
A recenzióm tárgyát képezõ forrás-
kiadvány egy tematikus sorozat máso-
dik darabjaként kerül az olvasók kezé-
be. A sorozatot alkotó kötetek levéltári
forrásanyagát az Erdélyi Múzeum-
Egyesület (a továbbiakban EME) késõ
középkorral és kora újkorral foglalkozó
kutatói dolgozták fel, illetve publikál-
ták. Az Egyesület két történészét,
Bogdándi Zsoltot és Gálfi Emõkét (aki
egyben jelen kiadvány szerzõje is)
idézném, a sorozat elsõ kiadványának
bevezetõjébõl: „Az elpusztult erdélyi
fejedelmi levéltár némi pótlása csakis
az országos hatáskörû két hiteleshely
újkori jegyzõkönyveinek és a fejedelmi
kancellárián vezetett Királyi Könyvek-
nek, valamint a helyi igazgatási egysé-
gek XVII századtól fennmaradt jegyzõ-
könyveinek a feldolgozása és közreadá-
sa által válhat lehetségessé.”1 A 2006-
ban megjelent elsõ kötetbõl kiemelt so-
rok magyarázataként meg kell említe-
nem, hogy a sorozat a Szent Mihály fõ-
angyalról elnevezett, gyulafehérvári
székeskáptalan és a hozzá tartozó
hiteleshely által kibocsátott jegyzõ-
könyvek okleveleinek regesztáit teszi
közzé a szakma és az érdeklõdõk szá-
mára. Az idézett elsõ kötet az erdélyi
káptalani hiteleshely szekularizációja
után2 kiadott 16. századi protocollum-
bejegyzéseket publikálta, a kiadványt a
16. század utolsó évével lezárván. Eb-
ben 2006-ban felvázolták a sorozat ter-
vezett, jövõbeli köteteit. Az 1600-tól
1629-ig, Bethlen Gábor uralkodásának
végéig tartó korszakot tekintve egy
vagy két kötet kiadását vetítették elõ, a
rendelkezésre álló forrásanyag terjedel-
métõl függõen.

Tíz évvel késõbb, 2016-ban jelent
meg a folytatás, amely írásom tárgyát
képezi. A 235 oldalas kötet egyértel-
mûvé tette számunkra, hogy legalább
egy további kiadványt terveznek az
EME kutatói az 1629-ig tartó periódus-
ra vonatkozóan. Gálfi Emõkét idézve:
„Kiadványunk az 1600-1613 között ve-
zetett káptalani jegyzõkönyvek bejegy-
zéseinek regesztáit, valamint a XVII.
századdal bezárólag vezetett jegyzõ-
könyvekben, teljes szöveggel vagy tar-
talmi átírásban szereplõ oklevelek,
említések magyar nyelvû kivonatait
tartalmazza.”3

A szerzõ, Gálfi Emõke a kolozsvári
Babeº–Bolyai Tudományegyetemen
elõbb latin és ógörög szakot végzett,
majd a Történelem és Filozófia Karon
tanult történelmet. Doktori disszertáci-
óját 2012-ben védte meg a Református
Teológia Karon. Idõközben, 2002-ben
alkalmazzák az EME Kutatóintézet-
ében, ahol jelenleg is kutatóként tevé-
kenykedik. A kora újkori egyházi és
hiteleshelyi forrásokban való kiváló
jártasságát jól szemlélteti eddigi publi-
kációinak széles körû palettája. Külön-
álló kötetként jelent meg munkásságá-
nak köszönhetõen az írásomban be-
mutatott két mû mellett Az aradi kápta-
lan jegyzõkönyv-töredéke (1504¦1518).4

Emellett számos a témában írott tanul-
mányt és cikket publikált az elmúlt év-
tized során.5

Az érdeklõdõ kezébe véve Az Erdé-
lyi Káptalan jegyzõkönyvei 1600-1613
címû kötetet rácsodálkozhat az átlagos
forráskiadványoktól elütõ könyvre.
Szerkezete nagyon jól strukturált, rövi-
dítéseinek jegyzéke és név-, valamint téka
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tárgymutatója is jól használható a
regeszták olvasása közben. A kiadvány
három fõbb tematikus részre tagolható.
Legkisebb terjedelmû elsõ nagy fejeze-
te Bevezetés, Források, Rövidítések cím-
mel található a kötetben, amely termé-
szetesen alfejezeteinek kulcsszavait ta-
karja. A kiadvány levéltári forrásairól
már szóltam, lényegesnek tartom azon-
ban megemlíteni azt a két, a Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárá-
ban található kéziratgyûjteményt, ame-
lyek a szerzõ elsõdleges forrásaiként
szolgáltak. Egyikük a 484 paginált le-
vélbõl álló II. Protocollum Deus Ad
Auxilium gyûjtemény, amely 1602 és
1628 közötti jegyzõkönyveket tartal-
maz, a 19. század folyamán nyerte el
jelenlegi kötését. A protocollumot Gálfi
szerint Szamosközy István történetíró,
Debreceni János requisitor, illetve Bojti
Veres Gáspár udvari történész vezet-
hették.6 Másik nagy forrásgyûjteménye,
az 1610-1627 közötti dokumentumokat
tartalmazó (ugyancsak az Országos Le-
véltárban található), IV. Protocollum
Magnificat Anima Mea Dominum gyûj-
temény. Szintén a 19. században kapta
jelenlegi kötését, a szerzõ szerint, a
benne szereplõ kézírások alapján Dési
István, Debreceni János és Gönci
György requisitor vezethették.7 A rövid
felvezetést követi a szerzõ által felhasz-
nált könyvészeti források jegyzéke, il-
letve egy oldalban, a leggyakrabban
megjelenõ latin rövidítések jegyzéke.
Ezen a ponton egy apró megjegyzést,
kritikát szeretnék megfogalmazni. So-
rozatról lévén szó, annak elsõ köteté-
ben részletesen bemutatják a kutatott
témát és elsõdleges forrásait. Mivel
azonban folytatását csak 10 évvel ké-
sõbb publikálták, valamelyest hiányo-
lok a kötetbõl egy rövid, felvezetõ jelle-
gû tanulmányt, amely alapján könnyeb-
ben megfelelõ kontextusba tudja he-
lyezni az olyan olvasó, akinek nem áll
rendelkezésére az elsõ kötet.8

A kiadvány „törzsét” és legnagyobb
terjedelmû fejezetét természetesen a
szerzõ által feldolgozott oklevélkivona-
tok alkotják. Meg kell jegyeznem, hogy
a kötetben a szerzõ a regeszták elkészí-

tése során azokat a szabályokat követ-
te, amelyeket a sorozat elõzõ darabjá-
ban, illetve amelyeket Jakó Zsigmond
útmutatása nyomán folyamatosan al-
kalmaznak az EME kutatói a 2003-ben
útjára induló Az Erdélyi Fejedelmek Ki-
rályi Könyvei címû sorozat elsõ köteté-
nek publikálása óta. A regeszták tartal-
mazzák a szövegekbe foglalt jogi ténye-
ken és más eseményeken kívül az
összes megemlített személy-, helység-
és földrajzi nevet, érdeklõdésre számot
tartható mozzanatot, a latin szövegek-
ben megjelenõ magyar és más nem la-
tin nyelvû szavakat, a megjelenõ sze-
mélyek társadalmi rangjára, méltóságá-
ra, esetleg címére vonatkozó adatokat,
illetve az adott irat kiállítási, pecsételé-
si és megerõsítési módjára vonatkozó
információkat.9 Gálfi Emõke jelen kiad-
ványban azokat a dátumokat, amelyek
nem egyházi ünnep alapján keltek,
nem római számmal jelölte, hanem a
korszakban is használatos arab szá-
mokkal tüntette fel az illetõ oklevelek
dátumát.10

A regeszta formájában kiadott
összesen 422 oklevél az 1600. június
27. és 1613. október 11. közötti idõsza-
kot öleli fel. A regeszták általános szer-
kezetét tekintve lényegre törõek és
könnyen olvashatóak. A fentebb már
említett szabályrendszert használva a
személy- és településnevek eredeti for-
májukban, szöveghûen kerültek átírás-
ra, mai helyesírást alkalmazó szöveg-
környezetbe.11 A latin funkciókat, rang-
jelzéseket, napokat stb. jelölõ rövidíté-
sek eredeti formájukban kerültek be a
regesztákba,12 mindezeket az elsõ feje-
zet bemutatása során már említett rövi-
dítések jegyzékében oldja fel a szerzõ.
Az olyan oklevelek esetében, ahol Gálfi
rendelkezett plusz, az eredeti szöveg-
ben meg nem található információkkal,
megjegyzés formájában a regeszták alá
helyezte õket. Az illetõ megjegyzések a
keltezésre vonatkozó többletinformáci-
ókat, az adott oklevél vagy benne sze-
replõ személyek más iratban történõ
említését, létezõ másolatokról való tu-
domást, illetve bármely, a regeszta jobb
megértéséhez szolgáló információkat116
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tartalmaznak. A megjelenõ oklevelek
tartalmát figyelembe véve egy igencsak
széles paletta rajzolódik ki elõttünk.
Fõként birtokokhoz és személyi tulaj-
donhoz, vagyonhoz kapcsolódó okle-
velekkel találkozunk, amelyeket to-
vább oszthatunk kisebb kategóriákra.
Beszélnünk kell birtokadományokról
(és természetesen nemesi címadomá-
nyokról egyben), adásvételt bizonyító
iratokról, illetve az ezekhez kapcsoló-
dó peres ügyekrõl,13 elhalálozásokról és
az ezt érintõ végrendeletekrõl, apai és
anyai vagyonrészek kiosztásáról, illet-
ve árvák vagyonáról szóló rendelkezé-
sekrõl az illetõ személyek gyámság alá
kerülésének idejére.

Az említett 422 darab 1600 és 1613
közé keltezhetõ jegyzõkönyvi okirat
mellett a korábbi kötetbõl kimaradt,
1558 októbere és 1599 márciusa között
kiadott további 14 oklevél regesztája ke-
rült közzétételre függelék (addenda) for-
májában a mutatót megelõzõ kis alfeje-
zetben. A kötet nem rendelkezik külön-
álló személy- és helységnév-, valamint
tárgymutatóval, hanem ezek egy össze-
függõ mutatóként készültek el alfabeti-
kus sorrendet követve. A szerzõ kieme-
li, hogy e téren is követte az elõzõ kötet
és Az Erdélyi Fejedelmek Királyi Köny-

vek sorozatban alkalmazott módszerta-
ni sajátosságokat és szabályokat. A mu-
tató is el van látva egy jól használható
és könnyen elsajátítható rövidítésrend-
szerrel, ezek feloldásával indít a név-
és tárgymutató. E téren is csak elisme-
réssel tudok szólni a szerzõrõl, a majd-
nem 100 oldalas mutató kielégíti a ku-
tatók minden igényét. 

Az Erdélyi Káptalan jegyzõkönyvei
1600-1613 tehát megfelelõen struktu-
rált, a kutatás számára jól felhasznál-
ható kiadvány. Szakmai minõségét te-
kintve kiváló, jól illeszkedik az EME
Kutatóintézete által az utóbbi években
megjelentetett kiadványok sorába. Re-
gesztái jól olvashatóak, bõségesen el van
látva az adott probléma megértéséhez
szükséges mellékinformációkkal, meg-
jegyzésekkel. Rövidítésjegyzékei, illet-
ve törzsszövegével vetekedõ terjedel-
mû mutatói megfelelõen használhatók.
További sikeres és gyümölcsözõ mun-
kát kívánok Gálfi Emõkének, illetve az
Erdélyi Múzeum-Egyesület kutatóinak!
Reméljük, hogy a források feldolgozása
a tervezett ütem szerint halad, ezáltal a
közeljövõben a sorozat folytató kiadvá-
nyáról is értekezhet a szakma.  

Izsán Csaba

téka
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