésének vizsgálatában kritériumként szolgálnak, 
részben jogi intézkedések következményei. 1746-ban a Nagyszom
batban működő királyi [4] bizottság helyt adott a panaszoknak, 
melyek szerint a magistratus az elhalt tulajdonosok vagyoná
val törvényellenesen diszponál, szétosztja azt egyes kiválasz
tott polgárok közt, esetleg zálogba adja nekik, egyházi szemé
lyeknek vagy intézményeknek. Ily módon nagy kiterjedésű terü
letek mentesültek az adótól. Ezért a bizottság, hivatkozva a 
király akaratára és a régi városi jogra, megparancsolta a vá
rosi magistratusnak, hogy mindazokat a polgári sessiokat, 
(sessio = telek, Szerk .) amelyeket a tulajdonos elhalása kö
vetkeztében igazgat, s amelyeket elzálogositott, adja el az
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érdeklődőknek a város lakossága közül. 1748-ban teljes mér
tékben érvényesült az elv, hogy a városi polgár házának elvá
laszthatatlan tartozéka 12 holdnyi földterület. Ezen a téren 
a háztulajdonosok közt egyenjogúság jött létre. 1753-ban pél
dául 457 háztulajdonos vagy közös háztulajdonos közül 11-nek 
van többje egy egész sessiónál, azaz 12 holdnál, 227 félház
tulajdonosnak van 6 holdja, és 219-nek van 12 holdja. 1747- 
ben 212 földtulajdonos közül csak 119-nek van egy egész vagy 
fél sessiója, másoknak több van. Ezeken kivül adóztatják az 
irtványföldeket, majd később az un. terra fiscalis-t; ezek 
birtoklása nem függött a polgári ház birtoklásától. A földte
rület XVIII. századbeli fluktuációjának okául a magistratus 
praktikái is tekinthetők.A XVIII. század nyolcvanas éveiben 
az adóztatás alá eső földterület növelésére irányuló tenden
cia nyilvánvaló.

3. Boradó. Adóztatás alá esett a város lakosságá
nak tulajdonéban levő minden bor, tekintet nélkül arra, hon
nan származik, tehát saját termék-e, vagy vett bor. A vett 
bor, amennyiben a regiszterekben külön meg van jelölve, csu
pán jelentéktelen hányada az egész mennyiségnek, kb. 4-9 %-a, 
s igy az adóregiszterek a bortermelés fejlődési tendenciáját 
is hűen mutatják.

A boradófizetőket a megadóztatott akók alapján a 
következőképp csoportosítjuk: 1-5, 6-10, 11-20, 21-40, 41-60, 
61-100, 101-150, 151-200, 201 és annál több akóval rendelkező 
adófizetőkre.

Az alábbi táblázat az egyes években megadóztatott 
bor mennyiségét mutatja:

Év
Megadóztatott 
akók száma

Év
Megadóztatott 
akók száma

1579 17 661 1715 5403
1584 19 142 1/2 1718 4695
1612 22 348 1/2 1723 8531
1634 22 331 1731 6959
1656 25 348 1/2 1746 3087
1711 7 854

1747 után a bor mint adótárgy a regiszterekben r it 
kán fordul elő. Néhány évben adót vetnek ki kisebb mennyiségű 
eladott borra, de az 1746-os évet az utolsónak tekinthetjük, 
amikor a nagyszombatiak nagyobb mértékben részt vettek a bor
termelésben. A X V III. század negyvenes éveiben a bortermelés 
a Kis-Kárpátokban súlyos válságba kerül. Szilézia elvesztése 
és a Habsburg-országok számára előnytelen vámpolitika miatt 
itt a bortermelés nem fizetődött ki. Ebben az időszakban, 
amint az áttekintésünkből kiviláglik, a XVII. század végén 
már jelentkező irányzat elérte tetőpontját. Ahogy azt az 
1694-i emlitett összeírás feljegyzi, a város-környéki szőlő



75

kerteket már nem művelik meg, azok átalakulnak szántófölddé.
A szőlőtermesztésben a válság jelei általában sokkal később 
mutatkoznak, mint a mezőgazdaságban, a bortermelés a tetőfo
kát a XVII. század derekán éri el. A XVTII. század elején a 
nagyszombatiak az 1656-i bormennyiségnek alig 30 %-át termel
ték. A bortermelésnek a XV III . század húszas-harmincas évei
ben megfigyelhető néhányszor! kisebb méretű fellendülése nem 
hosszú tartamú, és a X V III. század derekán a bortermelés a 
város gazdaságában egyáltalában nem játszik már szerepet, l e 
het, hogy ez a tény is hozzájárult a szántóföldek felosztásá
hoz, miközben a nagyobb területi egységeket likvidálták.

4. Ipar utáni adó. Néhány kivételtől eltekintve 
csupán a XVIII. századbeli adóregiszterekbe találjuk bejegyez
ve minden adófizetőnél "ab artific io ", milyen foglalkozást űz. 
A X V II ., de főleg a XVI. században egyesek foglalkozására 
csupán vezeték-, esetleg ragadványnevükből következtethetünk, 
csakhogy természetesen nem biztos, hogy következtetésünk min
den esetben pontos. Az ipar utáni adó összege alapján az adó
fizetőket a következőképp csoportositjuk: 150 dénárig, 2-5,
4-5, 6-10, 11 és ennél több forintot fizető adófizetőkre. A 
havonta fizető adófizetőket 25, 26-50, 51-75, 76-100, 101-
150, 151 és annál több dénárt fizetőkre csoportosítjuk.

5 . Kereskedés utáni adó. Az adóalany meghatározá
sát illetően az "a  quaestura" kritérium irányadó, vagyis az 
adóregiszter Írnokának a meghatározása. Véleményünk szerint 
ez a legelfogadhatóbb megoldás, mivel az iparos és a kereske
dő közt a megkülönböztetés nem világos. Az iparos ugyanis a 
saját termékének az eladásáról is gondoskodik. Ugyanekkor kér
déses, hogy a vásári árust, aki ezt a tevékenységet csak al
kalmilag fe jti ki, besorolhatjuk-e a kereskedők közé. A feuda
lizmus korabeli kereskedő foglalkozásának pontos meghatározá
sa mindig számos problémát vet fe l , s a mai kutató szemlélete 
a realitást akkor közeliti meg leginkább, ha elfogadja azt, 
ami a regiszterben áll.

A kivetett adó összege alapján a kereskedőket a kö
vetkezőképp csoportosítjuk: 150 dénárig, 151-300, 301-500, 
501-1000, 1001-2000 dénárt, továbbá 20 vagy annál több forin
tot fizetőkre. 1711-ben a kereskedők ugyanazokat az adótéte
leket fizetik , mint az iparosok. Azokban az esetekben, amikor 
a X V III . és XIX. század tárgyalása Borán a meghatározások kri
tériumait módosítottuk, arra a megfelelő helyen figyelmezte
tünk.

6. Személyi adó. A személyi adó fizetőinek csoport
jába tartoznak az "a  persona", "a  residentia", "a  facultate" 
adóalanyok és esetleg olyanok, akikre az adótárgy megjelölése 
nélkül vetettek ki adót. Az utóbbi eset azonban ritkaság. Fő
leg 1634 után igen ritkán fórul elő adókivetés ok nélkül.
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1 felvetett adó összege alapján a következő csoporto
kat különböztetjük megj 25 dénárig, 26-50, 51-100, 101-150, 
151-200, 201-300, 301 és annál több dénárt fizetők csoportját. 
Havonta kivetett adó esetében a 10 dénárig, 11-15, 16-20, 
21-25, 26-30 31 és annál több dénár adót fizetők csoportját 
különböztetjük meg.

X X X

A fent említett kritériumok szerint végezzük nagy
szombat város néhány adóregiszterének elemzését az 1579-1839 
közötti időszakból. A kritériumok egységességének következe
tesen alkalmazott alapelve véleményünk szerint biztositéka 
annak, hogy az egységes koncepcióval vezetett nyilvántartás 
elemzése eredményes lesz. Tekintettel arra, hogy 1579 előtt 
az adóregiszterek vezetésében más elvek érvényesültek, az em
lített év előtti állapotokat külön fejezetben tárgyaljuk. E 
korszak elemzésének az eredményei bevezetőül szolgálnak a to
vábbi fejezetekhez, amelyek áttekintést nyújtanak az 1579 
utáni fejlődésről. Az első a lakosság számbeli fejlődésének, 
valamint foglalkozás szerinti csoportosításának szentel f i 
gyelmet. A további fejezetek a lakosság egyes csoportjainak 
struktúráját és a strukturális Változásokat tárgyalják. Az 
utolsó fejezet az eredmények összefoglalását tartalmazza.

A gazdasági adottságokat tükröző szociális struktú
ra fejlődési irányzatának elemzése csupán szűkén elhatárolt 
területet érint. Nagyszombat lakossága, amint az a továbbiak
ból kitűnik, nem specializálta magát csupán a gazdasági tevé
kenység bizonyos ágazatában. Ez a város nagy kiterjedésű te
rület vásári központja volt, és az ipar számos ágazatát űző 
iparosok a környék szükségletét is kielégítették. A város 
gazdasági fejlődése a környék gazdasági helyzetének mutatója, 
a környék gazdaságának stagnálása ugyanakkor szükségszerűen 
a sáros gazdaságában is megmutatkozik. Ami a gazdasági fejlő
dés irányvonalának meghatározását illeti ,  elemzésünk eredmé
nyei kiterjednek a meghatározott territórium határain túlra, 
és felhasználhatók a gazdasági és szociális történet kutatá
séban.

I .  nagyszombat város Razdae.ági-szociális struktu
rálnák fejlődése a XVI. század hetvenes éveiig

Az adónyilvántartás módja 1579 előtt nagyon egyszerű 
volt, e csupán töredékek maradtak meg belőle, 151 A nagyszom
bati nyilvántartás módszere lényegében megegyezett a többi vá
rosban alkalmazott módszerekkel. A legrégibb időkből megőrzött 
adóregiszterekbe csupán az adófizető háztulajdonosok nevét je
gyezték be. A háztulajdonosok neve aló irták! inq, ina vagy 
ini (inqulini), ha egy háznak tcbb tulajdonosa volt. A bérlők-
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re a regiszterek kimutatása szerint nem vetettek ki adót. Az 
adótárgyat a háztulajdonosok neve mellé nem irták be, csupán 
az adó teljes összegét. A kötelezettség teljesítését nagyon 
egyszerű módon jegyzik be, a név mellé a margóra irják: 
"solvit", vagy "solvit totum".

Az 1556-ból származó adóregiszter már adatokban 
gazdagabb. Tartalmazza valamennyi Bérlő nevét is . Némelyik 
adófizető foglalkozását is megjelölik.

Ezek a korai regiszterek tehát nem nyújtanak megfe
lelő anyagot az elemzéshez. Ezzel természetesen nem akarjuk 
azt mondani, hogy a struktura fejlődésének tanulmányozáséban 
használhatatlanok. Adataik alapján meghatározhatjuk az adófi
zetők szómát, és a kivetett adótételek nagysága alapján verti
kális osztályozást végezhetünk. A szociális-gazdasági fe jlő 
dés értékelésének ezt a két fontos kritériumát az I5297I53O- 
as £61, továbbá nem kis valóságszerüséggel az 1556-os évre 
is kimeritően meghatározhatjuk. Ezenkivül megállapíthatjuk 
az adófizetők hóztulajdonnal kapcsolatos viszonyát, ami vi
szont fontos tényező a lakosság mobilitásának megállapításá- 
ban. Az 1529-1530. évi és az 1556. évi állapotok elemzésének 
eredményeit az alábbi táblázatok mutatják. Az 1529-1530-as 
évekre vonatkozó vertikális osztályozás során feltételezzük, 
hogy a bérlők fizetik  a legalacsonyabb adótételeket.

Év
Adófizetők
száma

ezek közül:
háztulajdonos bérlő

% - bán

1529-1530

1556

kb. 452 

707

392 kb. 60 100 

456 251 100

87 13 

65 35

Kivetett adó Adófizetők

-

száma

_
semmi adó

50 dénárig 176 120
51-100 dénár 90 112

101-200 dénár 94 162
201-400 dénár 50 144 '
401-700 dénár 16 76
701-1000 dénár 8 29

1001-1500 dénár 6 14
1501 dénár és több 7 50

Nagyszombat város lakosságának vagyoni állapota az 
1529-1530-as években az 1556-beli állapotokhoz viszonyítva 
nem valami kedvező. A lakosság kb. 60 %-a a legalacsonyabb 
adótételt fize t i , 7 forintnál több adót a lakosságnak alig
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4 ,5  %-& fizet. Mindez még nem jelenti azonban, hogy nagyszom
bat annak idején szegény város volt. A kivetett adótétel vál
tozott, a kutatott időszak folyamán emelkedő irányzatú. Mérv
adók számunkra a köziileteken belüli relációk, a közületeken 
belül a XVI. század elején a lakosság többsége viszonylag cse
kély jövedelemmel rendelkezett.

Az 1556. évi adóregisztereinek adatai azt igazol
ják, hogy a XVI. század második felében Nagyszombat az inten
zív gazdasági fejlődés időszakát éli. A lakosság száménak 
csaknem 60 %-os növekedése akkori viszonylatban magában véve 
is figyelemreméltó jelenség, és önmagéban is nagyfokú gazda
sági fellendülésről tanúskodik. A bérlők számának nagymértékű 
növekedése arra mutat, hogy az uj lakosság többsége beköltö- 
zöttekből áll. A gazdasági fellendülés igazolható a lakosság
nak a kivetett adó nagysága szerinti csoportosításával is . A 
lényegesen megnövekedett létszámú lakosság tagjai közül a leg
alacsonyabb adótételt csupán kb. a lakosság 1/3-a fize ti . Az 
1-7 forintot fizetők kategóriája, amelyikbe a közepes vagyo
nos rétegek tartoznak, kb. a lakosság 60 &rát teszi ki. A 
számbeli növekedés legnagyobb fokát abban a kategóriában f i 
gyelhetjük meg, amelyik a legmagasabb adótételt fize ti . Az 
1529-1530-as éllapotoknoz viszonyítva a legmagasabb adóté
telt fizetők száma 230 %»kal növekedett. A legalacsonyabb 
adótételt fizetők száma az egész lakosság létszámának 60 %-os 
növekedése mellett csupán 15 %-kal emelkedett.

Nagyszombatban tehát aránylag rövid idő alatt a va
gyonos polgárok széles köre alakult ki. Ez leginkább a keres
kedelemben beállt konjunktúrának köszönhető. 1556-ban a nagy- 
szombati kereskedők céhének jegyzőkönyve több mint 50 tagot 
tart nyilván [73, de ezzel - a későbbi regiszterek adataiból 
Ítélve - aligha mutatja teljes mértékben a valóságos hely
zetet.

Úgy véljük, hogy maguk az adatok, amelyeket a fenn
maradt dokumentumok nyújtanak, problémamentes bizonyítékai 
Nagyszombat és környéke felvirágzásának a Mohács utáni idő
szakban. Az adatokban gazdag 1579 utáni regiszterek a fellen
dülés trendjét még néhány további évtizedre vonatkozóan iga
zolják. Feltehető, hogy Nagyszombat szociális struktúrájára 
ugyanazok a vonások jellemzők a XVI. század derekán, amelye
ket az 1579. évre vonatkozóan már ismerünk.

I I .  A lakosság számbeli fejlődése 1579 ut.n ,
valamint foglalkozás szerinti osztalyozasa

A bevezető fejezetben meghatározott kritériumokat, 
amelyeket a lakosság osztályozásában követünk, kiegészítjük 
oly értelemben, hogy ebben a fejezetben az osztályozás csak 
egy fontos szempontból, a foglalkozás szempontjából történik.
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Solt adófizető például, aki kereskedés vagy ipar után fizet 
adót, egyúttal háztulajdonos, vagy szántóföld, esetleg szőlő
tulajdonos is, és sokszor a vagyona után kivetett adó összege 
sokkal nagyobb, mint az az adó, amelyet ipara vagy kereskedői 
tevékenysége után f izet .  Az ilyen adófizetőket mégis a keres
kedők vagy iparosok közé soroljuk. Ugyanígy járunk el a sze
mélyi adó fizetőivel is. Számunkra tehát az adófizető foglal
kozásának jellege fontos, nem pedig az, milyen egyéb jövedel
mi forrással rendelkezik. A házadót fizetők közé csupán azo
kat a lakosokat csoportosítjuk, akikkel kapcsolatosan a kimu
tatás egyéb adótárgyat nem tüntet fe l .  A földadó fizetői közé 
azokat soroljuk, akikre vonatkozóan a kimutatás házadót s 
természetesen bizonyos számú keresztet vagy akót, esetleg bi
zonyos nagyságú földterületet tartalmaz. 1748 után, mivel 
akkoriban - ahogy említettük - megtörtént a föld repartici- 
oja (felosztás, Szerk.), s a föld ezért úgyszólván teljesen 
a háztulajdonoshoz tartozik, egy kategóriába vonjuk a ház- 
és a földadó fizetőit, hacsak másfajta adótárgy nincs velük 
kapcsolatosan bejegyezve. Természetesen később is előfordul, 
hogy földadó bejegyzésére akadunk, ilyen földek az irtvány- 
földek és az un. terra fiscalis. Ezek a héztulajdontól függet
lenek. Az ilyen adó fizetőit a korábban emlitett csoportba 
soroljuk. 1753-ban, sőt később is, amikor a lakosság száma az 
elővárosban és a városfalak körüli házakban megnövekedett, 
mivel ezekhez a házakhoz nem tartozott föld, feltűnnek a csu
pán házadót fizetők. Ezeket az adózókat a személyi adó f ize 
tői közé soroljuk.. Mind az előző, mind az utóbbi esetben csu
pán néhány tucat s'zemélyről van szó, úgyhogy vállaljuk bizo
nyos pontatlanság kockázatát, amivel az 1753 utáni évekre vo
natkozóan kritériumunk módosítása jár. Egészben véve a hely
zetről bemutatott kép hűségét ez nem csorbítja, és a hosszú 
időre szóló fejlődési tendencia meghatározására vonatkozó 
kritériumok ezzel nem változnak.

A következő táblázat áttekintést nyújt a lakosság 
számbeli fejlődéséről és foglalkozásáról 1579-1839-ig.

Év

Az adó
fizetők 
száma

Háztu-
lajdo-

E
Földművelők
(1731-ig

b b 

Iparo

ő 1 

Keres
Egyéb
fog

össze
nos

szőlőkerté- sok kedők lalko
sen szek is ) zásúak

1529-
1530 452

1556 707
1579 776 71 237 210 154 104
1584 905 86 328 171 101 219
1612 1059 307 225 176 102 249
1634 1096 180 171 331 177 237
1656 862 205 171 264 130 92
1711 719 261 124 204 37 93
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táblásat folytatása

Év

Az adó
fizetők 
száma 
össze
sen

Háztu
lajdo
nos

Földművelők 
(1731-ig 
szőlőkerté
szek is )

b b

Iparo
sok

ő 1

Keres-
kesők

Egy éb 
fog
lalko
zásúak

1731 814 113 104 308 41 248

1753 891 166 386 92 265
1770 828 180 340 88 210
1786 829 179 239 126 285
1809 936 229 338 216 153
1839 1071 274 327 195 2?5

%-bán

1579 100 9 30 ,5 27 20 13,5
1584 100 9 ,5 36 ,3 19 11 24,2
1612 100 29 21 17 9 24
1634 100 17 16 28 17 22
1656 100 23 ,5 20 31 15 10,5
1711 100 36 17 29 5 13
1731 100 14 13 38 5 30

1753 100 18 42 11 29
1770 100 22 41 11 26
1786 100 22 29 15 34
1809 100 24 36 23 17 I
1839 100 25 ,5 30 19 25,5

Ez az áttekintés a következő fejezetekben kifejtett 
elgondolásaink kiindulópontja. Alapjában véve az adófizetők 
teljes számában és az egyes foglalkozási ágakban megnyilvánu
ló fluktuáció okaira igyekszünk rávilágítani.

Elsősorban a lakosság létszámának fejlődéséhez né
hány megjegyzés. A számbeli növekedés trendje a XVI. század 
első felében szembeötlő, 1556 után ugyan kissé lassul, de egé
szen a XVII. század első éveiig a város lakosságénak száma nö
vekszik, és azt mondhatjuk, hogy a szaporulat nem csekély. 
1612-ben Nagyszombatnak kb. 50 %-kal több a lakosa, mint a
XVI. század derekén. A XVII. század huszas és harmincas évei
ben a lakosság számának növekedése megszűnik. A XV II. század 
derekén, valószinüleg mér a negyvenes években a lakosság szá
ma hirtelen csökken, 1656-ban alig marad meg az 1634~i lét
szám 80 %-a. A XVII. század második felében a csökkenés trend
je folytatódik, a csökkenés intenzitása azonban az évszázad 
derekén megfigyelhető intenzitást nem haladja meg. 1711-ben, 
mégpedig a pusztító háború és pestisjárvány után a lakosság 
száma az 1656. évi létszám 80 fa -á t éri csak el. 1711 utón a 
lakosság számbeli növekedésének tendenciája mutatkozik, 1731- 
ben Nagyszombatban 16 % -kai, 1753-ban 24 %-kal t§bb a lakós,
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mint 1711-ben. A X V III , században a szaporodás intenzitása 
nem éri el azt a fokot, amilyenről a XVI. századból Van tudo
másunk. A lakosság számának csökkenésére irányuló tendencia, 
amely 1770 előtt figyelhető meg, a XVII. század derekán vég
bement csökkenést nem haladja meg. A lakosság száma kb. 7 %- 
kai csökken. 1800 körül a csökkenési irányzat megszűnik, 
1809-ben a lakosság száma az 1786. évi létszáméhoz viszonyít
va 12 %-kal, 1839-ben pedig már 30 %-kal megnövekedett.

A három évszázadnál hosszabb időszakban Nagyszombat
ban a demográfiai fejlődés következő szakaszait figyelhetjük 
meg! A növekedési irányzat szakaszai; a / a XVI. század egé
szen a XVII. század negyvenes éveiig, b/ a X V III. század
20-40-es évei, c/ a XIX. század első fele.

A csökkenési irányzat szakaszai; a/  kb. 1640-től a
X V III . század huszas éveiig, b/ 1760-tól a X V III. század vé
géig.

A lakosság száma kb. 200 éven át növekszik, illető
leg nem változik, és 120 éven keresztül csökkenő irányzatú. 
Annak ellenére, hogy a számbeli növekedés szakaszai hosszab
bak, mint az az időszak, amikor a lakosság száma csökken, 
Nagyszombat lakosságának a száma csak 1840 körül éri el a
XVII. század első harmadában levő szintet. Abszolút számokban 
tehát Nagyszombat lakosságának szaporodásáról a késői feuda
lizmus korában nem lehet szó. A lakosság számának fluktuáció
ját nem indokolhatja a politikai-katonai fejlődési folyamat, 
bár a XVII. század-végi és X V III . század-eleji viszonyok pár
huzamba vonásra csábitanak. 1760 után a stagnálás jelenségét 
az előbbihez hasonlóan nem indokolhatjuk, és a XVII, században 
a lakosság számának csökkenése megfigyelhető, mielőtt még a 
háború következménys=i megmutatkozhatnának.

Ha az egész lakosság keretén belül megfigyeljük a 
földművelők és a szőlőtermelők számbeli fejlődését, rámutat
hatunk arra? hogy a lakosság szaporodásának megszűnte, azaz 
számának csökkenése párhuzamba vonható a mezőgazdasági terme
léssel, a lakosság számának csökkenését megelőzi az olyan adó
fizetők számának a csökkenése, akik kizárólag gabona-, eset
leg bortermeléssel foglalkoztak. Ezzel szemben a lakosság szá
mának növekedésével párhuzamosan nő a földművelők száma. Az 
iparosok csoportját illetően ez a párhuzam nem szembeötlő. A
XVII. századnak azokban az évtizedeiben növekszik az iparosok 
száma, amikor a lakosság száma csökken, a X V III . században a 
lakosság és az iparosok száma azonos mértékben növekszik, ez 
a megállapitás azonban már nem vonatkozik a XIX. század első 
felére. A kereskedők számbeli fluktuációja lényegében hasonló 
az iparosok számbeli fluktuációjához, a kereskedelem fellen
dülésének feltétele mindenekelőtt az ipari termékek terjedel
mének a növekedése volt. A "más foglalkozásúak" csoportjának 
számbeli fejlődésére - mivel itt sokfajta foglalkozású van 
egy csoportban - nem vonható a számbeli fejlődés tendenciá-
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ját illetően a többi csoporttal semmiképp párhuzamba. Ebbe a 
csoportba tartoznak a legszegényebbek, továbbá azok a polgá
rok, akik csak nemrég költöztek a városba. Elemzésünket ezek
nek a csoportjával kezdjük.

I I I .  A személyi adőt fizetők

Ebbe a csoportba soroljuk azokat az adófizetőket, 
akiket az Írnokok a négy előző csoportba nem soroltak be. 
1753-tól azok is ide tartoznak, akik csupán házadót fizetnek. 
Foglalkozásuk szerint a csoportba soroltakat a következőképp 
osztályozhatjuk!
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1579 104 54 3 2 3 3 21 18

1584 219 139 12 3 6 29 30

1612 249 60 18 15 61 90
1634 237 62 8 11 36 120
1656 92 22 5 3 4 58

1711 93 42 5 1 45
1731 248 120 5 3 6 34 80

1735 265 112 10 4 4 46 24 65
1770 210 111 19 14 1 7 27 31
1786 285 199 16 2 45 23
1809 153 61 4 2 52 34

1839 275 138 11 70 36

1579-ben ebbe a csoportba úgyszólván 100 %-osan in
gatlannal nem rendelkező egyének tartoznak, mégpedig kvalifi
kálatlan munkaerők, akik alkalmi keresetből élnek, igy példá
ul kapások és napszámosok. Ide vannak aztán besorolva olyanok 
is,akiknek feltehetően van bizonyos szakképzettségük, ilyenek 
a pénztárcakészitők, kádárok, szíjgyártók és egyebek. Hogy 
miért sorolták őket az utóbbi csoportba, annak okát nem tudjuk, 
lehet, hogy a regiszter készítése idején szakmájukban nem dol
goztak, az is lehet azonban, hogy a városban még csak rövid 
ideig tartózkodtak, s igy még nem váltak semelyik céh tagjává.

1587-ig, tehát öt éven belül a személyi adó fizetői
nek száma több mint 100 %-kal szaporodott. Az összes adózók
nak kb, 1/4-e közéjük tartozik, Ezt a körülményt bizonyos mér
tékben az adóztatás kritériumainak módosításával is magyaráz
hatjuk. [81 A lakosság összetételében ugyanis ilyen méretű
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változás nem tehető fe l . A gazdaság bizonyos kedvezőtlen 
trendjéről tanúskodnak a változások, a személyi adó fizetői
nek a kivetett összeg szerinti csoportositásában. 1579-ben a 
legkisebb összeget a személyi adó fizetőinek 28 %-a, 1584-ben 
majdnem 75 %-a f ize t i . 1 forintnál több adót 1579-ben a cso
port 15 %-a, 1584-ben pedig alig 5 %-a fizet .

1612-ben a személyi adó a lakosságnak majdnem 1/4- 
ét terheli, az arány nem változik tehát az 1584. évihez vi
szonyítva. Lényegesen csökken a napszámosok száma, s nagy
mértékben növekszik azoknak az adófizetőknek a száma, akik
nek bizonyos szakmai képzettségük van. A lakosság jövedelme 
terén is megfigyelhető némi javiiláá, a legkisebb adótételt 
kisszámú adózó f iz e t i . A csoportban megfigyelhető bizonyos 
kvalitatív változás, mégpedig színvonalbeli javulás. Ennek 
az lehet az oka, hogy a kvalifikálatlan munkaerők betódulása 
a városba alábbhagy. A városi lakosság száma sokkal lassúbb 
tempóban növekszik.

1654-ben a személyi adót fizetők csoportjának össze
tételében az 1612-1 állapotokhoz viszonyítva semmi változás 
nem figyelhető meg.

Az 1656-ban jelentkező stagnálás a személyi adó f i 
zetőinek csoportjában is tükröződik. A város összlakosságának 
csökkenése következtében a tárgyalt csoport tagjainak a száma 
az összlakosság 10 ,5  %~ra csökkent. 1654-ben a lakosság 22 
%-a tartozott még- ebbe a csoportba. Az 1634-i állapotokhoz v i
szonyítva 1656-ig a személyi adót fizetők száma 60 %-kal csök
kent. A lakosság létszámának stagnálása idején ingatlan szer
zése viszonylag könnyebb.

1711-ben, amikor a lakosságcsökkenés befejeződik, 
a személyi adót fizetők száma az összlakosság számának 15 %- 
át feeszi ki. A csoport tagjai többnyire vagyontalan napszá
mosok, jövedelmük valószinüleg kisebb, mint fél évszázaddal 
azelőtt.

20 évvel később, amikor a lakosság számának növeke
dését konstatálhatjukf lényegesen növekszik a személyi adót 
fizetők száma is , az összlakosság létszámának 50 %-át téve 
ki. Többségük vagyontalan napszámos. 1 forintig 67 személy, 
azaz a csoport 25 %-a, 2 forintot 52 személy fizet . 57-en 
birtokolnak ingatlant. A lakosság növekedése ellenére az in
gatlan szerzése nem ütközik nehézségbe.

1755-ban a személyi adót fizetők szarna az 1751-i 
létszámhoz viszonyítva nem változik. Adót vetnek ki ebben az 
évben 46 fonóasszonyra. A korábbi regiszterekben hasonló nem 
fordul elő. Az egész csoport 25 %-a ingatlan után fizet adót, 
ezek többnyire földtulajdon nélküli háztulajdonosok.

1770-ben, amikor a gazdasági stagnálás bizonyos je
le i mutatkoznak, a személyi adót fizetők száma az 1753-ibez
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viszonyítva 35 %-kal csökken. Az adózók 60 %-ának a foglalko
zása "napszámosaként van bejegyezve.

16 évvel később, amikor még a stagnálás nem szűnt 
meg, feltűnően megnövekedett azoknak a száma, akikre személyi 
adót vetettek ki. Az előző évtizedekben, amikor a lakosság 
száma csökkenő irányzatú volt, viszonylag legnagyobb mérték
ben a személyi adót fizetők száma csökkent. A X V III . század 
nyolcvanas éveire ez a megállapitás már nem áll. A tárgyalt 
csoportnak - eltekintve 45 személytől, akikre házadét vetnek 
ki, de földadót nem - csupán 17 %-a rendelkezik ingatlannal, 
mégpedig úgyszólván kizárólag házzal, földtulajdon nélkül. A 
napszámosok közül például, akik a csoport 75 %-ét teszik ki, 
csupán 18-nak van háza, ezek közül is 5-nek fél háza telekkel.

A XIX. század elején a személyi adó fizetőinek száma 
lényegesen csökken, 1786-ban az összes regisztrált adófizetők
nek alig 54 %-át teszik ki, közéjük számitva a föld nélküli 
háztulajdonosokat is . Csupán 69 személynek nincs ingatlan va
gyona. Az akkori konjunktúra világosan megmutatkozik a tár
gyalt csoport számában és összetételében, a mezőgazdaság, az 
ipar, valamint a kereskedés sokkal több munkalehetőséget ki
nél - a beköltözötteknek is , - mint 1785-ben.

A következő 30 óv folyamén a személyi adó és a ház
adó (föld nélkül) fizetőinek a száma @0 %-kal emelkedett. A 
szémbeli növekedés leginkább a napszámosok esetében feltűnő, 
számuk kb. 120 %-kal nőtt. Az egész csoport jövedelme alacso
nyabb, mint 1809-ben, a legtöbben a legalacsonyabb adótételt 
fizetik .

IV, Iparosok

A személyi adót fizetők csoportját tárgyalva nem
egyszer találkoztunk adózókkal, akik valószínűleg kitanultak 
valamilyen iparosmesterséget. Énnek ellenére az Írnokok nem 
sorolták őket az iparosok közé. Nem feltételezhetjük, hogy 
ez a körülmény csupán az Írnokok tájékozatlanságából ered.
Az iparos ipar utáni adót csupán akkor fizethet, ha iparos
ságot üz. Nem tarthatjuk kizártnak, hogy bizonyos időszakok
ban az iparosok szakmájukban nem találtak munkát. A személyi 
adót fizetők és az ipar utáni adót fizetők számában beállt 
változások szorosan összefüggnek. Az iparostermelés kedvező 
trendje megmutatkozik abban, hogy a személyi adót fizetők 
száma csökken.

1579-ben és 1584-ben a bejegyzések az ipar utáni 
adót fizetők számának 20 %-os csökkenését mutatják. Abban az 
időben Nagyszombatban vagy 40 iparosszakma lehetett, legna
gyobb számban a szűcsök, szabók, kováosok és cipészek dolgoZT 
tak. Nem állapíthatunk meg olyan irányzatot, mintha csupán
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bizonyos szakmák lettek volna képviselve. A szakmák, valamint 
az egyes szakmákat űzők nagy száma azt igazolja, hogy az ipa
rosok nagyszombatban a szükségletek nagy skáláját elégítették 
k i. Tekintettel a működő iparosok nagy számára, feltehető, 
hogy azok a környező vidék szükségleteit is kielégítették.

Az iparosok csoportjára kivetett adó i l l .  ingatlan 
vagyonuk elemzéséből következtethetünk arra, hogy a XVI. szá
zad végén kifizetődő volt-e az iparűzés, vagy sem.

1579:
Ipar ut áni adó

Iparos
összesen

Ingatlan
nélküli

Közülük:
Csupán
háztulaj
donos

Földtu
lajdonos

150 dénárig 75 14 15 46
151-300 dénár 121 18 18 85
301-500 dénár 9 1 2 6
501-1000 dénár 2 2
1001 és több dénár 3 3

Ebben az évben gabona vagy bor után a regisztrált 
iparosok kétharmada fizet adót. Hagy számban vannak köztük 
olyanok, akik az ipar utáni legkisebb adótételt fizetik . Eb
ből arra következtethetünk, hogy a XVI. század végén az ipari 
termelés aránylag-magas jövedelmet hozott.

1584-ben 171 megadóztatott iparos közül 131 fő, te
hát az iparosok 75 %-a rendelkezik földdel. Ez azt bizonyít
ja, hogy az ipari termelés hanyatlása, (amire az iparosok 
számának csökkenéséből következtethetnénk) nem következett 
be. Még. a legkevésbé jövedelmező iparágakban sem mutatkozik 
kedvezőtlen tendencia. A 150 dénár adót fizető iparosok közül
39 fő fizet földadót, s a közepeseknek mondható iparosok kö
zül 102 személynek van földtulajdona. Csupán ipar utáni adót 
1584-ben 23 fő fize t , tehát sokkal kevesebben, mint 1579-ben. 
1584-ben 150 dénár ipar utáni adót 65, 151-300 dénárt Í05 és 
3 forinton felüli adót 11 személy fize t . Ami a kivetett adó 
nagyságát ille t i , az iparosok struktúrájában az 1579- évhez 
viszonyítva nem all be változás.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az iparosok a XVI. 
század végén jövedelmüket ingatlan vételébe fektetik. Ennek 
ellenére iparosok birtokában nagyobb földbirtok ritkán van.
40 kereszt gabona, esetleg 40 akó bor után adót 1584-ben ösz- 
szesen 69 iparos fize t . 1612-ben az 1584* évihez viszonyítva 
a bejegyzett iparosok száma lényegesen megnőtt. Gabona, ille 
tőleg bor után 111 iparos fizet adót, tehát az összes iparo
sok 63 %-a, s igy kevesebb, mint 1584-ben. Az iparosok kere
setének befektetése ingatlanba a XVII. század elején ritkább. 
Legkevésbé azok vásárolnak ingatlant, akik a legalacsonyabb 
adótételt fizetik . 1584-ben a 150 dénárig terjedő adót fizető
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iparosok, közül 35 főnek van földje, 1612-ban pedig csupán 60 
főnek. 1584-ben 85 középiparosnak van földje, 1612-ben 120- 
nak. A legmagasabb adótételt fizető iparosok közül 35 főnek 
van földje, 1612-ben pedig csupán 60 főnek. 1584-ben 85 kö
zépiparosnak van földje, 1612-ben 120-nak. A legmagasabb adó
tételt fizető iparosok száma az 1584-i létszámhoz viszonyítva 
csökken. Az ingatlan a XVII. század elején a közepes iparosok 
kezében összpontosul, s ez természetes jelenség, mivel abban 
az időben lényegesen megnőtt a középiparosok száma, ahogy azt 
az alábbi áttekintés igazolja:

Ipar utáni adó
Az adofiz 

1584
etök száma 

1612

150 dénárig 
151-300 dénár 
301 és több dénár

55
105
11

16
156

4

Ez a körülmény az ipari termelés fellendülését bizo
nyltja. A termelés nagyobb műhelyekben összpontosul. Az ipar
űzéstől befolyó jövedelmet továbbra is befektetik ingatlan 
vásárlásába.

A XVI. és XVII. század folyamán az ipari termelés
- a megadóztatott iparosok számából Ítélve - a XVII. század 
első harmadában éri el virágzása tetőfokát. A megadóztatott 
lakosságnak úgyszólván egyharmada üz valamilyen ipart. A vá
rosban legalább 39 szakmában tevékenykednek. A céhek közül, a 
tagok számát tekintve, a legerősebbek a következők: a csizma
diák, gombkészitők, szabók, szűcsök, kádárok, kovácsok, mészá
rosok, pékek, cipészek, lakatosok. A szakmák számát, sajnos, 
nem lehet pontosan megállapítani, 46 iparos szakmája egyálta
lában nincs megjelölve.

Az adótétel nagysága és ingatlan birtoklása alapján, 
az iparosokat a következő csoportokba soroljuk:

Ipar utáni adó
A

Ingatlan
nélküli

dófizetők szám 
Csupán ház- 
tulajdonos

a
Földtulaj
donos

150 dénárig 
151-300 dénár 
301-500 dénár 
501-1000 dénár 
1001 és több 

dénár

19
44
18
5

17
30
13
2

12
55
59
51

3
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1634-ben az iparosok többsége a kisiparosok kategó
riájába tartozik. Az 1612. évihez viszonyítva megváltozik a 
helyzet. A legkisebb adótételt - itt felső határnak 300 dé
nárt kell vennünk, mivel az adótétel általánosan emelkedett - 
az 1612-ben fizető iparosokhoz viszonyítva négyszer annyian 
fizetik . A középiparosok száma, akik 301-1000 dénár adót f i
zetnek, az 1612. évi létszámmal összevetve lényegében válto
zatlan. Az ipar fejlesztői a XVII. század első harmadában 
mindenekelőtt a középiparosok. Arai az iparosok ingatlanbir
toklásét illeti, megállapíthatjuk, hogy a kisiparosok 36 jó
énak semmiféle ingatlan vagyona nincs és 33 %-a csak házzal 
rendelkezik. A középiparosok közül csupán a csoport 15 Jv
ának nincs ingatlana. A keresetnek ingatlan vásárlásába való 
befektetésére a XVII. század első harmadában is törekszenek. 
1512-ben az iparosok 16 %-énak nincs ingatlan vagyona, és
21 7a-a rendelkezik csupán házzal. 1634-ben az iparosok 26 %- 
énak nincs ingatlana, és 18 %-énak van csupán háza. Az iparo
sok számának lényeges, 70 %-os növekedésével 1634-ig igazol
ható feltevésünk az ipari termelés fellendüléséről. Még a 
kisiparosok jövedelme is elegendő ingatlan vásárláséhoz, az 
iparosok többsége pedig mellékfoglalkozásként bort is termel.
A földtulajdonos iparosoknak csupán 8 %-a termel gabonát. Az 
iparosok többsége csak kis mennyiségben termel bort, 40 akó- 
nál több bor utón csak 56 iparos fizet  adót.

A XVII. század harmincas éveiig tehát az ipari ter
melés folyamatosan kedvező trendje figyelhető meg nagyszom
batban.

1656-ban, amikor nagyszombatban 20 %-kal kevesebb 
személyt adóztatnak, mint 1634-ben, kb. ugyanilyen arányban 
kevesebb a megadóztatott iparosok száma is . A város regresz- 
sziv fejlődése, ami a lakosság számának csökkenésében mutat
kozik, nem indokolható az ipari termelés depressziójával. Az 
ipar lényegében nincs még hanyatlóban. Nagyszombatban ebben 
az időben még legalább 43 iparosszakma létezik, az ipar struk
túrája még változatlan. Ha az ipar utáni adótételeket figyel
jük, megállapíthatjuk, hogy ebben az évben csökken a kisipa
rosok száma. Az összes iparosok 40 %-át teszik ki, mig 1634- 
ben az összes iparosok 54 %-a volt kisiparos. Az ipari ter
melés a XVII. század derekán nagyobb műhelyekben összponto
sul, s igy növekszik a gazdag iparosok száma. 1634-ben még 
csak 6 iparos fizet ipara után 11 forintnál magasabb adót, 
1656-ban 34. Ha az ipari termékek értékét az egész évi adó 
alapján akarjuk megítélni, a következőt állapíthatjuk meg: 
1634-ben a kis iparosmühelyek az összes ipari termékek 
29 %-át, a közepes kategóriájú műhelyek 68 %-át, és a nagy 
műhelyek 3 %-át termelték) 1656-ban a kis műhelyek az össz
termék 15 %-ét, a közepes műhelyek 49 %-át, és a nagy műhe
lyek 36 % -á t termelték. Ha ezeket a körülményeket figyelembe 
vesszük, nem beszélhetünk a XVII. század derekán az ipari 
termelés stagnáláséról. Az iparosok kategóriájában történt 
átcsoportosítás (a magasabb adót fizetők száménak növekedése



következtében) azt igazolja, hogy az ipari termelés növek
szik annak ellenére, hogy az iparosok száma a városban csök
ken. Annyi bizonyos, hogy ebben az időben a kisiparos sokkal 
több nehézséggel küzd, mint azelőtt. Ami az ingatlanok birtok
lását illeti , 1634-ben az iparosok 55 %-ának van földje, ezek 
agyharmada kisiparos. 1656-ban a csökkentett létszámú iparo
sok 52 %-ának van földje . 1656-ban az iparosok birtokában le
vő mezőgazdasági üzemeknek kb. 70 %-a kis méretű, tulajdono
saik azonban nagyrészt közép- vagy nagyiparosok.

A XVIII. század elején az ipari termelés helyzete 
kedvezőtlen. Az adóztatott iparosok száma alig éri el az 
1656. évi szám 77 %-át. A kifejtett iparosszakmák száma vál
tozatlanul megmaradt, de az iparosok háromnegyed része a leg
alacsonyabb adótételt fizeti . 1656-ban ingatlan nélküli az 
iparosok 29 %-a, 1711-ben már 40 %-a; 1656-ban az iparosok 
48 %-a, 1711-ben már 67 %-a nem müvei földet. Az ipari terme
lés keveset jövedelmez, az ipart többnyire kisiparosok űzik.
Az összes iparos 14 %-a közepes iparosmühely tulajdonosa, és 
alig 9 %-ának van nagy műhelye. A kisiparosoknak alig 19 %-a 
müvei földet, a közepes és nagyobb iparosok - legalábbis 
számukat illetően - földtulajdonjogukat megtartották. Az 
iparosok birtokában levő mezőgazdasági üzemek 76 %-a kismé
retű. Az iparosok részvétele a mezőgazdasági termelésben sok
kal nagyobb arányban csökkent, mint az összlakossághoz viszo
nyított létszámuk. Az iparosok elszegényedése, amint az az el
mondottakból nyilvánvaló, arra vall, hogy az adott számú ipa
rosnak nincs elég munkalehetősége. Kisebb méretű munkahiány 
jellemzi az ipari termelést a XVIII. század elején.

20 évvel később, 1731-ben az ipari termelés fellen
dülő irányzatot mutat. Az adóztatott iparosok száma 20 év fo 
lyamán kb. 50 %-kal növekszik, ez már magában is a kedvező 
trend bizonyitéka. A szakmák száma is növekedett, mégpedig 
54-re. Ha a fellendülés kritériumaként 450 dérjáros kivetett 
adótételt veszünk alapul, akkor megállapíthatjuk, hogy kb. az 
iparosok fele viszonylag szép jövedelemmel rendelkezik. Az 
1711. évi állapotokkal összevetve, amikor az iparosok alig
15 %-a fizete t 450 dénárnál több adót, ez jelentős haladás.
Az ingatlantulajdonos iparosok száma is növekszik. 1711-ben 
az összes iparosok 62 %-ának, mégpedig 124 személynek van 
háza, esetleg földje, 1731-ben 181 iparosnak van ingatlana, 
tehát az összes iparosok 59 %-ának, ebből háza 86 személynek.

Az emlitettek igazolják, hogy a szakmában munkahi
ány már nem létezik. Az adófizető iparosok száma meghaladja 
az 1656-ban adózókét. Nagyszombat lakosságinak számban leg
gazdagabb rétegét az iparosok alkotják, az adófizetők 38 %-a 
iparos.

1753-ban az ipari termelés 1731-ben kialakuló ked
vező helyzete tovább javul. Ebben az évben 386 iparosra vet
nek ki adót, azaz a lakosság 42 %-ára. A XVIII. század máso
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dik felében nagyszombat várost túlzás nélkül az iparosok váro
sénak nevezhetjük. 58 szakmában dolgoznak itt. Ha az ipari 
fellendülés kritériumaként az 5-10 forintos adótételt tekint
jük, akkor az iparosok 30 %-át tekinthetjük kevéssé prosperá- 
lónak, 38 %-át közepesen és 32 %-át jól kereső iparosnak.

Ha az iparosok ingatlan birtokát is figyelembe vesz- 
szük, akkor igazolódik az a megállapitás, hogy az ipari terme
lés a XVIII. század derekán fellendült. 386 iparos közül 121 
főnek nincs ingatlan vagyona. 1731-ben az iparosok 59 %-ának 
van ingatlana, 1753-ban ez az arány 66 %-ra emelkedett. Ter
mészetes, hogy ingatlan vagyonnal főleg a jól kereső iparo- 
sok rendelkeznek. Az 5 forintnál kevesebb adót fizető iparo
soknak csupán 35 %-a rendelkezik ingatlannal.

A fejlődés trendje leginkább azokban az ágazatokban 
jelentkezik, amelyek a textiliák feldolgozásával foglalkoznak. 
A személyi adót fizetők rétege - itt ugyanis 46 fonó-asz- 
szonyt adóztatnak - is igazolja megállapításunkat, hogy a 
textiliák termelése és feldolgozása a fejlődést meghatározó 
tényező.

1770-ben a megadóztatott iparosok száma a városi 
lakosság szamával arányosan csökken. Ebben az évben Nagyszom
batban 340 iparos működik. Ez a megadóztatott lakosság 41 %-a. 
A megadóztatott iparosok számának csökkenése szükségszerűen 
nem jelenti az ipari termelés hanyatlását, ahogy erre az 1656. 
évi állapotok elemzése során rámutattunk.

Most is a szakma után kivetett adó nagyságát vesz- 
szük figyelembe, és kritériumnak az 5-10 forintos adótételt 
tekintjük. 5 forint ipar utáni adót 89 iparos fize t , tehát az 
összes iparosok 26 %-a, 5-10 forintot fizet 135 iparos, vagyis
40 %, és 10 forintnál többet 116 iparos, tehát az összes ipa
rosok 34 %-a fizet . Az 1753-i állapotokkal egybevetve főleg a 
kisiparosok számában mutatkozik csökkenés, az 1656. évvel való 
analógia nyilvánvaló. A kedvezőtlen feltételek akkor is első
sorban a kisiparosokat érintették.

Az 1770. évben az iparosok ingatlanbirtoklása a kö
vetkező képet mutatja: az összes iparosok 41 %-ának nincs in
gatlana; 1753-ban az iparosok egyharmada volt ingatlan nélkü
l i .  116 gazdagabb iparos közül csupán 20 nem fizet ingatlan 
után adót.

A szakmák tekintetében a helyzet változatlan. A vá
rosban 57-féle szakágazatban dolgoznak az iparosok. A legna
gyobb méretű az iparosok számának csökkenése a textilfeldol
gozás terén. Az 1753- évi állapotokhoz viszonyítva a kalapo
sok száma 17-ről 6-ra, a szabóké 32-ről 19-re csökkent, ha- 
risnyakészitőket egyáltalában nem adóztatnak és így tovább.
A fonóasszonyok száma 39 fővel kevesebb. A kezdődő stagnálás 
főleg azokat az ágazatokat érinti, amelyek az előző évtize
dekben a fejlődésben az élen voltak.
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1786-rban az adóregiszter az ipari termelésben be
állt kedvezőtlen állapotot mutatja ki. Ipar után adót csupán 
239 személy fizet , vagyis az egész lakosság 29 %-a, az ipa
rosok 1770. évi létszámának alig 70 %-a. 54 szakmát adóztat
nak, tehát a struktúrában lényegesebb változás nem ment vég
be. Nem léteznek ugyan már az ismert posztókészitők, festők 
és kesztyükészitők. Kevesebb szabót, szürszabót és kalapost 
adóztatnak.

Ami a kivetett adó nagyságát ille t i , nem végezhe
tünk osztályozást, mivel 15 szakma után az adót a céhek közö
sen fizetik . Az ingatlan birtoklását illetően a helyzet az 
1770. évihez viszonyítva javul. 43 az ingatlan nélküli ipa
ros, azaz az összes iparos 18 %-a, 1770-ben ez az arány 41 % 
volt. A szántóföld a krizis éveiben az iparosoknak igen nagy 
segítséget nyújt. A ház- és földtulajdonos iparosok száma 16 
év folyamán alig változott. Számuk 1770-ben 196 volt, 1786- 
ban 184. A termelés struktúrájának egészében az ipar a mező- 
gazdasághoz viszonyítva előnytelen helyzetbe jut. 1746-ban, 
amikor az ipari termelés intenzív fejlődésére mutattunk rá, 
a házakra és a földekre 2381 forint 61 dénár adót vetette ki, 
az Iparosságból és kereskedésből származó jövedelem után vi
szont 1988 forint 40 1/3 dénárt L9l, azaz az egész kivetett 
összeg 45 %-át. 1786-ban az összesen kivetett adó 6566 fo
rint 47 krajcár; az ipar utáni és a kereskedésből befolyt 
jövedelem utáni adó 2562 forint 51 krajcár, vagyis az egész
nek kb. 39 %-a. 1786-ban azokat az iparosokat, akik munkáju
kat objektiv okoknál fogva, tehát kereslet hiányéban nem fe jt 
hetik ki, többnyire a napszámosok közé sorolva találjuk, úgy
hogy a napszámosok száma ebben az évben szembeötlőn megnöve
kedett.

A XIX. század elején az ipari termelés Nagyszombat
ban újból a fellendülés fázisába került. A lakosság száma az 
1786. évihez viszonyítva 12 %-kal emelkedett, a megadóztatott 
iparosok száma ugyanebben az időben 40 %-kal emelkedett. A 
város lakosságának 36 %-a iparos. A piac számára ebben az 
időben 59 iparág dolgozik. Az építkezési ágazatokon kívül a 
fejlődésben a legnagyobb intenzitást a textíliákat termelő 
és feldolgozó iparágakkal kapcsolatosan jegyezték fe l . Amint 
látható, a textíliák termelése irányadó tényező az ipari ter
mékek fejlődésében. A kereslet ösztönzésére nagyon érzékenyen 
reag él.

A pénz elértéktelenedése következtében az ipari 
termelés nyújtotta jövedelem megállapításéhoz a 10 és 20 fo
rintos adótételeket vesszük alapul. így 169 iparos, az össze
sek fele , viszonylag kis jövedelmet mutat ki. 96 iparos 7 fo 
rintnál kevesebb adót fizet . Aránylag jól keresőnek mondható 
112 iparos, tehát 33 %, viszont prosperélónak 57 iparos, 
vagyis az összlétszám 17 %-a.
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Az ingatlan vagyont illetően a XIX. század elején 
az iparosok helyzete más, mint az előző időszakokban, A kis
iparosok 72 %-a, vagyis 123 személy nem rendelkezik ingat
lannal, a közepesen tehetős iparosok 66 %-ának, tehát 74-nek 
nincs ingatlana, s a gazdagok 20 %-a ingatlan nélküli, tehát
11 személy, összesen az iparosok 62 %-ának, azaz 209 személy
nek nincs ingatlana, 1786-ban az összes iparosok 18 %-ának, 
vagyis 43 személynek nem volt ingatlan vagyona. Ez a körülmény 
igazolja, hogy nemcsak az újabban beköltözött iparosok képte
lenek a városban ingatlant szerezni, de sok régebben betele
pedett iparos is elvesztette ingatlan vagyonát. Az előző év
századokban konjunktúra idején az iparosok könnyűszerrel ju
tottak ingatlanhoz.

A XIX. század elején szociális-gazdasági egyolda
lúság felé irányuló szembeötlő intenziv tendenciát figyelhe
tünk meg. Az ipari termelés a mezőgazdaságitól a viszonylag 
kis városban is elhatárolódik. 1786-ban az iparosok 77 %-a 
dolgozott a mezőgazdaságban, 1809-ben 36 %. 1753-ban, az 
ipari fellendülés idején, amikor az iparosok száma 30 fővel 
több, mint 1809-ben, 235 iparos müvei földet, tehát az összes 
iparosok 70 %-a. 1809-ben csupán 123 iparos müvei földet. A
XIX. század elején az iparosok földhöz és házhoz (azok ára 
miatt) nehezebben juthatnak. A városi társadalom strukturális 
változáson megy át. Az ingatlan vagyon értéke sokkal nagyobb, 
mint régebben.

1839-ben ipar után a város lakosságának 30 %-a fizet 
adót, vagyis 327 személy. A városi lakosság száménak a növeke
dése idején az iparosok szóma az 1809. évi állapotokhoz viszo
nyítva kissé csökken, ami sírra mutat, hogy az ipari termelés 
a XIX. század elején megfigyelhető Ígéretes fejlődési trendje 
nem érvényesül. A városban az iparosok 51 szakmában dolgoz
nak, némelyek az ipari termelés kevésbé jelentős ágazatában, 
igy kardkészitők, harisnyakészitők stb. Őket nem is tartják 
nyilván. Az ipar struktúrája arra mutat, hogy a technológia 
forradalmi változásainak koréban az iparosok termelésének 
szintje változatlan marad.

Az ipari termelésből származó jövedelem kritériuma
ként a 3 és 7 forintos adót alkalmazzuk. 170 iparos, tehát
52 % a nem prosperálók közé tartozik, 96 fő, azaz 29 % a kö
zepesek kategóriájába sorolható, és 61 fő, vagyis 19 % prospe
rál. Az 1809, évi állapotokhoz viszonyítva nem figyelhetünk 
meg különösebb változásokat. Ami az iparosok ingatlanbirtoklá
sét ille ti , a XIX , század elején megállapított trend tovább 
erősödik. 236 iparosnak, tehát az összes 72 %-ának nincs föld
je. 91 földtulajdonos közül 56 müvei 6-6 holdat.

1839-ben az összesen kivetett adó 15,5 %-a ipar 
utáni adó. Az összesen kivetett adó 70 %-ét ingatlan és annak 
jövedelme után irták ki. Az ipari és a mezőgazdasági termelés
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elkülönülésének folyamata a XIX. századeleji állapotokhoz vi
szonyítva vészit intenzitásából, de nem szűnik meg. Az ingat- 
lan-vagyon és a belőle származó jövedelem egyre nagyobb je
lentőségre tesz szert, s az ipari termelés egyre kedvezőtle
nebb helyzetbe kerül.

Röviden összefoglalva megállapításainkat a nagyszom
bati ipari termelés 3 és fél évszázados fejlődéséről azt mond
hatjuk, hogy a XVI. század, valamint a XVII. század első fele 
az iparosok prosperitásának időszaka. Az iparosok száma, a 
termelés terjedelme növekszik, mégpedig legintenzivebben 1630 
körül. A stagnálást, amit a XVIII. század elején megfigyel
hetünk, és amelynek kezdete valószinüleg a XVII. század hú
szas-ötvenes éveiig nyúlik vissza, 1730 előtt viszonylag In
tenzív fejlődési irányzat váltja fe l , és a X V III. század de
rekén éri el az ipari termelés Nagyszombatban a tetőfokát.
1770 előtt a stagnálás bizonyos jelei mutatkoznak. A XVIII. 
század nyolcvanas évei a depresszió évei.

A XIX. század eleje bizonyos fellendülést hoz, ami 
a háborús konjunktúrának köszönhető, s ezért nem hosszú tar
tamú. A XIX, század harmincas éveiben nem beszélhetünk az 
ipari termelés felvirágzásáról. Az összlakosság száménak növe
kedése mellett az iparosok száma csökken.

V. Kereskedők

Említettük, hogy a feudalizmus idejére vonatkozóan 
a kereskedő fogaiménak a meghatározása nem könnyű. A mi meg
állapításaink ezért kizárólag az adóregiszterek feljegyzései
re támaszkodnak. Számunkra az "a quaestura" adóalap döntő, 
még akkor is, ha piaci kereskedőről van szó, aki a legkisebb 
adótételt fize ti .

Ennek az objektív fogyatékosságnak az ellenére meg
állapíthat juk ,a kereskedői tevékenység trendjének alapvető 
vonásait. A kereskedők száma közti nagy különbség az 1579. 
(154) és az 1584. (101) évben - véleményünk szerint - első
sorban az Írnokok különböző felfogásával magyarázható. A ki
vetett adótétel és az ingatlan birtoklása alapján a kereske
dőket a következőképp osztályozzuk!

1579:

A megadóztatottak szóma
Kereskedés utáni Ingatlan Csupán ház- Szántóföld

adó nélküliek tulajdonosok tulajdonosok j

150 dénárig 9 3 25
151-300 dénár 7 8 18
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Kereskedés utáni 
adó

A meg
Ingatlan
nélküliek

adóztatottak s 
Csupán ház- 
tulajdonosok

zama
Szántóföld
tulajdonosok

501-500 dénár 
501-1000 dénár 
1001-2000 dénár 
2001 és több dé

nár
ö s s z e s e n

4
2

22

1

1

. 15

29
17
15

15
119

1584:

Kereskedés utáni 
adó

A mega 
Ingatlan 
nélküliek

dóztatottak sz 
Csupán ház-r 
tulajdonosok

áma
Szántóföld
tulajdonosok

150 dénárig 
151-300 dénár 
301-5Ő0 dénár 
501-1000 dénár 
1001-2000 dénár 
2001 és több 

dénár

ö s s z e s e n

6
5
3
1

15

2
4
1
3

2

12

11
23
9

14
7

10

74

A két táblázat egybevetése igazolja, hogy a keres
kedésből származó átlagos jövedelem, valamint az ingatlan 
birtoklása tekintetében a különböző számú adózók esetében 
nincs lényeges eltérés, hogy a depresszió, amit a lakosság 
számának néhány év alatti kb. 30 %-os csökkenése következté
ben feltételeznénk, nem áll fenn. A kereskedők számának egy 
bizonyos lényegtelen csökkenése az 1579. és 1584. évek közt 
lehetséges. 1584 után a lakosság számának növekedésével a ke
reskedők száma nem növekszik. Az 1579-1584-es időszakig
- figyelembe véve az 1556-i adatokat - a kereskedők száma 
Nagyszombatban jelentősen megnövekszik.

1612-ig, amint a kereskedés utáni adózóknak a kive
tett adó nagysága szerinti 1584-beli osztályozása mutatja, a 
kereskedelmi vállalkozások, egy bizonyos, bár gyenge, de ked
vező trendje ismerhető fe l .

Kereskedők - a megadóztatottak száma

Kereskedés utáni adó j 1584 1612

150 dénárig j 27 23 |
151-300 dénár 30 27
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táblázat folytatása

Kereskedés utáni adó 1584 1612

301-500 dénár 
501-1000 dénér 
1001-2000 dénár 
2001 és több 

dénár

Ö s s z e  s e n :

17
10
6

11

101

19
9

13

11

102

1612-ben a legalacsonyabb adótételt fizetők széna 
kb. 17 % -k a l csökkent, és a 10 forintnál többet fizetők szá
ma kb. egynegyedével emelkedett. Ugyanakkor csökken a bor- 
és gabonatermeléssel foglalkozó kisebb és közepes kereskedők 
száma. A földtulajdonos kiskereskedők száma 1612-ig 8 fővel 
lett kevesebb, a közepes kereskedőké 3 fővel, a nagykereske
dők közül viszont már 21 főnek van földbirtoka, mig 1584-ben 
a földtulajdonosok száma csupán 17 volt.

1634-ben kb. 75 %-kal több kereskedőt adóztatnak, 
mint 1612-ben. Ez a számbeli növekedés részben az osztályo
zásban követett ujabb kritériumok érvényesülésének a követ
kezménye. A városok és csaposok 1612-ben a személyi adót f i 
zetők csoportjába kerülnek.

A kivetett adó nagysága és az ingatlan-vagyon bir
toklása szerint a megadóztatott kereskedőket az alkalmazott 
kritériumunk alapján a következőképp csoportositjuk:

Kereskedés utáni 
adó

A meg
Ingatlan
nélküliek

adóztatottak s 
Háztulajdono
sok

zárna
Földtulajdo
nosok

150 dénárig 16 9 6
151-300 dénár 24 11 23
301-500 dénér 10 2 1?

1 501-1000 dénár 6 1 20
1001-2000 dénár 

: 2001 és több 
dénár

1

1 13

17

j ö s s z e s e n 57 24 96

A megadóztatottaknak úgyszólván a fele kiskereskedő. 
Az egyes csoportokban az 1612. évi állapotokhoz viszonyítva a 
következő fejlődés állapítható meg: a kiskereskedők száma 78 
%-kal növekszik, a közepeseké 100 %-kal, a nagykereskedőké 
50 %-kal. Számban és százalékban leginkább a kis- és közepes
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kereskedők kategóriája mutat növekedést, az ipari termelés 
fejlődésével való analógia szembeötlő.

Az összes kereskedők 54 %-ának, tehát 96 főnek van 
földtulajdona, 1612-ben 68 főnek volt földje, azaz a kereske
dők 65 %-ának. 1634-ben kis mezőgazdasági üzeme (40 akó bort 
vagy 40 kereszt gabonát termelő üzem) 49 kereskedőnek volt,
29 kereskedőnek közepes kategóriába tartozó mezőgazdasági 
üzeme volt, és 100 akónál több bort vagy 100 keresztnél több 
gabonát 20 kereskedő termel. 1612-ben a mezőgazdasági üzemek 
nagyságuk szerint 23 ,35  és 19 kereskedő birtokában vannak, 
lényegesen nő azoknak a kereskedőknek a száma, akiknek kis 
terjedelmű földbirtokuk van. Ugyanezt a jelenséget figyel
hetjük meg az iparosokkal kapcsolatosan is . A kereskedők 
többsége bortermeléssel foglalkozik.

Az emlitett tények igazolják, hogy a kereskedelmi 
tevékenység, főleg a belkereskedelem, intenziven fejlődik, s 
növekszik főképp a kiskereskedők száma. 1656-ban az adóre
giszter 130 kereskedőt tart nyilván, tehát kb. 30 %-kal keve
sebbet, mint 1634-ben. Ezt a csökkentett létszámot a szokott 
kritériumók szerint osztályozzuk:

Kereskedés utáni 
adó

A meg
Ingatlan
nélküliek

adóztatottak s 
Háztulaj
donosok

zama
Földtulaj
donosok

150 dénárig 5 8 9
151-300 dénár 15 9 18
301-500 dénár 4 2 13
501-1000 dénár 3 3 19
1001-2000 dénár 7
2001 és több 

dénár 1 14

ö s s z e s e n 28 22 80

Az adóztatott kereskedők számának csökkenése szem
beötlő. Ez arra mutat, hogy a XVII. század derekán stagnálás 
következett be. Ez legkevésbé a közepes kereskedőket érintet
te. Ezek száma az 1634. évihez viszonyitva 20 %-kal csökkent.

A kereskedelmi tevékenység megbénulása a föld birtok
lásában is tükröződik. A kiskereskedők 42 %-ának van földje, 
a közepesek 73 %-ának, a nagykereskedők közül csupán egynek 
nincs földtulajdona. A kereskedők birtokában levő kis mező- 
gazdasági üzemek száma csupán 5 fővel csökken, nagyobb mér
tékben adnak túl a kereskedők a nagyobb mezőgazdasági üzeme
ken, úgy hogy csupán 16 ilyen fajta  üzem marad kereskedők 
kezén, A kereskedők birtokában levő mezőgazdasági nagyüzemek 
száma kettővel növekszik.
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A kereskedelmi tevékenység stagnéciója a XVIII. szá
zad elején éri el tetőfokát. 1711-ben a regiszter csupán 37 
kereskedőt tart nyilván, tehát az 1656. évi létszám 28 % -á t .  
Hatot közülük vásári árusként jelöl meg, kimutat továbbá 29 
kereskedőt és 2 patikust.

A kereskedők ingatlantulajdonos voltét az alábbi 
táblázat mutatja:

Kereskedés utáni 
adó (havonta)

Ingatlan
nélküliek

A megadóztatottak száma
Háztulaj
donosok

Földtulaj- I 
donosok

25 dénárig 4 1 1 1
26-50 dénár 2 2 4
51-75 dénér 2
76-100 dénár 2
101-150 dénár 2 4
151 és több dénár j 3 10

ö s s z e s e n  ■ 11 3 23

A fentiek közül 19 főt (52 %) nagykereskedőnek te- 
kitnhetünk. Ha a XVII. századbeli körülményeket vesszük figye
lembe, megállapíthatjuk, hogy a stagnálás a kis- és közepes 
kereskedőket tönkretette. A nagykereskedők száma csak 3 fővel 
csökkent, a kiskereskedőké 50 fővel, és a közepeseké 40 fő
vel. A kis- és közepes kereskedők részaránya a kereskedők ál
tal birtokolt földekből ugyancsak kisebbedik. Csak 9 főnek 
van kisebb kiterjedésű szőlőkertje. 1711-ben feljegyzik a bir
tokok differenciéciójénak folyamatát, ennek kezdete a kereske
dőkkel kapcsolatosan már a XVII. század derekán megfigyelhető. 
1711-ben a nagykereskedők kezében összpontosul mindannak a 
földbirtoknak több mint 90 % -&, amelyet a kereskedők összesen 
birtokolnak.

1731-ben kereskedés után adót 41 személy fizet . A 
kereskedők száma a város lakosságának számával arányosan nö
vekszik. A kereskedők specializálódáséról a regiszter gazdag 
adatgyűjteményt közöl. 17 vásári árus tevékenykedik, 1 sze
mély használt ruhával kereskedik, ketten borral, 1 hallal, 
ketten vasáruval, két görög kereskedő van itt és két "keres
kedő" (mercatores). A kivetett adó után Ítélve legjobban megy 
a vaskereskedők, patikusok, görög kereskedők és az 5 "keres
kedő" üzlete; az utóbbiak valószinüleg gyarmati áruval vagy 
posztóval kereskednek. Ami az ingatlan birtoklását illeti,
20 kereskedőnek nincs ingatlan vagyona, 7 főnek csak háza 
van, 14 főnek pedig szántóföldje is , szőlője is van.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy a kereskedelem 
fejlődésére nézve kedvezőtlen körülmények a XVIII. század el
ső harmadéban az ipari termelés Ígéretes fejlődése ellenére
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sem szűntek még meg, ellenkezőleg, az 1711. évi állapotokhoz 
viszonyítva a nagykereskedők létszámát illetően kedvezőtlen 
a fejlődés, és az ingatlan-vagyon birtoklása tekintetében is 
visszaesés mutatkozik. 1753-ban a kereskedők és csaposok 
száma együtt 92, mégpedig az egész lakosság 11 %-a. A város
ban 40 kocsmáros van, ezek azelőtt más csoportokban szerepel
tek. Korábban, amikor a nagyszombatiak aránylag nagy mennyi
ségű bort termeltek, azokat a kocsmárosokat és csaposokat 
nem sorolták a kereskedők közé, akik más adózók csoportjában 
voltak bejegyezve. 1753-ban és később, amikor nem adóztatták 
a saját termésű bort, mindazokat, akikre alkoholos italok mé
réséért adót vetettek ki, a kereskedők közé kell sorolnunk.

Ha csupán a kereskedőket vesszük szemügyre, megál
lapíthatjuk, hogy a regiszter számuk aránylag intenziy, kb.
25 fa-ős növekedését tartja nyilván. Az adótétel nagysága és 
az ingatlan birtoklása szempontjából osztályozva 21 kereske
dőt gazdagnak mondhatunk, közülük 2 fő vasáruval kereskedik,
13 "kereskedő", 3 patikus, 1 gyarmati áruval kereskedik, 2 fő 
vásári árus. A közepes kereskedők közül 3 sóval kereskedik,
27 vásári árus, és 1 görög kereskedő. 17 kereskedőnek nincs 
ingatlana, 5 vásári árusnak van háza, föld nélkül, 14 főnek 
fél háza van földdel, és 16 főnek van egész háza földdel, kö
zülük 2 főnek ir tv ányf öld je. A X V III . század derekán a nagy- 
szombatiak vagyoni helyzete javult, de a XVII. század dere
kán volt színvonalat nem érte el.

1770-béh 88 személyre, azaz a lakosság 11 %-ára 
vetnek ki kereskedésért és kimérésért adót. A csaposok száma 
34 főre’ csökkent, a kereskedőké 2 fővel emelkedett. Ez a kö
rülmény még nem vall prosperitásra. A gazdaság stagnálása a 
kereskedőket is érinti. 1770-ben Nagyszombatban 15 prosperáló 
kereskedő él, 1753-ban 21. Az említett 15 mind ingatlantulaj
donos, és 1 patikus kivételével mind 30 forintnál több adót 
fizet . A többi 39 kereskedő 10 forintnál kevesebb adót fizet. 
Amikor folyamatban van a differenciáció, a kereskedők negyed 
része aránylag nagy jövedelemre tesz szert, a többi pedig vá
sári árus, szatócs és házaló kereskedő. A kiskereskedők közül 
3 főnek van egész háza, 9 főnek fél háza és ugyancsak 9 főnek 
föld nélkül van háza.

16 évvel később, amikor a már 1770-ben észlelt vál
ság elmélyül, több kereskedőre és csaposra vetnek ki Nagy
szombatban adót, 126 főre, vagyis az egész lakosság 15 %-ára. 
Főképp a csaposok száma gyarapszik! 34-ről 52-re. Ezek több
nyire kis jövedelemmel rendelkező személyek (kivéve 7 főt, 
köztük a városi kocsmák 4 bérlőjét), akik 7 forintnál kisebb 
adót fizetnek. Egész háza 15 és fél háza 5 csaposnak van.

A kereskedők száma 16 év alatt 20 fővel nőtt, igy 
létszámuk 74. Tíz  kereskedő együtt 331 forint 2 krajcár adót 
fizet , s két patikus együtt 54 forint 59 krajcárt. A kereske
dők közt ezek a leggazdagabbak. Három zsidó kereskedő 10-20 
forint adót f ize t . A többi, tehát 59 kereskedő 10 forintnál
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kevesebbet. Az utóbbiak közül 54 még 5 forintnál is keveseb
bet fizet .  A megadóztatottak 75 %-a vásári, továbbá házaló 
kereskedő vagy kis boltos. A kivetett adó összegéből arra 
következtetünk, hogy legtöbb esetben alkalmi foglalkozásról 
van szó. S ez nem más, mint a kereskedés stagnálásának a je
le.

Az említett jelenségekkel összefügg az ingatlan 
birtoklása is. A gazdag kereskedők közül 5 főnek van fél há
za, 8 főnek egész háza, ezek közül 2 főnek van irtványföldje 
is . A kiskereskedők közül egész háza csupán 2 főnek van, fél 
háza 9 főnek, és 15 vásári árus is háztulajdonos, de földjük 
nincs. így 35 kereskedőnek, tehát majdnem az összesek felé
nek egyáltalán nincs ingatlan vagyona.

A H l .  század elején a kereskedők száma rohamosan 
nő. Ebbe a kategóriába sorol a regiszter 216 adófizetőt, 
vagyis a lakosság 23 %-át. A csaposok száma ugyanakkor 36 fő
re csökken. A csaposok jövedelme a múlt században alacsony 
volt, 1809-ben viszont csak a csaposok 22 %-a fizet 10 forint
nál kevesebb adót. Valamennyien ház- és földtulajdonosok, 
többnyire saját termésű borukat csapolják. 15-20 forint adót 
fizet 17 csapos, tehát majdnem az összesek fele, és 50 fo
rintnál több adót fizet 11. Csupán 6 csaposnak nincs ingatlan 
vagyona, ezek azonban a városi kocsmák bérlői, akiknek igen 
nagy a jövedelmük. 20 csapos ház- és földtulajdonos, 7 csa
posnak van fél háza, és 3-nak háza föld nélkül.

A tagok számát illetően a kereskedők csoportjában 
mutatkozik aránylag a legintenzivebb növekedés. Az adóztatás
ban 1786-ban követett kritériumok alkalmazásával a létszám 
növekedése nem volna annyira szembeötlő. 8 borkereskedőt,
3 pálinkakereskedőt és 9 marhakereskedőt tartanak nyilván.
Az ilyen foglalkozásukat azelőtt a csaposok közé sorolták, 
esetleg a mészárosok közé. A valódi többlet az 1786. évihez 
viszonyítva 115 %-os, 23 év alatt ez valóban figyelemreméltó 
szaporulat, és a konjunktúrát Igazolja.

Nemcsak a kereskedők száma'', de keresetük átlaga is 
lényegesen emelkedett. 63 fő (35 %) fizet 10 forintnál keve
sebb kereskedés utáni adót, ezek csaknem valamennyien alkalmi
lag kereskednek mezőgazdasági termékekkel, 10-30 forintos 
adót 72-en fizetnek (40 % ), 30-100 forint adót 31 , és 100 fo 
rintnál többet 14 kereskedő fizet . így hát kb. a kereskedők 
60 %-át a tehetős polgárok közé számíthatjuk. Ha az ingatlan 
birtoklásét is figyelembe vesszük, akkor látjuk, hogy a XIX. 
szézadeleji prosperitás igen nagy méretű. Az összes kereske
dőknek csupán 47 %-a, tehát 84 személy nem birtokol ingat
lant.

1839-ben a kereskedés prosperitása mér nem mutatko
zik . Ebben az évben 138 fő fizet kereskedés után adót, kimé
rés utón pedig 57 főj ez együttesen a lakosság 19 %-ét teszi
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ki. A lakosság száma viszonylag intenzív növekedése mellett a 
kereskedők száma nagymértékben csökken. A csaposok száma 21 
fővel nőtt, kereskedő azonban 42 fővel lett kevesebb, mint 
volt 1809-ben. Ami a specializációt il le t i , 12 "kereskedőt",
6 gyarmati áruval kereskedőt, 16 borkereskedőt, 3 vasáruke
reskedőt, 2 patikust, 21 gyiimölcskereskedőt, 30 vásári keres
kedőt, 3 baromfikereskedőt, 1 sajtárust, 5 hüvelyesvetemény- 
-kereskedőt, 16 lisztkereskedőt, 3 dohány árust, 3 só- és 
szalonnakereskedőt, 2 rövidáru-kereskedőt és 15 más fajtát 
adóztatnak. Már ez a specializáció is mutatja, hogy itt fő 
képp kis-, esetleg alkalmi kereskedőkről van szó.

A kivetett adó összege sem segiti elő a kereskedés 
fejlődését. 3 forint 50 dénárt fizet 81 kereskedő, tehát az 
összesek 58 %-a. Ugyanakkor 51 személy a minimumot fizeti, 
vagyis 150 dénárnál kevesebbet. A közepes módban levő keres
kedők száma 26, tehát az egész csoport 20 %-a, ezek 3 forint 
50 dénár - 10 forint között fizetnek adót. Nagyobb jövedelem
mel rendelkezik 30 kereskedő, és 30 forintnál több adót 11 f i 
zet. Leginkább a közepes kereskedők kategóriája fogyatkozott 
meg, alig érik el az 1809. évi létszám 28 %-át.

Ahogy várható, a kereskedők részaránya az ingatla
nok birtoklásában is nagymértékben csökkent. A kereskedők utá
ni adót fizetők 80 %-a nem tulajdonosa semmiféle ingatlannak, 
mig 1809-ben a kereskedők nagyobb létszáma ellenére csupán 
azok 46 %-a volt ingatlan nélküli. A kereskedők is eltávolod
nak a mezőgazdasági termeléstől, még ha az iparosokhoz viszo
nyítva náluk ez a folyamat valamivel később játszódik is le .
A mezőgazdasági termelésből származó jövedelem aránya a ke
reskedők jövedelmének struktúrájában nagymértékben csökken.

Böviden összefoglalva az adóregiszterek elemzésé
nek segitségével a nagyszombatiak kereskedéséről a követke
zőket mondhatjuk: a XVI. század második fele és a XVII. szá
zad első harmada a konjunktúra időszaka; a XVII. század első 
harmadában a konjunktúra súlypontja a belkereskedelemre he
lyeződik. A X V II. század derekán a stagnálás jelei mutatkoz
nak. Ez a következő évtizedekben elmélyül, és mélypontját a
X VIII. század első harmadában éri e l . A XIX. század derekán 
a kereskedői tevékenység felélénkül, főleg az ipari termelés 
fellendülése következtében. A konjunkturális trend, amelynek 
intenzitása sokkal gyangébb volt, mint a XVI. században és a
XVII. század elején, már 1770 előtt megszűnik. A XIX. század 
elején azután újból fellendül a kereskedelem.

VI. Földművelők

Ebben a fejezetben tárgyaljuk a földtulajdon bir
toklásában végbement fejlődést általában, továbbá azoknak 
az adófizetőknek a számbeli változásait és vagyoni helyzetét, 
akik a mezőgazdaságból és bortermelésből származó jövedelmük 
utáni adón kivül csupán házadót fizetnek.
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A mezőgazdasági és szőlőtermelés fejlődéséről egé
szében már tárgyaltunk a bevezető fejezetben, igy ezen a he
lyen felesleges erről szólnunk. A strukturális változások na
gyon fontos mutatója az üzemek részvétele a termelésben, még
pedig az üzemek számát és a termelt mennyiséget illetően.

Először táblázatba foglaljuk az összes mezőgazdasá
gi és szőlőtermelő üzemek számát, mégpedig nagyságuk szerint, 
tekintet nélkül arra, hogy tulajdonosaik más téren is tevé
kenykednek-e vagy sem, esetleg csupán mezőgazdasági-, vagy 
szőlőtermeléssel foglalkoznak, akár mindkettővel egyszerre.

Bortermelés - az üzemek száma nagyságuk szerint:

A megadóz tízeinek száma az egyes éve kb'én
tatott adók 1584 1612 1634 1656 1711 1723 1731 1746
száma

1-5 46 30 15 12 14 15 7 38
6-10 66 35 45 44 17 31 17 24
11-20 80 51 91 59 . 31 27 28 31
21-40 97 57 99 75 33 37 33 23
41-60 36 48 50 50 18 23 25 18
61-100 41 49 58 46 14 26 18 9
101-150 21 26 23 28 10 5 2 2
151-200 16 9 12 18 5 4 2
201 és 

több 13 26 19 29 7 9 6

összesen 416 331 412 361 149 177 138 145

A nagyságuk szerint csoportosított üzemekben termelt 
bor mennyisége akóban:

A mega
dóztatott 
adók szá
ma

1584

Akók s 

1612

zárna az egy 

1634

es években 

1656 1711 1746

I-5 
6-10
II-20 
21-40 
41-60 
61-100 
101-150 
151-200
201 és 

több

összesen

158 1/2 
509 

1213 
2562 
1786 
3153 
2405 
2930 

4426

19142 1/2

112
290
856

1655
2405
3784
3220
1459

8905 

22776

51 
365 1/2 

1403
3015 1/2 
2498 1/2 
4455 1/2 
2845 
2053

5644

22331

52 
379 1/2 

1006 1/2 
2285 
2536 
3687 
3440 
3080 1/2

8882 

25348 1/2

49
136
485

1011
951

1037
1263
865

2057

7854

156
221
523
678
764
463
283

3087

könyvta-'A
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Az 1723. és 1731. évbeli állapotokat, mivel az 1711. 
évi állapotoktól lényegesen nem térnek el, nem vesszük figye
lembe, Jobb szemléltetés végett az üzemeket 3 kategóriába so
roljuk: kis üzemek, amelyek 40-nél kevesebb akó bort termel
nek, közepes üzemek, amelyek 40-100 akót termelnek, és nagy 
üzemek, amelyek 100 akónál több bort termelnek.

A nagyságuk sserint 3 csoportba osztályozott üzemek 
részvételét a termelésben abszolút számokban és százalékban 
az alábbi táblázatban tüntetjük fe l :

Az Üzem 
kategóriája 1584

A z 
1612

u z 
1634

e m e
1656

k s 
1711

z á m 
1723

a
1731 1746

1-40 akó 
41-100 akó 
101 és több 

akó

289
77

50

173
97

61

250
108

54

190
96

75

95
32

22

110
49

18

85
43

10

116
27

2

%-ban

1584 1612 1634 1656 1711 1723 1731 1746

1-40 akó 
41-100 akó 
101 és több 

akó

69 .5
18.5

12 -

52.5  
29

18.5

60 .5
26 .5

13

52 .5
26 .5

21

64
21 .5

14 .5

62
27 .5

10.5

62
31

7

80

18,5

1,5

Bortermelés - a 3 alapkategóriába sorolt üzemek 
részvétele %-ban:

Az üzem 
kategóriája

1584 1612 1634 1656 1711 1746

1-40 akó 
41-100 akó 
101 akó és 

több

23
26

51

13
26.5

60 .5

22 .5
30 .5

47

14.5
24 .5

61

21 .5
25 .5

53

51
40

9

Az egyes kategóriába tartozó üzemek részvételét a 
gabonatermesztésben a termesztett mennyiség szerint 1711-ig 
követjük figyelemmel. A X V III. század huszas éveiben és ké- 
aőbb az adót a föld nagysága szerint vetik ki, és ezért az 
1723-1753 közti időszakban az üzemeket földjeik kiterjedése 
szerint csoportosítjuk, miközben az alapegység a 12 holdas 
sessio (telek). 1748-ban admlnisztrativ beavatkozással visz- 
szaállitották a földbirtoklás eredeti állapotát, t i . hogy 
minden polgárházhoz vagy annak részéhez meghatározott föld
terület tartozik, vagyis a polgárház gyakorlatilag sessióval
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azonosnak tekinthető. Ezt a körülményt a vizsgált időszak vé
géig respektálták. Az irtványföld és az un. terra fiscalis 
nem volt házhoz kötve, és ezért ezekkel kapcsolatosan nagy a 
fluktuáció. Erről a rájuk vonatkozó fejezetekben lesz szó.

A XVIII. század derekáig a földtulajdonosok válta
kozását gazdasági tényezők idézik elő. Az alábbi táblázatok a 
szántóföldek birtoklásában és a mezőgazdasági termelésben be
állt változásokat szemléltetik.

Gabonatermesztés - az üzemek száma nagyságuk sze
rint j

A megadóztatott ke Üzemek száma az egyes években
resztek száma 1584 1612 1634 1656 1711

1-5 26 5 17 22 7
6-10 57 25 36 31 27
11-20 64 51 56 40 37
21-40 92 61 69 49 38
41-60 81 37 21 19 16
61-100 46 52 30 9 14

101-150 27 29 7 6 2
151 és több 13 14 4 1 2

ö s s z e s e n 406 274 240 177 143

A nagyságuk szerint csoportosított üzemek által 
termesztett gabonakeresztek száma:

A mega
dóztatott 
keresztek 
száma

Az össze 

1584

s keresztek 

1612

' száma az 

1634

egyes évek 

1656

ben

1711

I-5 
6-10
II-20 
21-40 
41-60 
61-100 
101-150 
151 és

több

Összesen

86 
462 1 /2  

1007 
2879 
3070
3354 1/2 
3147

2602

16608

23
209
763

1743
1705
3831
3505

2724 1/2 

14438 1 /2

74 1/2 
264 1/2 
878 1/2 

2029 
1078 1/2 
2238 1 /2  

824 1/2

706 1/2 

8094 1 /2

93 
254 1/2 
589 

1390 1/2  
912 
699 
750

172 

4878 1/2

27 
225 
623 

1126 1/2  
799 

1159 
263

366

4588

A 3 alapkategóriába tartozó üzemek részvétele a 
gab onatermesztésben:
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K a t e g ó r i a 1584 1612 1634 1656 1 7 H

1-40 kereszt 
41-100 kereszt 
101 és több kereszt

239
127
40

142
89
43

178
51
11

142
28

7

109
30

4

% -baa

1-40 kereszt 59 52 75 80 76
41-100 kereszt 31 32,5 21 ,5 16 21
101 és több kereszt 10 15,5 4 ,5 4 3

A gabonatermesztésből az egyes alapkategóriába tar
tozó üzemek %-ban az alábbi táblázat szerint veszik ki részü
ket:

K a t e g ó r i a 1584 1612 1634 1656 ' 1711

1-40 kereszt 27 19 40 48 44
41-100 kereszt 39 38 41 33 42
101 és több kereszt 34 43 19 19 14

A mezőgazdasági üzemek száma területük nagysága 
szerint osztályozva:

Terület sessióban
1723

Az üzemek 
1731

száma

1747 1753

1/ 2 24 22 55 227
1 50 38 64 219
1 1/2 13 12 18 4
2 21 22 20 3
2 1/2 11 14 15 2
3 19 11 7 2
3 1/2 3 8 11
4 3 4 9
4 1/2 5 2 3
5 3 5 4
5 1/2 7 3 3
6 2 1
6 1/2 1

7 2 4 1
7 1/2 1 1
8 1 2
8 1/2 1

9 2 1

Az összes üzemek 167 148 212 457

Sessio összesen 356 324 380 1/2 355 1/2
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A bor a feudális gazdaságban is tipikus kereskedel
mi cikk. Csak kis részét hagyták meg a termelők saját szükség
letre. A termelés egésze és a különböző nagyságú üzemeknek a 
termelésben való fluktuáló részvétele a piac fejlődésének, 
illetőleg stagnálásénak a mutatója. Természetesnek vehetjük, 
hogy a kis üzemek a termelésben kismértékben vesznek részt, 
és igy a nagy üzemek termelése és számbeli fejlődése hűen mu
tatja a piac helyzetét, nagyszombatban a XVII. század dereká
ig növekszik a 100 akónél több bort termelő üzemek száma.
Ezek az üzemek állitják elő a kitermelt bornak több mint fe
lét. Ez, továbbá a termelés fokozódása azt igazolja, hogy a 
boreladés feltételei a XVI. század végén és a XVTI. század 
első felében nagyon kedvezőek. Ebben az időszakban, azaz a
X VII. század elején és derekán a termelés nagyobb üzemekben 
való koncentrálására törekvő irányzat figyelhető meg. A ke
reskedés ösztöne ebben az időben a legnagyobb intenzitással 
jelentkezik, és ennek eredménye, hogy a kis üzemek részvétele 
a termelésben nemcsak csökken, hanem a kis űzetnek száma is 
csökken. Az árufogyasztás konjunktúrájának kicsúcsosodó idő
szaka tehát nem kedvez a kis üzemeknek, a termelés a nagyobb 
egységekben összpontosul. Ki kell emelnünk azt is , hogy a 
konjunktúra idején a 10 akónél kevesebb bort termelő, önel
látó üzemek száma tartósan csökkenő irányzatot mutat. A fo
gyasztás depressziójának időszakában, amint azt a XV III . szá
zadbeli adataink tanúsítják, elsősorban a nagy üzemek szűn
nek meg. Sokkal kisebb mértékben érzik meg ezt a kicsi és a 
közepes üzemek; 1711-ben a termékek 47 %-át, 1746-ban pedig 
91 % -á t adják. A fogyasztásban beállt válság idején, ha az 
hosszabb tartamú, az önellátás jellegzetes vonásai alakulnak 
ki.

A mezőgazdasági termelés, ahogy az általában fe l
tehető, kevésbé van kitéve a kereskedelmi viszonyok hatásé
nak. Elsősorban a termelő szükségleteinek kielégítésére szol
gál, s csupán a felesleg kerül piacra. Amint adataink elárul
ják, a termelés fejlődését nagymértékben befolyásolja a fo
gyasztás is. Ha figyelemmel kisérjük a lakosság számának a 
növekedését is, csupán az emlitett okkal indokolhatjuk a me
zőgazdasági termelés 1634. évi, de főleg 1656. évi nagyfokú 
hanyatlásét. A fogyasztás konjunktúrája idején, adataink ta
núsága szerint az 1584, és 1612. évben a gabonatermelésben 
ugyanaz az irányzat mutatkozik meg, amelyet mér a szőlőter
meléssel kapcsolatosan észleltünk: a kis üzemek száma, vala
mint részarányuk a termelésben lényegesen csökken. A nagy 
üzemek száma növekszik.A depresszió Időszakában ezzel ellen
tétes tendencia érvényesül: a kis üzemek részaránya a terme
lésben növekszik. A közepes nagyságú üzemei: az egész terme
lésben viszonylagos stabilitást mutatnak ki.

A XVII. század első harmadában a mezőgazdasági ter
melésben nagy változás áll be, mivel Nagyszombat közelebbi és 
távolabbi környékén a földművesek számára az eladási lehetőség 
csökken. A korlátozott mennyiségű gabona termesztésének fel-
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adata a közepes és kis üzemekre hárul, s a termelés jelleg
zetessége elsősorban az önellátásra való törekvés. Ez a hely
zet a XVIII. század derekáig nem változik, sőt a föld 1746. 
évi reparticioja állandósítja.

A mezőgazdasági és szőlőtermelés Nagyszombat gaz
dasági és szociális fejlődésében rendkivül fontos szerepet 
játszott. A város lakosságának aránylag nagy része kizárólag 
ezekkel a termelési ágazatokkal foglalkozott, esetleg a kettő 
közül az egyikkel. 1579-ben 89 fő csak boradót fizet, 52 fő 
csak gabona után fizet adót_, és 96 fő gabona és bor után f i 
zet. Ez a 237 adófizető az összes adófizetőnek kb. 30 %-a. 
1584-ben az ebbe a kategóriába tartozók száma nagymértékben 
növekedett. Gabona és bor után 153 fő fizet adót, csak bor
adót 97 fő, és csak gabona után adót 78 fő fizet . Az említet
tek részaránya az adófizetők között 36 %-ra emelkedik. A me
zőgazdasági termelés csúcspontját a XVI. század végén éri el. 
1612-ben földadót még csak 225 személy fizet .

1584-ben 40 akónál kevesebb bor után 79 fő fizet 
sdót, 1612-ben ezek száma 59. A közepes szőlőgazdák száma 
10-ről 17-re, a nagy szőlőgazdák száma pedig 7-ről 9-re emel
kedik. Meghökkentően csökken ezzel szemben azok száma,akik 
csak gabona után fizetnek adót. 1584-ben 61 a kisparaszt, 
1612-ben csak 29 , ugyanakkor a középparasztok száma 12-ről
5-re csökken. 1612-ben 3 nagyparasztot adóztatnak, 1584-ben 
egyet sem. Azoknak a gazdáknak a száma, akik 40 akónál keve
sebb bor és 40 keresztnél kevesebb gabona után fizetnek adót, 
1584-ben 65, 1612-ben pedig csak 27 . A 41-100 kereszt gabona 
után adózók száma 1584-ben 60, 1612-ben csak 34 . Akik 100 
akónál több bor vagy 100 keresztnél több gabona után fizetnek 
adót, azok száma az 1584. évi 29-ről 1612-ig 41-re emelkedett. 
A XVI. és XVII. század fordulóján a koncentrációra törekvő 
irányzat érvényesül. Sok kis szőlőgazda és kisparaszt eltű
nik az adóregiszterekből, ennek magyarázatét adja nagyrészt 
e. csak házadót fizetők számának nagyfokú növekedése, A. volt 
földtulajdonosok házukat többnyire megtartották.

A földművelők létszámának csökkenése a XVII. szá
zad első harmadában sem szűnik meg. 1634-ben csupán gabonát
14 fő, gabonát és bort 75 fő, és csak bort 82 fő termel. A 
gabonatermesztés hanyatlóban van, a kis és közepes üzemek 
fölénybe kerülnek.

A XV II. század derekén a mezőgazdasági termelés 
igen alacsony fokot ér el. Az összes földművelő 44- %-a szőlő
termelő, 49 %-a gabpmét és bort termel, és csupán 11 gazda 
termel kizárólag gabonát. Az összes gazdaságok 55 %-a kis 
üzem. 1634-ben 6 olyan üzemet adóztatnak, amelyik 200 akónál 
több bort termel, 1656-ban az ilyenek száma 20.

A X V III. század elején a bortermelés is nagyfokú 
hanyatlásnak indul. Kizárólag bortermeléssel a gazdák 25 %-a 
foglalkozik. A mezőgazdasági termelésben a XVII. század első
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harmadéban mutatkozó trend továbbra is érvényesül. 1 kizárólag 
gabonát termelő személyek száma az 1656. évihez viszonyítva
28 %-kal csökken. A termelést többnyire kis egységekben vég
zik, az összes gazdaságok alig 20 %-a közepei nagyságú. Ebben 
az időben műt a mezőgazdasági és szőlőtermelés a legalacso
nyabb színvonalra, kb. 150 éves időszak folyamán. A megadóz
tatott gazdák száma, az említett időszakban fordított arány
ban növekszik azok számával, akikre csupán házadót vetnek ki. 
Ezek kategóriája képviseli többségében a lakosság szegény ré
tegét, mivel a stagnálás kiszorította őket a mezőgazdasági 
termelésből.

A X V III. század derekán a mezőgazdasági termelésben 
nem áll be nagyobb fokú fellendülés. Az adatok szerint nyil
vánvaló ennek az ágazatnak önellátó jellege. 1723-ban a gaz
daságok 44 ,5  %-a a kicsi, tehát 12 holdon aluli, 27 %-a a kö
zepes, vagyis 18-30 hold közötti üzemek közé tartozik. 1731- 
ben a gabonatermelésben 45 ,5  %-ban kis, és 32 ,5  %-ban nagy 
üzemek vesznek részt; 1747-ben a kis üzemek a termelő üzemek 
56 ,7  %-át, a közepesek pedig annak 25 %-át teszik ki.

Az 1748. utáni fejlődési irányzatok megállapítása 
céljából elsősorban megadóztatott földterületek változásait 
figyeljük meg, 1753-b^n 4338 holdnyi sessló esik adóztatás 
alá, ezenkívül 472 ,5  holdnyi irtványföld, tehát összesen
4810,5  hold; ebből 1804,5 told van olyan tulajdonosok^birto
kában, akik más után nem fizetnek adót. 166 földművelő közül 
csupán 12 müvei 12 holdnál többet. 1770-ben ennél több föld
művest tartanak nyilván, mégpedig 180 főt. 1753-ban 166 volt 
a számuk. Közülük egész sessló tulajdonosa 91 személy, 3 fő
nek személyenként 1 és fél, 4 főnek 2-2, és 3 főnek szemé
lyenként 2 és fél sessiója van. 505 hold irtványföldből 263 
holdat müveinek meg a gazdák. A 4771 holdat kitevő földterü
let 13 %-a az 1-1 sessiónál többet birtokló gazdák kezében 
van. Nyilvánvaló a nagyobb üzemek létrehozására irányuló ten
dencia. Hat földművelő birtokában több mint 30-30 hold irt
ványföld van. A gabonapiac fejlődő irányzatot mutat, ami fő
képp a lakosság kereskedő tevékenységének az eredménye. 1711- 
ben az elővárosokban 11 "alódiát", azaz gazdasági udvart adóz
tatnak. 1786-ban már 77 Ilyen udvarra vetnek ki adót. A fe j 
lődésre vall az is , hogy egyre több a megadóztatott háziálla
tok száma. 1770-ben 312 tehénre, 75 üszőre, 21 lóra (a fuva
rosok lovain kivül) vetnek ki adót, 1786-ban 278 tehén, 62 
üsző, 179 lő és 56 ökör után fizetnek adót, A megadóztatott 
föld egy ujabb fajtája lép előtérbe, az un. "terra fiscalis", 
mégpedig összesen 414 hold. Ez olyan föld, amelyet a város 
adott el néhány polgárnak, összesen 5227 hold földre vetnek 
ki adót.

1786-ban 6-6 holdja 56 földművesnek, 12-12 holdja 
76-nak, 18-18 holdja 3-nak, 24-24 holdja 2-nek, és 36-36 hold
ja 2-nek van sessióként. Az irtványföld és az un. terra f is 
calis tulajdonosai a következőképp osztoznak a földeken:
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5 holdnál kevesebb van 5 főnek, 6-10 holdja van 9 főnek, I l 
ii  holdja 8 főnek, 16-25 holdja 7 főnek, 26-50 holdja 9 fő
nek, és 50-nél több holdja 2 földművelőnek van. Az összes 
földtulajdonosok közül 14 főnek van több mint 50 holdja. A 
nagyobb birtokok létesítésére irányuló tendencia nyilvánvaló.

A XIX. század elején a mezőgazdasági termelés kedve
ző trendje erősödik. Növekszik azok száma, akik kizárólag me
zőgazdasági termeléssel foglalkoznak: az összlakosságnak majd
nem egy negyedrészét teszi ki, vagyis többet,mint a XVII. és a
XVIII. század elején. 1809-ben összesen 5616 hold földre vet
nek ki adót; ez az 1786-i állapotokhoz viszonyítva 9 %-os nö
vekedést jelent. Az elővárosokban 104 gazdasági udvarra, az
az kertre vetnek ki adót. Az elővárosok ingatlanaiból szárma
zik az egész város adóbevételének 6 ,5  %-a.. Gazda (oeconomus) 
jelzővel jelöli a regiszter a város 133 lakóját. Közéjük so
rolhatunk még 14 kertészt, 6 földbérlőt és még 45 adózót, 
akik az elővárosokban laknak, és nem müveinek sessióhoz tar
tozó földet. A mezőgazdasággal foglalkozik továbbá, mégpedig 
a saját költségére, a város 21 funkcionáriusa vagy hivatal
noka és 3 ügyvéd. Az adófizetők többi csoportjából 168 fő 
birtokol földet, 1809-ben a város lakosságának kb. 40 %-a  
foglalkozik mezőgazdasági termeléssel. Irtványföldet és un. 
terra riscalis-t többen birtokolnak,mint 1786-ban, a nagyobb 
birtokok létesítésére irányuló tendencia megszűnik.

A XIX. század másociik felében a földművelők aránya 
az összlakosSág sZémán belül emelkedik. Az elővárosokban 121 
udvar és 33 kert után fizetnek adót. A sesslók terjedelmének 
54 % -a  a földműveléssel foglalkozó adófizetőké. Az övék az 
Irtványföldek és az un. terra fiscalis  82 % -a  vagyis 965 hold. 
A gazdasági udvarok tartozékaként még 316 holdra vetnek ki 
adót, ebből 241 hold földművesek birtoka. A földművesek össze
sen 3872 holdat birtokolnak, közülük 107 személy 6-6 holdat, 
és 105 személy 12-12 holdat. 62 család kezén van 1970 hold.
3 család több mint 100-100 holdat birtokol, 11 családnak 
81-100 holdas és 15 családnak 51-80 holdas birtoka van. Kb.a 
földterület egynegyede néhány család kezében összpontosul. A 
föld 1748-ban véghezvitt reparticiója az egyes házakhoz to
vábbra is érvényben van, de ez az egész megadóztatott föld
területnek csupán 77 %-ára vonatkozik. A többi 23 % nagyrészt 
néhány család kezén van.

összefoglalás

Tudatában vagyunk annak, hogy a felhasznált forrás
anyagban rejlő valamennyi lehetőséget nem merítettük ki. For
rásanyagunk elemzésének célja Nagyszombat város szociális- 
-gazdasági struktúrájában a késői feudalizmus idején beállott 
fejlődési alapirányzatok meghatározása volt.
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Nagyszombat lakosságának abban az időben, amikor az 
a környék egyik legjelentősebb városa volt, legfőbb jövedelmi 
forrását a mezőgazdálkodás, a szőlőtermesztés, az iparűzés és 
a kereskedés alkotta. A gazdasági tevékenység említett ágaza
tainak a fejlődésétől függött a szociális struktura fejlődése, 
A nagyszombati lakosság összetétele a XVI. század utolsó ne
gyedében viszonylag magas gazdasági színvonal kifejezője. 
Nagyszombat ebben az időben a bel- és külkereskedelem jelen
tős központja, az iparosok a lakosság egészében nagyszámú és 
jómódú csoportot alkotnak, és a gabona- s bortermelés is ma
gas színvonalat ér el, A lakosságnak kb. 40 %-át az iparosok 
és kereskedők alkotják, egyharmadát a földművelők és szőlőmü- 
vesek, végül kb. 25 %-át a vagyontalan és kvalifikálatlan 
egyének. A-kereskedésből és iparűzésből bevett jövedelmet 
föld vásárlásába fektetik, a föld biztos jövedelem forrása, 
és az Iparosoknak és kereskedőknek kb, 70 %-a birtokol földet.

A XVII. század elején a városi lakosság struktúrá
jára bizonyos kedvezőtlen befolyások hatnak. Számuk lassabban 
növekszik, az iparosok és kereskedők részaránya csőkken,ugyan
úgy a szőlőtermelők és földművelők aránya is . A föld birtok
lásában intenzív koncentrációs folyamat játszódik le, a kis 
gazdaságok száma nagymértékben csökken. Ezzel szemben nagy 
területi egységek létesülnek. Bizonyos koncentrációs folyama
tot az ipari termelésben is megfigyelhetünk. 1584-ben kb, az 
adófizetők felének volt földje, 1612-ben már csupán ezek 35 
%-ának.

Súlyosabb termelési és fogyasztási válságról a XVII. 
század elején aligha beszélhetünk. Az iparosok bevétele a föld 
művesekéhez és szőlőtermelőkéhez képest csökkent, a földszer
zés nehezebb, mint azelőtt. A társadalomban ellentétek kialaku 
lására irányuló tendencia jelentkezik. A nagybirtokok létesí
tése sok befektetést igényel, s ezért a készpénzt megvonják a 
termelési folyamattól, ez viszont káros hatással van a keres
kedelemre.

A XVII. század első harmadában a társadalom struktú
rájában ellentmondások keletkeznek. Ugrásszerűen kisebbedik a 
személyi és házadót fizetők száma, ugyanakkor a földművelők, 
főleg a parasztok száma 25 %-kal csökken. Előtérbe kerül a 
bortermelés. A kereskedés a prosperitás időszakét éli, 75 %- 
kai több a kereskedő adófizetők száma, mint 1612-ben. Az ipa
rosok száma szintén 75 %-kal növekszik. A kereskedők és iparo
sok az összlakosságnak kb. 45 %-ét teszik ki. Ezen a téren fő
leg a kiB üzemek fejtenek ki tevékenységet. A bortermelésben 
80 %-ban a kis birtokosok vesznek részt. Az ipari termelésben 
ugyancsak a kisiparosok vannak az élen, és csupán az iparosok 
felének van földje. A kereskedők kategóriájában túlsúlyban 
vannak a kis- és közepes kereskedők. A kis mezőgazdasági üze
mek száma a nagyobbak rovására növekszik, és az iparosok, va
lamint a kereskedők kezükbe kaparintják a földművelők birto
kának egy részét. 1612-ben az összes mezőgazdasági üzem 53 %-a
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a földművelők kezén van, 1634-ben már csupán 38 %~a, 1630 kö
rül két jellegzetes városi ágazat prosperál! az iparosság és 
a kereskedés, éspedig a kis és a közepes üzemek vannak fö
lényben, Az egész mezőgazdasági termelésben érezhető a hanyat
lás. Ez a jelenség aligha jellemző csupán a városra és a leg
közelebbi környékére. A feudális gazdaság alapvető ágazatéban 
beállt stagnálás válságos jelenségeket idéz elő egyéb ágaza
tokban is ; ennek kezdetét észlelhetjük a XVII. század derekán.

1656-ban a korábbinál sokkal kevesebb adófizetőt 
tartanak nyilván. Ez a számbeli fogyatkozás elsősorban a la
kosság legaktívabb csoportjainak, az iparosoknak, a kereske
dőknek és a személyi adó fizetőinek körében feltűnő. A föld
művelők létszáma változatlan, de lényegesen növekszik a csu
pán házadót fizetők széna. A gabonafélék termesztése továbbra 
is nagymértékben csökken. A bortermelést - elsősorban a nagy 
üzemek - egy kissé fellendítik. Az ipari termelés, amely az 
1634-ben nyilvántartott iparosok 75 %-énak kezében van, na
gyobb műhelyekben összpontosul; ebből arra következtethetünk, 
hogy az ipari termelés terjedelme az iparosok számának csök
kenésével nem hanyatlott. Az iparűzésből származó jövedelem 
ugyan kisebb, mint azelőtt, ezt az a tény is igazolja, hogy 
a földtulajdonos iparos kevesebb lett. A kereskedők száma 30 

kai csökkent. A bortermelés, amely ebben az évben a legma
gasabb fokot éri el, bizonyos mértékig korlátozza a mezőgazda
sági termelésben bekövetkezett stagnálás kedvezőtlen hatását,

4 stagnálás a mélypontra a X V III. század elején 
süllyedt. A lakosság létszáma csökken. A város a fa la i közé 
összpontositja főképp a kisparasztokat és a szőlőmüveseket, 
az alkalmazott iparosok egy részét, továbbá sok szakképzetlen 
és rendszeres jövedelemmel nem rendelkező egyént. A válság 
elsősorban a kereskedőket érinti. 1711-ben csupán 37 kereske
dőre vetnek ki adót, ezeknek is kb. a fele vásári árus és sza
tócs.

A gazdaság stagnálása még néhány évtizeden keresz
tül tart. A mezőgazdasági és szőlőtermelés nea fejlődik, 
ugyanugy a kereskedelmi tevékenység sem. Kivétel csupán az 
ipari termelés. 1731-ig az iparosok száma kb. 50 ^-kal növek
szik, s az iparosok felét prosperálónak tekinthetjük. Az ipari 
termelés fellendülésének köszönhető, hogy a város lakosságá
nak a száma is megnövekszik. Ez a trend később is érvényesül, 
s a XVIII. század derekán a megadóztatott lakosság 42 %-a 
ipar o s.

Nagyszombat a XV III. század derekán az ipari terme
lés jelentős központjává válik. Főleg a textiltermelő és -fel- 
dolgozó szakmák indulnak virágzásnak. Az ipari termelés fe l 
lendülésével fellendül a kereskedelem is. A XVIII. század de
rekán süllyed mélypontjára a bortermelés terén már a XVII. 
század végén jelentkező válság. 1746-tól bort már nem adóz
tatnak. 1748-ban adminisztrativ intézkedéssel a földbirtoklés
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terén visszaállították az eredeti állapotokat, minden polgári 
házhoz egyenlő terjedelmű földet csatoltak. Ez a beavatkozás, 
amint azt a későbbi fejlődés igazolta, szerencsés megoldás 
volt, mert sok család számára biztos jövedelmi forrást nyúj
tott, és segitette átvészelni a válságos időszakot, amely a
X V III . század utolsó harmadában az ipari termelést és a keres
kedelmet sújtotta.

Ebben az időszakban csökken az iparosok és a keres
kedők száma, ugyanakkor csökken a város összlakosságának lét
száma is . 1786-ban az adófizetők 59 %~a a legkisebb adótételt 
f iz e t i . Az összlakosság alig 29 %-a iparos. A fellendülés 
irányzata csupán a mezőgazdasági termelésben jelentkezik. Ez 
feltétlenül összefügg az egész vidék lakosságának létszámnö
vekedésével.

A XIX. század elején - elsősorban a háborús kon
junktúra eredményeként - a gazdaság általában fellendül. A 
város lakossága szaporodik, a vagyonátlag növekszik. Az össz
lakosság 59 %-át az iparosok és kereskedők alkotják; az ipa
rosok száma az 1786. évihez viszonyítva 32 %-kal emelkedett.
A XIX . század elején az iparosság tradicionális egybekötött- 
sége a mezőgazdasági termeléssel megszakad, már sokkal keve
sebb iparos birtokol földet. Az egyes ágazatok specializáló
dásra törekszenek.

A XIX. század első felében, valószinüleg a béke 
helyreállása után, az ipar és kereskedelem fellendülési irány
zata megszakad. 1840-ben a kereskedők és iparosok vagyonátla- 
ga kisebb, mint 1809-ben volt, és ha számitásba vesszük a la
kosság, valamint az adófizető iparosok és kereskedők számának 
növekedését, a két ágazat stagnálásáról is beszélhetünk. Az 
iparosoknak - és ebben hozzájuk csatlakoznak a kereskedők 
is - megválása a földtől folytatódik. Már a kereskedők 80 
%-ának és az iparosok 72 ^-ának nincs földje. Ami a földbir
toklást ille ti , a nagyobb birtokok alakítására irányuló ten
dencia mutatkozik meg. Az iparostermelés és a kereskedés kü
lönválása a földbirtoklástól Nagyszombat város szociális-gaz
dasági fejlődésének legjelentősebb eredménye a XIX . század 
első felében.

átefan Kazimir

Jegyzetek

1. Okresny Archív, Trnava (Nagyszombati Járási 
Levéltár) - Nagyszombati Városi Levéltár - Contributionalis. 
A továbbiakban NVL.

2. 1 capetia - 80 kéve (Nagyszombat város regisz
tere a tizedekről, 164-8, NVL.
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3. HVL - Conscriptiones.

4 . ffVX - a Batthanyi-kiildöttség iratai 1745-49.

5. Fennmaradt az 1529-es évfolyam, mégpedig a
4- városnegyed közül 3 számára, az 1530-as évfolyam 2 város
negyed, az 1534-es 1 városnegyed, az 1537-es 2 városnegyed, 
az 1539-es 1 városnegyed, az 1546-os 2 városnegyed, az 1548- 
as 1 városnegyed, az 1556-os mind a 4 városnegyed és az 1558- 
as 1 városnegyed számára.

6 . Minthogy az 1529-es évfolyam csupán 3 városne
gyed számára tartalmazza a kimutatást, a 4 . negyed kimutatá
sát az előző évfolyamból vesszük át.

7. Békési Emil, A nagyszombati kalmár czéh. szabá
lyai 1547 és 1604-ből és régi jegyzőkönyve 1556-1651-ből. 
Történelmi Tár 1883, 169 an.

8 . HVL - Eationes camerae.

9 . NVL - 1746-47-beli statútumok.
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BERHOLÁK (1762-1813) ÉS A SZLOVÁK 
ÉBREDES KEZDETEI

Marxista tudományunk feladata, hogy megtisztítsa 
Bernolák életművét a burzsoá ideológia által rárakott szí
nektől és bemutassa az objektiv történeti valóságot. A szlo
vák marxista történészek - egyetértésben a cseh történészek
kel - ma már méltányolják a szlovák nyelvnek, mint irott 
nyelvnek Bernolák által elvégzett szabályokba foglalását, 
minden olyan törekvést, legyen az az övé vagy követőié, amely 
a szlovák irodalom fejlesztésére irányult és általában mint 
kétségkívül haladó jelenséget értékelik a Bernolák és követői 
által kezdettől fogva hirdetett koncepciót a szlovákság tör
zsi vagy nemzeti függetlenségéről. Ez, természetesen, nem je
lenti azt, hogy a Bernolák-mozgalom egyedi képviselői társa
dalmi és politikai felfogásának kevéssé haladó voltától, vagy 
esetleg reakciós jellegétől eltekintenénk vagy elsiklanánk 
felette. A Bernolák-mozgalom eredete és fejlődése szorosan 
kapcsolódik a feudáliskori szlovák nemzet egész gazdasági, 
társadalmi és kulturális-politikai helyzetének polgári nem- 
zstté való minőségi átváltozásához. Bernolák maga objektíve 
olyan történeti irányzatokat valósított meg, amelyek épp az 
ő idejében értek be. Stur valójában ennek fényében vizsgálta 
a szlovák nyelv szabályokba foglalását és kijelentette, hogy 
erre a vállalkozásra "nem egyéni szeszély indította, hanem 
hűsége ahhoz, ami a nemzet sajátja és meggyőződése, hogy a 
szlovákság csak akkor juthat el valahova, ha saját nyeltéből 
indul ki. [253

I I . A felvilágosodás kora. I I .  József hatása 
Is  a szlovák nemzeti ebredés kezdetei

Régóta érződött annak szüksége, hogy meghatározott 
helyesírási szabályokat kapjon az a "magyar szlovák" nyelv, 
amelyet a tanult szlovákság jórésze beszélt és irott nyelv
ként használt - szögezték le Bernolák disszertációjának első 
szavai. " Mostanlg - irja  Bernolák - a szlovák qyelv sok ma-. 
Ryau?országi kedvelőjében forró és dicséretes vágyként élt az 
óhaj, hogy akadjon végre valaki az annyiféle' tudományban já
ratos 'emberek között, aki hajlandó egyidőre "félretenni a fon
tosabb és tudományosabb jellegű munkakatT hog.7 figyelmét ar
ra forditsa és tudományos erde klődüsét afelé a cél felé irá-
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nyitsa. hogy a szlovák nyel? helyesírási és kiejtési szabá
lyait kidolgozza ea e nyelvet megFiaztitsa azoktól a kiejté
si ea helyesírási hibáktól, melyeket a cseh nyelv befolyása 
okozott benne. [26] E szavakat olvasva akaratlanul is felme- 
riil bennünk a kérdéss kik voltak ezek az emberek, mi volt a 
fő inditóok, mely Bernolákot történelmi akciójához vezette.
Ez a probléma keltette fel az ifjú  Ján Hollj érdeklődését ab
ban a korszakban, amikor az uj szlovák nyelvet már szabályok
ba foglalták és ő maga sikerrel próbálta azt ki, erre a nyelv
re fordítva le régi költők verseit, egy csapásra híressé vál
va ezzel mind a szlovákoknál, mind a cseheknél. Egyik levelé
ben, melyet protektórának, a Bernolák-mozgalom egyik szemta
nújának, J. Palkovicnak irt, azt kérdezi, vájjon helyes-e 
Jungmann állítása Cseh Írodalomtörténet-ében, ahol azt irja, 
Bernolákot az vezette az uj irott szlovák nyelv bevezetésére 
való igyekezetében, hogy a központi papnevelde könyvtárában 
néhány régi bibliát talált, melyeket, szerinte,^zlovák nyel
ven irtak. PalkoviS röviden azt válaszolta Holly ugyanazon 
levelének a hátlapján, hogy ” az igazi ok József császár ren- 
delete volt sírról, hogy művelni kell a nemzetl^ nyelveket" .1.271 
Nem kétséges, hogy Palkoviő állításban van némi ig'azaág, de 
távolról sem ez a teljea valóság. Számtalan komplex ok érez
tette itt befolyását. J . I .  Bajza például (1755-1836) a fenti 
rendelet közreadása előtt, már 1782-ben rátért a szlovák 
nyelv használatára, a szlovák nyelven való Írásra, noha nyelv
járása eltért Bernolákétől. [28] Az uj irott szlovák nyelv 
érdekében megindult egész u .n . Bernolák mozgalom, beleértve 
a Bernolák-féle szlovák nyelvet, elsősorban a X V III . század 
felvilágosodási és nemzeti ébredés! hullámából és forrongásá
ból fakadt. I I .  József rendelete a nemzeti nyelvek kötelező 
használatáról a közös szemináriumokban csak némileg meggyor
sította ezt a folyamatot. De előbb vagy utóbb e rendelet nél
kül is rá került volna a sor.

Valójában a régi feudális társadalmi rend már a
XVIII. század derekától kezdve súlyos és gyakorlatilag gyó
gyíthatatlan válságba jutott még a szlovákoknál is , ez első
sorban a robotmunka gyora csökkenésében nyilvánult meg, de 
mint egy rosazindulatu daganat, fokról fokra terjedt a gaz
dasági és társadalmi élet minden területén. Mig azonban a 
feudális urak elégedettek voltak az adott helyzettel, addig 
a bécsi udvar magára vállalta a kezdeményezést, hogy a régi 
társadalmi rendet kigyógyitsa betegségeiből, felszámolja a 
legkirívóbb, megkövesedett középkori szokásokat. A felvilágo
sodás és az abszolutista reformok kora már Mária Terézia ide
jében elkezdődött és I I .  József uralkodása alatt ért tetőfo
kára. Különösen ez utóbbi uralkodását jellemzik viharos vál
tozások. A türelmi rendelet, a jobbágyság eltörlése, udvari 
reformok, a holt latin helyett a német nyelv bevezetése az 
Iskolákban, a mélyreható beavatkozás az egyház külső és bel
ső életébe és számtalan császári rendelet a szlovákoknál az 
élet szinte minden vonatkozását érintette, szétrombolva itt 
is a feudális és - sokak szerint - Isten által szentesített
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társadalmi read rothadó elemeit. Különböző felfogások kristá
lyosodtak ki. A fő- és köznemesség, az egyházi hierarchiával 
karöltve, makacsul ragaszkodott a régi rendhez és elszántan 
szemben állt minden változással. I I .  József türelmi rendele
tével megnyerte a protestánsok rokonszenvét. A városi polgár
ság körében is voltak hivei. I I .  József "zsarnoksága az elvek 
terén" a népi, vagy esetleg birtokos eredetű városi értelmi
ségben talált a leglelkesebb követőkre Szlovákiában is , hála 
legalábbis a maga részéről jószándéku, de demagóg jelszavai
nak a "közjóról". Tekintetbe véve a korabeli szlovák értel
miség társadalmi struktúráját, a papok, katolikusok és pro
testánsok egyaránt, többnyire szintén érintve voltak. A po
zsonyi várban a közös szeminárium 1784-től kezdve fő meleg
ágyévá vált a józsefi "felvilágosodásnak" és a szlovák re- 
formprogramm abszolutista eszméinek, melyek fő célja "olyan 
papok nevelése volt, akik megértik a népet és hasznos polgá
rok". Vagy ötszáz fiatalember tanult itt , közel a felük szlo
vák, akik a történelem során elsőizben kerültek össze ennyien 
a mai Szlovákia minden részéből. Mindez erősen befolyásol
ta nemcsak a jozefinista eszmék terjedését, de hatott az uj, 
irott szlovák nyelv jellegének kialakulására, és végül a 
Szlovák Tudós Társaságnak a Felvidék minden tájára kiterje
dő, erjedő erőként való megalakulására. Ezzel azonban később 
fogunk foglalkozni.

A felvilágosodás eszméi és a jozefinista reformok 
által kiváltott viharos forrongás oda hatottak, hogy a szlo
vák irodalom eddig szűk és főleg vallási jellegű horizontja 
hamarosan gazdasági, társadalmi, kulturális vagy akár tisz
tán emberi elemekkel kezdett bővülni. A nyelv és a művésze
tek iránti igény olyan erős lett, mint soha azelőtt. A fe l 
világosult szlovák ember lerázta magáról a középkori egyházi 
fegyelem szoritó jármát és igyekezett magába szivni az uj 
idők széliemét. Az ifjú Fándly kortársai nevében méltatja 
ezt a jelenséget és optimistán úgy véli, hogy " egy sáros kor
szak. századok sötétsége után végre felhasadt a fe lviláBos~ 
dás hajnala" .  [29]

A szlovákokhoz már a X V III. század derekán (-néha 
közvetlenül forrásaikból,-) eljutnak az u j, modern áram
latok Montesquieu, Rousseau, Voltaire és mások jólismert 
eszméi, de többnyire Mária Terézia és I I .  József felvilágo
sult abszolutizmusa révén, melynek ideológiájából alaposan 
kiirtották a forradalmi elemeket. [30] . . .

Mig a felvilágosodás katolikus szlovák hivei köré
ben inkább Bécs kulturális befolyása érezhető, a protestáns 
intelligencia az európai felvilágosodással kerül kapcsolat
ba - főleg a német egyetemek "felvilágosult abszolutizmusá
nak" szűrőjén ét, - otthon viszont szintén lelkes követője 
és támogatója lesz a józsefi reformoknak. [32] Egy protes
táns értelmiségiekből álló csoport, élükön a besztercebányai 
plébánossal, O.Plachy-val. már 1785-ben felvilágosult társa-
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ságot alakitott, Societas slavica néven és egy havonta megje
lenő folyóirat kiadását indította meg - Staré noviny literniho 
umeni cimmel, (Az irodalomtudomány régi tárháza, Besztercebá
nya, 1785-1786.) telitve az uj felvilágosodás és az ébredő 
korszak szellemével.

Nagyon jellemző és kétségtelenül haladó vonása a 
szlovák nemzeti ébredésnek a XVIII .  sz. 80-as éveire eső kez
deti korszakában a felvilágosodás eszméinek egyesülése és ösz- 
szekapcsolódása az ébredés, ujraszületés törekvéseivel. Semmi 
esetre sem lehet véletlen ez az egybeesés. Ennek megvannak az 
objektiv társadalmi okai. Ez kapcsolatban van a szlovák értel
miség uj generációjának előtérbe kerülésével és részben a vé- 
rosi polgárság növekvő aktivitáséval; I I .  József a nemesség 
és az egyházi hierarchia bizonyos privilégiumai ellen inditott 
harcával függetlenségi illúziókat ébresztett bennük, elősegí
tette foglalkozásbeli büszkeségük megnövekedését és felébresz
tette társadalmi ambícióikat. Mindez többek között a nemzeti 
öntudat formájában jelentkezik, mely ebben az időben éli re
neszánszát és ébredő lelkesedésben teljesedik ki.

1780-ban a nyugat-szlovákiai Kuklóban született 
Juraj Papének kiadta az első szlovák történelmet História 
gentis Slavae. De regno reglbusque Slavorum cimen. Közvetle
nül utána a kelet-szlovákiai szuletesü pozsonyi tanár, Juraj 
Sklenár tudományos tézist adott közre, mely a Nagy Morva Bi
rodalom kiterjedésével, határaival foglalkozik és ebben ko
moly vitára kel a magyar történész Katona Istvánnal. [331 
Vitájuk hangja a bizonyiték, mennyi ellenségességgel és bi
zalmatlansággal volt telitve mindkét oldal. Papánek História 
gentis Slavae c. müve tipikus terméke a barokk történétirás- 
nak. ír ásóval a szerzőnek elsősorban az volt a célja, hogy meg
védje a szlovák nemzetiséget, a szlovákokat, a feudális "na- 
tio Hungarica" keretein belül (ez késztette Sklenért is arra, 
hogy tollat ragadjon) - de Papánek a felvilágosodás nemzedé
két nem annyira munkája védelmező jellegével nyerte meg, mint 
a szlovákok dicső múltjának leíráséval, akik "a  szlavón nem
zet" részei. A katolikus pap Juráj Papének sok dicséretet ka
pott a protestáns lelkész Ján Hrdlicka részéről, aki a szlo
vák nemzetről szóló, a Staré noviny-ban megjelent cikkében 
bőséges kivonatot adott közre Papének könyvéről és " nem táléi 
elég dicsérő kifejezést.hogy megadja e mun kának a neki jár5 
méltatást" .  Semmiféle kritika nem illetheti e könyvet, melyet 
minden szlováknak el kellene olvasnia, - " mert szlovákokról 
szól" .  [34] Történelmi áttörésnek vagyunk itt tanúi. Látjuk, 
Eőgy kezd megtörni a jég bizonyos megnevezések körül, amelyek 
miatt még nemrég elszánt küzdelem folyt; a nemzeti ideológia 
és kultura alapján létrejöttek az első kapcsolatok.

A szlovák nemzeti ujraébredés egyik legjellemzőbb 
vonása, kezdeti korszakában, a nemzeti múlt felé vonzódás 
mellett a nyelv iránti érdeklődés. Ján Hrdlicka közreadta a 
Staré noviny-ban jólismert cikket: VznesenoSt feSi ceské neb
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vubec slovenské - (A cseh, vág? szlavónt nyelv méltósága') - ez 
tele van-védelmező igyekezettel, de az ébredes7 sTiTujjászüle- 
tés szellemével is . HrdliSka apológiájának ideológiabázisát 
a szlovák népről kialakított hagyományos koncepció alkotja, 
"mely az északi tengertől a déliig terjedt" [35] (Az angol 
szövegben szószerint - tévesen - ! "from the boreal to the 
septentrionnal sea" - [35] az északi tengertől az északi ten
gerig .) és e nemzetről szólva beszél "a  szlávon-cseh" nyelv
ről, melynek a szokásos dicsőítések formájában leirja ősi 
gyökereit, elterjedtségét, kellemes, tetszetős, hasznos vol
tát, stb. HrdliSka Méltóságában (és ezzel találkozunk A szlo
vák nemzet c. cikkében is) két uj és fontos momentum szere- 
pels éles bírálattal sújtja azokat, akik szégyenük nyelvü
ket, "mert a szlovák nyelv a parasztok nyelve" [36] - itt 
már elsősorban a plebejus származású tanult ember tesz öntu
datosan hitet hivatása és a néphez való tgurtozása mellett - 
másodsorban pedig az ébredés hangjai csendülnek fel benne, 
" Így hát, drága szlovákok - biztat Hrdlicka - emeljétek 
fel fejteket.mert közéig megváltástok ide.ie. A fügefa rügye
z ik , ig.Y közel mar~n3aratok. melyben újra virjtÉTozni fog nyel
velek méltósága. t, L37J A XVIII. sz. első feléb en semmi ha
sonlóval nem találkozunk és nem is találkozhatunk az idősebb 
szlovák tudósok körében! J .B . Magln-nál, S.Timon-nál vagy 
M.Bél-nél. A szavak értelme szimbolikus, szimbolikusan jelen
eik be a szlovák nemzet fejlődésében az uj korszak érkezését
- átalakulását "modern" polgári nemzetté.

Amig azonban a protestáns értelmiség képviselői,
Ján Hrdlicka (1741-1810), Juraj Ribay (1756-1812), Stefan 
Le^ka (1851-1909). Ondrej Plach.^ ('1755-1810) és meg sokan 
mások a "szláv-cseh nyelv", a cseh nyelv művelését propagál
ják, a szlovák értelmiség és városi lakosság körében még sür
getőbb hangok hallatszanak a hazai nyelv, a "magyar szlovák" 
fejlesztése és művelése érdekében. Az ifjú J . I .  Bajza, a fe l 
világosodás eszméitől áttüzesedve, még a HrdliS'ka-féle 1782- 
ben kiadott védirat megjelenése előtt szlovák nyelven irt 
epigramma-gyüjteményt adott nyomdába, RozliSné verge - Vegyes 
versek cimen, kiadását azonban az egyházi hatóságok megakadá- 
lyoztak, az egyházat és a társadalmi viszonyokat érintő éles 
kritikájuk miatt. [38] Bajza nem bátortalanodott el - a kö
vetkező évben kiadta René mládenca prihodl a skusenosti - Az 
ifjú  René kalandjai és~ tapasztalatai c.müvének első kötetét. 
melyben, ami a nyelvet ille ti , megpróbálja, ahogy maga mondja 
előszavában " kiemelni a nyelvből, ami a legjobb és ragaszkod
ni az eredeti szlovák nyelvhez V9zető~osyén.yhez. Tévén az a 
lég észszerűbb, az általános szabályokhoz legközelebb álló. ' 
és e z é r t - ahogy mondja - Igyekezni fog, hogy megtisztítsa 
a szlovák nyelvet mindentől, ami fölösleges, és még attól sem 
riad vissza, hogy eltérjen a "morva-cseh"x helyesírás szabá
lyaitól. [39] Regénye széaios helyen bírálja a szlovák iroda
lom szegényes állapotát, melyet, ahogy mondja, csak néhány 
imakönyv' képvisel; nehezményezi a nyelv területén uralkodó 
zűrzavart is. Mindezt " őseink romlottsága" rovására irja,
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akik., szemben más nemzetekkel, elmulasztották nyelvük művelé
sét, nem őrizték meg a szlovák nyelvet eredeti tisztaságában 
és épségében. Ezért van az, hogy ő, teljesen tudatában e fe l 
adat fontosságának, magára vállalja ezt az úttörő munkát.
J .I .B a jza  talán az első volt az országban, aki már 1784-ben 
" zbuditel"-nek nevezi magát, a szlovák nép ébresztőjének, [401 
aki már Bernolák előtt kijelenti, hogy ő szlovák nyelven fog 
irni, " hogy a szlovák nép felismerje? hogy az ő nyel vük is 
képes rá, igaz, eleinte nehézsegek között, hog.y az írásmüvé- 
szet eszközéül szóigáljon.~Eogy kiemelkedjen Így a porból.
Eogy a többi nemzethez hasonlóan elkezdjen valamit, hogy a 
szlovákok ne idegen konyvekboI~eIjenek. amikor sajátjuk is  
van” . 141]

. . .  Ilyen légkörben jött létre a történelmi elhatá
rozás: helyesírási szabályokba kell foglalni a "magyar szlo
vákot". Yalószinünek látszik, hogy az elhatározás kezdeménye
zője ugyanaz a professzor, a pasztoráoiós teologia tanára, 
Michal Kratochvila [50] lehetett. A közös szeminárium fiatal 
szlovák hallgatói lelkesen fogadták indítványát, mely a szó 
szoros értelmében felvillanyozta őket. Tagadhatatlan, hogy
I I .  József uralkodása, melyről már beszéltünk, pozitív szere
pet játszott itt és a gyakorlati lelkészi munka kívánalmai 
talán még döntőbb befolyást jelentettek. A Felvidék különbö
ző részeiből összekerült fiatalemberek tömörülése még intene 
zivebbé tette a különböző szlovák nyelv járásokat; ezek a fiatal
emberek a cseh nyelvet egyáltalán nem is ismerték, igy még 
nyilvánvalóbbá vált, mekkora szükség van egy kulturális és 
irodalmi nyelv szabályozáséra. Hogy ez az elhatározás kezdet
től fogva, kifelé és befelé egyaránt, túl megy a gyakorlati 
és hasznossági szempontokon és konstruktív, nacionalista tar
talommal telik meg, látszik többek között azokból az u.n. 
epiBtola invltator ia - (meghivó levelek)-ből is , melyeket ugyan
csak prof. Kratochvila küldött szét kiemelkedő katolikus mü
veit embereknek, felszólitya őket, működjenek közre a készü
lő műben "a szlovák nyelv helyesirésá"-ban. Sajnálatos módon 
egyetlen ilyen levél sem maradt ránk, de a válaszok közül
- epistolaresponsoria - a bajmóci plébános, Ondrej MésároS 
(1741-1812) válaszét megtalálták. J .  Palkovic hagyatékában 
került elő, A.A. Bánik egy téziséhez csatolva, aki A. Berno- 
lák fő segitőt ár sálról tájékoztat és az u.n. "meghívás" tar
talmáról ad némi fogalmat. [51] A levél elsősorban arról az 
elhatározásról számol be, hogy ki akarják adni a szlovák 
nyelv helyesírási szabályzatát, Cirill és Metód emlékének 
szentelve. A levél biztat mindenkit, aki szereti a szlovák 
nyelvet, hogy keressenek régi irott dokumentumokat és járul
janak hozzá a tervbevett munka előkészítéséhez.

0. Mésáros fent említett levele különösen érdekes 
dokumentuma annak a patrióta légkörnek,mely a XVIII . sz. 80-as 
éveiben kialakult, nemcsak Pozsonyban, de minden fontosabb 
kulturcentrumban is , - ez a légkör telítve van nemzeti öntu
dattal és hazafias érzelmekkel. Örömmel fogadja az elhatáro-
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zást, hogy művelni és javitani kívánják a szlovák nyelvet. 
Szerinte ezt követeli a nemzetünkhöz és anyanyelvűnkhöz fű
ződő szeretetünk, ezt várják el vallási és egyházi tradíció
ink és végül " azoknak a fejlettebb nemzeteknek példája, akik 
nyelvűket, hogy úgy mondjuk, a dic~sőség csúcsára emelték" . 
MeeároS ugyanugy, ahogy előtte Bajza is , adottnak veszi, hogy 
a szlovák nyelv valaha, a magyarok bejövetele előtt, virágzó 
volt, mikor " hatalmas birodalom volt a szlovákok kezén és más 
megkülönböztető jeleken kivai az uralkodó nyelv különbözőségé
vel is kiválta k. De miu¥án a magyaro~ é s  a németek megdontöt- 
ték a szlovák királyságot - folytatja MésároS - esmiután 
nemzetünket rabszolgaságba süllyesztették, sorsunk ezentúl, 
és mindazokig a kik magyar uralom~aTaF^ éltekT~a megfeszített 
munka volt" .  Később a latin-és részben a magyar kultura és 
nyelv tecjedése nem segítette elő a szlovák nyelv fejlődését. 
" Az anyanyelv ebben az időben parlagon hevert és oly szegény 
volt anyanyelvűnk,_hogyha valami kis beszédet kellett összeál
lítani, a cseh nyelvhez keTleFt folyamodni" - folytatja. Ezért 
alig várja az időt, mikor már határozott szabályok alapján be
szélhet és irhát, és kifejezi meggyőződését, hogy a régi irott 
dokumentumok tanulmányozása, melyet az epistola invitatoria 
szorgalmaz, be fogja bizonyítani, " hogy a mi szlovák nyelvűnk 
az igazi ap.7.ia minden egyéb, a szlovákokkal rokon nyelvnek" .  
Minden lehetséges segítséget megígér ezen a vonalon, " hálát
lanság lenne hazámmal, népemmel, anyanyelvemmel szemben nem 
Teljes erővel réaztvennl e munkában1.-"

Magyon valószínű, hogy számos ilyen válasz és érté
kes tanács futhatott be a pozsonyi várba. Tudjuk például, hogy 
a protestáns lelkész M» Institoris MoSovsk.f (1733-1803) L523 
filológiai és egyéb speciális irodalmat kölcsönzött a szemi- 
naristáknak. Azonban a szlovák nyelv helyesírását kidolgozó 
munka oroszlánrésze a pozsonyi közös szeminárium "patriszti- 
kai filológusaira" hárult, akik közül leginkább kiemelkedett 
A. Kubica és elsősorban persze A. Bernolák. [531 Mikor végre 
az 1787-es év közepén napvilágot látott a Dissertatio philo- 
logico crltica de lltteris Slavorum, a letunoben lévő Pres- 
porské noviny kiadója ajándékként küldte el megmaradt olva
sóinak (e célból 36 példányt kapott a pozsonyi Landerer nyom
dától és a szeminaristáktól) azzal a megjegyzéssel, hogy ez a 
könyv "a  szlovák nyelv számos kedvelője" együttműködésének 
gyümölcse. Ezek köszönetét mondanak a szeminaristáknak az 
ajándékért és elismerésüket fejezik ki, amiért " ennyire tö
rődnek saját nyelvükkel. E szép kezdet után maradjanak szi
lárdak elhatározásukhoz, folytassák igy tovább, de szegyei»• 
j~ek magukat azok a magyar földön élő szlovákok, akik szíve
sen vennenek egy, az oveketol kulönbozo szl;-?ak nyelvet, de 
akik tettekkel nem segitik ezt a nyelvet, sem valódi érdek- 
lődést~nem fordítanak irántad  T54T Ugyanebben az évben 
Öernolák elhagyja a szemináriumot és káplán lesz a cseklészi 
plébános mellett (ma Bernolákovo). Szorgalmasan dolgozik 
Grammatlca slavica-ján és Etymologia vocum slavicarum-án, 
melyek közül az elsőt 1790-ben adtak ki, a másodikat a kö
vetkező évben. Mér Graamatica slavica-jában kijelentette,
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hogy "az én szlovák nyelvtanom", mely, ahogy mondja, nélkü
lözhetetlen a hibátlan szlovák kiejtés és helyesírás szabá
lyokba foglalásához, " készen áll kétszáznál több füzetben. 
latin, m agyar  és német magyarázatokkal ellátva és varja a 
szlovák nyelv pártolóinak .jóakaratát" .  [551 Az uj irott 
szlovák nyelv filológiai alapjai 1790-re teljesen készen áll
tak.

I I I .  A Bernolák-féle irott nyelv. - A szlovákizáló 
irányzatöTE~természetes kiteljesedése a feudá
liskor! szlovák nemzetiség fejlodeseben. Ei's'o 
komoly esemény a szlovákok modern nemzetté 
formálódásának f olyamatában.

Az uj, irott nyelv, a Bernolák-féle nyelv elfogadá
sa 1787-ben fontos kulturális-politikai mérföldkő történel
münkben. Egyrészt egy hosszú korszak csúcspontját {jelenti a 
szlovák nemzet fejlődésében; másrészt olyan tényezők siettet
ték, melyek egy uj, minőségileg más fázist képviselnek a 
szlovák történelemben. Ez a korszak a szlovák feudáliskori 
nemzet "modern" polgári nemzetté való fokozatos átváltásának 
kezdetét jelzi , melyre hatott a kapitalista termelési viszo
nyok alakulása, a feudális feldaraboltságnak. a különböző 
szlovák vidékek elszigeteltségének a megszüntetése, de termé
szetesen befolyást gyakoroltak rá más nemzeti kulturák hatá
sai és példái is . A 80-as évek mind katolikus, mind protes
táns müveit rétegeinek nyelvművelésre való törekvései, ahogy 
az egész ujjászületési légkör is hasonló társadalmi okokból 
fakad. De mig a protestánsok arra forditották erejüket, hogy 
egy elkorcsosult cseh nyelvet, a Biblia nyelvét műveljék, a 
katolikus értelmiség, történelmi körülmények közrejátszása 
folytán, melyről később még beszélni fogunk, az önmagából ki
fejlődött "magyar szlovák" nyelv megszépítésének szentelte 
magát. Ez különben összhangban volt nemcsak a régóta uralkodó 
történelmi irányzatokkal, de egészében összhangban volt a to
vábbi fejlődéssel is , a szlovákok modern polgári nemzetté vá
lása folyamatának korszakában.

Bernolák A Szlovák nyelv helyesírásában kifejtette
- bár ismerte és egyetértett M. Bél véleményével, hogy a leg
tisztább és legjobban megőrzött szlovák kiejtés azokon a vi
dékeken található, melyek legtávolabbra esnek mind a cseh- 
-morva nyelvi befolyásoktól, mind a lengyel vagy magyartól - 
hogy véleménye szerint " nem is annyira a nép legáltalánosabb 
kiejtését kell alapul venní7~mint: inkább azokét a tanult, mü
veit emberekét, akik a legkevesebb hajlamot mutatják a csehe- 
seHFsre1rj ezért tartja főleg szótára esetében elengedhetet- 
lennek az oly müveit emberekkel való együttműködést és közvet
len tanácskozásokat, " akik Pannónia különböző vidékeiről jőve 
kivétel nélkül megbízható tanúságot adhatnak vidékük szlovák 
nyelvéről" .  [56J - Ahogy tudvalévőd 1787 óta az irott nyelv
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alapja az a müveit nyelv lett, mely fokozatosan fejlődött Isi 
mér a XV. században, a szlovák elemek oseb.be való behatolásá
val, a Biblia nyelvévé, különösen a nyugati szlovákoknál, 
de természetesen nemzeti elemekkel gazdagodva. Hangsúlyóznunk 
kell, hogy e nyelvi fejlődési folyamat elsődleges okai kap
csolódnak magához a szlovák feudális nemzet fejlődéséhez, 
ebben a konkrét esetben az adott tájnak az_egyéb vidékek felett 
ti gazdasági-kulturális-politikai felsőbbségével, olyan köz
pontokkal, mint nagyszombat, mely egyetemi és primási székhely 
volt, vagy Pozsonnyal, mely fővárosa volt az egész államnak.

A cseh nyelvnek a nyugat-szlovákiai nyelvjárással 
való szoros rokonsága pozitiv befolyással is járt, Így minden 
olyan nyelvi elem, mely egybeesett a cseh nyelvével, a nemzet 
sajátjának, vagyis szlováknak volt tekinthető - (ahogy ez a 
Bernolák-féle szlováknál történt). Felekezeti motívumok is 
játszottak itt némi szerepet, de csak másodlagosan, a körül
ményekből adódóan; tudni kell ebben a vonatkozásban, hogy a 
katolikus litterátus emberek nem voltak annyira a cseh nyelv
hez kötve, mint a protestánsok, akik számára ugyanakkor ez a 
liturgia nyelve is volt, igy papi hivatásuk nem kényszeritet- 
te őket, hogy e nyelvben jártasak legyenek. Végül is az iro
dalomtörténész B. Tablic (1769-1832) világosan látta: ''A cseh 
nyelv nem birésa az ok. amiért Szlovákia róm. kath. körei 
B9rnolákhoicsirnaköztak777"~r57T~ Természetesen meg a múlt- 
bán sem volt alapja annak az érvnek, hogy e szlovákizáló fo
lyamatnak valami köze lett volna egy tudatosan végrehajtott 
ellenreformációs nyelvi gyakorlathoz.. .  [58]

. . .  A szlovák nyelv Bernolák-féle kodifikációjának 
ideológiai alapja a tradicionális felfogás az egyetlen szla
vón nemzetről és egyetlen szlavón nyelvről. Ami a struktúrát 
és irányzatot ille t i ,  a Bernolák-féle bevezetés nagyon közel 
áll Hrdlicka Vznefeenost reci ceské neb vubec slovenské (A 
cseh vagy szláv n.yelv méltósága) c. müvéhez. Bernolák beve
zetésének legnagyobb részét szintén a szlavón nyelv magasz- 
talásának szenteli - kiemeli régi voltát, elterjedtségét az 
Adriától az Északi tengerig, idézi Bél ismert szavait a szla
vón nyelv gazdagságáról, tetszetősségéről, szépségéről, emlé
kezteti az olvasót a Miklós és János pápa által adományozott 
hires privilégiumokra, melyek liturgikus nyelvvé tették az 
ószlavon nyelvet, felhozza IV. Károly okiratát, melyben meg
parancsolja a főméltóságoknak, hogy részesítsék előnyben, ami 
szláv, elmondja, hogy kerültek előtérbe egykorú konkrét kul
turális és politikai kérdések, különösen az uj irodalmi nyelv, 
az irodalom fejlesztése; látjuk végül, hogy nőttek és erő
södtek a Bernolák-mozgalomban az uj ébredés! és ujjászületési 
elemek, összefüggésben a XVIII. sz. végi gazdasági és társa
dalmi átalakulásokkal, a városi polgárság és értelmiség bi
zonyos fokú emancipációjával.
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IV• A Bernolák-mozgalom társadalmi strukturál.
A~Slovak Uoené Tovarisstvo (Miiveit társa- 
’sag'). BéraolaF~kbvetölnek programm.ia és 
céljai

Az uj szlovák irodalmi nyelv legalizálása mint va
rázspálca hatott a kulturális körülményekre; olyan volt, mint 
a mesékben szereplő élő viz. A hazafias megmozdulás olyan ha
talmas hullámát észleljük egész rövid idő alatt, amilyet szlo 
vak ember azelőtt nem látott. Ezeknek a gazdagon bimbózó, 
kulturális-nemzeti ébredés! küzdelmeknek központja, szorosan 
kapcsolódva az uj szlovák nyelv alakulásához, egyidelg a po
zsonyi közös szeminárium marad, még Bernolák távozása után 
is. A hazafias szlovák fiatalság, a "pozsonyi bentlakók" meg
nyerték az uj szlovák nyelv számára a fiatal nahácsi plébá
nost, Juraj Fándlyt. Ez utóbbi hamarosan, fej-fej mellett ha
ladva A. Bernolákkal, lelke lett az uj irodalmi nyelv fejlesz 
tését és a szlovák irodalom felvirágoztatását szolgáló mozga
lomnak. Az ő segítségükkel, kiadóként használva fel őket, 
terjedelmes irodalmi munkáját (Duverné zmluva mezi mnichem á 
diablom - Bizalmas egyesség egy barát és az ördög között) 
naz" u‘j“ helyesirási szabályzathoz igazodva irja ",  ahogy ebben 
a felvilágosult XVIII .  században más nyelveknél is szokás...

A. Bernolák. miután számos példa segítségével ki
mutatja, mi mindent tettek a "szlavón" nyelv érdekében a cse
hek, lengyelek és oroszok, lakonikusan megjegyzi, hogy egye
dül a "pannoniai szlávok", a szlovákok nem tettek semmit sa
ját szláv nyelvük előmozdítása érdekében, noha, Idézve a cseh 
krónikás Dalimiit és a történész K .J .  Jordánt, a szlovákok 
nyelvét'őrizték meg legjobban, " és a magyar-szlovák nyelvjá
rás, vagyis a magyar földön élő szlovákok diaiéktusa á l l a  
legközelebb ahhoz az anyanyeTvEez. melyből a~szlév nyelvcsa
ládhoz tartozó minden nyelv származik" . 1651 Ezért van az, 
ahogy mondja, hogy ő maga mar 1787-ben, tudós emberekkel va
ló tanácskozások után, kiadta Dlsertation-.iát. és tekintve 
e munka kollektív jellegét, nem saját neve alatt adta azt 
ki, hanem hazafias nyelvészek védnöksége alatt. Most szlovák 
nyelvtanát nyújtja a szlovák közönségnek, melynek célja " fő 
leg az, hogy másokat arra késztessen, ajánljanak fel még 
többet hazájuk száméra, mert nem nehéz valamit hozzáadni ah
hoz, amit már kitaláltak", [66]

Az alapvető ideológiai bázis, melyen Bernolák áll 
és amelyről történelmi tettét elindítja, az egyetlen szláv 
nemzetről kialakított koncepciója, melynek szerves részét 
képezik nemcsak a csehek, oroszok, lengyelek, horvátok, de 
a "pannoniai szlávok" (Slovania Pannonié) "magyar szlávok" 
(Uhorski Slovania), vagyis "magyar szlovákok" (uhro-Slováci); 
egyszóval szlávokról beszél, akiknek egy szlavón nyelvük 
van és ennek a nyelvnek az egyik dialektusa a szlovák, melyet 
legjobban megőriztek ée legközelebb áll, legszorosabb rokon
ságban van az ószlavon ősanyával. Bernolák, ahogy J . I .  Bajza
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és 0. MésároS is, abból a koncepcióból indul ki, hogy valaha, 
főleg a Nagy Morva Birodalom korszakában, a szlovák nyelv vi
rágzott, később azonban lehanyatlott, részben, mert utat en
gedett a cseh nyelvi befolyásoknak, részben, mert azok kiszo
rították. Ezért van, hogy Bernolák és iskolája, a szlovák iro
dalmi nyelv bevezetésével kapcsolatban csak a szlovák nyelv 
^megtisztításáról" beszél. Ezt a gondolatot fe jti  ki pl.
Hollí is Chválospev na Antona Bernoláka (A. Bernolák dicsé
rete) c. munkajaban.

A szlavón nemzetről, a szlavón nyelv említett tu
lajdonságairól kialakitott koncepció - ősi volta, a szlávok 
autonómiája, nevük eredeztetése a dicsőséget jelentő szóból, 
a szlavón nyelv elterjedtsége, gazdagsága, szépsége, tetsze
tős volta stb. a feudáliskor! szlovák nemzet ideológiájának 
tipikus jellemzői közé tartozik. [67]

. . .  Valamivel később Bernolák vállalta magára a 
Bizalmas egyessé? védelmét, teljesen egyetértve modern, fel
világosult szellemével és törekvéseivel. [78]

1789-ben fontos kezdeményezés indult meg a pozsonyi 
vár falai között. A közös szeminárium hazafias fiatalsága 
Oznámeni-t, Felhívást küldött szét a szlovákok-lakta vidékekre, 
■felszólítva az uj szlovák irodalmi nyelv kedvelőit és művelő
it , csatlakozzanak a Szlovák Müveit Társasághoz (Slovenské 
uíené tovarisstvo), [791 Közvetlenül ezután azonban, 1790* 
februárjában meghalt I I .  József, fellángoltak a francia pol
gári forradalom tüzei, nyugtalanság lett úrrá az országon, 
zűrzavaros állapotok hatalmasodtak el és ennek első következ
ménye volt, hogy az uj irodalmi társaság tevékenysége rövid 
időre a pozsonyi közös szeminárium közvetlen körére korláto
zódott (tevékenysége azonban tagadhatatlanul szorosan kapcso
lódik a Bizalmas Egyesség kiadásához). [80] Ahogy a körülmé
nyek kicsit nyugodtabbá váltak, újra előtérbe került az iro
dalmi társaság működésének kérdése, mely elsősorban az uj 
nyelven irt uj könyvek kiadásának elősegítését tűzte ki célul 
és az egész kulturális-nemzeti programm, a mozgalom ujjászü- 
letési-ébresztési törekvéseinek terjesztését. 1792-ben végül 
is a Szlovák Müveit Társaság uj, szervezett alapokat kapott.
A. Bernolák lesz a társaság "legfőbb igazgatója", és Juraj 
^ándly " a társaság kincstárnoka" .  Az első az agya, a második 
a szive és idegrendszere lesz a mozgalomnak.

Ezzel kapcsolatban csak futólag szeretnék érinteni 
bizonyos nemrég kifejezésre jutott felfogást, miszerint Fándly 
ideológiai vonatkozásban valójában nem tartozik a Bernolák-moz- 
galomhoz, hogy Bernolák nemzeti értelmei, J .  Fándlyéval össze
hasonlítva, a fejlődés alacsonyabb fokán állnak. [81] Megen
gedhetjük, hogy Bernolák "patrióta érzelmei" nem kellett, hogy 
olyan hevesek legyenek, mint Fándlyéi. nacionalizmusának jel
lege, ahogy speciális érdeklődési köre is , J .  Dobrovodsk.^- 
éval [82] közeli rokon (még ha szakmai vonalon nem is éri el
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az előbbi szintjét). Megengedhetjük azt is, hogy lehettek itt 
felfogásbeli különbségek, mikor korabeli társadalmi problémák 
kerültek szőnyegre (figyelembevéve származásbeli különbsége
ket; de ez csak feltételezés) ameddig azonban nemzeti érzé
seik jellegét nézzük és az ébredés! mozgalom céljait, telje
sen közös alapokon állnak. Jólismert tény, hogy Fándly min
dig elismerte A. Bernolák vezető szerepét a Társaságban és 
a mozgalomban egyaránt. Amellett nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Bernolák a szerzője nemcsak a Disertation-nak és a 
Grammatica slavica-nak, de számos vitacikknek is , melyek az 
u j , szlovák nyelvvel foglalkoznak és ezekben ő maga is el
veszti tudós, felvilágosult hidegségét.

Térjünk vissza hát a Szlovák Müveit Társasághoz. 
"Sokan kételkedtek benne - irja egy bizonyos idő után 
Fándly - vájjon egyáltalán megalapításra kerul-e, vagy ha 
megalapítják)"életre kel-e, vagy' ha életre kel Is . meg fog-e 
erősödni, szét fog-e terjedni etTesz szlovák országunkban. Ez 
most már az egész~nemzet előtt bebizonyosodott és örvendetes 
sikerrel koronázott nagyszabasu tapasztalattá vált."  [831 
Egész szlovák orszagunkban! Itt most igazán nagy, és az iga
zat megvallva, első nemzeti vállalkozásról volt szó. Bövid 
időn belül a nagyszombati főhadiszálláson kivül, ahol A.Ber
nolák dolgozott, kisebb központokat alapítanak Nyitrán, Ró- 
nyán, Besztercebányé a f Rozsnyón, Szepeskáptalanon, Sóváron, 
Kassán, Egerszegen, sót magában Bécsben is .  Az egész szlo
vák területet behálózó fiókvállalatok alapítása magyarázha
tó elsősorban a pozsonyi közös szeminárium volt növendékei 
tevékenységével, akik a különböző egyházközségekben lelki
pásztori munkát folytattak. A társaság működésének első két 
évén belül J .  Fándlytól két kötetet adtak ki: Pllni domajgl 
hospodár (A szorgalmas gazda), továbbá a Compendlata histo- 
rla'gentis Slavae-t. és a Krizát a Daria nab hra limutná 
(Krizát és Dyia~- tragédia) c. könyvet a nagyszombati sze
minárium prefektusától. Michal Kllmko-tól (1814) és a 
Zelinkár-t (Gyóg.yf űvek) ; ahogy látjuk, e kiadványok közül 
egyik sem vallásos jellegű.

Juraj Fándly és a Bernolák-mozgalom egyéb tagjai 
is közvetlenül a szlovák nemzethez intézik felszólításukat. 
Fándly a szlovák népnek ajánlja Szorgalmas gazdá-ját. máskor 
a "szlovák világ"-ról beszél, J . í .  Bajza pedig a "szlovák kö
zönséghez" fordul.

Milyen volt valójában a szlovák nemzet struktúrája, 
ki képviselte a szlovák világot, (melynek még hölgyei is 
"hímzett főkötőket" viseltek, asszonyai "színezték arcukat, 
hogy piros legyen"), kikből állt ez a szlovák közönség? [84]

A Tanult Társaság taglétszáma nem volt meghatároz
va; a tagság általában a könyvekre előfizetőkből állt, kü
lönben pedig katolikusokra korlátozódott. Ennek ellenére, ha 
elemezzük, érdekes következtetésekre juthatunk. Héhány tényt
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szeretnénk itt felsorolni, A tagok 75 %~a papokból állt, nagy 
többségükben plébánosokból, káplánokból, szeminaristákból és 
csak jelentéktelen hányad tartozott a magasabb egyházi hie
rarchiához (360 papból 15-17 volt kanonok, a többiek csak 
később kaptak egyházi rangot), 20 %, csaknem száz tagja a 
társaságnak világiakból állt. Ezek tanítók voltak, tanárok, 
hivatalnokok, jegyzők, önképzett orvosok, néhány birtokos, 
és viszonylag sok "városi ember", kézművesek és kereskedők 
(sokan kerültek ki a rajeci cserzőközpontból). J .  Schkal, a 
sasvári manufaktúra vezetője az irodalom művészetének nagy 
csodálója, valóban kivételt jelent a társaság tagjai között. 
Tekintettel a szervezés lehetőségeire, a ma alig elképzelhe
tő nehézségekre a különböző vidékek közötti kapcsolatok léte
sítésében, de a szerényebb értelmiség, iparosság rendelkezé
sére álló anyagi eszközök hiányára is ,  a szlovák müveit tár
saság programmjával és hazafias céljaival egyetértő vagy szim
patizáló emberek száma összehasonlíthatatlanul nagyobb (arány
lag nagynak számit?). De tagjait a fent emlitett Fándly-féle 
"szlovák világ", a szlovák közönség képviselőiként lehet te
kinteni. Vájjon visszatükröződtek-e e képviselők igényei va
lamely módon a társaság tevékenységében és egész ideológiá
jában, közvetlen politikai követeléseiben?

Ilyen szempontból a legmegbízhatóbb és legértéke
sebb forrás a Compendlata historica gentls Slavae c. munka, 
melyet a SzlovUk Müveit Társaság segítségével állitott ösz- 
sze, egészített ki és adott ki kincstárnoka, Juraj Fándly.
A könyv fő célja, hogy a történelmi fejlődéshez kapcsolódó 
ideológiai alapokat adjon az uj nyelvnek. Függelékében ezért 
nyomtat újra részeket a Disertation-ból és Bernolák Grammatlca 
Slavica-jának egész bevezetését; további célja a nemzeti ön- 
tudat felébresztése, de a szlovák közönség nevében az uralko
dó osztályokhoz és a magyar közönséghez intézett komoly poli
tikai és társadalmi követelések is Kifejezésre jutnak benne.
Ez volt az egyik oka, amiért a könyvet latin nyelven adták 
ki.

A Supplementumban (emellett még négy függelék van 
a könyvben, aröv id  történetnek kb. egyharmad részét téve 
ki) Fándly idézi J .B .  Mag in Apológiájának lényegét, melyben 
utóbbi védi a szlovákoknak a "natío Hungarica"-hoz való tar
tozásának jogát, ahogy azt a történész S. Timon kifejtette és 
bebizonyította. Juraj Fámdly mindezt Timon nemessége, a régi 
családok sarjai védelmében hozza elő könyvében, akik nélkül, 
ahogy jelképesen kifejezi magát, az udvar termei és egyéb 
magas helyi intézmények épületei egészen a parlamentig csak 
a csendtől visszhangoznának. [851 Sok adatunk van Fándlynak 
a birtokos nemesség ellen intézett kirohanásaira.

Fándly még itt is beszél egy más osztály és társa
dalmi csoport érdekeiről. Mindenekelőtt emlékezteti mindazo
kat, akikre vonatkozik I I .  József utódának, Lipótnak az 1790- 
es országgyűlésen elhangzott Ígérete, mely szerint kijelen
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tette, hogy immár nyitott az ut a hely tartótan ács, az udvari 
tanács és természetesen az alacsonyabb intézmények felé a vá
rosi polgárság és az agrárosztály tagjai előtt; hogy ezentúl 
nem a születés, hanem az alkalmasság lesz a döntő tényező.[86] 
Hogy ez az igény miért került be a Compendiata-ba, teljesen 
világos. Ugyanezt a célt szolgálja a regi 1728-as törvényre 
való emlékeztetés, mely határozottan megtilt minden nemzeti 
megkülönböztetést, amivel a németek éltek Szlovákiában a 
szlovákokkal vagy magyarokkal szemben. Gyakorlatilag azonban 
ez a megkülönböztetés tovább tartott és a törvényt nem vették 
figyelembe. Fándly végül az 1791-es törvénynek a magyar nyelv 
műveléséről szóló 16-os és 73-as artikulusaira is hivatkozik. 
Mincs e törvények ellen, inkább további kiterjesztésüket szor
galmazná. " Ez kifejezi a dicső szlovák nemzet kívánságát
- mondja ezzel kapcsolatban - TTögy nyilvános szószólója nyel
vének legyen” , aki kijelentené, hogy ezt addig fogja ismétel
getni az országgyűlés minden elkövetkező ülésén, míg kívánsá
ga teljesülést nem nyer. [87] Ezután Pándly reformot javasol 
az u.n. középiskolák alsóbb osztályai tanrendjében a szlovák 
mezőgazdasági és kézműves ifjúság érdekében olymódon, hogy a 
latin nyelv hátrányára nagyobb figyelmet forditsanak az anya
nyelvre, a szlovákra a szlovákok esetén, a magyarra a magya
rok esetében, olyannyira, hogy " a tehetséges szlovák gyerekek 
ne kényszerüljenek rá a vizsgákon^ hogy mint a vak ember. 
akit szinek vezetnek, beleessenek az utolso arokba' és hajla
maik ellenére vissza kelljen menniük a szántáshoz vagy más 
szolgai munkához'1. [88] összefoglalva e politikai, társadal
mi es nemzeti kívánságokat, ezzel zárja: " Ha ezek az igények

terátus emberek, akik a király ság javáért dőljaoznak, emberek
akik nemcsak a szabad művészetekben, de a mes 

it rao"
térségekben is
T ’ 'm'öT'-i'oö'oV

lágos,kikért és kik nevében beszélt Fándly,

Ez az egész politikai és hazafias légkör,mely a 
XYIII» sz. utolsó két évtizedében kialakult a szlovák értel
miség körében, függetlenül attól, hogy nevezzük őket, szük
ségképpen tükröződött azon nép iránti magatartásukban, amely 
népet szolgálni kívánták. A gazdag népszerűsítő irodalom, mely 
ebben az időben életre kel, beleértve Fándly nyolckötetes 
Szorgalmas gazdá-ját (csak négy kötet került nyomtatásba) nem
csak az udvar részéről kezdeményezett felvilágosult abszolu
tista reformtörekvéseknek tudható be, de értelmiségünk uj ma
gatartását is tükrözi az általában vett nép iránt. A nyolcva
nas évektől kezdve egyre több rokonszenvnyilvánulásnak vagyunk 
tanúi a jobbágyok nyomorult helyzete iránt, ahogy a szlovák 
paraszt földesura által történő korlátlan kizsákmányolása éles 
elitélésével találkozunk és a jobbágy helyzetének és az egész 
gazdasági életnek a megjavítására vonatkozó javaslatokkal...
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. . .  Bernolák követőinek e generációjában a hazafias 
buzgalom és a szlovák nemzet iránti szeretet általában a nem
zeti múlt iránti érdeklődésben nyilvánult meg, továbbá a 
szlovák nyelv megtisztitására és terjesztésére irányuló igye
kezetben, végül pedig az egész szlovák irodalom és kultura 
fejlesztésében. Az érdeklődés szlovák-központossága 
látszik a Compendiata história sajtó alá rendezésében is.
Bár e nemzedéknek még nem sikerült feladnia a középkori kép
zeletszüleményeket, a barokk magasztalásokat, dicsőitéseket
- Eándly Compendiata história.-.!ában mellőzte a kitalált szlo
vák királyokat még a kereszténység korszaka előttről is és 
területi vonatkozásban a politikai értelemben vett szlovák vi
dékekre szorítkozik. A Bernolák-követők ébredő történeti ér
deklődésének lényegét elsősorban J . I .  Bajza fejezte ki, aki 
már Bernolák előtt felállított bizonyos helyesírási rendszert 
és tudatéban volt, talán éppen túlságosan is^ a maga kezdemé
nyező szerepének, mert, ahogy maga mondja: " ő törte meg a je
get a szlovákok és nyelvük számára". Egész sor eles es szen
vedélyes vita lángolt fel egyrészt Bernolák és Fándly, más
részt Bajza között, főleg a szlovák nyelv vonatkozásában. A 
különbség lényege abban a tényben rejlik , hogy a nyelvészeti 
vonalon konzervatívabb Bajza amellett volt, hogy őrizzenek 
meg a cseh és szlovák nyelv között bizonyos helyesírási és 
nyelvészeti egységet, [102] Bernolák viszont a szlovák nyel
vet következetesen és teljesen különálló nyelvként akarta 
felépíteni, mely független nemcsak a lengyeltől, orosztól, 
horváttól, de a cseh nyelvtől is . Bajza azt a felfogást hir
dette, hogy " a magyar-szlávot észszerű okok nélkül nem lehet 
kiemelni a szlovák nyelvből. Mert tudvalévő, hogy a magyar
ig! ceeh-szlév egy cseh apának a leszármazobca es ezért min
den kétséget kizaroan a keFtejiík nyelve egy volt a kezdete~k~ 
kezdetén. A csehek gyakorolták nyelvüket és most is gyakorol
nák' azF~ szépített ék mind a mai napig, nemugy az ónban a ma
gyar-szlovákok. Ezért van az. hogy észszerű ok nélkül a~ma- 
gyar szlávoknak~nem szabad feladniuk a cseh-szlavon nyelved" .
A továbbiakban azt javasolja, hogy bizonyos szlovák kifeje- 
zések helyett inkább a cseh megfelelőket kellene használ
ni. [1031 Bernolák viszont fenntartja azt, amit a csehek ma
guk is elismernek, hogy a szlovák nyelv tisztább, szebb, mint 
az övék. [104] Bajza nyelvét a cseh, morva és hanék nyelvjá
rásból, a lengyelből és ukránból álló keveréknek jelenti ki 
és saját koncepciójához hiven, ahol csak lehet, mindenképpen 
kiáll a tiszta és eredeti szlovák nyelv mellett. Bernolák és 
lándly felfogása ezen a téren kétségtelenül helyesebb volt, 
mint Bajzáé és ezt igazolja irodalmi és nyelvészeti munkássá
guk gyakorlata is , mely alig hasonlítható össze Bajza stílusá
nak és nyelvének nehézkességével.

A szlovák nyelv megtisztitéséra és az egész szlovák 
területen való elterjesztésére irányuló igyekezetek minden 
érdekelt fél helyeslésével találkoztak, ahogy bizonyltja ezt 
az ország nyugati, keleti, déli részéről, egyszóval a vidék 
minden szögletéből a társasághoz intézett nagyszámú levél.



127

Sok levélíró lelkesen felsorakozik, hogy segitse a szlovák 
irodalom, a szlovák nyelv fejlesztését, hogy támogassa a tár
saság terveit, "és további sikereiért munkálkodjon". [105]
A levelekből az a hir is kiderül, hogy még keleten is "érdek
lődés ébredezik a szlovák nyelv iránt". [106] Említés tör
ténik a Bajzával való konfliktusról is, a társaság egyik tag
ja irja, hogy mikor megkapta tagsági könyvét, nagy öröm töl
tötte el, mikor látta,"hogy a szlovák kifejezések jutottak 
diadalra". [1073 Felhangzottak az első hangok is általában 
a szlovák nyelv ellenzői ellen, akik azt szeretnék, hogy 
"minden szlovák idegen nyelvet használjon"; az összefüggések 
arra vallanak, hogy ezek a bibliai cseh híveinek szólnak a 
protestáns táborban. [1081 Még szókimondóbb egy "nyugatról" 
irt levél 1793-ban: " Semmit sem fogadunk szívesebben, .jobb 
nem is történhetett volna számunkra, mint amikor hallottunk 
bizonyos tudós embereknek szokatlan és rendkívül dicséretre- 
méltó törekvéseiről, akik minden elismerést megérdemelnek, 
annyira telítve vannak érdemmel szlovák népünk szemében, mi
vel nemcsak azon fáradoznak. TTögy nyelvünk kiejtését megtisz
títsák. de megtesznek mindent, ami módjukban all azért is, 
hogy magasabb, tökéletesebb szintre emeljlk nyelvünket, más 
nemzetek példa,ja alapján. (‘láFva. hogy nyelvünket karos, vad 
tüskékkel nőtték tele idegen nyelvek), hogy már majdnem be
lepusztult néhány keményfejü honfitársunk által rajta ejtett 
sebeibe, akik makacs erőszakkal kény szeritették Fa Írásaik
ban a cseh nyelvet - és ezt regi, szép anyanyelvűnk, a szlo
vák 'nyelv nem kis kárára."  [1091

E vonatkozásban szeretném újra hangsúlyozni, Ber- 
nolék és követőinek igyekezete, hogy megtisztítsák a szlová
kot a csehtől, később pedig támadásaik a bibliai nyelv szlo
vákiai hirdetői ellen távol álltak a cseh-ellenes gyűlölet
től, vagy a cseh nyelvtől való huzódozástól azért, mert az 
"eretnek nyelv". Amennyire tudjuk, Bernolák először fel sem 
tételezte, hogy Csehországban ellenállással fogja magát szem
betalálni. Következetesen ragaszkodik a szlovákoknak a "szla
vón nemzet" keretein belüli "törzsi" és "nyelvi" függetlensé
géhez, és erről az álláspontról indulnak törekvései - ahogy 
mondja - egy tiszta és szennyezetlen szlovák nyelv elérésé
re. Soha nem állt szándékában megszakítani a csehekkel az 
irodalmi kapcsolatokat és hogy Fándlyt és a többieket milyen 
közeli kötelékek fűzik a cseh kultúrához, bizonyltja, hogy 
milyen gyakran hivatkoznak cseh példákra a Bajzával folyta
tott vitákban. Bernolák követőinek támadásai a bibliai cseh 
nyelv ellen mindig e nyelv hazai, szlovákiai követői ellen 
irányultak. Mikor később hangok hallatszottak az uj irott 
szlovák nyelv ellen, Bernolák helyesnek tartotta kijelenteni, 
hogy távol áll tőle minden gyűlölet a cseh nyelv iránt, mely, 
ahogy mondja, a lengyel és orosz nyelvvel együtt a lehető 
legműveltebb". [110]

E patrióta törekvések fő célja mindenekfelett a kul
turális élet minden területének fejlesztése volt, különösen a
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szlovák irodalomé és végeredményképp egy fokozatosan erőre 
kapó nemzet nemcsak nyelvi, de politikai egységének elérése. 
Bernolák mellett, aki " bölcs szabályokat irt elő nyelvünk 
számára és lefektette egy kulFúr'áltaFE~irodalom alapjait " [1111 
"e "törekvések és nemzeti eszmék élén~a lelkes vezér, Juraj 
Fándly állt. Lelkesít, propagandát fejt ki minden vonalon. 
"Keljünk fel, buzgó tagjai e társaságnak. ébrendjünk fel a 
lustaság álmából.“ segítsük éTő uj szlovák könyveink kiadá
sát." [112] Próbáljuk meg beszéddeTTTrással. könyvek kiadá
sával felemelni népünket, na nem is  az aranykorig, legalább 
is egy ezüst korig. Tegyünk meg mindent, amit tudunk, akar
junk egymásert dolgozni, egyesítsük erőnket. ..<•" [lTJ] ^Egyet
len év se múljon el uj könyv kiadása nélkül. Biztat az együtt
működésre, az egységre. " Jegyezzük meg - int - hogy az egye
dülálló ember társaságunktól függetlenül (mely az uj szlovák 
helyesírás és kiöntés mel'leTEt kötelezte el magát ) - onmaga- 
ban samni" .  [114] Juraj Fándly szilárdan hisz a szlovák kul- 
tura, különösen az irodalom erőteljes fejlődésében. "Néhány 
éven belül az egész világ meg fogja látni, hogy a szlovák 
nyelv és irodalom dicséretesen megállja a helyét~minden más 
jól ismert es sokat magasztalt európai nyelv mellett mind val
lásos. mind világi könyveivel" .  [1151

. . .  A Bernolák-mozgalom első fázisában a fő igyeke
zet az uj szlovák nyelven kiadott szlovák újság kiadására irá
nyult. Az előkészítő folyamatról két levélben is olvashatunk 
a társaság levéltárából, 1795 januárjából és februárjából. 
Mindkettőt áthatja a mély hazafias érzés és nemzeti öntudat.
A kezdeményezés a társaság bécsi leányvállalatétól indult ki, 
ahol egy közgyűlés alkalmával " bátorszivü szlovákok, akik nem- 
zetűk dicsőségét akarják emelni. - egyhangúan elhatározták. 
Kögy szlovák újságot kell alapítani" ,  amilyen, ahogy kifejez
ték magukat, mar Európa minden nemzetének van, kivéve a szlo
vákokat". [118] Egy újság kiadásénak - mondták - nagy sze
repe van az irodalmi nyelv tisztaságának fenntartáséban. Az 
újság bécsi kiadásét azzal a ténnyel indokolják, hogy itt fut
nak össze a világ minden részéből származó újságok ás hirek.
A társaság bécsi tagjai a főhadiszálláshoz fordultak és indít
ványozták, hogy az egész Szlovák Müveit Társaság nevében kér
vényt adjanak be, császári és-királyi privilégiumért. " A majd
nem az egész országot behálózó társaság kérése az egész nem- 
zé'f'ker ese es igényé. "  [1191 Mindent előkésziteTTTek",'"mindent 
fontolóra vettek. Az újság kétszer jelenjen meg egy héten, egy 
ivnyi terjedelemben. Az évi előfizetés tiz zlat^ch (forint) 
legyen és terjesztése a Szlovák Müveit Társaság tagságán ke
resztül történjék. Sajnos, ez a vállalkozás,mely kétségtelenül 
a szlovákok kulturális, politikai és nemzeti életének leg
jobb szervezőjévé válhatott volna abban az időben, nem került 
meg valósításra.

1795-ben leleplezték a magyar jakobinus összeeskü
vést és brutális terror korszaka következett. Tény, hogy et
től az időtől a Bernolák-mozgalom első - és legerőteljesebb - 
hulláma fokozatosan gyengülni kezdett.
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V. A Bernolák-mozgalom tevékenységének 
W I T T T  sz. vegl gyengulese es ennek 
okai

A Bernolék mozgalomnak ez az Időszakos gyengülése 
számos oknak tudható be. A XVIII .  sz. utolsó évtizedeiben a 
gazdasági, politikai és kulturális súlypont, mely valójában 
létrehozta a "magyar szlovák nyelv" fejlődését és a Berno- 
lék-féle koncepciót, észrevehetően kezdett délre tolódni. Az 
egyetem már 1777-ben elköltözik Nagyszombatról, mig a 80-as 
években egész sor központi hivatalt elhelyeznek Pozsonyból.
Ez, természetesen, Bernolék szlovák nyelvének kezdetei és a 
Bernolák-mozgalom megindulása utón akkor nem volt még döntő 
fontosságú. Hiszen végeredményben a Stiir-féle szlovák nyelv 
kezdetei sem nyugodtak gazdasági alapokon; kulturális-politi
kai központ itt nem volt, olyan kifejező kulturális és irodal
mi tradiciói sem voltak, mint Bernolák szlovákjának és mégis 
fennmaradt és fokozatosan terjedt még a XIX, században is . A 
Bernolák-féle szlovák és a Bernolák-mozgalom legkomolyabb 
hátráltatója az volt, hogy felekezeti vonatkozásban korláto
zott maradt. A protestáns szlovák patrióták hivek maradtak a 
bibliai nyelvhez, melyhez nemcsak évszázadok tradiciói kapcsán 
kötődtek, hanem azért is , mert ez volt számukra a liturgia 
nyelve. Az egyesitési folyamathoz az idők sok szempontból még 
nem voltak teljesen érettek.

A gyengülés közvetlen okát kereshetjük talán I I .  Jó
zsef halálában, más szavakkal a felvilágosult jozefinista ab
szolutizmus bukáeában, programmjával és ideáljaival együtt.
I I .  József nem volt atyja az uj szlovák nyelvnek, sem a szlo
vák irodalomnak, sem a XVIII, sz. nyolcvanas éveiben kezdődő 
egész patrióta felfutásnak, mégis valamilyen módon pártfogójuk 
volt. A pozsonyi közös szeminárium nélkül alig képzelhető el, 
hogy a Bernolák mozgalom jellegében azonnal nemzetivé váljon.
A Szlovák Tanult Társaság leányvállalatainak az ország minden 
részében való megalapítása kétségtelenül szorosan összefüggött 
a szeminárium növendékeinek a szlovákok közötti > szétszóró
dáséval. A józsefi atmoszféra, a cenzúrarendszer bizonyos fel
lazulása, a plebejus! származású értelmiség relativ szabadság- 
érzete és számos magas helyről származó pozitív intézkedés 
nélkül nehezen képzelhető el az, amit irodalmunk számára a 
80-as évek felvilágosodása jelentett, széleskörű érdeklődésé
vel, társadalmi kritikájával, mely sokszor lépte túl a józsefi 
korszak osztálykorlátait. Hova ért volna el társadalmi viszo
nyaink fejlődése, hova jutott volna el nemzeti kulturónk, iro
dalmunk, ha a jozefinista "felvilágosult" despotizmus csak 
valamivel hosszabb ideig tartott volna? -

A Bernolék mozgalom időleges elerőtlenedésében fon
tos része van elsősorban az egyházi szerveknek.Az egyházi cenzú
ra a szlovákoknál Mária Terézia és I I .  József uralkodása ide- 
jen nyitott szemmel figyelt a szabadosság, szabadgondolkodós, 
természetimádés, materializmus jeleire az egyházi munkák kéz
irataiban i s . . .
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A József halála utáni első években még tartott a l i 
berális légkör és a társadalmi problémák, melyekkel uralma 
alatt olyan lázasan kezdtek foglalkozni, még mindig vita tár
gyát képezték. Azonban a viszonyok romlani kezdtek, legalább
is a Bernolák mozgalom vonatkozásában. He tévesszen meg ben
nünket az a tény, hogy a Szlovák Müveit Társaság megalakult 
és eleinte virágzásnak indult. A helyzet rosszabbodása, a 
Bernolák-mozgalom struktúráját tekintve, elsősorban az egyhá
zi hierarchia hatalmának megerősített helyzetében kereshető. 
[120]

Jura.j Pándly a Szorgalmatos gazda első kötetével 
kapcsolatos szomorú tapasztalatai után szükségesnek látja 
magyarázkodni és igazolni magát, hogy a gazdasági dolgok 
iránti érdeklődés semmiképpen nincs ellentétben papi hivatá
sával és egyértelműen ki is jelenti, hogy "nem nyomtathatott 
ki mindent, amit szeretett volna, csak azt, ami másoknak tet
szett". [121] Bernolák másrészt ezt irja: " Vannak néhányan. 
akik azt tart.iák. a szlovák nyelv megneroesltésére irányuló 
törekvéseim nem illenek papi hivatásomhoz" ,  és hogy inkább a 
Szentirást kellene fordítanom. [122] A magasabb egyházi körök 
nyomására - mert ez kétségkívül fennállt - kijelenti, hogy 
a Biblia forditása a végcélja minden nyelvészeti munkájának, 
noha tudjuk, hogy ő maga semmit sem tett ezen a vonalon, mig 
1808-ig hétszer dolgozta át terjedelmes Szótár-át. Hihetet
len, mennyi kifogást és szemrehányást tud felhozni TomáS 
Chovancek esperes, egyike az Anti-Fándly névtelen szerzőtár
sainak, hivatalos egyházi cenzor, még a népszerű gyógyitó 
könyv, a ffűveskönyv ellen is, melyet a Társaság adott k i .[123]
1796-ban ÍTomáS óhovanSek tájékoztatta Batthyány hercegprimást 
a publikációról fieco o epigramatech anebozto maloradkoch Jo
zefa Ignáca Bajzi piéhánj szó J . I .  Bajza publikációiról és 
verseiről) és az Este ngco o epigramatéch (Továbbiak az epi- 
grammókról) c. vitalevelekről. A hercegprimás titkára,
M. Eauscher őexcellenciája elé fektette az ügyet a szükséges 
lépések megtétele érdekében. A jelentés leszögezi, hogy az 
első munka szerzője az érseki hivatal titkára, vagyis A. Ber
nolák, akinek tevékenysége hebehurgya, éretlen akcióként van 
elkönyvelve, mig a Továbbiak az eplgrammákról irója J .  Fándly, 
nehácsi plébános, " aki már közismert embertelen szatírái és 
haszontalan Írásai miatt , melyeket már számon is kértek tőle 
és meg is tlltották~nekl az írást" .  A püspijk titkára ezzel 
kapcsolatban hosszú tirádát ir az egyházi és állami cenzúra 
közötti viszonyról és hogy megmentse a helyzetet, a következő 
következtetéshez jut els "Az érseki hivatalnak éberen kell 
ügyelnie, hogy a papok részéről történő i lyenfajta tévedések
nek elejét vegye es hogy ne történhessék meg a fennhatóságuk 
alá tartozó területen az. ami eFben a kellemetlen esetben be- 
követ kezetFT" Tl2zn  így mindk¥E vitairat eljutott a herceg
prímás levéltárába (nem könyvtáréba!), azonban nyilvánvalóan 
nem azért, hogy őeminenciája elolvassa őket és tájékozódjon 
rajtuk keresztül a szlovák kulturális élet égető problémái
ról.
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ügy tűnik, szoros kapcsolat van a fenti eset és a 
közt a tény között, hogy a második idézett munkának olyan ke
vés példánya jutott el a közönséghez vagy magánkönyvtárakhoz 
és talán az is ennek tudható be (bér ez csak feltevés), hogy 
az érseki hivatal fegyelmezetlen titkárét Nagyszombatról az 
érsekujvéri plébániára helyezték á t . . .

Természetesen voltak más okai is A. Bernolák első 
követői hazafias buzgalom-szitotta tevékenysége gyengülésé
nek, belső, objektív és szubjektív jellegű okok.

A szlovák társadalmi osztályok ebben a korszakban 
kevéssé voltak differenciáltak, és arra sem voltak képesek, 
hogy szélesebb kulturális érdeklődést juttassanak kifejezés
re, vagy több kulturális táplálékot fogyasszanak. Bernolák 
haláláig nem talált szlovák pártfogót Szótára és annak kiadá
sa számárai a Szótárt eredetileg A. Bernolák nyelvészeti mun
kája organikus részének szánták és az irodalmi nyelv bázisá
nak; később már a szerző maga szélesebb perspektívát ad szó
tárának. Ebből a célból készült az az inkriminált szöveg, 
melynek alapján Bernolákot pro-magyar szimpátiákkal vádolták, 
természetesen minden alap, minden történelmi összefüggés 
nélkül.

A szlovák újság kiadását előkészitő tervek mér kez
detben megbuktak. Világos, hogy a Bernolák mozgalomnak és tár
saságnak társadalmi összetétele, melynek 75 %-ét papok alkot
ták, nem kedvezett a mozgalom szélesebb kiadói és kulturális 
politikai programmjának kialakításához. Ilyen volt viszont 
patrióta értelmiségünk struktúrája és még hosszú ideig ilyen 
is maradt. A francia polgári forradalom, különösen a vele já
ró ateista (vagy deista) és materialista hullám természetesen 
visszariasztotta értelmiségünk túlnyomó részét és sok tagjá
ban jelentősen lelohasztotta a jozefinista felvilágosodás 
iránti érdeklődést. A legismertebb példa erre a Bajzában vég
bement változás. A XVIII .  sz. végén és a XIX. sz. elején a 
patrióta törekvések mindkét oldalon ellanyhultak, katolikusok 
és protestánsok között egyaránt, és a Szentszövetség légköre, 
a trón és az oltár egységének atmoszférája rájuk nyomja bélye
gét.

E végső megjegyzések ellenére is a Bernolák mozga
lom egyértelműen haladó szerepet játszott a szlovák történe
lemben. Bernolák a szlovák feudális nemzet történelmi fejlő
désével összhangban kodifikálja a szlovák irodalmi nyelv e l
ső szabályait és impulzust ad egy, már a modern szlovák polgá
ri állam formálódásához kapcsolódó,erőteljes patrióta hullám
nak. Bernolák szlovák nyelve kitárta a kaput a nép nyelve 
előtt és összehasonlíthatatlanul alkalmasabb eszköze lett 
nemcsak a felvilágosulás irodaiménak, de az irodalmi és művé
szi kifejezésnek is a haldokló bibliai nyelvnél, mely még a 
fejlődő cseh nyelvvel sem birt lépést tartani. Bernolák szlo
vák nyelve nélkül Ján Holl$ nagy költői munkáinak kezdeteit 
sem tudnánk megfogni.
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A. Bernolák és mozgalma fő jelentősége a szlovák nem' 
zeti ébredés korszakában, ahogy az egész szlovák történelemben 
is, abban a tényben rejlik, hogy vezetői következetesen a 
szlovákság független törzsalakulásának elvét vallották, a 
szlavón nemzeten belüli szlovákokét, a szlovák nyelvet mint 
független nyelvjárást tekintették, vagy hogy mai nyelven be
széljünk, abból indultak ki, hogy a szlovákokat független 
nemzetnek tekintették. Ebben az értelemben, az egész szlovák 
nemzeti reneszánsz folyamán, pozitiv befolyást gyakoroltak 
(akkor is? ha befolyásuk sokszor csak viták és ellentétek 
formáját öltötte) a szlovák protestáns hazafias értelmiség
re és polgárságra is, meggyorsították elhatározásukat, hogy 
elfogadják az irodalmi nyelv jelenlegi alapjait és közös nem
zeti ideológiai és politikai alapon egyesüljenek.

JÁN TIBENSKX némileg lerövidí
tett cikke a "Studia Historica 
Slovaca" I I *  1964. számából.

Jegyzetek

25* Stur L . , i.m. 99*

26. Diesertatio philologico-critica de litteris 
Slavorum, Posonii 1787, Praefatio A .2. Ld. még Pavelek J . , 
in Gramatické dielo A, Bernoléka (A. Bernolák nyelvtani mun
kái), melyben bennfoglaltatik Bernolák összes nyelvészeti 
munkája, Pozsony 1964; a továbbiakban uo.

27. Holli J .  levele PalkoVichoz 1827 jul* 7-ről.
A Matica Slovenská irodalmi archivuma.

28. Tibensky J . ,  J . I .  Bajza. Az ifjú René kaland
jai és tapasztalatai c. munkához való bevezető tanulmányból 
klny. Pozsony, 1955, 16-19.

29. Fándly J . ,  Vyber z diela (Válogatott munkái) 
Pozsony 1954. Pilni domajsi a polni hospodár. Druhé obetovani 
(A szorgalmatos gazda és mezőgazdasági termelő. 2. kiad.)
252.

30. Winter E . ,  Josefinismus a jeho definy (A joze
finizmus és története), Praha 1945; Meszlényi A . ,  A jozefiniz
mus kora Magyarországon. Bp. 1934; Eckhart S . ,  A francia for
radalom eszméi Magyarországon, Budapest, 1924; Münz T . ,  Filo
zófia slovenskéhoz osvietenstva (Filozófia a szlovák felvilá
gosodásban) Pozsony 1861.

32. Peukert H ., Die nichtkatolische Slawen und dér 
Josefinismus. Zeitschrift für Slawistik. Bd. I ,  Heft 4, 93-107.
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33. Tibensky J . , Papánek - Sklenár, Obráncovia 
slovenskej národnosti v XVIII .  stor. (A szlovák nemzet védői 
a XVTII. században.) Litószentmárton 1958, 88-116.

34. Hrdlicka J . ,  Károd slovensky (A szlovák nem
zet) in Staré noviny literniho umeni dvanácta knizecka mesyce 
dubna 1786 (Hégi irodalmi újság, 1786 ápr.) 734.

35. Hrdlicka J . , Vznesenost reci ceské neb vubec 
slovenské (A cseh. vagy szlavón nyelv méltósága.) üo. 1785 
nov. 7. könyv. 417-438, 422. Hrdlicke itt a német történész 
Schlözer A.Ii. adatait idézi.

36. Hrdlicka J . ,  i.m. 434-436.

37* Hrdlicka J » , uo. 433.

38. Tibensky J . ,  J . I .  Bajza, 17.

39. Bajza J . I . ,  Bené mládenca prihodi a skuse- 
nosti, Pozsony 1955. Előszó. 58-59*

40. Bajza J . I . ,  i.m. 286.

41. Bajza J . I . ,  Právo o ziveni faráruv (A plébá
nosok joga az aktiv közreműködéshez) 1787. Előszó (3)

50. Badványi C . , Vzácny pomocnik A. Bernoláka a 
organizátor jeho hnutia (Bernolák értékes segitőtársa és moz
galma szerzője.) Katolicke noviny 68, 1953, No. 8, p. 5; 
Fábián J . ,  Kratochvila Mihály (1753-1829) Magyar Sión 3, 1863, 
506-514; Halmos I . ,  A pozsonyi generális szeminárium (Magyar 
Sión 6, 1892.

51. Bánik A.A. i.m. A Mensáros 0. leveléből való 
idézet is innen való.

52. Dissertatio philologico critica, 2. Kohl J.P .
Introductio in históriám et rém literariam slavorum c. mun
kája idézésével kapcsolatban Bernolák megjegyzi: "E könyvhöz, 
más értékes munkákkal együtt a kitűnő és müveit Michal Insti- 
toris Moszoczy közvetítésével jutottunk, aki gondos gyűjtője 
főleg a szlovák történelemre vonatkozó régi kéziratoknak és 
értékes könyveknek."

53. A Dlssertation egyik megmaradt példányában 
A. Bernolák iskolatársához, J . Osvaldhoz intézett 1787 máj. 
21-i dedikációja mellett egy nyomtatott ajánlás is találha
tó Kubica Antóntól A. Koloszaihoz, az üregi plébánoshoz és 
J .  Erpelechez, a pozsonyi közös szeminárium növendékéhez, 
melyben Kubica kifejezetten ezt irja : "Ez a munka, melyet 
hűséges barátom, A. Bernolák munkája és tehetsége hozott lét
re, és melyről elismeréssel beszél sok kitűnő ember, akikkel
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megismertettük ezt a könyvet..." További részletekért ld.
A .A. Bánik id. tanulmányát.

54. Prespurské noviny, 1787 jun. 23.

55. Bernolák A . ,  Grammatica slavica. Ad systema 
scholarum nationalium in ditionibus Caesarel Eegiis Introduc- 
tum accomodata. Editio príma in Pannónia, Posonii 1790, 265.

56. Bernolák A . ,  Linguae slavonicae per regnum 
Hungáriáé usitatae compendiosa simul et facilis orth.ograph.ia, 
Posonii 1787, 8 ; Grammatica slavica 265.

57* Tablic B .,  0 liternich svazcich Slovákuv s 
Cechy a Moravany v nyejsi i  nékdejsi dobé. Hlasové o potrebe 
jednoty spisovnéhoz jazyka pro Cechy, Moravany a Slováky.
(Az egyrészt a szlovákok, másrészt a csehek és morvák közti 
irodalmi kötelékekről most és a múltban. Hangok a csehek, 
morvák és szlovákok közös egységes irodalmi nyelvének szük
ségességéről.) Prága 1846. Tablic 23. tervezete a XIX. sz. 
huszas éveinek közepéről származik és csak a szerző halála 
után került kiadásra, először a Cseh Muzeumi Magazin-ban 
1842-ben.

58. Wollmann F . , i.m. 149.

65. Bernolák A . ,  Grammatica slavica, Praefatio
XIII-XIV.

66 . Uo. XV-XVI.

67. A feudáliskori szlovák nacionalizmus ideoló
giájának fejlődésével kapcsolatban a részleteket ld. Tl-
bensky J . ,  Predstavy o Slovanstve na Slovensku v 17. a 18.
storoci (Szlavón koncepció Szlovákiában a XVII. és XVIII. 
században.) Historicky casopis V I I I ,  196O5 Problémy vyskumu a 
vyvoja slovenskej národnosti (A feudáliskori szlovák naciona
lizmus keletkezésének és fejlődésének kutatási problémái.)
Uo. 9 } 1961; Schlözers Bedeutung für die in dér Slowakei im
18. Jahrhundert herrschenden Ansichtec über die Slawen. 
Lomonosov-Schlözer-Pallas Berlin 1962, 228-244.

78. Bernolák A . ,  Adassék e kis levél Anton Fándly 
ur saját kezébe. Halé (Nagyszombat) 7. Szlovák nyelven.

79. Fándly J. a Szorgalmatos gazda második kiadá
sában beszél erről. J. Fándly, Válogatott munkái, 250.

80. Ignác Város, ötödéves teológus a pozsonyi vár 
összes szlovák szeminaristája nevében egy 1790 márc. 11-én 
irt, csak most felfedezett levélben Batthyány hercegprímáshoz 
fordul és segítségét kéri szlovák könyvek kiadásához, melyek-
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ben nagy a hiány. Beszámol róla, hogy társaságot alapítot
tak azzal a céllal, hogy minden erejükkel támogassák a szlo
vák könyvkiadást - "Experientia teste non aliam ob causam"
- olvassuk a levélben ezzel kapcsolatban - "tantum defectum 
slavicorum spectare cogimur, quam et unice sumptuumtypum 
adiurantium defectum; idcirco Societatem constituimus in eo 
consistentem ut quocunque huius idiomatis publica auctoritate 
aprobandos libros suis edere satagat sumptibus quamcunque 
difficulter comparatis". Könyvjegyzéket mellékelnek a herceg- 
prímásnak, zömükben természetesen vallásos tárgyú könyvekről 
(sokakra közülük, pl. a Murátoroi-félére erősen hatott a jan- 
zenizmus) engedélyét kérve lefordításukra. Végezetül hangsú
lyozzák, hogy mivel oly sokféle szlovák nyelvjárás van, igen 
fontos, hogy a papok jól ismerjék az irodalmi szlovák nyelvet. 
Esztergomi primási lvt. Archívum ecclesiasticum Batthyány J . 
lvt. Acta ecclesiastico-literaria 1790-1799, old. 3-5. Fotó
kópia a Szlovák Tud. Akadémia Történeti Intézetében.

81. Votruba F , ,  id . tanulmánya 57* Fándly társa
dalmi felfogásának egyértelműen pozitív értékelésével, sőt 
bizonyos fokig túlbecsülésével kapcsolatban a szerző felteszi 
magának a kérdést: "Honnan jönnek ezek az alapvető ellentétek, 
ez a mély ellentmondás Bernolák táborában? Honnan? Onnan, hogy 
Juraj Fándly valójában nem tartozik Bernolákhoz. Hogy Fándly 
csak nyelvi szempontból, formálisan tartozik körükhöz." Hason
ló véleményen van Wollman F . ,  i.m.

82. Bernolák "Dobrovskyval párhuzamos utamon"; 
továbbá Krcméry S . , Százötven év szlovák irodalom. I .  Liptó- 
szentmárton 19^3. 23«

83. Fándly J . ,  Zelinkár (Füvek gyűjtője) Előszó, 
Válogatott munkái 332.

82. Fándly J . ,  Zahambeni posmicav Anti Fándly (A 
megszégyenített csufolódó Anti.Fándly. )  Válogatott munkái 
206. Bajza J . I . ,  Slovenské epigramatá (Szlovák epigrammák),
15.

85. Timon J . ,  i.m. 356.

86. A 90-es évek elején a francia forradalom köz
vetlen hatására népi és polgári származású értelmiségiek Ma
gyarországon jogokat kezdtek követelni nemcsak a hivatalvise
lésre, de demokratikus jogokat is kértek. E mozgalom egyik 
legfontosabb központja Pozsony volt, ahol a protestáns kollé
gium tanára, Belnay A. professzor a következő felterjesztést 
nyújtotta át az országgyűlésnek: Beflexiones cunctorum Hungá
riáé civlum non nobilium, 1790. Fándly követelései összhang
ban vannak e demokratikus mozgalommal. A részletekért ld. 
Mályusz E . ,  A magyarországi polgárság a francia forradalom 
koréban. A Bécsi Magyar Tört. Intézet Évkönyve, Budapest,

1931.
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87. Fándly J . ,  Compendiata história gentis Slavae. 
Válogatott munkálj, id . 387.

88. Uo.

89. Uo. 388.

102. így Fándly Bizalmas egyesség c. munkájával 
kapcsolatban Bernolák szlovák nyelvéről ezt a kifejezest hasz
nálta hivatalos egyházi cenzora, Kluch kanonok. Ld. A.A. Bá
nik, i.m. 534. Egy, az ország keleti részéből származó levél 
1797 szept. 7-ről, melyet a társaság levéltárában találtak, 
azt panaszolja, hogy ezeken a tájakon "a plébániák papjai éa 
máaok semmit sem tesznek, vagy csak nagyon keveset, a szlovák 
nyelv megtisztítása és felemelése érdekében", és azt mondja, 
hogy mikor ő ezt szóvátette előttük, "Ujitónak, kiejtésünk 
megrontójának" nevezték. Ugyanazon év szept. 27~ről származó 
következő levelében elsősorban "sok idősebb, kevésbé bátor 
szlovákra" panaszkodik, akik nem akarják elfogadni az uj iro
dalmi szlovák nyelvet és az író itt elsősorban a katolikus 
tanult emberekre gondol, főleg papokra, akik "ne szégyeljenek 
bennünket, fiatalokat, akik egy tiaztább nyelvet terjesztünk". 
J .  Fándly, A szorgalmatos gazda I I I ,  Hagyszombat 1800.

103. Bajza J . I . ,  Prikladi ze Svatiho Pisma stariho 
a noviho zákona (Példák a Szentirásból, az Uj- és az Ótesta
mentumból), I .  Nagyszombat 1820. Előszó.

104. (Bernolák A»), Néhány szó az epigrammákról.. .
i.m.

105. Egy délről származó levél 1793 máj. 9-ről.
A Társaság levéltára. Fándly J . ,  i.m.

106. U.o.

107. U.o.

108. U.o.

109. U.o.

110. Bernolák A . ,  Szlovák szótár (Cseh, latin, 
német, magyar) I .  Budae, Praefatio IX .  Bernolák itt nyoma
tékosan kijelenti: "Cave autem existimes, Benevole Lector! 
haec per me eo fine dici, ut Bohemicum sermonem, hactenus cum 
Eusaico et Polonico inter omnea Slavoa cultissimum, in ódium 
vei eontemnum apud Slavoa adducam. Eo dumtaxat mei conatus 
tendunt, ut Slavicam a Bohemica Dialecto probe secernam, quas 
nonnulli ignari, ut in genere Linguae ita in spécié quoque 
Dialecti ac pronuntiationis, eubstantive et adequate conveni- 
re contra omnium Philologorum, ipsorum etiam Bohemorum sen- 
aum, perperam contendunt.
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111. Fánál? J . ,  Compendiata história. Dedicatio. 
Válogatott munkái, 359.

112. Fándly J . , A szorgalmatos gazda I .  Második ki
adás. Uo. 256.

113. Uo. 252.

114. Uo. 254.

115. Fándly J . , Füves könyv, Előszó, uo. 332.

118. Egy 1793 jan. 16-ról kelt levél. Uo.

119. Egy 1795. febr. 8-ról kelt levél. Uo.

120. Jellemző példa erre a 81. jegyzetben idézett
levél, melyet a pozsonyi szeminaristák intéztek Batthyány 
hercegprimáshoz I I .  József halála után, 1790. márc. 11-én 
szlovák könyvek kiadásához kérve segítséget. A heroegprimás 
azonban,ahogy általában az egyházi hierarchia is,egészében 
negativ álláspontot foglalt el Bernolák és követői irodalmi 
törekvéseivel kapcsolatban.

121. Fándly J . ,  A szorgalmatos gazda. I.Előszó. 
Válogatott munkái, 249.

122. Bernolák A . ,  Etymologia vocum slavicarum, 
nagyszombat 1791* Előszó 3.

123. A szelőcei pap, Chovancek T . ,  Batthyány her
cegprímáshoz intézett 1796 márc. 11-i jelentésében, melyben 
beszámol az esztergomi egyházmegyéhez tartozó papok által 
irt legújabb szlovák könyvekről, meglepetését fejezi ki fő
leg a Füves könyv azon részei fölött, ahol az nemi betegségek 
gyógyitására ad tanácsot. (211-213 PP .)  A jelekből ítélve, 
úgy látszik, nagyobb port felvert ügyről lehetett szó, mert
e korszakra vonatkozólag egy levél maradt fenn a Chovancek 
kerületéhez tartozó főesperes, plébánosok, káplánok aláírá
sával, melyben ezek megbotránkozásukat fejezik ki a Füves
könyv bizonyos részei felett, "melyek paphoz nem méltók" és 
kirohanásokat tesznek a Társaság tevékenysége ellen. Érdekes 
felfedezésre jutottunk viszont; Juraj Fándly csak az előszó 
szerzője, és egy másik, a nyitrai egyházkerülethez tartozó, 
meg nem nevezett pap irta a könyvet magát. Esztergomi lvt. 
Archívum eccl. Batthyány J. levéltára. Acta ecclesiastico-lit- 
teraria 1790-1799. Protocol I I .  Uro. 34, 3-10 és 13-61 pl.

124. Chovancek T. egy 1796 márc. 11-i külön fel
jegyzésben tájékoztatta Raucher M.-t a két levélről. Raucher 
Batthyányhoz intézett feljegyzésének fogalmazványa 1796. 
márc. 26-ról való. Tekintettel fontosságára, idézzük a vonat-
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kosó részeket: "Insuper vigilantia quoque dominorum vicario- 
rum hac in parte emenda esset, quo paroch.es contra similes 
abusus praemuniant, ne fieri intra suum vicariatum, prout in 
praesenti casu male profecto accidit, admittant.

D .E . Quantum porro ad duos libellos sub D .E .  quo- 
rum unus a secretario officii vicarialis Tyrnaviensis (imma- 
turo sane consilio), altér a perocho Hahatiensi, viro iám 
alias ob similes inhumanas satyricas, séd et periculosas 
scriptitationes, subsumto, imo scribere prohibito, cimpolari 
esse referentur; et quorum utroque Josephus Bajza, Parochus 
Dombensis et ipsa Slavonicum, séd probatus alias et utilis 
autor, traducitur (si praesertim i i ,  prout quidem non appa- 
ret, censuram publicam transierunt) dissimulatione úti magis 
expedit; ut enitn authores mutuo se non vexent, altér alteri 
errorem seu in merito, seu in stilo non exponat (dummodo a 
vitiis personalibus et moralibus abst'ineat) impediri vix 
potest et alioquin quotidianus est, nec censura notatur..."  
Árchivum eccl. Batthyány lvt. Acta ecclesiastico-litteraria 
1790-1799, Nr. 34 , p. 71-75. Fotókópiák a Szlovák Tud. Aka
démia Történeti Intézete levéltárában.
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FORRADALMISÁG ÉS REFORMIZMUS A XIX. SZÁZADI 
NEMZETISÉGI MOZGALMAKBAN

(Tipológiai jellemzés)

I .V .  FREJLZON szovjet tör
ténész neve ismert Magyarországon.

1975. januárjában a MTA 
Történettudományi Intézetében zaj
lott az a vita, amelyen a ma
gyar és szovjet történészek meg
vitatták a SzUTA Szlavisztikai 
és Balkanisztikai Intézete által ké
szített kéziratot, melynek témája: 

"Az Osztrák Birodalom népeinek 
nemzeti-felszabaditó harca,
1790-1870", 

s melynek egyik szerzője és szer
kesztője; I .V .  FREJDZOH.

A jelen cikkben a szerző 
mintegy összegezi a nemzeti megúju
lási mozgalom kutatásában a legutób
bi évek során elért elvi-elméleti 
eredményeket.

A szerkesztőség nem csupán 
számos magyar vonatkozása miatt ad 
helyet az Írásnak, hanem azért is, 
mivel igy kívánja elősegíteni a 
rendkívül érdekes és aktuális vita 
továbbfolytatását.

Szerk.

A XIX. században Európában kibontakozó nemzeti moz
galmak szerves részét jelentették annak a harcnak, amelyet a 
fejlődő polgári társadalom vivott a feudalizmus, az abszolutiz
mus, a nemzeti elnyomás ellen. Ezek a mozgalmak végigkísérték 
a társadalmi formációk váltásénak a folyamatét. A nemzeti fel- 
szabadulás éppen úgy, mint az alkotmányos rendszer, kedvező 
feltételeket teremtettek a polgári viszonyok fejlődése számé
ra. Az elnyomott nemzetek általános demokratikus követelései
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éppen olyan "nemzeti" jellegűek voltak, mint annak a kíváná
sa, hogy szabadon használhassák anyanyelvűket, fejleszthessék 
nemzeti kultúrájúkat, stb.

A nemzeti mozgalmakat - tanulmányozásuk során - 
nem szabad vulgáris módon "tisztén" gazdasági érdekekkel ma
gyarázni, de nem lehet elszakítani azokat az osztályharc prob
lematikájától sem. Az európai nemzeti felszabadító mozgalmak 
idején nem létezett osztályonkivüli avagy osztélymentes nem
zeti kérdés és nem létezett "a  nemzeti eszme önfejlődése" sem. 
A történeti folyamatok nemzeti sokféleségén mindig átütött a 
szociális tartalom.

Marx, Engels és Lenin rámutattak arra, hogy az egyes 
nemzeti mozgalmakat csak a társadalmi haladás feladataival va
ló összhangban lehet értékelni, figyelembe véve azt a helyet, 
amelyet az adott mozgalom a meghatározott korszak általános 
történelmi folyamatéban elfoglal. [1]

Marx, Engels és Lenin mind a társadalmi, mind a 
nemzeti mozgalmak tanulmányozása s:orán a legfőbb figyelmet a 
szociális tartalomra fordították. [21 Egyidejűleg felhívták 
a figyelmet a nemzeti elnyomás ellen irányuló nemzeti mozgal
mak sajátosságára. így pl. az a birélat, amellyel Lenin Eosa 
Luxemburg gazdasági-materialista nézeteit illette, a nemzeti 
problematika sajátosságainak alapos ismeretére épült.

A Hyugat-Európában végbement, s hozzávetőlegesen 
1789-1871 között zajló polgári-demokratikus mozgalmak és for
radalmak korét jellemezve Lenin megjegyezte, hogy az a nemze
ti mozgalmak és a nemzeti államok kialakulásénak a korszaka 
volt, [31 a polgári-demokratikus forradalmak kora általában 
s a polgári-nemzeti mozgalmaké különösen, [4] a polgári-hala
dó, a nemze'fei-felszabaditó és a demokratikus-felszabadító moz-

f almák kora, [51 Szólt arról, hogy akkor zajlottak Itáliában 
s Hémetországban az é v t i z e d e k i g  elhúzódó nem-

zeti-felszabaditó tipusu népi mozgalmak. £6] Az egész világ
ban - állapította meg Lenin, - a kapitalizmus által a feu
dalizmus felett aratott végleges győzelem kora összekapcsoló
dik a nemzeti mozgalmakkal, [71 s ezek a mozgalmak az egész 
világon kisérői a polgári-demokratikus forradalomnak. [81

Mint láthatjuk, Lenin kiemeli a nemzeti-felszabadi- 
tó mozgalmak sajátos tipusét s szól arról, hogy ezek egy bi
zonyos, meghatározott korszakhoz kapcsolódnak, kisérői a pol
gári-demokratikus forradalmak és alkotó részét képezhetik a 
polgári-demokratikus mozgalmaknak. [91

A nemzeti követelések mindig osztály érdekeket tük
röztek: a nemzeti mozgalmak sorén az egyes osztélyok a legkü
lönfélébb kapcsolatba lépnek egymással, attól függően, hogy 
milyen társadalmi struktúrával rendelkezett az elnyomott, és 
az elnyomó nemzet. Ezek a kölcsönös kapcsolatok azonban,
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- különösen a nemzeti~felszabaditc felkelések idején, - 
csakis a nemzeti mozgalmakra jellemző többé-kevésbé specifi
kus jelleget öltöttek. Az elnyomott nemzet által a demokra
tikus átalakulásért folytatott harc sajátos körülmények kö
zött folyt. Az elnyomott nemzet soraiban magénak a nemzeti 
felszabadulásnak és a nemzeti terület egyesítésének a célja 
rányomta bélyegét az egész társadalmi mozgalomra. Az elnyo
mott nemzet által végrehajtandó polgári-demokratikus átala
kulás alkotó része a nemzeti állam létrehozása. A nemzeti 
elnyomás általában összefonódott a néptömegeket sújtó szo
ciális-gazdasági és általános politikai elnyomással, amely 
lényeges módon érintette az elnyomott nemzet kizsákmányoló 
osztályainak az érdekeit is, a földbirtokosokét és a polgár
ságét, vagy legalább is egy részük érdekeit.

Éppen ezen okok miatt más volt itt az u.n , "arcvo- 
nal” , más volt a harcban résztvevők összetétele, az erőelosz- 
tós, e bizonyos mértékig más volt a harcban résztvevő osztá
lyok lélektana, hagyománya, más volt a mozgalom ideológiája, 
programja és taktikája, mint az olyan népek haladó mozgal
maiban, amely népek nem ismerték a nemzeti elnyomás tényét. 
Elegendő összevetnünk a XIX. század közepén az orosz vagy az 
osztrák-német nemesség politikai pozícióját a lengyel vagy a 
magyar nemességével. Mindebben a nemzetnek, mind szociélis- 
-etnikai közösségnek a lényege nyilvánult meg.

Csupán akkor tehetjük tanulmányozás tárgyává a tár
sadalom polgári alapokon történő ótalakitásának elemét, részét 
képező nemzeti-felszabaditó mozgalmak, mint történeti jelen
ségek lényeges sajátosságait, ha nem tévesztjük szem elől azok 
alapvető tartalmát.

Az esdmények bármilyen jellegű változásénál, a nem
zeti mozgalmak fellendülése avagy hanyatlása idején, sőt, a 
nemzeti felkelés és háborúk perióduséban is, a nemzeti moz
galom konzervatív, liberális avagy demokratikus erői (szociá
lis vagy általános-politikai értelemben véve őket),saját osz- 
tálypolitikéjukat valósították meg. S éppen mivel a nemzeti 
felszabadító küzdelem sorén minden egyes osztály a saját ér
dekeinek a meg valósítására törekedett, a küzdelemben részt 
vevő erők céljai - a küzdelem végső elkeseredettsége idején 
is csak korlátozottak lehettek. Az esetek sokaságában pl. 
a dolgozó nép közvetlen szociális-politikai érdekei minimális 
mértékben tükröződtek a mozgalomban. (Más kérdés természete
sen, hogy a nemzeti szabadság áldásos hatással van a nép fel
világosodására, osztályöntudatának fejlődésére, valamint a 
társadalmi haladásért folytatott küzdelem alakuláséra.)

A nemzeti mozgalmak specifikus volta kifejezést 
nyert azokban a megfogalmazásokban, amelyekkel Marx, Engels, 
Lenin müveiben találkozhatunk. Ilyenek pl. a "nemzeti hábo
rú", "a  nemzeti forradalom", stb. Lenin pl. a nemzeti, népi 
háborúkról irt, olyanokról,, amelyekkel Európában találkozha
tunk s amelyek éppenséggel az 1789-1871 korszakra jellemzők
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leginkább. [10] Marx 1871-ben utalt arra, hogy a nemzeti há
ború volt az a legmagasabbra ivelő hősi cselekedet, amelyre a 
régi társadalom még képes volt. [11] Lenin arról irt, hogy 
1914-ben a német burzsoázia rablóhadjáratot indított Szerbia 
ellen, célul tűzvén annak leigázását, valamint a déli szláv 
népek nemzeti forradalmának az elfojtását. [12]

A XIX. századi nemzeti mozgalmak a polgári, vagy 
polgári-demokratikus mozgalmak részét képezték, jóllehet meg
lehetősen eredeti, sajátos részét. Az egyesitett nemzeti ál
lam létre jöhetett egyrészt demokratikus mozgalmak eredménye
képpen, másrészt "felülről" végrehajtott politika nyomán is . 
Lenin a Marx és Lassall közti nézeteltérésekről szólva rámu
tatott arra, hogy akkor (a német és az itáliai) n e m z e - 
t i mozgalomról volt szó, arról, hogy az túlnőtt a közép
kort képviselő személyek hatáskörén. [13] (Itt az uralkodók
ra és az arisztokráciára stb. gondolt.) 1860-ban Marx abban 
reménykedett, hogy egyszer s mindenkorra sikerül elszakitani 
a nemzetiségek ügyét a francia ellenforradalom ügyétől, [14] 
vagyis Louis Napoleon ügyétől, aki a nemzetiségi elvvel spe
kulált.

A németországi helyzet világos példája a nemzeti 
problematika sajátosságainak. Engels, látván, hogy Bismarck 
kategorikusan elutasította egy liberális parlamenti kormány 
megalakulását, megjegyezte, hogy Bismarck a leghatározottab
ban küzdött a polgárság parlamenti követelései ellen. Égett 
azonban a vágytól, hogy megvalósíthassa annak nemzeti köve
teléseit. S ha Németország egyesítését úgy hajthatta volna 
végre, ahogyan azt a polgárság kivánta, akkor Bismarck éppen 
olyan bálványa lett volna a polgárságnak, mint prototípusa, 
Louis Napoleon. [15]

A jelen tanulmányban a feudális-abszolutista rend 
elleni küzdelem, a nagy európai változások idején lejátszódó 
nemzeti-felszabadító mozgalmak áramlatainak a sajátosságaira 
szeretnénk elsősorban felhivni a figyelmet. Egyidejűleg sze
retnénk kitérni az elnyomott nemzetek körében tapasztalható 
alapvető politikai áramlatok szociális jellemzésére (ezeks 
forradalmi irányzat, amely határozott célokat követ s megal
kuvó irányzat, amely kész megelégedni az egyik vagy másik 
soknemzetiségű állam egyik vagy másik uralkodó körével kötött 
kompromisszummal). [16]

A feudalizmus válsága és a polgári demokratikus moz
galmak idején Európában a konzervatív (osztályalapját tekint
ve reakciós) nacionalizmus avagy a nemzeti mozgalmakban a 
konzervativizmus számos eleme (a régi termelési viszonyok 
megőrzése mellett biztosítani, sőt esetleg kibővíteni a régi 
rendi jogokat) nemritkán jelentkezett ott, ahol a nemesség 
volt a mozgalom vezetője avagy részt vett a mozgalomban. Ez a 
politika a régi rendi szeparatizmus tradícióinak a továbbfoly
tatása és továbbfejlesztése volt. Ennek a szeparatizmusnak a
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gyökerei lenyúltak a nemzeti mozgalmakat megelőző korszakba, 
egyidejűleg azonban összefonódtak és elvegyültek a születőben 
lévő nemzeti érdekekkel is (pl. a magyar-horvét oppozici.6 I I .  
József politikájával szemben az Osztrák Birodalomban). Éppen 
ezért a továbbiak során ezek a körök, - a szociális-gazdasági 
változásokkal egyenes arányban, - (itt ugyanarról a magyar 
nemességről van szó) elindulhattak a mélyenszántó nemzeti radi- 
kalizálódás utján. A nemzeti mozgalmak alapvető társadalmi bá
zisét azonban a liberális (polgári-nemesi) és polgári-demokra
tikus (kispolgári) társadalmi rétegek alkották s nem utolsó 
sorban a parasztság.

Az egyes osztályok és rétegek által a nemzeti mozga
lomban elfoglalt hely, az általuk játszott szerep politikai 
érettségüktől, a nemzet egészének társadalmi struktúrájától 
függött, s időnként az is megesett, hogy a mozgalomhoz nyúj
tott reális hozzájárulásuk nem felelt meg a mélyenszántó tár
sadalmi- s (általános) politikai változások iránti érdekeik
nek. Általában a leginkább "nemzeti" hangulatúak (a radikális 
nemzeti program feltétel nélküli támogatásénak az értelmében) 
gyakran nem azok az osztályok voltak, amelyek a legnagyobb el
nyomás alatt állottak (parasztok, munkások), hanem azok, ame
lyeknek közvetlen gazdasági és társadalmi-politikai érdekei 
szenvedtek károsodást az idegen nemzeti uralom következtében 
és amelyek felfogták ezt. Ilyen pl. a XIX. század 20-40~s 
éveiben a Lengyel Királyság és Galícia lengyel nemessége, a 
30-40-s években a magyar nemesség, a 60-s években az Osztrák 
Birodalom szláv népeinek a burzsoáziája, helyesebben az a ré
sze ennek a burzsoáziának, amely érezte az osztrák-német tőke 
gazdasági elnyomásét, az adórendszer súlyát, stb. A feudaliz
mus válságának időszakában, a kapitalista viszonyok fejlődése 
Idején, a nemzetek kialakulásának koréban azokban az orszá
gokban (Lengyelország, Magyarország, Horvátország), ahol be
folyásos és jelentős volt a nemesség, s ugyanakkor viszonylag 
gyenge a burzsoázia, a vezetőszerep, a nemzet képviselőjének 
a szerepe többé-kevésbé hosszú időn ót a nemességé volt. Ez a 
nemesség, - a polgárosodás különböző fokozatain állva, - a 
maga módján igyekezett megoldani a kor feladatait. A nemzeti 
elnyomás ugyanakkor elősegítette ama nemesség radlkalizálódá- 
sét, amelyik széles körben bekapcsolódott az áru-pénz-viszo- 
nyokba. Ilyen esetekben a parasztság éppen azért, mivel a 
nemzeti kérdés egy sor országban "url ügy" volt, tartózkodóan 
foglalt állást a mozgalommal kapcsolatban. A parasztság szo
ciális harca nem egyszer ellentmondásba került azzal a nemze
ti mozgalommal, amelynek az élén a nemesség állt. A XIX. sz. 
40~s éveiben a galíciai lengyel társadalomban éles társadalmi 
konfliktus volt kibontakozóban, amely 1846-ban a földesurak 
elleni paraszti felkelésben nyert kifejezést, s amelyet az 
osztrák kormány a lengyel nemzeti mozgalom aláásáséra igye
kezett felhasználni. A 60-s években a hatalmi szervek készek 
voltak arra, hogy amennyiben Magyarországon és Horvátország
ban ismét nemzeti felkelés veszélye fenyegetne, az osztály- 
-ellentmondásokat használják ki ennek ellenében.
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A nemzeti radikalizmus (avagy forradalmiság) a leg
hamarabb ott jelentkezett, ahol a legélesebbek voltak az el
lentmondások egyrészt a nemzetet képviselő erők, másrészt az 
elnyomó állam között s nem pedig ott, ahol pl. a polgári vi
szonyok fejlettebbek voltak, ahol a nemzet fejlődése már 
előbbre volt, ahol a termelő erők színvonala magasabb volt, 
stb., és nem feltétlenül ott, ahol az elnyomás objektíve sú
lyosabb volt (jóllehet mind az első, mint a mádosik tényező 
hatalmas jelentőséggel birt). Az objektív és szubjektív té
nyezők széles komplexuma (igy pl. a nemzeti hagyományok, stb.) 
szerepet játszott a nemzeti-felszabaditó harc fellendülése 
idején. Ezeket a tényezőket figyelembe kell venni, midőn a 
forradalomról és a forradalmi szituációról szóló marxi-lenini 
tanitást alkalmazzuk a nemzeti-felszabaditó küzdelem proble
matikájára. Úgyszintén mérlegelni kell a nemzeti-felszabaditó 
forradalmak sajátos vonásait is.

"Konzervatív forradalom" - igy határozta meg Engels 
az 1830. évi lengyel felkelés társadalmi tartalmát. [171 Ez 
a rendkívül lakonikus meghatározás a mozgalom különböző jelle
gű értékelését foglalja magába. A cári önkényuralom elleni 
felkelés igazságos nemzeti forradalom volt. Osztálytartalma 
viszont korlátozott volt s ebben rejlett, politikai gyengesége. 
A mozgalom vezetői által tervbe vett, meglehetősen mérsékelt 
reformok nem kapcsolódtak szervesen a felkeléshez. A felkelés 
nemesi vezetői nem akarták felvetni a számukra veszélyes szo
ciális kérdést. A demokratikus erők (Lelewel) nem rendelkezett 
széleskörű befolyással. [18] Itt is megmutatkozott azonban a 
nemzeti mozgalom specifikus vonása. Lengyelország régi, neme
si társadalma alkalmas volt a cselekvésre, irta Engels, ki
fejtve, hogy az egoista lengyel uralkodó osztály a csatatéren 
önfeláldozó volt, tele lelkesedéssel és hősiességgel. [191

S jóllehet az 1830. évi lengyel felkelés győzelme 
sem garantálta volna a parasztság felszabaditását a feudális 
terhek alól, mégis a nemzeti elnyomás felszámolása lépést je
lentett volna előre a lengyel nép történetében. A győzelem 
erősítette volna az elnyomottak szabadságharcát, politikai 
felvilágosodását, megkönnyitette volna megszabadulásukat a 
klerikális és nacionalista szemléletektől, része lett volha 
Európa polgári átalakulásának.

A nemesség vezetése alatt végrehajtott nemzeti for
radalmak tragikus ellentmondást hordoztak magúkban! a földes
úri egoizmus rányomta bélyegét ideológiájukra, programjukra 
és egéEz politikai vonalvezetésükre. [20]

Általában egy sor országban a nemzeti mozgalom ve
zető, progressziv erői által kidolgozott szociális programok 
különböző fokú mérsékéltségé és korlátozottsága azzal magya
rázható, hogy ezek a vezetők a jómódú osztályok soraiból ke
rültek ki. A XVIII . században és a XIX. század első két har
madában ez - a tulajdonnal rendelkező árutermelők különböző 
rétegeiből kikerült személyek által képviselt - burzsoázia a
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különböző országokban különböző mértékben volt progresszív, 
sőt, helyenként még forradalmi is , azonban a korszak általá
nosan jellemző vonása a polgárságnak éppenséggel progresszi
vitása, azaz a feudalizmus e lleni harcban jelentkező határo
zatlansága, e harc befejezetlensége, - irta Lenin. [211

Megmutatkozott ez az 1848-1849 évi magyar nemzeti 
forradalomban is , amely jóval fejlettebb polgári viszonyok 
között bontakozott ki, mint az 1830. évi lengyel mozgalom. A 
nemzetközi kapitalista piaccal kapcsolatot tartó liberális 
nemesség Magyarországon célul tűzte az osztrák abszolutizmus 
és a feudális alapok felszámolását, parlamenti rendszer lét
rehozását. Ezek valóban forradalmi polgári követelések voltak. 
Az agrárviszonyok terén azonban a nemesség - jóllehet lénye
ges, mégis - csak mérsékelt polgári reformokra volt képes, 
ami pedig a magyarországi elnyomott népekkel kapcsolatos po
litikáját illeti ,  az kérlelhetetlen volt. A magyar földesurak 
és a még gyenge burzsoázia uralma a történelmi Magyarország 
lakosságénak többségét alkotó magyar, szláv és romén parasz
tok felett - összeegyeztethetetlen volt a demokráciával.

A nemzeti forradalom általában polgári forradalom
ként jelentkezik, azonban minden esetben tisztázni kell, hogy 
"a tulajdonnal rendelkező árutermelők" mely rétege vezeti 
azt, mennyire mélyenszántóak a forradalmi hatalom által meg
valósított véltozés'ok, milyen jelentőségű az adott forradalom 
a legfontosabb nemzetközi progresszív erők számára.

Történeti tartalmát, feladatait és fő irányvonalét 
tekintve a magyarországi forradalom polgári jellegű volt, a- 
zonban nem szabad figyelmen kivül hagynunk sajétos vonásaiti 
nemzeti jellegét, [221 a liberális nemesség hegemóniáját, 
amely tény korlátokat szabott a társadalmi lendületnek.

Az 1848-1849 évi magyarországi forradalom értékelése 
során figyelembe kell venni Lenin értékelését az 1863-1864 
évi, s a nemesség által vezetett lengyel felkelésről. [231 
A román, a szerb, a szlovák avagy a ruszin paraszt gyűlölete 
a magyar földesur iránt [241 éppen olyan jogos volt, mint az 
ukrán paraszt gyűlölete a lengyel földesur iránt. Ennek elle
nére igen nagy jelentősége van a magyarországi forradalomnak, 
mivel az általános európai forradalmak sorába illeszkedett, 
megrázta a Habsburg birodalom pilléreit , s ami ennél több, az 
európai reakció egész rendszere száméra veszélyt jelentett. A 
magyarországi háború - irta Engels 1849-ben - az európai 
mozgalom valamennyi egyéb tényezőjével kölcsönhatásra lép. E 
háború menete hatást gyakorol nemcsak Németországra, de Fran
ciaországra és Angliára is . [251

A magyar nemesség által a belpolitika terén tanú
sított osztály-kötöttség (korlátozottság) nem volt holmi mel
lékes és kicsiny jelentőségű tény: éppenséggel ez a vonás volt 
az oka a magyar forradalmárok körében tapasztalható ingadozá
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soknak és ellentéteknek 1848-1849 során. Később, az 1860-s 
években döntő módon gyakorolt befolyást ugyanez az Osztrák 
Birodalomban lezajló eseményekre.

A polgárság fejlődésének felfelé ivelő szakaszában 
számos forradalmár valamennyi osztály nemzeti érdekeinek a 
közös voltát feltételezve egy adott felszabadító mozgalomban, 
többé-kevésbé határozottan sikra szállt a széles tömegek be
vonásáért a küzdelembe, elhatározva, hogy az eljövendő nem
zeti államban bevezetik a politikai szabadságjogokat, vagyis 
polgári demokraták voltak, azonban általában nem védelmezték 
a tömegek közvetlen szociális érdekeit (avagy a legjobb eset
ben mérsékelt reformokat helyeztek kilátásba a számukra), de 
gyakran lebecsüléssel, sőt ellenségesen kezelték őket. Csupán 
az olyan kifejezések segítségével, mint "demokrata" vagy " l i 
berális" nem lehet teljes egészében kifejezni politikai pozí
ciójuk lényegét és jelentőségét, tevékenységük reális tartal
mát, történelmi szerepüket. Ez a kategória tulajdonképpen a 
"polgári forradalmár" megjelölést kivánja meg, jóllehet ez sem 
utal a nemzeti-forradalmi mozgalmakban résztvevők nézeteinek 
és tevékenységének egyes sajátos vonásaira. Elegendő pl. össze 
vetni a franciaországi és a spanyolországi forradalmárokat a 
görög, az itáliai és más forradalmárokkal, stb. [26]

A nemzeti felszabadulásért küzdő harcosok rendkívül 
széles kategóriájáról van szó. Osztályhelyzetüket tekintve 
ezek nemesi és polgári forradalmárok voltak. [27] Ilyen, a 
függetlenségért küzdő nemzeti forradalmár volt Görögországban 
a nemes Ipszilantisz, Itáliában a polgári demokrata Mazzini, 
Lengyelországban Mierosiawski (1848), az 1863 évi lengyel f e l 
kelés hősei - a "vörös párt" számos aktivistája, a XIX. század 
60-s éveiben egy sor szerb, horvát polgári politikus, a bolgá
roknál Rakovszki, Karavelov, a 60-s években a cseheknél Eric.

Rendkívül érdekes Mazzini állásfoglalása, valamint 
az a jellemzés, amelyet Marx nyújtott róla 1858-ban. Eddig
- irta, - ő játszotta az európai köztársasági formalisták 
vezetőjének a szerepét. Ezek az emberek, elsősorban az állam 
politikai formájára vetvén tekintetüket, képtelenek voltak 
értékelni annak a társadalmi szervezetnek az értékét, amelyen 
nyugszik az egész politikai felépítmény. Hamis idealizmust 
ápolgatva rangon alulinak találták, hogy megismerkedjenek a 
gazdasági valósággal. A jóllakott ember száméra könnyű kika
cagni amaz éhesek materializmusét, akik emelkedett eszmék he
lyett mindennapi kenyeret kérnek.

Itt Marx utal arra, hogy a polgári nemzeti forra
dalmárok közelítettek a szociális problémák felé.Ez a közele
dés a XIX. sz. 50-s, majd még kifejezettebben a 60-s éveiben 
volt felismerhető. S ez nem csupán Itéliéra jellemző, nézete
ik azonban ennek ellenére a korábbiak maradtak. Nem váltak a 
parasztság érdekeinek a képviselőivé, a parasztság pedig nem 
tudott "csak a nemzeti feladatok" megvalósításéért küzdeni.
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Ami a munkásokat ille t i ,  a mazzinisták a radikális burzsoázia 
tartalékaként igyekeztek kihasználni harci készségüket.

A feudalizmus válságának és bukásának időszakában 
szociális hovatartozásukat tekintve a legkülönbözőbb személyek 
léptek a forradalmi harc útjára: a földbirtokos nemességnek 
különböző mértékben polgárosodott képviselői, a polgárság és 
a kispolgárság képviselői, vagyontalan tisztviselők, kisneme- 
si és kispolgári származású értelmiségiek.

A nemzeti mozgalom forradalmi szárnyának a képvise
lői gyakran egymástól eltérő nézeteket vallottak a szociális 
problémák, az eszmék és az általános politika tekintetében. 
Azonban minden nézeteltérésük, nézetkülönbségük és egymással 
folytatott harcuk ellenére ideig-óráig valami közös azért 
egyesitette őket. Volt valami közös a különböző elnyomott nem
zetek forradalmárai között is , úgyszintén minden nézeteltéré
sük ellenére.

Görögországtól egészen Lengyelországig az európai 
szárazföld különböző országaiban általában közös vonásuk: a 
status quo-jukat fenntartó reakciós "szent államszövetség" 
iránti kérlelhetetlenség, a nemzeti szuverenitás védelmezése,
"a nemzetiség elvének" a védelmezése. Mindez együttjárt az 
egyéb népek nemzeti-felszabaditó mozgalma iránt érzett szim
pátiával, sőt gyakran az egyéb népek mozgalmában való részvé
tellel, persze, csupán abban az esetben, ha ezek a mozgalmak 
nem érintették károsan saját nemzetük érdekeit. A mozgalmak 
e résztvevőinek jellemző vonása az, hogy a szociális, agrár
áé egyéb problémákat alárendelik a "csak nemzeti" érdekeknek 
(Engels meghatározása), amelyeket viszont általában polgári 
szempontból szemléltek (jobb feltételek a gazdasági élet fe j 
lődéséhez, stb .) ,  liberalizmus vagy polgári demokratizmus, 
alkotmányos monarchia vagy köztársaság programjának a meghir
detése. Hirdették a szabadságharc szükségességét, szervezték 
is azt, nem egyszer olyan körülmények között, amelyek kedvezőt
lenek voltak a győzelem kivívásához, propagandájukban nem egy
szer kifejtették, hogy a nép mindig kész a felkelésre, csupán 
meg kell szervezni azt, "be kell dobni a szikrát", stb.

Lévén a feudalizmus ellenfelei, minden baj okát a 
nemzeti elnyomásban látták és idealizálták az eljövendő füg
getlen állam viszonyait.

A nemzeti forradalom eszméi leginkább azokban a ré
tegekben voltak uralkodók, amely rétegek társadalmi-gazdasági 
helyzete veszélyeztetett volt, vagy amelyeknek jelentős aka
dályokat kellett leküzdendők fejlődésük során (a nemesség és 
a polgárság egy része, a kispolgárság, stb .) .  A nemzeti-for
radalmi mozgalom magával ragadta a klerikális köröket is, kü
lönösen akkor, ha a nemzeti elnyomás vallási elnyomással páro
sult (délszlávok a Török Birodalomban, Lengyelország).
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A békés korszakokban, vagy a nemzeti-felszabaditó 
felkelések és forradalmak előkészítésének a korában a forra
dalmi módszerek fctivei általában a legális politikai küzdelem
ben vettek részt (ahol az egyáltalán lehetséges volt), s nem
zeti-radikális nézeteket vallottak. Széleskörű, nemzeti köve
telésekkel álltak elő, követelték pl. a teljes szuverenitást 
vagy pl. a perszonál-uniót. Követeléseiket gyakran a törvé
nyesség leplébe burkolták. Ilyen jellegű pl, a magyar nemzeti 
radikálisok (a Kossuth párt) poziciója, akik 1848-ig a szent 
István-i királyság önállóságának "történeti jogát" védelmez
ték a Habsburg uralom alatt. Ilyen esetekben nem nehéz felfe
dezni a mozgalom frazeológiája és valódi céljai közt a különb
séget. A nemzeti forradalom általában a nemzeti-radikális po
litika továbbfejlesztése és folytatása volt, csak más eszkö
zökkel. Hem egy esetben azonban a nemzeti radikálisok nem 
óhajtották a forradalmat, hanem abban reménykedtek, hogy ide
gen államok segítségével sikerül megvalósitaniok nemzeti sza
badságukat.

A nemzeti forradalmárok nem csupán arra hajlottak, 
hogy együttműködjenek más országok demokratikus és forradalmi 
mozgalmaival, hanem arra í b , hogy együttműködjenek azon or
szágok uralkodó köreivel, amely országok ellenséges viszony
ban álltak az elnyomó állammal. Készek voltak különböző en
gedményekre (pl, a leendő független állam koronáját felajánl
ják külföldi dinasztiák képviselőinek), amennyiben ezek az 
engedmények formálisan nem sértették a szuverén nemzeti jogo
kat.

E mozzanatban az mutatkozott meg, hogy a forradalmá
rok többsége gyenge kapcsolatban állt a néppel, ami egyébként 
érthető, ha figyelembe vesszük e politikusok eszmei-politikai 
pozíciójának osztály-korlátait, továbbá azt, milyen nehézségei 
vannak annak, hogy a parasztság bekapcsolódjék a nemzeti moz
galomba s úgyszintén azt, hogy milyen kedvezőtlen volt az erő
viszony az elnyomott nép és az elnyomó között.

Külön speciális kategóriát képeznek azoknak az or
szágoknak a polgári-nemzeti vezetői, amely országok mindegyi
ke magvát képezte egy eljövendő öseznemzeti államnak, centru
ma volt a felszabadulásért és egyesülésért folyó nemzeti küz
delemnek. Ezek lehettek mérsékelt liberálisok (Cavour és má
sok) az autokrácia hivei (Obrenovi?, GaraSanin, Szerbiában).
Ők elsősorban az európai hatalmak közti konfliktusokra és a 
nemzeti háborúkra számítottak (a konfliktusokkal karöltve) 
s éppen ezért nem utasították vissza az ellenfél országában 
adódó nemzeti felkelések felhasználását. Arra törekedtek, 
hogy ellenőrzésük alatt tartsák a nemzeti-forradalmi mozgal
mat és kegyetlen eszközökkel torolják meg, ha a nép védelmez
ni kivánná saját osztály érdekeit.

Közép- és dél-kelet-Európában két tipusa volt a XIX, 
századi azon nemzeti háborúknak, amelyek célja az egyesitett 
nemzeti állam létrehozása volt. Az első variáns - az olasz és
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a szerb. Itt megvolt az össznemzeti állam és terület magva, 
csak idegen uralom alatt. A másik variáns a német. Kémetor-* 
szágra a nemzeti területeknek egy államban való egyesitése 
várt, valamint a megfelelő polgári jellegű átalakítások vég
rehajtása, Mindkét esetben az egyesitett nemzeti állam létre
jöhetett vagy felkelések és demokratikus forradalom utján (u.n, 
"alulról") ,  vagy olyan nemzeti háborúk utján, amelyek élén 
az uralkodó osztályok állottak (u .n .  " fe lü lrő l") ,  vagy pedig 
mindkettő eredményeképpen (igy alakultak az esemenyek Itáliá
ban és a délszláv területeken).

Azokat a nemzeti háborúkat, amelyeket olyan önálló 
államok folytattak, mint Poroszország, Piemont, Görögország, 
Szerbia, Bulgária, Montenegró, s amelyek célja a nemzeti te
rület felszabaditása vagy csupán újraegyesítése volt, s úgy
szintén ezen államok más egyéb olyan akcióit, amelyeket hason
ló céllal folytattak (diplomácia, propaganda, felkelések szer
vezése, stb .) ,  minden jel szerint úgy kell tekinteni, mint a 
nemzeti feladatnak "felülről" való megoldását, avagy mint "a  
felülről végrehajtott forradalom"-hoz hasonló, ahhoz tipoló- 
giailag közelálló akciót. Ide sorolhatjuk pl. azt, hogy 
Cavour titkon támogatta Garibaldit (bár ez a támogatás rend
kívül mérsékelt és önző volt), amikor a szardiniai kormány 
hasznosnak találta ezt a piemonti uralkodó körök számára.[291

1882-ben^Engels arról irt, hogy az 1848 évi forra
dalom egyik tényleges feladata az elnyomott és széttagolt kö
zép-európai nemzetiségek rekonstrukciója volt, s hogy ezt a 
feladatot Itália, Magyarország és Németország esetében a for
radalom elfojtója, Napoleon, Cavour és Bismarck valósította 
meg, a korabeli viszonyoknak megfelelően. [30] 1895-ben
Engels megjegyezte, hogy Bismarck 1866-ban a német szövetség
gel és Ausztriával kapcsolatban végrehajtotta a maga állam
csínyét, a maga felülről jött forradalmát. A végeredmény pe
dig az lett, hogy a hatalmas európai nemzetek önállósága és 
belső egysége (Lengyelország kivételével) valósággá vált. Az 
1848 évi forradalom sírásói lettek a forradalom végakaratának 
a végrehajtói is . [31]

Ezzel kapcsolatban emlékeztethetünk Lenin szavaira 
az 1912 évi első balkáni háborúról! függetlenül attól, hogy a 
Balkánon a monarchiák szövetsége s nem pedig a köztársaságok 
szövetsége jött létre, - irta, - függetlenül attól, a szö
vetség a háború eredményeképpen jött létre, nem pedig forra
dalom nyomán, függetlenül mindettől hatalmas lépést tettek 
előre a középkori maradványok felszámolása terén egész Ke
let-Európábán. [32] Függetlenül ettől, - s itt a történet
író ismét a nemzeti fenoménnel találkozik, - Macedónia szá
méra a háború eredményei egyenértékűek voltak egy polgári 
forradalom eredményeivel. L33]

Teljesen érthető, hogy a forradalmak és a "felülről 
megvalósított forradalmak" konkrét osztály—politikai tartalma 
és mozgató erői közt mindig gyökeres különbségek voltak. 
(Megjegyzendő, hogy a felülről végrehajtott forradalom - a
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kizsákmányoló osztályok harci módszere céljai elérése érdeké
ben.) Németországgal. Itáliával és Magyarországgal kapcsolat
ban Engels megállapította, hogy a nemzeti problémát elég szé
les határok között oldották meg ahhoz, hogy a munkásosztály 
fejlődését ne gátolják tovább a nemzeti bonyodalmak. [34]
A nemzeti kérdést megoldották, azonban az átalakításoknak f e 
lülről történő végrehajtása (Bismarck és a hozzá szociális- 
-politikai nézeteiket tekintve közelálló politikusok által) 
rendkívül kedvezőtlen volt a munkásosztály számára. [35] Ez 
távolról sem volt közömbös sem Németország számára, sem 
Ausztria-Magyarország számára.

A XIX. század 60-s éveiben Németországban és Itá li
ában zajló eseményekben is tükröződött a nemzeti problematika 
számos sajátos vonása. A reformok és a "felülről végrehajtott 
forradalmak" eredményeképpen a megérett szociális és általá
nos politikai feladatok megoldása felemás volt, sok volt a 
továbbra is megőrzött középkori maradvány (ebben a tekintet
ben igen jellemző a Hohenzollernek és a Habsburgok politikája), 
s csak a "nemzeti" jellegű feladatot, az egyesitett nemzeti 
állam létrehozásának a feladatát sikerült megoldani. [36] Ez 
a döntés azonban csak kevés népet érintett s a népek többsége
- a kizsákmányoló és reakciós "felső rétegek" politikája kö- 
vetkeztében-továbbra is elnyomott maradt.

Marx, Engels és Lenin utaltak arra, hogy a nemzeti 
kérdésnek felülről történő megoldása viszonylagosan-progresz- 
sziv és korlátozott jelentőségű. Állandóan küzdöttek azért, 
hogy erősödjenek a nemzeti mozgalmak demokratikus erői. Töb
bek között a Balkán-háborúkkal kapcsolatban Lenin arról irt, 
hogy előnyben kell részesíteni a demokratikus forradalmat, 
valamint a teljességgel és következetesen demokratikus álla
mok föderációjának a létrehozását. [37]

Az idegen államok uralkodó körei nem egyszer töre
kedtek arra, hogy a különböző nemzeti szabadságmozgalmakat a 
saját céljaik érdekében használják fel, igy pl. a saját kül
politikai ellenfeleikkel vívott harcban. S habár a nagyhatal
mak reakciós kormányai tisztában voltak a nemzeti szabadság- 
harc általános demokratikus tartalmával, mégis hajlottak ar
ra, hogy támogassák az egyes mozgalmakat, természetesen azon
ban csupán bizonyos határok között. Éppen ezért jöhettek lét
re olyan helyzetek, amikor pl. a XVIII . században a nemesi 
Franciaország támogatta az amerikai gyarmatok küzdelmét a pol
gári Angliával szemben, 1859-ben pedig az egyik oldalon állt 
az Itáliát elnyomó legreakciósabb európai monarchia, mig a 
másik oldalon mindenki, aki a felszabaduló és forradalmi 
Itáliát képviselte, egészen Garibaldiig, kéz a kézben a le
hető legreakciósabb I I I .  Napóleonnal, stb. [38]

Amikor azt vizsgáljuk, hogy a különböző külpoliti
kai jellegű tényezők milyen szerepet játszottak az egyes nem
zeti-felszabaditó mozgalmak sorsa szempontjából, nem csupán
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azt kell figyelembe vennünk, hogy ezek a mozgalmak a külföldi 
diplomácia manővereinek és intrikáinak a célpontjaivá váltak, 
hanem azt is , hogy a külpolitikai konfliktusok gyakran előse
gítették a szabadságharc feladatainak a megoldását (orosz- 
-török háborúk, Franciaország és Poroszország háborúi Ausztria 
ellen), nyilvánvaló, hogy ezeknek a konfliktusoknak a felhasz
nálásét úgy kell tekinteni, mint a nemzeti probléma "felülről" 
történő megoldásának a módját. Természetesen a felszabadított 
országban a végrehajtott átalakítások demokratikusságának a 
fokán érződött az, hogy az adott esetben a megoldás "felül
ről" történt. [391 Nagyon sok polgári nemzeti forradalmár 
számára azonban ez nem birt lényeges jelentőséggel. Ők legin
kább attól féltek, hogy a szomszédos államok elfoglalják a 
nemzeti terület egy részét s kisebb mértékben érdekelte őket 
az, hogy milyen belpolitikai rend van azokban az országokban, 
amelyekkel saját céljaik elérése érdekében együtt kívántak 
működni. így pl. Mazzini elvben nem utasította vissza még az 
I .  Miklóssal való kapcsolatokat sem, s csak azért nem ért el 
eredményeket, mivel ezen utóbbi nem kivánta támogatni a köz
társaságiakat.

Az idegen kormányok és a polgári-nemesi társadalom 
támogatásét, vagyis a magukhoz hasonló társadalmi-politikai 
nézeteket valló erők segítségét különösen azok a polgári po
litikusok, vagyis a nemzeti mozgalmakban részt vevő olyan 
személyek keresték’, akik a szociális és általános politikai 
elveiket tekintve liberálisok voltak, azaz távol álltak saját 
népüktől s a nép szociális érdekei és törekvései idegenek 
(sőt, esetleg ellenszenvesek) voltak a számukra. Ez összefüg
gött azzal a reménnyel, hogy a nemzeti elnyomást sikerül " f e 
lülről", s a birtokos rétegek számára veszélyes, mélyenszántó 
társadalmi megráfckódtatósok nélkül végrehajtani. Ilyen jelle
gű volt pl. sok polgári szláv politikus orientációja a török 
és az osztrák uralom elleni harcban (a gazdag bolgár polgári 
emigráció Bomániában a XIX. sz. 60-70-s éveiben, a szerb 
és a horvát liberálisok egy része, a XX. században pedig a 
Jugoszláv Bizottság, a cseh polgári emigráció az I .  világhá
ború idején, stb .) .

Azon túlmenően, hogy a polgárság progresszív volt, 
a korszak másik vonósa - a széles néptömegek aktívabb rész
vétele a nemzeti mozgalomban. A nép a nemzeti felszabadulás
sal összekötötte egyes, többé vagy kevésbémesszemenő, ámbár 
néha egészen gyökeres változások végrehajtását. Hatalmas volt 
a történelmi jelentősége annak, hogy a dolgozók milliói poli
tikai életre ébredtek.

Végső soron Kelet-Európában a nemzeti szabadság ki
vívásában döntő szerepe volt annak a forradalmi harcnak, ame
lyet a munkásosztállyal az élén a dolgozó tömegek folytattak 
szociális felszabadulásukért.

Amennyiben a nemzeti és a szociális elnyomás meg- 
testesitője ugyanaz volt (mint pl# a török birodalomban), ab-
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bán az esetben a nemzeti és a szociális küzdelem frontja kö
zelebb került egymáshoz. Azonban ebben az esetben is a forra
dalmi polgári nemzeti politikusok körében nem egyszer megmu
tatkozott a szociális kompromisszum olyan tendenciája (pl. a 
szerb és a horvát politika a boszniai kérdésben), amelyik nem 
jellemző a tömegek eszmei képviselőire. A polgárság ideológu
sai és a nép képviselői között jelentős nézeteltérések voltak 
más kérdésekben is, igy többek között a leendő állam politi
kai rendszerével kapcsolatban. Még bonyolultabb volt a poli
tikai erők összefonódása azokban az esetekben, amikor - külö
nösen a nemzeti mozgalmak első szakaszában - a nemzeti mozga
lom hegemónjának a szerepét a nemzet kizsákmányölő osztá
lyai játszották, s még inkább akkor, amikor a nemzeti és a 
társadalmi elnyomás többrétegű volt (mint pl. az Osztrák Bi
rodalom viszonyai között).

A nép hatalmas többségét képező dolgozók érdekeit 
képviselő politikusok, vagyis a szociális és nemzeti felada
tok forradalmi megoldásáért küzdő demokraták a forradalmi de
mokratizmus álláspontját képviselték.

Az uralkodó és az elnyomott nemzetek körében, a 
feudalizmus válságának körülményei között avagy jelentős feu
dális maradványok megléte mellett, forradalmi-demokratikus 
áramlatok és csoportosulások keletkeztek, A legkövetkezete
sebb forradalmi demokraták jellemzői: a parasztság és a fél- 
proletariátus szociális érdekeit helyezik előtérbe, sőt, 
esetleg az össznemzeti érdekekkel azonositják azokat; kérlel
hetetlenek a kizsákmányolókkal szemben; igyekeznek támaszkod
ni a forradalmi tömegmozgalomra; igazán demokraták, ami azt 
jelenti, hogy követelik a köztársaságot, a nép felfegyverzé
sét, stb. Eszméik és politikájuk tekintetében függetlenek a 
reakciós köröktől és kormányoktól, törekednek arra, hogy szö
vetséget létesítsenek a nemzetközi demokráciával és a munkás- 
mozgalommal, ezen belül (az elnyomott népek forradalmi de
mokratái) törekednek arra, hogy szövetségre lépjenek az ural
kodó nemzet szabadságmozgalmával vagy azokkal a népekkel, ame
lyeket annak a nemzetnek a kizsákmányoló osztálya nyom el, 
amely nemzethez a forradalmi demokraták tartoznak. Elismerték 
ezeknek a népeknek a nemzeti jogait, vagyis áttértek az inter
nacionalizmus pozíciójára, internacionalista tendenciát mu
tatva. A forradalmi demokraták balszárnyát a szocialista utó
pisták képezték. Azok a forradalmi demokraták, akik a legfon
tosabbnak a szociális felszabadulást tartották, s általában 
következetesen küzdöttek a nemzeti szabadságért, a nemzeti 
forradalmi mozgalomnak a demokratikus szárnyát alkották. A 
lengyel szabadság-küzdelemben forradalmi demokratikus nézete
ket vallott Dembowski, Dabrowski, Brulewski, a bolgároknál 
Levszki, Botev, a szerbeknél Markovié, Pelagic.

Engels - látván a forradalmi demokraták és a nép 
aktiv részvételét a XIX. század 60-s éveiben kibontakozó len
gyel nemzeti szabadságmozgalomban, - megjegyezte, hogy a 
lengyel függetlenségért folyó küzdelem egyben a lengyel agrár-
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demokrácia harca is , (az egyetlen lehetséges kelet-európai té
nyező harca) a patriarchális-feudális abszolutizmus ellen .[40] 
Egyidejűleg utalt arra, hogy a lengyel mozgalmak nem csak nem
zeti jellegűek voltak, hanem egyidejűleg a jobbágyok felszaba
dításáért is fo ly tak ,, azért, hogy a föld a parasztok tulajdo
nába kerüljön. [41] Éppen ezért vált Lengyelország a demokrá
cia "élenjáró csapatává". [42] A forradalmi demokraták nem 
csupán a nemzeti mozgalom résztvevői voltak, hanem annál ma
gasabb szintre léptek.

Figyelembe kell vennünk olyan reális tényezőt is, 
mint a társadalom különböző osztályainak ideiglenes és inga
tag érdek-az'önossága a nemzeti szabadságért folyó forradalmi 
harc idején. A nemzeti állam nagy jelentőségű volt a nép szá
mára, mivel kedvezőbb körülményeket teremtett a proletariátus 
osztályharca számára, az egyenjogú nemzetközi munkás-együtt- 
müködéshez. Éppen ezért a marxizmus klasszikusai hangsúlyoz
ták annak célszerűségét, hogy a munkások vegyenek részt a 
polgári-demokratikus mozgalmak korénak progresszív nemzeti 
mozgalmaiban és igazségos héboruiban. Lenin pl. I .  Armandhoz 
irott levelében kifejtette, hogy Marx nem egyszer tett felhí
vást a nemzeti háborúban való részvételre: Marx 1848-ban, En
gels 1891-ben egyenesen elismerte a "hon védelmét". Lenin ki
fejtette, hogy nézete szerint a "hon védelme" a nemzeti hábo
rúban teljes mértékben megfelel a marxizmusnak, [43] azonban 
a konkrét körülmények elemzése során kell eldönteni azt, hogy 
a demokratikus és a szocialista erők milyen politikai állás
pontot foglaljanak el .  (Ld. erre vonatkozóan azt a bírálatot, 
amellyel Marx illette Lassallt 1866-ban.)

Magétól értetődik, hogy a kizsákmányoltakat képvi
selő forradalmi demokratáknak és szocialistáknak bizonyos er
kölcsi erőfeszítésbe került együttmüködniök az "urakkal" a 
nemzeti front keretei között. A középrétegek képviselői, a 
polgárság és a nemesség liberális és demokratikus elemei, a 
(kis)polgári értelmiség hangoztatta legikébb azt a tézist, 
amely szerint a szabadságharcban elengedhetetlen az össznem- 
zeti összefogás. Ezen együttműködés zászlaja alatt a polgár
ság arra törekedett, hogy megerősítse saját vezető pozícióját 
a nemzeten belül.

Ennek a politikának semmi köze nem volt sem a for
radalmi demokraták, sem a szociáldemokraták osztálypolitiká- 
jához. Lenin hangsúlyozta, hogy szükséges pontosan elemezni 
azoknak a különböző osztályoknak a különböző érdekeit, amely 
osztályok bizonyos meghatározott, mérsékelt feladatok eseté
ben kapcsolatra lépnek egymással. [44]

A forradalmi demokratáknak két lehetőségük volts 
továbbra is védelmezve a dolgozók érdekelt és bizalmatlanság
gal viseltetvén a földesurak és a polgárság iránt, öntudato
san ideiglenes együttműködést létesíteni velük (igy jártak 
el pl. a lengyel forradalmi demokraták 1863-1864-benyi a szerb
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forradalmi demokraták a 70~s években), vagy pedig tömeges pa
raszti-nemzeti szabadságharcot indítani mind az idegen, mind 
a saját elnyomóik ellen. Itáliában pl. (1857-ben) igyekeztek 
paraszti felkelést szervezni a nagybirtokosok és a nagybur- 
zsoézia ellen, az ország egyesitéséért. Az 1789-1871 közötti 
periódusban azonban ezek a kisérletek nem vezettek eredmény
re.

Olyan példaként, amely nem sorolható a szabvány ka
tegóriák közé, megemlíthetjük Garibaldi politikai pozícióját. 
Garibaldi kiemelkedő forradalmár volt, aki mély szimpátiával 
viseltetett a párizsi Kommün iránt. Szimpátiájából fakadt az 
a bírálat, amellyel a Kommün vezetőit illette a fegyveres 
erők hiányos szervezéséért, s úgyszintén már-már az az elha
tározása, hogy átvegye Párizs védelmének irányítását a 
versaillesiekkel szemben. (Ugyanebben az időben Mazzini tá
madta a Kommünt és az I .  Internacionálét. )  Mivel azonban az 
itáliai nemzeti forradalom csupán a nemzeti célok elérésére 
törekedett, Garibaldi nem vetette fel a köztársaságért folyó 
haro jelszavát.

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a polgári- 
-pragresszív mozgalmak idején az elnyomott nemzet képviselői 
közül a legkülönbözőbb szociális és általános politikai né
zeteket vallók tevékenykedtek nemzeti-forradalmi szellemben. 
Az egyik vagy a másik osztály politikáját a nemzeti kérdés
ben elsősorban szociális érdekeik szabták meg s éppen ezek a 
szociális érdekek voltak azok, amelyek egyes meghatározott 
periódusokban arra kény szeritették a különböző rétegeket és 
osztályokat, hogy a nemzeti szabadság kérdését forradalmi 
módszerekkel kívánják megoldani s Így az osztályharc köztük a 
nemzeti-felszabaditó mozgalom sajátos körülményei között bon
takozott ki. Minden esetben ezért elengedhetetlen a mozgalom 
társadalmi alapjának az elemzése. így pl. a magyar nemzeti 
forradalom táboréban 1848-1849-ben különböző rétegeket kép
viselt Batthyany, Kossuth, Petőfi.

A nemzeti mozgalom idején azonban az is előfordul
hatott, hogy az osztály érdekek a különböző társadalmi csopor
tokat az ellenség sorai közé vitték.

A nemzeti-forradalmi irányzattal szembehelyezkedett 
egy másik irányzat, amely opportunista volt s arra törekedett, 
hogy saját, többé-kevésbé mérsékelt céljait az állam uralko
dó köreivel kötött megegyezés utján érje el. Az adott irány
zaton belül uralkodó áramlatot nemzeti-liberálisként kell ér
tékelnünk.

Lenin számos alkalommal meghatározta a nemzeti l i 
beralizmus politikai lényegét. Németország egyesítésének a 
kérdését vizsgálva s ezzel kapcsolatban Marx és Lassall né
zeteit elemezve Lenin 1915-ben pl. megállapította, hogy 
Lassalle mér akkor is, mint a Bismarckkal folytatott jóté-
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kaiban, opportunista volt. Lassalle Poroszország és Bismarck 
győzelmét vette számításba s úgy vélte, hogy az itáliai és a 
német demokratikus nemzeti mozgalmak nem eléggé erősek. Eb
ből adódott, hogy Lassalle a nemzeti-liberális munkás-politi
ka irányába hajlott. Marx ezzel szemben ösztönözte, fejlő
désre késztette az önálló, a következetesen demokratikus, s 
a nemzeti-liberális gyávasággal szembeszálló politikát. 
Lassalle kevésbé tekintett lefelé, sokkal inkább felfelé, 
Bismarck irányába vetette tekintetét, s Bismarck győzelme a 
legcsekélyebb mértékben sem igazolja Lassalle opportunizmu
sát. [451

Egy későbbi periódusban Lenin nemzeti liberalizmus
sal vádolta az oroszországi kadét (alkotmányos demokrata) 
pártot, mivel az tagadta az oroszországi népek önrendelkezé
si jogét. [46] Az első világháború idején Lenin - látva, 
hogy a szocióldemokraták vezetői védelmükbe veszik a "honvédő 
politikát, - rámutatott arra, hogy a nemzeti liberalizmus
- a jelenkori demokrácia "fekélye", helyesebben a szociálde
mokrácia jelenkori vezetőinek a "fekélye". Lenin vitathatat
lannak tartotta azt, hogy Kautsky nemzeti liberálissá lett 
és hogy Potreszov, a "legnyilvánvalóbb aemzeti liberális ve
zér", az internacionalizmus zászlaja alatt opportunizmust tér 
jeszt. [471

Lenin kifejtette erre vonatkozó általános meghatá
rozását is : A nemzeti liberalizmust minden esetben az jellem
zi, hogy az bizonyos osztály által meghatározott viszonyok 
(és határok), valamint módszerek talaján áll. [48] (Lenin 
azokra az államhatárokra gondolt, amelyeket az uralkodó reak
ciós erők határoztak meg.) Ezt a meghatározást nem csupán az 
uralkodó, hanem az elnyomott nemzetek egyes politikai csoport 
jaira is alkalmazhatjuk, A nemzeti liberális áramlatok által 
a nemzeti harccal kapcsolatban elfoglalt álláspontokban olyan 
politikai jegyek állapíthatók meg, amelyek a liberalizmust a 
maga egészében jellemzik. Az alkotmányos elvek és - külön
böző mértékben - a demokratikus szabadság-jogok védelme 
összefonódik ez esetben a következetes tömegharctól való fé
lelemmel. Általában megállapíthatjuk, hogy a nemzeti mozgal
makban a polgári-nemesi csoportok vettek részt nemzetl-liberá 
lis elvekkel s ehhez a kategóriához sorolhatjuk azokat a po
litikusokat is, akik követeléseiket az uralkodó körök politi
kájához igyekeztek alkalmazni, valamint azon politikusok több 
ségét, akik elismerték a soknemzetiségű állam további terüle
ti épségének az elvét.

A feudális rend alapjainak a felszámolása után a 
nemzeti liberalizmus egyre nagyobb mértékben vett részt a po
litikai küzdelemben, amikor a kapitalizmus fejlődését gátló 
legsúlyosabb akadályok már megszűntek, azok, amelyek a tulaj
donnal biró rétegek egy részének a radikalizálódását eredmé
nyezték.

Ausztriában, az 1848 évi forradalmat követően a 
nemzeti liberalizmus legfőbb bázisát a szociális-gazdasági
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téren többé-kevésbé "boldoguló" erők képezték, a növekvő, po
zícióikat erősítő, polgérosuló vagy kapitalista körök, ame
lyek gazdasági tevékenységük során alkalmazkodni tudtak a sok
nemzetiségű állam viszonyaihoz, igy többek között a földes
urak, a jómódú kereskedők, akik bekapcsolódtak az adott állam 
széleskörű piachálózatáha s kapcsolatot teremtettek a külföl
di tőkével, stb. Azonban más tényezők is hatottak ezeknek a 
rétegeknek a hivatalos programjára. Ilyenek pl. az osztály- 
harc élessége, a kivülről fenyegető veszély, a politikai 
gyengeség.

A jómódú és a középparaszt ség soraiból számosán tá
mogatták a nemzeti liberalizmust (különösen a későbbi időszak
ban, a XIX. század végén és a XX. század elején).

Az Ausztriában élő szlév népek nemzeti mozgalmai
ban a nemzeti liberális politika hivei többségükben az- 
ausztroszlávizmus hivei és propagandistái voltak.

Meghatározott körülmények között a nemzeti-forra
dalmi és a nemzeti-liberális körök nézetei egyes lényeges 
szociális és általános politikai kérdésekben közel állhattak 
egymáshoz, mig a nemzeti-politikai álláspontok élesen külön
bözhettek, így pl. az 1848 évi forradalom idején mind a szláv, 
mind a magyar liberálisok védelmezték a jobbágy feudális füg
gőségének megváltás ellenében történő felszámolására vonat
kozó programot, védelmezték a parlamenti rendszer létrehozá
sának az elvét, azonban a nemzeti kérdésben a szláv liberá
lisok liberális politikát folytattak (ausztroszlávizmus), s 
ezzel segitették a Habsburg reakciót, mig a magyarok - for
radalmi politikát követtek és elfoglalták helyüket az össz- 
-európai forradalmi mozgalomban.

Végezetül szólhatunk a nemzeti-konzervativ irány
zatról is, ide sorolva azokat az elemeket, amelyek csak a leg
mérsékeltebb (nyelvi, vallási) nemzeti követelések támogatá
sára hajlandók és amelyek megelégednek a hatalom által nyúj
tott mérsékelt engedményekkel, avagy amelyek kivül állnak az 
alakuló, bontakozó nemzeti-felszabaditó mozgalmon. [491 A 
körülmények különböző alakulásánál ezek támogatták a konzer
vatív erőket, a dinasztiát (pl. az Osztrák Birodalom egyes 
népeinél 1867-ig a nagybirtokosok egy része, a tisztviselők, 
a reakciós egyházi körök), vagy az éppen fennálló rendszert 
(ugyanazok a körök az osztrák-magyar dualizmus stabilizálódá
sa után).

Fentebb szóltunk a nemzeti-forradalmi irányzatok 
szociális tarkaságáról, heterogén voltáról. Az az evolúciós 
folyamat, amely a nemzeti szférában ideológusaik eszméinél 
megfigyelhető, kapcsolatban állt az európai társadalml-poli- 
tikai változások egész folyamatéval. A tulajdonnal rendelke
ző osztályok által a nemzeti kérdésben tanusitott határozott
ság és aktivitás forditott viszonyban állt a haladó történeti
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fejlődéssel. A leggyorsabban a társadalmilag mérsékelt réte
gek forradalmisága párolgott el, amelyek nemzeti politikája 
egyre inkább összhangba került saját társadalmi és általános 
politikai állásfoglalásukkal. Igen meggyőző példája annak, 
hogy a nemzeti-forradalmi irányzat miként változik át nemze
ti liberálissá, a magyar és a lengyel (Galicia) nemesség po
litikája a XIX. század 60-s éveiben. Ezek a nemesi földbir
tokosok, akik ugyan fokozatosan elpolgárosodnak, azonban ha
gyományaik, valamint a XIX. század 60-s éveiben a vidék ter
melési viszonyaiban elfoglalt helyük szerint mégis félfeudá
lisak, s az egészen mérsékelt földesúri liberalizmus képvi
selői, fél-liberális fél-konzervativok, elérkeznek oda, hogy 
megértik a Habsburgokkal való szövetség szükségességét. Ma
gyarországon ezeknek a köröknek a vezére Deák Ferenc, aki már 
korábban is hajlott a dinasztiával kötendő kompromisszum po- 
íitikájéra? Andrássy Gyula, akit 1849-ben a nemzeti forrada
lomban való részvételért halálra Ítéltek, s aki 1867-ben Ma
gyarország miniszterelnöke, majd 1871-től Ausztria-Magyaror
szág külügyminisztere lett, Galíciában pedig Potocki, stb. 
Andrássy Gyula evolúciója különösen jellemző.

Az 1846 évi események rendkívül komoly szerepet 
játszottak abban, hogy a nyugat-galiciai mágnások és nemesek 
elutasították a nemzeti radikalizmust. A paraszti megmozdu
lásoktól való félelem megbénította a nemeseket. Válaszút elé 
kerültek; vágy nemzeti harc és az osztályprivilégiumok el
utasítása, vagy pedig együttműködés a Habsburgokkal és a pri
vilégiumok megtartása. Ok a második utat választották. Az 
1848-1849 évi magyarországi és kelet-galiciai események meg
mutatták, hogy a nemesek nemzeti radikalizmusa nem egyeztet
hető össze azzal a törekvésükkel, hogy megőrizzék uralmukat a 
soknemzetiségű parasztság felett. Mindezek eredményeképpen 
áttértek a nemzeti liberalizmus álláspontjára (bár természe
tesen ebben más körülmények is szerepet játszottak).

A magyar és a lengyel földbirtokos osztály érdekei 
mögött is ott rejtőzött ennek az evolúciónak a lehetősége, 
hisz ellenségesen kezelték mind a saját népük, mind az el
nyomott nemzetek követeléseit, a demokrácia elveit. A nemze
ti politika összhangba került az adott társadalmi réteg tár
sadalmi-gazdasági és általános politikai pozíciójával. Ilyen 
módon már abban a távoli periódusban jelentkezett az a törvény
szerű folyamat, amely szerint az elnyomott nemzetek tulajdon
nal rendelkező osztályai átmennek a reakció táborába.

A XIX. század harmadik negyedében a nemzeti mozgal
makban jelentkező forradalmi-demokratikus tendencia összefo
nódott az utópista szocializmussal és a szocialista munkásmoz
galommal (Olaszország, Lengyelország, a délszláv területek).
E tekintetben igen figyelemre méltó a lengyel forradalmi de
mokrácia tevékenysége. A nemzeti felszabadulásért folytatott 
harc hagyományai - irta Lenin, - olyannyira erősek és mé
lyek voltak, hogy az otthon elszenvedett vereség után Lengyel-
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ország legjobb f ia i  elmentek, hogy minden felé támogassák a 
forradalmi osztályokat! Dabrowski és Wróblewski emléke el- 
szakithatatlanul összeforrott a proletariátus leghatalmasabb 
megmozdulásával a XIX. században. £50] A lengyelek százai 
küzdöttek a párizsi Kommün zászlaja alatt. A lengyel demokra
tikus emigráció adta a Kommünnek a legjobb tábornokokat és a 
leghősiesebb katonákat. [51]

Fentebb megvizsgáltuk azokat a legáltalánosabb vo
násokat, amelyek a feudalizmus válsága, a polgárság haladó 
jellegű fejlődése, a polgári-demokratikus forradalmak kibon
takozása, a XIX. századi nemzeti mozgalmak idején jellemezték 
a különböző irányzatokat, áramlatokat, s amelyek két alapvető 
irányzat szerint csoportosították ezeket: forradalmi és meg
alkuvó azaz többnyire liberális irányzatként. Mindkét irány
ban természetesen megtalálhatók a különböző átmeneti áramla
tok és csoportosulások. [52] Minden egyes társadalmi réteg 
politikai állásfoglalását általában s a nemzeti mozgalommal 
kapcsolatban különösen s a különböző korszakokban saját osz
tályérdekei határozták meg. Ezek az osztály érdekek eredményez
ték gyakran azt, hogy a különböző társadalmi rétegek az egyik 
irányzatot elhagyva átmentek a másik irányzat táborába.

Az elkövetkező korszakban az egyes osztályok és tár
sadalmi rétegek által a nemzeti mozgalomban játszott szerep 
megváltozik. Azonban már a XIX. században is, - jóllehet a 
nemzeti felszabadulás a polgári-demokratikus forradalom egyik 
feladata volt és a legkedvezőbb körülményeket teremtette meg 
a kapitalizmus fejlődése számára, - azokban az európai or
szágokban, ahol a kapitalizmus győzött, a burzsoázia egyre 
inkább a népeket elnyomó erővé, (az angol burzsoázia pl. Ír
országban, az európai országok és a gyarmatok, stb .) ,  a nem
zeti felszabadító mozgalmak ellenségévé vált az európai kon
tinensen.

V .I»  Frejdzon cikke a 
CoBGTCHQG C/iaBRHOBeflBHHe-

—ben, 1975. 2. 34-50.

Jegyzetek

1. Kelet-Európáoan és többek között Ausztria-Ma- 
gyarországon és a Balkánon a polgári-demokratikus mozgalmak 
fellendülése a XX. század elejére esett, azonban az itteni 
nemzeti burzsoázia politikai állásfoglalásán már nyomott ha
gyott a Nyugaton, az imperializmus hajnalén lefolyt osztály- 
harc tapasztalata. Nemzeti mozgalomra! szólva mi alapjában



véve a polgárság felfelé ivelő szakaszát tartjuk szem előtt,
(a XIX. század 70-s éveiig), s csupán egyes esetekben hivat
kozunk ennél későbbi tényekre Kelet-Európa történetéből.

2. L .  pl. Lenin megállapitás át az ellentmondások 
mesterséges absztrahálásáról azon osztályok között, amely osz
tályok a "nemzetet" képezik, összes müvei oroszul, 2 .k .  221 .1 .
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3. Lenin, Összes müvei, oroszul 25. k. 269. 1.

4. U .o . 2 6 .k. 143. 1.

5. U .o . 137. 1.

6. U.o. 138. 1.

7. U .o . 25. k. 258. 1.

8. U .o . 24. k. 229. 1.

9. A nagy francia forradalomban vagy a dekabrista
mozgalomban nagy erővel jelentkezett a nemzeti mozzanat, a 
harc a feudális bilincsek felszámolásáért, amelyek lefogták a 
nemzet fejlődését, harc "a  nemzet önmeghatározáséért", szuve
renitásáért, a "nemzeti akarat" győzelméért (amelyet a bur
zsoázia a saját akaratéval azonosított), a győzelemért az 
"Isten kegyelméből'* a hatalmat megtestesítő feudális urak 
felett. S jóllehet a nagy francia forradalomban hiányoztak 
a specifikusan nemzeti célok (azaz az idegen nemzeti elnyo
más felszámolása), a franciaországi eszmék, célok és harci 
módszerek az egész XIX. század folyamén hatást gyakoroltak a 
nemzeti felszabadító mozgalmakban résztvevő személyekre. A 
feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet korénak általá
nos demokratikus és specifikusan "nemzeti" feladatainak az 
összefonódása mutatkozott meg e jelenségben.

10. Lenin, U .o .  26. k. 215* 1. Az államok létreho
zásáért folytatott háborúkat Lenin "nemzeti" jellegüeknek ne
vezte. (Ilyen a háborúk jellege a nagy francia forradalomtól 
kezdve, egészen az itáliai és a porosz háborúkig. U .o . 2 6 .k.
28. 1.

11. Marx, Engels, összes müvei oroszul, 17. k.

265. 1.

12. Lenin, U .o ,  26. k. 16. 1. Részletesebben 1. 
V.V. Zelenyins V . I .  Lenin a délszlávok nemzeti forradalmáról. 
CoBeTCHoe C/iaBfiHOBefleHMe, 1969. No. 2.

13. Lenin, U .o .  26. k. 138. 1.

14. Marx, Engels, összes müvei oroszul, 30. k.

459. 1.
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15. TJ.O. 21. k. 447. 1.

16. Az uralkodó nemzet soraiban megfigyelhető na
cionalista áramlatok jellemzését, attól függően, hogy az
egyik vagy a másik osztály tartja kezében a vezetést a polgári
országban, L. Lenin, U.o. 25. k. 318. 1.

17. Marx, Engels, összes müvei oroszul, 4. k.
492. 1.

18. Mint a jelenlegi lengyel felkelésekben, Német
országban akkoriban a mozgalom csak abban az esetben számít
hatott sikerre, ha valamennyi ellenzéki párt, de különösen a 
nemesség és a parasztság, egymással szövetségre lépett. Azon
ban ez a szövetség mindkét esetben lehetetlen volt. A nemes
ség már nem vonhatta a maga oldalára a parasztságot. Csak ha 
a nemesség teljes egészében felszámolta volna a jobbágyságot 
és a feudális függést és lemondott volna valamennyi privilé
giumáról, tudta volna a falusi lakosságot arra késztetni, 
hogy vele szövetséget kössön - irta. Marx-Engels, Összes müvei 
oroszul, 7. k. 395* 1* Marx a spanyol nép által Napoleon ellen 
folytatott küzdelem elemzése sorén arról irt, hogy célszerű 
összekapcsolni a szociális változtatásokat a nemzeti védelem
re vonatkozó intézkedésekkel. U .o . 10. k. 471. 1.

19. U .o . 4. k. 491. 1.

20. A nemesség hegemóniája mellett kibontakozó nem
zeti mozgalmak ideológiájában találunk olyan sajátosságokat, 
amelyek kapcsolatosak a nemesi tradíciókkal, a hajdani álla
mi önállóságra, a "történeti jogra" való emlékezéssel. Ezen 
utóbbit azért választották fegyverül, hogy egyrészt megalapoz
zák a nemzeti függetlénség követelését, másrészt az egész egy
kori ama állam-terület feletti szuverenitás helyreállítására 
irányuló pretenziót, (L. Magyarország, Lengyelország) amelynek 
lakossága jelentős mértékben más nemzetiségű volt és a többré
tegű elnyomás alanyául szolgált. A nemesség polgárosodási fo
lyamata erősítette nacionalista törekvéseit.

21. Lenin, U.o. 26. k. 144. 1.

22. Nemzeti felszabadító és forradalmi demokrati
kus felkelés Magyarországon. Lenin, U.o. 30. k. 38. 1. itt, 
mint általában azokban a meghatározásokban, amelyeket Marx, 
Engels, Lenin adott a nemzeti jellegű kölcsönös kapcsolatok
ban fellelhető folyamatokra vonatkozóan, a figyelmet egyrészt 
az események általános szociális-politikai tartalmára, más
részt azok nemzeti jellegére fordítja (specifikumára).

23. Lenin, midőn utalt arra, hogy az ukrán paraszt 
által a lengyel földesur iránt érzett gyűlölet "törvénysze
rű", megbírálta Dragomanovot, aki nem értette meg az adott 
korban a lengyel "nemesi" mozgalom összeurópai jelentőségét.
L. Lenin, U .o. 25. k. 297. 1. Bészletesebben erről L. V.A.
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Djakov, Lenin a lengyelországi felszabadító mozgalomról és 
annak M.P. Dragomanov által nyújtott értékeléséről. L .  a 
"Lenin és Lengyelország" c. könyvet oroszul, Moszkva, 1970.

24 . Az említett antagonizmus távolról sem merítet
te ki a magyar forradalom idején mutatkozó konfliktusok egé
szét. A magyar-horvát ellentétek más jellegűek voltak. Ezen
kívül a politikai harcban megmutatkozott az, hogy különböző, 
egymástól eltérő volt az érdeke a magyarországi elnyomott 
nemzetiségek burzsoáziájának (nem csak parasztságának) és a 
magyar polgárosodott rétegeknek.

25. Marx, Engels, U .o . 6. k. 559. 1»

26. Kossuth Lajos p l . ,  aki szociális téren liberá
lis földesúri politikát valósított meg, úgy szerepelt, mint
a nemzeti háború kiváló szervezője, kérlelhetetlen harcos, 
aki nem riad vissza a Habsburgok detronizálásától sem. Az 
ilyen jellegű tevékenység eltér a liberalizmusról általában 
alkotott elképzeléstől. Mazzini, természetesen, polgári ra
dikális voltj, demokrata, köztársaságpárti, azonban ebben sem 
merül ki az o tevékenységének a jellemzése.

27. A jelenkori bolgár és jugoszláv történetírás
ban elfogadott a "nemzeti forradalmárok" kifejezés. Feltehe
tő, hogy célszerűbb "polgári-nemzeti forradalmárok"-ról irni 
(többek között a bolgár felszabadító mozgalomban), nézetűnk 
szerint a "nemzeti forradalmárok" kifejezés egy feltétellel 
fogadható el (hasonlóképpen a "nemzeti forradalom" kifejezés
hez): ha a kutató beismeri, hogy nem léteztek osztályok felet
ti "nemzeti" forradalmárok és hogy szükséges elvégezni azon 
társadalmi rétegek és osztályok érdekeinek az elemzését, ame
lyek a nemzeti-felszabaditó feladatok megoldása közben kapcso
latba kerültek egymással.

28. Marx, Engels, U .o . 12. k. 434—435. 1. Marx mély
ségesen tisztelte Mazzinit, a forradalmárt, a hazafit, a de
mokratát, jóllehet utalt arra, hogy mint a burzsoázia politi
kusa, rendelkezik korlátokkal. U .o .  13. k. 381-386. 1.

29. Az, hogy a poroszok 1866-ban megszervezték 
Klapka tábornok légióját, más tartalommal rendelkező esemény.

30. Marx, Engels, U .o . 35. k. 219, 220 . 1.

31. U .o . 22. k. 536, 537. 1. Ugyanarról a korszak
ról szólva (a XIX. század 60-s évei), Lenin megjegyezte, hogy 
akkor fejeződött be az osztrák és a poroszországi kizsákmá
nyoló osztályok küzdelme azért, hogy ilyen vagy amolyan módon 
befejezzék ezt a felülről végrehajtott forradalmat. Lenin,
Uo. 26. k. 81. 1.

32. U .o . 22 .  k. 156. 1.



162

33. U .o. 186. 1.

34. Marx, Engels, U .o . 22. k. 537. 1.

35. Poroszországban és Ausztriában a változtatá
sok a munkások számára a legkedvezőtlenebb formában valósul
tak meg, fenntartva a monarchiát, a nemesség privilégiumait, 
a falu jogtalanságát s a középkori maradványok egész sokasá
gát. U .o. 20. k. 311. 1.

36. Itáliában, ahol az ország egyesítése a "felül
ről" és "alulról" folytatott küzdelem eredménye volt, 1859- 
1870 között az északi országrész felett gyakorolt osztrák el
nyomást felszámolták, s úgyszintén felszámolták a reakciós, 
abszolutista rendszereket is (Hápoly, Pápai terület, egy sor 
fejedelemség), bevezették az egységes alkotmányos rendszert, 
azonban a korábbi szociális viszonyok a falvakban (amelyek a 
déli országrészben különösen elmaradottak voltak) továbbéltek. 
A nemzeti háborúk ennél lényegesebb eredményeket is elértek, 
(pl. az első balkáni háború 1912-ben) azonban ezekre az ered
ményekre is rányomta bélyegét a "felülről" folytatott politi
ka.

37. Lenin, U .o . 22 .  k. 152. 1.

38. U .o . 26. 1. Annak a hallatlan bizalmatlanság
nak az ellenére, amelyet a mazzinisták tápláltak I I I .  Hapole- 
on iránt, ismerve annak hóditó politikáját.

39. Az 1877-1878 évi orosz-török háború Bulgária 
számára olyan következményekkel járt, amelyek egyenértékűek 
voltak a polgári forradalommal.

40. Marx, Engels, U .o . 5. k. 353. 1.

41. U .o . 18. k. 508. 1. "Csak nemzeti" megjelölés 
alatt Engels a nemzeti-politikai célokat érti. Feljebb idéz
tük ezt a meghatározást.

45. Lenin, U .o, 26. k. 138. 1.

46. Lenin, U .o, 24. k. 248. 1.

47. Lenin, U .o. 26. k. 134. 1.

48. Lenin, U.o. 24. k. 249. 1.

49. A különböző nemzeti követelések társadalmi
jelentősége attól a történelmi szakasztól függött, amelyben 
az adott mozgaloméit (pl. a nép nyelvén tanitó iskolák 
szervezésének a követelése a mozgalom korai szakaszában és a 
program mérséklése a felvilágosodásnak megfelelően a politikai 
küzdelem szakaszában).



163

50. Lenin, U .o . 7. k. 237. '!•

51. Marx, Engels, U .o . 18. k. 556. 1.

52. Teljesen világos, hogy a nemzeti mozgalmak
ban megfigyelhető tarka társadalmi-politikai irányzatokat, 
amelyek méghozzá egymástól egészen eltérő körülmények között 
tevékenykedtek, lehetetlen rubrikákba "sorolni".
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TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A KÖZÉP- ÉS DÉL-KELET-EURÓPAI 
NEMZETEK KIALAKULÁSÁRÓL

1975. április 15-17 között a SzUTA Szlavisztikai és 
Balkanisztikai Intézetében tudományos konferencia volt. Témá
ját "A közép- és dél-kelet-európai nemzetek kialakulása". A 
munkában résztvettek Moszkva, Leningrád, Kijev, Petrozavodszk, 
Minszk, Lvov, Kujbisev, Kisinyov, Ungvár, Vilna történészei
nek képviselői, valamint szakemberek Bulgáriából, Magyaror
szágról, a Német Demokratikus Köztársaságból, Lengyelország
ból, Romániából és Csehszlovákiából.

Az ülést megnyitó D.F. Markov, ak. lev, tag hang
súlyozta, hogy a nemzetté-válás tematikája komplex jellegű s 
éppen ezért a különböző tudományágak képviselőinek az együtt
működését kivánja meg.

I .  Sz. Miller előadásában utalt arra, hogy az átme
neti periódusok jelenségeinek kölcsönös kapcsolata és egymás
tól való kölcsönös függése sehol sem fejeződik ki olyan vilá
gosan, mint éppen a nemzetté-válás problematikájában.

A két elméleti jellegű előadásban: "Etnosz - nem
zet - nemzetiség" (Ju.V. Bromlej) és "A nemzeti és nemzetközi 
folyamatok kutatásánál alkalmazott egyes fogalmak rendszerezé
séről, meghatározásairól és struktúrájáról" (O.A. Bembel) az 
előadók a terminológia problémáit vizsgálták, az etnográfus 
és a filozófus különböző szemszögéből.

Egy sor közép- és dél-kelet-európai népnél a nem
zetté-válás folyamatát vetette összehasonlító történeti elem
zés alá a következő néhány előadás; "A  nemzetek kialakulási 
folyamatának periodizálása az Osztrák Birodalom népeinél," 
(V .I .  Frejdzon). "A  lengyel, a magyar és a szlovák nemzet ki
alakulási folyamatának összehasonlító elemzése", ( L . I .  Obu- 
senkova). "A nemzet kialakulásának összehasonlító vizsgálata. 
Lengyelország és a Balkán", (E. Szkovronek). A fenti előadá
sok alapját a nemzetek kialakulás! folyamatának a tipologi- 
zációja képezte, kiemelve az egyes alárendelt jellegű zónák 
és egyes nemzetek sajátosságait. Ezeket az anyagokat egészí
tette ki egy előadás a XIX. századi francia forradalmak, az 
olasz és a német egyesitő mozgalom hatásáról a nemzeti gon
dolat fejlődésére, valamint a nemzeti-felszabaditó mozgalom 
fellendülésére a közép- és dél-kelet-európai elnyomott népek
nél.
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Sz.M. Ealkovics, K .P . Gogina, H. Bleiber, D. Hurez- 
jén előadási a lengyel, a cseh, a szlovák, a német és a román 
nemzet kialakulásának sajátosságait vizsgálták. A lengyel nem
zet kialakulásának sajátos jellege jelentős mértékben függött 
attól, hogy ez a folyamat a nemzeti terület széttagoltsága 
közepette ment végbe. A cseh nemzet kialakulásánál hiányzott 
a nemzeti uralkodó osztály, jóllehet a cseh területeken vi
szonylag gyorsan fejlődtek a kapitalista viszonyok és fejlő
dött az idegen nemzetiségű burzsoázia. A szlovák társadalom 
gazdasági gyengesége és szociális struktúrájának fejletlensé
ge (e struktura az 1848. évi forradalom után is erősen defor
mált volt a feudalizmus következetlen felszámolása miatt) meg
határozta a gazdasági egység (közösség) kialakulási folyama
tának a lemaradását. Ismeretes, hogy a gazdasági közösség a 
nemzet egyik ismérve. Ebből adódik, hogy különösen jelentős 
szerepre tesz szert a nemzeti nyelvért folytatott küzdelem. 
Kifejtették, hogy az UEE szocialista nemzete és az HSzK bur- 
zsoá nemzete közös múlttal rendelkezik, de nem közös jelennel. 
A román nemzet kialakulási folyamatában az 1821. évi forrada
lom olyan határvonal a társadalom életében, amely után meg
gyorsul és befejeződik a román nemzet kialakulása.

Átfogó jellegű előadást tartott: V.A, Djakov:j"A 
társadalom szociális struktúrájáról a feudalizmusról a kapi
talizmusra való átmenet idején, a közép- és dél-kelet-európai 
országok példáján", valamint I . I .  Lescsilovszkaja; "A szláv 
nemzetek kialakulásának szociális aspektusai az Osztrák Bi
rodalomban. A XVIII . sz. vége - a XIX. sz. közepe", továbbá 
Sz.A . Madijevszkij: "Az alakuló nemzetek társadalmi struktú
rájának különbözései és ezek némely tükröződése a társadalom 
politikai intézményeiben és kultúrájában (Románia és Bulgá
r i a ) " .

V .P , Csornij és T.F . Eedoszova előadásai a bulgár és 
a lengyel nemzet kialakulásának társadalmi-gazdasági kérdései
vel foglalkoztak.

"Az egységes irodalmi nyelv létrehozása - a bolgár 
nemzet konszolidálódásának egyik tényezője a Megujulás koré
ban" c. előadásábanG.K. Venediktov elmondotta, hogy a jelen
legi bolgár irodalmi nyelv az Ó-Planina központi részének két 
oldalén elterülő nagy kitérjedésü vidéken elterjedt nyelvjárá
sokból alakult ki. Kezdettől fogva úgy alakult, mint egysé
ges, összbolgér nyelv, amely arra hivatott, hogy a bolgár 
nyelvű vidékeken mindenütt alkalmazzék.

V.P. Gudkov "Az irodalmi-irott nyelv típusai a 
szerbeknél a XVIII-XIX, században és a szerb irodalmi nyelv 
folytonosságának a kérdése a nemzetté válást megelőzően és 
a nemzetté válás idején" cimmel tartott előadást. Az irott- 
-nyelv sokféle tipusának a felszámolása, valamint irodalmi 
nyelvként a népi beszéd megszilárdítása - Íme azoknak a tör
ténelmi folyamatoknak az eredménye, amelyek előkészítették a
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szerb nemzet kialakulásét. További eredmény; a nemzeti öntu
dat megnövekedése és megszilárdulása,

A lengyel területeken uralkodó nyelvi viszonyokat 
elemezve (a XIX. század ele.jén), valamint e viszonyok hatá
sét vizsgálva a lengyel nemzet kialakulás! folyamatában, Z.H. 
Sztrekalova arra a következtetésre jutott, hogy erre az időre 
a lengyel irodalmi nyelv olyan magas fejlődési fokra jutott, 
amely megfelel a kialakult nemzet koréban létező irodalmi 
nyelv fejlettségi fokénak s éppen ezért eszköze lehetett a 
lengyel nemzet egyesítésének. Egy mééik előadás a vilnai 
egyetem professzorainak a szerepét vizsgálta az 1803-1832 
közti periódusban, különös tekintettel a lengyel irodalmi 
nyelv kialakulására.

Csehország nyelvi viszonyai a XVIII. sz. végén a 
szláv lakosság erőszakos németesítésének a nyomait mutatták. 
Éppen ezért, jóllehet a cseh irodalmi nyelv a megelőző kor
szak irodalmi nyelve alapján keletkezett, az irodalmi stabi
lizálódásért és az irodalmi nyelv további tökéletesítéséért 
folytatott harc az egyik legfontosabb feladata volt a formá
lódó cseh nemzetnek. G.P. Hescsimenko és A .G. Sirokova ” A 
cseh nemzet nyelvének kialakulási sajátosságai a nemzeti meg
újulás koréban" c..előadása ismertette a cseh ébresztőknek 
azt a tevékenységét, amelyet a cseh irodalmi nyelv tökélete- 
sitéBe érdekében végeztek.

L .N . Szmirnov arról a hatalmas szerepről szólt, 
amelyet a nemzeti irodalmi nyelv játszik a nemzet kialakulá
sában. Előadásában ismertette azt a küzdelmet, amelyik a 
nyelvi-irodalmi szférában folyt a szlovák nemzet kialakulá
séért. A XIX. század 40-s éveiben általánossá vált az egy
séges szlovák irodalmi nyelv, amely a továbbiakban fontos 
eszköze volt a szlovák hazafias erők konszolidálódásának és 
nagyhatású segítője a szlovák nemzeti kultura fejlődésének.

L .P . Laptyeva arról a küzdelemről beszélt, amelyet 
a szerb-luzsicki szlávok folytattak anyanyelvűk megőrzéséért 
és fejlesztéséért. Ez a harc elsőrendű szerepet játszott a 
német hatóságok XIX. századi németesitő politikájával szem
beni ellenállásban. Szerb-luzsicki nyelven újságokat, nép
dal-gyűjteményeket adtak ki,anyanyelvi körök működtek, meg
reformálták a helyesírást, követelték a szerb-luzsicki nyel
ven történő oktatás bevezetését, A luzsickiak az anyanyelv 
megvédéséért folytatott küzdelemben támaszkodtak a szláv meg
újulás képviselőinek segítségére (igy pl. az orosz szlavis
táknak). K . I .  Logacsov előadása a XIX. századi független Gö
rögország nemzeti öntudatának a sajátosságait, valamint a 
nemzeti nyelv fejlődését tárgyalta.

Kovács E* hozzászólásában azokról a különböző 
s sokszor egymásnak ellentmondó elképzelésekről szólt, ame
lyek a Habsburg birodalom népei körében az 1848, évi fórra-
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dalom előtt léteztek. N .P. Mityina és O .P . Morozova ismertet
ték a nemzetkoncepció evolúcióját a lengyel közgondolkodásban 
a XVIII .  sz. végétől a XIX. sz. első feléig. B .Sz .  Popkov azt 
vizsgálta, miként értelmezte Lelewel a "nemzet" fogaimét.

Niederh.auser E*  előadásában arról a szerepről szólt, 
amelyet a nemzeti kultura játszik a kelet-európai nemzetek ki
alakuláséban. Felvetette a társadalom-tudományok, az iroda
lom, a szinhéz, a zene és a képzőművészetek szerepét a nem
zeti öntudat kialakulési folyamatában.

I.M. Septunov a folklor szerepét vizsgálta a nem
zeti öntudat kialakulásában. "A  nemzeti öntudat fejlődésének 
sajátosságai a balkáni népeknél" c. előadásában I . S z .  Dosztjan 
megvizsgálta azokat az okokat, amelyek megnehezítették és le
lassították a nemzeti öntudat kialakulásét a balkáni terüle
teken. Egyidejűleg kitért az adott régió társadalmi-politikai 
fejlődési sajátosságaira is a X7II-XIX. században.

K. Sarova a nemzetek-közötti kapcsolatok kérdését 
taglalta, majd a bolgár nemzeti öntudat kialakuláséról szólt.

1 .7 .  Csurkina a szlovének nemzeti-politikai öntuda
tának a fejlődését vizsgálta; G .L . Ars a görögök és albánok 
nemzeti öntudaténak alakulását fejtette ki.

D .F . Popliko előadásának elme: "Forradalmi-demokra- 
tikus ideológia és a nemzetek kialakulása a Balkánon". I . I .  
Szvirida a kulturális fejlődés probléméit elemezte, amikor az 
alkotó nemzeti értelmiség kialakulásáról szólt Lengyelország
ban, a XVIII. sz. végén, a XIX. sz. első felében. A .V . Lipa- 
tova a Felvilágosodás korénak lengyel nemzeti kultúrájáról, 
L .A . Szafronova a lengyel színházi kultúráról szólt. D .Sz. 
Prokofjeva "a  nemzeti irodalom koncepciójának fejlődése a 
lengyel romantikus kritikában" cimen tartott előadást.
L .S z .  Kiskin cseh anyag alapján vizsgálta a nemzeti kulturék 
fejlődését a nemzetté-vélás sorén. L .N .  Titov a szinhéz sze
repét vizsgálta a cseh nemzet kialakulési folyamatában.

L .A .  Obusenkova cikke 
Cobbtchob C^aBflHOBefleHMe,

1975. £. 100-102.

*Az MTA Történettudományi Intézetének 
(Budapest) főmunkatérsa
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HISTORIOGRÁFIA

1 9 73 /H .

C a x a p o B , A . M . :  0 HeKOTopbix Bonpocax  M CTopuDrpaiJjMHBCKHx H C C /is^o B aH H H •

(A h.istoriográfiái kutatások néhány kérdéséről.)
VMU, 28. 1973. 6 . 19-34.

C a/iO B, B . M . :  M ctopmhbchmm (J>anT m c o B p e n e H H a fl 6y p w y a 3 Hafl M C T o p n o rp a -
$HR .
(A történeti tén^ és a mai polgári történetirás.)
M I ,  1973. 6 . 43-56.

HarieHBUHMM, B . A . :  C oBSTCH an Ön6 /iMorpa<t>MFi MCT0pM0rpa<t>MH8CK0M jiM T e p a T yp u  
n o  bcboÖihbm h cto p m m .
(A historiográfiai irodalom szovjet bibliográfiája a világtör
ténet köréből.)
M I ,  1973. 158-164.

Xafl iJiMH, H . A .  -  A a e T B H ,  A . C . j n po Ö/ i B Mu  h c t o p m m  n o / i o H na  J iH3na h  h b o h o /i o h m -  
a/i nsr i a b c o b s t c h o m  H C T o p n o r p a i t i MM / 1 9 6 7 - 1 9 7 2 / .

A kolonializmus és neokolonializmus történetének kérdései a 
szovjet történetírásban - 1967-1972 . )
M I ,  1973. 4 . 146-157.
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Ky 3MmMH,  B . M . !  0 pO/lH K p e C T b f l H C B a  B UTa/l MH BO I I . B .  f l . H . 3 .  -  I .  B .  H . 3 .

(A parasztság szerepéről Itáliában az i .e . I I . sz.-tól az 
i .s z . I .  sz.-ig.)
VMU, 28. 1973. 2. 79-91.

r a f l w n e B ,  H.C.: C o B p e n e H H a n  anepHKaHCKan H 8 0 K 0 H c e p B a T M B H a n  HCTopHorpa<J>Hfl  
m H B H 0 T 0 p u e  npoŐ/i eMH n y p M T a H H 3 M a .

(A mai amerikai ujkonzervativ történetírás és a puritanizmus 
néhány problémája.)
VMU, 28. 1973. 1 . 18-31.

Ü M c a p s B , HD. A. : r e p n a H C H O - a B C T p u H C K H e  n/iaHbi Ha 6 a / m a H a x  b rof lbi  I m h p o b o h  BOMHt 

(Német-osztrák tervek a Balkánon az első világháború éveiben.) 
M I ,  1973. 2 . 72-83.

r p M r o p b e B a ,  M.B.: Mc t o p h h b c k m h  a H a ^ n s  0auj H3Ma b p a Ő O T a x  A. TpaMUJH.

(A fasizmus történeti analizise A. Gramsci munkáiban.)

NN1* 1973. 143-157.

M e ^ b H H H O B ,  A « E .  -  Hep H a n ,  71. B.  : H e K O T o p b i e  npo6/ief i bi  h c t o p h h  r e p n a H C H o r o  
4>aujM3Ma.
(A német fasizmus néhány problémája.)
M I ,  1973- 6, 68-84.

Wh/ i hh,  n.A.: 0 n po 6/ i e r i ax  h c t o p h m  B T o p o n  m h d o b o h  b o h h u .
(A második világháború történetenek problémáiról.)
NNI, 1973. 2. 3-19.

Albánia

CMHpHpBa, H .A - :  A/i6 aHCHHH "HpacrbiM snn cH o n "  F a n  Noli.
(Az albán "vörös püspök” : Fan N oli.)
NNI, 1973. 3. 48-60.
Fan Noli (1882-1965) a Szovjetunió barátja volt. 1927-ben részt- 
vett a leningrádi “Szovjetunió barátai” kongresszuson.

Anglia

O c h h o b c h h h , M.H.: Toriac Mop - ryriaHHCT h no/ih t h h .

(Morus Tamás, a humanista és politikus, 1478-1535.) 
NNI, 1973. 2 . 115-127., 1973. 2 . 107-121.



I J y n y p M H a ,

A p a f le e s a ,

PblWMHOB ,

Oschlies,

Ho.c b b  ,  A »  s

Ohaboche,

Blanchard

r.M.: T o p r a B M H  A h t /i mm c  Ma p o H H O  b o  B T o p o n  n o i i o B MH e  X V I  b .

(Anglia kereskedelme Marbkkóval a XVI.sz. második felében.) 
VMU, 28. 1973*4. 86-94.
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/ I . B . :  AOMMHMOHW M MKJHXSHCHaR n/lMTMKa Ah T/IMM / n o  HOBUM M3 T ep M“ 
a/iar-i/.
(A brit domuniumok és Anglia müncheni politikája - uj levéltári 
anyagok nyomán.)
NNI, 1973. 4 . 54-70.

B.H3. :  Bop bÖ a b n p a briijhx  K p y r a x  A h t /imm b c b r 3 h c "no/iHTHHOM 
U8H h flOK/iaflOB" yieMÖopMCTCHoro n p a B H T e i ib C TB a  r .B n / ib c o H a .

(Harc Anglia vezető köreiben az ” ár- és bérpolitikával” kap
csolatban H. Wilson Lábour-kormány alatt.)
VMU, 9. 28. 1973. 1. 47-59.

• A . :  BHeiuHnn no/iMTMHa aHr/iMMCHHX H O H C K p Ba Topo B , 1 9 7 0 - 1 9 7 2  r .  
(Az angol konzervatívok belpolitikája, 1970-1972.)
M I ,  1973. 2 . 56-71.

Bulgária

W .: Zeni Bolilova-Pateva. Leben und Werk dér bulgarischen 
Volksbildnerin und Demokratin. (Bozilova-Pateva asszony.)
SOf, 1973► t. XXXXII. 192-210.
(18/8-1955. A bolgár néptanító és demokrata élete és munkássá
ga.)

Ce H TB Ő pb C K o s B oc cTaH MS 192 3 r .  b Bo/irapHM.
(Az 1923. évi szeptemberi felkelés Bulgáriában.) 
IWI, 1973. 3-19.

Franc iaor szág

E.l Les soldats fran9ais de la Guerre de Trente Ans. Une 
tentative d ’ approche.
(Francia katonák a harmincéves háborúban. Megközelitési kísér
let.)
KBMC, 1973. jan.-márc. t . 20, 10-24.
(A forrásanyag és a felhasználás módszere.)

, S.i Ingénieurs de Sa Majesté Trés Chrétienne á 1* étranger 
école franyaise de fDrtifications. (Őfelsége a Legkereszté- 
nyibb Király mérnökei külföldön, vagy a francia várépítési 
iskola.)
BHMC, 1973* jan.-márc. t .20 , 25-36.
Mi késztette a XVII. sz. francia hadmérnökeit külföldi szolgá
lat vállalására, meddig terjedt működési területük.
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Devos, J.-C. - Waksman, P . : Les compagnies d*ordonnance de la guerre de
Sept Ans, a leur dissolution, 1788. (Az ordonánccsapatok a hét
éves háborúban, feloszlatásukug, 178 8 .)
RHMC, 1973. jan.-márc, t„20, 37-57.
Szervezetük, szerepük, társadalmi összetételük.

Bertaud, J,-P*: Notes sur le premier amalgame. (Février 1793 - janvier 
1794.) (Megjegyzések az első csapategyesitésekhez 1793* febr. 
1794. jan.)
RHMC, 1973* jan.-márc# t.20 , 72-83*
A francia hadsereg forradalmi átszervezése.

Chagniot, Jean: Le guet et la garde de Paris a la fin de 1* Ancien Ré
gime. (Páris őrsége és testőrsége az Ancien Régmie végén.)
RHMC, 1973* jan.-márc. t.20 , 58-71.
A rendőrség kezdetei a XVIII. sz. végén.

Chaussinand-Nogaret, G »: A propos d’ une entreprise fran9aise en Espagne 
au XVTIIe siecle: les sicoétaires de la Compagnie de Guadal- 
canal, (Egy XVIII. századi spanyolországi francia vállalkozás
ról? a Guadalcanal társaság tagjai.)
RHMC, 1973* ápr.-jun. t ,20 , 185-200*
Adalékok a XVIII. sz. végének kereskedelmi és ipari fejlődésé
hez, a guadalcanali ezüstbányák kiaknázására alakult vállalko
zás tagjainak szociológiai vizsgálata.

Tackett, T.x^Le recrutement du clergé dans le diocese de Gap au XVIII6 
siecle. (A papság utánpótlása Gap egyházmegyében a XVIII. 
században.)
RHMC, 1973. okt.-dec, t.20 , 497-522.
Szociológiai feldolgozás a Dauphine paputánpótlásáról a XVIII. 
sz. végén.

Vidalenc, J . :  La conscription dans la Seine-Inférieure en 1830. (A kato- 
naállitás Seine-Inférieure-ben 1830.)
RHMC, 1973. jan.-márc. t .20 , 84-94.
Az összeírások feldolgozása.

0 0 M O H O B , P .O .: B o H a n a p T M C T C K M H  r o c y f l a p c T B B H H b i M  nspeBopoT  2. f l B Ha Öpn  
1851  r .  b o u e H K a x  <t ) paHuy3CKMx C o u n a / I MC T O B  " 4 0  r o f l a " .

(Az 1851. december 2-i bonapartista államcsiny a ,f48-a s" 
francia szocialisták értékelésében.)
VMU. 9 . 28. 1973. 6 . 58-7 0 .

Winock, M .: Socialisme et Patriotisme en Francé, 1891-1894* (Szocializmus 
és patriotizmus Franciaországban. 1891-1894.)
RHMC, 1973* jul.-szept. t .20 , 378-421.
A francia szocializmus elvi-elméleti állásfoglalása a francia 
külpolitikával, a hadsereggel, a patriotizmussal kapcsolatban.

Luxemburg

P y c c H a n  f l Mnf l onaqHf l  m H B M T p a / i H T B T  / l K m c e M Ó y p r a  b XIX b .

(Az orosz diplimácia és Luxemburg semlegessége a XIX. század
ban.)



M I t 1975. 2. 138-148.
összefoglal'Ss és diplomáciai akta-közlés.
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Magyarország

Dimitrijevic, S . : Ostave srpskog srednjevekovnog novca na severu od Du
nává. (Középkori szerb pénzleletek a Dunától északra.)
IC, 1973. 20. 89-124.
Bánáti, erdelyi és magyarországi pénzleletek elemzése, melyek
ben Uros, Milutin és Dusán király érmei szerepelnek. A bácskai 
Déronyban talált értem előlapján György szerb despota, hátlap
ján Hunyadi János kormányzó látható.

Grössing, H .: Die ungarische Verfassung und dér Konstitutionalismus des
Jahres 1848. Aus den Berichten eines Hofrats dér obersten Poli- 
zeihofstelle von ungarischen Reichstag 1847.-1848.
(A magyar alkotmány és az 1848-as alkotmányosság. A legfőbb 
udvari rendőrség egy udvari tanácsosának tudósításából az 
1847“ 1848-as magyar országgyűlésről.)
MIÖG, 1973. 3-4. 304-336.
Ismerteti az 184ö . évi osztrák, cseh. és magyar alkotmányokat. 
Ezután Leopold Valentin Perstl von Pörstenau udvari rendőrtaná
csos titkos jelentései alapján megrajzolja a kor magyar politi
kai életét. Ferstl 1825 óta mint titkos rendőrtudósitó vett 
részt a pozsonyi országgyűléseken.

Gerskovics, A .: Petőfi és a hatvanas évek Oroszországa.
Korunk, 1973. 1. 32-39*

K n c e / i e B a ,  H . f l . :  O ő p a a o B a H M e  h o b o í í  n a p T m m  H e a a B M C M n o c T M  m 4 8  r o . u a  b 

B e H r p M M ,  V I I .  1 9 1 6  r .

(Az uj Függetlenségi és 48-as Párt megalakulása Magyarországon 
1916. julius.)
VMU, 9. 28. 1973. 5 . 64-77.

HMKO/iaeHHO, H.A.: r a a e T u  aeHrepcHMX MHTspHaLiMOHa/íMCTOB b Co b b t c h o m  Poc- 
CMM .

(A magyar internacionalisták sajtója Szovjet-Oroszországban.) 
ISzSzSzR, 1973. 2 . 190-191.
Ismerteti az utó’Hbi évtizedben megjelent magyar müveket, melyek 
feldolgozzák az 1917-1921 között Szovjet-Oroszországban megje
lent 51 féle magyar hadifogoly újság anyagát.

NDK

C a / i e x o B ,  H . M . :  M 3  mcto pmm HoonepaTMBHoro cTpoMTe/ibCTBa b c e / i b C K O M  xms 

rmctbb r ^ P  / 1 9 4 5 - 1 9 6 0  r r . /

(A szövetkezetek történetéből az NDK mezőgazdaságában, 
1945-1960.)
NUI, 1973. I .  61-76.
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Románia

Vlad, M .D .; Asemanari si deosebiri intre "Sloboziile" satele de 
colonizare din ífara Románoscá Moldova.
(Hasonlóság és különbség a moldvai és havasalföldi telepesfal
vak:, és adómentességük között*)
St, 1973. 1 . 13 7 - W .

Petri^or, V . i  Evolutia ?i trásaturile mi^carii greviste din Románia pina 
la sfirsitul secolului al XIX~lea.
(A romániai sztrájkmozgalmak fejlődése és jellemzői a XIX. 
század végén.)
A, 1973. X. 120-137.

Radulescu - Zoner, Románia in fata crizei interna^ionale din iulie 
1914.
(Románia és az 1914-es juliusi nemzetközi válság.)
St, 1973. X. 81-100.

Tudorán, G . : Partidul socialist din Romania alegerile parlamentare 
din anii 1919 si 1920.
(A romániai szocialista párt és az 1919-1920-as választások.) 
A, 1973. 1. 106-119.

Malusev, C. i  Az én Korunk-élményem.
Korunk, 1973- 2* 464-470.

Svédország

KaH ,  A.C.: IJJbe 14hr 18 09-1810 rr. rocy,qapcTBeHHUM n e p s B o p o T  m/im ÖypwyaaHan 

peBô iouMn?
(Svédország 1809-1810-ben. Államcsíny vagy polgári forradalom?) 
M I ,  19 73 . 1. 63-81.
A svád tisztek vezette fordulat polgári forradalom volt.

Szovjetunió
(Oroszország)

PwŐMHa, E.A.J M3 MCTOpMM TOprOB/lM UBBTHUMH MBT3 /I /13MM B HoBTOpOfle X-XV 
bb .  / n o  apxso/iorMHBCKMM MaTepMa/iaM/.

(A szinesfém kereskedés történetéből Novgorodban a X-XYI. szá
zadban - régészeti anyagok alapján.)
VMU, 9. 28. 1973. 1. 90-96.

Bo/ihob, M . H . :  Per-iec/íeHHoe m ne /m oTO BapHoe  n po n3 Bo,qcTBo rattiTM b Poccmm bo 

B TOpOH nO/lOBHHB XVI - n ep B O M ÍIO/lOBHHe XVII B .

(A kézműves és kisárutermelŐ bőrcserző ipar Oroszországban 
a XVI. sz. második felétől a XVII. sz« első feléig .)
IZ, 1973. 2 2 . 215-2 52 .



flojinaHOB, A.A,: H Bonpocy o xyws ctbbhhux ocoÖbhhoctrx m nopTpsTHOCTH 
H3o6pawsHHH Ha flpeBHenujHX pyccHHx mohbtax•

(Miivészi sajátságok és az ábrázolások arcképszeriisége a régi 
orosz érméken.)
VMU, 9. 28. 1973*3. 72-86.
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Ko3 MHUBBa, P . H . :  y h a ct m s HaaHbi bo bhbujhbm ToproB/ie Pocchm b nepaon  hbt- 

BBpTH X V I I I  B.

(Az államkincstár részvétele Oroszország belkereskedelmében a 
XVIII. sz. első negyedében.)
IZ, 1973. 21 . 267-337.

3 / i bKMHa,  M . M . :  <J ) paHuy3CHHB n p o c B B T M T 8 / i H  m K H n r a  I l l anna . q ' O T p o w a  o P o c -
CHH .
(A francia felvilágosodás képviselői és Chappe d’Auteroche 
könyve Oroszországról.)
VMU, 9. 28. 1973. 6. 71-81.
Jean Chappe d’Auteroche: Voyage en Sibérie ... c. könyve 1768- 
ban jelent meg Párizsban.

/IsncKan, 71.A. s CocTaB yHamnxcn HapoflHbix yHM/inm Mochbu b KOHLje X V I I I b .

(A tanulók összetétele a moszkvai népiskolákban a XVIII. sz. 
végén,)
VMU, 9. 28. 1973. 88-96.

T a p T aH OB CK MM , A .r .: Hace/ieHHe Mockbh b nepnofl ifepaHuyscHOM o H w y n a u H H  1812 r. 
(Mo szkva népessége az 1812. évi francia megszállás idején.)
IZ, 1973. 356-379.

UJmh/io, A.E.: n p o ö ^e n u  pyccKOM mctopmh b ocbemehmm H.A. n o/ieaoro .

(Az orosz történet problémái N.A. Polevoj megvilágitásában.)
VMU, 9. 28. 1973. 1. 74-89.
A XIX. sz. 2o-as éveiben irt miivel alapján.

A/i8KcaumMHa, 71.H .: O.M. Bo^ahchmh - nepBHH c/iaancT M0CH0BCH0r0 yHHBepcnTeTa ■ 
(O.M. Bodjanszkij - a moszkvai egyetem első szlavistája.)
VMU, 9. 28. 1973. £. 40-51.
1842-1868. között tanitott az egyetemen.

PbiöaseHOH, M . C . :  PasHor/ia cnn b npaBRiunx Hpyrax  Pocchm o HanpaB/iSHHH 

B HBLUHBH nO J1HTMKM B 1 8 6 6 - 1 0 8 7  f T .

(Külpolitikai ellentétek Oroszország uralkodó köreiben.)
VMU, 9. 28. 1973. 78-87.

T a a p ^ o B C H a n ,  B.A.: H ^ e o / i o r  c a M O f l e p w a B n n  b n e p n o f l  K p H 3 H c a  " B e p x o a "  Ha 
pyÖBWB 1 8 7 0 - 1 8 8 0  rr.
(Az önkényuralom ideológusa aMvezető körök11 válságának idején, 
1870-38 80.
IZ , 1973. 21. 217-266.
M.N. Katkov (A cári kormány félhivatalos lapjainak kiadó-szer- 
kesztője) harca a demokratikus erők ellen.
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H a n p a n e B ,  M . A . :  A H r i i o - a n e p M H a H C K a n  ŐypmyaaHaH M C T o p n o r p a ^ M H  0 6  o t h o u j b h h h  

K . M a p K c a  n <fc.3Hre.nbca h  p e B O / i i o u M O H H O M y  H a p o f l H H M e c T B y .

(Az angol-amerikai polgári tőrt énétirás Marx - Engels és a for
radalmi narodnyikok viszonyáról.)
VMU, 9 . 28. 1973. 29-39.

T a p a c m H ,  J\. A .  s Ma  H C T o p H M  C T a T H C T H K H  3 a M / i e B J i a , q e H H R  b P o c c h h .  r i e p e n H C b .

(Az oroszországi földbirtokstatisztika történetéből - az 
1877-18 78 . évi összeirás.)
VMU, 9 . 28. 1973. £. 47-61.

B f l O B M H a ,  / l . H . Í  B o n p o c b l  O n p O M C X O W f l B H M M  H p e C T b R H C K O H  OÖLLJH H U  B p y C C H O M  
f l O p B B O / l l O U M O H H O H  H C T O p H O r p a < J ) H H  .

(A parasztközösségek eredetének kérdése a forradalom előtti 
orosz történetírásban.)
VMU, 9 . 28. 1973. 4 . 33-50.

UJ/i b m h h ,  n.M .: 3 e M C H 0 - / i n 6 e p a ^ b H 0 e  ^ b h w b h h b  h  a , qpec a  1 0 9 4 - 1 0 9 5  r r .
(Liberális mozgalom a zemsztvóban és az 1894-1895. évi fel
jegyzések.)
VMU, 1973. 1. 60-73.
Az orosz liberális ellenzék mozgalma.

P a Ö MH O B MH ,  r .X .: M o H o n o ^ M a a u H B  peHHoro c y f l o x o f l C T B a  b C h Őmph  h Ha Aa^faHer i  
B o c T O H e  / H O H e q  X I X  b . -  1 9 1 7  r . /

(A folyami hajózás monopolizálása Szibériában és a Távol-Kele
ten a XIX. sz. végétől 19 17-ig.)
IZ, 1973. £1. 113-149.

C m m o h o B a ,  M . C . :  3 e M C H O - / i M 6 e p a ^ b H a H  t t i p o H ^ a ,  1 9 0 2 - 1 9 0 3  r r .

(A liberális zemsztvo ellenzéki mozgalma 1902-1903-ban.) 
IZ, 1973. 21- 150-216.

E p o < t > e e B ,  H . ^ . :  ZlHÖepa/ibHbie Hapo^HMHM wypHa/ia " P y c c H o e  Ö o r a T C T B o "  b 1 9 0 5  r .

(A"Ruszszkoe bogatsztvo" c. folyóirat köré tömörült liberális 
demokraták 1905-ben.)
VMU, 9 . 28. 1973. 2 . 32-46.

H o p e / i w H ,  A . n . :  H p a x  M ^ e o / i o r M M  " n o / i M q e n c H o r o  c o u n a / i H S M a "  b  u a p c K O H  P o c c m h .

(A "rendőri szocializmus" ideológiájának összeomlása a cári 
Oroszországban.)
IZ, 1973. 92. 109-152.
Sz.V. Zubatiov rendőrfőnök tevékenysége.

A B o p e u H H H ,  E . B . :  / I n n f l O M a T H n e c H H e  o t h o w b h h h  P o c c m h  m M T a ^ H H  b n e p n o f l  M T a / 1 0 -  
T y p e u K O H  b o h h u  1 9 1 1 - 1 9 1 2  r r .

(Oroszország és Olaszország diplomáciai kapcsolatai az 1911- 
1912 . évi olasz-török háború idején.)
IZ, 1973. 22 . 57-83.

T o p Ő y H O B ,  B . B . :  H h c t o p h h  H a n n c a H H H  B .  H .  y ie H HH b in  k h h t h  T o c y f l a p c T B O  m 
p  e  b  o  /11014 H H "  .

("Állam és forradalom" megírásának történetéhez.)
VIK, 1973. 2 . 75-85.



C t h u j b b ,  M . M . :  K B o n p o c y  o x a p a H T e p s  h  i t opMax M/ i a c c o BOH 6o p b6 b i  b C o b b t -
c h o m  P o c c m m ,  1 9 1 7 - 1 9 2 0  r r ,

(Az osztályharc jellegének és formájánál! kérdéséhez Szovjet- 
Oroazorazágban, 1917-1920.)
VMU, 9. 28. 1973. 3-18.

MocHaí ieHHO,  M . M . :  B . M .  /Ibhhh m cosf l aHne yBHTpaj i bHofi  HOHTpoj ibHOM komhcchm 
P H n /6 / .

(T .I . Lenin éa az OK(b)P központi ellenőrző bizottságának lét
re j ötté.)
VMU, 9. 28. 1973. 3-17.

HaMum^ BML i BB,  B . B . !  y n p a s / i e H H e  n pOMuuj / i eHHOc T H y p a / i a  b n s p B u e  r i e c n u u
COBBTCMOM B /la CT M H pa 30Ő/IBM BH M8 GOJlbUJBBHHaMH "ilBBblX
h m c t ü b " ,  X .  1917 -  V I .  1918 r .

(Az Ural iparénak irányítása a szovjet hatalom első hónapjai
ban és a "baloldali kommunisták" leleplezése a bolaevikok által
- 1917 október - 1918. juniua.)
VMU, 9. 28. 1973. 1. 11-32.

HoiJj íb,  A . E . í  Mewf l y Ha po ^ Hh i e  H a y H H o  — t b x h h h b c k h b  h  H y / i b T y p H y e  c e n a n  C o b b t -  
c h o m  c T p a H b i ,  X I .  1 9 1 7 - 1  920 r .

(A szovjet állam nemzetközi tudományos-miiBzaki és kulturális 
szövetségei - 1917. novemberétől 1920-ig.)
I Z ,  1973. 2 1 .  7-26.

ü o í i M H a p n o B  ,  B , A , :  0 c o b eu^a h m m  b o b h h u x  p a Ö o T H M K O B  n a p T M M  h  B . M .  /Ib h  H H a 
a M a p T B  1 910 r .

(A hadsereg pártmunkásainak tanácskozása V .I . Leninnel 1918. 
márciusában.)
TIK, 1973. í- 98-103.

A n e u i e H K o ,  H . M . :  Mo c k o b c h m v í  C o B e T  b 1 9 1 8 - 1 9 2 0  r r .
(A moszkvai szovjet 1918-1920 között,)
IZ, 1973. 21 . 27-80.

I l iBCTaK,  10.M . ! B aMK po c T C T BO napTMM n e s u x  a c e p o B .
(A baloldali eszer párt össze omlása.)
VMU, 9. 28. 1973. g . 36-50.

Conte, F.i Christian Kakovski et l ’ uaage de la force armée dans un
mouvement révolutionnairei le cas de 1* Ukraine. Janvier-aout
1919.
(Ch.E. és a fegyveres erők felhasználása a forradalmi mozga
lomban! Ukrajna esete. 1919. jan.-aug.)
KHMC, 1973. jul.-szept. 20. 523-552.
Kakovszki szerepe,ukrajnal akcióinak ideológiai alátámasztása.

B a p r MH ,  H . I Í . :  B op b6 a  P H n / 6 /  aa c o n a  p a B o n e r o  K j a c c a  H HpecT bf l HOT Ba b 
rioBOJibwe,  Ha CHÖMpH h Ha ypafl B b 1 9 1 9 - 1 9 2 0  r r .
(Az 0K(b)P harca a munkásosztály éa a parasztság szövetségéért 
a Volga mentén, Szibériában és az Uraiban 1919-1920-ban.)
VIK, 1973. 2 . 113-119.

Bacwj i bHHHa,  / I . M . :  Pa6o4MM K/iaoc CCCP no MaTepMajiafi  BceoomsHoi í  nBp an n cH 
Ha c e j T B HHR 1926 r .
(A Szovjetunió munkásosztálya az 1926. évi össz-szövetségi 
népesség-összeírás anyagai alapján.)
IZ, 1973. 22. 7-56.
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/ l bB y H MH ,  10. A . !  M 3 MCT OpHM COSf l aHHR M riBpBblX /18 T  f l BRT B/ l bH OCT M C OB B T C HO M
coHLtHH MewflyHapoflHOH opraHMsauMH norioiuM pbbo/kolíkh, 1922-1920 rr, 

(A "Forradalom harcosainak segítségére alakult nemzetközi 
szervezet" szovjet szekciójának megalakulása és első évei. 
1922-1928.)
VMU, 9. 28. 1973- 1. 3-21.

■nsj i bHy H,  B . C . :  0 n p e a n o c u / m a x  m c y m H o c T M  Co u n a/ I H CT MH BCHOM H H , q y c T p H a f l M 3 a -  
14HM C C C P .

(A Szovjetunió szocialista iparosításának előfeltételeiről 
és lényegéről* A kérdés történetírásához.)
IZ, 1973. 22 . 253-311.

UJ yTOM,  B . E . :  OŐp ams HMR h  BOMCKar i  b o b h h u x  c o b b t o b  iJj p o h t o b  c T a / i M H r p a f l C H o r o  
H a n p a B / i e H H n .

(A sztálingrádi frontszakasz katonatanácsainak felhívásai a 
hadsereghez.)
VIK, 1973. 2 . 86-96.

M B a H O B ,  C . n . :  C T a / i H H r p a , q c H a R  Öm t b 3 m b b  M8w, qy Hap0f l H0B 3 H a s e H M e .

(A sztálingrádi ütközet és nemzetközi jelentősége.)
M I ,  1973. 1. 3-20.

T p e s H O ,  A . A . :  O c b o Ö o w a b h m b  H u B B a  o t  r H T ^ s p c H M x  O H H y n a H T O B .

(Kijev felszabadítása a hitlerista megszállás alól.)
M I ,  1973. 6 . 3-24.

H a q , q a ,  C . O .  • tfcpeH J i n x e p ,  A . H . :  0  h b h o t o p u x  B o n p o c a x  c o b s t c h o m  H C T o p n o r p a -  
4>m m  p a 6 o M e r o  H / i a c c a  C C C P .

(A Szovjetunió munkásosztályával foglalkozó szovjet történet
irés néhány problémájáról.)
VMU, 9. 28. 1973. 2. 3-19t 1973. 6 . 3-18.

6 / l M H O B ,  C . H . :  C T a H O B i l S H H e  C O B S T C H O M  BHBUJ HBH n O J l H T M M H  B H O B  BHUJ eH H C T O p M O r p .

(A szovjet külpolitika fejlődése a legújabb történetírás tük
rében. )
VMU, 9. 28. 1973. 19-28.

Ahmkbbb, B.B. - y c hkob , P .A .: HayHHO-MCC^B^OBaTB^bCKaR n nyŐ/iMHaTopcHaR 
paÖoTa napTH^HUM apxMBOB b 1971-1975 rr.
(A pártarchivumok tudományos-kutató és kiadói tevékenysége 
1971-1975 között.)
VIK, 1973. 1. 102-110.

U S A

6o/ixobmthhob , H .H .: Hbkotopub npoő/ieribi MCTopHorpaiJiHH anepMHaHCHOM ps- 
BO/11014MM XVIII b.

(A XVIII. századi amerikai forradalom történetírásának néhány 
kérdése*)
M I ,  1973. 6 . 146-166*
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Artaud, D . : Le gouvernement américain et la question des dettes de guerre 
au lendemain de l ’ armistice de Rethondes. (1919-1920.)
(Az amerikai kormányzat és a háborús adósságok kérdése a 
Rethondes-i fegyverszünet után 1919-1920.^
RHMC, 1973. ápr.-jun. 20. 201-229.
Az európai krizis és a gazdasági vonalon érvényesülő amerikai 
imperializmus.

Cflys, C . 3 . :  "<t>aKTop CUIA" b o u g h h b  HonaHflosaHHR BepMaxTa HaKaHy h s  BTopoíí 

MHpOBOH BOMHbl.

(Az "USA-faktor" a Wehrmacht vezetésének értékelésében a máso
dik világháború előesetéjén.)
VMU, 9. 28. 1973. 2 . 51-68.
Hogyan értékelték az USA haderejét a német vezérkarban 1935- 
1939 között.

rpMry/i8BMH, M . P . :  HpyiueHMe MeayHTCKoro op^SHa  b KO/iOHMa/ibHOM AnepMue.

(A jezsuita rend feloszlatása az amerikai spanyol gyarmatokon.) 
M I ,  1973. £. 85-101.
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AHRF = Annales Hiistoriques de la Révolution Fran9aise (Paris)

53h = Őeskoslovensky Öasopis Historicky (Praha)

CSP = Oasopis za sovremenu povijest (Zagreb)

ES = Éra Socialista (Bucuresti)

ESD = European Studies Review (London)

HÍ = HiBtoricky Sasopis (Bratislava)

ISzSzSzR = HcTopMR CCCP /MocHea/

JGO = Jahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas (Wiesbaden)

JGbLE = Jahrbuch für Gesch.icb.te dér sozialistischen Lánder 
Europas (Berlin)

JMH = The Journal of Modern History (Chicago)

KH = Kwartalnik Historyczny (Warszawa)

MÖS = Mitteilungen des österreichischen Staatsarchives 
(Wien)

M I = HOBaH M HO B 6 HLUa H M C T O p H H  /MoCHBa/

NRS = Nuova Rivista Storica (Roma)

ÖO = österreichische Osthefte (Wien)

PH = Przeglad Historiczny (Warszawa)

PP = Pást and Present (London)

RHD = Revue d’Histoire Diplomatique (Paris)

RHDGM = Revue d’Histoire de la Deuxiéme Guerre Mondiale 
(Paris)

RHMC = Revue d ’Histoire Moderne et Contemporaine (Paris)

Rí = Revista de istorie (Bucuresti)

SAI = Studii si articole de istorie (Bucuresti)

SH = Sbornik. Historicky (Praha)

SOf = Südostf orschungen (München)

SN = Slovenská numizmatika (Bratislava)

Sp = Speculum (Cambridge, Mass - USA)

SR = Slavic Review (Washington)

VI = Bonpocbl MCTOpMM /M o C H B a /

VfZ = . Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (München)

ZG = Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (Berlin)

ZI = Zbornik. za istoriju (Növi Sad)

ZO = Zeitschrift für Ostforschung (Marburg a .d . Lahn)
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Történetírás

Le Boy Ladurie, E.s L ’ histoire immobilé.
(A mozdulatlan történelem.)
AÉSC, 1974. máj.-Óun. t .29 , ! •  673-692.
Miijén tényezők által, milyen mértékben befolyásolhatók a tör
ténelem törvényszerűségei.

Mommsen, W ,: Die Geschichtswissenschaft in dér mondernen Industriegesell- 
schaft.
(Történettudomány a modern ipari társadalomban.)
VfZ, 1974. 1. 1-17.
Megkülönbözteti a társadalomtörténetet és a"társadalmak törté
netét". A strukturalista szemlélet egy fajtája.

(A historiográfiai kutatások tárgyáról.)
ISzSzSzB, 197^. 2- 90-112.
A historiográfia: valamilyen témáról szóló irodalom analízise.

Groes, M.i Opravdanja tradicionalne historije i poceci njane krize 
ípotkraj 19. i  na pocetku 20. stoljeia).
CSP, 1974. 2. 93-115.
A hagyományos történetírás igazolása és válságainak kezdetei 
a XIX. század végén és a XX. sz. elején.

ílorazé, Ch. s L ’ histoire, Science naturelle.
(A történelem, mint természettudomány.
AÉSC, 1974. jan.-febr. t .28 , 1. 107-137.
A biológia elválaszthatatlan kapcsolatai a történettudománnyal.

Módszertan

Boserup, E .i Environnement, population et technologie dans les sociétés 
primitives.
(Környezet, népesség és technológia a primitív társadalmakban.) 
AÉSC, 1974. máj.-jun. t .2 9 , 2* 539-552.
Az élelmezéssel kapcsolatos technológiák mellett az egyéb/ szál
lítási, egészségügyi, hadviselési technológiákban bekövetkező 
változások közvetlen hatása a demográfiai tendenciákra; a de
mográfiai növekedés befolyása a környezetre és a nem agrárjel
legű technológiákra.

Hocquet, J.C .s Métrologie du sel et histoire comparée en Méditerranée.
(A só mérése és összehasonlító története a Földközi tenger 
vidékén.)
AÉSC, 1974. márc.-ápr. t .29 , 2 . 393-424.
Kísérlet egy egységes mértékrendszer meghatározására a helyi 
eltérések összehasonlítása alapján.

Manselli, B . : La religione popolare nel Medio Evos prime considerazioni 
metodologiche.
(Képi vallásosság a középkorban! alapvető módszertani szempon
tok. >
BBS, 19 74 . máj.-aug. t .58 , 1-2. 29-43.
A legújabb kutatási eredmények áttekintése. A kereszténység di
menziói a középkorban. A népi vallásosság súlya, jelentősége.



Kodedová, 0«: Pravidla pro vydání novodobj’ch historickych pramenu. Návrh.
(Az újkori történeti források kiadásának szabályai. Javaslat. 
CCH, 1974. 398-419.

Macchioro, A .: La storia dél pensiero economico fra storia e scienza.
(A gazdaságtan története a történelem és a társadalomtudományok 
között.)
NRS, 1974. máj.-aug. t .58 , 1-2. 1-28.
A politikai gazdaságtan fejlődése. Gazdasági doktrinák a XVIII- 
XIX. sz.-ban. Fogalmi elkülönítések a gazdaságtörténet ágazatai
ban.

Vovelle, M .: L ’ élite ou le mensonge des mots.
(Az elit vagy a szavak fikciója.)
AÉSC, 1974. jan.-febr. t .28 , 1. 49-72.
Kisérlet a felvilágosodás "elit"-jének meghatározására. Osztály
magatartások vizsgálata a vallásgyakorlatban. Az ideológia és 
kultura kapcsolatainak problematikája.

Hohenberg, P . : Migrations et fluctuations démographiques dans la Francé 
rurale 1856-1901.
(Demográfiai vándorlások és hullámzások Franciaország agrárnépee 
ségében 1836-1901 között.)
AÉSC, 1974 márc.-ápr. t .29 , 2 . 461-494.
Módszertani tanulmány a témára vonatkozó, rendelkezésre álló 
statisztikai adatok feldolgozására.
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(A történettudományi kutatások terén alkalmazott matematikai 
módszerek metodológiai problémái.)
ISzSzSzR, 1974. £. 89-103.
Az 1973. évi svédországi nemzetközi konferencián tartott elő
adásuk alapján irt elvi-módszertani cikk.

K pouzití statistickíeh metod v oblasti dejin cen
(A statisztikai módszerek felhasználása az ár-történet-kutatás 
területén.)
CCH, 1974. 4. 568-587.
A Prágai Károly Tudományegyetem filozófia-történelem karán 
tanuló diákkollektiva által 1973-ban készített munka rövidített 
változata.

Meyer, J , :  Quelques vues sur l ’ histoire des villes a l ’ époque moderne. 
(Betekintés a modern korszak várostörténetébe*;
AÉSC, 1974. nov.-dec. t .29 , 8. 1551-1568.
Módszertani kérdések, speciális vér ostorténeti problémák.

Sachs, I . :  Environnement et st.yles de développement.
(Környezet és fejlődési stilus.)
AÉSC, 1974. máj.-jun. t ,29 , 3 . 553-570.
Érvek és ellenérvek a gazdasági növekedésről. Az energiaforrá
sok, a környezet, a népesség problémái. Az ekológiai fejlődés 
utjai.

Manfred, A .: Zűr Verwendung von Lochkarten, elektronischer Datenverar-
beitung und statistischen Methoden in dér sowjetischen Hietorio- 
graphie.
(Lyukkártyák, elektronikus adatfeldolgozás és statisztikai mód
szerek alkalmazása a szovjet történettudományban.)
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JGO, 1974. 1. 88-124.
összegezi az elektronikus adatfeldolgozás eddigi eredményeit a 
hatvanas évek óta. összefoglalja az e tárgyban eddig megjelent 
legfontosabb száz publikációt.

Parrot, J .C .:  Genese d'une vilié moderne: Caen au 18. siecle.
(Egy modern város születése: Caen a XVIII. században.)
AHRF, 1974. jan.-márc. t .46 . 213. 89*110.
Metodológiai szempontok és feladatok az urbanisztika számára 
az 1944-ben lerombolt és újraépített Caen példája alapján.

Nemzetközi konferenciák

Le Colloque franco-hongrois d’Histoire sociale (Budapest, 17-21 mars 
1972).
(Francia-magyar társadalomtörténeti konferencia.)
AÉSC, 1974. jan.-febr. t .29 , 1. 208-211*
Budapest, 1972. márc. 17-21. Pach Z s .P ., Köpeczi B . , Elekes L . 
Székely Gy., Wellmann I « , Gunst P. referátumait ismerteti.

La V. settimana di Prato. 4-10 maggio 1973. Trasporti e sviluppo eco- 
nomico, secolo 13-18.
(Az 5. pratoi kongresszus. Szállitás és gazdasági fejlődés a
XIII-XVIII. században.)
NRS, 1973. jah.-ápr. t .57 , 1-2.
1973. május 4-10. Kiemeli Makkai L. referátumát: A közlekedés 
és a szállitás struktúrája a középkori Európa két nagy vidéke 
között.

Batowski, H .: Tagung dér Internationalen Kommission für Slavische Studi- 
en, Krakau, 29.-31. August 1973.
(Az Internationale Kommission für Slavische Studien tudományos 
ülésszaka, Krakkó, 1973. aug. 29-31.)
SOf, 1974. j>. 202-204.

Küttler, W .: Wissenschaf tlich.es Kolloquium ”Deutschland und die sla-
wifchen Völker zwischen den beiden Weltkriegen" und Grlindung 
dér Fachkommission "Geschichte dér slawischen Völker” beim 
Prásidium dér Historiker-Gesellschaft dér DDR.
(Tudományos ülésszak "Németország és a szláv népek a két világ 
háború között" c. témáról és az NDK Történelmi Társulat elnök
sége mellett "A szláv népek története" szakbizottság létre
hozása. )
JGSLE, 1974. 2. 171-176.
Berlin, 1973* dec. 6.

Venezia e Ungaeria nel Rinasciment0, 1973*
(Velence és Magyarország. Az MTA és a Fondazione Cini közös 
rendezésében Velencében tartott kongresszus.)
NRS, 1974. t .58. 2zÍ. 494-503.
1973. Benda Kálmán, Zimányi Vera és Teke Zsuzsa referátumainak 
Ismertetése.

Zasedání íeskoslovensko-mad’ arské historické komise v Brné 1-6. dubna
1974.
(A csehszlov ák-magyar történész vegyesbizottság brnói tanács
kozása.
CCH, 1974. 5. 789-790.
1974. ápr. 1-6.



Angermann, N . : 27. Baltiscb.es Historikertreffen 197^•
(A Baltikum történetével foglalkozó történészek 27. találkozója 
197M
JGO, 1974. 4. p.635.
Göttinga, 1<574. jun. 8-9.

Wessely, K.j Integrationsprobleme in Őst und West. 4. Weltkongress dér 
Internationalen Volkswirtschaftlichen Gesellsctiaft, Budapest, 
19-24. August, 1974, - X. Internatlonales Seminar des Zentrums 
für Studien und Fórschungen über wirtschaf tliche und soziale 
Probleme (OBSES), Yenedig, 29-31. August, 1974.
(Integrációs problémák Keleten és Nyugaton. A nemzetközi nép
gazdasági Társaság 4. világkongresszusa, 1974. augusztus 19-24.
- A gazdasági és társadalmi problémák tanulmányozására alakult 
központ [CESES] 4. nemzetközi szemináriuma. Velence.)
ÖO, 1974. 4 . 430-440.
1974. aug. 29-31.

Nekrológok

Schramm, G .: Oskar Bartel.
JGO, 1974. 4 . 639-640.
A neves lengyel reformáció-történész halála alkalmával irt 
nekrológ. 1893. okt. 24. - 1973. nov. 5.

Hafner, St .: Balduin Saria.
(Balduin Saria.)
00, 1974. 4 . 450-451.
Nekrológ a neves szlavista régészprofesszor halálára. 1893. 
jun.5. - 1974. jun.3.

Eckhardt, Th.i Josef Matl.
(Josef M atl.)
00, 1974. 4 . 448-449.
Nekrológ a neves szlavista halála alkalmából. 1897* márc.10. -
1974. jun .12.

Egyetemes történet

(A Kaukázuson-tuli népek ókori és koraközépkori történelmének 
néhány historiográfiai kérdése.)
ISzSzSzE, 1974. 1 . 64<>-82.
A komparatisztika módszereivel vizsgálja az adott régió korai 
osztály társadalmainak tipológiáját, a feudalizmus eredetét, 
valamint az e kérdésekkel kapcsolatos forráskiadványokat. A 
szerző a Kaukázuson-tuli terület történetírásának periodizáció
jával is foglalkozik, különös tekintettel az itteni marxista 
historiográfia kialakulására.

Grigoriadou, L .i Tradition et Création. Notes sur le systeme figuratif 
byzantln,
(Hagyományok és alkotás. Megjegyzések a bizánci ábrázoló rend
szerhez.)
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AÉSC, 1974. márc.-ápr. t .29 , 2 . 337*348.
Egy megszilárdult ábrázolási rendszerben milyen lehetősége van 
a művészi invenciónak és alkotásnak?

Strzelczyk, J . :  Siowianie na poiudniowym Pogórzu Harzu i na Ziotej Niwie. 
(Szlávok a déli Harz-hegységben és a Goldene Auén.)
PH, 1974. 2. 223-242.
Régészeti,“ nyelvészeti és etnográfiai adatok alapján megálla
pítható, hogy a szlávság a VII-VIII. században nyomult be Thü- 
ringiába, a IX-X. században szervezett politikai keretek között 
élt, és a német kolonizáció ellenére még a XIV* században is 
kimutatható*

Queller, D.E. - Compton, Th.K. - Campbell, D.A.s The fourth crusadei the 
neclected majority.
(A negyedik kereszteshadjárat: a figyelemre nem méltatott több- 
ség.)
Sp. Tol.49. 197^. 2 . 441-465.
A hadjárat kettészakadt vezetése, a leszakadt többség csoport
jainak vizsgálata, ezek motivációi. Miért nem jutott el a had
sereg nagy része a Szentföldre?

Kaminsky, H.r The early career of Simon de Cramaud.
(Simon Cramaud pályafutásának korai évei*)
Sp. Vol.49. 1974. 1* 499-534.
Alexandriai, pátriárka, az 1409* évi pisai tanácskozáson ő fosz
totta meg mind az avignoni, mind a római pépét a rangjától. 
Milyen élettapasztalatok készítették elő őt az egyházszakadás 
megszüntetésére.

Rosenstein, B.H. - Little. L .K .:  Social meaning in the monastic and 
mendicant spiritualities.
(Társadalmi célok a szerzetes- és koldulórendek szellemiségé
ben. )
FPf 1974. máj. 62. 4-32.
összefüggés a szerzetesrendek alapelvei és a társadalom domi
náns jelenségei között; a bencésrend imádsága válasz a feudális
korszak öldöklő háborúira, a koldulórendek szegénysége a növek
vő urbanizáció pénzharácsolására* Mindkét példa elfogadható mo
dellt dolgoz ki kora morális problémáinak megoldására.

Makdisi, G*s The scholastic method in medieval educationx an inquiry 
intő its origins in law and theology.
(A skolasztika módszere a középkori oktatésban: a jogban és 
teológiában gyökerező eredete*;
Sp. Vol* 49. 1974. 4* 640-661*

Berger, D . : Gilbert Crispin, Alán of Lilié and Jacob ben Reuben - a study 
in the transmission of medieval polemic.
(Gilbert Crispin, Alán of Lilié és Jacob ben Reuben* tanulmánya 
középkori vitairatok hagyoményozódósáról.)
Sp. Vol. 49* 1974. 1* 34-47*

Urban, W .: Drogi rozwoju reformacji w Srodkowo-Wschodniej Europie.
(A reformáció fejlődési utjai Közép-Kelet-Európában.;
KH, 1974. 1* 19-32.
A német eredetű polgárság lutheri reformációja Magyarországon 
és Lengyelországban, a nemesi nemzeti reformáció (elsősorban 
Csehország és Lengyelország), valamint a plebejus-humanista, 
radikális reformáció a XVI. században*.



Sohulze,

Topolski,

Hroch, M.

Bérenger,

Ashworth,

Orton, L.

Lemke, H.

Gordon, M

Kovác, D.

W.j Bér Windische Bauernaufstand von 1573. Bauernaufstand und 
feudale Herrsctiaft lm spaten 16. .fcahrhundert,
(A vend parasztfelkelés 1575-ban. Parasztfelkelés és feudális 
uralom a késői XVI. században.)
SOf, 19 74 . p .15-61.
Részetesen elemzi a kelet-európai parasztfelkelések sajátossá- 
gait és különbségeit.

J .i  Commerce des denrées agricoles et oroissance économique 
de la zone baltique aux XVI® et XVII® siecles.
(Mezőgazdasági termények kereskedelme és gazdasági növekedés 
a/ balti zónában a XVI-XVII, században.)
AESC, 1974. márc.-ápr. t .29 , 2. 425-455.
A növekvő terményexportot ösztönző fő gazdasági tényezők. Az 
export gazdasági hatása a szállító országok gazdasági életére.

i Krlze feudalsmu 1 7 . století. (K v^sledkum mezinárodnf diskuse 
poslednlho desitileti.)
(A XVII, századi feudalizmus válsága. [Adalék az utóbbi évti
zedben lezajlott vita eredményeihez.3)
CÜH, 1974. 5 . 735-763.

J . :  Le probleme du ministériat au XVIIe sieole.
(A miniszterség kérdése a X VH . században.)
AESC 19 74 . jan.-febr, t .2 8 ., 1. 166-192.
A XVII. századi európai állam politikai struktúrája. Az egy 
személyre koncentrált kegyeno-rendszer kialakulása, majd visz- 
szafejlődése Franciaország és Ausztria példája alapján. A kor 
ideológiai érvelése a rendszer megdöntése érdekében.

W.i Indu strialization and the economic integration of nine- 
teenth-century Europe.
(Iparosodás és gazdasági integráció a XIX, sz.-l Európában.) 
ESB, Vol. 4. 1974. 4 . 291-315.

D. 1 Did the Slavs speak Germán at their first congress?
(Németül beszéltek-e a szlávok első kongresszusukon?)
SR, Vol. 33. 1974. 2 . 515-521.
Szükség lett volna egy közös nyelvre, de 1848-ban, a nemzeti 
fellángolás tetőfokán ez elképzelhetetlen volt, a nemzeti ön
érzet megsértése nélkül.

: Grossbritannien und die deutsch-russischen Verhandlungen über 
Persien und die Bagdadbahn nach dér Zusammenkunft in Potsdam 
1910-1911.
(Nagybritannia és a német-orosz tárgyalások Perzsiáról és a 
bagdadi vasútról a potsdami találkozó után 1910-1911.)
JGSLE, 1974. 2 . 115-145.
A bagdadi vasút építésének története,

,R .I Domestic conflict and the origins of the First World Wari 
the British and Germán cases.
(Belső ellentétek és az első világháború keletkezései az angol 
és a német eset.)
JMH, 19 74. jun. t .46 . 2 . 191-226.
Uj alapelvek és szempontok a nemzetközi konfliktusok vizsgála
tához.

i Zákulisie a véznám salzbursk^ch rozhovorov medzi Nemeckom a 
Rakusko-Uhorskom v lete 1918.
(Németország és Ausztria-Magyarország salzburgi tárgyalásai
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1918. nyarán. Ezek jelentősége, kulisszái.)
HC, 1974. 1. 25-47.

Laubach, E.i Maltzans Aufzeichnungen über die letzten Torgánge íor dem 
Absohluee des Hapallo-Vertrages. Bemerkungen zu ihrer Text- 
und Uberlieferungsgeschichte.
(Maltzan feljegyzései a Rapallo-egyezmény lezárás előtti utol
só eseményeiről. Megjegyzések annak szöveg- és átadás-történe
téhez.)
JGO, 1974. 4 . 556-579.
Báró Mait zen, a külügyi hivatal keleti osztályának vezetője 
naplót vezetett ápr. 4-től április 17-ig. A napló teljes szö
vege, forráskritikai megjegyzésekkel.

lEdwards, P.G.s Brltain, fasoist Italy and Ethiopia, 1925-1928.
(Anglia, a fasiszta Olaszország és Etiópia 1925-1928.)
ESR, Vol.4. 1974. 4 . 359-374.
Az angol-olasz jegyzékváltás 1925 decemberében és az olasz-eti- 

I óp barátsági szerződés 1928 augusztusában.

Eaboulet, G .! La Francé et l ’Angleterre face au conflit sino-janonals.
(1937-1939).
(Franciaország, Anglia és a klnai-japán viszály. 1937-1939.) 
RHD, 1974. jan.-jun. t .80 . 1-2. 112-114.
A távol-keleti események európai összefüggései.

Salechov, If. 1 Zűr bürgerlichen Verfálschungen dér antisowjetischen Poli- 
tik dér Westmachte am Torabend und zu Beginn des zweiten Welt- 
krieges.
(A nyugati hatalmak szovjetellenes politikájának polgári meg
hamisítása a második világháború előestéjén és kezdetén.)
JGSLE, 1974. 2 . 53-76.
Az ujabb USA-Uell, nyugatnémet, francia és angol visszaemléke
zések, tudományos népszerűsítő munkák. A legismertebb "Őst- 
forschereket" említi.

»arricau, R . : Les efforts de Pie CII en faveur des victimes de la guerre 
et du rétablissement de la paix. 1939-1943.
(XII. Pius erőfeszítései a háború áldozataiért és a béke hely
reállításáért 1939-1943.)
RHD, 1974. jan.-jun. t .8 0 . 1-2, 145-162.
Az 1965-1969 között kiadott öt kötetnyi forrásanyag alapján.

eeber, E . :  Die volksdemokratksche Revolution in Mlttel- und SüúDst- 
europa als kontinuierlichen revolutionárer Prozess und ihr 
Einfluss auf die Herausbildung des SDZialistischen Waltsystems. 
(A népi demokratikus forradalom Közép- és Dél-Kelet-Európában, 
mint forradalmi folyamat és befolyása a szocialista világrend- 
szer kialakulására.)
JGsLE, 1974. 1 . 21-55.

(A nyugat-európai és az újkori történelem kutatása a Szovjet
unió Tudományos Akadémiáján,)
MJI, 1974. 2 . 20-41.
A SzUTA 250. évfordulója alkalmából összeállítás az 1917-től 
napjainkig folyó nagyszabású kutató munkáról. Magyar vonatko
zási a háromkötetes Magyarország történet, L .N . Nyezsinszkij és
A .I . Puskás Írásai a felszabadulás utáni korszakról, dokumentum- 
kötet a magyar internacionalistákról, valamint Varga Jenő három 
müve.
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Anglia

Aronstam, B .A .: Popé Leó IX and Englandi an unknown letter.
(IX. Leó pápa és Anglia: egy eddig ismeretlen levél.)
Sp, Vol. 49. 1974. 535-541.
A canterbury-i érseknek válaszlevél, jogi tanács. Hitka doku
mentum a pápai levelezésben, főleg a X I. században. A levél ma
ga X III. sz.-i másolat.

Kirchner, W. i State and anabaptista in the sixteenth century: an 
economio approach.
(Állam és anabaptisták a XVI. századbani gazdasági megköze
lítés. )
JHH, 1974. márc. t .46 . 1. 1-25.
Az anabaptisták társadalmi összetétele, státusa, gazdasági 
helyzete, az ellenük irányuló állami intézkedések gazdasági 
inditékai.

Mitchinson, E . :  The making of the old Scottish poor law.
(A régi skót szegény-törvény megfogalmazása.)
PP, 1974. máj. 5^. 58-93.
Az angol és skót szegény-törvény közti alapvető eltérések 
V i z s g á l a t a ,

Lucas, P . : A colleotive biography of students and barristers of
Lincoln’ s Inn. 1680-18041 A study in the "aristocratic re- 
surgence" of the eighteenth century.
(ALincoln’ s Inn joghallgatóinak és ügyvédjeinek kollektív 
életrajza. 1680-1804. Tanulmány a XVIII. század "arisztokrata 
újraéledéséről".)
JMH, 1974. jun. t .46 . 2 . 227-261.
Szociológiai felmérés a XVII-XVIII. század angol jogászkollé
giumairól.

Beier, A .L .: Vagrants and the social order in in Elizabethan England.
(Csavargók és a társadalmi rend az Erzsébet-kori Angliában.)
PP, 1974. aug. 64. 3-29.
A csavargásra kényszerítő gazdasági-társadalmi tényezők, a 
csavargók foglalkozás, életkor, mozgási körzet, stb. szerinti 
vizsgálata, a koítársak álláspontja.

ProtherD, J . :  ffilliam Benbow and the concept of the "generál strike". 
(Wllliam Benbow és az "általános sztrájk® elképzelése.)
PP, 1974. máj. 62, 132-171.
W. Benbow helye a XIX. század első felének radikális mozgalmai
ban, sztrájkot hirdető röpiratának elemzése.

Dewey, C .: Celtic agrarian legislation and the celtic revivalj^ historioist 
ijnplioations of Gladstone’ s Irish and Scottish land acts 1870- 
1886.
(A kelta agrár törvényhozás és a kelta ujraéledési Gladstone 
ir és skót földtörvényének történelmi vonatkozásai, 1870-1886.) 
PP, 1974. aug. 64. 30-70.
Kialakult társadalmi normák, örökölt értékrendszerek figyelem- 
bevétele a törvényhozásnál.

Arnold, R .: The'"Revolt of the Eleid" in Kent. 1872-1879.
(A kenti "földfsrradalom" 1872-1879-ben.)
PP, 1974. aug. 64. 71-95.
A kenti agrárlézadás helye a XIX. századi munkásmozgalmakban.
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Laqueur, Th.W. - Sanderson, M. - Dinwiddy, J .E . - Baxter, J.Ii. - Donnally, 
F .K .i Xiiteraoj and sooial mobility in the industrial revolution 
in England.
(Irni-olva^nitudás és társadalmi mobilitás az ipari forradalom 
idején Angliában.)
P P ,  1 9 7 4 .  a u g .  5 4 .  9 6 - 1 3 5 *
Hozzászólások M. Sandersonnak a Pást and Present 56, számában 
megjelent fenti cimii cikkéhez,

Ausztria 

(Osztrák-Magyar Monarchia)

Graff, T h .: Untersuchungen zűr Geschichte dér Franziskaner-Observanten in 
Graz 1463-1600.
(Kutatások az obszerváns ferencesek történetéhez Grazban 1463- 
1600 között.)
HJSG, 1973-1974, 5=6. 9-26.

Thomas, Ch.s "Moderación dél poder". Zűr Entstehung dér geheimen Voll- 
macht für Ferdinand I .  1531.
("Moderación dél poder". I .  Ferdinand titkos teljhatalmának ke
letkezése.)
MÖS, 1974. t .27 . 101-140.
A bécsi levéltárban található eredeti okirat és annak forrás- 
kritikája. A "moderación dél poder" Ferdinánd sajátkezű bejegy
zése.

Tapié, V.Xj. :  Le legs de Marie-Thérese.
(Mária Terézia hagyatéka.)
EHD, 1974. jac.-jun. 88, 1-2.
A Mária Terézia birodalmához tartozó népek közös civilizáció
jának továbbélése a kultura, az erkölcs, az intézmények terén.

Balisch, A.i Die Entstehung des Exerzierreglements von 1749. Ein Kapitel 
dér Militárreform von 1748-1749.
(Az 1749.évi gyakorlati szabályzat létrejötte. Az 1748-1749. 
évi katonai reform egy fejezete.)
MÖS, 1974. 27. 170-194.
A gyakorlati szabályzat fejlődése: a birodalmi haditanács terve 
az általános rendezésre) az 1737. évi általános szabályzat; a 
reform előjátéka 1737-1748.

Adler, P h .J .: Habsburg school reform among the Ortodox mlnoritlés, 1770- 
1780.
(Habsburg iskolareform az ortodox kisebbség körében, 1770- 
1780.)
SH, Tol. 33. 1974. 1 . 23-45.

Sauer, M .: Zűr Reform des österreichischen Levante-Konsulate im Vormárz.
(Az osztrák levantei konzulátusok reformja a márciust megelőző 
időszakban.)
MÖS, 27. 1974. 195-237. ,
Reformtervek és reformok, 1814-1831. Általános reformok 1846- 
1847-ben.
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Wessely,

Pesa, V.

Hlavac,

Peyfuss,

Schober,

Martinék,

Gawercki,

Suppan, A

K . : Suppltmentárbibliographie zűr österrej_chischen Militár- 
grenze.
(Kiegészítő bibliográfia az osztrák katonai határőrvidék tör
ténet éhez.)
00, 1974. 3. 280-328.
A katonai határőrvidék megszüntetésének 100. évfordulója alkal
mából a Hadtörténeti Intézet által kiadott bibliográfia kiegé
szítése, mintegy 250 körűire becsülhető címszóval. Ennek leg
alább egyharmada magyar szerző müve*

s Sociálne demokxatické hnuti v habsburské monarchii v letech 
1868-1874.
^Szociáldemokrata mozgalom a Hasburg Monarchiában 1868-1874.) 
CŐH, 1974. 6. 808-847.
A neudörfli kongresszus 100. évfordulójára.

: Die Armeereorganisation dér Jahre 1881-1883 in dér Donau- 
Monarchie.
(A hadsereg újjászervezése a Duna-monarchiában 1881-1883-ban.) 
MÖS, 27- 1974. 238-275.

M .D .: Die rumánische Propaganda in dér "Makedonische Frage” im 
Jahre 1898. Ein Bericht des Österreich-Ungarischen Vizekonsuls 
in Monastir.
(Román propaganda a "makedón kérdésben" 1898-ban. A monastir1 
osztrák-magyar konzulhelyettes jelentése.)
MÖS, 27. 1974. 276-294.

R .: Belmonte und Aehrenthal. Österreichisch-Vatikanische Be- 
ziehungen im Schatten dér Wahrmundaffáre.
(Belmonte és Aehrenthal. Osztrák-vatikáni kapcsolatok a Wahr- 
mund-affaire árnyékában.)
MÖS, 27. 1974. 295-336.
Az osztrák-magyar kormányzat diplomáciai ellentéte a Vatikán
nal.

M .: K problému struktury státniho uredníctva v Cechách na 
pocátku 20. století.
(Adalék a csehországi állami hivatalnokok struktúrájának prob
lémájához a XX. század elején.)
SH, 1974. 2 1 .köt. 75-117.

D. - Wolfgramm, E . : Kleinbürgertum und nationale Frage in den 
böhmischen Lándern zu Beginn dér Periode des Imperialismus.
Zűr "Deutschen Arbeiterpartei" und ihrem "Trautenauer Prog- 
ramm" 1904.
(Kispolgárság és nemzeti kérdés a cseh országrészben az im
perialista korszak kezdetén. "A Német Munkáspárt" és annak 
"Trautenaui programmja" 1904.)
Az osztrák és a cseh munkásmozgalom közös haladó hagyományai.
Az 1882. évi linzi és az 1904* évi trautenaui program.

.: Ausnahmszustand in Erwágung* Die Verhandlungen über im Kriegs- 
fall zu erlassande Ausnahmsverfügungen für Kroatien-Slavonien 
im Frühjahr 1909,
(A kivételes állapot megfontolása. Tárgyalások a háború esetén 
bevezetendő kivételes rendelkezésekről Horvátorszáss-Szlavóniá- 
ban 1909. tavaszán.)
00, 1974. 2 . 254-268.
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Mandlerová, J . :  Vyvoj Hárodohospodárského ústavu pri Ceské akadémii v 
letecti 1914-1918.
(A Cseh Akadémia mellett működő Nemzetgazdasági Intézet fejlő
dése 1914-1918-ban.)
SE, 19 74 . 2 1 .köt. 119-158.

Cles, D . : Dle Propagandatátigkeit Gabriele D’Annuzios gegea Österreich- 
Ungarn 1914-1918.
(Gabriele D’Annuzlo propagandatevékenysége Ausztria-Magyarorszég 
ellen 1914-1918-ban.)
MIÖG, 1974. 2£. 537-384.
D'Annuzio un. "irodalmi nacionalizmusának" hatása az olasz köz
véleményre.

Obad, S.i Josip Smodlaka i agrarno pitanje u Dalmaciji uooi prvoga 
svjetskog rata.
(Josip Smodlaka és az agrárkérdés Dalmáciában az első világhá
ború idején.)
CSP, 1974. 1. 57-71.

Broucek, P . : Chef des Generalstabes und Oberster Kriegsherr. Aus den
Erinnerungen des Feldmarchalleutnants Alois Klepsch-Kloth von 
Boden, K .u .k . delegierten im deutBchen Grossen Hauptquartier, 
1915-1918.
(A vezérkar főnöke és legfelsőbb hadúr. Alois Klepsch-Kloth 
von Eoden a német főhadiszállásra delegált k.u.k. altábornagy 
emlékeiből.)
MÖS, 27. 1974. 385-404.
Bövid bevezető szöveg után részletek a visszaemlékezésből.

Kerekes, L . :  Zus Aussenpolitik Ottó Bauers 19I8-I9 19 . Die "Alternative” 
zwischen Anschlusspolitik und Donau-konföderation.
(Ottó Bauer külpolitikája 1918-1919. Az Anschlusspolitika és a 
Duna-konföderáció közötti "alternatíva".)
VZ, 1974. 1. 18-45.

Botz, G .: Wien und Osteuropa dem Anschluss. Die Bolle des Wiener Bürger-
meisters in dér nationalsozialistischen Aussenpolitik des Jahres
1938.
(Bécs és Kelet-Európa az Anschluss után. Bécs polgármesterének 
szerepe a nemzeti szocialista külpolitikában 1938-ban.)
ÖO, 1974. 2. 113-122.
Seyss-Inquart, és Neubacher polgármester szerepe.

Trummer, M .: Dér Beitrag dér Grazer Slavistik zum Studium Südost-Europas.
(A grazi szlavisztika hozzájárulása Dél-Kelet-Európa tanulmá
nyozásához.)
ÖO, 1974. I .  269-279.
1971-ben volt a grazi Szlavisztikai Intézet fennállásának 100 
éves évfordulója. Munkásságának áttekintése.

Plaschka, B .G .: In Zeichen dér "Österreichischen Forschungskonzeption".
(Az osztrák kutatási koncepció jegyében.)
00, 1974. 2. 180-191.
Beszámoló az österreichische Őst- und Südosteuropa-Institut te
vékenységéről az 1 9 7 3 . évben.

Stadler, G . : Zwanzig Jahre Forschungsinstitut für den Donauraum.
(Busz éves a Forschungsinstitut für den Donauraum.)
00, 1974. 1. 82-84.
Az intézet-20. közgyűlése, Linz, 1973. nov. 24.
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Mazohl-Wallnig, B . : Auf den Spuren dér österreichischen Geschichte in 
italienischen Archiven.
(Az osztrák történelem nyomában az olaszországi levéltárakban.) 
MÖS, 27. 1974. 451-439.
Főleg a milánói és a római levéltárak anyagairól.

Bulgária

Lewin, E . : Zűr Diskussion iiber den bulgarischen antifaschistischen Sep- 
temberaufstand 1923 in dér revolutionáren deutschen Arbeiter- 
bewegung.
(Vita az 1923. szeptemberi antifasiszta bulgár felkelésről a 
német forradalmi munkásmozgalomban.)
JGsLE, 1974. 2. 177-185.
A felkelés értékelése.

Csehszlovákia

Haubelt, J . :  Pocátky historiografické práce Gelasia Dobnera.
£G. Dobner történetirói munkásságának kezdete.)
CCH, 1974. 5 . 703-734.
Adalék a csenszlovák történetirás történetéhez. G. Dobner, 
1719-1790.

Unterberger, B .M .: The árrést of Alice Masaryk.
(Alice Masaryk letartóztatása.)
SR, Vol. 33. 1974. 1. 91-106.
Bebörtönzése hazaárulásért az I .  világháború első éveiben, és 
ennek szerepe az Ausztria-Magyarország elleni érzelmek kiala
kulásában.

Scerbakov, J .N .:  6eskoslovenstíwinternacionalisté a formováni ideove 
politické základny KSC.
(A csehszlovák internacionalisták és a CsKP eszmei-politikai 
^lapjának formálódása.)
CÖH, 1974. 4 . 503-532.

Fuchs, G .: Imperialismus Yymarské republiky a zivotní zájmy ceského a 
slovenského národna.
(A Weimari Köztársaság imperializmusa; a cseh és a szlovák nem
zet érdekei.)
CÖH, 1974. 2- 361-384.
Részletes német rezümével.

Cada, Y , i  Politika Republikánské strany na pocátku veiké hospodárské kri- 
ze.
(A Köztársasági Párt politikája a nagy gazdasági válság ele-

5íQ-)
CCH, 1974. 3 . 329-360.
Részletes nemet rezümé.

Podrimavski, M .: Kollárovská a sturovská koncepcia národného vívinu v 
ideovom spore medzi hlasistami a vedením Slovenskej národnej
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Melichar, 

Bradter, 1

Broffc, M. 

Mlynskí, 

Miinek,

Coleman, 

Wemple, S

Bachrach, 

llundy, J,

strany.
(A nemzeti fejlődés Kollár és Stur féle koncepciója a hlaszis- 
ták és a Szlovák Nemzeti Párt között folyó eszmei vitában.)
HC, 1974. 4. 565-573.

Y.i Nekteré otázky obrany Ceskoslovenska v roce 1938. 
{Csehszlovákia védelmének néhány kérdése 1938-ban.)
CCH, 1974. 2* 321-328.

3. > Die Beuer-Gruppe im Kampf um die Einheit dér antifaschis- 
tischen deutschen Emigranten aus dér CSE.
(A Beuer-csoport harca a Csehszlovák Köztársaság német emig
ránsainak egységéért.)
JGSLE, 1974. 2 . 187-197.
1939 . márc. l5 . után a protektorátus kikiáltása után, a Francia 
országban és Angliában élő polgári, haladó gondoslkodásu politi 
kusok antifasiszta harcairól ad tájékoztatót.

: K základním vojenskjm probléműm Slovenského národního povstání 
(A Szlovák Nemzeti Felkelés alapvető katonai problémái.)
HŐ, 1974. 4. 513-539-

J . : Dvadsetpet let cirkevních zákonu V Ceskoslovensku.
Ü25 évesek az egyházi törvények Csehszlovákiában.)
CCH, 1974. 5 . 663-672.

J .j  Ostforschung a nejnovejsí dejiny Ceskoslovenska.
(Az Ostforectíung és Csehszlovákia legújabb története.)
CÖH, 1974. 6 . 871-889.

Franciaország

E .E .i  L ’ infanticide dans le Haut Moyen Age.
(Csecsemőgyilkosság a kora középkorban.)
AÉSC, 19 74 . márc.-ápr. t.29 , 2. 315-335.
A Karoling-korszak jobbágytársadalmának családstrukturája egy 
IX. századi, Saint-Germain-des-Prés-i lajstrom alapján.

.F .i Claudius of Turin’ s organic metaphor or the Carolingian 
doctrine of corporations.
(Torinói Claudius organikus metaforája vagy a korporációk Ka- 
roling-kori elmélete.)
Sp. Tol. 49. 1974. 2.222-237.
A Karoling-kori politikai gondolkodás; az állam és az egyház, 
mint két különálló "testület" viszonya.

B .S .i Military organization in Aquitaine under the early 
Cár olingiáns.
(Katonai szervezet Aquitaniában a korai Karoling időszakban.) 
Sp, Vol. 49. 1974. 1, 1-33.
Hagy Károly hadseregének kialakulása.

Í Noblesse et hérésie. Une famille catharei les Maurand. 
(Nemesség és eretnekség. Egy katar családi a Maurand-ok.) 
AÉSC, 1974. szept.-okt. t.29 , £. 1211-1223.
Eretnekek a X II. századi Toulouse-ban.
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Chenu, M.D. i Civilisation urbaine et theologie: 1 Ecole de Saint-Victor 
au X IIe siecle.
(Városi civilizáció és theológia* a Szent Viktor iskola a X II. 
sz.-ban.)
AÉSC, 1974. suept.-okt. t.29« 1253-1263.
A Párizs környéki Saint-Victor apátság szellemi hatása.

Shahar, S ,: Le catharisme et le début de la Cabale.
(A katarizmus és a Kabala kezdetei.)
AÉSC, 1974* szept.-okt. t .29, J?. 1185-1210.
Kapcsolat a X III. sz.-i délfranciaországi kabalisták és az 
albigens eretnekek között.

Guerraau, A .: L ’ atelier monétaire royal de Mácon. 1239-1421.
(A Macon-i királyi pénzverő miihely. 1239-1421.)
AÉSC, 1974. márc.-ápr. t .29, 2. 369-387.
A műhely ember állománya, nemesfém-ellátása, termelése, jöve
delme .

Geremek, B . : Criminalité, vagabondage, paupérisme: la marginalité a 
l ’ aube des temps modernes.
(Bűnözés, csavargás, pauperizmus* a társadalom perifériái az 
újkor hajnalán.)
RHMC, 1974. ju l .-szept. 21. 337-375.
A kollektív pszichológia reagálása, a hatóságok állásfoglalása 
a társadalom legalsó rétegeivel kapcsolatban a XV-XVI. század
ban.

Chartier, R. * Les élites et les gueux. Quelques représentations. (XVI- 
XVII6 siécles.)
(A kiválasztottak és a nyomorultak. Néhány ábrázolás róluk. XVI-
XVII. sz.)
RMHC, 1974. jul.-szept. 21. 376-388.
A középkor felfogásával szemben az uj, XVI-XVII. századi menta
litás kialakulása a társadalom kitaszítottjairól.

Charpentier, P , : Le renouvellement de l ’ alliance avec les Suisses en 
1564.
(A svájciakkal való szövetség felújítása 1564-ben.)
PHD, 1974* jan.-jun. t .88 . 1-2. 21-43.
Nicolas de la Croix diplomáciai küldetése,

Morineau, M ,: Lyon l ’ italienne, Lyon la magnifique.
(Az olasz Lyon, a nagyszerű Lyon.)
AÉSC, 1974. nov.-dec. t .29 . 6. 1537-1550.
A XVI. szézadi lyoni kereskedelem, városi társadalom, városi 
élet.

Pillorget, R ,: Un incident diplomatique francoturc sous Louis X III .
(Egy francia-török diplomáciai incidens X III . Lajos uralkodása 
a latt ,)
RHD, 1974.jan.-jun. t .88 . 1-2. 44r58.
A török rablók Földközi-tengeri kalóztevékenysége, a 
marseillei nép haragja,1620.

Dessert, D . : Finances et société au XVIIe siecles* a propos de la 
Chambre de Justice de 1661.
(Pénzügyek és társadalom a XVII. században? az 1661. évi Igaz
ságügyi Kamara.)
AESC, 1974. jul.-aug. t.29 . 4. 848-881.
A XVII. sz.-i Franciaország nagy pénzügyleteit kézben tartó 
társadalmi csoport homogén volta, a kamarai tisztogatás hatás- 

. ta lanság a.
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Depauw, J . ;  Pauvres, pauvres mendiants, mendiants valides ou vagabonds? 
Les hésitations de la législation royale.
(Szegények, szegény koldusok, munkaképes koldusok vagy csavar 
gók? A királyi törvényhozás bizonytalanságai.)
RHMC, 1974. jul.-szept. t .21 . 4-01-418.
A XVII-XVIII. századi kategóriák változásai Franciaországban 
a társadalom legalsó rétegeinek osztályzásánál.

Le Roy Ladurie, E . : Révoltes et contestations rurales en Francé de 
1675 a 1788.
(Vidéki lázadások és összetűzések Franciaországban 1675-1788 
között.)
AÉSC, 1974. jan.-febr. t.28 . 1. 6-22.
A XVII. századi parasztfelkelések jellege. Lassú "antifeudá- 
lis" átalakulásuk.

Caspard, P.s Conceptions prénuptiales et developpement du capitalisme 
dans la Principauté de Nauchátel, 1678-1820.
(Házasság előtti fogamzás és a kapitalizmus fejlődése Neu- 
ch-átel tartományban. 1678-1820.)
AÉSC, 1974. jul.-aug. t .29 . 4 . 989-1008.
A gazdasági változások-okozta társadalmi átalakulás érezhető 
demográfiai hatása.

Furet, F. - Sachs, W .: La croissance de 1* alphabétisation en Francé. 
(Az irni-olvasnitudás növekedése Franciaországban.) 
XVIIIe-XIXe ^iecle.
AÉSC, 1974. máj.-jun. t.29 . 1. 714-736.
Felhasználható források, módszer az adatok feldolgozására.

Ligou, D .: La ma9onnerie en 1771-1772.
(A szabadkőművesség 1771-1772-ben.)
AHRF, 1974. jan.-márc. t .46. 215. 15-^38.
A Grand Orient de Francé szabadkőműves páholy alapítása.

Lachiver, M .: La fraude et les fraudeurs: a propos du commerce du vin 
dans la partié occidentale de l ’Ile-de-France au XVIII6 
siecle.
(A csalás és a csalok? az Ile-de-France nyugati részének bor
kereskedelméről a XVIII. században.)
RHMC, 1974. jul.-szept. t.21 . 419-439.

Bien, D .D .: La réaction aristocratique avant 1789* l ’ exemple de l ’ armée 
(Arisztokrata reakció 1789 előtt: a hadsereg példája.)
AÉSC, 1974. jan.-febr, t .28 . 1. 23-48., t .29 . 2. 505-534. 
Nemesi offenziva a társadalmi hierarchia kialakult rendjének 
fenntartására, "outsiderek" behatolási törekvései a született 
nemesség közé.

Soboul, A .: La franc-ma9onnerie et la Révolution fran9aise.
(A szabadkőművesség és a francia forradalom.)
AHRF, 1974. jan.-márc. t .46 . 21£. 76-88.
A kérdés historiográfiája.

Mitchell, H * : Resistance to the Révolution in Western Francé.
(Ellenállás a forradalommal szemben Nyugat Franciaországban.) 
PP, 1974. máj. 6^. 94-131.
Az uj társadaImi rendet hevesen visszautasitó, de a régivel 
is szembeforduló agrárközösségek ellenállásának gyökerei.
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Erpeldinger, M. - Lefebvre, C . : Les misérables sous la Révolution. 
Districts de Lilié et de Douai.
(A nyomorultak a forradalom alatt. Lilié és Douai körzete*) 
AHRF, 1974. ápr.-jun. t.46 . 216, 164-186.
A nyomor kvantitatív és kvalitatív felmérése Franciaország 
északi vidékein a forradalom alatt.

Maeght, X .: Deux journaux du département du Nord en 1792.
(Két újság az északi megyében 1792-ben.)
AHRF, 1974. ápr.-jun. t. 46. 216. 187-235.
Az l/92« esztendő eseményeinek mérlege két, egymástól eltérő 
profilú újság tükrében.

Andrews, R,M.: Réflexions sur la Conjuration des Égaux.
(Gondolatok az Egyenlők összeesküvéséről.)
AÉSC, 1974. jan.-febr. t. 28. 1. 73-106.
Kutatási szempontok a francia Forradalom politikai stabilizá
ciójához, 1795-1796.

Le Bikán, A .: La franc-maconnerie dans les colonies francaises du XVIII6 
siecle.
(A szabadkőművesség a XVIII. sz.-i francia gyarmatokon.)
AHRF, 1974. jan.-márc. t. 46. 215. 39-62.
A páholyok szerepe és jelentősége a gyarmati társadalomban.

Marchand, P h .: L*enseignement secondaire dans le département du Nord au 
lendemain de la Révolution et la lói de floréal an X.
(A középiskolai oktatás az északi megyében a forradalom másnap
ján és a X, óv virágzás hónap 11-i törvény. £1802. m á j .l .] .)  
AHRF, 1974. ápr.-jun. t.46 . 216. 235-260.
Milyen mértékben szakította meg a forradalom az Ancien Régime 
középiskolai oktatásának folytonosságát. Ellentmondások az ál
lami és a városi oktatási politika között.

(Napoleon száműzetése és halála.)
NNI, 1974. 4. 173-183., 1974. £. 149-166.
A jeles szakember a legújabb kutatásai során eddig ismeretlen 
levéltári dokumentumokat talált Napoleon életének utolsó sza
kaszára, halálának körülményeire vonatkozóan. Ezeket dolgozta 
fel e folytatásokban közölt tanulmányban.

Rillet, C. - Souriac, A .: Epidemies et mentalites: le cholera de 1832 
en Seine-et-Oise.
(Járványok és gondolkozásmódx az 1832. évi kolerajárvány Seine- 
-^t-Oise megyékben.)
AESC, 1974. jul.-aug. t .29 . 4. 935-965.
A járvány terjedési módja, tünetei, az áldozatok száma, kora, 
demográfiai következmények, a lakosság egyéni és kollektív reá.* 
gálása a csapásra.

Tilly , Ch. 1 Le peuple de juin 1848.
(1848 junius népe.)
AÉSC, 1974. szept.-okt. t. 29. 1061-1091.
összehasonlítás a februári és júniusi forradalom komplex okai 
és szereplői között, uj forrásfeldolgozások alapján.

Hohenberg-, P. * Migrations et fluctuations démographiques dans la Francé 
rurale 1836-1901.
(Demográfiai vándorlások és hullámzások Franciaország' agrár- 
népességében 1836-1901 között.)
AESC, 1974. márc.-ápr. t. 29. 2 . 461-494.
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Krivsky,

Ponty, J

Bouvier,

Róbert,

Cairns,

Aulas, B,

Beauqui*

Laurens,

’.H .: The role of the Blanquist Party in left-wing politics in 
Francé. 1870-1890.
(A blanquista párt szerepe a francia baloldali politikában. 
1870-1890. )
JMH, 1974. jun, t. 46. 2 . 277-295.
Auguste Blanqui körének-politikai célkitűzései.

P . : Parizská komuna v novejsí a soucasné francouzské historio- 
grafii.
(A Párizsi Kommün az ujabb és a jelenlegi francia történet
írásban. )
CŐH, 1974. 4 . 535-567.
Részletes francia rezümé.

,: La préssé quotidienne et l ’ affairé Dreyfus en 1898-1899- 
(A napi sajtó és a Dreyfus-ügy 1898-1899-ben.)
RHMC, 1974. ápr.-jun. t. 21. 195-220.
26 párizsi és 28 vidéki napilap állásfoglalása a Dreyfus-ügy- 
gyel kapcsolatban.

J . :  Pour une analyse sociale de la monnaie et du crédit: XIXe- 
XXe siecles.
(Á pénz és a hitel társadalmi analízise: XIX-XX. sz.)
AÉSC, 1974. jul.-aug. t. 29- 4. 813-826.

r .L .  - Chavance, M .: L ’ évolution de la syndicalisation en Francé 
de 1914 a 1.921 ♦
(A szakszervezeti mozgalom fejlődése Franciaországban 1914- 
1921 között.)
AESC, 1974. szept.-okt. t. 29. j?. 1092-1107.
A mozgalom permanens vonásai, struktúrája, a vizsgált korszak
ra jellemző sajátságok feldolgozása uj, matematikai módszer 
alapj án.

r.C .: Somé recent historians and the "strange defeat" of 1940. 
(Legújabb történész vélemények és az 1940-es "különös vere-

JMH,*1974. márc. t. 46. 1. 60-85.
A modern historiográfia próbálkozásai az 1940. évi francia 
összeomlás részletkérdéseinek tanulmányozására. Átfogó szinté
zis hiánya.

,: La population active lyonnaise pendant la deuxieme guerre 
mondiale.
(Lyon aktiv lakossága a második világháború alatt.)
RHD GM, 1974. ;jul. t. 24. 75-101.
összehasonlito statisztikai feldolgozás.

J .P . :  L ’ activité économique dans la région marseillaise en 
1943.
(Gazdasági tevékenység Marseille vidékén 1943-ban.)
RHDGM, 1974. jul. t. 24. ^5 . 25-52.
A német megszállás bénitó rlatása, a társadalom minden rétegé
re nehezedő súlyos nyomása.

A .: Le S .T .O . dans le département de l ’Ariege.
(Az S .T .O . Ariege megyében.)
RHDGM, 1974. jul. t. 24. c£. 53-74.
A kötelező német munkaszolgálat-okozta munkaerőhiány gazdasági 
következményei.
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Pendergast, W .: La politique étrangere fran^aise et la création de 
í*Unesco.
(A francia külpolitika és az UNESCO létrejötte.)
RHDGM, 1974. okt. t. 24. £6 . 67-88.
A de guallista politika Franciaország nagyhatalmi befolyásának 
érvényesitéséért az UNESCO szervezésében és működésében.

Görög or sz ág

White, L . :  Indic elements in the iconography of Petrarch’ s Trionfo della 
Morte.
(Indiai elemek Petrarca, Trionfo della Morte c. müvének ikono
gráfiái ábrázolásain.)
Sp, Vol. 49. 1974. 2. 201-221.
Egy krétai szerzetes 1573-as festménye Észak Thessaliaban: 
azon indiai bivalyok, bölények.

Ganiage, J . :  Les affaires de Crete. (1895-18990 
(Kréta ügyei. 1895-1899*)
RHD, 1974. jan.-jun. t. 80. 1-2. 86-111.
Kréta útja az önkormányzatig és 1899* évi alkotmányáig.

India

Whitcombe, E .M .: Chutes de gréle, inondations et autres calamités:
1* administration b'ritannique en inde du Nord, 1860-1940. 
(Jégesők, árvizek és egyéb természeti csapások: a brit köz- 
igazgatás Észak-Indiában, 1860-1940 között.)
AESC, 1974. máj.-jun. t. 29. 2- 619-639-
A gyarmati politika problémái, az adórendszer alkalmazkodása 
a természeti adottságok változásaihoz.

Hauner, M .: Les Puissances de l ’ Axe et la lutte de l'Inde pour 
l ’ indépendance, 1939-1942.
(A tengelyhatalmak és India harca a függetlenségért, 1939- 
1942.)
RHDGM, 1974. okt. t. 24. ^ 6. 37-66.
Az indiai mozgalmak szerepe a tengelyhatalmak katonai és poli
tikai stratégiájának alakulásában.

Japán

Broszat, M .: Zeitgeschichte in Japan.
(Kortörténet Japánban.)
VZ, 1974. 3. 287-298.
összefoglaló a Japán XX. századi történetéről 1945 óta meg
jelent munkákról.
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Jugoszlávia

Ofcak, J . :  0 Jugoslovenima u bjelogardejskim jedinicama u Rusiji za 
vrijeme gradjanskog rata, 1918-1920,
(Jugoszlávok az oroszországi fehérgárdista egységekben a pol
gárháború idején, 1918-1920*)
CSP, 1974. 1. 39-57*

Maticka, M .: Proucavanje razvoja poljoprivrede i ekonomsko-socijalnog 
polozaja seljastva u Hrvatskoj 1918-1941, godine u naáoj 
poslijeratnoj lite’raturi.
(A mezőgazdaság és a parasztság gazdasági-társadalmi helyzete 
Horvátországban 1918-1941 között. A háború utáni irodalom.)
ÖSP, 1974. 1. 71-95.

Koprivloa-OStrii, S . : Lenjinova teorija partlje 1 organizaciono pltanje 
KPJ •
{Lenin és a JKP szervezeti kérdései.)
CSP, 1974. 15-25.

Krizman, B . : Dva pisma T. Schlegela o razgovorima sa Stjepanom Radiőem 
u zatvoru 1925.
(T. Schlegel két levele Stjepan Radi6<-csal folytatott börtön-be- 
gzélgetéseiről 1925-ben.)
CSP, 1974. 2. 125-139.

Janjatovii, B . : Sindikalni pokret u Hrvatskoj razdoblju izmedju dva rata
i radnici-seljaci.
(Szakszervezeti mozgalom Horvátországban és a munkás-parasztok 
helyzete a két háború között.)
ÖSP, 1974. 1. 27-29.

Stipetic, Z. - Maticka, M.s Odnos selograd u interpretaciji intelektua- 
laca Hrvatske u medjuratnom razdoblju. 
fA falu és város viszonya a két háború között.)
csp, 1974. 1, 7-27.
Zorica Stipetic előadása az 1973-ban Budvában megtartott VI. 
jugoszláv történész kongresszuson.

Lukan, W. r Zűr nationalen Frage eines kleinen Volkes* Edvard Kardeljs
Darstellung zűr Entwicklung dér nationalen Frage bei den Slo- 
venen.
(Egy kis nép nemzeti kérdése. Edvard Kardelj a szlovén nemzeti 
kérdés fejlődéséről.)
ÖO, 1974. 1. 34-52.
Edvard Kardelj könyvét ismerteti.

Birkfellner, T .M .: Kroatistik in Dubrovnik und Zagreb. Sommerhoch-
schulkurs dér Zagraber Slavistischen Schule Dubrovnik-Zagreb,
21. Juli bis 11. August 1974.
(Horvát-kutatás Dubrovnikban és Zágrábban.A zágrábi Szlavista 
iskola nyári főiskolai tanfolyama.;
ÖO, 1974. 4. 446-448.
Dubrovnik-Zágráb, 1974. jul. 21. - aug. 11.

Bertosa, M .: PogledivCarla Combija na povijest Istre i etnibki sastav 
njezina pucanstva.
(Carlo Combi nézetei Isztria történetéről és lakosságának et
nikai összetételéről.) 
cSp, 1974. I .  25-39.



200
Lengyelország

Láng, H .J .í The fali of the monarchy of Mieszko I I ,  Lambert.
(A monarchia megszűnése Mieszko I I .  Lambert alatt.)
Sp. Vol. 49. 1974. 4. 623-639.
Mieszko értékelése. XI. század.

Mieszkowski, K .: Krytyka autentycznosci dokumentów biskupów krakowskich 
X III wieku.
(A krakkói püspökök XIII* századi okleveleinek hitelességi 
kritikája.)
PH, 1974. 1. 147-158.
Egy tizedper kapcsán 3 oklevelet (1210 , 1250 , 1287) vizsgál.

Zaremska, H .: Zywi wobec zmariych. Brackie i cechowe pogrzeby w Keakowie 
w XIV - pierwszej poiowie XVI. wieku.
(Az élők viszonya a holtakhoz. A konfraternitások és céhek 
temetései Krakkóban a XIY. századtól a XVI. század első feléig.) 
KH, 1974. 4. 733-749.
A szokástörténet mellett történeti szociológiát és történeti 
statisztikai adatokat is ad, lényeges utalásokkal az anyagi 
kultur ára.

Bardach, J . :  Statuty Wielkiego Ksi^stwa Litewskiego a Pomniki prawa doby 
Odrodzenia.
(A Litván Nagyhercegség statútumai. A reneszánsz korának jogi 
emlékei.)
KH, 1974. 4. 750-780.
A Litván Nagyhercegség, mint a lengyel nemesi respublika 
(Rzeczpospolita) része 1529-1588 között három törvénykönyvet 
kapott, ezeket vizsgálja a szerző az európai kodifikációs tö
rekvésekbe helyezve. A statútumokban foglalt törvények még a 
felosztások után is tovább éltek.

Langer, D .í Die Beurteilung dér Teilung Polens in dér polnischen Ge- 
schichtswissenschaft.
(Lengyelország felosztásának megitélése a lengyel történettudo
mányban .)
JGO, 1974. 4. 580-592.
Kutatási tájékoztató az 1970 óta e tárgyban megjelent könyvek
ről.

Serwanski, M.s Kandydatura franzuska do tronu polskiego za panowania 
Zygmunta Augusta.
(Francia trónkövetelő a lengyel trónra Zsigmond Ágost uralko
dása idején.)
KH, 1974. 2 . 251-266.
Már 1565 korül, még Zsigmond Ágost életében francia ügynökök 
puhatolták a helyzetet Valois Henrik trónrajuttatására. Hiva
talosan 1571-ben Jean de Monluc püspök kezdte hangoztatni 
Henrik igényét a lengyel koronára, amit az 1573-ban el is 
nyert.

Pelenski, J . :  Inkorporacja ukrainskich ziem dawnej Rusi do Korony 2 w 
1569 roku. Ideologia i  korzysci - próba nowego spojrzenia.
(A régi Rusz ukrán területeinek inkorporációja a Lengyel Ko
ronába 1569-ben. Az ideológia és az előnyök, uj nézőpont.)
PH, 1974. 2. 243-262.
1569-ben a lublini unió egyesitette Lengyelországot és Litvá
niát, azonban mindkét résznek önálló közigazgatása maradt.
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Kijev vidékét a lengyel nemesség, sőt a helyi ukrán nemesség 
is a litván arisztokraták ellenében a Lengyel Koronához akar
ta csatoltatni, elsősorban védelmi szempontból, másodsorban 
az arisztokrácia megtörésére. A szejm 1569* jun. b-án szavazta 
meg a csatlakozást.

Voisé, W .: Pierwsza ksi^zka o Polsce w j^zyku francuskim.
(Az első francia nyelvű könyv Lengyelországról.)
KH, 1974. 2. 303-306.
400 évvel ezelőtt, 1573-ban Párizsban jelent meg A lengyel ki
rályok és fejedelmek története . . .  c. latinból franciára fordí
tott könyv, amely kapcsolatban állt Valois Henrik lengyel ki
rállyá választásával.

Wyczanski, A . 1 Alphabétlsation et structure SDCiale en Pologne au XVI6 
siecle.
(Irni-olvasnitudás és társadalmi struktura Lengyelországban a 
XVI. században.)
AÉSC, 1974. máj,-jun. t. 29. 3 . 705-713.
A krakkói palatinátus területen - kutatási és forrásfelhaszná
lás! problémák.

Wyrobisz, A .: Eola miast orywatnych w Polsce w XVI i XVII wieku.
(A magánvárosok szerepe Lengyelországban a XVI. és XVII. 
században.)
PH, 1974. 1. 19-46.
A nagybirtokpsok elsősorban kereskedelmi céllal városokat 
alapítottak, de jelentős kézmüvesipart is foglalkoztattak.
Ezek a városok gyakran a reformáció és a kultúra központjai 
is voltak.

Opas, T.i Z problemów awansu spoiecznego mieszczan w XVII i  XVIII wieku.
0 przenikaniu do stanuszlacheckiego i  duchownego.
(A polgárság társadalmi emelkedésének problémaköréből a XVII-
XVIII. században. Átszivárgás a nemesi és papi rendbe.)
PH, 1974. 2 . 465-477.
Az adott időszakban többezer polgár kerül a nemesi rendbe, 
ezekből csak kb. 1100 nyer hivatalosan is nemesi oklevelet.
A papság alsó rétegébe elsősorban szegény polgárok kerülnek.

Bucinak!, H.i Bractwo literackie w Koprzywnica jako obraz struktury 
spoiecznej miasteczka w latach 1694-1795.
(Irodalmi társulat Koprzywnicában. A kielcei vajdaság mintha 
kisváros társadalmi struktúrájának tükörképe 1694-1795 között.) 
PH, 1974. 2. 263-283.
A vallásos társulatok az ellenreformáció idején nagy számban 
terjedtek el Lengyelországban. A Confraternitas Litteratorum 
tagjaitól bizonyos műveltségi fokot is megkívánt. Tagjai kö
zött a város polgárain kivül nemesek és a környező falvak la
kosai is megtalálhatók.

Woioszynski, fi. :  Poczftki dzialalnosci Jana Potockiego w Eosji u schylku
XVIII wieku.
(Jan Potocki politikai tevékenységének kezdetei Oroszországban 
a XVIII. sz. végén.)
KH, 1974. 4. 781-798.
Az elsősorban regényíróként ismert lengyel politikus (1761- 
1815) 1788 óta az Oroszországgal való legszorosabb együttmű
ködés hive volt.
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Ziólek. J .i  Dziennik Aleksandra Krysinskiego z 1830-1831 r .
(Aleksander Krysinski naplója 1830-18Jl~ből.)
PH, 1974. 2. 361-381.
Az 1830-1831. évi felkelés egyik jelentős alakja Chiopicki 
diktátor "szürke eminenciása" volt. A naplószövegek kiadásával,

Ihnatowicz, 1 . 1 Próba dekryptowania szyfrowany eb. depesz namiestnika do 
Aleksandra II  z 1863 roku.
(Az orosz helytartó I I .  Sándor cárhoz küldött rejtjeles táv
iratainak feloldási kísérlete - 1862.)
PH, 1974. 2 . 537-544.
Az 1863. évi felkelés idején a cárhoz küldött számjeltáviratok 
rejtjelei hűl szavakat, hol betűket vagy szótagűkat jelentet
tek. Három rejtjelező működött. Közli a számjelkulcstáblázatot 
is.

Hass, L.r Pokolenia inteligencji Królestwa Polskiego.
(A Lengyel Királyság értelmiségének nemzedékei.)
PH, 1974. 2. 285-316.
Az Oroszországhoz tartozó lengyel területek értelmiségének ki
alakulása ée szociológiai összetétele a XIX. században.

Hass, L .i  Pierwsza polowa wieku XX w pamistnikarstwie polskim ostatnich 
lat.
(A XX. sz. első fele az utóbbi években megjelent lengyel emlék
iratokban. )
KH, 1974. 2. 330-359.
Bibliográfiai áttekintés az 1971-1973. között megjelent müvek
ről, az I .  világháború, a Nagy Októberi szocialista forrada
lom, a független Lengyelország (1918-1939), az országon kivül 
élő lengyelség, a náci megszállás és a felszabadulás időszaká
ból.

NalfSZ, T.i Z genezy legionowej grupy piisudczykowe j .
(A Pi4sudski-féle legionista csoport keletkezéséhez.)
PH, 1974. 1. 87-114.
Az I .  világháborúban harcoló lengyel légiókban nem mindenki 
volt Pitsudski párthive. A pilsudskista légiósok nagyjából egy 
társadalmi rétegből kerültek ki, ezért tudta Pilsudski saját 
céljaira felhasználni őket.

Landau, Z.i Zasi?g kartelizacji przemysiu w Drugiej Bzeczypospolitej.
(A kartellek elterjedése a Második Köztársaságban.)
KH, 1974. 4 . 799-817.
Az 1918-1939 közötti Lengyelországban a teljes ipari terme
lés 60 %-át a kartellek állították elő. A kormány gazdaság- 
politikájában 1933 óta a kartellek igen fontos szerepet ját
szottak.

Grosfeld, L , :  Sprawa Chelmszczyzny w 1918 r.
(Chelm környékének ügye 1918-ban.)
KH, 1974. 1. 33-43.
A mai Dél-Kelet-Lengyelország egy vidéke, Chelm környéke a 
XIV. századtól Lengyelországhoz tartozott, az ország harmadik 
felosztása után Ausztriához, majd a napóleoni háborúk után_ 
Oroszországhoz került. Az I .  világháború végén, bár az ukrán 
lakosság hovatartozása körül problémák voltak, az újonnan meg
alakult Lengyelországhoz került.

Korzec, P .: Polen und dér Minderheitenschutzvertrag 1919-1934.
(Lengyelország és a kisebbségvédelmi-szerződés 1919-19 34 . )



JGO, 1974. 4 . 515-555.
Bészletes leirás a szerződés előzményeiről, végrehajtásáról, 
nemzetközi visszhangjáról.

Golczewski, F.s Dér "Sonntagsgast" lm Jahre 1939. Die politisohe Haltung
des polnisch-obersohlesisohen Kirchenzeitung im letzten Friedens- 
jahr. Eine Studie zum polnischen Hationalkatholizismus.
(A "Vasárnapi vendég" 1939-ben. A lengyel felsősziléziai egyhá
zi újság politikai magatartása az utolsó békeévben. Tanulmány a 
lengyel nemzeti katolicizmusról.)
ÖO, 1974. 4 . 386-407.

Hzepecki, J.s Kierownictwo polityczne polskiego podziemia wojskowego w 
latach 1939-1941.
(A lengyel földalatti hadsereg politikai vezetése 1939-1941- 
ben.)
PH, 1974. 1. 115-146.
Az 1939. évi katonai összeomlás után a külföldre menekült kato
nai vezetés megpróbálta újjászervezni a harcot. A különféle po
litikai szervezetek terveket dolgoztak ki. Az emigrációs kormány 
működését budapesti és bukaresti lengyel bázisok segítették.

Ziemski, F . : Hady narodowe w wojewodztwie sl^isko-díibrowskim 1944-1947.
(A nemzeti tanácsok a sziléziai-dabrowai vajdaságban 1944- 

1947.)
KH, 1974. 4 . 818-840.
A népi hatalom szervezeti megteremtése Lengyelország legfonto
sabb bányavidékén.

Filipkowski, T.s Pocz^tki szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach 
(1945-1949).
(A lengyel iskoláztatás kezdetei Warmiában és Mazuriában 1945- 
1949.)
KH, 1974. 4 . 841-856.
Az 1920. évi népszavazás után a németek megszüntették a lengyel- 
nyelvű iskoláztatást Kelet-Poroszországban. A háború után a 
Lengyelországhoz Visszakerült vidékeken újonnan kellett, az ok
tatást megszervezni.

Eckhardt, Th. 1 Polnische Historische Zeitschriften. I .
(Lengyel történeti folyóiratok. I . )
00, 1974. 4 . 441-445.
A Koczniki humanistyczne, Studia Historyczne, Zapiski Histo- 
ryczne c. folyóiratok 1971-1974. évi számának ismertetése.

Magyarország

Ku&era, M.s Problémy vzniku a vyvoja feudalizmu na Slovensku.
(A feudalizmus kialakulása és fejlődésének problémái a mai 
Szlovákia területén.)
Hő, 1974. 4 . 541-564.

Halaga, O .E .: Textilie v pol’ sko-pruskom obchode vychodoslovenskych 
miest, XIII-XV. stor.
(Textiláruk a mai kelet-szlovákiai városok lengyel-porosz ke
reskedelmében a XHI-XV. sz.-ban.)
HÖ, 1974. 1. 1-23.
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Heiss, G .: Die ungarischen, böhmischen und österreichischen Besitzungen 
dér Königin Maria 1505-1558. und ihre Verwaltung.
(Mária-király nő 1505-1558 birtokai Magyarországon, Csehország
ban és Ausztriában és azok igazgatása.)
MIÖG, 1974. t. 27* 61-100.

Haselsteiner, H.i Das Widerstandsrecht dér Standé in Ungarn.
(A rendek ellenállási joga Magyarországon.)
00, 1974. 2. 123-136.
Az 1545*XX3lIII« t.c.-et tárgyalja részletesen a cikk első fe
jezetében. A I I .  fejezetben az Aranybullával és a Werbőczy-féle 
Hármaskönyvvel foglalkozik.

Kazimir, S .: Obezivo na Slovensku v XVI. storoci.
(A forgalomban lévő pénz a mai Szlovákia területén a XVI, szá- 
zatban,)
SH, 1972. 2. 156-176.

Binder, P.x Magyarok és németek részvétele a Horia vezette 1784-1785. 
évi felkelésben.
Korunk, 1975* 4, 295-301.
A Horia-felkellíssel egyidőben, annak hatására Erdély más nem
zetiségű területein is fellázadtak a parasztok a földesurak 
ellen.

Jakó, Zs.x A torockói legenda.
Korunk, 1974. 12. 1241-1246., 1975. 3 . 174-182.
A torockói bány*asznép küzdelme a földesúri terhek ellen a Horia 
parasztfelkelés idején; az 1785-ben felbukkanó, s állítólag 
I I I .  Endre által 1291-ben kiadott kiváltságlevélről bizonyltja 
a szerző, hogy az a XVIII. században készült.

Egyed, Á.x Az 1848.évi forradalom kezdetei Háromszéken.
(Vázlatok a népi ellenállás kibontakozásának kezdeteiről.) 
Korunk, 1974. 2 . 311-319.

Kovássy, Z .: Petőfi-emlékek 1849-ből.
Korunk, 1974. £. 857-860.
Petőfi és Woroniecki Miecislav találkozásai.

Matula, V .: Bevolucia 1848-1849 a Slováci.
(Az 1848-1849. évi forradalom és a szlovákok.)
HŐ, 1974. 2. 209-225.
Az 1848-18^9# évi forradalom értékelésének burzsoá koncepcióit 
és D. Hapant nézeteit bírálja, összefoglalja a szlovák marxis
ta történetírás állásfoglalását, s röviden érinti a magyar pol
gári és marxista történetírás álláspontját.

Kárpát, J . :  Represie národnostnych prejavov v Uhorsku za duallzmu.
(A nemzetiségi megmozdulások megtorlása a dualizmuskori Ma
gyarországon. )
HC, 1974. 2. 237-244.
A szerző az  1878-as büntető törvénykönyv 172. § 2. bekezdésé
vel foglalkozik (az alkotmány, a törvény, a hivatal és a hiva
talos személyek elleni lázitás).

Congdon, L .i  Endre Ady’ s summons to natlonal regeneration in Hungary,
1900-19X9.
(Ady Endre és a magyar nemzeti újjászületés 1900 és 1919 kö
zött.)
SE, Vol. 33. 1974. 2.302-322.



Klay, A .: Hungárián counterfeit francs: acase of post World War I po- 
litical sabotage.
(A magyar frankhamisit ás: politikai szabotázs az első világ há
ború utáni időkből.)
SE, Vol. 33. 1974. 1. 107-113.

Korbuly, D . : Zusamraenbruch und Neubeginn in üngarn. Die Ereignisse im 
Winter 1944-1945.
(összeomlás és újrakezdés Magyarországon. Az 1944-1945. évi 
tél eseményei.)
ÖO, 1974. 1. 23-33.
A hadszinteri események, az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalaku
lása.
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Mongólia

Guzman, G .G .: The encyclopedist Vincent of Beauvais and his Mongol 
extracts from John of Giovanni Piano Carpini and Simon of 
Saint-Quentin.
(Beauvais-i Vincent, az enciklopedista és a mongolokra vonat
kozó kivonatai John of Giovanni Piano Carpini és Simon of 
Saint-Quentin müveiből.)
Sp. Vol. 49 .’ 1974. 2. 287-307.

Német ország

Salimbeni, F . : I I  pensiero di Thomas Müntzer: problemi di stúdió.
(Th. Müntzer gondolkodása: elemzési problémák.)
NRS, 1974. jan.-ápr, t. 58. 1. 2. 71-78.
Müntzer müveinek olasz nyelvű kiadáséval kapcsolatban újra
értékeli a XVI. századi reformmozgalmakban Th. Müntzer szere
pét.

Cesar, J . ;  Pocátky nSmecké koloniálni expanze.
(A német gyarmati expanzió kezdetei.)
SH, 1974. 21. k. 197-219.
A XIX. sz. vége.

Fraley, D.* Reform or reaction: the dilemma of Prince Hohenlohe as 
Chancellor of Germany.
(Reform vagy reakció: Hohenlohe herceg mint német kancellár 
dilemmája.)
ESR, Vol* 4. 1974. 4 . 317-344.
1894-1900.

Fuchs, G . : Dér Imperialismus dér Weimarer Republik und die Lebensinteres- 
sen des tschechischen und slowakischen Volkes.
(A weimari köztársaság imperializmusa; a cseh és szlovák nép 
élet érdekei*)
JGsLE, 1974. 2. 9-31.
A cseh-szlovák-német, cseh-szlovák-szovjet kapcsolatok elem
zése.
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Jahn, H . : Zűr Solideritátsaktion dér sowjetischen Warktátigen für das 
deutsche Proletariat (Herbst 1923 bie Sommer 1924).
(Szovjet dolgozók szolidaritási akciója a német proletariátus 
mellett, 1923 őszétől 1924 nyaráig.)
JGSLE, 1974. 1. 209-228.

Hass, G.i Zűr Aggressionspolitik des deutschen Imperialismus gegen die 
Tschechoslowakei und zűr Appeasement-Politik dér Westmáchte 
1933-1939.
(A német imperializmus aggressziv politikája Csehszlovákiával 
szemben, és a nyugati hatalmak megbékéltetési politikája 1933- 
1938.)
JGsLE, 1974. 2 . 33-51.
Bészletes elemzés a náci "nagy-német" koncepcióról. Az angol 
és francia politika változásai 1937-1938-ban.

Jonca, K .: Aux origines juridiques de la Grande Allemagne.
(Nagynéniét ország jogi gyökerei.)
EHDGM, 1974. okt. t. 24. 96. 1-12.
Politikai és jogi koncepciók a hitleri Baumpolitik szolgálatá
ban.

Krány, M .: Terezinsky koncentracni tábor v plánech nacistá.
(A Terezienstadt-i koncentrációs tábor a nácik tervében.)
CÖH, 1974. 2- 673-702.

Heinrich Brüning im Sx.iL. Briefe an Wilhelm Sollmann 1940-1946.
(Heinrich Brüning számüzetében. Levelei Wilhelm Sollmannhoz 
1940-1946.)
TZ, 1974. t. 1. 93-120.
9 ieveiet tesz közzé.

Graml, H . : Probleme einer Hitler-Biographie. Kritische Bemerkungen zu 
Joachim C. Fest.
(Egy Hitler-életrajz problémája. Kritikai megjegyzések Joachim
C. Fest-hez.)
TÍZ, 1974. 1. 76-92.
A szerző Pest könyvét szubjektívnak és koncepciójában össze- 
sziikültnek tartja, s ez képezi alapját annak a problémának, 
hogy Hitler történelmi figurája megoldatlan maradt.

Vysockij, V .N .: Die deutsche Frage auf dér Londoner Aussenministerkon- 
ferenz 1947.
(A német kérdés a londoni külügyminiszteri konferencián 1947.) 
ZG, 1974. 2 . 956-96S.
A négy nagyhatalom külügyminisztereinek ötödik tanácskozása, 
1947. nov. 25. - dec. 15.

NSzK

Niclauss, K .: Die Entstehung dér Bundesrepublik als Demokratiegründung.
(A Szövetségi köztársaság létrejötte mint a demokrácia megala
pítása. )
VZ, 1974. 1 . 46-75.
Németország megszállási övezeteiben a demokratikus pártok meg
alakit ása.



Macis, K.i Modernisierung Ostmitteleuropas - Ideologie, Eührungskonflikte, 
Bildu ng spolitik.
(Közép-Kelet-Európa modernizálása - ideológia, vezetési konflik
tusok, képzés-politika.)
ÖO, 1974. 2 . 198-201.
A Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde évi közgyűlése, 
Eegensburg, 1973. okt. 10-13.

Wessely, K.i Ostmitteleuropa - von dér Modernisierung zűr Kooperation. 
(Közép-Kelet-Európa - a modernizálástól a kooperációig.)
00, 1974. 1. 74-82.
A Deutsche-Gesellschaft für Osteuropakunde tudományos ülés
szaka, Eegensburg, 1973. okt. 10-13.
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NDK

Benser, G.s Zűr Hilfe dér KPdSTJ und die Entwicklung dér SÉD zu einer 
Partéi neuen Typus.
(Az SZKP segítsége a NSZEP-nek uj tipusu párttá való alakulá
sában. )
JGsLE, 1974. 1 . 9-20.

Eberhard Wolfgramm zum- 65. Geburtstag.
(Eberhard Wolfgramm 65. születésnapjára.)
JGsLE, 1974. 1. 267-268.
A lipcsei egyetem Csehszlovákia-történetének professzora 65 
éves. Munkásságának értékelése.

Olaszország

(Itália)

Taviani, H. j Naissance d* une hérésie en Italie du Nord au XIe ei'ecle.
(Egy eretnekség születése Észak-Itáliában a XI. században.) 
AÉSC, 1974. szept.-okt. t. 29. 1224-1252.
Eretnekségek a I I .  századi Piemontban.

Buenger, R.L . 1 Eeorganization of the Venetian coinage by Dogé Enrico 
Dandolo.
(Hogyan szervezete át a velencei pénzrendszert Enrico Dandolo 
dózse,)
Sp. Vol. 48. 1974. 1. 48-60.
A XII-XIII. sz. fordulóján uj váltópénzek bevezetése.

Tafel, P . : Castell’Arquato, dalia pieve al comune.
(Castell’Arquato, a plébániától a városállamig.)
NRS, 1974. máj.-aug. t. 58. > 4 .  349-377- 
Koraközépkori városfejlődés Lombardiában a XIV. századig.

Chittolini, G .: La "signoria" dei Anguissola su Eiva, Grazzano e 
Montesano fra tre e quattrocent0.
(Az uralkodó osztály Anguissola su Eiva-ban, Grazzanoban és 
Montesanoban a XIV-XV. század között.
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NRS, 1974. máj.-aug. t. 58. 3-4. 269-317.
A birtokos főnemesség politikaí befolyása, harc a városok el
lenőrzéséért.

Romano, S .F .: Temi e problemi di storia dell*anabattismo italiano dél 
cinquecent0.
(Történeti témák és problémák a cinquecento olasz anabaptista 
mozgalmával kapcsolatban.)
NRS, 1974. máj. -aug. t. 58. 1-2. 44-63.
Két interpretálási irány, radikális protestáns mozgalmak a
XIV-XVI. században, definiciós és kategorizálási nehézségek.

Vasoli, C .: I I  ,tluteranoM Giovanni Battista Pallavicini e due orazioni di 
Giulio Camillo Delminio.
(A "luteránus" G.B. Pallavicini és G.C. Delminio két beszéde.) 
NRS, 1974. máj.-aug. t. 58. 1-2. 64-70.
Az eretneknek tartott Pallavicini érsek 1530 körüli franciaor
szági fogságának kevéssé ismert epizódja.Delminio szerepe az 
itáliai reformációban.

Filippo Bareggi, C .í Giunta, Doni, Torrentino: tre tipografie fiorentine 
fra repubblica e principato.
(Giunta, Doni, Torrentino: három firenzei nyomda a köztársaság 
és a hercegség között.)
NRS, 1974. máj#-aug. t. 58. > 4 .  318-348.
Tudatos kulturpolitika alakulasa Toscanaban a XVI. században*

Schnapper, D.i Centralisme et fedéra^isme culturels: les emigrés 
italiens en Francé et aux Etats-Unis.
(Kulturális centralizáció és föderalizmus: olasz emigránsok 
Franciaországban és az Egyesült Államokban.)
AÉSC, 1974. szept.-okt. t. 29. j?. 1141-1159.
A különböző kulturák mechanizmusa, külcsönhatása, tradíciók 
alkalmazkodási konfliktusa, a történelmi "tudat alatti” szere
pe.

Are, G, - Giusti, L . ; La scoperta dell’ imperialismo nella cultura ita- 
liana dél primo novecento.
(Az imperializmus felfedezése az olasz kultúrában a XX. század 
elején.)
NRS, 1974. szept.-dec. t. 58 . ^ 6 .  549-589- 
Az aggressziv, militarista ideológia térhódítását elősegitő 
társadalmi-politikai feltételek Olaszországban. Az expanziós 
törekvések irodalmi támogatása*

Borejsza, J . : Wiochy a tendencje faszystowskie w krajach baityckich
1922-1940.
(Olaszország és a fasiszta tendenciák a balti államokban 1922-
1940.)
KH, 1974. 1. 44-75.
Olaszországot a legszorosabb barátság az 1926 utáni diktatóri
kus rendszerű Litvániához fűzte, Lettországgal is élénk viszo
nya volt, bár itt a német befolyással nem tudott konkurálni. 
Észtországgal volt a legkevesebb kapcsolata.
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Románia

Peyfuss, M .D .r  Ein rumanisch.es Gedicht auf Metternich.. Eine Ergánzung 
zűr altén rumánischen Bibliographie, zum 150. Todestag des 
Dichters Naum Petrovici.
(Egy román vers Metternicbről. Egy régi román bibliográfia ki
egészítése Naum Petrovics költő halálának 150. évfordulójára.) 
ÖO, 1974. 245-253.
Adatok a bánáti költő életéről és tevékenységéről.

Berindei, D . : Unirea’ si Cuza Yoda.
(Az egyeülés és Cuza vajda.)
ES, 1974. 2 . 36-38.
A liberális román burzsoázia követelésének megfelelően a kis- 
bojári családból származó Cuza fejedelem 1859-ben egyesitette 
a román fejedelemségeket.

Iancu, C .: Napoléon I I I  et la politique franyaise a l ’ égard de la 
Roumanie.
(I I I . Napoleon és a Romániával kapcsolatos francia politika.) 
RBD, 1974. jan.-jun, t. 88 . 1-2. 59-85.
A harmadik császárság balkáni politikájának hatása Románia 
államalakulására. (I I I . Napoleon 1852-1870.)

Berindei, D . : La constitution de la Roumanie moderne dans le contexte 
sud-est européen.
(A modern Románia kialakulása és Dél-Kelet-Európa.)
NRS, 1974. szept.-dec. t. 58. ^ 6 .  590-609.
Az egységes román állam kialakulasa, 1877-1878.

Iosa, M.j Istoriografia ^1 izvoarele privind istorie RomSniei la ínceputul 
se'colului al XlX-lea ^1 ínceputul secolului al XX-lea.
(Románia XIX. századvégi és XX. századeleji története a törté
netírásban és a történeti forrásokban.)
Rí, 1974. U .  1633-1654.

Udrea, T .: Pozi^ia Partidului Comunist Rom&n fata de probléma agrara 
1921-1945.
(A RKP és az agrárkérdés. 1921-1945.)
Rí, 1974* 1. 5-28.

Matichescu, 0^: Opinia publicá internationala solidara cu proletáriatul 
r oman*
(A nemzetközi közvélemény szolidaritása a román proletáriátus
sal, 1927-1929*)
Rí, 1974. 11. 1615-1532.
Nyugat-Európában és a Szovjetunióban megjelent cikkekből közöl 
válogatást.

Balogh, E .j Negyvenéves nemzetiségpolitika.
Korunk, 1974. Z • 818-820.
A MADOSZ megalakulásának negyvenedik évfordulója alkalmából 
megemlékezik a népfrontpolitika eredményeiről.

Román, L*: Materialismul istorie ^i istoriografia romaneasca anterioarS 
anului 1944.
(Az 1944 előtti történelmi materializmus és történetírás.)
Rí, 1974. l g .  1765-1780.



Udrea, T . :  Faurirea Frontutul Unic Muncitoresc 1940 aprilie 1944,'
(Az Eeyesiilt Munkásfront megalakítása 1940. ápr. - 1944.)
El, 1974. 6. 847-856.

Firoiu, D*V.i Az államhatalom jellege az 1944. augusztus 23 - 1945, 
március 6 közötti szakaszban.
Korunk, 1974. 6 . 728-732.

Bunta, P .:  Az 1944. julius 13-14-i titkos tanácskozásról.
Korunk, 1974. 8. 893-895.
Az augusztusi felkelés előkészítéséről számol be.

Aszódj, J .i 1944 forró augusztusa.
Korunk, 1974. 8. 896-900.
Az antifasiszta felkelés krónikája.

Bantea, E. i^Insur ecíiia nationalá antifascista din Bomania ín jurnalul de 
razboi al grupului de armate germán "Ucraina de Sud",
(A romániai nemzeti antifasiszta fegyveres felkelés egy német 
katonai újságban, a "Eél-Ukrajná"-ban.)
Rí, 1974. 1 .  1065-1082.

Liveanu, V . : Forme de actiune révolutionara in perioada 1944-1947.
(Az 1944-1947-es évek forradalmi akciói.)
ES, 1974. U .  42-46.
A koalícióé kormányok megbuktatása, az Egységes Demokratikus 
Arcvonal győzelme.
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Spanyolország

Guichard, P.i Les structures sociales de l ’Espagne musulmane.
(A muzulmán Spanyolország társadalmi strukturál.)
AÉSC, 1974. nov.-dec. t. 29. 6. 1483-1513.
Az Ibériai félsziget VIII-IX.“ századi arab inváziója. A modern 
historiográfia vitája a muzulmán Spanyolország "keleti” vagy 
"nyugati" jellegű civilizációjáról.

Vlnoent, B .: Les tremblements de terre dans la province d ’Almeria. 
(Földrengések Almerla tartományban. XV-XIX. sz.)
AÉSC, 1974. máj.-jun. t. 29. 3. 571-586.
Az Ibériai félsziget földrengés-zónái és gócai, az almerial 
földrengések pusztításai és gazdasági következményei, geofizi
kai teóriák a földrengések okairól.

Vincent, B . : Les bandits morisques en Andalousie au XVI9 siecle.
(Mór banditák Andalúziában a XVI. században.)
RHMC, 1974. jul.-szept. t. 21. 389-400.
Egyéni és kollektív ellenségeskedések a keresztények és a mór 
kisebbség között a reoonquista után.



Pelet, P .L .i Une Industrie bimillénairei la sidérurgla du Jura vaudois. 
(Egy kétezer évsa ipari a vaudi vaskohászat.)
AÉSC, 197^- Jul.-aug. t. 29. 4. 789-812.
A folyamatban lévő kutatás edcTlgi eredményei.

Piuz, A.M.s Climat, récoltes et via des hommes a Genave, XVIe-XVIII9 
si'aole.
(Éghajlat, termés és az emberek élete Ganfben, a 171-XVIII, 
században.)
AÉSC, 1974. máj.-jun. t. 29. 599-618.
Módszer a források számszerű, adatainak statisztikai feldolgo
zására.

Perrenoud, A .: Malthusianisme et protestantisme: "un modele démographique 
mebarien".
(M&lthusianizmus és protestantizmus: egy weberi demográfiai 
mpdell.)
AESC, 1974. jul-aug, t. 29 . 4 . 975-988.
Születésszabályozás Svájcban a Yaud-vidéken a XVIII. százaban, 
a katolikus és református házassági etika eltérései, a szüle
téskor látozási gyakorlat egyéb okai.

Pv éd ország

Imhof, A.E. - Lindskog, B .J . : Mortalité en Suede et en Finlande, entre 
1749 et 1773.
(Halálozási arány Svédországban és Finnországban 174 9 -1773  kö
zött . )
AÉSC, 1974 . jul.-aug. t. 2 9 . 4 . 915-935.
Történetstatisztikai elemzés a vizsgált időszak és terület ag
rárnépességének magas halálozási arányáról.

Tör ökország

Al-Samman, T .i Untersuchuagen zűr osmanischen !J!ugra.
(Kutatások az oszmán fcugra-ir ásr ó l.)
MÖS, 1974. t. 27. 1-21.
Az arab irás története és fejlődése, valamint az iszlám jelen
tősége az irás elterjedésében. Néhány oszmán fcugra a XIV-XIX. 
századból, 5 képmelléklettel.

Kopcan, V .: Vznik a vyvoj osmanského dejepisectva.
(Az oszmán történetirás kialakulása és fejlődése.
HC, 1974. 4 . 575-606.
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Szovjetunió

(Oroszország)

Delmaire, B . ; Les origines russes d ’ apres les travaux soviétiques ré- 
cents.
(Az oroszok eredete a legújabb szovjet munkák alapján*)
AÉSC, 1974* jan.-febr. t. 28. 1. 151-165.
Historiográfiai áttekintés az "orosz őstörténet és államalapi- 
tás legvitatottabb kérdéseiről.

Riiss, H .; Dér Kampf um das Moskauer Tysjackij-Amt im XIV. Jahrhundert.
(Harc a moszkvai Tiszjackij-hivatalért a XXV. században.)
JGO, 1974. 4. 481-493.
Bojár összeesküvés szüntette be a legtöbb katonai hivatal té
véké nységét.

HepenHMH, /I. B . :  H Bonpocy o CH/iaflUBaHMM coc.noBHo-npe,qcTaBMTe;ibHOM MOHap- 

XMH B POCCHM /XVI B 8 h / .

(Az orosz rendi monarchia kialakulásának kérdéséhez. XVI. szá
zad.)
ISzSzSzR, 1974. 5. 51-70.
A korszak specialistáival polemizálva fejti ki gondolatait a 
neves szerző.

OőopMH, B . A . :  Mnrpai4MM mscthdto  Hacs^eHHn  m hx po/ib b ocbobhmm ypa/ia b 

X V I- X V I I  BB.

(A helyi lakosság migrációi, ezek szerepe az Ural meghódításá
ban a XVI-XVII. század folyamán.)
ISzSzSzR, 1974. 4. 63-77*
Gazdag levéltári anyag alapján tárja fel azt, hogyan lett a ré
gió a XVIII. századi Oroszország egyik legerőteljesebb gazdasá
gi körzete,

H HCT03B0H 0B ,  A.H.: reHe3MC KannTa/iM3Ma h oTpamBHHe erő b perMOHa/ibHux th- 

nax HpecTbBHCKHx flBMWBHMH b Es po ne b X V I - X V I I I  BeKax .

(A kapitalizmus genezise és ennek tükröződése az európai paraszt 
mozgalmak regionális típusaiban a XVI-XVIII. században.)
VI, 1975. 1. 75-93. , A x
Az összehasonlító módszerrel feldolgozott téma rész-eredményeit 
tárja fel a szerző.

Neweklowsky, G .: Die Akademie dér Wissenschaften dér UdSSR. 1724-1974.
(A Szovjetunió Tudományos Akadémiája, 1724-1974*;
QO, 1974. 4. 379-385. , „
Áttekintés a SzUTA történetéről és szervezeteről.

Krzemieiska, B . : Zalozeni Akademie véd v PetrohradS v letech 1724-1725.
(A Tudományos Akadémia megalakulása Pétervárott 1724-1725-ben.) 
CCH, 1974* jj. 629-662.

riocne/ioB, n.H. - Hy na HB B, B.A. - Xponoa, C.C.: 250 JieT AK a^ eM MH HayH CCCP 
M COBpBfiBHHblH 3Tan  pa 3 BMTHH MCTOpMHeCHOM HayHM.
(A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 250 éve és a törté
nettudomány fejlődésének mai szakasza.)
ISzSzSzR, 1974. 3. 4-18.
Emiiti a magyar történészekkel folytatott tudományos együtt- 
működést, valamint a három kötetes nMagyaror szág történetéM-t.
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Donnert, E . : Zűr Gesellschaftspolitik und Staatsráson des aufgeklárten 
Absolutismus in Eussland unter Katharina I I .
(Társadalompolitika és államraison a felvilágosult abszolutiz
mus korában Oroszországban I I .  Katalin alatt.)
JGsLE, 18. 1974. 2 . 147-168.
A hanyatló feudalizmus és a feltörekvő kapitalizmus közötti el
lentmondások I I .  Katalin (1762-1796) reformjai.

U J T e p H Ö e p r ,  H . M . :  r i y r a n e B  b H 3 o 6 p a w e H M M  R o n a n ,
(Pugacsov - Jókai Mór ábrázoláséban.)
VI, 1975. 3 . 215-220.
”A vakmerő" cimii novellát elemezve párhuzamba éllitja Jókai és 
Puskin gondolatmenetét. (Pugacsov parasztháborúja = 1773-1775.)

Ü J e B u o B ,  B . M . :  T y c T a a  3 B e p c  h p y c c H a n  M C T o p M o r p a i t i H H .
(G. Éwers és az orosz történetirás.)
VI, 1975. 1- 55-70. , ,
Éwers (1781-1830), a göttingai egyetem neveltje, életceljanak 
tartotta a normann-elmélet megcáfolását, az orosz állam- és jog
elmélet újszerű kimunkálását.

M m i / i e p ,  M . C . :  0  H e H O T o p u x  n po O/ i er i a x  n e p B O Í i  p b b o / u o u h o h h o h  C H T y a u n n  b 
P o c c m h .
(Az első oroszországi forradalmi helyzet néhány problémájáról.) 
ISzSzSzE, 1974. £. 32-50.
Vitaindító cikk. Az első orosz forradalmi helyzet kialakulasa- 
nak kezdetét~1854-1855-re, végét 1863-ra datálja.

CMpOT HMH ,  B . T . :  í ) H H a H C O B O - 3 H O H O MMM6 C H M0  f l O C J l Bf l C T B M R Han 0J1BO HO B C HH X BOMH H
P o c c h b  b 1 B 1 4 - 1 8 2 4  r .
(A napoleoni háborúk pénzügyi és gazdasági következményei 
Oroszországban 1814-1824.)
ISzSzSzE, 1974. 4. 46-62.
Az orosz "harmadik rend" a XIX. század első felében is gazda
ságilag gyenge maradt.

Reinermann, A .J . :  Metternich, Alexander I .  and the Eusslan challenge in 
Italy, 1815-1820.
(Metternich, I .  Sándor és az orosz provokáció Olaszországban 
1815-1820.)
JMH, 1974. jun. t. 46. 2. 262-276.
I ,  Sándor cár külpolitikai tervei.

Lincoln, W .B .: N .A . Miliutin and the St. Petersburg Munlcipal Act 1846: 
a study in reform under Nicholas I .
(Miljutyin és a szentpétervári 1846-os közigazgatási törvény: 
tanulmány az I .  Miklós cár alatti reformok történetéből.)
SE, Vol. 33. 1974. 1. 55-68.

H o t un a H,  / I . B . :  P y c c H a n  ^ o p e i t i o p M B H H a n  Ő y p w y a 3 H f l .  ( " l o c T a H O B K a  s o n p o c a  h h c t o -  
p n o r p a i J j H R  n p o ő / i e r i b i .
(Az orosz polgárság a reformkor előtt. A kérdés felvetése és 
historiográfiája.)
ISzSzSzE, 1974. 67 77-94.
A nyugat-európai és az orosz polgárság fejlődésének közös 
momentumai. A polgárság társadalmi-politikai magatartását 
az illető ország politikai demokratizmusa is befolyásolja.

Glatzer Rosenthal, B .: Nietzsche in Eussia: the case of Merezhkovsky. 
(Nietzsche Oroszországban: Mereskovszkij esete.)
SE, Vol. 33. 1974. 2 . 429-452.



D.Sz. Mereekovszkij (1865-1941) Nietzsche eszméinek fő ter
jesztője és alkalmazója az orosz kulturális viszonyokra.

Dzlubineki, A, i Maghreb is Eoeja w oetatniej owieroi XVIII i na po- 
oz$.tku XIX wieku.
(Maghrsb és Oroszország a XVIII. sz. utolsó negyedében és a
XIX. sz. kezdetén.)
PH, 1974. 1. 47-60.
Oroszország érdekeltté vált a Földközi-tenger nyugati medencé
jében. 1787-ben Oroszország és Marokkó barátsági szerződést kö
tött.

M h / i o b ,  J I . B . i  r i a p a f l O H C  x / i b 8 h h x  m b h  m x a p a H T e p  a r p a p H o r o  p u H K a  P o c c m m  b

XIX 8 .
(Furcsa gabonaárak és az agrárpiac jellege a XIX. századi Orosz
országban. )
ISzSzSzH, 1974. 1. 48-63.
Ahol a kisparaszti gazdálkodás a jellemző, ott a gabonaárak 
alacsonyabbak, mint a tőkés államokban. Az orosz agrárgazda- 
Bágban fő le g  a csere korlátozta az értéktörvény működését.

r o p r a u j H M H ,  / l . M , :  P a  3 8 h t m b  H a n n T a / i n a M a  m x a p a H T e p  a r p a p H o - K a n H T a j í M C T M H e c H o i í  
3 B 0 Ji roqMM a P o c c m h  n e p w o f l a  H M n a p H a / i n a f i a .
(A kapitalizmus horizontális fejlődése és a mezőgazdaság tőkés 
evolúciója Oroszországban az imperializmus korában.)
ISzSzSzH, 1974. g .  49-70.
A gyarmat-típusok kérdését elemzi, majd kitér az "októberi tő
ke" lenini terminológiára.

Bonwetsch, B . : Das auslándlsche Kapital in Russland. Bemerkungen zum For- 
schungsstand.
(A külföldi tőke Oroszországban. Megjegyzések a kutatás jelen
legi állásához.)
JGO, 1974. 2 . 412-425.
A kapitalizmus kialakulása Oroszországban, a külföldi tőke 
részvétele. A jegyzet tartalmazza a tárgyban megjelent legfon
tosabb munkákat.

Závodová, A.t Cesta G.V. Plechanova k marxismu.
ÍV.G. Plehanov útja a marxizmushoz.)
CCH, 1974. I .  385-397.

Morril, D .L .: Nicholas I I  and the oall fór the first Hague conference.
(I I . Miklós és az első hágai konferenciát létrehozó felhivás.) 
JMH, 19 74 . jun. t. 46. 2 . 296-313.
I I .  Miklós sár külpolitikája, 1898. évi békefelhivásának hát
tere.

WauMjio,  K . 0 . :  Hanaj io nepBofi  pyccHOH peBO/naqMM.
(Az első orosz forradalom kezdete.)
VI, 1975. 1. 105-115,, 2. 109-120.
Elemzi a forradalom gazdasági-politikai hátterét, a munkás
osztály fegyveres készülődését, a cárizmus manővereit.

THTapeHKO, C.-fl. : 6ypwya3HO-,neMOHpaTMHecHafl peBO/iioqMR Hoeoro TMna.

(Az ujtipusu polgári-demokratikus forradalom.)
VI, 1975. 3 . 3-20.
Megemlékezés az 1905-1907. évi oroszországi forradalom 70. év
fordulóján.
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Gierzt, H .: Die aussenpolitische Position Miljukovs am Vorabend und wáh- 
rend dér Bosnischen Krise. Zűr Herausbildung des aussenpoliti- 
schen Programms dér Kadettenpartei.
(Miljukov külpolitikai poziciói a boszniai válság előestéjén és 
alatt, A kadetpárt külpolitikai programjának kialakulása.) 
JGsLE, 1974. 2 . 77-113.

Hamm, M .F .: Liberal politics in wartime Russia: an analysis of the 
Progressive Bloc*
(Liberális politika Oroszországban a háború alatt: a "Haladó 
Blokk".)
SS, Vol. 33. 1974. 3. 453-468.
A mérsékeltek és liberálisok küzdelme a cári rezsim válságának 
utolsó éveiben.

lüanoujHMH08, 6 . M . :  Ma BOcnoMUHaHMM o nepBOH m h p o b o m  BOMHe.
(Első világháborús emlékeimből.)
M I ,  1974. 1. 85-106.
A Szovjetunió marsalja 11 füzetben irta meg háborús memoárját, 
amelyből itt a galiciai csatáról (1914 augusztus-szeptember) 
szóló fejezetet közli a folyóirat.

Kirby, D .G .: A navy in révolution: the Russian Baltic fleet in 1917.
(Hadiflotta a forradalomban: az orosz Balti Flotta 1917-ben.) 
ESR, Vol. 4* 1974. 4 . 345-358.

Aberdeen, D .L . : Somé Historiographicas Problems of Bolshevik Party 
History. The Kronstadt Bolsheviks in March 1917.
(A bolsevik párt történetének néhány historiográfiai problémá
ja. A kronstadti bolsevikok 1917 márciusában.)
JGO, 1974. 4. 494-514.

BnHor paf l OB,  B.H.: Mht bpbbhumh b Beccapaőmo b 1918 r .  -  3beho b 3 a r o B o p e  
MewflyHapoflHoro MMnepna.nH3Ma npoTmb C o b b t c h o h  Pocchm.

(Az 1918-as besszarábiai intervenció, mint a Szovjet-Oroszor- 
szág elleni nemzetközi intervenció magja.)
VI, 1975. I .  71-95.
A román okkupáció nagyhatalmi háttere és a helyi lakosság el
lenállása.

Gerschenkron, A .: Soviet policies versus International cartels: four 
historical case studies.
(Szovjet politika a nemzetközi kartellek ellen. Négy történel
mi tanulmány.)
SR, Vol. 33. 1974, 1. 69-90.

Davis, D.E. - Trani, E .P . : The American XMCA and the Russian Révolution.
(Az Amerikai Ifjak Keresztény Szervezete és az orosz forrada
lom.)
SR, Vol. 33. 1974. ,5. 469-491.
Az 1900-1923-ig működő szervezet célja az orosz nép keresztény 
szolgálata.

Wasilewitsch, E . :  Zűr Teilnahme deutscher Facharbeiter und Spezialisten 
an dér Industrialisierung dér UdSSR, 1926-1932.
(Német szakmunkások és specialisták részvétele a Szovjetunió 
iparosításában, 1926-1932.)
JGsLE, 1974. 1. 193-208.
1921-ben Lenin 60,000 külföldi munkaerő felhasználását tervez
te a Szovjetunióban, Ebből több mint 23*000 németországi volt.
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HaposHMijHMH, A - /I • : BHetuHnn nojiHTHHa CC CP m npoő/ieribi eBponencKOM Őe3onac- 
hoctm newfly fleynn MMpoBbinn bOMHaMM■
(A Szovjetunió külpolitikája a két világháború között és az 
európai biztonság kérdései.) 
mii, 1974. 5. 16-24.
Narocsnyickij akadémikus előadása 1974. mágusában Rómában a két 
világháború közötti európai biztonság kérdéseivel foglalkozó 
konferencián.

Hy3bMHH6B,  H . H . :  Bopböa C o B e T C H o r o  Corasa 3a rinp m Ö B 3 0 n a c H 0 C T b , n p o t h b  
pacnpocTpaHeHMn <}>aujMCTCK0H a r p e c c n w .  Anpe/ib 1940 -  HioHb 1941 
re.
(A Szovjetunió harca a békéért és a biztonságért, valamint a 
fasiszta agresszió terjedésének megakadályozásáért. 1940, IV , -
1941. V I.)
ISzSzSzR, 1974. 1. 26-47.
Gazdag levéltári anyag a szovjet külpolitikáról,

H y s H B U O B ,  H . r . :  ^ B H b  n e p B b i M  m f l e Hb  n o c / i s f l H M M .

(Az első és az utolsó nap.)
ISzSzSzR, 1974. 5. 104-128.
A szerző a I I . világháborúban a Haditengerészet Főparancsnok
ságán teljesitett szolgálatot igen fontos beosztásban. Háborús 
visszaemlékezéseit publikálja, különös tekintettel a flotta 
helyzetére, szerepére a háború kirobbanásának és befejezésének 
pillanatában.

B a r p a n n H ,  H . X . :  llepBbiM ripMÖa/iTHHCHMM (JjpOHT b onepaunn " B a r p a T H O H " .

(Az első Balti-front a "Bagration” hadműveletben.)
NNI, 1974. 4. 99-110., 1974. £. 85-97.
A szerző, a Szovjetunió marsalja a Szovjetunió Hőse, a Bjelo- 
russzia felszabadításáért folytatott harcok (a "Bagration" had
művelet) főparancsnoka volt. Személyes élményeit irja le foly
tatólagosan.

Baird, V .W .: L ’ expert en Bochevisme du Dr Goebbels.
(Dr, Goebbels bolsevista szakértője.)
RHDGM, 1974* okt. t. 24 . £6. 12-36.
E. Taubert szovjetellenes tevékenysége.

Buchta, B . : Die ökonomische Hilfe dér UdSSR für die volksdemokratischen 
Lánder Europas, 1944-1950.
(A Szovjetunió gazdasági segítsége Európa népi demokratikus 
országainak, 1944-1950.)
JGsLE, 1974. 1. 115-138.

Czollek, R .: Zűr Vollendung dér Ubergangeperiode vöm Kapitalismus zum 
Sozialismus in den baltischen Sowjetrepubliken nach dér Be- 
freiung im Grössen Vaterlándischen Krieg.
(A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet korszakának 
befejezése a balti szovjet köztársaságokban a Nagy Honvédő há
ború után.)
JGsLE, 1974. 1. 161-191.
Az ujjáépités7 az iparositás befejezése, a földreform végre
hajtása, az alkotmány módosítása.

Goehrke, C .: Zum gegenwártigen Stand dér Feudalismusdiskussion in dér 
Sowjetunion.
(A feudalizmus-vita jelenlegi helyzete a Szovjetunióban.)
JGO, 1974. 2. 214-247.
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Elemzi a feudalizmusról szóló vita fázisait a háború óta. A 
jegyzetben összefoglalja az e tárgyban eddig megjelent legfon
tosabb publikációkat.

ropofleuHMM, E.H.: McTopHorpatJjHn, HaK cneuMa/ibHan oTpac/ib hctophhbchoh  

Hayhm•

(A historiográfia, mint a történettudomány speciális ága.) 
ISzSzSzR, 1974. 4. 96-116.
Az orosz és a szovjet historiográfia története a XIX. század 
elejétől napjainkig.

B p y H ,  C.M.: P a B B M T M B  M B S a H M O f l B M C T B M S  3 T H O - f l B M 0 r p a ( j ) M H e C H M X  M 3 T H O / I H H r B H -  
C T M H 8 C H H X  n p O U e C C O B  B C O B B T C K O M  O Ö l U e C T B S  H a  C O B p e M B H H O M  3 T a -
ne.
(Az etnodemográfiai és etnolingvisztikai folyamatok fejlődése 
és kölcsönhatása a mai szovjet társadalomban.)
ISzSzSzR, 1974. 4. 26-45.
A tanulmány a Szovjetunióban 1926-ban, 1959-ben és 1970-ben 
végzett összeirások adatai, valamint számos köztársaságban fo
lyó etnoszociológiai kutatás alapján a jelzett folyamatokban 
eddig fel nem tárt összefüggésekre hivja fel a figyelmet.
A 16 táblázat a népszámlálási adatok idevonatkozó részleteit, 
arányait mutatja.

Saul, N .E .: A Russian "Yankee Doodle".
(Orosz Yankee. Doodle.)
SR, Vol. 53. 1974. 1. 46-54.
Oroszul tanuló amerikai diákok verse.

USA

BypwH, C.H.: A M B p H H a H C H a n  MCTopnorpaiJjMn couna/ibHux o t h o w b h m m  Ho.noHMa.nb- 
h o t o  nepMO,qa.
(Az amerikai historiográfia a gyarmatosít és korának társadalmi 
viszonyairól.)
M I ,  1974. 1. 175-187.
Gazdag bibliográfia.

Richter, R .: Zűr Faschismusinterpretation in dér bürgerlichen Historio- 
graphie dér USA.
(Az USA polgári történetírásának fasizmus interpretációja.)
ZG, 1974. 8. 789^-800.
A nyugatnémet és amerikai történetirás fasizmus interpretációja.

Afrika
Ázsia

Közép- és Sál Amerika

Randles, W.G.L.z La civilisation bantou, són essor et són déclin. 
(A bantu civilizáció fellendülése és hanyatlása.)
AÉSC, 1974. márc.-ápr. t. 29. 2. 267-281.
A gyarmati korszak előtti bantu állam.
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Rainero,

White, S.

Hobsbawm,

Israel, J

R.j Dieci anni di politica estera dell’Africa indipendente.
(Tíz év külpolitika a független Afrikában.)
NRS, 1974* szept.-dec. t. 58. 5-6. 610-617*
Ellentétek és egyenetlenségek az afrikai államok külpolitiká
jában.

j Communism and the Eastj the Baku Congress, 1920,
(A kommunizmus és Kelet: A Keleti Népek Kongresszusa Bakuban,
1920.)
SR, Vol. 33. 1974. 1* 492-514.

E , J , : Peasant land occupations.
(Paraszti földfoglalások.)
PP, 1974. febr. 62. 120-152.
A pesni parasztsag földfoglaló akcióinak társadalmi, politikai 
mozgatói,

. R .: Mexico and the "generál crisis" of the seventeenth century, 
(Mexikó és a XVII. század '^általános válsága".)
PP, 1974. máj. 62. 33-57.



219

MAGYAR SZERZŐK MÜVEINEK 

KÜLFÖLDI VISSZHANGJA

AESC = Annales, Economies, Sociétés, Civilisations (Paris)

AHÍ = Austrian-Historj Yearbools (Houston, USA)

CÍH = Ceskoeloyensky SasDpis Historioky (Praha)
V „

HC = Historicky Casopis (Bratislava)

JGO = Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Wiesbaden)

%MÖS = Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs

(Wien)

N N I  =  • H o s a n  h  h ő b b n u j a r  m c t o p h h  / M o c K B a /

ÖO . = österreichische Osthefte (Wien)

SOf = Südostf orschungen (München)

SzE = CoBBTCKan 3THorpa<t)MH /MoCHBa/

ZG = Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (Berlin)

ZO = Zeitschrift für Ostforschung (Marburg a.d. Lahn)
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Andics, E,

Arató, E.

Balogh., I 

Berend, T

Csizmadia

Dávid, G, 

Dienes, I,

Farkas, D, 

Földes, É,

Metternich und die Frage Ungarns.
Bp. 1973- Akadémiai Kiadó, p. 514,
1/ M I ,  1974. 6. 194-196.
A szerző azt a“ feladatot tűzte maga elé, hogy csupán a Magyar- 
országgal kapcsolatos kancellári politikát tanulmányozza, müve 
azonban "messze tuljutott e kereteken**. Igen "érdekesen mutat
ja be az 1825-1827-es országgyűlést, valamint az ekkor kezdő
dött politikai párbajt Metternich és Széchenyi között. Részle
tesen elemzi a reformmozgalom vezetőit és Metternich reagálá
sát tevékenységükre". A "marxista történész elsőként alkalma
zott archív anyagokkal jól dokumentált, mélyenszántó müve" ez 
a kötet.
2/ cSh , 1974. 2 . 295-296.
A szerző Metternich magyarországi tevékenységét az akkori poli
tikai és gazdasági élet széles összefüggéseibe ágyazva vizsgál
ja, s működésének számos, ezideig ismeretlen részét tárja fel.

: Kelet-Európa története a XIX. század első felében,
Bp, 1971. 598. p.
Ism,
ZO, 1974. I. 492-^93.
Tartalmi ismertetés.

,: A civisek világa (Debrecen néprajza).
Bp. 1973. 307. p.
Ism.: HC, 1974. 4. 628-629.

I .  - Ránki, Gy*z Hungary* A Century of Economic Development. 
(New York, 1974* 263 p .)
A magyar gazdaság-fejlődés- egy évszázada 
Ism.: ÖO, 1974. 2. 223- 
Tartalmi ismertetés.

, A, - Kovács, K, - Asztalos, L . :  Magyar állam- és jogtörténet. 
Bp. 1972. 706.
Ism.: Sof, 1974. 375.377.
Az uj egyetemi tankönyvet nagyra értékeli, főleg mivel alkal
mazza a jogösszehasonlitó módszert,

; Somé aspects of 16th century depopulation in the sanjaq of 
Simontornya.
In ,: Acta orientalia XXVIII, fasc. 1, Bp. 1974, 63-74,
Ism,: HC, 1974. 4. 630-631.

: Les Hongrois conquérants.
(A magyarok honfoglalása.)
Bp. 1922. 102*
Ism,: CCH, 1974, 4. 433.
A könyv nézetei közül számosat vitat.

: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az agrárkérdés 1900 
és 1914 között.
Bp, 1973* Akadémiai Kiadó, 290.
M I ,  1974. 4. 212-214.
"Magyar vonatkozásban az ismertetett mü bizonyos mértékig hé
zagpótló szerepet is tölt be".

- Mészáros, I , :  Comenius and Hungary,
Bp. 1973. 175.
1/ Ism.: JGO 1974, 4. 633-634.
Tartalmi ismertetés.
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Gerevich,

Hajdú, L,

Horváth,

Kállay,

Kemény,

Kerekes,

Kovács,

Köpeozi,

Kristó,

2 / Ism.i Sof, 1974. 373-375.P.
Tartalmi ismertetés.

L. s The Art of Buda and Pest in the Middle Age.
(Buda és Pest művészete a középkorban.)
Bp. 1971. 146. 140 tábla.
Ism .: JGO, 1974. 2. 300-302.
A könyvet kiválónak tartja.

; Az első (1795-ös) magyar büntetőkódex-tervezet.
Bp. 1971. 550. p.
Ism.! HÍ, 1974. 1. 154.p.
A munkát értékesnek tartja nemcsak a magyar és a szlovák, ha
nem az egész korabeli közép-európai jogtörténet megismerése 
szempontjából.

B .! A statisztikai módszer és elmélet kérdései Berzeviczy 
Gergely müveiben.
Bp. 1922. 138.
Ism.! CCH, 1974. 4. 605-606.
Hiányolja, hogy a-szerző Berzeviczy gazdasági és statisztikai 
nézeteit nem vetette egybe a korabeli bécsi statisztikusok ill . 
közgazdászok nézeteivel.

. :  A szabad királyi városok gazdálkodása Mária Terézia korában. 
Bp. 1972. 200.
Ism.: MÖS, 27. 1974. 509-512.
Kagyon részletes, 3 oldalas tartalmi ismertetés. Különösen ki
emeli a munka forrásgazdagságát.

i. G.i Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon 
a dualizmus korában.
Tol. I . ,  I I . ,  I I I . ,  IV ., V. Bp. 1952-1971.
Ism .: AHT, Vol. IX-X. 1973-197^.
Elismerő ismertetés.

L .i  Az osztrák tragédia 1933-1938.
Bp. 1973. 222. p.
Ism .: HC, 1974. 4. 625-626.
A marxista munka~a külpolitikába ágyazva tárgyalja az esemenye- 
ket, s igy próbál feleletet adni az osztrák politika számos 
kulcskérdésére.

Magyarok és lengyelek a történelem sodrában.
Bp. 1973. 342.
Ism.: HC, 1974. 4. 624.
Tartalmi ismertetés.

B . : La Francé et la Hongrie au debut du XVIII6 slécle. Etude 
d ’ histoire des relations diplomatiques et d’ histoire des idées. 
Bp. 1971. 624. p,
Ism .: AÉSC, 1974. jan.-febr. t. 29. 1. 204-206.

5y.i Csák Máté tartományuri hatalma.
Bp. 1973. 252.
Ism.i HC, 1974. 4 . 626-627.

Magyar Zsidó Oklevéltár XV. (Bed. Alex. Scheiber és J. Házi) 
Bp. 1972. 501.
Ism.! HÍ, 1974. 4 . 632.



Mayer, M,i Beitrage zűr Geshichte dér Ruthenen (Karpatoukrainer) um die 
J ahr hu nder twe nd e.
Bp. 1973. Acta Historica ASH, Vol. XIX. No 1-2., valamint ko
rábbi, Kijevben, Eperjesen, Budapesten megjelent ruszin vonat
kozású cikkeiről, i 
Ism .: AHY, Vol. IX-X. 1973-1974.
Elismerő ismertetés.

Mészáros, I . :  A Szalkai-kódex és a XV. századvégi sárospataki iskola.
Bp. 19 72 . 340.
Ism.: HC, 1974. 1. 150-151.p.
A munka fontos ismereteket nyújt a középkor-végi alsófoku ok
tatásról, a városok iskolai műveltségéről. A kódex irás-elemzé- 
sét vitathatónak tartja.

Nagy I . : A magyar kamara 1686-1848.
Bp. 1971.
Ism.: HC, 1974. 4. 631-632.
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Ortutay, Gy.: Hungárián folklore.
Bp. 1972.
Ism.: SzE, 1974. 1. 186-18?.
Méltatja a kötetéi, amelybe a szerző az 1941-1955 között irott 
tanulmányait válogatta.

Palotás, E . :  A Balkán-kérdés az osztrák-magyar és az orosz diplomáciában 
a XIX. század végén.
Bp. 1972. 234.
Ism.: ZG, 1974. 9. 1015.
Tartalmi ismertetés.

Pamlényi, E. (szerk.)i Die Geschichte tlngarns.
Bp. 1971. 768.
Ism.: MÖS, 27. 1974. 492-494.
A gazdaság- és társadalomtörténeti fejezeteket kiválónak tart
ja. A könyv sokban segítséget nyújthat az osztrák történelem 
kutatásához is.

Perényi, J . :
1849-1914.
Bp. 1957.
Studia Historica ASH.
Ism.: AHT, Vol. IX-X. 1973-1974.
Elismerő ismertetés.

Radó, S .: Deckname Dóra,
Stuttgart, 1972. 442.
Ism: ZG, 1974. 8. 905.
A szerző nem értékeli érdemén felül Svájcban végzett kémtevé
kenységét.

Szabadváry, F .: Antoine Laurent Lavoisier. Dér Forscher und seine Zeit. 
Bp. 1973. 245.
Ism.: CCH, 1974. £. 459.
Nagyon értékes munkának tartja.

Székely, Gy.: Földesúri törekvések a jobbágyság költözési jogának fel
számolására Magyarországon, Kelet-európal tipusu társadalmi fo
lyamat az 1514 előtti évtizedekben.
Agrártört. Szemle 1972. 261-276. p.



223

Ism.: HC, 1974. 2. 291-293.
Székely Gy. kutatási eredményeit hasznosnak tartja a szlovák 
történészek számára is.

Szinai, M. - Szücs, L. (szerk.): Bethlen István titkos iratai.
Bp. 1972. 493 p.
Ism.i Sof, 1974. 387-388.
Bészletes tartalmi ismertetés, értékeli a közreadott több mint 
kétszáz dokumentum sokoldalúságát.

Vörös, K .: Egy világváros születése.
Bp. 1973. 231.
Ism .: HC, 1974. 4 . 633.
Tartalmi ismertetés.

Zimányi, V.i Mouvement de prix hongrois et l ’ évolution européenne 
(XVIe - XVIIIe s .)
Ism.s HC, 1974. 4 . 618-619.
Tartalmi ismertetés.

Kárpát, J . : Marxistická kritika tzv. duchovních dejin v Mad’ arsku.
(Az un. szellem-történet marxista kritikája Magyarországon.)
HC, 1974. 1. 85-110.
Áttekintés a magyar marxista történetírásnak a szellemtörténet 
problémájával foglalkozó munkáiról. Elsősorban Pach Zs. P , , 
Szigeti J , ,  Mérei Gy., Szücs J .,  Varga J. munkáit ismerteti. 
Kiemeli, hogy a magyar szellemtörténetirás alig foglalkozott 
a nemzetiségi kérdés problémájával.

P y c c H M e  H H T e p H a u M O H a j i H C T b i  b ö o p b ö e  3 a  B e H r e p c H y i o  C o B B T C H y i o  P s c n y G j l H K y  1919 
r. C ö o p H H H  ^ Q H y M e H T O B .  M o c H B a ,  1972. H 3 , q . n o j i M T , j i M T .  c T p .  254.
Ism. 1 M I ,  1974. 1. 188-190.
Méltatja a szovjet-magyar szerkesztésben kiadott kötetet, amely 
176, jórészt először publikált dokumentumot tartalmaz.

Vantuch, A.! 0 podobnosti národného vyvoja v Uhorsku a vo Francuzsku.
(A magyar és a francia nemzeti fejlődés hasonlóságáról.)
HC, 1974. 2. 227-235.
A cseh-szlovák-magyar történész vegyesbizottság ülésén két év
vel ezelőtt, a nemzeti tudat kialakulásának problémájával fog
lalkozó előadásokkal foglalkozik a vitacikk. Elsősorban Szücs 
Jenő referátumával polemizál.

Internationale KulturhIstorisch.es Symposion Mogersdorf 1971. III .kö t .
Das Nationalitátenproblem im pannonischen Baum. Ein Beitrag zűr 
Völkerverstandigung,
Eisenstadt, 1973. 174 p.
Ism .: Sof, 1974. 372-373.
Elismeréssel említi Horváth Ferenc, Benda Kálmán, Szász Zoltán 
cikkét.
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Ö'ŐH

HÖ

JGO

NNI

ÖO

ZG

ZO

Óeskoslovensky íasopis Historicky (Praha) 

Historicky basopis (Bratislava)

Jahrbücher für Gesch.ich.te Osteuropas (Wiesbaden) 

H o B a f l  h  H O B e n i u a n  m c t o p m r  / M o c H B a /

österreichische Osthefte (Wien)

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (Berlin) 

Zeitschrift für Ostforschung (Marburg a.d. Lahn)

Bak, J .M .: Kőnigstum und Standé in Ungarn im XIV-XVI. Jahrhundert. 
Wiesbaden 1973* 195* p*
Ism.: HC, 1974. 4 . 615-617.

Folberth, 0 . :  Gotik in Siebenbürgen.
Ism.: ÖO, 1974. 1. 86-87.

Purgina, J . :  Tvorcovia kartografie Slovenska do pol. XVIII. stor.
(Szlovákia térkép-készitői a XVIII. sz. közepéig.)
Bratislava 1972* 150. p.
Ism.: HC, 1974. 1. 134-136.
Számos hiányosságra hivja fel a figyelmet. A térképek kiválo
gatását nem tartja a legjobbnak.

Obermann, K . : Die ungarische Révolution von 1848-1849 und die demokra-
tische Bewegung in Deutschland.
Bp. 1971. 70 p.
(Az 1848-1849. évi magyar forradalom és a demokratikus mozgal
mak Németországban.)
Ism.: ZG, 1974. 1014-1015.
Obermann munkája az 1848-1849* évi európai forradalmakat bele
illeszti a nemzetközi összefüggésekbe.

Gogolák, L . :  Beitráge zűr Geschichte des slowakischen Volkes. I I I .  Zwi-
schen zwei Revolutionen (1848-1919)*
(Adalékok a szlovák nép történetéhez. I I I .  Két forradalom kö
zött [1848-1919])
München, 1972. 193 1.
1/ Ism.: JGO, 1974. 3. 452-455.
2 / Ism.: ZO, 1974. 526-527.

Chmel, R .: Literárne vzt’ah? slovensko-mad’ arské (Dokumenty z XIX. a zo
zaSiatku XX. storT)
(Magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok. Dokumentumok a XIX. és a
XX. sz. elejéből.)
Martin,,1973* 438 p.
Ism.: HC, 1974. 2. 298-299*

Mccagg, W.O.: Jewish Nobles and Geniuses in Modern Hungary.
(Zsidó nemesek és szellemi dolgozók a modern Magyarországon.) 
New York, 1972* 254 p*
Ism.: JGO, 1974. 455-457*
A magyar zsidóság története a XIX. századtól az első világhábo
rúig.



B o p o h o b ,  6 . M .  : PyccHMe HHTBpHai4MOHa/iMCTbi b őopböe aa BeHrepcKyra CoB8TCHyK)  
pec nyÖ^ MKy 1919 r .  MocKBa,  1972*

(Az orosz internacionalistái: a Magyar Tanácsköztársaságért 
1919-ben,)
m i, 1974. 1.
A szovjet-magyar szerkesztésben megjelent mii dokumentális, tu
domány os-rendszerező értékét, valamint politikai aktualitását 
méltatja.

Koimiiski, M.i Polska i Wegry przed drug?. vonja swiatowa (paiduiernik 
1938 wrzeslen 1939;
(Lengyelország és Magyarország a második világháború előtt,
1938 október - 1939 szeptember.)
Tarsó, 1970. 369 1.
Ism.s JGO, 1974. 2 . 449-452.
Igen árnyalt Beck külügyminiszter tevékenysége és a nemzetiségi 
probléma tárgyalása,

Král, T.i "Plán Zet".
(A "Zet terv".)
Praha,„1973. 235 p.
Ism.: CCH, 1974. 766-768.
Ujabb jelentős adalék München történetéhez.
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Ausztria

67.290

Durdik, Christels Blbliograptiischer Abriss zűr Bevölkerungs- und Sozial- 
statistlk dér Habsburgarmonarcbie lm XIX. Jahrhundert. Unter 
Leltung von Alfréd Hoffmann. Wien, ÖNThW-Offset, 1974. XXV,
209 p.
(Untersuobungsn über den Wandel dér sozialen Struktur Oster- 
reiohs in dér Zeit von 1740-1918)

67.261
Internationale T a g U D g  dér Historiker dér Arbeiterbewegung ("9 . Linzer 

Konferenz"5j Linz, 11. bis 15. September 197?.
Wien, Europaverl. 1975. X III , 309. 3 p.
(Gesotiiohte dér Arbeiterbewegung. Tagungsberictite Bd. 7 .)
Mon II /E /5 /2 0 . sz. Ausztria 
Mon V /C /2/a /20 .sz . e.tört.

Bulgária

67.251

Mutafcieva, V .P . - Dimitrov, Str.A .i Sur l ’ état du systeme des timars 
des XVIIe-XVIIIe ss.
Sofia, Ed. Aoad. 1968. 270 p.
(Aoademie Bulgare des Sciences. Institut d ’ études balkaniques.)

Csebszlov ákia

125.659

Otázkj déjin Stredni a Vychodni Evropy. ©spórád. Frantisek Hejl. (Sbornik 
Josefu Maourkovi [Jüsef Macurek] k sedmdesát^m narozeninám.) 
Brno, Univ. J .E . PurkynS. 377 p. 1 t.
(Otázky dSjin Stíedni a Vichodni Evropy 1 .)

67. 309

Závadová, Katarinas Verny1 a pravy obraz slovenskycb miest a bradov ako 
ich znázornili rjtci a ilustrátori v XVI. XVII. a XVIII. sto- 
roci.
(Bratislava-! Tátrán, 1974. 142 p, 138 t.

125.489

Slovenská jár. Slovenské povstanie 1848-1849. (Autoris Jozef Butvin, Lu- 
dovit Haraksim, etc. Zostav. Ján Sloboda.)
Bratislava, Obzor, 1971. 292 p. 26 t.



67.220,
67.253

V sluzbe l ’ udu 1863-1973. Obrazová pamá’ tnica (Matica slovenska) Matice 
slovenskej. (Zostav. Michal Éliás.)
Martin, Matica slovenská, 1974. 195 P»

124.978

Pauco, Jozef: [Sedemdesiat’pát] 75 rokov prvej katolickej slovenskej 
jednoty. 1890-1965.
Cleveland, Prvá Kát. Slov. Jed. 1965. 560 p. 44 t.

125.729

Slovenská Republika Rád. Dokumenty. (Zostav. György Milei, Anton 
Smutn^ Bratislava)
Nak. Epocha, (1970). 252, L93 p.

124.019

0 Seskoslovenské zahranicní politice 1819-1939. Sbornik statí. (Praha), 
Statni Nakl. Pol. Literatury, 1956. 439 p. 7 t.
(Knihovna mezinárodnich vztahu 2 .)

125.959

Kovijanic, Risto: Studie z dejin juhoslovansko-slovensk^ch vzliahov. 
(Transl* Ján^ Sirácky.)
Martin, Matica slovenská, 1976. 140 p.

124.881

Moravek Endre: Csehszlovákia és a szláv gondolat.
H .ny. é.n. 69-76 p.

125.968
Magyar Nap 1936-1938. Antológia.

Összeáll, bev. Csanda Sándor.
Bratislava, Madách K. 1975* 422 p. 7 t.

67.230

Bibliografie ceskoslovenské hungaristiky za léta 1966-1968.
Sestav. Richard Prazák,
Brno, Univ. J .E . Prukyne, 1971. 98 p.
(Universita J .E . PurkynS v Brne. Fák* filosofická)

(Conférence Internationale de Prague le 8-11 septembre 1970.) Archiv 
pro bádáni o zivoté a dile Jana Amose Komenského [Ján Aj d o s 
Komensky] 27* Séd. Josef Wovotní, Karéi Angelis etc.
Praha, Academia, 1972. 512 p.
(Acta Comeniana. Revue Internationale des Etudes Comeniologi- 
ques 3 . )
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Finnország

124.806

Hovi, Kalervo; Cordon sanitaire or barriere de l ’ est? The emergence of 
the new French Eastern European alliance policy 1917-1919.



Turku, Turun Iliopisto, 1975. 244 p.
(Annales univeraitaties turkuensis. Ser. B. tóm. 135.)

Franciaország

125.629

Dommanget, Maurices Un drame politique en 1848, (Blanqui et le document 

Paris, Les Deux Sirénes, (1948). 245 p.

125.388

(Cent) 100 ans apres la Commune. Problemes de la révolution sooialiste en 
Francé. Semaine de la pensée marxista (22-29 avril 1971).
Paris, Editions Sociales. (1971). 285 p.

121.288

Morazé, Cbiarles! Les bourgaois conquérants XIXa siecle. (Paris),
Libr. Colin, 1957* XI, 491 p. 23 t.
(Destins du monda)

125.840

Rémy, Tristan: La,Commune a Montmartre 23 mai 1871.
Paris, Éditions Sociales, (1970). 134 p.

124.839*8

Documents diplomatiques francais 1932-1939.
Paris, Imp. Uationale, 2e sárié (1936-1939) Tóm. 8. (17 jan~
vier-20 mars 1938). 1973. L I, 1008 p.
(Commission de publication des documents relatifs aux origines 
de la guerr guerre 1939-1945.)

124.83919

Documents diplomatiques francais 1932-1939.
Paris, Imp. Hationale, 2 série (1936-1939). Tóm. 9. (21 mars- 
9 3'uin 1938). 1974. L I, 1084 p.
(Commission de publication des documents relatifs aux origines 
de la guerre 1939-1945.)

124.822

Hamilton, Alastair: L ’ illusion fasciste. Les intellectuels et le
fascisme 1919-1945. (Th.e appeal of Fascism. A studj of in- 
tellectuals and Fascism 1919-1945.)
(Paris), Galllmard, (1973). 333 p. 12 t.
(H[ouveaul R[oman] FLranfaisí)

Jugoszlávia

123.841

Bojaniő, DuSanka: Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI véka za 
smedarevsku, kruéevacku i vidinsku oblast.
Beograd, 1974. 177 p.



(Zbornik za istoSnjacku istorijsku i knjizevnu gradju. Kn.2») 
(Istorijski Institut)

Monumenta historica familiarum Zrinski [Zrínyi] et Frankopan [Frangepanl, 
Tol. 1. - (Povijesni spomenici obitelji Zrinskih i Frankopana.) 
Consciip et aestlmationen bonorum (1672-1673). Diges., Praef. 
et indice Rajka Modriá. Bed. Marko KostranSil.
Zagreb, (Jugoslav.Akad.) 1974. 410 p.
(Opera Aeademiae Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium. 
Liber 55 .)

125.318

Krizman, Bogdán: Korespondencija Stjepana Badiia 1885-1918. 1.
Zagreb, 1972. 621 p.
(Izvori za Hrvatsku povijest 1 .)
(Sveuőiliíte u Zagreba - Institut za Hrvatsku povijest)

125.324

Sidak, Jaroslav: Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeóa.
Zagreb, 1973. 404 p.
(SveuZiliste u Zagrebu - Institut za Hrvatsku Povijest. 
Bapprave i  clanci 2 .)

123.848

Naucni skup u povodu 50 - godiSnjice raspada Austro-Ugarske Monarhije i 
stvaranja jugoslavenske dríave. ,
Zagreb,. 27-28, prosinca 1968. godine. Bed. Vasa Cubrilovic, 
Ferdo Culinovic, Marko KostrenSii.
Zagreb, (Izd.Akad.) 1969. 317 P. 1 t.
(Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti)
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123.843

Lengyelország

67.281

(Acta Tomiciana) Tomus undecimus epistolarum, legationum, responsorum, 
actionum, et rerum gestarum. Serenissimi principis Sigismundi 
primi regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae. Per Sfcanislaum 
Gorski, canonicum Cracoviensem et Plocensem. a.d. 1529. 
(Poznan), Bibi. Kornicensis, 1901. 355 p.

125.306

Etudes bAstoriques a l ’ occasion du 7S Congres International des Etudes 
Slaves, Varsovie, 1973. Tóm. 6. (Eed. Tóin Bozinov, Ljubomir 
Panajotov etc.)
Sofia, (Izd.Akad.) 1973. 389 p.
(Academie Bulgare des Sciences, Institut d ’Histoire.)

67.279

Tysi^c dziewi^cset trzydzieSci dziewi^i - tysific dzlewi^cset czterdzie&ci 
pi?t. 1 1939-1945. Cierpienie i walka narodu polskiego. 
Zdj^cia-dokumenty. (Opracow. Stanisiaw Wrzos-Glinka, Tadeusz 
Mazur, Jerzy Tomaszewski)
Warszawa, Zarzad Gtówny Zwi^izku Bojowników 0 WolnoSci i  De- 
mokracj?. 1958. 233. 10. XI p.



(Seria wydawnictw albumowych. pod red. Biura Historii Zarzfidu 
Giównego ZBoWiD.)

NDK

125.381

Hildebrandt, Gunther: Parlamentsopposition auf Linkskurs. Die kleinbür-
gerlich-demokratische Fraktion Donnersberg in dér Frankfurter Na- 
tionalversammlung 1848/1849.
Berlin, Akademie. Veri, 1975. 282 p. 4 t.
(Akademie dér Wissenschaften dér DDE. Schriften des Zentral- 
instituts für Geschichte Bd. 41 .)

125.830

Deutsch-sowjetische Freundschaft. Ein historischer Abriss von 191? bis 
zűr Gegenwart, ünter dér Leitung von Günter Gorski, Alfréd 
Anderle, Gdnter Rosenfeld.
Berlin, Deutscher Veri. dér Wiss. 1975. 406 p. 32 t.

125.965

Schleier, Hans: Die bürgerliche deutsche Geschichtsschreibung dér Wei-
marer Republik. 1. (T I .)  Strömungen - Konzeptionen - Instituti- 
onen. 2 . (T I.) Die linksliberalen Historiker.
593 p. 8 t. Berlin, Akad. Veri. 1975.
(Schriften des Zentralinstituts für Geschichte. Bd. 40 .)
(Akademie dér Wissenschaften dér DDR.)

125*740

Das Postdamer Abkommen. Dokumentensammlung.
Berlin, Staatsverl. dér DDR, 1975. 351 p.
(Institut für Internationale Politik und Wirtschaft)
(Historische Gedenkstátte des Potsdamer Abkommens)

125.576

Kuczynski, Jürgen: Die vertauschte Eule dér Minerva. Dér Wissenschaftler 
in dér kapitalistischen Gesellschaft.
Berlin, Akad. Veri. 1974. 81 p.
(Zűr Kritik dér bürgerlichen Ideologie 4 8 .)

125.837

Kuczynski, Jürgen: Memoiren. Die Erziehung des J(ürgen) K(uczynskis) 
zum Kommunisten und Wissenschaftler. 2 . Aufl.
Berlin - Weimar, Aufbau-Verl. (1975)- 433 p.

NSzK

125.287

Nehring, Kari: .Comitatus Barsiensis.
München, k.n. 1975. 132 p. 1 térk.
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München, Ser. A, Die historischen Ortsnamen von Ungarn. Bd. 4 .)
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untersuchung zűr vorindustriellen Zeit.
Wiesbaden, Steiner Teri. 1974. IC . 595 p.
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Beiheft No. 61 .)
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Berlin - Hew York, Walter de Gruyter, 1974. 298 p.
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München, Teri. Lerche, 1968. 180 p.
(Teröffentlichungen des Collegium Carolinum. Bd. 2 1 .)
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Kissinger, Henry A. i Grossmacht Diplomatie. Tón dér Staatskunet Caetle- 
reaghs und Metternichs. (A world restored.)
Düsseldorf - Wien, Econ Teri. (1962). 399 P.
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Handbuch dér Geschlchte dér böhmischen Lánder. In vier Banden.
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schaft. 1968. 502 p.
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München, Teri. des Südostdeutschen Kulturwerks, 1974» 100 p.

125.856

Braubach, Max: Prinz Eugen von Savoyen (Savoyai Jenő). Élne Biographie, 
Bd. 3-5. München, Oldenbourg Teri. 3 db.
3. Bd. Zum Gipfel des Ruhmes 1964. 463 p. 1 t.
4. Bd. Dér Staatsmann. 1965. 497 p. 1 t.
5 . Bd. Mensch und Schicksal. 1965. 576 p. 1 t.

125.634
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Bd. 1. 1870-1919. Fürstenfeldbruck, Mahlmann, é.n. 435 p.
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125.842

Treue, Wolfgang: Deutsche Parteiprogramme seit 1861. (4. erw. Aufl.) 
Göttingen, Musterechmidt Veri. (1968). 506 p.
(Quellensammlung zűr Kulturgeschichte Bd. 3 . )

125.599
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Hrsg, von Georg Fülberth.
(Frankfurt am Main, Eurpáische Veri. 1972.) 145 p.
(Basis)

125.858

Militár und Innenpolitik im Weltkrieg 1914-1918. 1-2 Teil.
Bearb. von Wilhelm Deist. Düsseldorf, Droste Veri. (1970).
CLXXIII, 1530 p.
(Quellen zűr Geschichte des Parlamentarismus und dér poli- 
tischen Partéién. Reihe 2. Militár und Politik. Bd. 1/1-1/2.)

125.843

Hillgruber, Andreas: Deutschlands Rolle in dér Vorgeschichte dér beiden 
Weltkriege.
Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, (1967). 137 p.
(Die deutche Frage in dér Welt Bd. 7 .)
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Klotzbach, Kurt: Bibliographie zűr Geschichte dér deutschen Arbeiterbe
wegung 1914-1945. Sozialderaokratie, Freie Gewerkschaften, 
Christlich-Soziale Bewegungen, Kommunistische Bewegung und lin
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München, Fides-Verl. 197 1971. 186 p.
(Veröffentlichung des Sudetendeutschen Arhivs im München 6 .)
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Dér Faschismus in Deutschland. Analysen dér KPD-Opposition aus den 
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Eingeleit. hrsg. von dér Gruppé Arbeiterpolitik.
(Frankfurt am Main, Eurpáische Veri. 1973.) 219 p.
(Basis)
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Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975- 183 p. 
(Ertrága dér Forschung. Bd. 17.)
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lismus. (L ’ économie allemande sous le nazisme. Un aspect de la 
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(München, Trikont, 1974.) 333 p.
(Trikont - Theorie.)
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222 pp.
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land, Polen, Baltische Lander, Sowjetunion. 1954. 223-366 pp.
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Hrsg, von Werner Fuchs, Rolf Kiima usw. 1-2. tBd.3 
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1 köt. AAM-Latenz. 392 p.
2 köt. Latenzperiode - Zyklus, Rown etreescher, 393-783 p.
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(Téka.)

125.614

Kroner, Micbael: Stephan Ludwig Rottu Tiajja ?i opera.
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125.565
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Chicago-London, Univ. of Chicago Press, (1974). XI, 173 p.
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