legközelebbi carnuntumi II. (polgárvárosi) amfiteátrumot (21. kép), a részleges kiegészítését csak
abban az estben ajánlott elvégezni, hogyha a rekonstrukciós munkát teljes feltárás elızi meg, és ami
még ennél is fontosabb, ha a folyamatos használat és karbantartás hosszú idıre biztosított111(112).
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Az újkori és középkori fokok kutatásának kapcsolatai
Az utóbbi évtizedekben nagy érdeklıdés tapasztalható a szabályozások elıtti ártéri gazdálkodás illetve
az egykori vízgazdálkodás és a vízrendszerbe való emberi beavatkozás kérdésköre, valamint a „fok”
mint vízrajzi fogalom iránt. Mind a hidrológusok, mind pedig általában a környezetkutatók egy
hagyományos „vízgazdálkodási modell”, mint lehetséges alternatíva felé fordultak azért, hogy
megoldási lehetıségeket találjanak jelenleg aktuális hidrológiai problémákra (például eredményesebb
árvízvédelem, halászat) az egykori árvízjárta területeken.112(113)
Mivel említésük a szakirodalomban szorosan összefonódik az ártéri gazdálkodás fogalomrendszerével,
a fokok kutatása e fogalomrendszer vizsgálatának (néha talán már túlzott mértékben is) egyik fontos
sarokkövévé vált. Ennek megfelelıen a forrásban gazdag 18–19. századi dunai113(114) és tiszai114(115)
fokokkal részletes tanulmányok tucatjaiban foglalkoztak és foglalkoznak ma is a szakemberek. A fok
szó vízrajzi értelmő újkori (nagyrészt 18–19. századi) ismert jelentéseinek sokféleségét, és ennek
gazdag szakirodalmát az utóbbi idıben részletesen Fodor Zoltán foglalta össze.115(116) Az eddigi
(döntıen az újkori fokokra vonatkozó) elemzéseket összegezve és saját szisztematikus (újkori) tiszai
vizsgálatai alapján Fodor arra a megállapításra jutott, hogy a sok különbözı nézet közös nevezıjeként
még mindig az egyik legrégibb, a Magyar oklevélszótárban szereplı: „fok=vízlevezetı, természetes
vagy ásott csatorna” meghatározás köré győjthetjük a különbözı fokdefiníciókat.116(117) Ez azért is
érdekes, mivel az Oklevélszótárban (a szó egyéb jelentéseivel együtt) a fok meghatározása döntıen
éppen középkori oklevelek elemzésein alapul.117(118) A másik, közös „konszenzuson” alapuló, széles
118(119)
165körben elfogadott definíciót a Földrajzi nevek etimológiai szótára adja,
amennyiben a fok
119(120)
„(magas vízállású) folyóág vagy tó vizét elvezetı ér, csatorna”.
Az elızı történeti, nagyrészt
középkori forrásokon alapuló, és ez utóbbi, sokkal inkább újkori hatásokat tükrözı „földrajzi” definíció
szerint tehát a fok mind folyó, mind pedig tó vizét elvezetheti. Jóval inkább megoszlanak azonban a
vélemények a fok kialakulásának, eredetének kérdésében: míg egyes kutatók, döntıen Tisza menti
vizsgálatokra építve a fokokat alapvetıen természetes eredetőnek tekintik, amelyet a helyi lakosság
aztán módosított (vagy nem módosított) saját igényei szerint, addig Duna menti vizsgálatai alapján
Andrásfalvy Bertalan az ottani fokokat elsısorban mesterségesen kialakított, antropogén
képzıdményeknek tekinti.120(121)
Máig alig készült azonban olyan szaktanulmány, amely elsısorban a középkori (azaz Mohács elıtti)
fokok kutatását és konkrét jelentésének értelmezését tekintené elsıdleges feladatának. Ugyanakkor
számos korábbi és újabb említés mellett121(122) például egy, a közelmúltban lezajlott vita kapcsán is jó
néhány, az újkori fokokkal foglalkozó tanulmány utal vissza – más egyéb vitás pontok érintése mellett –
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az újkori fokok lehetséges középkori (jelentésbeli) eredetére, kapcsolataira vagy alapjaira.122(123) A
középkori fokok kutatása azonban továbbra sem könnyő feladat, egyrészt a szisztematikus
forrásgyőjtés hiánya miatt, másrészt pedig azért, mert alig vagy egyáltalán nem rendelkezünk
információval arra vonatkozóan, hogy a fok milyen esetleges terminológiai változásokon esett át addig
a pontig (nagyjából a 18. századig), amikortól az újkori fokokra vonatkozóan már részletesebb
információk (így például a leírások mellett részletes térképek) állnak rendelkezésünkre a témával
kapcsolatban. További gondot jelenthet az újkori fokkutatásban is felmerülı lehetséges térbeli
jelentéskülönbségek megléte, amely feltehetıen a középkort is jellemezhette.
Ugyanakkor bizonyos térségekkel, vízrendszerekkel kapcsolatosan a fok szó alkalmazására alig, vagy
egyáltalán nem rendelkezünk – sem a középkorban, sem pedig az újkorban – értékelhetı példákkal.
Ilyen területek közé tartozik a Rába-Rábca vízvi-déke (és általában Sopron vármegye) is. Ezért a jelen
tanulmányban bemutatásra kerülı, 15. században leírt fokot általában a fok-kutatások szempontjából
többek között az teszi különlegessé, hogy pontosan egy olyan területen bukkan fel, ahol ez a vízrajzi
fogalom eddig kevéssé merült fel a középkori és újkori dokumentumokban.
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Habár párhuzamként az újkori fok-elemzések eredményei kétségtelenül fontos támpontot nyújtanak, a
szisztematikus kutatások eddigi kis mennyisége és részben a források adta szerényebb lehetıségek miatt
a középkorra vonatkozóan a fokok újkori részletességő típus szerinti elkülönítésére egyelıre nem
vállalkozhatunk: az 1526 elıtti idıszakkal kapcsolatban elsısorban tehát a fok elnevezés szó szerinti
elıfordulására támaszkodhatunk. A középkori fokok szisztematikus tanulmányozása ugyanakkor újkori
jelentésük mélyebb megértése szempontjából is alapvetı fontosságú feladat lenne.
A fok szó értelmezését segítheti elı azon szavak összegyőjtése, amelyek a középkori szövegekben
közvetlenül a szó mellett állnak, sokszor annak jelzıjeként. A leggyakoribb ilyen, fok mellett álló
szavak például a folyó („fluvius”),123(124) vagy más kisebb folyóvizek („rivulus”, „vena” vagy
„er”)124(125) illetve vízelvezetés, (folyó-)ág („alveus”, „meatus”, „ramus”),125(126) vízkifolyás, kezdet
(„effluxus aque”, „introitus aque”, „initium aque”),126(127) vagy általánosságban víz („aqua”, „parva
aqua”)127(128) jelentéssel bírnak. Néha azonban halastóként (esetleg halászóhely értelemben is:
„piscina”)128(129) vagy halászóhelyként („piscatura”),129(130) illetve tavakkal kapcsolatban130(131)
jelenik meg. Ugyanakkor döntıen határjárásokban egyszerő hely („locus”)131(132) megjelöléseként is
elıfordul. Sokszor a fok településnévként vízrajzi értelmétıl kissé távolabb álló jelentésekkel, mint
például birtok, földterület, falu („possessio”, „terra”, „villa” Fok)132(133) illetve vám 167(„tributum”,
„teloneum de Fuk/Fok”)133(134) szavakkal áll együtt (ez utóbbi többnyire a településhez és a Balatonból
kiszakadó Fok folyóhoz kapcsolódó átkelı vámját jelentette). Ez utóbbi esetekben a szó már az eredeti
vízrajzi fogalomtól önállósult, tulajdonnévi értelemben. Egyes, Fok folyó menti települések
megkülönböztetı elıneveként is használták, például Fokszabadi esetében.
A fogalom térbeli elterjedtségét tekintve a fok szó hidrológiai értelmő alkalmazása a középkorban is
viszonylag széles körőnek számít a Duna egyes szakaszain134(135) és a Tiszánál,135(136) illetve ezek
mellékfolyói, mint például a Nyitra,136(137) Dráva,137(138) valamint a Maros,138(139) Hernád139(140) és a
Körösök mentén.140(141) Mindenezek mellett, a középkori Magyar Királyság határain túl is több
folyóhoz, így például Szlavóniában a Száva illetve a Moruzna,141(142) vagy a Karasó142(143) folyókhoz
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kapcsolódóan is felbukkan az elnevezés. Nagy tavaink közül híres példa a Balatonhoz kapcsolódó Fok
folyó.143(144) A nagyobb folyók mellett azonban akár viszonylag kisebb – habár legtöbbször szintén
„fluvius”-ként említett – vízfolyáshoz, mellékvizekhez is kapcsolódhatott azonban fok, mint ahogy ez
például a baranyai Almás-patak144(145) vagy az Okur, Melér és Zopurka (Dráva-mente, Baranya
m.)145(146) esetében is elıfordult.
A középkori fokok korai vizsgálatára illetve lehetséges jelentésének definiálására néhány példa
felhasználásával több kutató is kísérletet tett. Nagyobb számú középkori példát csak Szamota István
hoz fel,146(147) áttételesen azonban Ortvay Tivadar is több példát említ.147(148) Mind Ortvay Tivadar,
mind pedig Szamota István középkori fokokra vonatkozó hivatkozásainak győjteménye igen fontos a
középkori fok-jelentések meghatározása és a névhasználat lokalizálása, területhez kötése
szempontjából. Ezért mindkét szerzı hivatkozásait igyekeztük felhasználni a 168különbözı esetek
szemléltetése során, egy-egy jellemzı példa felhasználásával.148(149) Ugyanakkor a 19. század végi, 20.
század eleji forráshivatkozási szabályok maitól lényegesen eltérı volta, illetve a régi jelzetek egy
részének feloldási, illetve feltalálhatósági nehézségei miatt hivatkozásaik jelentıs részének
visszakövetése, s így az általuk hivatkozott oklevelek egy részének felhasználása egyelıre nehézségekbe
ütközik.
A helytörténeti kutatások közül az egyik legfontosabb, viszonylag korai munka az egykor a Fertı
halászatát is kutató Lukács Károly nevéhez főzıdik, aki a Balatont levezetı Fok/Sár/Sió folyónak
esetleges környezeti változásokhoz kapcsolható névváltásait fejtegeti.149(150) A Dráva menti középkori
fok elıfordulásokat pedig újabban Vajda Tamás elemezte tanulmányában.150(151) Mivel azonban tájilletve környezeti-régészeti szempontból a középkori fokokat még részletesebben kevéssé vizsgálták, az
írott források szerepe ma is szinte egyedülállóan fontos a fokok középkori jelentésének és térbeli
elterjedtségének meghatározásában. Az újkori fokokkal összevetve a középkoriak vizsgálata a korábban
felsoroltakon túlmenıen azért is sokkal bonyolultabb, mivel ez esetben már régi térképekre sem
támaszkodhatunk, hanem inkább olyan, elsısorban oklevelekben szereplı határjárások említéseire,
amelyek objektumainak, tereptárgyainak és földrajzi neveinek mai helyhez kötése általában sem számít
könnyő feladatnak.
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„Tavi” fokok
Habár a 18–19. századi leírások és térképi források többségénél a fokok elsısorban folyóvizekhez
kapcsolódtak, már az újkorban is önálló csoportot alkotnak azok a fokok, amelyek nem vízfolyást
kötnek össze állóvízzel, hanem állandó (nagyobb kiterjedéső természetes) állóvíz kapcsolatát biztosítják
valamely más vízfelülettel, illetve az állóvíz vizét vezetik el egy ártér, idıszakos vízfelület vagy akár
folyóvíz felé. Az ismert fok-definíciók jelentıs része nem zárja ki a foknak egy tóból való kivezetését,
sıt, az némely fok-meghatározásban kifejezetten kiemelésre kerül. A fok-elıfordulások közül a
tanulmány fı témáját adó fertıi fok szempontjából fontos külön is elemezni a fokok e kis csoportját,
bemutatva fıbb jellemzıiket, térbeli elıfordulásukat. Fodor Zoltán részben a mellékágjellegő fokok
csoportjába sorolta (mely más egyéb mellett például ártéri vízállásokat köt össze), mint például a
tiszacsegei Kis és Nagy Kerek tavat összekötı vízfolyás. Újkori térképeken több ilyen, fıként a Tisza
vízvidékéhez tartozó példa is felmerül: e területeken a „tavi” fokok döntıen ártéri, állandó vagy
idıszakos tavakat, állóvizeket kötnek össze egymással.151(152) Ugyanakkor e csoporthoz köthetı a
legnagyobb tavunk vizét a Duna felé levezetı, korábban már említett Fok (ma Sió) elnevezéső vízfolyás
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(vagy annak egy szakasza) is.
169A

jelen tanulmányban bemutatásra kerülı foknak nevezett vízfolyást az teszi területi elıfordulása
mellett külön érdekessé, hogy az eddig ismert, közvetlenül vagy közvetve folyókhoz kapcsolódó fokok
többségével szemben e fok bizonyíthatóan egyik természetes eredető nagy tavunkhoz, a Fertıhöz
kapcsolódott. Szemben tehát az ismert fok-elıfordulások többségével, itt nem „folyóvízi”, hanem „tavi”
fokról van szó. A fertıi fok elemzésekor azonban nem csak a fok kifejezés lehetséges jelentésére és
jelentıségére kapunk késı-középkori információkat, hanem további, például az emberi beavatkozás
mértékével illetve a Fertı (vizének) védelmével kapcsolatos, párhuzamként az ország más területein is
hasznosítható adatokat nyerhetünk.
Amint azt korábban láttuk, a fertıi tavi fok tehát egy olyan területen bukkan föl a középkor végén, ahol
a fok szó vízrajzi értelmő használata kevéssé elterjedt annak ellenére, hogy más síkvidékekhez
hasonlóan itt is megjelennek a területre vonatkozó olyan források, amelyek például a természetes vagy
mesterséges vízelvezetéshez kapcsolódó emberi tevékenységgel, vagy egy halas(tó)ként használt
állóvíznek folyóhoz árkokon keresztül való kapcsolódásával direkt vagy indirekt módon
foglalkoznak.152(153) A Fertıhöz kapcsolódóan 1435-ben említett fertıi fok a mai Burgenland területén,
Ausztriában elhelyezkedı, a 16. század elején elpusztult Csitvánd (konkrétan: Felsı-Csitvánd) falu
területéhez tartozott.
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Csitvánd, Felsıcsitvánd és a Csitvándiak
A település nemesi elınévként elıször egy 1270. évi oklevélben maradt ránk,153(154) míg a fennmaradt
írott forrásokban konkrétan birtokként elıször 1299-ben említik,154(155) a vonatkozó megye
megnevezése nélkül. E két említés alatt azonban még nem teljesen biztosan a Moson megyei Csitvándot,
hanem a másik, nagyrészt szintén a csitvándi nemesek kezén lévı Gyır megyei Csitvándot155(156) is
érthetjük. Az elsı, biztosan a Moson megyei Csitvándra vonatkozó fennmaradt adatunk 1411-bıl való:
a birtok területe ekkor már legalább két külön részre oszlik; ugyanakkor az oklevél csak
Felsıcsitvándot említi, amelyben még mindig a Csitvándi nevő nemes család birtokol földeket.156(157)
Egy bizonyos csitvándi „piscina” (halastó vagy halas)157(158) tulajdonosaként említett Csitvándi Egyed
az 1430-as években a nagyhatalmú Hédervári György familiárisa,158(159) de 170Egyed neve – Hédervári
gazdatisztjeként – egy hatalmaskodási ügy kapcsán Veszprém megyében már korábban, 1426-ban is
felmerül.159(160) A fertıi fokot és az ehhez kapcsolódó felsıcsitvándi, egyelıre idıszakos halast említı
királyi oklevél szintén elsısorban Egyedhez, mint birtokoshoz főzıdik. A királyi oklevelet talán éppen
az ı személyes érdemeiért nyerte el a család, hiszen Zsigmond külön személy szerint kiemeli ıt
hadjáratokban szerzett érdemeiért és egyéb, a királynak tett szolgálataiért. Csitvándi Egyed nevével
késıbb az 1440-es és 1450-es években is találkozhatunk.160(161) Felsıcsitvánd még egyszer, Csitvándi
Margit (Egyed unokájának) fiúsítása illetve a birtok átvétele kapcsán 1473-ban is felbukkan a
forrásokban.161(162) 1479-ben és 1480-ban162(163) általánosan Csitvánd is felmerül, ekkor már
Csitvándi Margit férje, Kapolcsi Benedek tulajdonaként.163(164) Az 1480-as évek után a Csitvándiak
nevével oklevelekben többé nem találkoztunk, ugyanakkor Csitvándot magát 1498-ban164(165) és azt
követıen a gyıri káptalan irataiban már „predium”-ként említik.165(166)
A Fertıvel a fokon keresztül összeköttetésben álló halas 1435. évi oklevelünk tanúsága szerint
Felsıcsitvánd részét képezte. Felsıcsitvánd Csitvándon belüli elhelyezkedésére elıször a már korábban
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említett 1411-ben kelt oklevél szolgáltat adatokat: bizonyos felsıcsitvándi birtokát Csitvándi István
özvegye a gyıri káptalannak adta, mely ellen a Csitvándi család többi tagja tiltakozott. A gyıri
káptalan legközelebbi birtoka a környéken ekkor – mint késıbb is – Csitvánd északi szomszédja,
Védeny volt, így talán kézenfekvıbbnek látszik az a feltételezés, hogy a gyıri káptalannak ajánlott
birtokrész a falunak a gyıri káptalan birtokaival határos, és nem az átellenben lévı részén
feküdt.166(167) A következı, 1473. évi adat ismét Felsıcsitvándra vonatkozik, amennyiben Csitvándi
László leányát, Margitot, Kapolcsi Benedek feleségét a király fiúsítja, mely után 1479–1480-ra több
birtokát, így Moson megyei csitvándi birtokait is (zálogosítás után) végleg átadja Kapolcsi Benedek
pápai várnagynak. Ezen túlmenıen több konkrét információval nem rendelkezünk Felsıcsitvánd
171késıbbi birtoklására vonatkozóan, s ezt követıen Felsıcsitvánd neve nem szerepel többé önállóan a
fennmaradt és ma is hozzáférhetı forrásokban.

1. ábra Zitzermansdorf puszta 1780-ban (MOL, S 11. No. 1778/1.)

Csitvánd Bedy Vince szerint – az 1498. évi adatok alapján – a 15. század végén, míg az ALB. szerint a
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16. század elején néptelenedhetett el teljesen.167(168) A Védeny168(169) és Pátfalu169(170) között
elhelyezkedı egykori település birtokterületei (illetve annak egyes részei) feltehetıen megegyeznek a
17–18. századi német és latin nyelvő forrásokban és térképeken (lásd például 1. ábra) megjelenı
Zitzmannsdorfer Heide-vel, Neusiedler-wiesen-nel 172vagy Zitzermansdorf-fal, emellett az 1546-ban a
magyaróvári uradalom inventáriumában említett Zythvansdorffal és talán részben a Scheiblinger
Äcker-rel is.170(171) Az újkorban az egykori birtokterület nagyrészt Nezsider,171(172) részben pedig
Védeny tulajdona lett. Mivel a terület a magyaróvári uradalom részét képezte, Nezsiderhez jutott, de a
17. század közepén ismét viták forrását képezte Védeny és Nezsider között.172(173) A középkori
faluhelyet a Pátfalu felé vezetı út jobb oldalán a Nezsider–Szentandrás173(174) vasútvonalon túl, a
Kapellenhügel (St. Florian) mellett találták meg.174(175) A kérdést némileg bonyolítja, hogy – mivel a
falu legalább két részbıl állt, amelyek közül Felsıcsitvándot említik az oklevelek – mikor Csitvánd
(illetve ennek késıbbi puszta területe) említésre kerül, az eddigiek ismeretében nem feltétlenül dönthetı
el, hogy az egész falu területérıl, vagy csak egy részérıl (s ha részrıl, akkor melyikrıl) szól a forrás.
Ugyanakkor a 15. század eleji (1411) felsıcsitvándi adományozás ténye és a gyıri káptalan késıbbi, a
16. és 17. században, de részben még a 18. században is folyó elszánt harca Csitvánd
„predium”-ért,175(176) vagy annak egy részéért (a végén már valójában csak egy kaszáló területért),
megengedi azt a feltételezést, hogy Felsıcsitvánd, s így talán maga a halas is, Csitvánd egykori
határának Védenyhez közelebb esı felén helyezkedett el, vagy az újkorban már részben vagy egészben
Védeny részévé vált. Másrészrıl azonban nem zárhatjuk ki azt sem, hogy az egykori falu területének
nagy részét megszerzı magyaróvári uradalom (Nezsider) birtokába jutott. Ugyanakkor információ
hiányában az is kétséges, hogy a halas okleveles említése után át lett-e alakítva, mennyi ideig mőködött
még halasként, s mikor hagytak fel immár véglegesen területének ilyen irányú hasznosításával.
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A csitvándi halas(tó)
A Csitvándi Egyed birtokát képezı Moson megyei felsıcsitvándi halas(tó)val, illetve a hozzá
kapcsolódó, hatalmaskodással is főszerezett jogvitával már egy 1434-ben kiadott oklevélben is
találkozunk. Az oklevél azonban meglehetısen szőkszavúan szól a halasról magáról: csak annak tényét
rögzíti, hogy Kanizsai László emberei mint Sopron megyei jogi képviselık, Fertı óvói (ırzıi)
minıségükben Csitvándi Egyed Moson megyei felsıcsitvándi birtokán található halasát lehalászták.
Zsigmond király istállómestere, Hédervári György – akinek, mint láttuk, Csitvándi Egyed familiárisa
volt – levelet küld a hasonlóan nagy hatalmú Kanizsai Lászlónak, amelyben határozott hangon sürgeti,
hogy fertıi alispánjait „a” csitvándi halas jogtalan használatától és elfoglalásától tiltsa el.176(177) A
késıbbi események nem ismertek, de 1435-ben egy új, immár a király által kiadott oklevélben Egyed
halas(tav)i birtoklása részletes megerısítésre kerül.
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1732. ábra Az egykori Csitvánd birtok és környéke az I. katonai felmérés vonatkozó térkép-lapjainak részletein
(1784: Coll. V. Sec. VIII–IX.)
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1743/a ábra Védeny 1805. évi birtoktérképe (OSzK Tk 382), illetve annak hivatkozott részlete (3/b)
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1753/b ábra
176Már

itt fontos, a jogi esemény szempontjából nézve kulcsszerepet töltenek be a fertıi alispánok
(„vicecomites ferthw”). İk késıbb az 1435. évi oklevélben is felbukkannak a Sopron megye hivatalos
képviselıiként bemutatásra kerülı fertıi „custos”-okkal (ırzık) egyetemben. Többek között az említett
Sopron megyei „hivatalnokok” nevének mindkét helyen történt hangsúlyos említése alapján is
valószínőnek látszik, hogy az említett bizonyos felsıcsitvándi halas megegyezik az 1435-ben szintén
(vagy még mindig) viták keresztüzében álló csitvándi halassal, amelynek használatát, birtoklását,
halászatát és bármilyen átalakításának jogát immár Csitvándi Elek kapja meg egyenesen Zsigmond
királytól. Míg az 1434-es oklevél esetében tehát a tóról magáról annyi derül ki, hogy Csitvándi Elek
felsıcsitvándi birtokához tartozott, és a sopron megyei fertı-óvók – Csitvándi Egyed véleménye szerint
jogtalanul – lehalászták, az 1435-ben keletkezett oklevél már jóval többet elárul a halastóval
kapcsolatban. S habár az egyik kulcskérdésrıl, a Fertıhöz a fokon keresztül kapcsolódó halas
(„piscina”) természetes vagy mesterséges voltáról, illetve esetleges (az oklevél készítésének idejében is
fennálló) karbantartásának kérdésérıl nem kapunk információt, mégis – mivel a fok maga is karban
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tartott – sejthetı, hogy a halas valamilyen szintő kezelés alatt állt. 1435-ben feltehetıen ugyanezen
halashoz kapcsolódik az említett fok is, mely azt a feltételezést támasztja alá, hogy tartalma néhol
részben összecseng az egy évvel korábbi halassal kapcsolatos vita szövegével. Mindezek a körülmények
megerısítik azt a feltételezést, hogy az 1434-ben említett halastó azonos lehet az 1435. évi, fokhoz
kapcsolódó halassal, és az 1434. évben már fennálló probléma (uralkodói) megoldását, s így a vita
lezárását jelenthette.
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Mivel az 1473. évi oklevél a Csitvándiak birtokait egyértelmően köti Felsıcsitvándhoz, ezért valószínő,
hogy Kapolcsi Benedek e területet megkapva/megszerezve a halasnak is birtokába jutott. Sajnos
Kapolcsi Benedekrıl és utódairól azonban – azon túlmenıen, hogy 1488-ban még birtokolja a
megkapott Csitvándi családi birtokokat177(178) – egyelıre nem sokat tudunk. A halas pontos helyét nem
ismerjük, ugyanakkor tudjuk, hogy a Neusiedlerwiesen területén található Scheiblinger Äcker-ben
1546-ban még említenek egy (halas)tavat, a Scheiblingersee-t,178(179) amely viszonylag jelentıs évi
bevételt jelentett.179(180) Amint az, az I. katonai felmérés vonatkozó térképlapján is látható (2. ábra), a
területen lefőzıdött tó a 18. században is létezett. Különösen érdekes adatokat szolgáltat Védeny 1805.
évi birtoktérképe (3/a. ábra), amennyiben ezen a falu birtokainak délre elnyúló, part menti sávján
egyértelmően kivehetık egy már elnádasodott, a Fertı felé kifolyással rendelkezı, homokturzás által
lefőzıdött állóvíz körvonalai (3/b. ábra), amely egykor akár szintén halasként került hasznosításra.
Ugyanakkor hasonló vizenyıs területeket jelöl az egy-kori Csitvánd területén (Nezsider részeként) egy
másik, feltehetıen a 18–19. század fordulóján készült térkép is (4. ábra).

1774. ábra A Fertı partvonalának ábrázolása egy datálás nélküli (18–19. század fordulója?) térképen (MOL, S
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12 Div. 11. 34/2/2)
178Elegendı

információ hiányában azonban a tó helyét illetıen csak találgatásokra vagyunk utalva,
különösen, mivel – amint azt az oklevél leírásában is láthattuk – természetes körülmények között a tó a
Fertı alacsony vízállása esetén száraz volt, bár nincs információnk a késıbbi, az 1435. évi oklevél
tartalma szerint tervezett átalakításokra vonatkozóan. Mivel a mai Fertı-vízállások nagyjából az
egykoriak alacsonyabb értékeinek felelnek meg, így jelentıs az esély arra, hogy az egykori halas helyét
ma az egykori faluhoz tartozó száraz térszínek egyikén kell keresnünk. A terület terepi vizsgálata
azonban egyrészt országhatárokon túli elhelyezkedése, jelenlegi (magán)birtokviszonyai, másrészt pedig
korábbi és jelenlegi intenzív mővelése miatt ma még nehézségekbe ütközik.
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A Fertı és a fok
Habár ma a Fertı északkeleti partvidékét járva kevéssé egyértelmő, azonban néhány, a Fertı
vízvidékének szabályozása elıtti térképeken még jól látható (2–4. ábrák), hogy a tó keleti és délkeleti
(tavakban azonban ma is jóval gazdagabb) partvidékéhez hasonlóan néhol itt is tavak kísérték a
partvonalat. Tavak, amelyek – délebbre közvetlenül a tópart mentén elhelyezkedı, ma is látható
társaikhoz hasonlóan – egykor a tómeder részét alkották, de késıbb turzások keletkezésével
többé-kevésbé önálló, a nagy tótól független mederrel rendelkezı tavakká illetve állandóan vagy
idıszakosan vizenyıs területekké alakultak. Az eddig egyedüli ismert, 1435-ben említett, Fertıhöz
kapcsolódó „piscina” (halas) is ilyen idıszakos állóvíz lehetett, amelyet egy foknak nevezett vízfolyás
kapcsolt a nagy tóhoz, amibıl vizét nyerte. Az 1435-ben íródott, kiadásra eddig nem került királyi
oklevélben (DF 278003) több, egy középkori fok jellemzéséhez fontos információt találhatunk.
Az említett „közönségesen fok-nak nevezett (víz)folyás” („meatus vulgariter dicitur fok”) egy vízfolyás
(„effluxus aque”), ág („meatus aque”), illetve vízkivezetés („exitus aque”) volt, amely mind a Fertı
tóval mind pedig egy halassal („piscina”) összeköttetésben állt. A Fertı magas vízállása esetén a fokon
keresztül töltötte fel a halast vízzel. Ilyenkor a halas megtelt vízzel. A Fertı vízszintjének
csökkenésekor vagy kiszáradásakor (!) a halas is kiszáradt. Ez viszont azt jelenti, hogy akkori
állapotában a fok idıszakos vízfolyás volt, amely csak magas vízszint esetén szállított vizet. A halas
tulajdonosai, a Csitvándi nemesek, azonban a kevésbé értékes idıszakos halast állandó halastóvá
szerették volna alakítani, amelyhez az uralkodótól kértek és kaptak engedélyt. Ehhez az amúgy Moson
megyében található fokon is beavatkozást kell végezni, amely – mint azt a Fertı ırzıinek 1434. évi
beavatkozásai alapján láthattuk – bizonyos szinten egyéb (így hivatalos Sopron vármegyei) érdekeket is
érintett, a Fertı vizének felhasználásával összefüggésben. Valószínőleg ez a vármegye kereteit
felülmúló ok (de legalábbis az egyik fontos ok), ami miatt a jövıbeni beavatkozást szabatosan
részletezı, illetve a birtok- és jogi viszonyokat tisztázó királyi oklevél kiállítását a Csitvándiak a
legmagasabb szinten eszközölték ki.
A részletes leírás a beavatkozások egyik lehetséges (vagy akár szokványos) korabeli módját mutatja be,
amennyiben az eddig idıszakos állóvíz állandó tóvá alakítását egyrészt 179a fok mélyítésével (tehát
mesterséges átalakításával: „profundius effodi”, „profundius fodi”), másrészt pedig a vizet szükség
esetén visszatartó akadályok („obstaculum”) vagy gátak, töltések („agger”) építésével oldanák meg. Ez
a rendszer fı elvében igen hasonlít a mai gyakorlathoz, amennyiben az immár állandó halastó mintegy
mesterséges vízszintjének kialakítását és annak tartását tőznék ki célul azzal, hogy a Fertı vízszintjének
változásától függıen a halastó felé vezetett víz útját (tehát gyakorlatilag a fokot vagy annak részét)
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elzárnák vagy megnyitnák.
Az oklevél tartalmát az alábbi, a fokot általánosan is jellemzı fıbb pontokban összegezhetjük:
– a fok egyértelmően valamilyen vízfolyás illetve vízkivezetés elnevezésére szolgál
– a fok a Fertı vizét egy idıszakos, halasként hasznosított állóvízbe vezetı vízfolyás
– a vízfolyás a Fertı tó magas vízállásakor a tóból a halastó felé vizet vezet
– magas vízállás esetén a vízfolyás elegendı „friss” vízzel tölti fel a „piscina” medrét
– a fok jelen állapotában idıszakos vízfolyás
– a fok vízszállítása és idıszakossága a Fertı aktuális vízállásviszonyaitól függ.
A fok nevő vízfolyás egykori formájára vonatkozó, mesterséges vagy természetes eredetérıl perdöntı
bizonyítékot tehát nem kapunk. Ugyanakkor az engedély szabatos leírása feltehetıen egy a korban
bevett gyakorlatot tükröz, amennyiben a fok „továbbfejlesztésérıl” azaz a „nagyobb termelékenység,” a
halas használatának intenzitás-növelése érdekében kétségtelenül mesterséges beavatkozásról, mélyítési
munkálatokról illetve töltéssel való elzárásról-nyitásról ír, s ezzel mintegy állandóan karban tartott
vízelvezetés kiépítését engedélyezi. A mővelettel a korabeli viszonyok között jelentısen növelni lehetett
mind a tulajdonos évi bevételét, mind pedig a halastó mint ingatlan értékét.
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A fok és a Fertı: megyei „monopólium” kontra magánbirtok?
1434-ben a Kanizsai, 1435-ben pedig az Ostffy családból került ki Sopron vármegye ispánja,
ugyanakkor Moson vármegyében a Héderváriak kezében volt ugyanaz a poszt.180(181) Az
1434–1435-ben dokumentált vita így valószínőleg egy egyszerő hatalmaskodási ügynél illetve egy talán
azt lezáró királyi adománynál bonyolultabb. Egyrészrıl a Fertı menti halas és ezzel a Csitvándiak
birtoka két oligarchia, keletrıl a Moson vármegyében birtokos Héderváriak, nyugat felıl pedig a
Kanizsiak érdekszférájának határvidékén terül el. Másrészrıl azonban a soproni „hivatalnokok” 1434.
évi „hatalmaskodásának” nemcsak, vagy talán éppen nem a két nagybirtokos család közötti esetleg
fellépı feszültség, hanem konkrét jogi alapja is lehetett. Sopron vármegye hivatalviselıi között fertıi
alispán és Fertı ırzı is található, így logikusnak tőnne, hogy a 15. században a Fertı vízfelülete
halászati szempontból, amint azt 180az 1435. évi oklevélben is láthatjuk, jogilag még a mosoni
partvidék egy részén, de akár egészén is Sopron vármegyéhez tartozzon, még akkor is, ha a tavon több
part menti, Moson és Sopron vármegyei birtokosnak is lehetett halászati joga. Ezért fontos, hogy az
1435. évi oklevélben külön utasítja a király Sopron megye jelenlegi ispánjait, az alispánokat, továbbá
az általuk a Fertı tó halászatának ırzésére kinevezett embereiket és tiszttartóikat, hogy Egyedet, fiát
illetve rokonait és örököseiket a halas használatában, birtoklásában, továbbá folyamatos
mőködtetésében ne akadályozzák (amint azt egy évvel korábban megtették).
Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a Kanizsiak késıbbi, 15. század végi, majd a Nádasdyak
16. századi magánszámadásai illetve például Sopron város iratai is jelentıs, évente (de akár évente
többször is) fizetett „halászati bérletet” vagy „hálóbérletet” említenek, amelynek haszonélvezıje a
Kanizsai majd a Nádasdy család volt,181(182) amely Sopron vármegye ispáni székét (családtagjain vagy
familiáriasain keresztül) nagyrészt kézben tartotta. E bevételek pedig részben olyan területekrıl (így
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elsısorban Sopronból) származtak, ahol a Kanizsiak a tó mentén nem rendelkeztek ekkor birtokokkal.
Márpedig a halas vizét egyértelmően a Fertıbıl kapta, és mint ilyen, bizonyos mértékig (természetesen
nézıponttól függıen) a halas medre, de különösen annak vize a tó részeként is értelmezhetı. Ezzel
kapcsolatban további érdekes – a jelen forrásadottásgok mellett azonban nehezen megválaszolható –
kérdés, hogy miért éppen ekkor robban ki a vita a halas (vizének) hovatartozása felıl.
A csitvándi fokot és a kapcsolódó halastavat tehát nemcsak elnevezése, funkciójának és mőködésének
rövid leírása, hanem a tó használatához kapcsolódó jogvitából nyerhetı, a Fertı halászatára és e
halászat jogi védettségére vonatkozó információk is különösen fontossá teszik. A csitvándi halastóhoz
kapcsolódó 1434–35-ben dokumentált jogvita ugyanis rávilágít arra, hogy a Fertı tó halászatát még a
Fertı szóban forgó Moson megyei partján is erre a feladatra kirendelt „custos”-ok, ırzık, vagy
„vicecomes”-ek, alispánok vigyázták, akik Sopron vármegye joghatósága alá tartoztak, vagyis a tó
itteni vízfelületének halászati joga is Sopron vármegyéhez tartozott. Az elıször 1434-ben említett
halastó a Fertıbıl kapta vizét, ezért lehetett kétséges a tó hovatartozása, nevezetesen hogy a tóhoz
tartozó vízfelületként vagy pedig a csitvándi nemesek birtokaként értelmezhetı e a halastó jogi helyzete.
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A csitvándi fok és a középkori fok értelmezése
A rendelkezésünkre álló adatokból nemcsak konkrét helyi következtetéseket vonhatunk le, hanem a
„fok” kifejezés középkori használatára vonatkozóan is kapunk információkat. Amint azt korábban
láttuk, a fok jelen esetben egy vízvezetés vagy vízfolyás (vízmeder), amely az újkori példák alapján
leggyakrabban ismert természetes folyó helyett természetes tóból vezeti el a vizet a halastóként
funkcionáló állóvízbe, illetve a Fertı tó és a halas között tartja fenn a kapcsolatot. A halas esetében a
megfelelı mennyiségő vízutánpótlást illetve vízmennyiséget csak mesterségesen lehet tartósan
fenntartani. A leírásból arra is következtethetünk, hogy 1434-ben, amikor még a tó vízellátása
közvetlenül a Fertı tó (magas) vízállásától függött, akkor – az oklevélben szereplı lehalászás tényébıl
feltételezhetıen – a halastóba abban az évben 181elegendı víz jutott a nagy tóból, vagyis a nagy tó, a
Fertı vízállása inkább magas mint alacsony lehetett.
Amint az újkori fokdefiníciók tárgyalásánál láthattuk, a meghatározások ugyan nagyrészt folyókból
kiszakadó, azokból táplálkozó, de gyakran két irányban is folyó fokokat ismernek, de már az újkorban
is találkozhatunk a fokok olyan kisebb csoportjával, amely egy nagyobb természetes tó és egy kisebb,
idıszakosan vagy állandóan vízzel borított területet köt össze. Esetünkben a csitvándi késı-középkori,
fok-nak nevezett vízfolyás tóból vezet ki: földrajzi környezetét és eredetét tekintve egy természetes nagy
tó medrérıl lefőzıdött, alacsonyan fekvı vizenyıs terület, illetve állóvíz medrét köti össze a tó
medrével. Mint ilyen, a balatoni Fok folyóhoz hasonló természeti környezeti viszonyokhoz kötıdik. A
Fok folyó a Balatont – végeredményét tekintve egy másik, immár folyóvízhez – a Dunához
kapcsolódóan biztosítja a tó (Balaton) vizének lefolyását, befolyásolva ezzel annak mindenkori
vízszintjét is. Ezzel szemben a fertıi fok esetében magának a Fertınek a lefolyás- és aktuális
vízállásviszonyain e fok léte lényegesen nem változtathatott. Ugyanakkor elmondható, hogy – mint más
fokok esetében – itt is síkvidéki, kis szintkülönbségekkel rendelkezı területtel kell számolnunk, amely
sokban hasonlít a folyók s az azokat kísérı folyami árterek viszonyaihoz.
A fertıi fokot egyértelmően vizet vezetı meder, (természetes vagy mesterséges) árok, vízfolyás
értelemben jellemzi oklevelünk. Habár a vízfolyás természetes és/vagy mesterséges eredete a
rendelkezésünkre álló források alapján nem állapítható meg, az mindenesetre valószínősíthetı, hogy
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mesterséges beavatkozással e vízfolyás átalakítását tervezték. A vízfolyás ugyanakkor jellemzıen egy
irányban, a Fertıbıl a feltehetıen árteret jelentı, halasként funkcionáló vízállásba szállított vizet. A
csitvándi fokra jellemzı, hogy a vízfolyás iránya egyfelé, mégpedig a tóból kifelé vezeti el a vizet – nem
jellemzı viszont a visszafelé áramlás. E jelenség párhuzamba állítható néhány korai, de késıbb
általános meghatározásokba is részben beépített fokdefinícióval, miszerint a fok olyan folyóvíz vagy
keskeny meder, ami egy nagyobb víznek a kifolyása.182(183) A késı középkori jogvita illetve a vizsgált
terület természeti viszonyai alapján feltételezhetjük, hogy a csitvándi fok mint vízfolyás nem lehetett
hosszú (például több km), vagyis inkább a tiszai néprajzi győjtések rövid vízfolyásaihoz lehetett
hasonló.183(184)
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Összefoglalás
Míg az újkori fokokra vonatkozóan tanulmányok sokasága ismert az utóbbi évszázad folyamán, a
középkori fokokról a mai napig viszonylag kevés tanulmány készült, szisztematikus adatgyőjtéssel
illetve vizsgálatokkal tehát a középkorra vonatkozóan nem számolhatunk. Ugyanakkor a
rendelkezésünkre álló hézagos információk azt látszanak bizonyítani, hogy az újkori általános, átfogó
definíciók az általunk ismert középkori 182fokok legalább egy részére – esetünkben a csitvándi fokra is
– biztosan érvényesek. A jelen munka célja egy olyan, késıközépkori fok bemutatása illetve ehhez a
bemutatáshoz szükséges háttérinformációk felvázolása volt, amely egy olyan területen található, ahol a
„fok” szó vízrajzi értelemben a fennmaradt forrásokban máshol eddig nem került elı.
Ezen túlmenıen a csitvándi fok az újkorban is különlegességnek számító, tavak vizét elvezetı fokok
csoportjához sorolható. A fennmaradt források, de különösen az 1435. évi oklevél azonban nemcsak az
1430-as években még biztosan használt csitvándi fok általános ismérveibe engednek betekintést, hanem
a fok és a kapcsolódó halas tervezett átalakítására, a halas használatának intenzívebbé tételére is
szolgáltatnak információkat. Ezen túlmenıen a Fertı halászatára vonatkozóan további adatokat
nyerhetünk, amennyiben e halászati jog a korábban ismerteknél valószínőleg nagyobb mértékben
Sopron vármegyéhez tartozott, amit egyrészrıl a jogvita egyes pontjai, másrészrıl a kifejezetten Sopron
vármegye alkalmazásában álló Fertı-ırzık valamint a fertıi alispán intézményének megléte és
mőködése is bizonyít.
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Függelék
Az oklevél olvasata
Relacio Stephani de Aran comitis Newgradiensis
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum Imperator semper augustus ac Hungarie Bohemie Dalmacie et
cetera rex memorie commendamus tenore presencium significantes quibus expedit universis, quod
nostre maiestatis veniens in presenciam fidelis nostri egregius Egidius filius Petri de Chytwand in sua
ac Ladislai filii, item Andree filii Johannis et Thome filii Michaelis de eadem Chytwand fratrum
suorum patruelium personis celsitudini nostre exposuit et narravit, qumodo ipsi intra metas
possessionis eorum Felsewchytwand vocate in comitatu Mosoniensi habite haberent et possiderent
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quandam piscinam que tempore inundacionis laci Fertew vocati per quendam meatum seu effluxum
aque ex ipso laco decurrentem wlgariter fok appellatum aqua bene et habundanter repleri, tempore
autem decresscencie seu ariditatis predicti laci sic in aqua deficere consuevisset, quod ipsa piscina
propter huiusmodi defectum aque et eius ariditatem valde modici vel quasi nullius esset eis comodi
utilitatis, verum si ipsi huiusmodi meatum seu exitum aque de ipso laco decurrentem quanque
profundius effodi quandoque verum secundum accresscenciam et decresscenciam aque laci Fertew
prenotati iuxta temporis congruenciam obstaculis seu aggeribus claudi et demum dum opus esset
aperiri facere liberam haberent facultatem, tunc aqua huiusmodi in predicta piscina nonmodicum
habere et reportare possent utilitatem, supplicans idem Egidius suo et predictorum filii ac fratrum
suorum nominibus nostro culmini prece humili et devota ut eis id quod ipsi pretactum meatum seu
exitum aque laci prenotati wlgo fok apellatum profundius 183fodi ac secundum accrescenciam et
decresscenciam aque laci Fertew prenarrati iuxta temporis congruenciam quanque claudi et quanque
facere libere possint atque valeant annuere et concedere dignaremur. Unde nos tum ad huiusmodi iuste
et iurisconsone prefatorum exponencium supplicacionis instanciam tum eciam pro fidelitatibus et
fidelium serviciorum laudedignis meritis et sinceris conplacenciis per prefatum Egidium filium Petri in
nonnullis nostris et regnorum nostrorum predictorum exercitualibus ac aliis diversis expedicionibus et
presertim nuper nobis in Alamanie partibus pro reformacione et unione status sacrosancte Romane
ecclesie sede et sacri Romani Imperii laborantibus nobiscum decenter procedendo non parcendo rebus
suis et persone maiestati nostre cum summe fidelitatis constancia et sollicitudine indefessa laudabiliter
exhibitis et inpensis Egidio ac Ladislao filio necnon Andree filio Johannis et Thome filio Michaelis
fratribus patruelibus eiusdem ipsorumque heredibus et posteritatibus universis id ut ipsi a modo in
antea et deinceps semper futuris successivis temporibus prescriptum meatum seu exitum aque de
pretacto laco Fertew ad piscinam eorum prenotatam tendentem iuxta libitum ipsorum profundius effodi
et secundum accresscenciam et decresscenciam aque laci prout temporis congruitas hoc requireret
obstaculis et aggeribus claudi et aperiri facere pro comodo et utilitate ipsorum liberam plenam et
omnimodam habeant facultatem graciose et de plenitudine nostre regie potestatis annuendi duximus et
concedendi ymo annuimus et concedimus harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante
salvo iure alieno. Quocirca vobis fidelibus nostris comitibus et vicecomitibus comitatus Soproniensis
vel ipsorum hominibus et officialibus per ipsos pro custodia piscature prenotati laci Fertew deputatis
nunc constitutis et in futurum contituendis firmissime precipimus et mandamus quatenus antefatos
Egidium filiumque et fratres suos prenotatos ac eorum heredes in huiusmodi effosione atque reclusione
et apericione prenarrate piscine eorum contra premissam nostre maiestatis eis factam graciam et
annuenciam ac concessionem specialem ulloumquam tempore impedire molestare seu quomodolibet
perturbare nusquam et nequaquam presumatis nec sitis ausi modo aliquali gracie nostre sub obtentu.
Presentes autem quibus nostrum maius novum dupplex et autenticum sigillum quo ut rex Hungarie
utimur est appensum post earum lecturam reddi edicimus presentanti. Datum Posonii in festo beati
Johannis ante portam latinam, anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto, regnorum
nostrorum anno Hungarie et cetera quadragesimo nono, Romanorum vigesimo quinto, Bohemie
quintodecimo, Imperii vero secundo.
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1435. május 6. Pozsony
Aranyi István nógrádi ispán relacioja
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Zsigmond római császár, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország stb. királya elıtt vitézlı
csitvándi („Chytwand”) Péter fia Egyed a maga, fia: László, és csitvándi rokonai („fratres patrueles”) –
János fia András és Mihály fia Tamás – személyében elmondta, hogy a Moson megyei Felsıcsitvánd
(„felsewchytwand”) nevő birtokokon levı halasuk („piscina”)184(185) a Fertı („fertew”) tó kiáradása
(„inundacio”) idején egy, köznyelven „fok”-nak mondott, az ezen tóból jövı meneten („meatus”) vagy
vízfolyáson („effluxus aque”) át megtelik bıven vízzel, ezen tó csökkenése vagy kiszáradása idején
azonban vízhiányban szenved, és ilyenkor emiatt a halas kevéssé vagy egyáltalán nincs hasznukra; de
ha a tóból kijövı ezen árkot akár mélyebbre áshatnák, akár a tó csökkenésének és növekedésének
megfelelıen akadályokkal („obstaculum”) vagy gátakkal (v. töltésekkel: „agger”)185(186) lezárhatnák és
kinyithatnák, a halasban sosem lenne vízhiány; ezért kérte az uralkodótól, hogy minderre adjon
engedélyt. Zsigmond tehát Egyed hő érdemeiért, amit az ı és az ország hadi szolgálataiban,
hadjárataiban, s minap a királynak teljesített, javait és személyét nem kímélve, amikor Zsigmond
Németországban („Alamanie partes”) a római egyház és a római birodalom megújításáért és egységéért
tevékenykedett, e csitvándi nemeseknek és örököseiknek engedélyezi jelen oklevelével, hogy a Fertı
tóból a halasukhoz tartó ezen árkot tetszésük szerint mélyebbre ássák, és a tó növekedésének és
csökkenésének megfelelıen akadályokkal és gátakkal zárják és nyissák, más jogainak sérelme nélkül.
Ezért utasítja Sopron megye ispánjait, az alispánokat, továbbá az általuk a Fertı tó halászatának
ırzésére kinevezett embereiket és tiszttartóikat, hogy Egyedet, fiát és nevezett rokonait és örököseiket a
mondott halas kiásása (vagy árkolása), zárása és nyitása ügyében az uralkodó ezen különös kegye
ellenében soha ne merészeljék zaklatni. Jelen oklevélre nagyobbik és hiteles kettıspecsétjét függeszti,
amit Magyarország királyaként használ. Kelt Pozsonyban, olajban fıtt Szent János ünnepén, az úr
1435. évében, magyarországi és egyéb országbeli királyságának 49., német királyságának 25., cseh
királyságának 15., császárságának 2. évében.
Eredetije: Df. 278003 (Gyıri káptalan magánlevéltára. Cimeliotheca et Thec CTH. 2-25.).
Fényképén függıpecsét fonata látszik.
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Bevezetés
Sopron 17–18. századi emlékei közül kiemelkedı jelentıséggel bír az a síremlék-együttes, amely a Szt.
Mihály-templom kertjébıl és a régi evangélikus temetıbıl maradt ránk. Több tanulmány, helyszíni
szemle bizonyítja, hogy már a 19. század végétıl foglalkoztak az emlékcsoporttal. Az elhunyt
személyekkel foglalkozó társadalomtörténeti jellegő írások186(187) mellett fokozatosan jelentek meg a
mőemlékvédelmi és mővészettörténeti szempontokat hangsúlyozó tanulmányok.
A Szt. Mihály-temetı késıreneszánsz síremlékeinek mővészettörténeti jelentıségére elıször Varjú
Elemér hívja fel a figyelmet,187(188) 1906-ban id. Storno Ferenc fotókkal mellékelt levelet küld a
MOB-hoz, amelyben kéri, hogy a különleges mővészi formájú sírköveket helyezzék mőemléki védettség
alá.188(189) A régi evangélikus temetı sírköveinek ügyét — még mielıtt a temetıt felszámolták –
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