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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Solymosi László

Az esztergomi káptalan Árpád-kori pecsétjei

Az esztergomi székeskáptalan ma is látható, két középkori pecsétnyomója közül 
a koronázási jelenetet megörökítő nagyobbik tipárium 1317-ben készült.* 1 A 
kisebbik, amely Szent Adalbert prágai püspököt, a székesegyház védőszentjét 
ábrázolja, Esztergom főpapjának rangjára tekintettel, érseki palliummal2 a vál
lán, eredendően nem a nagyobbik pecsétnyomó párja volt. Keletkezése és hasz
nálata messze megelőzte a nagyobbik tipáriumét. A kisebbik pecsétnyomó leg
korábbi lenyomata egy 1244-ben kiadott oklevélen maradt fenn.3 De ezt a 
tipáriumot ennél korábban is használták. A székeskáptalan 1243. augusztus 20- 
án bérbe adta az esztergomi piactér közelében fekvő kőházát és telkét két hely
beli polgárnak. A bérleti szerződést a kanonoki testület oklevélbe foglalta, és azt 
a megerősítő záradék szerint kisebb pecsétjével (sigillum nostrum minus) erősí
tette meg, mivel nagyobb pecsétje akkor nem volt (quia sigillum maius ad 
presens non habemus).4 Sőt, hogy a káptalan saját jogügyletét tartalmazó okle-

* A tanulmány elkészítését az OTKA T 46499 számú pályázata támogatta.
1 A nagyobbik tipárium keletkezéséről, valamint a két pecsétnyomó kapcsolatáról lásd 
Solymosi László: Az esztergomi káptalan 14. századi pecsétnyomója. In: Emlékkönyv 
Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. Barta János-Pallai László. Debrecen, 2004. 19- 
31.
2 Vö. [.Josephus Koller] Cerographia Hungáriáé. Tymaviae 1734. 104. A gnieznói 
székeskáptalan 13. századi kerek pecsétje Szent Adalbert püspököt, a székesegyház 
védőszentjét pallium nélkül ábrázolja. Marian Gumowski: Handbuch der polnischen 
Siegelkunde. Graz, 1966. 71 (55. sz.), 75.
3 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (= DL) 65689. Legjobb kiadása: 
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I—II. Ad edendum praeparavit Richard Mar
sina. Bratislavae, 1971-1987. (= Marsina) II. 117-118. Vö. Trostovszky Gabriella: Az 
esztergomi káptalan XIII-XIV. századi oklevelei az Országos Levéltár Diplomatikai 
Levéltárában. Levéltári Közlemények 60 (1989) 65.
4 Észt. kápt. m. lt. 24-1-11 (Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fény
képgyűjtemény = DF 236284). Kiadása: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I—II. Ed. 
Ferdinandus Knauz. III. Ed. Lodovicus Crescens Dedek. Strigonii 1874-1924. IV. Ed. 
Gabriel Dreska, Geysa Érszegi, Andreas Hegedűs, Tiburcius Neumann, Cornelius 
Szovák, Stephanus Tringli. Strigonii -  Budapestini 1999. (= MES) I. 354-355. A kor- 
roboráció szövege: Et quia sigillum maius ad presens non ha-bemus, sigillum nostrum 
minus presentibus duximus apponendum, et ut eisdem maior fides adhibeatur, predicti 
venerabilis patris domini Stephani Dei gratia Waciensis episcopi, postulati ac
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veiének nagyobb hitele legyen, Báncsa nembeli István váci püspöknek, az esz
tergomi érseki szék várományosának és egyúttal a káptalan képviselőjének a 
pecsétjével is ellátták.5 A megállapodás jelentőségét mutatja, hogy a székesegy
házban a teljes kanonoki testület jelenlétében egyidejűleg történt a szerződéskö
tés aktusa és írásba foglalása.6

A káptalani és a főpapi pecsét időközben elveszett az oklevélről, de a zára
dék egyértelműen tanúskodik róluk, ráadásul szól a kisebbik pecsét akkor már 
nem létező párjáról, a nagyobbik pecsétről. Ezzel eljutottunk az esztergomi 
káptalan harmadik és egyben legkorábbi pecsétjéhez, amiről 1397-ben a kano
noki testületnek már nem volt tudomása, feljegyzésre méltó ismerete.7 Az elő
ször 1243-ban említett kisebbik pecsét ezzel volt korrelációban. Első lévén a 
sorban, ezt a hitelesítő eszközt köriratában nem minősítették, nem nevezték na
gyobb pecsétnek. Legfeljebb a második (kisebb) pecsét elkészülte után, vagyis 
utólag mondták olykor annak, miként 1296-ban tették az 1226-ban kiállított 
oklevél átírása alkalmával.8 De ilyen esetekben is inkább régi voltát hangsú
lyozták.9 Formája a későbbi másik kettőhöz hasonlóan kerek volt, körirata egy
szerűbb volt náluk, és velük egyezően a testületi tulajdonost, a káptalant nevezte 
meg: Sigillum S(tri)goniensis capituli,10 A másik kettővel ellentétben 
tipáriumának csak a lenyomatait ismerjük.

procuratoris nostri sigillo fecimus roborari. Uo. 355. Említi Franz Eckhart: Die glaub
würdigen Orte Ungarns im Mittelalter. MIÖG Ergänzungsband IX. Heft 2. Innsbruck, 
1914. 499-500, Kumorovitz L. Bemát: Az authentikus pecsét. Turul 50 (1936) 67, uő: A 
magyar pecséthasználat története a középkorban. In: A jászóvári premontrei kanonok
rend gödöllői Szent Norbert gimnáziumának és Szent Norbert-nevelőintézetének 
évkönyve az 1943-1944. iskolai évről. Gödöllő, 1944. 322, 359 (379. jegyzet), uő: A 
magyar pecséthasználat története a középkorban. Budapest, 1993. 58, 84, 119 (586. 
jegyzet).
5 István püspököt a pápa 1243. július 7-én helyezte át az esztergomi érseki székbe. A 
pápai bulla eszerint még nem érkezett meg a káptalan említett oklevelének kiállításakor. 
Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungáriám sacram illustrantia. I—II. 
Romáé 1859-1860.1. 186. Vö. MES I. 353.
6 Actum et datum Strigonii in ecclesia beati Adalberti in pleno capitulo. Észt. kápt. m. It. 
24-1-11 (DF 236284). Vö. MES I. 355.
7 Kollányi Ferencz: Visitatio capituli e. m. Strigoniensis anno 1397. In: Történelmi Tár. 
Budapest, 1901. 87. Vö. Trostovszky: Az esztergomi káptalan 65.
8 DF 273144 (Nyitrai püspökség lt. 8-4-1). Kiadása: MES II. 389-390. Vö. Marsina I. 
232-233. Szöveg szerint: sub antique et maiori sigillo nostro. Bővebben lásd a 48. jegy
zetben.
9 Az oklevélátíráskor a sub antique et verő sigillo nostro (lásd a 12. jegyzetet és DL 25) 
vagy a sub antique sigillo ecclesie nostre (lásd a 17. jegyzetet) formulát használták.
10 Vö. Takács Imre: A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei. 
Budapest, 1992. 58-59.
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Az első pecsét legkorábbi példánya a káptalan 1218-ban kiadott oklevelén 
maradt fenn.11 A káptalan korábbi kiadványain is voltak pecsétek, de ezek el
vesztek. Bár mindegyik oklevél szövege csak általánosságban utal a pecséthasz
nálatra, nem kétséges, hogy az első pecsét függött rajtuk. Erre közvetlen bizo
nyíték az 1214. évi oklevél, amely 1269-ben történt átírása szerint az akkori 
gyakorlathoz viszonyítva a régi pecséttel volt megerősítve.12 Ezt használták már 
a káptalan 1210-ben kibocsátott első két oklevelén.13 Sőt, Tamás nyitrai ispán 
intercidált ítéletlevelén is, melyet a nyitrai székesegyház birtokjogainak biztosí
tására 1208 táján az esztergomi káptalan írómühelyében állítottak ki, és szövege 
szerint Tamás ispán és az esztergomi káptalan pecsétjével erősítettek meg.14 15 Az 
első tipáriumot 1234-ben még biztosan használták.13 Mint láttuk, 1243-ban vi
szont már a második, a kisebbik pecsétnyomót alkalmazták helyette. A közbülső 
időszakból a pecséthasználat létezésén túl közelebbi információval nem rendel
kezünk.16 Ezért nehéz pontosan meghatározni a kisebbik tipárium keletkezésé-

11 Prímási Levéltár, Arch. Saec. Q-65 (DF 248583). Kiadása: MES I. 219-220. Vö. 
Marsina I. 180-181.
12 DF 264722 (GySML 2. 4502). Fényképe: DL 86129. Kiadása: Urkundenbuch des 
Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und 
Eisenburg. I. Bearb. v. Hans Wagner. Graz-Köln, 1955. 65-66, 353. Az 1214. évi ok
levélre és átírására vonatkozó részlet a következő: cum quedam littere privilegiales, quas 
olim a nostris predecessoribus émanasse dicebat, amisisse essent et aliud par ipsarum in 
camera ecclesie nostre reservaretur, illud par earundem in nostra camera depositum 
requin faceremus, cumque nos ipsum par privilegii requiri fecissemus, et illud in 
predicta nostra camera sub antiquo et verő sigillo nostro, quo olim predecessores nostri 
utebantur, repertum fuisset, tenorem eiusdem ... de verbo ad verbum presentibus 
duximus inserendum et sigilli nostri, quo nunc utimur, munimine roborandum. Uo. 353.
13 PRT I. 616-618, Marsina I. 129-130.
14 Marsina I. 115-117. A oklevél megerősítő záradéka: Ut ergo predicta omnia firma et 
inconcussa permaneant, пес prefata eccelsia Nitriensis a quoquam malo homine super 
his possit molestari, ea scriptum redigi feci et mei et Strigoniensis capituli sigilli inpres- 
sione feci muniri. Uo. 117. Vö. Uo. 230. Bors ispán feleségének 1231-ben Esztergomban 
megfogalmazott végrendeletét az oklevél szövege szerint Róbert esztergomi érsek és a 
káptalan pecsétjével látták el: Et ut hoc firmiter stabiliterque possit perseverare, sigillo 
domini R(oberti) archiepiscopi totiusque capituli Strigoniensis presentem paginam feci 
roborari. Az egy példányban kiállított (nem intercidált) végrendeletet ténylegesen azon
ban csak az érsek pecsétjével erősítették meg. DL 164. Kiadása: MES I. 280.
15 DL 95604. Vö. a 17. jegyzettel.
16 Az 1235 és 1242 közötti periódusból az előzményekhez képest kevés, mindössze há
rom (két eredeti és egy átírt) oklevél szövegét ismerjük. Az 1242-ben kiadott oklevél 
pecsétje elveszett. Észt. kápt. m. lt. 41-7-3 (DF 237245). Vö. MES I. 344-345. Az 1240- 
ben kiállított oklevél 1254. évi átírása a pecsétet nem minősítette. DL 49 117. Vö. 
Marsina II. 59, 309. A keltezése szerint 1236-ban készült oklevélen ugyan az első pecsét 
íugg, de ez a kiadvány hamis, dátumánál később keletkezett. Rejtély, hogyan pecsételték 
meg, amikor a tipárium már nem volt forgalomban. Észt. kápt. o. lt. 2-9-1 (DF 208512). 
Kiadása és kritikája: Marsina II. 13-14. Vö. Györffy György. Az Árpád-kori Magyaror
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nek a korát és ezzel együtt azt a minden bizonnyal rövid periódust, amikor a két 
pecsétnyomót egyidejűleg használták. Szerencsére a korszak végét illetően van 
némi támpontunk.

A káptalan állítása szerint az 1298-ban bemutatott és átírt 1234. évi okle
velének a pecsétje annak az első tipáriumnak a lenyomata, amelyet elődeik a 
tatárok első pusztítása, azaz 1241 előtt (ante primum interitum Tartarorum) 
használtak.17 Az első pecsétnyomó kivonását a forgalomból nem lehet a tatárjá
rással kapcsolatba hozni.18 Rogerius megbízható emlékirata szerint az esztergo
mi vár azon kevés erődítések egyike volt, amely ellenállt a tatárok ostromának. 
A várost ugyan elfoglalták a tatárok, de a várat nem tudták bevenni.19 A várban 
álló székesegyház épületegyüttesében őrzött két pecsétnyomó közül sem az első, 
sem a második nem kerülhetett a kezükbe. Az első tipárium használata minden 
bizonnyal 1240 táján valamilyen okból (sérülés stb.) megszűnt. 1242 elején, a 
sikertelen ostrom idején legfeljebb az érvénytelenített (kettétört, bevésett) pe
csétnyomót őrizték a székesegyházban. A tatárjárás eseményei és következmé
nyei alkalmatlanok voltak arra, hogy az első tipáriumot újjal pótolják, helyét és 
szerepét könnyen átvette a már korábban használatba vett kisebbik pecsétnyomó. 
De mikor vésték ezt a tipáriumot?

A XIII. században a magyarországi egyházi intézmények egy csoportja 
nyugati mintára módosította pecséthasználatát. Míg korábban egyetlenegy 
tipáriummal rendelkezett, és tartalmától, formájától függetlenül valamennyi 
oklevelét azzal pecsételte meg, a változás következtében a régi mellett most már 
második vagy kisebb pecsétnyomót is alkalmazott. Az elnevezésében, köriratá
ban (sigillum minus, sigillum memoriale, sigillum ad causas) is különböző új 
tipáriumot a kevésbé jelentős tartalmú oklevelek, a régi vagy nagyobb pecsét
nyomót pedig az örökérvényűnek tekintett jogügyleteket rögzítő kiadványok

szág történeti földrajza. Geographia historica Hungáriáé tempore stirpis Arpadianae. I- 
IV. Budapest, 1987-1998. (= Györffy) IV. 399 (Itó).
17 DL 95604. A vonatkozó részlet a következő: exhibuit nobis privilégium sub antiquo 
sigillo ecclesie nostre confectum, in quo est sculpta forma monasterii, quo predecessores 
nostri usi sunt ante primum interitum Tartarorum, quod in carta et suis litteris ad spatium 
duarum linearum per mures sive per tineas dilaniatum erat et corrosum, petens a nobis 
cum instantia, ut aliud par eiusdem privilegii, quod in camera ecclesie nostre olim 
dinosscitur secundum morém eiusdem ecclesie nostre reservatum et relictum, inquiri et 
reinveniri ac tenorem sive continentiam eiusdem nostris privilegialibus litteris inseri 
faceremus.
18 Takács: A magyarországi káptalanok 58. Az itt hibásan 1241. évi keltezéssel említett 
oklevél nagyobbik pecsétre vonatkozó adata nem vonható ide, mert az oklevelet a káp
talan valójában 1341-ben adta ki, és így ez a fordulat az 1317-ben készült nagyobbik 
tipáriumra utal. DL 3437. Kiadása: Anjoukori okmánytár. Codex diplom. Hungaricus 
Andegavensis. Szerk. Nagy Imre, Tasnádi Nagy Gyula. I—VII. Budapest, 1878-1920. 
IV. 178-180.
19 Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 
gestarum. I—II. Edendo operi praefúit Emericus Szentpétery. Budapestini 1937-1938. II. 
583-585.
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megerősítésénél használták.20 Magyarországon az egyházi intézmények közül az 
1243. évi említés alapján legkorábban az esztergomi káptalan alkalmazott kisebb 
pecsétet.21 A sorban a következő a székesfehérvári társaskáptalan volt, amely 
1250 táján vezette be az első pecsét mellett a második pecsét használatát.22 A 
kisebbik pecsét bevezetésének időpontját, a két pecsét egyidejű alkalmazásának 
a kezdetét néha pontosan is tudni lehet. A váradi székeskáptalan 1291-ig egyet
len pecsétnyomóval rendelkezett, amely a trónoló Madonnát ábrázolta a gyer
mek Jézussal. Ezt a XIII. század végére erősen megkopott ovális tipáriumot a 
káptalan 1291. február 14. és március 28. között kivonta a forgalomból, és he
lyébe két új pecsétnyomót állított, a kerek nagyobbikat a privilégiumok, az ová
lis kisebb tipáriumot pedig a többi oklevél megerősítésére. A forma, a körirat, az 
alkalmazási terület mellett pecsétképük is eltért egymástól. A nagyobbik Szent 
László királyt, míg a kisebbik az első pecséthez hasonló módon Szűz Máriát és a 
gyermek Jézust örökítette meg.23

A váradi példától eltérően a kisebbik pecsét bevezetéséről nem maradtak 
fenn ilyen források. További nehézséget jelent, hogy a kisebbik pecséttel meg
erősített oklevelek megőrzésére éppen ideiglenes fontosságú tartalmuk miatt

20 Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. (A Magyar Történettudomány Kézikönyve II. 
3.) Budapest, 1930. 133, Kumorovitz: Az authentikus pecsét 50, 66-67, uő: A magyar 
pecséthasználat 291, 322, uő: A magyar pecséthasználat (új változat) 19, 58.
21 Kumorovitz-. Az authentikus pecsét 67.
22 Solymosi László'. A székesfehérvári káptalan hiteleshelyi működésének főbb sajátosságai 
az Árpád-korban. In: A székesfehérvári Boldogasszony bazilika történeti jelentősége. Az 
1996. május 16-án rendezett tudományos tanácskozás előadásai. Szerk. Farkas Gábor. 
Székesfehérvár, 1996. 188-189.
23 Habebamus olim unicum sigillum főnné oblonge, continens in sculpture ymaginem 
beate Marie virginis sedentem et coronam habentem in capite, et ymaginem filii sui in 
dextro brachio baiulantem, in manu sinistra tenentem similitudinem lilii et circumferen- 
tialiter istas litteras: + S. capituli Waradiensis ecclesie. Séd isto vetustate consumpto, 
data et autenticata fiierunt inter fe-stum sancti Valentini et diem medii quadragesime 
anno Domini millesimo CC. nonagesimo primo alia duo sigilla, quorum unum est rotun- 
dum ad privilégia, aliud verő oblongum ad causas. Rotundum autem habet in medio 
ymaginem sancti régis Ladislai dimidiam, quasi usque ad umbilicum, habentem coronam 
in capite, et in dextera bipennem, in sinistra verő pomum cum cruce desuper erecta; in 
superscriptione verő istas litteras: + S. maius capituli Waradiensis ecclesie ad privilégia. 
Oblongum autem habet figurám ymaginis beati Virginis sedentis in trono, et tenentis 
puerum, erectum sive stantem super genu sinistre et habentem figurám pomi in manu 
dextra, continente in suprascriptione has figuras: + S. minus capituli Waradiensis eccle
sie ad causas. Bunyitay Vincze: A váradi káptalan legrégibb statútumai. Nagyvárad, 
1886. 23-25. Újabb kiadása: Documenta Romániáé historica. C. Transilvania. XIV. 
(1371-1375). Volum íntocmit de: Aurel Rädutiu, Viorica Pervain, Susana Andrea, Lidia 
Gross. Bucureçti, 2002. 692-693. Vö. Varga Árpád: A váradi káptalan hiteleshelyi mű
ködése. In: Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos 
Gábor, Tónk Sándor. Bukarest, 1980. 31, Takács: A magyarországi káptalanok 93-95, 
Vekov, Károly. Locul de adeverire din Alba-Iulia (secolele XIII-XVI). Cluj-Napoca, 
2003. 191.
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tulajdonosaik messze nem fordítottak akkora gondot, mint az ünnepélyes kiállí
tású, függőpecséttel ellátott örökérvényű oklevelekre. Fennmaradásuk ilyen 
körülmények között különösen a kezdeti időszakban rendkívül esetleges lehetett. 
Itt a datálásnál az írásbeliség iránt megmutatkozó társadalmi igény és a pecsét
használat között létező összefüggés adhat némi támpontot. A kisebbik esztergo
mi pecsét keletkezését is ennek ismeretében vizsgálhatjuk. Előbb azonban korri
gálni kell egy tévedést.

Knauz Nándor, az esztergomi oklevelek tudós ismerője és kiadója szerint az 
esztergomi káptalan legkorábbi pecsétjét valamikor 1225 előtt kivonták a for
galomból, mert egy 1225-ben kiadott oklevélre már a kisebbik pecsétet füg
gesztették.24 25 Ez az információ azonban nem állja meg a helyét. Az említett káp
talani kiadványt nem a kisebbik, hanem a legkorábbi pecséttel erősítették meg. 
Az írott hártyacsíkon függő csonka pecsét képe ma is jól felismerhető, egyértel
műen azonosítható.23 A nyilvánvaló tévedés félrevezette a kutatást.26 A kisebbik 
pecsét ilyen korai időpontra tett bevezetésének az írásbeliség fejlődése is ellent
mond. Az olyan típusú oklevelek, amelyek a kisebbik pecsét használatát kivált
hatták, jelentősebb számban csak 1231 után készültek.

Az Aranybulla 1231-ben történt megújítása nyomán a káptalanok és kon- 
ventek kiküldött emberei, bizonyságai tanúként jelen voltak egyes bírói eljárá
soknál és kormányzati feladatok végrehajtásánál.27 Az ezzel a tevékenységgel 
összefüggő hiteleshelyi írásbeliség kibontakozása olyan oklevelek egyre töme
gesebb kiállításával járt együtt, amelyek nem voltak örökérvényűek. Mindössze 
átmeneti jelentőséggel bírtak, hiszen az adott teendő (idézés, iktatás stb.) elvég
zésének mikéntjéről szóltak, arról jelentettek az illetékes hatóságnak, személy
nek, s mondanivalójuk tudomásulvétele és felhasználása után fölöslegessé, nél- 
külözhetőkké váltak. Ilyen lehetett az esztergomi káptalan királyi parancsra 
1250-ben kiállított oklevele, amelyből IV. Béla adománylevele a határjárás szö
vegét vette át és tartotta fenn.28 Az oklevél iránti megbecsülés olykor elősegítette

24 MES I. 687. Az 1225. évi oklevél közlésénél (uo. 256.) Knauz nem minősítette a pe
csétet.
25 Észt. kápt. m. lt. 26-1-1 (DF 236394). Vö. MES I. 255-256.
26 Vö. Györffy II. 241. Amennyiben nem pusztán elírásról van szó, Kollányit is minden 
bizonnyal Knauz nézete befolyásolta, amikor tévesen Jemeyre hivatkozva 1225-re tette a 
kisebbik pecsét bevezetését, mert ilyesmit Jemey nem állít, a kisebbik pecsétre 1285-ből 
hozza ez első adatot. Kollányi Ferencz: Esztergomi kanonokok. 1100-1900. Esztergom, 
1900. XXIV, Jemey János: A magyarországi káptalanok és conventek, mint hielmes és 
hiteles helyek története. Magyar Történelmi Tár II. Pesten, 1855. 28, 49, 156. Újabban 
Kollányit követi Takács Imre: Esztergomi pe-csétek az Anjou-korból. Két szokatlan 
példa. In: Lux Pannóniáé. Esztergom az ezeréves kulturális metropolis. Konferencia 
2000. június 15-16-17. Esztergom, 2001. 80.
27 Solymosi László: A világi bíráskodás kezdetei és az oklevéladás Magyarországon. In: 
Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. 
(Analecta mediaevalia II.) Budapest, 2004. 232-234.
28 Cuius quidem terre mete, sicut in litteris capituli Strigoniensis, cui hoc factum com- 
miseramus, vidimus contineri, hoc ordine distinguuntur bevezetéssel következik a
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a kevésbé fontos források megőrzését is. így maradt fenn 1280 tájáról az eszter
gomi káptalan parancslevele, melyben a hindi papot utasította, hogy hiteleshelyi 
bizonyságként járjon el a királyi emberrel bizonyos szökevény szolgák ügyé
ben.29 30 31 32 33 A hiteleshelyi oklevéladásnak ez a jelentős szelete a hiteleshelyek meg
határozó részénél idővel a kisebbik pecsét használatával kapcsolódott egybe.20 
Elsőként az esztergomi káptalan lépett erre az útra. Második vagy kisebbik pe
csétnyomója a fentiek szerint 1231 és 1241 között, közelebbről valószínűleg IV. 
Béla 1235. évi trónra lépése táján készült. Az utóbbi időpont mellett szól, hogy a 
király az írásbeli kérvényezés elrendeléséhez hasonlóan ekkortájt szabályozta a 
székesfehérvári társaskáptalan pecséthasználatát. Döntése nyomán készítették el 
a kanonoki testület első tipáriumát, s kezdődött meg a fehérvári kiadványok 
megpecsételése.’1

Az esztergomi káptalan oklevéladással összefüggő pecséthasználata a leg
korábbi pecsétnyomóval indult. Mint láttuk, keletkezését illetően az az egyetlen 
biztos támpont, hogy Tamás nyitrai ispán 1208 táján Esztergomban készült íté
letlevelének megerősítésére már igénybe vették. Ezzel Esztergom a káptalanok 
között az előkelő második helyet foglalja el. Veszprém alig egy hajszállal előzi 
meg 1207-ből származó első pecsétjével.22 Veszprém esetében egyedülállóan 
igazolható a pecséthasználat kezdete. Mivel 1181-ben kiállított oklevelét még 
biztosan, csak másolatból ismert 1192. évi kiadványát pedig valószínűleg nem 
pecsételte meg, nyugati mintára 1181 és 1207 között, közelebbről talán 1192 és 
1207 között, vagyis valamikor 1200 körül következett be a változás.22 A pecsét

határleírás. Marsina II. 243. Hasonló adat 1258-ból: Cuius quidem terre mete sic distin- 
guimtur, sicut in litteris capituli Strigoniensis et per predictum hominem nostrum fiiemnt 
expresse... Uo. 421.
29 DL 66067. Kivonata: A Balassa család levéltára. 1193-1526. Fekete Nagy Antal kézi
rata alapján sajtó alá rendezte és szerk. Borsa Iván. (Magyar Országos Levéltár Kiad
ványa II. Forráskiadványok 18.) Budapest, 1990. 21 (37. sz.). Vö. Györffy IV. 397.
30 Úgy tűnik, hogy döntően a székeskáptalanoknak volt kisebb pecsétjük. Takács-. A 
magyarországi káptalanok 46, 55, 57, 63-64, 67, 74-75, 81-82, 83, 92-93, 93-95. A pécsi 
káptalan kisebbik pecsétje, amelynek körirata nem utal méretére, 1261 és 1268 között 
készülhetett. Koszta László'. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi pecséthasználata a XIV. 
század közepéig. Levéltári Közlemények 67 (1996) 58-60.
31 Sólymost A székesfehérvári káptalan 184-186.
32 Fejérpataky László: Oklevelek II. István korából. (Értekezések a történelmi tudomá
nyok köréből XVI. köt. 4. sz.) Budapest, 1895. 11. A szerző itt korrigálja korábbi néze
tét. Uő: A veszprémi káptalan kincseinek összeírása 1429-1437. évekből. Történelmi 
Tár 1886. 560, 567, [uő:] A veszprémi káptalan első pecsétje. Turul 4 (1886) 104. Vö. 
Szentpétery: Oklevéltan 134. A pecsét fényképét is közli Jakubovich Emil. I. Endre 
király törvénybeidéző ércbilloga. Turul 47 (1933) 59. Az oklevél jelzete: DL 103243, 
104876 (az utóbbi fénykép). Kiadása: PRT X. 501-502.
33 Solymosi László'. A hiteleshelyi pecséthasználat kezdeteihez. In: Magyar Herold. For
rásközlő, családtörténeti és címertani évkönyv. I. A magyar hivatali írásbeliség fejlődése. 
1181-1981. Szerk. Kállay István. Budapest, 1984. 105-111. V.ö. Bodor Imre: Árpád-kori 
pecsétjeink. II. Egyházi és világi pecsétek. Turul 75 (2002) 13.
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használat bevezetése előtt az oklevélben felsorolt tanúk és az intercidálás bizto
sította az írásba foglalt jogügylet hitelét. Az utóbbi eljárás a tanúk korlátozott és 
véges emlékezeténél sokkal tartósabban volt alkalmas a jogügylet bizonyítására, 
mert az egyházi intézmény az általa kiállított oklevél példányainak egyikét 
megtartotta magának és gondoskodott megőrzéséről. A pecsét bevezetésével 
immár szükség esetén hármas kötés (funiculus triplex): a tanúk, a megőrzött 
példány és a pecsét szolgálta az oklevél hitelét.34 Esztergomban sem történt 
másként, csak a kedvezőtlenebb forrásadottság nem teszi lehetővé a folyamat 
követését. A hiteleshelyek túlnyomó többségéhez hasonlóan az esztergomi káp
talan esetében is a pecséttel együtt jelent meg az intercidált oklevél a 13. század 
elején. ’5 Az eljárás lényegét fogalmazta meg 1242 őszén a káptalan, miszerint a 
helybeli polgárokkal kötött bérleti szerződéséről pecséttel megerősített és az 
ábécé betűin intercidált oklevelet állított ki, és annak párját megtartotta magá
nak.36 Ennek megfelelően a függőpecsétes oklevelek egyik példányát szokás 
szerint (secundum morém) a káptalan levéltárában őrizték.37 Szerencsés esetben 
fennmaradtak az intercidált oklevél összetartozó példányai.38

Az analógia alapján az esztergomi káptalan első tipáriuma 1200 táján kelet
kezett. Ezt a keltezést egyéb megfontolások is támogatják. A káptalan 1183-ban 
egy világi személynek birtokot adott el. Miklós esztergomi érsek jóváhagyta a 
jogügyletet és pecsétes oklevelet állított ki róla. A közhitelű (autenticus) pecsét 
kánonjogi eredetű fogalmát Magyarországon először használó oklevél csak az 
érsek pecsétjéről szólt, és egyedül azzal hitelesítették a jogügyletet.39 A káptala
ni pecsét körirata is inkább ezt a datálást támogatja. A kivételeket nem tekintve 
az egyházi intézmények pecsétjei köriratuk szerint kétfélék: patrónus- vagy tes

34 A bibliai eredetű (Prédikátor Könyve = Liber Ecclesiastes 4, 12) megfogalmazás (fu
niculus triplex difficile rumpitur) a flandriai Péléve Szent Amand-apátsága 1120 táján 
kiadott oklevelének sokszor idézett megerősítő záradékában olvasható. Vö. Sólymost A 
hiteleshelyi pecséthasználat 91.
35 Még a 13. század második felében is ritka Esztergomban a nem intercidált fuggőpe- 
csétes oklevél. Ilyen kivételek az 1270-es évekből: DL 25, DF 229957 (Veszprémi kápt. 
o. lt. 0-223).
36 Észt. kápt. m. lt. 41-7-3 (DF 237245). Kiadása: MES I. 344-345. Et ut presens 
contractus robur firmitatis obtineat, presentes litteras sigilli nostri dedimus munimine 
roboratas et ad cautelam consimiles cum alfabeto penes nos retinuimus. Actum Strigonii 
in ecclesia sancti Adalberti. Uo. 345. Idézi Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és 
perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt. Budapest, 1899. 355 (40. jegyzet).
37 DL 95604. A vonatkozó részlet: aliud par eiusdem privilegii. quod in camera ecclesie 
nostre olim dinosscitur secundum morém eiusdem ecclesie nostre reservatum et 
relictum. Az 1298. helyett az 1294. évnél idézi Györffy II. 243. Vö. a 17. jegyzettel.
38 így 1226-ból az esztergomi káptalan két chirographumának mindkét párját megőriz
ték. DL 55, Észt. kápt. m. lt. 40-1-4 (DF 237103), Észt. kápt. m. lt. 40-1-5 (DF 236989). 
Vö. Marsina I. 230-231.
39 Chartae Antiquissimae Hungáriáé ab anno 1001 usque ad annum 1196. Composuit 
Georgius Györffy. Budapest, 1994. (= CAH) 85 (44. sz.). Vö. Kumorovitz: Az authenti- 
kus pecsét 53.
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tületi pecsétek voltak. Az előbbi a pecsét tulajdonosaként az egyházi intézmény 
égi oltalmazóját, az utóbbi pedig az egyházi testületet, az illetékes káptalant 
vagy konventet nevezte meg.40 Az esztergomi káptalan első pecsétje a testületi 
típusba tartozik, az újabb változatot képviseli. A köriratban szereplő unciális 
betűtípus (m) is összeegyeztethető ezzel a datálással.41

Az 1200 körüli keltezésnek nem mond ellent az ennél jóval korábbi isten
ítéleti pecsét léte, hacsak nem azonosítjuk az istenítéleti szertartásnál és az okle
véladásnál alkalmazott pecsétet.42 Erre azonban nincsen semmi bizonyíték, sőt, 
éppen az ellenkezőjére van. Az elképzelhető, hogy az oklevelek megpecsételése 
céljából 1200 táján készült tipáriumokat az istenítéleti szertartások alkalmával is 
használták, miután a régi istenítéleti pecsétnyomót kivonták a forgalomból. An
nak viszont nincsen realitása, hogy a régi istenítéleti tipárium funkciója 1200 
táján bővült volna, és ettől kezve rendszeresen az oklevelek megerősítésénél is 
alkalmazták volna.

A székesegyházakban és a jelentősebb királyi alapítású prépostságokban a 
XI. századtól kezdve egészen az 1215-ben tartott IV. Lateráni Zsinat tilalmának 
mint-egy két évtizeddel későbbi magyarországi érvényesüléséig istenítéleti 
szertartásokat, döntően tüzesvas-próbákat tartottak, és a tüzes vas kézbevétele és 
hordozása után pecséttel zárták le a sérült kézre tekert pólyát. Mielőtt három nap 
múlva a pecsétet feltörték, és a pólyát letekerték volna, alaposan megvizsgálták 
a pecsétet. Ha sértetlennek találták, akkor érvényes volt a próba, mert ez kizárta 
azt a lehetőséget, hogy az égési seb gyógyulását időközben illetéktelen beavat
kozással előmozdították volna. A szertartást végző istenítéleti helyek, élükön az 
esztergomi székesegyházzal, tehát már a XI. században istenítéleti pecséttel ren
delkeztek.43 Mindezt nyomatékosítja, hogy Esztergom istenítéleti tevékenységét 
igen korai feljegyzés emliti. Mózes nyitrai ispán és a pannonhalmi apátság bir
tokperében 1110 táján a szerzetesek képviselőjének Gyárfás nyitrai püspök 
döntése szerint Esztergom városában tüzesvas-próbának kellett alávetnie magát, 
hogy az igazságos Isten és megvesztegethetetlen bíró az igazaknak megmutassa 
az igazságot, a monostor ellenfeleit pedig megbüntesse.44

40 Gustav A. Seyler. Geschichte der Siegel. Leipzig, [1894.] 232-235, 347-348, Joseph 
Roman: Manuel de sigillographie française. Paris, 1912. 240, Erich Kittel: Siegel. 
(Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde, Bd. XI.) Braunschweig, 1970. 413-416, 
201.

41 Gumowski: Handbuch 19, Rudolf M. Kloos: Die Einführung in die Epigraphik des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit. Dannstadt, 1980. 127, 130. Vö. Takács: A ma
gyarországi káptalanok 42. Az itt látható táblázatból éppen az első esztergomi pecsét 
köriratának m betűje hiányzik. Az esztergomi pecsét unciális betűtípusára a figyelmet 
felhívta Kumorovitz: Az authentikus pecsét 56 (20. jegyzet).
42 Takács: A magyarországi káptalanok 17, 22-23. Vö. Solymosi: A székesfehérvári káp
talan 185.
43 Solymosi László: Guden magánoklevele másodlagos pecsétjének eredete. Veszprémi 
Történelmi Tár 1 (1989) 102-104.
44 Inquisitis autem omibus adversariisque resistere volentibus in urbem Strigoniensem 
nobis arbiter iudicium feni iudicavit, ut Deus iustus et immunis iudex iusticiam
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Az ellenőrző funkciójú istenítéleti pecsétek nem lehettek azonosak azokkal 
a hitelesítő eszközökkel, amelyeket a 13. század elejétől kezdve a szóbanforgó 
istenítéleti helyek -  immár mint hiteleshelyek -  okleveleik megerősítésére hasz
náltak. Legalább annyira nehéz volna megfelelést keresni közöttük, mint a borti
zed és a hegyvám megfizetésének igazolására szüretkor a hordóra nyomott és az 
oklevélre függesztett pecsét között. Hiába volt a székesfehérvári káptalannak 
istenítéleti pecsétje, hiába alkalmazta a kanonoki testület a sajátos szertartások
nál, okleveleit 1184 és 1235 között pecsét nélkül állította ki.45 Ugyanezt mond
hatjuk a veszprémi káptalan 1181-ből való két pecsételetlen kiadványa kapcsán 
is.46 Bár az istenítéleti pecsétek, tipáriumok fennmaradásának alig volt esélye, 
Veszprém esetében tárgyi bizonyíték is rendelkezésre áll, mert az istenítéleti 
szertartásnál alkalmazott pecsétnyomót kivételesen két pecsét nélküli oklevél 
utólagos megerősítésénél is felhasználták. A két lenyomat ismeretében egyér
telműen megállapítható, hogy az istenítéletnél és az oklevéladásnál használt 
pecsétek alapvetően különböztek egymástól.47

Az oklevéladással összefüggő, 1200 táján készült esztergomi tipárium ábrá
zolásáról lenyomatai mellett a 13. század végén a káptalan két átíró oklevele is 
tájékoztat. Mindkettő szerint a legkorábbi pecsétnyomón monostor formájú 
épület {forma monasterii) látható. Ehhez a lényegi meghatározáshoz a bővebb 
szövegezés még azt is hozzáteszi, hogy az épület előtt két ember képe (ymagines 
duorum hominnm) ismerhető fel.48 A két leírás értelmezéséhez tudni kell, hogy a 
monostor szó egyfelől bizonyos szerzetes közösség életvitelére alkalmas épület- 
együttest, másfelől meghatározott egyházi építészeti formát jelent, közelebbről 
olyan templomépületet, amelynek monostor módjára elől, hátul vagy középen 
tornyai vannak.49 Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi értelemben lehetett a 13. század

ostenderet, adversariosque sancte domus offenderet. Diplomata Hungáriáé antiquissima. 
I. Ab anno 1000 usque ad annum 1131. Edendo operi praefúit Georgius Györffy. Adiu- 
verunt Johannes Bapt. Borsa, Franciscus L. Hervay, Bemardus L. Kumorovitz et Julius 
Moravcsik. Budapestini 1992. 381.
45 Sólymost A székesfehérvári káptalan 182,184.
46 CAH 82-83 (42. sz.), 84 (43. sz.). Vö. Szentpétery. Oklevéltan 75-76, Kumorovitz L. 
Bernât: A középkori magyar „magánjogi” írásbeliség első korszaka. (XI-XII. század.) 
Századok 97 (1963) 24-25, Sólymost. A hiteleshelyi pecséthasználat 105-106.
47 Sólymost Guden magánoklevele 102-104.
48 Az 1296-ban bemutatott és átírt 1226. évi oklevél pecsétjéről a következőket írja az 
esztergomi káptalan: religiosus vir, fráter Dominicus, abbas monasterii de Zubur ad 
presentiam nostram accedens privilégium ecclesie nostre sub antiquo et maiori sigillo 
nostro quondam, in quo est forma monasterii et ante illud sunt ymagines duorum 
hominum, nobis exhibuit. DF 273144 (Nyitrai püspökség It. 8-4-1). Vö. MES II. 389. 
Idézi Marsina I. 233. Az 1298-ból való rövidebb bemutatást {in quo est sculpta fonna 
monasterii) lásd a 17. jegyzetben.
49 Minderről pontosan tájékoztat a 15. századból való Somogyvári Formuláskönyv (258r) 
becsű-jegyzéke: Item ecclesia ante et post vei in medio habens turres ad modum monas
terii quinquaginta marcis estimatur. Item monasterium et claustrum per aliquem posses- 
sorem dotatum centum marcis estimatur. (A quinquaginta szó utóbb áthúzva és föléírva:
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második felében az esztergomi székesegyházat Szent Adalbert, a veszprémit 
pedig Szent Mihály monostorának nevezni.50 51 A két tömör leírás, a monostor szó 
adott jelentése és a pecsétlenyomatokon látható kép összhangban van egymással. 
A pecsétkép oldalnézetben templomot ábrázol a szentéllyel szembeni homlok
zaton két toronnyal. A vaskos építmény csaknem az egész pecsétmezőt betölti. 
Az épület előtt és részben a tornyok alatt, a kép jobb szélén egymás mellett két 
jobbra néző személy áll fedetlen fővel, tunikában. A szélen álló magasabb alak 
talán füstölőt tart a kezében.31

Az esztergomi pecsétkép a pecséttulajdonos székeskáptalant egyházi épü
lettel jeleníti meg. Az egyházi intézményt jellegzetes épülettel reprezentáló 
topografikus pecséttípust Magyarországon mindössze öt intézmény: az eszter
gomi és a nyitrai székeskáptalan, a pozsonyi társaskáptalan, valamint a zobori és 
a garamszentbenedeki bencés konvent első pecsétje képviseli.52 E körben az 
esztergomi pecsét hatása valószínűsíthető.53 Egyfelől közülük ez a legkorábbi, 
másfelől a négy intézmény Esztergom vonzáskörzetében, közelebbről az eszter
gomi vagy a nyitrai egyházmegyében található. Az érseki székhely befolyása e 
tekintetben később is érzékelhető. A 13. század második felében a nyitrai káp
talan kisebbik pecsétje az esztergomi kisebbik pecsét mintájára készült.54 * 56 A öt 
pecsét közül kettő a topografikus típus egyedi változatát képviseli. A templom- 
épületen kívül az esztergomi pecsét -  mint láttuk -  két személyt, a pozsonyi 
pedig a patrónust, a Megváltó Krisztus (Salvator) templom fölé magasodó 
félalakját is ábrázolja.35 Az utóbbi a két nagy típus, a gyakoribb patrónus- és a 
ritkább topografikus pecsét összevont változataként is felfogható.

Az egyházi épületet ábrázoló topografikus pecséttípus másutt sem örvendett 
nagy népszerűségnek. A németeknél ritka a káptalani pecséteken a templomáb
rázolás, a franciáknál és az angoloknál gyakoribb.36 Lengyel területen a krakkói 
dóm, Alsó-Sziléziában pedig a trebnitzi (trzebnicai) Szent Bertalan kolostor

XXXX.) DF 292658 (Marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár, Ms 374). Vö. Bónis 
György: Középkori jogunk elemei. Római jog, kánonjog, szokásjog. Budapest, 1972. 
165-166, Fügedi Erik. Sepelierunt corpus eius in proprio monasterio. A nemzetségi 
monostor. Századok 125 (1991) 59-60.
50 MES II. 50, Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. 
Közzé teszi Wenzel Gusztáv. I—XII. Pest, Budapest, 1860-1874. (= Wenzel) IV. 258.
51 Takács: A magyarországi káptalanok 58.
32 Kubinyi András: Buda város pecséthasználatának kialakulása. Tanulmányok Budapest 
Múltjából 14(1961), 116.
53 Solymosi: Guden magánoklevele 102.
54 Arnold V. Ipolyi-Stummer. Beiträge zur mittelalterlichen Siegelkunde Ungarns. Mit
theilungen der kaiserl. königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der
Baudenkmale 4 (1859), 267. Vö. Takács: A magyarországi káptalanok 75, MES IV. 269. 
35 Takács: A magyarországi káptalanok 80.
56 Wilhelm Ewald: Siegelkunde. München-Berlin, 1914. 220. Templomábrázolásra az 
említett a flandriai bencés Szent Amand-apátság 13. századi pecsétjére hivatkozik. Uo. 
221. Jellemző, hogy székesegyház pecséten való megjelenítésére krakkói példát idéz 
Seyler: Geschichte der Siegel 232.
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pecsétje képviseli ezt a típust. Egyúttal ezek a legközelebbi párhuzamok. A 
krakkói Szent Vencel székeskáptalan közel egykorú (1212, 1220) első pecsétjén 
karcsúbb kéttornyú templom látható, mint az esztergomin, de fordított helyzet
ben, a tornyok nem a jobb, hanem a pecsétmező baloldalán állnak. A valamivel 
későbbi (1234) ovális pecsét képéről ugyanez mondható el, azzal a különbség
gel, hogy az itteni templomnak csak egyetlen tornya van. Az esztergomival el
lentétben a krakkói káptalan két pecsétje a klasszikus topografíkus típust testesíti 
meg. Ezzel szemben a jóval fiatalabb sziléziai pecsét a pozsonyi ábrázolással 
rokonítható. A pecsétképen Szent Bertalan, a kolostor védőszentje prédikál egy 
kéttornyú templom előtt.57

Az egyházi topografíkus pecsét elterjedtsége alapján francia vagy angol 
földön lehet keresni az esztergomi pecséten látható templommotívum eredetét.58 
A közvetítésre a 12. század végén számos lehetőség adódott. Az esztergomi 
királyi város francia eredetű lakói (latinok, vallonok), a párizsi vagy angliai ma
gyar diákok, leginkább a párizsi tanulmányok után hazatért, majd esztergomi 
érsekké kinevezett Jób (1185-1204), továbbá III. Béla király második felesége, 
Margit francia királylány (korábban Henrik angol trónörökös özvegye) és kör
nyezete sugallhatta ezt a motívumot.59 Margit királyné (és kísérete) mellett szól, 
hogy Becket Tamás, a mártír canterburyi érsek esztergomi kultuszának megala
pozása is hozzá köthető.60

Az esztergomi pecséten nehezen értelmezhető a templommotívumhoz kap
csolódó kétszemélyes jelenet. Részint az ábrázolás egyedisége miatt, részint pedig 
azért, mert a kis méretből adódóan és a pecsétlenyomatok kopása következtében az 
apró részletek alig ismerhetők fel. Ezért többféle értelmezési kísérlet született. A 
legegyszerűbb felfogás szerint két imádkozó alak látható a pecséten.61 A metszetek 
már a 18. század óta így jelenítették meg őket.62 Ipolyi Arnold a rendelkezésére álló 
csonka pecsét alapján közösségi káptalanépület és egyben székesegyházi iskola

57 Gumowski: Handbuch 75-76, 147 (58. sz.), 159, XXXVIII. tábla 376. sz. és XL. tábla 
404. sz.
58 Az unciális betűtípus (m) is francia eredetre mutat. Kumorovitz: Az authentikus pecsét 
56 (20. jegyzet).
59 Györffy II. 255, Laszlovszky József. Angol-magyar kapcsolatok a 12. század második 
felében. Századok 128 (1994) 223-253, kül. 225-229, 231-233, Веке Margit: Jób. In: 
Esztergomi érsekek. 1001-2003. Szerk. Веке Margit. Budapest, 2003. 75-81. Vö. Ernő 
Marosi: Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12.-13. 
Jahrhunderts. Budapest, 1984. 86.
60 Györffy György: Becket Tamás és Magyarország. Filológiai Közlöny 16 (1970), 156-157. 
V.ö. Solymosi László: Veszprém korai történetének néhány kérdése. In: Válaszúton. 
Pogányság -  kereszténység, Kelet-Nyugat. Konferencia a X-XI. század kérdéseiről. Vesz
prém, 2000. május 8-10. Szerk. Kredics László. Veszprém, 2000. 146.
61 Marsina I. 362.
62 Péterffy P. Carorlus: Sacra concilia ecclesiae Romano-catholicae in regno Hungáriáé 
celebrata ab a. Chr. 1016 usque ad a. 1715. etc. Pars I. Posonii 1741. címlap, Jerney: A 
magyarországi káptalanok 21. sz., MES I. 52.
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előtt álló tanárokat vagy kanonokokat vélt felfedezni bennük.63 Más nézet szerint 
az ábrázolás (emberek a templom előtt) a pecsét istenítéletekkel kapcsolatos hasz
nálatára utal, a pecsétkép ikonográfiája az istenítéletekkel függhet össze.64 65 Végül az 
is felvetődött, hogy esetleg koronázási jelenetről lenne szó.66 A fentiek alapján az 
iskolával, illetve az istenítélettel kapcsolatos elképzelések feledhetők. Az utóbbi 
felfogás kialakítását nagymértékben befolyásolta, hogy Péterffy Károly, a pecsét 
első publikálója, metszetét félrevezető évszámmal (1121) tette közzé. Ennek hitelét 
kellően érzékelteti, hogy az esztergomi nagypecsét metszetét 1141-ből származó 
oklevél pecsétjeként közölte, holott akkor ez még nem létezett, tipáriumát csaknem 
kétszáz évvel később készítették el.66

A vaskos templomépület és a kétszemélyes jelenet együttesen reprezentálja 
a pecsét tulajdonosát, az esztergomi káptalant. Az építmény a kanonoki testület 
életének legfőbb színterét, a mindennapi közös misének és zsolozsmámak helyet 
adó székesegyházat jeleníti meg. A két személy szerepeltetése összefügg ezzel 
az intézménnyel. Azt kizárhatjuk, hogy a védőszenthez kapcsolódna. Akkor a 
jelenet központi helyet foglalna el a képen, mint a pozsonyi vagy a sziléziai pe
cséten. Az viszont lehetséges, hogy közvetlenül a kanonoki testület tevékenysé
gére (imádság, szertartás) utal. Ebben az esetben a két személy tulajdonképpen 
két kanonok, akik együtt imádkoznak vagy valamilyen szertartást közösen vé
geznek. Az épületen kívüli ábrázolás voltaképpen templomban végzett cselek
ményt tett láthatóvá. így azonban a jelenetben nincsen semmilyen egyedi vonás, 
hiszen az ábrázolt tevékenység minden kanonoki testületre, szerzetesi közösség
re jellemző, nemcsak az esztergomi káptalanra. (Lényegében ugyanez lenne 
elmondható a fentebb kizárt istenítéleti szertartás esetében is.) A kétszemélyes 
jelenetnek tehát speciális jelentése kellett legyen. Erre mutat az is, hogy a pe
csétkép programjából éppen ezt az elemet nem vette át a nyitrai és a pozsonyi 
káptalan, valamint a garamszentbenedeki és a zobori konvent. Mi lehetett az 
esztergomi székesegyház specialitása, amit a pecséten ábrázolhattak? Kézenfek
vő a székesegyház mindenkori érseke által gyakorolt koronázó jogára gondolni.

Az egyedülálló jogosítvány reprezentatív bemutatása különösen aktuális 
volt 1200 táján, amikor a sajátos jog nem érvényesült maradéktalanul, és egyedi
sége vitatottá vált. Lukács esztergomi érsek vonakodása következtében 1173- 
ban pápai engedéllyel András kalocsai érsek koronázta királlyá III. Bélát.67 Az 
esztergomi érseki szék betöltetlensége miatt 1204-ben III. László, 1205-ben 
pedig II. András fejére János kalocsai érsek tette a koronát. János érsek ugyan 
hamarosan Esztergom főpapja (1205-1223) lett, de utóda, Bertold kalocsai érsek

63 Ipolyi-Stummer: Beiträge 250 (2. jegyzet).
64 Kumorovilz: A magyar pecséthasználat 319-320, uő: A magyar pecséthasználat (új 
változat) 56. Vö. Takács: A magyarországi káptalanok 58.
65 Solymosi: Guden magánoklevele 102. Vö. Uő: Egyházi-politikai viszonyok a pápai 
hegemónia idején (13. század). In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve. 
Szerit. Zombori István. Budapest, 1996. 50.
66 Péterffy: Sacra concilia I. 1.
67 Körmendi Tamás: Lukács. In: Esztergomi érsekek, 66.
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főleg királynéi támogatásssal folytatta elődje politikáját, és mindent megtett, 
hogy Kalocsa számára megszerezze a koronázás jogát. III. Ince pápa azonban 
útját állta törekvésének, és elutasító döntésével 1212-ben lezárta a jogvitát.68 
Ilyen körülmények között királyi állásfoglalással ért fel, hogy megkoronázására 
emlékezve 1198-ban Imre, 1206-ban pedig II. András is adományt tett az eszter
gomi érsekségnek, illetve az esztergomi kanonoki testületnek. Sőt, II. András 
oklevele a koronázó János érseket aktualizálva esztergomi főpapnak mondta, 
noha még kalocsai érsekként végezte a fontos szertartást.69

A kétszemélyes jelenet értelmezésénél nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
a legkorábbi (első) és a nagyobbik (harmadik) esztergomi pecsét között létezik 
bizonyos összefüggés. Mindkettő körirata ugyanazt az unciális betűt (m) és 
ugyanazt a rövidítést használja.70 A két körirat és a nagyobbik pecsétmező ér
telmező szövege a Strigoniensis szóban az egyik szótagot {trí) sajátos kereszt 
alakú jellel jelöli. Ez a speciális rövidítés az oklevélírásból származik, ahol a “t” 
betű fölé írt “i” betű jelzi a rövidítést. A köriratban az egymás fölé vésett két 
nagybetű (majuszkula) adja ki a kereszt formát.71 Úgy tűnik, hogy a nagyobbik 
tipárium vésnöke a használatból kivont első tipárium vagy lenyomata alapján 
dolgozott. 2 Csábító a feltevés, hogy a két pecsétkép közt is van kapcsolat, hogy 
a királykoronázási jelenetet ábrázoló nagyobbik pecsét programjának kialakítá
sára fontos egyéb tényezők mellett az első pecsétkép is hatott.73 A vaskos temp
lomépületből könnyed baldachin, a kétszemélyes jelenetből pedig a király és az 
érsek koronázási jelenete lett. Ha ez így van, akkor a kétszemélyes jelenetnek is 
köze van a koronázási szertartáshoz. Erre azonban mindezideig nincsen perdöntő 
bizonyíték.

Az esztergomi székeskáptalan a középkor folyamán három tipáriumot hasz
nált oklevelei megerősítésekor. Az első 1200 táján készült, és még röviddel 1241 
előtt kivonták a forgalomból. Ennek nem sokkal kisebb párjaként 1235 táján 
vésték ki a második vagy kisebb pecsétnyomót. A második vagy kisebb tipárium

68 Béke. Jób 77-78, Thoroczkay Gábor. I. János. In: Esztergomi érsekek, 89, 90-91. Vö. 
Koszta László: Adalékok az esztergomi és a kalocsai érsekség viszonyához a XIII. Szá
zad elejéig. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 3 (1991) 79-81.
69 MES I. 156, 185.
70 A két körirat unciális betűjének azonosságát észrevette Kumorovitz: Az authentikus 
pecsét 56 (20. jegyzet).
71 A rövidítés értelmezéséhez Madas Edit és Renate Kohn segítségét köszönöm.
72 Az unciális betű esetében erre gondolt már Kumorovitz: Az authentikus pecsét 56 (20. 
jegyzet).
73 Felvetődik a kérdés, ha Szent István király sut vocabulo Beatae Mariae Virginis et 
Sancti Adalberti alapította az esztergomi székesegyházat, miként 1397-ben az egyház
látogatási jegyzőkönyv állítja (Kollányi: Visitatio 79), akkor miért nem Szűz Máriát 
ábrázolja a nagyobbik pecsétnyomó. A váradi példához hasonlóan miért nem lett mind
két patrónusnak pecsétje? Valószínűleg azért, mert a nagyobbik tipárium készítésekor 
Szűz Máriát még nem tartották a székesegyház védőszentjének. CAH 63 (27. sz.), MES 
I. 185, 187, 195, 207, 304, 306, 345, 355, 382, 449, 450, 502, II. 50, Theiner I. 235. Vö. 
Györffy II. 237-245.
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nagyobbik társaként viszonylag későn, 1317-ben készítették el a harmadik vagy 
nagyobb pecsétnyomót. Az utóbbi kettőt jóval a középkoron túl is használták. 
Mindhárom körirata az esztergomi káptalant jelölte meg tulajdonosként. Le
nyomataik körirata szerint egyaránt testületi pecsétek voltak. Pecsétképük alap
ján viszont lényegesen különböztek egymástól. A székesegyház védőszentjét, 
Szent Adalbert vértanú püspököt megjelenítő második vagy kisebb pecsét tipi
kus patrónus pecsét. Ezzel szemben a másik kettő egyedi darab. Az első a temp
lommotívumhoz kapcsolódó kétszemélyes jelenet ábrázolásával az egyházi épüle
tet ábrázoló topografikus pecséttípus sajátos változata. A székesegyház minden
kori érseke által gyakorolt koronázó jogát a királykoronázási jelenettel repre
zentáló harmadik pecsét kivételes alkotás.

A második vagy kisebb pecsét, amely képe szerint hagyományos patrónus 
pecsét, használata szempontjából számít különlegesnek. A kisebb pecsétnyomó 
attól kezdve, hogy a tatárjárás előtt az első tipáriumot kivonták a forgalomból, 
egészen addig, míg a nagyobbik pecsétnyomó 1317-ben el nem készült és hasz
nálatba nem vették, átvette és ellátta az első pecsétnyomó funkcióját is. Vagyis 
mintegy nyolcvan esztendőn keresztül az általános gyakorlattól eltérően minden 
oklevél megerősítésekor ezt használták, függetlenül attól, hogy függő- vagy 
rányomott pecsétre volt szükség.74 Ebben az időszakban a káptalan általában 
nem minősítette pecsétjét kiadványai korroborációjában, legfeljebb oklevélátírás 
alkalmával jegyezte meg, hogy a kisebb pecséttel látták el az oklevelet.75 A 
káptalan természetesen közhitelűnek tartotta kisebb pecsétjét.76 Amikor 1274- 
ben a fél kérésére átírás céljából megkereste 1266-ban kiadott oklevelének a 
káptalani levéltárban (in nostra camera) őrzött példányát, úgy nyilatkozott róla, 
hogy közhitelű és valódi pecsétje alatt (sub autentico et verő sigillo nostro) volt

74 Érthető okból viszonylag kései időszakból maradt ránk az első oklevél, amelynek 
hátlapjára nyomták a pecsétet. Észt. kápt. m. lt. 51 -1 -8  (DF 237959). Kiadása: MES I. 
576-577 (1270). További adatok: DL 65709 (1273), Észt. kápt. m. lt. 51-1-10 (DF 
237961). Kiadása: MES II. 45 (1274).
75 Átíró oklevél záradéka 1296-ból: Nos autem predictum privilégium nostrum 
considérantes esse non abrasum, non cancellatum, non abolitum, nec viciatum in aliqua 
sui parte, nisi quod eius sigillum erat valde vêtus et vetustate videbatur iam consumi, in 
tenorem presentium de verbo ad verbum sine addimento et diminutione duximus 
transscribendum et sigilli nostri appensione minoris, quo nunc utimur, reddidimus 
communitum. DF 273144 (Nyitrai püspökség lt. 8-4-1). Vô. MES II. 390. Hasonló pe
csétminősítés 1298-ból: presentes litteras aduberiorem cautelam appensione sigilli nostri 
minoris, quo nunc utimur, fecimus communiri. DL 95604. Vő. Trostovszky. Az eszter
gomi káptalan 74.
76 Ez ellentétben áll azzal a vélekedéssel, hogy csak a nagyobbik pecsét volt közhitelű. 
Szentpétery: Oklevéltan 119, Kumorovitz: Az authentikus pecsét 50, 66-67. Vö. Vo
cabulaire International de la Sigillographie. Red. Stefánia Ricci Noé. Roma, 1990. 58 
(27. és 28. sz.), 70 (51. sz.).
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kiállítva.77 Ugyanakkor ezt a pecsétet a többi hiteleshelyi pecséthez hasonlóan a 
társadalom is közhitelűnek fogadta el.78 A kisebbik pecsétnyomó a nagyobbik 
tipárium használatbavétele után is megőrizte különleges funkcióját. Egyfelől 
változatlanul alkalmazták a hiteleshelyi oklevelek függő- vagy rányomott pe
cséttel való megerősítésére, akárcsak a nagyobbik tipáriumot. Másfelől megtar
totta szerepét a saját ügyekről kiállított káptalani oklevelek esetében. Az ilyen 
(nem hiteleshelyi) okleveleket kizárólag vele erősítették meg.79 Ebben a szerep
körben a két pecsétnyomó nem osztozott egymással.

A kisebbik pecsétnyomó sajátossága a használatát illetően döntően azon 
alapult, hogy sokáig nem volt másik tipárium, amivel osztoznia kellett volna. 
Vajon miért alakult ki ez a helyzet? Az esztergomi káptalan miért nem gondos
kodott oly hosszú ideig új pecsétnyomó elkészítéséről? Kézenfekvő arra gondol
ni, hogy a káptalannak megfelelt a patrónust ábrázoló tipárium. Leginkább azért 
ragaszkodott hozzá, mert hagyományos módon és közérthetően reprezentálta a 
pecséttulajdonos kanonoki testületet. Mindennél jobban bizonyítja ezt, hogy 
saját ügyeinek írásbafoglalásakor -  részint a hagyomány okán is -  káptalani 
pecsétként (sigillum capitulare) ezt részesítette előnyben a végül mégiscsak 
elkészült nagyobb tipáriummal szemben. Az esztergomi káptalan az ország első 
székesegyházának kanonoki testületéként rendelkezett akkora tekintéllyel, hogy 
a köriratában olvasható kisebb jelző ellenére pecsétje közhiteiét mindenki elis
merje, közhitelűsége vitán felül álljon. Ebben nem kis része lehetett annak, hogy 
a káptalan előtt a felek kezdetben jogügyleteiket vagy azok egy hányadát ünne
pélyes keretek között (solempniter) kötötték meg, illetve vallották fel.80 Az ün
nepélyesség azt jelentette, hogy a székesegyházban közvetlenül a főoltárnál 
mondott nagymise után, vagyis reggel kilenc óra tájban a Szent Péter oltár előtt a 
kanonoki testület jelenlétében történt az oklevéladást kívánó jogügylet előter
jesztése.81 Ezen az archaikus gyakorlaton idővel változtattak. Az egyre nagyobb

77 DL 40117. Kiadása: Wenzel VIII. 151-153 (1266), IX. 89 (1274). Vö. Fejérpataky 
László'. A királyi kanczellária az Árpádok korában. Budapest, 1885. 81, Eckharf. Die 
glaubwürdigen Orte 475.
78 MES I. 600-601. Értékelésére lásd Kumorovitz: Az authentikus pecsét 58. Vö. uő: A 
magyar pecséthasználat 339, uő: A magyar pecséthasználat (új változat) 84.
79 Solymosi: Az esztergomi káptalan 26. Az utóbb megsérült kisebbik pecsétnyomó, 
melyet a 18. század elejétől másolatával helyettesítettek (uo. 31. jegyzet), valamikor 
elkerült Esztergomból. Ennek körülményeit nem ismeijük. A lényeg, hogy Teleki Andor 
(1902-1978), a Buenos Airesben élő műgyűjtő adományából Fügedi Erik közvetítésével 
a sérült tipárium 1978. január 8-án visszakerült Esztergomba. Minderről Ruffy Péter 
inteijúja (A pecsétnyomó Odüsszeiája) tájékoztat. Magyar Nemzet 34. évf. 43. sz. 9. 
(1978. február 19.) Az újságcikkre főtisztelendő Dr. Cséfalvay Pál, az Esztergomi 
Keresztény Múzeum igazgatója hívta fel a figyelmemet. Lekötelező szívességéért ezúton 
is fogadja köszönetemet.
80 A káptalan oklevele szerint 1266-ban ketten birtokukat expresse coram nobis et 
solempniter vendiderunt a másik félnek. Wenzel VIII. 156.
81 Miként a káptalan 1329-ben megfogalmazta: in ecclesia nostra kathedrali inmediate 
post missarum sollempnia, nobis in pleno capitulo ante aram bead Petri apostoli in ea-
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hiteleshelyi forgalom és a kanonokok egyéb elfoglaltsága miatt a jogi tény is
mertetésére immár nem a székesegyházban, hanem a székesegyház temetkezésre 
is használt előcsarnokában (in porticu seu cimiterio) került sor, és a testületi 
jelenlét helyett elég volt, ha a jogügylet felvallása (fassio) legkevesebb négy 
kanonok előtt történt. Közülük legalább három személynek az oklevéladást 
lezáró pecsételésnél is jelen kellett lennie, hogy emlékezzen az elhangzottakra, 
és hitet tegyen róluk, máskülönben az oklevelet nem látták el 
pecséttel.82

Az 1397-ben készült egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az esztergomi 
káptalan a királyi felség adományából alapításától fogva két közhitelű pecsétet, 
pontosabban pecsétnyomót, egy nagyobb és egy kisebb tipáriumot birtokolt. A 
rendkívül értékes forrás pecsétekre vonatkozó része helyesbítésre szorul. Az 
esztergomi káptalan alapításától fogva nem rendelkezett sem egy, sem kettő 
pecsétnyomóval. Kezdetben az oklevelek megerősítésére nem volt tipáriuma, 
majd később összesen három -  két Árpád-kori és egy Anjou-kori -  pecsétnyo
mót birtokolt. A pecséthasználat Esztergomban 1200 táján kezdődött. A káptalan 
néhány évtizedig egyedül az első, majd néhány évig az első és a második (ki
sebb), mintegy nyolcvan esztendeig egyedül a második, és végül 1317 után év
századokon át a második és a harmadik (nagyobb) tipáriumot használta.

dem ecclesia nostra existentem considentibus, discretus iuvenis et honestus magister 
Thomas ... in nostri presentia personaliter constitutus. Monumenta Romana episcopatus 
Vesprimiensis. IV. Edidit Josephus Lukcsics. Budapestini 1907. 320. Vö.. Anjou-kori 
oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. I-  
XIII. (1301-1329). Szerk. Kristó Gyula, Blazovich László, Géczi Lajos, Amási Tibor. 
Budapest-Szeged, 1990-2003. XIII. 458. sz. Az oklevél egyházi bírósági ügyben 
készült, de a körülmények máskor is lehettek ilyenek. Korábbi példák (1242, 1243) is 
vannak a székesegyházban történt jogi aktusra. Részletek az 6. és a 36. jegyzetben. A  
főoltárnál mondott nagymise utáni időpontra lásd Kollányi: Visitatio 248, 264, Solymosi 
László'. Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve. Registrum capituli cathedralis 
ecclesiae Strigoniensis. (1500-1502, 1507-1527). Budapest, 2002. 10-11, 79, 103.
82 Item in fassionibus coram capitulo fïendis, et literis exinde emanandis, nisi debito 
ordine provideatur, múlta pericula possunt evenire et dampna. Igitur statútum est et ordi- 
natum, quod fassiones sive nobilium sive aliorum cujuscunque status hominum, super 
quibus literae capituli emanari debebunt, in porticu seu cimiterio ecclesiae cathedralis, 
adminus in praesentia quatuor canonicorum fieri debeant, de quibus saltern trés in sigil- 
latioe literarum praesentes assint, qui de tali fassione recordentur et fidem faciant, alio- 
quin literae hujusmodi non sigillentur. Kollányi'. Visitatio 262-263. Vö. Trostovszky: Az 
esztergomi káptalan 59.
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László Solymosi

The Árpádian-age seals of the Chapter o f Esztergom

According to the 1397 ecclesiastical visitation, the Chapter of Esztergom owned 
two authentic seals, donated by the Crown, from the foundation of the chapter 
onwards, more exactly, a signet, a bigger and a smaller tiparium. The study 
makes corrections regarding this statement. From its foundation the Chapter of 
Esztergom had no -  neither one, nor two -  signets. In the beginning it had no 
tiparium to confirm charters, then it owned altogether three -  two from the Ár
pádján, one from the Angevin period -  signets. Seals were started to be used in 
Esztergom about 1200. Through a couple of centuries the Chapter only used the 
first tiparium, later on, for a few years’ time the second, smaller one, then, fi
nally, for about eighty years after 1317 the second and third, bigger ones. There 
is an image of a doubled-steeped church and in the foreground two persons on 
the first seal; the second one depicts the patron saint of the Cathedral, Saint 
Adalbert; while a coronation scene is described on the third seal: in accordance 
with the privileges of the Cathedral, the Archbishop is crowning the Hungarian 
monarch.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Bogdándi Zsolt

Tanúvallatások a XVI. század második feléből*

Az erdélyi hiteleshelyi jegyzőkönyvek forrásértékéről

A XII. század vége óta Magyarországon, a székes- és jelentősebb társaskáp
talanok magánjogügyletek írásba foglalásával, oklevéladással is foglalkoztak. 
Hitelüknek köszönhetően egyháziak és világiak egyaránt fordultak hozzájuk, 
hogy ügyeikről oklevelet állítsanak ki.* 1 A bizalom irántuk abból fakadt, hogy a 
XI. századtól ezekben az intézményekben végezték az istenítélet szertartását, itt 
tartották a bíráskodásban bizonyító eszközként alkalmazott tüzesvas-próbát, 
amelynek eredményéről feljegyzést is készítettek. A XIII. század elején a ben
cés, premontrei és lovagrendi konventek is bekapcsolódtak az oklevéladó mun
kába.2 A megőrzést és reprodukálást igénylő társadalmi érdek vezetett ahhoz, 
hogy az oklevélkibocsátó intézmények -  esetünkben hiteleshelyek -  levéltárában 
megőrizték a kiadott irat másolatát, vagy az arról készült tartalmi feljegyzést. A 
középkori Magyarországon az egyházi testületek hitelehelyi tevékenysége ered
ményezte a chirographálás széleskörű elterjedését, amely a hazai írásbeliség ép
poly jellegzetessége, mint maga a hiteleshelyi intézmény. Ez a sajátos eljárás a 
13. század közepétől, a regisztrumvezetés elterjedésével háttérbe szorult. A ki
rályi, később fejedelmi kancelláriában vezetett regisztrumokat nevezték utóbb 
királyi, illetve vajdai könyveknek, a hiteleshelyeken összeállítottakat pedig ese
tenként regisztrumnak vagy protocollumnak. Ezek az általában könyv alakú má
solatkötetek lényegében közérdekből keletkeztek, a jogbíztosító iratok megőrzé
se és ezek hiteles újrakibocsátása érdekében.

Az 1556. évi szekularizáció után, a kialakulóban levő Erdélyi Fejedelemség 
területén három hiteleshely végezte továbbra is az oklevéladás tevékenységét: a 
gyulafehérvári székhelyű erdélyi káptalan, a kolozsmonostori konvent és a 
váradi káptalan. A hiteleshelyi kancelláriák vezetését immár világiakra, a

*2003. október 24-én, az Archívumok és használóik c. kolozsvári konferencián elhang
zott előadás kibővített és jegyzetekkel ellátott változata.
1 Solymosi László: Chirographum és írásbeliség. In: Rendi társadalom-polgári társada
lom 6. Irástörténet-szakszerűsődés Velem 1992. Szombathely, 2001. 15.
2 A bencés konventek hiteleshelyi tevékenységének kezdeteiről 1.: Solymosi László: A 
bencés konventek hiteleshelyi oklevéladásának kezdetei. In: Mons Sacer 996-1996. Pan
nonhalma ezer éve I. Pannonhalma, 1996. 481-498.
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requisitorokra, magyarul levélkeresőkre bízták, akik 1575-ig -  a hiteleshelyi te
vékenység részletbemenő rendezéséig -  saját, vagy a fejedelem pecsétjével 
megerősített másolatokat adtak ki a káptalani és konventi levéltárakból.

Az 1575 utáni időszakból két hiteleshely -  a gyulafehérvári és kolozs- 
monostori -  XVI. századi jegyzőkönyvei vagy protocollumai maradtak fenn, 
összesen mintegy 4000 oldal teljedelemben.3 Ezek a kiállított, legtöbbször latin 
nyelvű oklevelek jelentős részének teljes szövegű másolatait, illetve ritkábban 
rövidített kivonatait tartalmazzák. Tartalmi szempontból a jegyzőkönyvi bejegy
zések két nagy csoportba oszthatók: az ügyfelek jogügyletéről felvett bevallások, 
illetve a fejedelmi parancsra teljesített jelentések. A bevallások vagy fassiók 
nagy része a birtokforgalomra vonatkozik (adás-vételek, zálogosítások, adomá
nyok, stb.), de szép számmal találunk egy-egy jószág elidegenítésére vonatkozó 
tiltást, életkormegállapítást, végrendeletet is.

A gyulafehérvári és kolozsmonostori levélkeresők külső hiteleshelyi tevé
kenységének bizonyságai a fejedelemhez intézett jelentések, amelyek másolatait 
szintén jegyzőkönyvbe vezették. A középkori gyakolatnak megfelelően akijelölt 
vajdai vagy fejedelmi megbízott -  ebben a korszakban igen gyakran a fejedelmi 
nagyobb kancellária egyik íródeákja -  mellé kiküldték az egyik requisitort, hogy 
tanúsítsa a birtokba iktatás, határjárás, becsű, vagy tanúvallatás végrehajtását. A 
továbbiakban, a gyulafehérvári és kolozsmonostori hiteleshelyi jegyzőkönyvek 
szekularizáció utáni XVI. századi anyaga alapján a tudományvételek forrásérté
kéről lesz szó.

A középkorban és az újkorban akárcsak napjainkban rengeteget peresked
tek. A perek során oklevelek által be nem bizonyítható tényeket hiteles tanuk 
vallomásai alapján lehetett igazolni. A jogtörténeti irodalom a tanúvallatások 
több fajtáját különbözteti meg.4 A hiteleshelyi jegyzőkönyvekben előfordulnak 
az egyszerű (inquisitio simplex) és a köztudományvételek (inquisitio 
communis), ez utóbbiak nagyobb számban. Az Erdélyhoni jogtudomány szerző
je, Dósa Elek szerint egyszerű vallatásokat valaki csak azért készített, hogy ami
kor szüksége lesz rá egy per folyamán, használhassa, ezzel szemben a 
köztudományvételt a törvényszék -  esetünkben a fejedelem -  rendeli el a peres 
felek beleegyezésével, vagy anélkül, és ennek során mindkét fél tanúit meghall
gatják. A communis inquisitio volt tehát a legnagyobb súlyú, az erről szóló be
számolójelentés (relatio) felsorolta a vallott tanúk neveit, sőt még néha birtokai
kat is, legtöbbször kiemelte, vajon a tanúk mint szomszédok, községbeliek vagy 
mint megyebeliek vallottak-e, nemesek-e vagy sem, milyen életkornak, és fel
említette végül azt is, hogy kik vallottak tudomásból, kik csak hallomás alapján,

3 Ezek levéltári őrzőhelye: Magyar Országos Levéltár. Erdélyi Országos Kormányható
sági Levéltárak. Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei (F2) és ugyanott a kolozsmonostori 
konvent jegyzőkönyvei (F15).
4 Kolosvári Sándor -  Óvári Kelemen (ford., bevezet.): Werbőczy István hármaskönyve. 
Magyar Törvénytár. Bp., 1897. 289-297. -  Dósa Elek: Erdélyhoni jogtudomány III. 
Erdélyhoni magyar pertan. Kolozsvárit, 1861. 103-114. -  Béli Gábor: Magyar jogtörté
net. Az államalapítástól 1848-ig. Pécs, 1996. 132-135.
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a középkorban pedig néha, esetünkben szinte mindig az egyes vallomásokat is 
idézték. Ennek köszönhetően a protocollumokba bevezetett tanúvallatási jegy
zőkönyvek gyakran több tíz oldalt tesznek ki, a felvett vallomásokat pedig igen 
ritkán fordították latin nyelvre, a vallatás helyszínén készült magyar nyelvű fo
galmazványokat egyszerűen bemásolták, letisztázták a protocollumokba.

A tanulmányozott anyagból kiderül, hogy szinte minden elképzelhető ügy
ben tartottak inquisitiót, de a vallatások jelentős része természetesen a birtokpe
rek során keletkezett. Gyakran egy-egy határvita eldöntésében játszottak fontos 
szerepet a környéket jól ismerő jobbágyok és nemesek. 1588-ban, a törökök kö
zelsége miatt a Hunyad megyei Zámon megrendezett tanúvallatás során 91 tanút 
-  köztük a Hunyad, Arad és Zaránd vármegyei nemesség jelentős részét - hall
gatták ki arról, hogy bizonyos -  a török határvidéken található -  birtokok Apad, 
avagy pedig Huzna tartozékai.5 A felsorakoztatott bizonyságtevők vallomásai 
alapján rekonstruálhatjuk az említett jószág birtoklástörténetét, a környéken le
zajló eseményeket, adatokat nyerhetünk az azóta elpusztult településekről (a ta
núvallomásokban szereplő 90 birtok közül, 31 mára eltűnt vagy azonosíthatat
lan).6 Az egyik tanú, Tiszai Jován Popa szerint a törökök jövetele előtt „czara 
Opatul” vidéke, amelynek székes és vásáros helye Ztreuctura volt, a Bulcs-i 
kastély -  az egykori bencés kolostor - tartozékaként az aradi prépost birtokához 
tartozott.7 Miután a török elfoglalta az alföldet, Dienesi László8 és a törökök 
bírták és fosztogatták a jószágot, felváltva. Azután Dobó Domokos9 Dévába jö
vetelekor, Dévához csatolta és fogságba eséséig birtokolta, utánna pedig Kapi
tány György10 bírta Dévával együtt és a piski házához kapcsolta. Az egykor 
Morzsinán lakó jobbágy még emlékezett az 1540-ben zajló eseményekre, amikor 
János király testét halva vitték temetni Erdélyből, egy másik valló pedig meg
említette, hogy Dienesi legyőzte a törököket az Opat erdőnél. Az eseményekre 
emlékező idős emberek kiválasztása az eljárásnak egyik leglényegesebb pontja

5 Magyar Országos Levéltár. Az erdélyi káptalan levéltára. Protocolla - F2 (a továbbiak
ban: KápJegyz). XIII. 38r-53v
6 A tanúk vallomásaiban előforduló elpusztult vagy azonosíthatatlan Arad, Hunyad és 
Zaránd vármegyei birtokok: Alsórosia, Balta, Barbatonest, Bogdaniest, Bolgárfalva, 
Braysest, Bunest, Daiesti, Faurest, Huszna, Hwznisora, Kynchol, Krachoniest, 
Kwkoyada, Lazwra, Locusest, Obrezesti, Ohába, Pero, Szádisor, Szirb, Temesonie, 
Tribinie, Ungen, Valebude, Zabraktan, Zeten, Zinetest, Zpin, Ztriuctura, Zwhar.
7 A bulcsi bencés apátság első írásos említése 1225-ből való, működésének virágzó idő
szaka a XV. század közepe táján ért véget. A XVI. század elején rendelték az aradi pré- 
postság alá, a század közepén pedig -  forrásunk szerint -  a többi, még használható ko
lostorhoz hasonlóan kastéllyá alakították. 1468-ban öntött harangját a budapesti Nemzeti 
Múzeumban őrzik. Vö.: Dictionarul mänästirilor din Transilvania, Banat, Criçana §i 
Maramure§ (coord. Adrian Andrei Rusu). Cluj, 2000. 84-86.
8 Dienesi László az 1550-es években illyei gyalogoskapitány. Vö.: Obomi Teréz: Erdély 
pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt 1552-1556. Bp., 2002. 346.
9 Ruszkai Dobó Domokos 1553-1556 között erdélyi alvajda és dévai kapitány. L.: 
Obomi: I.m. 346.
10 Feltehetően 1556 után Déva várának prefektusa. L. Uo. 350.

27



volt, az ő emlékezetük szolgálta az alapot, egyben a végső határt, amelyen túl 
már nem terjedt az emberi emlékezet. A középkori nemesség szóbeliségéről és 
az Írásbeliség kapcsolatáról értekező Fügedi Erik, az emlékezés mechanizmusára 
is példát adott és megállapította, hogy a középkori ember emlékezete viszonylag 
nagy időbeli távolságot tudott áthidalni, mintegy hét évtizedet, és voltak az élet
nek olyan jelenségei, melyeket különös technikával memorizált.11 Úgy tűnik, 
hogy az emlékezőképességét a korszakunk embere sem vesztette el és voltak 
olyan események vagy tények, amelyek memorizálását közösségi érdekből külö
nösen fontosnak tartotta. 1591-ben a Torda melletti Túrcsán vagy Pusztacsán 
határában levő peres földről 88 tanút vallattak.12 Ekkor a 45 éves ajtoni jobbágy, 
Mészáros János emlékezetéből felidézte, hogy amikor az igen vén, szavai szerint 
annyira öreg, hogy a keresztes had előtt volt 32 esztendős, tordai születésű apjá
val a peres földön járt, az azt mondta „hogy, édes fiam, megemlékezzél róla, 
talán még jövendőben megesketnek tégedet az határ felől, így tehetsz vallást fe
lőle”, majd következik a határ leírása. így őrizte meg ebben az esetben, az embe
ri emlékezet az azóta rég elpusztult határjelek pontos helyét.

Az életkort jelölő számok természetesen nem megbízhatók, csak hozzáve
tőlegesek, mert a legtöbb tanú kerek számmal jelölte korát, vagy mint Gyalu 
mezőváros bírója 1578-ban a szüleire hagyatkozott, akik szerint a keresztes had 
idején gyermekük négy éves volt (itt a kolozsmonostori levélkereső latin nyel
ven hozzátette, hogy a keresztes háború 1514-ben kezdődött, amint a Magyar 
évkönyvekből kitetszik).13 A vallók életkorukat általában jelentős, a közemlé
kezetben megőrzött eseményekhez viszonyították. Ilyen volt a Dózsa György 
féle felkelés, vagy az 1554. évi -  a brassói évkönyvek által is említett -  pestis- 
járvány, esetenként egy-egy jelentősebb had átvonulása. Az események felidézé
sére olykor az öregasszonyokat is megszólaltatták, annak ellenére, hogy a nőket 
a jog általában nem tekintette a férfiakkal egyenjogúaknak. Az emlitett turcsáni 
határvita során a vallatok megszólaltatták a több tanú állítása szerint 125 éves 
orvos asszonyt, Futa Magdolnát is, aki szerint a tordaiak és nevezett falubeliek 
közötti határ „Pint Sigmond tava közepette vagyon, ahol egy nagy kő vagyon es 
alatta egy ivegbe veres bor”.14 A javasasszony valós alapokra építő, de lényegé
ben a képzelet szülte előadásából -  melyet több tanú is megismételt -  idővel, a 
képzelet által továbbvitt és költött népi hiedelem keletkezhetett.

A határvitákkal kapcsolatos tudományvételek a határjárások gyakorlati le
folyásához is támpontokat nyújtanak. A Fehér vármegyei Csekelaka és Ózd kö
zötti határt, egy 1593-as tanúságtétel szerint egy-egy nemes állapította meg a

11 Fügedi Erik: „Verba volant...”. Középkori nemességünk szóbelisége és az írás. In: 
Mályusz Elemér Emlékkönyv, Bp., 1984. 110.
12 Magyar Országos Levéltár. A kolozsmonostori konvent levéltára. Protocolla -  F 15. (a 
továbbiakban: KmJegyz). X. 83r-101v
13 A bíró így vallott életkoráról: „...quod tempore tumultus crucigerorum fuerit natus 
annos quatuor, qui tumultus incidit ad annum domini (prout extat in Anualibus 
Hungaricis) millesimum quingentesimum decimum quartum. - KmJegyz VIII. 2r
14 KmJegyz X. 10 Г
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paraszt népekkel együtt, Húsvét napján „az fa Istennel”.15 A Maros széki 
gegesiek és szentsimoniak közötti határvita során megszólaltatott Jakab Ferenc 
szintén Húsvét napjára tette a határmegállapítás idejét, amikor a határkerülők „az 
gyepű mellett jöttének elő Geges felé az Halyogos bérc tetején át, Jesus kiálta
nak és az bércen alá mentenek”, a Gyulafehérvár melletti Sárd határait pedig, az 
egyik tanú szerint csaknem kétszáz ember járta be.16

Tordai Ádám deák és Makszim Péter közötti határvita kapcsán 1591-ben le
folyt tanúvallatásban 124 tanút sorolnak fel a csicsói vártartományból, akik kö
zül sokan emlékeztek arra, hogy a jószágot újvári tiszttartóként előbb Margai 
Menyhárt bírta, Izabella királyné asszony idejéig, utána pedig Makszim János.17 
A vallomást tevők a tartománybeli falvak telepítéséről is megemlékeznek, így 
Drágya falvárói, melyet Makszim János „szállított Sándor moldvai vajda18 szá
mára”, de egy másik tanú vallomásából kiderül, hogy a nevezett települést 
„négyszer szállították és mindenszer elbánták, majd ismét ötödször Makszim 
telepítette”. A románság újkori térhódításának, telepítésének vagyunk ebben az 
esetben is tanúi, amelynek legáltalánosabb módja az, hogy egy vállalkozó, aki 
később a falu kenéze vagy vajdája lett, a mentességek, kötelezettségek és a falu
hely felől megállapodást kötött a földesúrral, a kijelölt helyen néhány társával 
megszállott, s megkezdte a lakosság toborzását.19 Máramaros vármegye népes
ségi viszonyaira jellemzően, egy 1591-ben zajló tanúvallatás során, a Sziget 
mezővárosiakat a környék román kisnemesei és jobbágyai következetesen ma
gyaroknak nevezik.20 Ezek szerint az Újfalun lakó román jobbágy Kali János 
jelen volt akkor, amikor a leleszi konvent (értsd hiteleshelyi küldött) járta a ha
tárt „mikor az magyarok (vagyis szigetiek) az kabalapatakiakkal igazgatták az 
határt”. Helyénvaló tehát Bélay Vilmos megállapítása, hogy Sziget lakossága a 
XVI. század végén, de még a XVIII. század közepén is tiszta magyar.21

Előfordul, hogy a vallomást tevők egy-egy életükben, vagy kevéssel azelőtt 
elnéptelenedett településről szolgálnak adatokkal. 1591-ben a Szind-ről valló 
Cseh Péter jobbágy szerint, a szentmihályiak és a tordaiak között vitatott terüle
tet a tordaiak pénzen vették egy kis falutól, amely az Aranyos mellett volt és 
amelynek még a kápolnáját is látta.22

15 KápJegyz XXVII. 186r-189v
16 Uo. XVIII. p. 33-50. és 63-66.
17 KmJegy X. 123Ч ЗГ
18 Alexandria Lâpuçneanu moldvai vajda (1552-1561). Vö.: Fejér Tamás -  Rácz Etelka -  
Szász Anikó: Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei I. 1. Kolozsvár, 2003. 27. sz. 
regeszta.
19 Jakó Zsigmond: Újkori román települések Erdélyben és a Partiumban. In: Magyarok 
és románok I. Bp., 1943. 512.
20 KmJegyz X. 134r-143v
21 Bélay Vilmos: Máramaros megye társadalma és nemzetiségei a megye betelepülésétől 
a XVIII. század elejéig. Bp., 1943. 197.
22 KmJegyz X. 151v -  Vö.: Orbán Balázs: A székelyföld leírása V. Pest, 1871. 158-159.
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A perek jelentős hányada értékes ingóságok birtoklásáért, hagyatékok meg
szerzéséért folyt. A tulajdonjog bizonyítása érdekében a felek gyakran fordultak 
a tanúvallatás eszközéhez. így cselekedett 1585-ben Moise havaselvi vajda leá
nyának, Zamfírának fia: gibárti Keserű János, aki szászsebesi Logofet Jánost 
perelte anyja kezén levő ingóságaiért.23 Az említett Zamfira előbb Keserű János, 
majd a fejedelmi tanácsos Stanislaw Nisowszki, illetve a kalandor Márkházi Pál 
(aki később törökké lett és Lippa vára parancsnoki tisztét viselte) felesége, de a 
felsorakozott tanúvallomásokból kiderül, hogy negyedszerre is házasodni szán
dékozott, az említett Logofettel. Ezért átadta neki értéktárgyainak egy részét, de 
a házasságból -  feltehetően előrehaladott kora és sántasága miatt -  semmi sem 
lett. A tanúk által felsorolt ingóságok között érdemes megemlíteni az ortodox 
kegytárgyakat, Aranyszájú Szt. János kezét, Konstantin császár vajdájának újjait 
és egy gazdagon aranyozott keresztet. Ezeket -  vagy egy részüket -  Zamfira a 
költségén újjáépített, Huny ad megyei priszlopi templomnak akarta adományoz
ni, de az újjászentelésre, amelyen részt vett az erdélyi románok püspöke, János 
is, Logofet semmit sem küldött el.

Az egykori tokaji várkapitány, Németi Ferenc vagyontárgyaira vonatkozik a 
kolozsmonostori levélkeresők által 1584-ben felvett tanúvallomás.24 Ekkor fény 
derül arra, hogy Tokaj a német párt általi bevételekor, 1565-ben Németi elesett, 
vagyonát pedig feleségével, Balassi Zsófiával együtt Szentjobbra menekítették. 
A 35000 Ft készpénzt és a többi ingóságot a tárházban őrizték addig, amíg meg 
nem érkezett Németi halálának híre, ekkor ugyanis -  özvegye parancsára -  fel
törték a kincstár ajtaját. A vagyon jelentős részét Balassi Zsófia eltékozolta, tö
redéke második férje, körösszegi Csáki László keze által Csáki Istvánhoz került, 
egy 1588-as -  ez utóbbi Kolozsvárott levő ingóságairól készült -  leltár ugyanis 
egyebek mellett olyan ezüst tálakat említ, amelyek Németi Ferenc címerével 
voltak díszítve.25

A tanúvallatások igen jelentős része különféle bűnügyekre, lopásra, bántal
mazásra, gyilkosságra, rablásra vonatkozik. Ezek sorában felemlítjük azt az 
1591. évi köztudomány vételt, amely arra próbált fényt deríteni, hogy a 
szamosfalvi Kálmándi István házánál történt verekedésben kik vettek részt.26 Ez 
az eset a maga nemében egyáltalán nem egyedi, de az teszi érdekessé, hogy en
nek folytatásaként, 1593-ban vallatást tartottak azon per kapcsán, amely egy 
kolozsvári borbély állítólagos ügyetlensége miatt indúlt. A szamosfalvi tetle- 
gesség egyik áldozata, a kolozsvári Pokos János keresetet indított a borbély el
len, aki nem varrta vissza, hanem inkább levágta sérült orrát, habár a tanúk több

23 KápJegyz I. 212-233. -  Közli Kovács András: Date privind viata Zamfirei, fiica lui 
Moise Vodá. In: Anuarul Institutului de Istorie §i Arheologie Cluj-Napoca XXVII/1985- 
1986. 349-374.
24 KmJegyz IX. 5r-8r
25 Uo. 176r: „hat öreg ezüst tál, kiken Némethi Ferenc címere vagyon”.
26 KmJegyz X. 52r-61v
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sége szerint az visszaforrt volna.27 Úgy tűnik, hogy az egyik legelső praxis- 
pernek lehetünk itt tanúi.

Reményeink szerint az eddig felsorolt példák már kellően bizonyították a 
tanúvallatások forrásértékét azt, hogy a birtoktörténet, néptörténet, művészet- 
történet, jogtörténet, nyelvtörténet stb. műveléséhez tanulmányozásuk lényeges 
adatokkal szolgál. Végül arra hívnám fel a figyelmet, hogy az újkori Erdély tör
ténetének két legjelentősebb forráscsoportja, a királyi könyvek és a hiteleshelyi 
jegyzőkönyvek egymás kiegészítői. A Királyi Könyvek a fejedelmi intézkedése
ket, adományokat, nemesítéseket, lófősítéseket tartalmazzák. A hiteleshelyi 
jegyzőkönyvekbe ezen intézkedések „következményei” kerültek, így az adomá
nyozottak birtokba való beiktatásáról írt jelentések, az emiatt kelt tiltakozások, 
és nem utolsósorban, a perek eldöntését szolgáló, a fentiekben bemútatott tanú
vallatások.

Zsolt Bogdándi

The Source value o f the Transylvanian „loca credibilia” -  protocols

Testimonies from the secomd half of the 16th century

The loca credibilia have been a specific institution of medieval and pre-modern 
Hungary and Transylvania. They edited documents about different agreements, 
or testified among the deputy of the king, or vaivode the execution of various 
orders. During pending suit the testimonies have been the only way to prove the 
truth of an assertion. The article overlooks the testimonies included in the 
protocols of the loca credibilia from Kolozsmonostor and Gyulafehérvár, trying 
to exemplify their value as sources for historical researches.

27 Uo. 215r: Orsolya asszony vallomása szerint: „egynéhány embertől hallottam hogy 
monták, hogy ím az barbely el vágta az orrát Pokos Jánosnak, de bizony oda forradott 
volna, ha fel akaztolta volna”.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Dáné Veronka

Torda vármegye fejedelemségkori tisztségviselői

Az erdélyi fejedelemségkori vármegyei intézmény iránt érdeklődő kutató nem 
csekély megdöbbenéssel kell tudomásul vegye, hogy a szakirodalmat, -  a köz- 
igazgatás- és jogtörténeti monográfiáktól eltekintve - , tulajdonképpen 
Pokolynak a vármegyei intézmény történetéről írott, immár több mint száz esz
tendős, de máig alapvető, és Kiss András néhány résztanulmánya alkotja.1 Ez 
annak tudható be, hogy a millenniumi vármegyei monográfiák keltette fokozott 
érdeklődést követően úgy a magyar, mint a Trianon utáni erdélyi magyar törté
netírás ezt a területet csaknem teljesen elhanyagolta. Sem korszerű, forrásokon 
alapuló résztanulmányok nem születtek, és nem láttak napvilágot a nélkülözhe
tetlen források, a vármegyei jegyzőkönyvek sem. Az 1945 utáni fél évszázad 
ismert viszonyai között pedig ennek a mulasztásnak a pótlására nem kerülhetett 
sor. így nem meglepő, hogy a kutatás az alapok feltárásánál alig jutott tovább. A 
vármegye működéséről igen keveset tudunk. Az alaposabb tanulmányozás során 
nyilvánvalóvá válik, hogy minden érdeme ellenére Pokoly munkáját erőteljes 
törvényközpontúság, ebből adódóan egyoldalúság jellemezi. Csaknem kizárólag 
az országgyűlési határozatokra, az Approbatae és a Compilatae Constitutiones 
cikkelyeire, a vármegyei jegyzőkönyvekből is elsősorban a statútumokra alapo
zott. Az egyoldalúság mellett az említett két törvénykönyv előírásainak vissza- 
vetítése a 17. század eleji viszonyokra, illetve a törvények és a gyakorlat össze
vetésének elmulasztása komoly tévedésekhez vezetett.

A fenti megállapítások megállják helyüket a vármegyei intézményt éltető, 
működtető tisztségviselői kar vonatkozásában is: a szakirodalmat esetükben 
hasonlóképpen Pokoly már említett tanulmánya, s Fekete Lajos jó évtizeddel 
későbbi, az előbbinél gyengébb színvonalú, s annak eredményeit nem hasznosító 
doktori disszertációja2 alkotja, így feladataikon túlmenően, a főispánok kivételé
vel, - akiknek életrajzát, pályafutását Lázár Miklós alaposan felderítette,3 majd

1 Pokoly József. A vármegyei intézmény története 1301-1886. In: Szolnok-Doboka 
vármegye monoraphiája. I. Dés, 1901., Kiss András-. A vármegyei filiális szék keletkezé
séről. In. Uő: Források és értelmezések. Bukarest, 1994. 39-69. Uő: Fórul dominál in 
Transilvania (Az úriszék Erdélyben) Revista Arhivelor 12 (1970) 2. 57-70.
2 Fekete Lajos: A vármegyei tisztikar a XVI-XVII. században. Budapest, 1914.
3 Lázár Miklós-. Erdély főispánjai. Századok, 1887-1889.

33



Torma Károly néhol kiegészítette, pontosította4 -, vajmi keveset tudunk. A tör
vény centrikusság a vármegye tisztikarának tárgyalásakor hatványozottan érvé
nyesült: Pokoly elsősorban az említett törvények, statútumok alapján mutatta be 
a vármegye tisztjeit, (esetenként félreértve/értelmezve azokat), s csak kisebb 
mértékben támaszkodott a vármegyei jegyzőkönyvekre, Fekete pedig egyáltalán 
nem, így a tévedéseket ez esetben sem kerülhették el.

Az elkövetkezendőkben a fentebb kifogásolt egyoldalúságot, tévedéseket 
szeretnénk, - lehetőség szerint -  orvosolni5 a Pokoly által elhanyagolt Torda 
vármegye fejedelemségkori tisztségviselői karának teljesebb és árnyaltabb meg
rajzolásával. Vizsgálódásainkat természetesen behatárolják a forrásadottságok.

Az erdélyi vármegyék jegyzőkönyvvezetése, tekintve, hogy a tulajdonkép
peni vármegyei fejlődés útjára csak a fejedelemség kialakulása után léptek, a 
királyságbeliekhez viszonyítva késői, feltételezhetően a 16-17. század fordulója 
táján vette kezdetét, a protokollumok folyamatos sorozata azonban csak a 17. 
század első éveivel kezdődően maradt fenn. Torda vármegye közgyűlési- és 
törvénykezési jegyzőkönyve az 1607-es esztendővel, csonkán kezdődik,6 s 1662- 
őt követően az alsó járás 1666-1686 és 1693-1700 közötti parciális- és fíliális 
széki bejegyzéseire vagyunk utalva. A fennmaradt első két protokollumból -  
különösen az elsőből - , egy vagy több esztendőnyi feljegyzés hiányzik, vagy 
mert a vármegye nemessége nem gyűlhetett össze, vagy a bekötetlenül maradt 
jegyzőkönyvből elkallódtak az ívfüzetek. így például 1610-1617, 1641-1645 
között. Ezért a vármegye teljes tisztikarára csak az 1660-as évekig rendelkezünk 
elsődleges adatokkal. A század utolsó négy évtizedének bejegyzései az alsó járás 
tisztjeire vonatkoznak. Vizsgálatainkat ezekkel a korlátozott adatokkal végez
hettük el. (E tekintetben kivételt képeznek a főispánok. Az ő pályafutásukat 
Lázár említett munkájának köszönhetően a 16. század második felétől ismerjük. 
A 16. századi adatait csak esetenként használjuk, tekintve, hogy vizsgálódásaink 
forrásai a következő századból származnak).

A források hiánya miatt megtörténhet, hogy az adott időszakban vármegyei 
tisztséget betöltő személy neve a névsorból kimaradt, vagy hivatali idejének 
kezdete/vége, illetve tartama nem pontos. Sajnos ezek az adatok más források
ból, így a vármegye más jellegű irataiból, családi levéltárakból, ezek szórvá
nyossága és esetlegessége miatt csak csekély mértékben pótolhatóak. A követ
kező nehézséget az alacsonyabb tisztséget betöltők származásának, vagyoni 
helyzetének megállapítása okozta. Szerencsésebb esetben a család a vármegye 
ismert, régi famíliája volt, vagy a protocollum nyújtott támpontot, sok esetben 
azonban a családtörténeti irodalom hiányosságai, egyes források hozzáférhetet

4 Torma Károly. Adalék gróf Lázár Miklós „Erdély főispánjai (1540-1711) czímű köz
leményéhez. Századok, 1889. 311-324.
5 Nem térünk itt ki az olyan részletkérdésekre, mint például a vármegyei tisztségviselők 
jövedelme, hadügyi feladata. Ezeket Pokoly igen alaposan bemutatta.
6 A jegyzőkönyv egy 1608-as bejegyzése egy, a protokollumban meglévő 1605-ös hatá
rozatra utal. 1889-ben pedig, mikor Torma Károly kutatta, a vármegye levéltárában még 
megvoltak az 1606-beli feljegyzések. Vö. Torma: i. m. 313.
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lensége miatt találgatásokra, feltételezésekre kényszerültünk volna, ezért az azo
nosítástól gyakran el kellett tekintenünk.7 Hasonlóképpen nehéz feladatnak bi
zonyult pályaívük megrajzolása.

Mielőtt a tisztségek, tisztségviselők részletesebb tárgyalására térnénk, szól
nunk kell az erdélyi vármegyei tisztikar sajátosságáról. Köztudott, hogy a királyi 
Magyarország vármegyéitől eltérően a fejedelemségkori erdélyieknek két főis
pánjuk, ennek megfelelően két alispánjuk, szolgabírájuk vagy főbírájuk volt. A 
vice szolgabírák száma vármegyénként változott. Az egyes tisztségek sajátos 
vonásairól az adott hivatalnál szólunk.

Főispán (comes, supremus comes)

A főispánok bemutatásánál aránylag könnyű dolgunk van. Lázár Miklós és 
Trócsányi Zsolt munkájának köszönhetően központi kormányzati, illetve tör
vényhatósági pályájuk pontosan nyomon követhető. A már említett kettős főis- 
pánságot Pokoly, Apor Péter véleményére is támaszkodva,8 a feladatok meg
osztásával, a főrendek tisztség-éhségének kielégítésével és a kölcsönös ellenőr
zéssel, hatalomkorlátozással, a főispánokkal szembeni bizalmatlansággal magya
rázta.9 A magyarázat nagy része helytálló. Úgy véljük azonban, néhány kisebb 
igazítást tennünk kell. A főispáni tisztség megkettőzését véleményünk szerint 
gyakorlati szempontok diktálták. A nagy kiterjedésű, három kivételével hosszan 
elnyúló vármegyék gördülékenyebb igazgatása követelte meg ezt a megoldást. 
Ami az ellenőrzést, a hatalomkorlátozást illeti, esetlegesen ilyen szempontok is 
közrejátszhattak, inkább a fejedelemség utolsó évtizedeiben. Azonban úgy gon
doljuk, ilyen szempontoknak igen csekély súlyuk volt. Ennél fontosabb és nél
külözhetetlenebb volt a vármegye és a főispánok szempontjából a zavartalan 
együttműködés. Ismert tény, hogy a főispánok többsége tanácsúr volt, gyakran 
központi kormányzati és más törvényhatósági főtisztséget is viselt párhuzamo
san. Az alkalmankénti követségekről, más megbízatásokról nem is szólva. A 
vármegye működése érdekében tehát egyeztetniük kellett a feladatokat. Sok 
esetben az egyik főispán nem is tartózkodott a vármegyében, az ügyintézést társa 
végezte. Ellenőrzésről már csak ezért sem lehetett szó. Az országos főtisztséget 
viselő főispán hatalmát pedig korlátozhatta-e a csak egy főispánságot bíró má

7 A tisztségviselők származásának megállapításában az erdélyi Királyi könyvek kiadásán 
dolgozó munkaközösség, elsősorban Fejér Tamás, és a kolozsmonostori konvent 
protokollumait kiadásra előkészítő Gálfi Emőke és Bogdándi Zsolt bocsátott rendelkezé
semre értékes adatokat. Önzetlen segítségüket ezúton is köszönöm. A miskolci egyetem 
történelem segédtudományai tanszékén készített erdélyi királyi könyvek adatait tartal
mazó CD-Room csak bizonyos mértékben és az eredeti bejegyzéssel összeolvasva hasz
nálhattuk, tekintettel arra, hogy igen gyakori az erdélyi család- és helynevek nem isme
retéből származó súlyos félreolvasási, és a megmagyarázhatatlan félreértelmezési hiba. 
(A továbbiakban ErdKirKv)
8 Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae. Bukarest, 1978. 135.
9 Pokoly. i. m. 359.
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sik?! Más kérdés, hogy -  a pártharcoktól eltekintve -  mennyire állt érdekében a 
főrendeknek egymás ellenőrzése. Arról nem is szólva, hogy legtöbbször ugyana
zon táborba tartoztak, sőt, szoros rokonsági szálak fűzték egymáshoz őket. A 
bizalmatlanságot pedig, mint okot, véleményünk szerint el kell vetni, tekintettel 
arra, hogy a főispánság bizalmi tisztség volt. A fejedelem híveit ültette a főis- 
pánságokba, vagy sok esetben az elődje által kinevezetteket hagyva a tisztsé
gükben, saját híveivé tette őket. Amennyiben valakivel szemben kételyei tá
madtak, minden további nélkül leválthatta.

A másik erdélyi sajátosság az örökös főispánság hiánya. Míg a királyi Ma
gyarországon a 17. századra egész sor főrendű család nyerte el egy-egy várme
gye örökös főispánságát, addig Erdélyben ennek kialakítására irányuló kísérlet- 
tel, illetve ennek tényleges működésével csak a sajátos státusú Hunyad megyé
ben találkozhatunk, és csak a század első felében. Az itteni perpetuus comes-ség 
gyökerei Mátyás koráig nyúlnak vissza, aki ezzel a címmel törvénytelen fiát, 
Corvin Jánost ruházta fel. A vajdahunyadi váruradalom későbbi birtokosai a 
címet is megörökölték. Az önálló erdélyi állam születésekor azonban Hunyad 
vármegyét az enyingi Törökök birtokolták, majd a Bethlen család iktári, feje
delmi ágának tagjai, Bethlen Péter 1646-os haláláig, ami egyben az örökös fois- 
pánság megszűnését is jelentette.

A tisztség elnyerésének módja

Akárcsak a királyi Magyarországon, a főispánokat Erdélyben is az uralkodó 
nevezte ki, tetszése szerint,10 a vármegye nemességének erre semmiféle befolyá
sa nem volt. Annyit sikerült csupán törvényekkel is biztosítania, hogy főtisztje a 
vármegye birtokosai közül kerüljön ki.11 Ez a helyzet tükröződik a törvények
ben. Az 1588. decemberi országgyűlés 24. cikkelye szerint: „Hogy Te Nagysá
god az ispánságokat fő-fő urainknak conferálja, kiknek autoritássá vagyon kö
zöttünk...,12 1606. májusában „...Őfelsége rendeljen főispánokat ...13,” majd 
„... a főispánokat a fejedelmek creálják ...”14 Torda vármegye protokollumában 
a kilenc fennmaradt főispáni beiktatást megörökítő feljegyzés nagy része is ezt 
tanúsítja. 1625. július 9-én, az addigi főispán, Kamuthy Farkas, aki „ex nutu et

10 Pokoly említi, hogy Bethlen Gábor conditiói között szerepel az is, hogy főtiszteket a 
tanáccsal együtt állítson (i. m. 357.), a megfogalmazás szerint (Vö. АС II. tit. I. art. 3.) 
azonban inkább az országos fötisztségekre vonatkoztatható ez az előírás, mintsem a 
főispánokra. Véleményünket alátámasztani látszik, hogy I. és II. Rákóczi György 
conditióiban nagyon pontosan fogalmaznak a rendek a főispánok kinevezésére vonatko
zóan. Uo. art. 5. XIV.
11 A birtokosságról 1551. dec. 31. XXVII. cikkely, EOE I. 391., AC pars II. tit. I. art. 5. 
XIV. (I. Rákóczi György conditiói), art. 6. XIV. (II. Rákóczi György conditiói), pars III. 
tit. XLIII. art. 1.
12 EOE III. 243.
13 Uo. V. 412.
14 AC III. tit. XLIII. art. 1.
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voluntate Serenissimi Principis” Kolozs vármegye főispánságát nyerte el, helyé
be „ex eiusdem Serenissimi Principis domini domini nostri voluntate, item 
communi voto et suffragio dominorum nobilium magnificus Stephanus 
Kouachióczi ... in eundem officio ... suffectus et substitutus est.”15 1635. július 
4-én „ex dementia eiusdem domini principis annuentia” Gerendi Márton 
aludvarmastert iktatták be a főispáni tisztségbe16. 1651. januárjában Bethlen 
János került „ex dementia ejusdem domini principis” a főispáni székbe,17 1656. 
áprilisában pedig, mikor ő „ex benigna principis dispositione” ezen tisztségét 
felcseréli a Küküllő vármegyeivel, helyére „ex gratiosa annuentia domini domini 
et principis nostri” Mikola Zsigmond került.18 1657. október 10-én a fejedelem 
akaratából Kolozs vármegye főispánságát elnyert Ebeni Istvánt „ex benigna 
collatione et annuentia celsitudinis principalis” Keresztessi Ferenc váltotta.19 A 
tatár fogságba esett Mikola Zsigmond helyére pedig 1661. januárjában „ex 
annuentia illustrissimi principis” Haller Jánost iktatták be.20 Ugyanakkor az ex 
annuentia gyakori használata, a Kovacsóczy beiktatását megörökítő formula, 
amelyhez hasonló megfogalmazás több vármegye jegyzőkönyvében is fellelhető, 
a vármegyei nemesség azon szándékáról árulkodik, hogy magát mint a főispán 
választására befolyással bíró szereplőt tüntesse fel.21 E tekintetben, s más szem
pontból is, érdekes adalékkal szolgál a vármegye közgyűlése által 1649-ben, 
Sombory János főispán halála után hozott határozat: a vármegye nemessége a 
főispán választásig teljhatalommal ruházta fel az akkor már 13 esztendeje alis
pán Tordai Imre deákot. Az eset különlegességét az adja, hogy újra rávilágít: a 
vármegyei nemességnek nincs befolyása a választásra. A tisztséget a fejedelem 
csak 1651-ben töltötte be Bethlen János kinevezésével. Másrészt -  s ez lényege
sebb -  rácáfol a Pokoly által is idézett és ellenőrzés nélkül elfogadott 
Approbatabeli előírásra, miszerint amennyiben a főispáni tisztség megüresedik, 
az alispánnak is le kell mondania.22 A főispán kinevezésekor az említett törvényi

15 Torda vármegye közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyvei (a továbbiakban 
TvmJkv), Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Fond 18. Nr. 3. (I. 
kötet), Nr. 5. (II. kötet), Nr. 6 (III. kötet). I. 212.
16 Uo. 395.
17 Uo. 575.
18 Uo. 732.
19 Uo. 755.
20 Uo. 763.
21 Kemény Boldizsárnak a Doboka vármegyei főispáni tisztségbe való beiktatását 1643- 
ban a jegyzőkönyv igen érdekesen örökítette meg: „Generosus dominus Balthasar Ke
mény de Bwkeos ex communi consensu universorum dominorum nobilium, accedente 
prius authoritate Illustrissimi ac Celsissimi Domini Domini Principis, electus est in 
officium supremi comitis.” Öt esztendővel később, Bethlen Mihály beiktatásakor már 
csak a fejedelmi kegyről esik szó. Doboka vármegye jegyzőkönyve 148., 157. A jegyző
könyv töredék ismeretlen módon került a Kolozsmonostori konvent országos levéltárá
ba, s azzal a Magyar Országos Levéltárba (F. 25. Miscellanea). Erre már Pokoly felfi
gyelt, néhány példát közölt is, i. m. 357.
22 AC III. XLIII. C. 1 art.
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korlátozáson túl23 a fejedelem tehát saját belátása szerint választhatott megfelelő 
hátterű hívei közül, melyet a szorosan összefonódó származás és kapcsolatrend
szer biztosított. Itt azonban meg kell jegyeznünk azt, hogy a saját belátás nem 
jelentette azt, hogy az uralkodóváltással párhuzamosan a főispáni kar automati
kus lecserélésére is sor került. A fejedelmek általában átvették az előd által ki
nevezett főtiszteket, ezzel is megnyerve őket maguk számára, az első üresedés
kor pedig természetesen híveik közül nevezve ki újat. „Természetellenes” moz
gásokra, tisztogatásokra csak Báthory Zsigmond uralkodása és a 15 éves háború 
gyakori főhatalmi változásai idején, Báthori Gábor uralkodása alatt, a széki ösz- 
szeesküvést követően, majd II. Rákóczy György tragikus végű lengyelországi 
hadjárata után került sor.

A kinevezés jogerőssé csak az eskü letétele s a beiktatás után vált. Már az 
1558-as gyulafehérvári országgyűlés kimondta, hogy a vármegye nemessége 
előtt esküt nem tevő főispán hivatalától megfosztandó.24 Az eskütételre a kine
vezést követő legközelebbi megyei congregatio vagy sedria alkalmával került 
sor. Esetenként azonban több hónap is eltelt az esküig. Somboryt pl. 1645 már
ciusában nevezte ki a fejedelem, de csak november 29-én esküdött fel.25

Származás, pályafutás

Korszakunk összesen 23 Torda megyei főispánja -  a 16. században nyolc, a 17. 
században tizenöt -  a tekintélyes, vagyonos családokból került ki. Ezen belül 
több csoportot alakíthatunk ki. Az elsőt a régi erdélyi arisztokrata családok al
kotják. Torda vármegye főispáni székében ezeket (a 16. századiakat is beleszá
mítva) két-két Bánffy, Boldizsár és Gábor, Bethlen János, kápolnai Bornemisza 
Boldizsár, Erdélyi István és Mikola Zsigmond képviseli. Nem régi, de nem is a 
frissen felemelkedettnek számító főrendeket Haller János, Kamuthi Farkas, Hu
szár Mátyás, Keresztessi Ferenc képviselte. Különleges eset az egyik legna
gyobb hivatali karriert befutó Kovacsóczy Farkas fia, István, aki főrendünek 
született ugyan, ám apja bukása után csaknem teljesen alulról kellett újra felküz- 
denie magát. Rangban a főrendűek után következnek a régi, ám arisztokratának 
nem számító családok képviselői, mint Gerendi János és Márton, Sarmasághi 
Zsigmond, Sombory János és a Vitézek. Közülük némiképp külön csoportot 
alkot Gerendi János és Sarmasághi, akik felemelkedésüket hivatali pályafutá
suknak is köszönhetik. A harmadik csoportot, az alacsony, kis- és középbirtokos 
nemesi rétegből felemelkedőkét Ebeni vagy Ébeni István és Teleki Mihály al
kotja. Előbbi hadi érdemeinek köszönhette felemelkedését, Bethlen János is ezt

23 1674-ben, Bánffy bukása után az országgyűlés törvényt hozott több fötisztség, „annál 
inkább...[a] vánnegyei és székbeli fötisztség” egy személynek adása ellen: (EOE XV. 
461.). Ezt azonban figyelmen kívül hagyták az elkövetkezendőkben. Lásd Teleki, Bánffy 
György, Кару György vagy Rhédei Ferenc halmozott tisztségeit. Vö. Trócsányi: i. m. 
22-36.
24 EOE II. 99.
25 TmJkv I. 517.
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emelte ki,26 utóbbi pályafutása pedig közismert. Ők képviselik részben a Pokoly 
által említett parvenű főtiszteket. Hangsúlyozzuk a részben kitételt, hiszen egyi
kük sem nemtelen származású, mint a Pokoly által a fejedelem számára „élet
szükséget” képező, mindenét a fejedelemnek köszönő parvenü főtisztre példa
ként felhozott Karkai (Karkói/Krakkai) Veres Dávid, aki, Lázár munkájának 
tanúsága szerint, egyben az egyetlen is.27 A fejedelmi hatalom árnyékában tisz
tán hivatali karriert befutó nem nemesi származásúakat nem találunk a tordai 
főispánok között. Trócsányi a homo novus tanácsurak törvényhatósági tisztsé
geinek hiányára vonatkoztatva ezt annak tulajdonította, hogy a vármegyékben, 
székeken uralkodó főnemesség ilyen tisztségekbe nem engedte be őket.28

Ka pcsolatrendszer

Arról már szóltunk, hogy a főispáni tisztséget a mindenkori uralkodói kegy biz
tosította, az alábbiakban azonban azt vizsgáljuk meg, hogy ezt milyen mértékben 
befolyásolták a gyakran követhetetlen rokoni és a nem vérségi kötelékek. Ez 
utóbbi esetében nemcsak a valamilyen módon kiérdemelt kitüntető uralkodói 
figyelmet, „kegyenc”-séget értjük, hanem az Erdélyben még létező, archaikus 
jellegű familiaritást is. Ezért az elkövetkezendőkben az egyes fejedelmek tordai 
főispáni kinevezéseit vesszük számba, és „átvilágítjuk” a kinevezett személyt. 
Bár, mint már említettük, a vármegyei jegyzőkönyv az 1607-es esztendővel kez
dődik, vizsgálatunkat az 1601-ben, valószínűleg Rudolf által kinevezett Borne
misza Boldizsárral kezdjük. A Habsburg-hű főurat azonban alig egy esztendő 
múltán Báthory Zsigmond megfosztotta tisztségtől. A helyébe emelt Sarmasághi 
Zsigmond a korszak egyik nagy karrierjét futotta ugyan be, a fejedelem egyik 
legkedveltebb s leghűségesebb híve volt, ám feltételezhetően apai ágon rokona 
is volt a fejedelemnek, s nem utolsósorban Jósika kivégzése után ő kapta felesé
gül Báthory kedvelt rokonát, Füzy Borbálát. Az eddigi ismereteink szerint kö
vetkező főispáni kinevezés immár Bocskai fejedelemsége, illetve Rákóczy 
Zsigmond gubemátorsága idejére esik. 1606. június 19-én Erdélyi István tette le 
a főispáni esküt a vármegye nemessége előtt. Tekintettel arra, hogy korábbi 
tisztségeiről, bármiféle politikai szerepéről a kinevezését megelőző évig nem 
tudunk, valószínűleg nem tévedünk, ha kinevezésében a vérségi kapcsolatot 
tekintjük döntőnek, hiszen Rákóczy anyósa, Erdélyi Kata, Istvánnak testvére 
vagy unokatestvére volt.29 A következő személycsere 1610-ben következett el,

26 Bethlen János: Erdély története 1629-1673. Bp., 1993. 225,250,288.
27 Karkói Veres Dávid apja 1587-ben kapott nemeslevelet, ő maga a századfordulón már 
Fehér vármegyei főispán. L. Pokoly. i. m. 361. Rá vonatkozóan 1. még: Lázár. i. m. 
Századok, 1887. 405-406.
28 Trócsányi: i. m. 44.
29 L. Kemény János önéletírása. In: Kemény János és Bethlen Miklós művei. (A szöve
get gondozta V. Windisch Éva) Bp., 1980. 12-13.
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nem természetes módon. Ekkor a széki „összeesküvésben” résztvevő,30 mene
külni kényszerült Sarmasághi helyére állította Báthory Gábor, a gyors „segítség- 
nyújtást” meghálálva, Kamuthi Farkast. A kortárs önéletírásokban, Borsos Ta
másnál31 és Kemény Jánosnál32 egyaránt meglehetősen rossz színben feltűnő 
Kamuthi, bár egyike azoknak, akik a Báthory Zsigmond alatti politkai forgó
színpadon edződtek, jelentősebb szerephez, mint több más katonaember, Bát
hory Gábor idején jutott, ezért feltétlen híve a fejedelemnek, s dicstelen lépései
nek részese. Ha hihetünk a némileg ellentmondásos portrét megrajzoló Kemény
nek, nemcsak ő szolgált a fejedelemnek, hanem beleegyezésével felesége, 
Mojzes Kata, előbb Sibrik Gáspámé is.33 Tordai főspánságát Bethlen Gábor alatt 
is sikerült megőriznie, annak ellenére, hogy viszonyuk nem volt zavartalan, 
majd Mikola János halála után 1625. júliusában Bethlen rendeletére felcserélte a 
kolozsival. Helyére a fejedelem régi hűséges familiárisa, Kovacsóczy István 
kancellár, marosszéki főkapitány került. I. Rákóczy György uralkodása alatt 
három főispáni kinevezésre került sor. A Kovacsóczy halálával 1634. októberé
ben megüresedett alsó járásbeli főispánságot a fejedelem rokona, Gerendi Már
ton aludvarmester kinevezésével töltötte be, az 1642-ben, Erdélyi elhunytéval 
szabaddá vált felső járásiba pedig csak 1645 márciusában ültette a szintén rokon 
Sombory Jánost. Bár mindketten régi erdélyi családból származtak, de sem a 
kül-, sem a belpolitikában nem játszottak számottevő szerepet. Gerendinek csak 
egy megbízatásáról tudunk Bethlen alatt, Somborynak egyről sem, a fejedelmi 
rokon nélkül tehát semmi esélyük nem volt ilyen tisztség elnyerésére. Gerendi 
halála után, 1647-ben a fejedelmi család minden tagja által kedvelt Huszár Má
tyást emelte a főispáni székbe. Az ifjabb Rákóczy alatt négy őrségváltásnak 
lehetünk tanúi: az 1649-ben elhalt Sombori helyére 1651-ben Bethlen János, az 
1652-ben meghalt Huszáréra a fejedelmi familiárisként indult Ebeni István ke
rült, majd az 1656-ban küküllői főispánná kinevezett Bethlen tisztségét Mikola 
Zsigmond, az 1657-ben Kolozs vármegyébe áthelyezett Ebeniét pedig 
Keresztessi Ferenc vette át. Az 1657-ben Kemény Jánossal tatár fogságba esett 
Mikoláé pedig, úgy tűnik, 1661-ig betöltetlen maradt, ekkor Kemény Haller 
Jánost emelte ebbe a tisztségbe. Apafi Mihály két főispánt nevezett ki, 
Keresztessi halálakor, 1669-ben a Bornemissza atyafiság Teleki Mihályt, egy 
évtizeddel később pedig, Haller halála után, unokaöccsét, iklódi Tholdalagi Já
nost. Összegezve tehát: a tizenöt 17. századi főispán közül az őt kinevező ural
kodóhoz rokonsági szálak fűztek hatot, familiáris volt 2, szolgálataival érde
melte ki 7. Az atyafiságban állókat tovább elemezve nyilvánvaló, hogy Erdélyit 
és talán Sarmasághit kivéve, más módon egyikük sem juthatott volna ebbe a

30 Az összeesküvésre vonatkozóan 1. Horn Ildikó: Őnagysága merénylői. (Gondolatok 
egy politikai összeesküvésről). In: História manet. Demény Lajos emlékkönyv. (Szerk. 
Violeta Barbu, Tüdős S. Kinga) Bukarest, 2001. 237-255.
31 Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig. (Sajtó alá rendezte Kocziány László) 
Bukarest, 1972. 65-66, 82-112.
32 Kemény Önéletírása. 82.
33 Uo. 27.
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pozícióba, még a rendkívül tehetséges Teleki sem, bár az ö esetében Rákóczy 
lengyelországi hadjártának tragikus következményeit is figyelembe kell ven
nünk. A fennebbiekből az is kitűnik, hogy a rokonok támogatása I. Rákóczy 
Györgyre és Apaffira jellemző.

A még árnyaltabb kép megrajzolása érdekében érdemes számba vennünk 
azt is, hogy a kinevezés pillanatában ki hol állt a hatalmi hierarchiában, azaz kik 
viseltek országos főtisztséget és/vagy tanácsuraságot, kik udvari, formális, in
kább a bizalmi állást jelző főtisztséget, kik nyerték el később s kik egyáltalán 
nem.

Az első csoportba tartozik Bornemisza (tanácsos), Kovacsóczy (kancellár), 
Bethlen (fejedelmi tábla ülnöke), Haller (tanácsúr), Teleki (kővári főkapitány, 
fejedelmi tábla ülnöke), a második, azaz a bizalmasok csoportját Sarmasághi (a 
fejedelem titkára), Gerendi (aludvarmester), Huszár (főasztalnok, főlovászmes- 
ter, fejedelmi tábla ülnöke), Ebeni (első rendű udvari familiáris, allovászmester), 
Mikola (főasztalnok), Tholdalagi (a fejedelem belső inasa 1663-ban'4, fejedelmi 
tábla ülnöke, szamosújvári főkapitány) alkotja. A harmadikba Erdélyi (1616-tól 
tanácsúr), Kamuthi (főispáni kinevezése után, de még abban az évben tanácsúr), 
Keresztessi (1659-től tanácsúr) sorolandó, a negyediket pedig egyedül Sombory 
alkotja. Szembetűnő, hogy az országos főtisztséget viselők, tehát tényleges ha
talmat gyakorlók közül csak Teleki állt rokoni kapcsolatban a fejedelemmel, 
főtisztségét azonban korábban, a Kemény Simon mellett maradt rendektől kapta, 
igaz, áttérésekor ebben Apafi megerősítette. A bizalmasoknak viszont fele közeli 
atyafiság, ellenben tanácsuraságig hátuk közül a négy nem rokon emelkedik 
(Sarmasághi 1613-ban, Bethlen alatt nyerte el a consiliarusi címet). A később 
felemelkedők közül egyiket sem fűzték vérségi kapcsolatok az uralkodóhoz, a 
rokon Sombory pedig nem tudott továbblépni. Mindez azt mutatja, hogy a roko
nokat egy adott pontig lehetett támogatni, mondhatni elfogadott volt, megfelelő 
képességek híján viszont a törvényhatósági főtisztség a karrier csúcsát is jelen
tette.

A főispánok országos vagy törvényhatósági tisztségeinek áttekintése azért 
is indokolt, mert így a kinevezés egy újabb szempontja is nyilvánvalóvá válik. 
Mégpedig az, hogy az országos főtisztség vagy udvari szolgálat miatt a fejede
lem mellett tartózkodó főispán mellé általában egy otthonülő főispántárs került: 
az udvarban tartózkodó Sarmasághi, Kamuthi, Kovacsóczy és Gerendi mellett 
Erdélyi (kivéve ez utóbbi utolsó éveit, amikor Gerendi látja el feladatait), 
Gerendi és Huszár mellett Sombory, Ebeni mellett Bethlen, Mikola, Teleki 
mellett pedig valószínűleg Keresztessi, Haller és Tholdalagi rendezték a várme
gye ügyeit.

Ezek után tekintsük át a főispánok kötelességeit, feladatait. Az erdélyi főis- 
pánság, mint azt már Pokoly hangsúyozta, a magyarországitól eltérően nem 
puszta címet jelentett, hanem jól meghatározott teendőkkel járó hivatal volt. Az 
erdélyi főispánok ténylegesen a vármegye s a tisztikar vezetői, irányítói voltak. 34

34 Bethlen János: i. m. 167.
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Kötelességeiket országgyűlési artikulusok írták elő, s jól tükröződnek a főispáni 
eskü-formulákban is. Az 1543-as marosvásárhelyi országgyűlés 7. cikkelye a 
törvényszékeket alapos ok nélkül nem tartó főispánok elmozdítását rendelte el, 
az 1551. decemberi pedig az adószedés pontossága megkönnyítése érdekében 
regestrum vezetésére kötelezte.35 A már említett, a főispánokat kettős, az uralko
dó illetve a vármegye előtti esküre kötelező 1558-as határozat a teendők közül a 
személyválogatás nélküli igazságos és törvényes ítélkezést és a törvényes per
folyamat betartását emelte ki.36 1580-ban az országgyűlés a cirkáláson való sze
mélyes részvételt rendelte el, amelyet, a törvénycikk tanúsága szerint, a főispán
ok általában alispánjaikra bíztak.37 Az önálló fejedelemség országgyűlései a 
továbbiakban ismételten a törvényszékek rendszeres tartására utasította a főispá
nokat, a vármegyék nemességének visszatérő panasza volt ennek elmulasztása.38 
Az Approbata Constitutiones Tisztek illetve Ispánok állapotjárói szóló XLII. és 
XLIII. címe a fentebb elmondottakat foglalja össze, de feladataikkal találkozunk 
az adózásról, hatalmaskodásról, utakról, hidakról, vámokról, malmokról, cirká- 
lásról, latrok büntetéséről, erkölcstelen fiákról, csavargókról és pereskedésről 
szóló törvénycikkekben is.39 A fejedelemség főispánjainak tehát a magyarorszá
gi alispánokhoz hasonlóan törvénykezési, rendészeti/közbiztonsági, pénzügyi és 
egyéb közigazgatási feladatai voltak, ezen túlmenően pedig természetesen a 
vármegye korlátozott törvényhozói tevékenységében, a statútum alkotásban is 
részt vettek.

Az esküszövegekben a főispáni kötelességek fogalmazódtak meg, a leg
fontosabb tennivalóik hangsúlyozásával. Torda vármegye jegyzőkönyve min
dössze négy esküformulát őrzött meg, Gerendi Mártonét, Bethlen Jánosét, 
Mikola Zsigmondét és Keresztessi Ferencét. Ezek sorban így hangzottak:

a/ „Én, Gerendi Márton, Thorda vármegyének eggik foispánnya, eskeszem 
az élő Istenre, hogy én ennek az becsülletes vármegyének főispánságának tiszti
ben tehetségem és hivatalom szerént igazán eljárok, és minden énelőttem 
törvénkezőknek, szegénnek, bodognak, kazdagnak [!], személyválogatása 
nélküli, hátrahagyván kedvezést, félelmet, szeretetet, gyülölséget, Isten és annak 
igassága szerént, tehetségem szerént igaz törvént tészek, és az vármegyének régi 
szokott törvénit, szabadságát, jó rendtartásit erőm szerént oltalmazom, 
meghtartom és másokkal is meghtartatom, igaz executiót is tészek. Isten engem 
úgy segéllyen.”40

Ы „Az igaz Isten, ki Attya, Fiú és Szentlélek, tellyes Szentháromságh, egy 
bizony Isten engemet úgy segélljen, úgy adgya lelkem idvességét, hogy az főis- 
pánságnak tisztiben tisztem és hivatalom szerint igazán eljárok, az előttem

35 EOE I. 184,11.420.
36 EOE II. 99.
37 Uo. III. 154.
38 Uo. 435.
39 АС III. rész IL, VIII., XXXVII., XXXVIII., XXXIX., XL., XLVI., XLVII. с., IV. 
rész.
40 TvmJkv I. 398.
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törvénkezőknek és perlekedőknek mind adománt, félelmet, barátságot, 
attyafíságot hátrahagyván, tehetségem szerint igaz törvént tészek, és minden 
dolgokban igaz executiót tétetek minden személlyválogatás nélküli, és minde
neknek illendő becsületit meghadom.”41

cl „Az egy igaz Isten, ki Atya, Fiú és SzentLélek, telly es Szentháromságh, 
egy bizony Isten, engemet úgy seghéllyen, úgy adgya lelkem idvességhét, hogy 
az főispánságnak tisztiben tisztem és hivatalom szerint igazán eljárok, az előttem 
törvénkezőknek és pereskedőknek minden adománt, félelmet, barátságot, 
atyaffiságot hátrahagyván, tehetségem szerint igaz törvényt tészek, és minden 
dolgokban igaz executiót tétetek minden személyválogatás nélkül, és mindenek
nek illendő beczülletit meghadom.”42

ál „Én Keresztesi Ferencz, Thorda vármegyének főispánnya, esküszöm az 
élő Istenre, hogy én ez főispánsághnak tisztiben tisztem és hivatalom szerint 
igazán eljárok, az előttem törvénkezőknek és perlekedőknek (minden adománt, 
félelmet, szeretetet, gyülölséget, kedvezést, barátságot és atyafíúságot hátra
hagyván) Isten és annak igassága szerint és tehetségen szerint mind szeghénnek, 
bodognak és gazdagnak igaz törvént tészek, valamit méltónak és igaz törvény 
szerint valónak ismérek, úgy ítilek, és minden dolgokban igaz executiót tétetek, 
minden személyválogatás nélkül, mindenekben az vármegye régi törvényit, sza
badságit, jó rendtartásit és szokásit erőm szerint oltalmazni és meghtartani s 
másokkal is meghtartatni igyekezem, és mindeneknek illendő beczülletit 
meghadom. Isten engem úgy segéllyen és úgy adgya lelkem idvösségét.”43

Összevetve a négy esküszöveget nyilvánvaló, hogy csaknem szó szerint 
megegyeznek, -  egyben a Zsigmond 1435-ös második decretumában meghatá
rozott, a későbbi főispáni esküformulák prototípusával is44 - , kivéve a bevezető 
mondatot, amelyet az illető felekezeti hovatartozásához igazítottak, (Gerendi és 
Keresztesi unitárius, Bethlen és Mikola pedig kálvinista volt), és a vármegye 
szabadságaira, rendtartására vonatkozó kitételt.

Torda vármegye protokollumában a felsorolt területeken találjuk nyomát a 
főispánok tevékenységének: elnökölnek - ritkán mindketten, általában egyikük - 
a vármegye törvényszékén, vezetik a cirkálást, képviselik a vármegyét az or
szággyűléseken, legjobban azonban a törvénykezési tevékenységük és annak 
fejlődése, változása dokumentált. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a 17. század

41 Uo. 575.
42 Uo. 732-733.
43 Uo. 756.
44 „Én N. esküszöm az Istenre és az Isten szent anyjára, Szűz Máriára, minden szentekre 
és Isten kiválasztottjaira, hogy minden előttem perlekedőknek, együtt és egyenként, 
személyválogatás nélkül, tudniillik gazdagnak és szegénynek hátratéve minden kérést, 
jutalmat, kedvezést, szeretetet és gzűlölséget, tehetségemhez képest igaz és való törvényt 
és igazságot fogok tenni, amint tudniillik azt az Isten és az ő igazsága szerint megtenni 
kötelességemnek ismerendem. Isten engem úgy segéljen és a boldogságos Szűz Mária és 
a mi urunk Jézus Krisztusnak ez éltető keresztjele.” Magyar Törvénytár (Szerk. Márkus 
Dezső) I. Bp., 1899. 254.
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elején igen aktívan vettek részt az igazságszolgáltatásban, gyakran olyan szerep
körben, amely később az alispán hatáskörébe tartozott. így például 1608-ban az 
alispán Szászrégennel szembeni perébe avatkozott Erdélyi István főispán, mivel 
„quia causa ista ad constitutionem totius comitatus antea editam spectabat et 
attinebat” 45 1609. novemberében a marosjáraiak és a péterlakiak közötti perben 
a főispán egyrészt a közvádló, másrészt mivel ez utóbbiak „tiszt ellen vétettek”, 
hatáskörébe való avatkozás miatt perelte a falut.46 Ugyanekkor perelte ugyan
csak a péterlakiakat, mivel a cirkálás alkalmával egy péterlaki jobbágyot, aki „ő 
maga kérkedett az faluban sokaknak hallattára, kik között polgár is volt, hogy 
őneki sem nénnye, sem húga, sem ángya nem volt oly, cum venia, az kivel nem 
vétkezett volna”,47 nem adtak ki, azaz nem jelentettek. A későbbiek folyamán 
ilyen szerepben nem találkozunk a főispánokkal, ezeket a teendőket, úgy tűnik, 
teljesen átvették az alispánok, s csak igen fontos, főbenjáró esetekben hárulnak 
rá a rutintól eltérő külön feledatok, így a vármegye székének 1637. június 25-én 
kelt határozata szerint Gerendi Márton főispán egy latrok pártfogásáért és bújta
tásáért halálra ítélt nemes ügyét kellett a fejedelem elé terjesszen, majd az ural
kodó határozatáról tájékoztatnia a vármegyét.48

Mielőtt a főispánoknak szentelt fejezetet lezárnánk, befejezésül szólnunk 
kell hivatali idejükről is. A kinevezéskor már említettük, hogy a fejedelem tet
szése szerint leválthatta, áthelyezhette a vármegyék főtisztjeit, de azt is, hogy 
ilyen eseményekre aránylag ritkán került sor. A 17. századi 15 főispán közül 
csupán kettő leváltására került sor, 1602-ben Báthory Zsigmond távolította el a 
császár-hű Bornemiszát, majd az úgynevezett széki összeesküvés után elmene
kült, utóbb notázott Sarmasághit Báthory Gábor. A század folyamán a fejedel
mek 3 főispánt helyeztek át, Kamuthit Kolozsba 1625-ben, Bethlen Jánost 
Küküllőbe 1656-ban, Ebenit pedig szintén Kolozsba 1657-ben. Különleges eset 
a Mikoláé, aki alig egy esztendővel kinevezése után Lengyelországban az erdé
lyi hadsereg zömével tatár fogságba esett. Összegezve: 5 esztendőnél kevesebbet 
maradt tisztségében 3, 5 esztendeig szintén 3, 5-10 esztendő közötti ideig 2, 10 
esztendőnél többet 5, 20 esztendőnél többet pedig 2 főispán. A leghosszabb 
ideig, 36 évig Erdélyi.

Alispán (vicecomes)

Mint arra már Pokoly rámutatott, akárcsak az erdélyi főispánságnak, úgy az 
alispánságnak is megvannak a maga sajátos vonásai. Az első éppen az előbbi 
egyik sajátosságából fakad: mivel a főispán, mint már említettük, ténylegesen a 
vármegye első hivatalnoka volt, az alispán szerepe, a magyarországihoz viszo
nyítva jóval jelentéktelenebb, tevékenységi köre korlátozottabb, a vármegyei

45 TvmJkv I. 23.
46 Uo. 69.
47 Uo. 70-71.
48 Uo. 449.
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jegyzőkönyvek is, első és futólagos áttekintésre, csupán mint közvádlót tüntetik 
fel. Ennek köszönhetően az eddigi szakirodalom, mint a főispán által kiválasz
tott, annak nem is teljes jogkörű helyettesét tartotta számon, ami a Torda várme
gyei protokollum alapján, nem felel meg a valóságnak.
A tiszteség elnyerésének módja: A főispánokkal ellentétben az alispáni hivatalt 
választás útján töltötték be. A választás módjáról a fejedelemség törvényhozása 
az Approbatae-ig csupán egyszer határozott, 1606-ban, amely szerint „az viceis
pánok rendelésében pedig a főispán a vármegyével egyetértve, közakaratból 
tégyenek viceispánt.”49 50 A megfogalmazás arra utal, s ezt hangsúlyozta Pokoly 
is,30 hogy tulajdonképpen a főispán, s nem a vármegye nemessége választott, ezt 
az Approbatae-beli rendelkezés is megerősíti: „Viceispánokat... arra alkalmatos 
s azon vármegyebéli zálagos embereket, a főispánok denomináljanak és az vár
megyéken ez ideig usus roboráltatott mód szerént válasszanak, járulván ahhoz a 
vármegyének consensusa is.”51 A törvények után lássuk, miről tanúskodnak a 
Torda vármegyei jegyzőkönyvek. Az eddig ismert 19 alispán közül mindössze 
nyolcnak a megválasztását megörökitő feljegyzést őrizte meg protokollum, s 
minden esetben a vármegye nemességének választásról szól, sőt, az ismert ese
tek felében egyhangú szavazást említ, így 1635-ben, 1654. februárjában „ex 
unanimi voto ac suffragio dominorum nobilium”, 1655. augusztusában pedig 
„ex publico ас unanimo voto suffragioque annotatorum dominorum nobilium”.52 53 
A főispán szerepére, esetleg javaslatára egyetlen egyszer sem utal, ami megle
hetősen furcsa, tekintve hogy a főtiszt kinevezésekor, egy kivétellel, a fejedelem 
szerepét nem hallgatta el. Természetesen ez nem jelenti azt sem, hogy a főispán
nak ne lett volna akár döntő befolyása is vicéjének megválasztásában, azonban 
saját érdekében is ajánlatos volt olyat választania, akinek gyakorlata volt a vár
megyei igazgatás, bíráskodás terén, s nem egy esetleg személyes szolgálatából 
átemeltet, s ez a szempont, mint alább az alispánok pályafutásánál látni fogjuk, 
nagyrészt érvényesült is. A kérdés tisztázására a többi fennmaradt vármegyei 
jegyzőkönyvből is remélünk újabb adatokat, az viszont már most nyilvánvaló, 
hogy Pokoly erre vonatkozó megállapításait33 át kell értékelni és finomítani. Két 
tényre viszont hangsúlyozottan szeretnénk felhívni a figyelmet: főispán válto
záskor az alispáni szék, egy kivétellel, nem cserélt gazdát, s az előbbi megürese- 
désekor, amint a főispánoknál, Sombory halálakor említettük, nem is szűnt meg, 
ahogy az Approbata cikkelye szól. E tekintetben nemcsak az előbbi, 1649-es 
eset cáfol rá a korábbi szakirodalom állításaira, hanem az 1656. áprilisi, Mikola 
Zsigmond főispán beiktatásakori is: ekkor a tisztségében maradt „Pápai Georgj 
uram, eggyik Thorda vármegyei viceispán, arra ígéré magát, hogy tekintetes 
nemzetes Mikola Sigmond uramhoz, mostan introducált főispán uramhoz azon

49EOE V. 412.
50 Pokoly: i. m. 354., 365-366.
51 AC III. XLIII. 1.
52 TvmJkv I. 715,722.
53 Pokoly: i.m. 365-366.
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kötelességgel viseli magát, mint annak előtte való főispán uramhoz, az Mikola 
Sigmond uram praedecessorához.”54 55

Származás, pályafutás

A családtörténeti irodalom eddigi eredményeit, hiányosságait figyelembe véve 
nyilvánvaló volt, hogy az alispánok származásának megállapítása a főispánoké
nál jóval nehezebb feladat. Nehezebb annak ellenére, hogy minden bizonnyal a 
vármegye tehetősebb, tekintélyesebb famíliái adták őket, az esetek többségében 
azonban sem az illető, alispáni tisztséget betöltő személyről, sem a családról 
nem sikerült a származási helyen túl többet megtudnunk. Az eddigi kutatások 
alapján a tizenkilenc vicecomes közül mindössze hétről tudunk többet, kettőről 
pedig elég sokat, s e részleges adatok alapján alkotott társadalmi kép elég színes. 
A hat ismert közül három 16. században nemesített családból származik. 
Trauzner István35, Tordai vagy Kolozsvári Imre deák56 (mindkettő kolozsvári, 
ill. tordai polgárcsaládból származik, előbbi Trauzner Lukács tanácsúr, a feje
delmi tábla és az országgyűlés elnöke, utóbbi a Báthori Gábor által a széki me
rényletet követően kivégeztetett Kolozsvári János físcalis director fia, sógorság- 
ban álltak egymással. Trauzner István felesége ugyanis Imre deák lánytestvére, 
Margit volt) és Jármi Miklós (valószínűleg a hadi érdemeiért 1615-ben az 
oláhdellői birtokára nova donatiot nyert Jármi Miklós57 leszármazottja, Jármi 
Ferenc elsőrendű fejedelmi familiáris és követ testvére). Kettő családja a 17. 
században nyert nemességet, Pápai György és Décsei István (mindkettő tordai 
polgárcsalád volt), egy már a 15. században ismert pókakeresztúri Székely csa
ládból, Járai István pedig a már a 14. században a vármegye jelentősebb famíliái 
között számon tartott járai Járaiból. Vagyoni állapot tekintetében ismét a 
Trauznereké, Kolozsváriaké58 s részben a Jármiaké ismert, ez utóbbi testvére 
révén nyert birtokadományt.59 Nem érdektelen a származási helyként megjelölt 
helységek áttekintése sem, tapasztalataink szerint ugyanis ez nemcsak nemesi 
előnév, hanem az illető valóban ott élt, legjelentősebb birtoka/birtokrésze ez 
volt. A 19 viceispán közül kettőnek nem tudjuk biztosan a szármási helyét, a 
fennmaradó 17-et pedig a vármegye következő települései adták: egyet-egyet 
Hadrév, Harasztos, Ilye, Jedd, Magyardellő, Pókakeresztúr, Túr, 2 alsójárai, 
pókai, vécsi és körtvélyfájai, 4 pedig tordai volt. Ez utóbbiakról meg kell je

54 TvmJkv I. 723.
55 A családra vonatkozóan 1. Dáné Veronka: A Trauznerek a fejedelemség korában. In: 
Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 2003. 81-93.
56 Rá vonatkozóan 1. Torda város tanácsi jegyzőkönyve 1603-1678. (A továbbiakban: 
TvJkv) (Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Wolf Rudolf) Kolozsvár, 
1993. 74.
57 ErdKirKv 10-19. kötet 1614-1635. Bethlen Gábor oklevelei.
58 L. az 54. és 55. sz. jegyzetben említett munkákat.
59 ErdKirKv 20-29. I. és II. Rákóczy György oklevelei.
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gyeznünk, hogy többségük Torda megnemesítése (1662) után kerültek az alispá- 
ni tisztségbe, korábban csak Kolozsvári Imre deák.

Ami a pályafutásukat illeti, az esetek többségében, az eddig áttanulmá
nyozott források alapján, ugyanúgy követhetetlennek, kideríthetetlennek bizo
nyult, mint származásuk. Kivételt csak néhány an jelentenek. Trauzner István, 
Kolozsvári Imre deák teljesen azonos pályát futott be: mindketten 1609-ben 
tűntek fel a vármegyei életben, mint assessorok,60 Trauzner 1623-ban került a 
tisztségbe, majd 1635. júliusában a szolgabíróival cserélte fel. Imre deák 1636- 
ban nyerte el a viceispánságot, s ezt 1653-ban váltotta fel a szolgabíróival. Ez 
utóbbit mindketten halálukig viselték. Apjukkal ellentétben mindketten megsze
rezték a vármegye legbizalmibbnak számító tisztségét, ami befogadásukat jelzi a 
vármegyei nemességbe, (másrészt viszont azok országos főtisztségig ívelő pá
lyáját nem mondhatták magukénak). Ugyanezt az utat járta be Székely István 
(1651-ben assesor, 1655-től judlium), szintén az assessorságból emelkedett fel 
Herczegh András (1651), Köpeczi János (1651), Hajdú Márton és Jobbágy And
rás, utóbbi kettő útja innen vezetett a szolgabíróságig (feltételezhető, hogy az 
1666-ban szolgabíróként feltűnő Járai István azonos a korábbi alispánnal), ez 
utóbbi pedig, akárcsak Kovács Mihály, később újra feltűnt a törvényszéki ülnö
kök között. Hét év vice-szolgabíróság után választották alispánná Pápai Györ
gyöt, 12 év után pedig csak helyettes vicecomessé az ifjabb Szindi Jánost, aki 
korábban decimator is volt. A 19 közül tehát heten vármegyei alsóbb tisztségek
ből kerültek az alispáni székbe, tehát a vármegyei életben már jártasságot sze
reztek, központi kormányzatból, pontosabban a tordai kamaraispánságból Hajdú 
Márton, s a különleges esetnek számító Décsei István, aki a nagyobb kancellária 
írnoka volt, pályája csúcsán pedig, már a fejedelmi korszak végén, ítélőmester, s 
közben Torda város assessora.61 Szintén tordai assessor volt Jó Mihály.62 
Ötüknek sikerült a szolgabíróságig/főbíróságig emelkedni, ennél magasabbra 
azonban egyiküknek sem.

Kapcsolatrendszer

Az alispán választásra vonatkozó törvények és az eddigi szakirodalom eredmé
nyei tükrében „elvárható” lenne, hogy az alaposabb kutatások a főispánhoz fű
ződő familiaritási, vérségi kapcsolatokra derítsenek fényt. Mindezidáig azonban 
vizsgált vármegyénkben ilyenre nem akadt példa, ami természetesen nem azt 
jelenti, hogy nem létezett. Úgy tűnik azonban, hogy az alispáni tisztséget betöl
tők hivatali idejük alatt sokkal inkább a vármegyei nemesség, a többi tisztségvi
selő bizalmát igyekeztek elnyerni, kapcsolataikat kiterjeszteni (erre például az 
országgyűlés követségek kiváló alkalmak voltak) és szorosabbra fűzni, ezt saját 
és rokonságuk emelkedése érdekében felhasználni. Ebbéli sikerüket jelzi a szol

60 TvmJkv I. 37.
61 TvJkv 85.
6 2  i t „
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gabíróság elnyerése, de esetlegesen családtagjaik, atyafiságuk vármegyei hiva
talokba való emelkedése is. Jó példa erre a Trauzner-Kolozsvári atyafiság össze
hangolt, egymást segítő tevékenysége: Trauzner István szolgabíróvá választása 
után alig néhány hónappal Kolozsvári Imre deák került helyébe, harmonikus, 
hatékony együttműködésüket a protokollum tanúsítja. Szindi János hosszú alis- 
pánságával a vármegye minden bizonnyal meg volt elégedve, így nem meglepő, 
hogy, két évtizeddel később ugyan, de fia is elnyerte ezt a tisztséget. Sajnos ed
dig nem sikerült megállapítani, hogy a három Herczegh milyen kapcsolatban állt 
egymással, de valószínűsíthető, hogy ebben az esetben is egy családról van szó.

Kötelességeik, feladataik

A törvények igen ritkán szólnak a viceispánok kötelességeiről. A már idézett, 
1580-as artikulus szerint nem helyettesíthették főispánjaikat a cirkáláson.63 A 
következő rendelkezés már az Approbatae, amely viszont pontosan nem írja 
körül az alispán hatáskörét, érintőlegesen szól a törvénykezésben, cirkálásban, 
háború idején betöltött szerepéről.64 1670-ben a törvényhozás kibővítette 
hatáskö-rét azzal, hogy indokolt esetben immár a főbíróval együtt a főispán elő
zetes tájékoztatása nélkül kimehetett végrehajtani. 65 (A vármegye azonban már 
korábban intézkedett arról, hogy az olyan peres ügyekben, amelyet a felek köl
csönös megegyezés alapján a vármegye széke elé bocsátanak ítéletre, minden 
további pereskedést lehetőségét előzetesen kizárva, a szék döntése után „nem 
várván commissiót az főispánoktól, vagy az széktől, az viceispánok tartozzanak 
ad instantiam laesae partis kimenni és satisfactiót impendálni.”66) A vármegyei 
jegyzőkönyvben tevékenysége sokkal jobban nyomon követhető. Sajnos, csak 
egy alispáni esküszöveg maradt fenn, ez is meglehetősen késői, 1655-ös: „Én T. 
T., Thorda vármegyének eggyik viceispánnya, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, 
Fiú és SzentLélek, hogy én az viceispánságnak tisztiben híven és igazán eljárok, 
sem barátságot, sem kedvet, sem bosszúságot nem nézek, hanem minden sze
mélyválogatás nélkül igaz executiókat teszek, és semmi rendbélieken az országh 
articulusi és törvénye felett való bírságot semmi szín és mód alatt nem vészek, 
az jövedelemből is az magham részével meghelégedvén, az főtiszt jövedelmit 
igazán administrálom. Isten engem úgy segéllyen és úgy adgya lelkem 
idvességét.”67 Az eskü tehát a végrehajtást jelöli meg a vicecomes legfontosabb 
teendőjeként, nem szól viszont az alispán legjelentősebb, közvádlói szerepéről. 
Torda vármegyében ugyan egyetlen egyszer sem találkozunk az alispánnal, mint 
cirkálásra kijelölttel, viszont a cirkáláson kiadott, vagy más módon kitudódott s 
a vármegye törvényszéke elé került ügyekben ő képviselte a vádat. Egy vi
szonylag kései per viszont arra derít fényt, hogy az alispán nemcsak a vármegye

63 EOE III. 154.
64 AC III. XLII.
65 EOE XV. 116.
66 TvmJkv I. 237.
67 Uo. 723.
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közvádlója, hanem „őkegyelme ... afféle miserabilis personák mellett tartozik 
insurgálni”, akik külön ügyvéd fogadását nem engedhették meg maguknak.68 
Ebből eredendően, a korábbi véleménnyel ellentétben, a vicecomes jelen nem 
létében sem tartottak törvényszéket, így például 1635 októberében.69 S hogy a 
viceispán, ha a vármegye úgy döntött, teljhatalommal helyettesítheti főtisztjét, 
azt a Sombory János halála utáni vármegyei határozat bizonyítja, amelyet fen- 
nebb már említettünk. Hasonlóképpen az alispán a főbíróval együtt képviselte a 
vármegyét az úriszéken, amint azt egy 1636-os per bizonyítja: „régi usus szerént 
nem hivatott viceispánt és főbírót az törvénnek meghhallgatására, holott de 
necesse azoknak kellett volna capitalis casusban jelen lenniek.”70 Egy 1671-es 
perbeli kifogásra hozott ítélet az alispán elég tág jogkörét tanúsítja, eszerint 
minden bűntettett elkövető jobbágy ügyében, amennyiben a földesúmál koráb
ban fogja el, ő az illetékes felperes.71 Hivatalánál fogva egyedül dönthetett ab
ban, hogy az elítélt gonosztevőnek kegyelmet ad vagy sem, amint egy 1672-es 
per bizonyítja.72 Egy ugyanezen évi bejegyzés szerint pedig „valamely rab, s 
kiváltképpen malefactor falusbíró kezéhez adatik, ispán rabja.”73 Pokoly az alis- 
páni tisztségnek a főbírói alá hanyatlásának hátterében a partialis székek kiala
kulását, még pontosabban azoknak a főszolgabíró elnöklete alá helyezését ke
reste. Véleményünk szerint, s az eddig elmondottak is ezt látszanak alátámaszta
ni, az alispánság rangban, ha nem kimondva, de korszakunkban végig a várme
gye nemességének bizalmibbnak számító, s szélesebb hatáskörrel rendelkező 
judliumi után következett. Feltételezhetően közvádlói szerepe mellett ez az oka 
annak, hogy a filiális szék74 elnökletét az alispán kapta meg, az 1675. júliusi 6-i, 
jobbágyok bűntetteiben ítélkező széket a nótárius mint „sedes judiciaria domini 
vicecomitis”-t75 vezette be.

Hivatali idő

A következő „meglepetést” a források a hivatali időt illetően hozták. Közismert, 
igen sokszor idézett rendelkezése Approbatae-nak, hogy „a vicetisztek pedig 
annuatim búcsúzzanak,”76 majd néhány cikkellyel később újra elrendelte, hogy 
„A viceség is megszűnik, míglen a főispán helybe nem állíttatik,”77 s egy arti-

68 Uo. II. 151.
69 „Propter absentiam alterii vicecomitis Stephani Zoltai videlicet, sedes judiciaria 
celebrare nequivit.”Uo. 402.
70 TvmJkv 1.421.
71 Uo. II. 122.
72 A lólopásban bűnösnek talált Berar Juonról mondja Jó Mihály alispán, hogy „gratias 
volt kétzer is, etzer ugian én ab officio attam gratiat neki.” Uo. 147.
73 Uo. 151.
74 A filiális székre vonatkozón 1. Kiss András már említett munkáját.
75 TvmJkv II. 210.
76 AC III. XLII. 2.
77 Uo. XLIII. 1.
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kulussal alább „A vármegyének viceispáni, fő- és vicebírái, nótáriusai annuatim 
tartozzanak búcsúzni.”78 Ezzel szemben rögtön az első alispán váltásnál, 1623. 
júliusában a hivatalba lépő Trauzner elődjéről, a nemrégiben elhunyt Orbán 
Györgyről jegyezte fel a nótárius: „qui quidem fauste foeliciterque 28 fermi 
annis vei circiter officium vicecomitis inferioris processus supportavit”.79 Az 
alaposabb vizsgálat után kiderült, hogy a tizenkilenc alispán közül 7 esetben 
nem lehet megállapítani a tisztségben töltött idejét, s az egész korszakban csupán 
4 töltött 1 esztendőt hivatalában, ebből is egyet, Zoltayt, kihágásai miatt fosz
tottak meg tisztségétől. 2 esztendeig volt alispán 1 személy, 5-ig és 12-ig szintén 
egy, 15-ig kettő, 16-ig, 25-ig és 28-ig pedig újra egy-egy személy. A vármegyei 
jegyzőkönyv tanúsága szerint tehát szó sincs évenkénti búcsúzásról, úgy tűnik, a 
gördülékeny és szakértő ügyintézés érdekében a vármegye ettől eltekintett. A 
Sombory főispán halála után már többször említett eset pedig ékesen bizonyítja 
azt, hogy a viceség a főtiszt hiányában nem szűnt meg.

Főszolgabíró, főbíró (judlium, supremus judlium)

Amint arra már Pokoly rámutatott, a főbírói hivatal az erdélyi vármegyék újabb 
sajátossága, amely csak bizonyos mértékben hasonlitható a magyarországi vár
megyék főszolgabíróihoz. Maga a tisztség neve is erdélyi sajátosság, s Torda 
vármegye jegyzőkönyvében latin szövegkörnyezetben a szolgabíró, főszolgabíró 
megfelelőjét, a judlium-ot, suppremus judlium-ot az 1640-es évek végétől talál
juk, magyar szövegben már a legelső említésekkor inkább a főbírót használták a 
jegyzők, az országgyűlés viszont a szolgabíró-t. A szó egymagában is meghatá
rozza a főbíró sajátos erdélyi hatáskörét, ti. ő a vármegyei törvénykezés tényle
ges irányítója, erre a későbbiekben még visszatérünk.

A tisztség elnyerésének módja

A főbíróság is választott tisztség volt, közismerten kezdettől a köznemesség 
hivatalnoka, képviselője. Választására vonatkozóan az országgyűlés csak egy
szer, 1600. februárjában intézkedett, ekkor kimondta, „hogy valamely szolgabí
rónak 25 ház jobbágyánál több vagyon, az szolgabíróságtól mox et de facto 
priváltassék, és az szolgabíróság olynnak conferáltassék, kinek jószága az 25 ház 
jobbágyot meg nem haladja.”80

A következő rendelkezés már az Approbatae-ban található, amely a főszol
gabíró választást a vármegye és a főispán tetszésére bízta.81 Figyelmet érdemel, 
hogy itt a sorrend az alispán-választás fordítottja, s első helyen a vármegye sze
repel. Az eddig ismert 25 főbíró közül jegyzőkönyv 11 beiktására vonatkozó 
feljegyzést őrzött meg. Legtöbbjük szokott formula szerint egyhangú szavazás

78 Uo. 2.
79 TvmJkv I. 180.
80 EOE IV. 588.
81 AC III. XLII.
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ról szól, kettő azonban figyelmet érdemel: Zsigmond deák 1615-ös beiktatásakor 
nem választást említ, hanem ordinálást.82 Ugyanígy Krajnik László 1617-es 
introductiója alkalmával is az „ordinatus et electus”kifejezést használta, az övé
nek azonban külön érdekessége, hogy egyedül ekkor szó esik a főispáni befo
lyásról is: „ex communi consensu et publico suffragio dominorum comitum et 
nobilium comitatus”.83

Származás, pályafutás

Mint a főispánok és alispánok esetében, a főbírók származását is, lehetőségeink
hez mérten, megkíséreltük feltárni, hogy választ adhassunk arra a kérdésre, jel
lemzőnek tekinthető-e a nemesség egy adott, a törvény által meghatározott réte
gének főbírói tisztségviselése? Huszonötük közül mindezidáig csak 10-nek sike
rült azonosítani a családját, s e részleges eredmények is igen figyelmet érdemlő- 
ek, eszerint: 5 családot már a 15. században a vármegye birtokosai között talál
tunk, ugyancsak 5 szerzett itt jószágot a 16. században. Úgy véljük, hogy már az 
eddigi adatok alapján elmondható az, hogy ebbe a tisztségbe valóban a várme
gye régi köznemesi családjainak képviselőit, a 16. századiak közül pedig a már 
befogadottakat választották, II. Rákóczy György szerencsétlen lengyelországi 
hadjáratáig. Az 1660-as években viszont csaknem kizárólag 17. században fel- 
emelkedetteket találunk a főbírói székben, s több tordait. Különleges eset, ezért 
néhány szóval többet érdemel Krajnik László. A Görgény vidéki, alsóoroszi 
román családnak apja, a krajnikságot viselő Demeter szerzett nemességet 1589- 
ben, László fiának a Mihály vajda (Mihai Viteazul) ellenes rendek a kölcsönzött 
1000 forintért inscribálták az alsóoroszi és serbházi birtokot, majd a következő 
években ezeket további birtokokkal, portiókkal gyarapította84, igen számottevő 
vagyont szerezve. Az előbb elmondottakat s a kölcsönzött összegek nagyságát 
figyelembe véve, vagyona valószínűleg meghaladta a törvény által előírt 25 ház 
jobbágyot, s feltételezhetően a Trauznereké, Kolozsváriaké is.

Ami pályájukat illeti, csak 12-ről tudunk többet: heten előzőleg vármegyei 
tisztséget viseltek, négyen alispánságot (közülük hárman assessorok is voltak), 1 
assesor, 1 viceszolgabíró és 1 perceptor volt. Hárman központi kormányzati 
hivatalt viseltek, Trauzner Zsigmond étekfogó, Hajdú Márton tordai kamarais
pán, Szigeti Márton pedig számvevő volt. A tordai Zsigmond deák városi sze- 
nátorságot viselt korábban, Krajnik László pedig görgényi krajnikságot. A főbí
rói tisztség mindenikük esetében karrierjük csúcsának tekinthető, felfelé, a köz
ponti kormányzat szerveibe innen egyikük sem került.

Kapcsolatrendszerükről mindezidáig igen keveset sikerült megtudnunk. A 
Trauzner-Kolozsvári rokonság sikeres egymást segítő, vármegyei életbe be
emelő politikáját már említettük, rajtuk kívül Krajnikról tudjuk, hogy a

82 TvmJkv 1.91.
83 Uo. 106.
84 L. ErdKirKv 1-9. kötet, 1581-1610.
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Kovacsóczyakhoz fűzte szoros kapcsolat, de komoly összegű kölcsönnel szol
gált Báthory Gábor fejedelemnek is.

Kötelességeikről, feladataikról a törvények igen keveset mondanak85, s a 
jegyzőkönyvben is sajnos csak egy 1655-ös főbírói esküszöveg maradt fenn, a 
Trauzner Zsigmondé:„Én T. T., Thorda vármegyének eggyik főbírája esküszöm 
az élő Istenre, ki Atya, Fiú, SzentLélek etc., hogy én ennek az böcsülletes vár
megyének főbíróságának tisztiben tehetségem és hivatalom szerint igazán eljá
rok, és minden énelőttem [törvényjkezőknek, szeghgénnek, boldog[nak] [—] 
személyválogatás nélkül, hátrahagyván kedvezést, félelmet, szeretetek gyülölsé- 
get, Isten és annak igassága szerint tehetségem szerint igaz törvényt teszek, és az 
vármegyének régi szokott törvényit, szabadságit, rendtartásit erőm szerint oltal
mazom és meghtartom, és másokkal is meghtartatom, igaz executiót is tészek. 
Isten engem úgy segéllyen, és úgy adgya lelkem idvességét.”86 Az esküformula 
is a főbíró törvénykezési feladataira helyezte a hangsúlyt, s érdekes módon a 
főispáni esküszövegekkel mutat nagymértékben hasonlóságot, sőt, csaknem szó 
szerint megegyezik Gerendi Márton főispán esküjével. A protokollum alapján 
azonban nagyon pontos, kimerítő képet alkothatunk a judliumok hatásköréről, 
aki, mint látni fogjuk, valóban a törvénykezés, bíráskodás minden szakaszában 
jelen van, kell legyen, s mint már említettük, a vármegyei bíráskodás irányítója, 
lelke: törvénybe idézni a főbíró pecsétjével kellett, a zálog felvételére való s más 
„megkínálás” a főbíró révén történhetett, vallatni főbíróval lehetett, relatoriát 
adott ki, illetve ezeket ő nyitotta fel, vagy a jegyző, az ügyekről a vármegyei 
szék előtt referált, azokról jelentést készített, a főbíró látta el a divisori teendő
ket, a különböző javakat, pl. pénzt, főbíró kezébe helyezték letétbe, az úriszéken 
a viceispánnal a vármegyét képviselte, a végrehajtásban részt vehetett, illetve azt 
ellenőrizhette, jegyző hiányában az az előtt tenni szokott nyilatkozatokat beve- 
hette, viszont erről testimoniálist nem adhatott, hanem szóban jelentette a tör
vényszék előtt. A partiális szék kialakulása után annak elnökletét kapta meg, ő a 
legfőbb bírája, a többi tisztségviselő pedig bírótárs csupán, erre a felperesek 
megszólításai is rávilágítanak, amikor „nemzetes főbíró uram és viceispán uram 
és több székülő nemes assesor uraim”-mal kezdik felszólalásukat.87 Egy 1672-es 
eset dérit fényt arra, hogy az ítélethozatalban döntő szerepük volt: Szekhalmi 
András tordai hadnagy protestált az említett év januárjában a szék előtt, hogy 
„mivel főbíró uram nem voxolt, ki miatt nem lehetett törvény”.88 Minden bi
zonnyal az úriszéken való részvételéből adódott a flliális székbeli részvétele, 
ritkán ezt „sedes judiciaria domini supremi judicis”-nak, főbíró székének ne
vezték, Torda vármegye esetében viszont az ilyen nevű széken nem csak job
bágyügyek, hanem nemesek perei is napirendre kerültek.89

85 Vö. az alispánoknál idézett törvénycikkekkel.
86 TvmJkv I. 722-723.
87 Uo. II. 118.
88 Uo. 130.
89 Uo. 274.
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Hivatali idő

A főbírók hivatali idejét, évenkénti búcsúzását is az alispánoknál már említett 
törvénycikkelyek írták elő, hatálya azonban ebben az esetben sem volt. Pontosan 
20 judlium szolgálati évét sikerült megállapítani, s mindössze hárman töltöttek 
egy esztendőt a főbírói székben, 2-5 esztendő között tízen, 6-10 évet hárman, 
egy évtizednél többet pedig négyen, legtöbbet, 16 esztendőt Szabó alias Horváth 
András.

Szolgabíró, segéd-szolgabíró (vicejudlium)

A bevezetőben említettük már, hogy a segéd-szolgabírák száma vármegyénként 
változott, Torda vármegyének 4 vicejudliuma volt, a vizsgált korszakban össze
sen hatvankilencet ismerünk. Ők alkotják tehát, az assesorok mellett, a várme
gye legnépesebb tisztségviselő csoportját, ugyanakkor róluk tudunk a legkeve
sebbet.

A tisztség elnyerésének módja

A vice-szolgabírák választásáról az erdélyi törvényhozás nem rendelkezett még 
egy olyan vagyoni korlátozás erejéig sem, mint a főbírák esetében. Ilyen vonat
kozásban névsoruk sem nyújt semmiféle támpontot, mert, mint majd látni fog
juk, származás, vagyon, pályafutás tekintetében igen tarka képet mutatnak.

Származás, pályafutás

Csak töredéküknek, 25 személynek a származására vonatkozóan sikerült ponto
sabbat megtudni: tizenkettejük családja már a 15. században birtokos volt a vár
megyében, két családot a 16. században nobilitáltak, a 17. elején már nemesként, 
birtokosként emlitenek a források további kettőt, bizonyítottan öten a század 
folyamán nyertek nemességet, egy személy ekkor szerez lófőséget, egyet pedig 
feltételezhetően ekkor emeltek nemesi rangra. Soraikban tehát a régi s az új ne
messég képviselői egyaránt jelen voltak, s esetükben is a 60-as évek második 
felétől egyre több tordai. Vagyoni helyzete is csak elvétve egy-egy 
vicejudliumnak, ill. családjának rekonstruálható: pókai Ferenc deák a források 
szerint tehetős birtokos volt, hasonlóképpen a Szindiek, a Forrók, Sárközi Nagy 
Imre deák tordai kereskedő családból származott, Pápai György szintén tordai 
polgárcsaládból. Alig néhány kivétellel a vármegyei ranglétrán nem lépnek fel
jebb. Figyelemreméltó viszont, hogy heten értelmiségiek, a "deák" jelző egyér
telműen erre utal, s nem érdektelen az sem, s ez némiképp a kapcsolatrendszert 
is érinti, hogy ez a hivatásos deákság az adott családban öröklődött, így pókai 
Ferenc deák és a jegyző Sárossi János fia esetében.
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A kapcsolatrendszerükre, még pontosabban arra vonatkozóan, hogy milyen 
szálak fűzték őket közvetlen felettesükhöz eddigi kutatásaink alapján nem tu
dunk válaszolni. Az viszont a névsort áttekintve első pillantásra feltűnik, hogy 
egy-egy család, a fennebb már említett értelmiségieken kívül több vice- 
szolgabírát adott a vármegyének, pókai Ferenc fia, Mihály deák például apjától 
veszi át a tisztséget.9(1 Úgy gondoljuk azonban, ebben nem csak a családi kap
csolatoknak, hanem a szaktudásnak is jelentős szerepe volt.

Hatáskör, teendők

Ahogy választásukról, úgy teendőikről sem rendelkeznek a törvények. 
Pokoly alapjában véve pontosan megrajzolta a segéd-szolgabírák jogkörét, a 
vármegyei jegyzőkönyv alapján azonban ezt kiegészíthetjük. Arra már Pokoly 
rámutatott, hogy a viceszolgabírók a főbírók legterhesebb feladatait vették át,90 91 s 
nem túlzott: a vicejudlium révén került sor minden, a pert megelőző, kötelező 
módon megteendő lépésre: a jövendő felperes a segédszolgabírók által kérte fel 
az igényelt javakat, legyen szó akár pénzről, ingatlanról vagy jobbágyról, általa 
szólította fel, intette meg, s ha az intésnek nem volt foganatja, általa idézte tör
vényszék elé. Mindezekről a viceszolgabíró relatoriát írt, akárcsak az úriszéken 
vagy falusbíró székén hozott ítéletekről, amely szigorú formai, tartalmi követel
ményeknek kellett megfeleljen, s egyes esetekben még helyszínen kellett meg
szülessen. A vicejudliumok végezték minden esetben a helyszíni szemlét, a kü
lönböző erőszakos cselekmények, hatalmaskodások látható nyomait, ember 
megtámadása, sebesítése esetén a sebesüléseket, nekik mutatták be. Szintén ők 
mentek ki vallatni, s tennészetesen ezekről a beszámoló is az ő kézírásukkal 
készült. Per közben nemcsak az általuk készített jelentőlevelet olvasták fel, ha
nem gyakran szóbeli tájékoztatással is segítették a szék ítélethozatalát. Ugyan
csak általuk tiltották el a perben elmarasztaltak a végrehajtástól a pert nyert felet, 
erről pedig természetesen szintén jelentést kellett tegyenek. Mindez nyilvánva
lóan igen sok fáradtsággal járt, s nem egy esetben az ügy várható kimenetelével 
elégedetlen fél perbe fogta a viceszoIgabírót, mint Fűzi Borbála Sarmasághi 
Zsigmondné 1609-ben, mondván, hogy törvénytelenül vallatott, „mert nem őke- 
gyelme tiszti, hanem főbíró tiszti.” A beperelt Frika János válasza nemcsak a 
bevett szokásra, hanem vice- és főszolgabíró viszonyára is fényt vet: „énnekem a 
főbíró parancsolt minden üdőben, énnekem adott arra plena potentiát. Főbíró 
adgyon számot mindenekről, ... az hova hittak, oda mentem.” A vármegyei szék 
felmentő határozata is Frika állítását támasztja alá: ,juxta consuetudinem 
comitatus ex jussu judicis nobilium vicejudlium debuit et semper debebat ob 
temperando eo ire, quo nécessitas et officium requirebat.”92 S hogy szolgálata 
nem volt mindig veszélytelen, jól példázza Forró Boldizsár vicejudlium 1628-as

90 Uo. I. 715.
91 Pokoly. i. m. 372.
92 TvmJkv I. 66-67.
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pere, akit a hivatalban lévő alispán és a físcalis director perelt Harasztosi Balázs 
deák egy szolgájának megöléséért. Forró vallomásából egyértelműen kiderült, 
hogy a meggyilkolt többször megtámadta a viceszolgabírót.93 A bevett vallomá
sok minden bizonnyal Forrót igazolták, mert Harasztosi a pert abbahagyta.94 A 
partiális és filiális székek kialakulása feladatkörét lényegében nem érintette.

Hivatali idő

Bár a viceszolgabírák évenkénti búcsúzását is elrendelte az Approbatae többször 
említett artikulusa, immár megszokott módon, az ő esetükben sem tartották be. 
22 vicejudlium szolgálati idejét nem tudtuk megállapítani, a fennmaradó 47 a 
következőképpen oszlott meg: 1 esztendőt töltöttek ebben a tisztségben hatan, 
2-5 évet tizenheten, 6-10 esztendőt tizenegyen, 12-15 évet hatan, 16-20 esz
tendő közöttit hárman, két évtizednél többet szintén hárman.

Jegyző (nótárius)

Az erdélyi vármegyék egy személyes tisztségeinek legjelentősebbje a jegyzői, 
amelyet, érzésünk szerint, Pokoly elég nagyvonalúan tárgyalt,95 s egyes megál
lapításait a többi vármegyei hivatalhoz hasonlóan igazítanunk kell.

A tisztség elnyerésének módja

A vármegyei nótáriusok is választás útján kerültek a hivatalba, erről azonban 
sem az országgyűlés, sem a törvénykönyvek külön nem rendelkeztek. Ennek 
ellenére névsorukat áttekintve azonnal kitűnik, hogy a legfőbb szempont a szak
értelem volt, ezt a jegyzők pályafutása is bizonyítja.

Származásukról alig valamit, pályafutásukról viszont többet tudunk. Kor
szakunkban Torda vármegyének 12 jegyzője volt, közülük csupán kettőről nem 
bukkantunk részletesebb adatokat tartalmazó forrásokra, öten tordaiak voltak 
(Nyilas Mihály ugyan kolozsváról származott, a tiszségbe lépésekor azonban 
már Tordán volt háza), hárman a vármegyéből, Görgényszentimréről, 
Körtvélyfájáról és Pókáról származtak, egy pedig más vármegyéből, a 
marosszéki Nyárádtőről. A túlnyomó többségük, kilenc személy a központi 
kormányzatból érkezett, négyen a kisebb kancellária, azaz tulajdonképpen a 
fejedelmi tábla, s ugyancsak négyen a nagyobb kancellária írnokai voltak, egy 
tordai sókamarai számvevő volt a jegyzőséggel párhuzamosan, egy pedig a vá
rosi jegyzőségből került a vármegyeibe, azaz csaknem mindannyian igen alapos, 
esetenként átlagon felüli jogi ismeretekkel rendelkező képzett szakemberek vol
tak. Nem véletlen tehát, hogy ennek a tisztségviselő rétegnek egyes tagjai meg

93 Uo. 244-245.
94 Uo. 345.
95 Pokoly. i. m. 373-375.
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találták az utat vissza a központi szervekbe, természetesen magasabb, országos 
tisztségekbe, így Thoroczkai és Sárpataki az ítélőmesterségig, Sárossi János a 
fiscalis directorságig, Maksai Balázs a fejedelmi tábla ülnökségéig (ajegyzőség- 
gel párhuzamosan) vitték, korszakunk utolsó nótáriusa pedig, az emlékíró 
Szaniszló Zsigmond Torda város jegyzői tisztét látta el hosszú ideig. Királyfalvi 
Péter már jegyzőségét megelőzően főrendek szolgálatában állt, ekkor Bocskai 
Miklós görgényi, nótáriussága után Bánffy Margit bonyhai tiszttartója volt. Sár
pataki Márton pedig jegyzősége előtt és utána is a Rákóczyak jogi ügyeit ren
dezte, ezért is mondott búcsút igen hamar hivatalának.

Kapcsolatrendszerükre vonatkozóan pontosabb adatokkal a fennebb említett 
személyes kapcsolatokon kívül nem rendelkezünk, ennek feltérképezése viszont 
esetlegesen választ adhat arra a kérdésre is, hogyan kerültek éppen ők a jegyző- 
ségbe.

Hatáskör, teendők

Bár Pokoly mint aránylag kényelmes, kevés teherrel járó hivatalt jellemezte, a 
jegyzőkönyv tanúsága szerint meglehetősen sok tennivalója akadt, elsősorban a 
törvénykezésben. A protokollumban fennmaradt egyetlen jegyzői esküszö
veg,Sárpataki Mártoné 1651-ből, is erre világít rá: „ Az igaz Isten, ki Attya, Fiú, 
Szentlélek, tellyes Szentháromságh egy bizony Isten engemet úgy segélljen és 
úgy adgya lelkemnek idvességét, hogy én ebben az én notáriusságomnak tiszti
ben hű és igaz lészek, és minden előttem perlekedőknek tehetségem szerint igaz 
törvént tészek, minden allegatiókot, valamellyek szükségesek lésznek, minden 
variatio nélküli felírom, és az allegatiókot tehetségem szerint igazán assumálom 
és pronunciálom, nálam lévő protocholumban semmit az szék deliberatióján 
kívől sem írok, sem ki nem hagyok, jövendőbenn is az előttem való perlekedé
sekből és protocholumból kárt tenni nem igyekezem, hanem az nemes várme
gyén tellyes tehetségemmel az énreám bízott hivatalomban igyekezem igazán 
eljárni, és az sententiákot minden külömbözés nélkül igazán az deliberatiók sze
rint adom ki, Isten engemet úgy segélljen.”96 Megnyerő szerénységgel örökített 
meg saját megválasztását Maksai Balázs, a következő sorokat jegyezve be a 
protokollumba: „ ego Blasius Maxai indignus, rerumque juridicarum inexpertus, 
ex publico eorundem dominorum consensu succesi, ac eodem die protocolum 
hoc multis ac variis causarum generibus refertum, eodem domino Deo duce, 
continuari coepi, quod ut foeliciter ac fídeliter cum maximo emolumento 
causantium continuare aliquandi possim, facit idem Deus optimus maximus.”97

A nótárius előtt került sor az ügyvédvallásra, a vármegyének címzett 
relatoriákat ő nyitotta fel, az irat verzójára erről néhány szavas feljegyzést írt. 
Igen gyakran a főbíróval a jegyző ment ki a vallatásra, esetenként a peres felek
nek szintén előttük kellett bizonyságaikat bemutatni. A per átküldését

96 TvmJkv I. 575.
97 Uo. 111.
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(transmission a perújító levelet (novum) kötelező módon be kellett mutatni a 
jegyzőnek, erről jelentést, exhibita-t adott ki. Szintén kötelező volt a különböző 
privilégiumok, nemeslevelek bemutatása a szék/közgyülés kezdete előtt, ennek 
elmulasztása esetén ezeket a jegyző nem hirdette ki. Az ellentmondás nélküli 
publikálás tényét szintén az irat hátoldalán örökített meg a jegyző, ezzel a kivált
ságlevél hatályba lépett. A perfolyamattal kapcsolatos teljes ügyintézés a jegyző 
hatáskörébe tartozott, az ítéletlevél kiállításától a per letételéig. Az elmarasztalt 
fél a jegyző kezénél hagyta az ítéletben meghatározott összegű díjat/büntetést. 
Természetesen minden levél kiállításának megszabott díja volt, viszont könnyen 
elképzelhető, hogy a sok esetben a székek elmaradása miatt felhalmozódott el
intézetlen peres ügyek elég sok tennivalót adtak a jegyzőknek, törvényszékek 
idején s azon kívül is. A tisztség fontosságát bizonyítja az a tény is, hogy távol
létében vagy a hivatal megüresedésekor sedriát nem tartottak. A felsoroltakon 
kívül a nótárius részt kellett vegyen a cirkáláson, az adószedő számadásakor a 
mellé segítségül rendelték, a főbíróval együtt vagyonösszeírást kellett készítsen, 
s ezek mellett általában a vármegye országgyűlési követei között találjuk.

Hivatali idő

Pokoly, mivel abból indult ki, hogy a többi vármegyei tisztségviselő az 
Approbatae rendelkezése szerint évenként búcsúzott, a jegyzőséget a legállan
dóbb hivatalnak tekintette, eredményeink tükrében azonban ez a kijelentés ebben 
a formában nem állja meg a helyét. „Természetesen” a jegyzők sem búcsúztak 
évenként, ahogy a törvény előírta, hiszen ez igen nagymértékben hátráltatta vol
na a vármegyei ügyintést, törvénykezést, harmaduk viszont néhány év után elbú
csúzott, eddigi adataink szerint csupán egy maradt haláláig ebben a hivatalban. 
Vegyük számba azonban részletesebben: négynek nem sikerült pontosan behatá
rolni a tisztségben töltött idejét, 1 esztendőt töltöttek jegyzőként négyen (itt vi
szont meg kell jegyeznünk, hogy egyikük csak helyettes jegyző volt, másikuk 
pedig néhány év múlva visszatért a hivatalba), 3 évet egy, 6 évet szintén egy s 
16 esztendőt pedig két személy.

Bár vizsgálataink Torda vármegyére korlátozódtak,98 tekintettel arra, hogy 
az erdélyi vármegyék egymáshoz igazították intézkedéseiket, valószínűleg nem 
tévedünk, ha a többi esetében is hasonló viszonyokat feltételezünk, természete
sen bizonyos helyi sajátosságok létezhettek. Ezekre azonban csak a fennmaradt 
vármegyei jegyzőkönyvek alapos kutatása, feltárása deríthet fényt, a tordai példa

98 A Doboka vármegyei jegyzőkönyv töredék adatai alapján összeállítottuk ugyan az 
ottani tisztségviselők névsorát, szolgálati idejét, s ez utóbbi a Torda vármegyeihez ha
sonló képet mutat, más szempontból azonban nem vizsgáltuk meg.
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pedig azokat a területeket jelzi, amelyek feltétlenül igazításra szorulnak. A ku
tatások végeztével azonban nemcsak a vármegyei intézmény működésének 
részletesebb ismerete várható, hanem egyszersmind a vármegyék társadalmi 
viszonyaié is.

Veronika Dáné

The administrative personnel o f Torda County in the age o f the Principality

In the age of the Transylvanian Principality the administrative personnel of 
Torda County were recruited and appointed to positions in a way similar to other 
institutions. Both the appointment of the főispán (sheriff) and the election of 
county office-holders show similarities to the Hungarian methods. It is however 
a significant difference that the Prince of Transylvania appointed two sheriffs to 
head the counties, of whose one was to get involved in court matters and activi
ties, the other was responsible for county administration. The paper investigates 
the election processes and scope of authority -  of the elected county office
holders -  the undersheriffs (alispán), and county judicial, főszolgabíró and szol
gabíró officers. It also examines the way that the jegyző, county notary was ap
pointed and seeks what authority he had.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Takács Péter

A határőrök szolgálónépei Székelyföldön 1820-ban

A Mária Terézia parancsára 1762-1764 között felállított öt erdélyi határőrezred
ből az első- és második gyalogezred, illetve egy huszárezred zömében Székely
földön állíttatott fel. A két gyalog- és egy huszárezred katonái, tartalékosai és 
családtagjai „behálózták” Udvarhelyszék Bardóc fiúszékét, egész Háromszéket, 
Csík-,Gyergyó-Kászonszéket és Aranyosszék hat települését. Az önként feles
küdött, vagy vérengzéssé fajult erőszak következtében feleskettetett határőrkato
nák önálló renddé, a székelyföldi lakosság szóhasználatával élve, „katonarenden 
élőkké” szerveződtek. A státuszuk és foglalkozásuk örökletessé vált, apáról fiú
ra, generációról generációra hagyományozódott jogaival és kötelmeivel együtt.

A generációról generációra hagyományozódó népköltészeti, művészeti és 
történelmi alkotások bizonyossága szerint a határőrség szervezésével a székely- 
séget ért kollektív sérelemre és fájdalomra a gyógyírt és a jótékony feledést a 
történelmi idő sem hozta meg, de a kikerülhetetlenbe való belenyugvás mégis 
élhetővé szelídítette a székely határőrök hétköznapjait. A második-, harmadik 
generáció tagjai az elkerülhetetlen szükségből értékrendet kovácsoltak. Az erő
szakkal fegyver alá kényszerített adózó szabadok belekapaszkodtak képzeletük
kel Werbőczi „rerum bellicarum expertissimi” és a Diploma Leopoldinum „ge
nus hominum belicosissimum” fogalomrendszerébe, és Csík-, illetve Három
székben kizárólag magukra vonatkoztatták a székely megnevezést.1 Ez a nyelvi, 
szemantikai, népetimológiai mozzanat önmagában nem volt több egy új mitoló
giánál, de éppen ez erősítette a határőrizők társadalmi méretű szolidaritását.

Ez a koraújkori székely mitológia megszülte a határőrök merev formai és 
tartalmi elkülönülését Székelyföld többi rendi képződményétől. A székely határ
őr -  Imreh István találó metaforájával -  „a mezei gazdaság és a falusi életrend 
kereteibe beépített” »katona-paraszt«, aki a „csatázó-szántóvető” típusával gaz
dagította a Székelyföld társadalmát.2 A székely határőrkatonaság bár színesítette,

1 Imreh István, Székelyek a múló időben. Bp. 1987. 97-105.; Uő. Erdélyi hétköznapok. 
Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakából. Bukarest, 
1979. 122-127.; Csíkszékben az 1820-as Conscriptio Czirakyana alkalmával is kifejezés
re jutott ez a közfelfogás. Feltíz szolgálónépet bíró határőrei következetesen lófőként 
vetették fel magukat a tabellákba: Marosvásárhelyi Állami Levéltár. Feltíz, Colecto 
conscriptio urbariale, nr. 298.
2 Imreh István: A rendtartó székely falu, 1973. 127.
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egy feudális renddel gazdagította a székelyföldi társadalmi tablót, de végzetesen 
meg is osztotta a székelységet, s egy-két generációt követően olyan társadalmi 
mentalitást honosított meg, ami inkább hátrányára, mint előnyére vált a székely- 
földi társadalom egészégnek.

A katonarenden élők kiszakadtak a székely törvényhatóságok civil szférájá
ból. A Nagyszebenben székelő osztrák katonai főparancsnokságnak, a General 
Commandonak voltak alárendelve. A főparancsnokság a határőrök köznapi éle
tének legrejtettebb zugaira is kiterjesztette figyelmét. Életük minden mozzanata 
hadi regula alatt zajlott. Birtokot eladni, bérbe adni, cserélni, örökbe hagyni 
éppúgy nem lehetett az engedélye nélkül, mint nősülni, a leánygyerekre öröksé
get hagyni, vagy a fiúgyermeket felsőbb fokú iskolába járatni. Nemcsak a kö
telmeikkel, a kiváltságaikkal is elkülönültek a székelyföldi társadalom többi 
képződményeitől. A falvakon belül külön communitást alkottak. Külön katona
bíró intézte lokális ügyeiket, külön ülőhelyük volt a templomban. Nem keve
redtek, nem házasodtak a provincialistákkal, és gyűlölték az armalista és az egy
házhelyi nemeseket. Csak a legfinomabb árnyalással, és kizárólag a gazdasági 
tevékenységüket illetően lehetséges az erdélyi, közelebbről a székelyföldi sza
badparaszti rendhez hasonlítani és sorolni őket. Azonosítani velük semmiképpen 
nem ildomos. Szerepük és feladatkörük az oroszországi kozákokéhoz, még in
kább a délvidéki szerb és horvátországi határőrezredek katonaelemeihez hason
lítható, azzal a különbséggel, hogy a székelyföldi határőrök ősi foglalású, véren 
szerzett földön, székely örökségen ültek, nem kincstári birtokra telepítették őket.

A szabad paraszti rendekhez a székely határőrezredek katonanépei csak 
annyiban hasonlitottak, hogy ők sem szolgáltak földesurat, és zömükben az 
agráriumból éltek. Minden más inkább elválasztotta, semmint összekötötte őket 
a szabad paraszti rétegekkel. Többek között az is, hogy szülőföldjüket, birtokai
kat, falvaikat katonapolitikai és hadszervezeti okokból csak a legritkább esetben 
hagyhatták el, s akkor is hosszú és feltűnően bonyolult procedúra árán. 1848-ig 
legalább olyan mértékig röghöz-, pontosabban házukhoz-, birtokukhoz voltak 
kötve, mint II. József jobbágyrendelete előtt az erdélyi és magyarországi jobbá
gyok. Ez az egyik alapvető oka a határőrfalvak és a határőrök generációkon 
keresztül folytatódó elszegényedésének. Ezzel is kapcsolatos a közföldek kisa
játítása terén megnyilvánuló kollektív agresszivitásuk éppúgy, mint a bennük 
felgyülemlett sérelmek ébrentartása, népköltészeti alkotásokba történő átsugá- 
roztatása, és hétköznapjaikban Székelyföld más társadalmi rétegeivel való konf
liktusaik folytonos éleződése.

A határőrezredek felállítását követően 1764-ben számba vették a székely- 
földi két gyalogezred és a huszárezred létszámát, ekkor 24.804 férfi tartozott 
jogilag a székely határőrezredek kötelékébe.3

3 Dr. Szádeczky Lajos: A székely határőrség szervezése 1762-64-ben. Okirattárral (1761- 
1790. Bp. 1908. 814-826.; Egyed Ákos újabban tanulmányában a székely határőrség 
keretébe tartozó férfiak számát 24.802-re teszi, s ehhez hasonló számú nőt számlálva, 
összesen 49.604 embert tekint a határőrség jogi keretei között élőnek. Nem vette figye
lembe, hogy Aranyosszék 6 településén is megszervezték a határőrséget. Egyed Ákos: A
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A hagyományos demográfiai szorzószámot figyelembe véve -  a 24.804 
székelyföldi férfihoz, akik egyénileg vagy családi jogon kötődtek a határőrség
hez - , tartalékosok, veteránok, kor szerint kategorizált fiúgyerekek - ,  hozzá kell 
rendelnünk megközelítően azonos számú, sőt a katona-özvegyek magas aránya 
miatt több nőt. így lélekszámúk minimálisan 49.608. A hagyományos ötös szor
zószámot véve alapul megközelítően tízezer család.

Ennek az új rendi képződménynek a tagjai szociális helyzetüket tekintve 
nem különböztek a Székelyföld -  Marosszék, Udvarhelyszék -  falvaiban a nem 
katonarenden élő szabad székelyektől, armális és egyházhelyi nemesektől, de 
jogilag, igazgatásilag és igazságszolgáltatásilag, mint ahogyan életvitelben is 
teljesen elkülönültek tőlük. Új rendet alkottak. A történetírók és a kortársak 
gyakran nevezték őket korabeli szóhasználattal és társadalmi minősítéssel kato
narenden élőknek, ,jzélybéli katonáknak”, „határőr katonáknak”, vagy a 
conscriptorok terminológiájával equitis limitaneus és pedes[tris] limitaneus, 
lovas- és gyalogos határőrzöknek, magukat legszívesebben lófőknek és dara
bontoknak emlegették. Az 1820-as úrbérrendezési kísérlet parasztvallomásaiban 
és tabelláiban mindegyik meghatározás előfordul. Az elnevezés használatának 
gyakoriságában finom regionális sajátosságok is megnyilvánultak. Aranyosszék 
településein csak határőr katonáknak titulálták őket, Háromszék falvaiban szíve
sen különböztették meg egymástól a lovasokat és gyalogosokat, míg a hagyo
mányokhoz leginkább ragaszkodó Csík-, Gyergyó-, Kászonszék falvaiban az 
úrbérrendezési kísérlet során gyakran használták a primipilus -  lófő -  és a 
pixidárius -  gyalogos - elnevezést. A lovon, illetve gyalog szolgálók között 
tettenérhető a hajdani lófőkre (primipili) és a gyalogosokra (peditis, pixidarii) 
emlékeztető rivalizálás, de kifelé, a társadalom egyéb csoportosulásaival szem
ben katonás határozottságú egységként jelentek meg, s többnyire csak önmagu
kat tekintették székelyeknek.4 A gyűlöletig felerősödött a haragjuk a hajdani 
primőrök leszármazottaival, a méltóságos címet maguknak megkövetelőkkel 
szemben. Bennük a hajdani székely szabadság megrontóit látták.

Újfalvy Sándor -  az 1820-as úbérrendezési kísérlettel közel egy időben -  
töprengve a székelység történelmi sorsán, vagyoni és jogi helyzetén -  úgy látta, 
hogy a hajdan egységes és azonos szabadságjoggal élő székelység visszafordít
hatatlanul három táborra szakadt: főemberekre (primőrök), katonákra (primipili 
és peditis pixidárii) és jobbágyokra. Ennek következménye pedig az lett, hogy a 
három rend „apáról fiúra szállítá az egymás elleni gyűlöletet”. A fejleményekért 
maga is a primorokat tette felelőssé, akik „vérálulást” követtek el, és „már most 
valódi zsarnok gőggel tekintének a rabigába görbesztett katonaságra, melyet...

Székelyföld népessége és társadalma 1750-1850 között [In. Magyarország történeti de
mográfiája (896-1995). Millecentenáriumi előadások. Bp. 1997. 241-248.]. 245. A ké
sőbbi összeírások pontosságát és a következtetések levonását zavarja, hogy a huszárez
red állományához Székelyföldön kívüli falvakból is tartoztak katonák, ahol természete
sen más volt a társadalmi környezet, s egészen eltérő volt a falvak feudalizációs foka és 
állapota is, mint a Székelyföldön.
4 Imreh István: Székelyek a múló időben. 77.
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még vagyonából is kifosztani törekednek... Csuda-e hát, hogy ezen osztály a 
primorokra, ősei szabadsága s drága vérével szerzett vagyona megrablójára és 
folytonos üldözőjére gyűlölettel, sőt véres bosszúval tekintett?”5

A történelmi idő múlása, a technika fejlődése, a társadalom átalakulásának 
természetes folyamata többet ártott ugyan az egységes és azonos jogú székely 
társadalomnak, mint a primőrök mégannyi „vérárulása”. Az emlékíró érzéseit 
mégsem minősíthetjük pusztán szubjektív képzelgésnek. A madéfalvi veszede
lem óta csitulni nem akaró sérelmek éppen az 1820-as 1830-as években mitizá- 
lódtak egyetemes határőrkatona élménnyé. Ekkor kezdődtek el -  bár Székelyföl
dön igencsak vontatottan -  a határregulációk, a közrétek, -legelők, -erdők felmé
réseivel párosult határosztályok. A határregulációk alapját általában az egyes 
családok által művelt szántóföldek nagysága képezte. Annak arányában része
sültek a köztulajdonú rétekből, erdőkből a falvak lakói és birtokosai. Az elsődle
gesen állattartásból, erdőélésből és a közjavak szabad usuálásából élő közrendű 
székelyek és határőrök kevesebb földet szántottak, mint a szolgákkal is bővült 
háznépük eltartására a primőrök és tekintetes urak. A magnifíkusoknak és a te
kintetes uraknak igaerős jobbágyaik is voltak. Ez okból is többet szánthattak, 
olykor kényszerültek is többet szánhatni, mint a csak a maguk és családjuk 
munkaerejére hagyatkozó szabad székelyek és határőrző katonák. A határregulá
ció során a székelyek és a határőrök „megszorultak” a szabad határhasználatban 
is. Megszükültek, néhol el is tűntek a közföldek, nehezítve az állattartásból és a 
szabad zsákmányolásából élők megélhetését. Ez pedig nemcsak „a magukat 
grófi és bárói címmel feldíszítő”6 primőrök, főemberek ellen hívta ki a katona
renden élők haragját, hanem az általuk parasztnak titulált jobbágyság és zsellér- 
ség ellen is felgerjesztette az agresszivitásukat.

A 19. század első felében a határőr-katonaságon belül is felgyorsult a diffe
renciálódás. A Székelyföldet érintő két gyalog- és egy lovasezred családtagjai
nak a földvagyonát, hajdan véren szerzett örökségét a 18. század végére, a 19. 
század elejére amúgy is elaprózták a demográfiai folyamatok. A nyilak olykori 
visszaadása és a határ újraosztása már régen a múlté. A commune terrénumból 
évenként osztható földek is összezsugorodtak.

A falutól, a lakóhelytől távolabb lévő, irtással szántás- vagy szénakaszálás 
alá szelídíthető földek művelés alá töréséhez -  ahol voltak ilyenek -  pedig időre 
lett volna szükség, de a jobbágyoktól a kötelező robot, a határőrkatonáktól a 
szolgálat és gyakorlatozás vont el felbecsülhetetlen mennyiségű, saját gazdasá
gának gyarapítására forditható hasznos időt. A közföldek -  erdők, havasok -  
még a legtöbb határőrfaluban szabadon usuálhatók voltak, de az itt zsákmányol
ható javak megszerzéséhez, a széna kaszálásával, a favágással és annak meg
munkálásával, vagy tűzifaként való értékesítésével kereshető pénz előteremtésé
hez is időre volt szükség, amit fölösen rabolt el a katonai szolgálat, a tavaszi-,

5 Gyulai Farkas kiadásában megjelentetett Mezőkövesdi Újfalvy Sándor emlékiratai. 
Kolozsvár, 1941. 315.
6 Imreh István találó metaforája. Imreh István, 1987. i. h.
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nyári- őszi mustra, amire ugyancsak fel kell készülni, ha nem akarta a m egaláz
tatást elszenvedni, vagy napjait áristomban eltölteni a katona.

A 18. század végének és 19. század első két évtizedének súlyos véráldozatai 
-  törökök elleni harc, napóleoni háborúk - , a természeti csapások és az állami 
pénzügypolitika devalvációs intézkedései, illetve a kincstári bevételeket növelni 
szándékozó sóár emelések Erdély egész lakosságát, közöttük a székely határőr
katonaságot is súlyosan érintették. II. Józsefnek a törökök ellen vívott háborúja, 
majd I. Ferenc Napóleon elleni hadakozása nemcsak a mezei, erdei és házi-, 
kézműipari munkától vonta el hosszú időre a maga és családja megélhetéséről 
gondoskodni kényszerülő határőrt, hanem felettébb megszaporította az özvegy 
katonafeleségek számát is. A csonka családok nemhogy gyarapodni, megélni is 
alig tudtak. Még be sem fejeződtek a napóleoni háborúk, I. Ferenc kénytelen 
volt devalváltatni a forgalomban lévő papírpénzt, minden megtakarított öt fo
rintból négyet elvéve. Társadalmi méretekben ez -  hadi felszereléséről, ruháza
táról, fegyverzetéről, lovakról, lószerszámokról gondoskodni kényszerülő -  a 
határőröket érintette a legsúlyosabban. Akkor értéktelenítette el a pénztartalé
kaikat, amikor a piac a hadi viszonyokhoz igazította a megélhetési és hadfelsze
relési cikkek árát. A só árának az emeléséhez társult, hogy a só beszerzésének az 
ellenértékét ezüst pénzhez kötötte a kamara. Ezzel a kincstár a székely falvak, 
közöttük határőr-falvak sorát ütötte el a sófuvarozásából, a só forgalmazásából 
származó jövedelemtől. Ezt tetőzte be az Erdélyre 1813-1818 között rászakadó 
meteorológiai katasztrófa.

1762-1764 között a székely határőrség két gyalogezredéhez és a huszárez
red öt századába 9000 család fegyverbíró férfi tagját eskették be.7 1795-ben a 
„keringőkből és más alábbvaló sorsú emberekből” szaporították a 
határőrkatonaság létszámát.8 Imreh István egy 1810-ben készült, még kiadatlan 
összeírásban 11.685 határőrkatona családot talált.9 Benigni szerint 1813-ban a 
székely határőrvidéken már 13.084 család élt katonai fegyelem alatt.10 1830-ban 
10.927 határőr családot vettek számba Székelyföldön.11

A határőrök nemcsak társadalmilag, életmódjukban és katonai szevezeti ke
reteikkel különültek el a székelyföldi társadalomtól és a communitásoktól, a 
civil széki igazgatástól, hanem földrajzilag is kettészakították Székelyföldet. Bár 
II. József terve, hogy birtokcserékkel tisztán határőrök lakta „katonatérségeket”, 
határőr vármegyéket alakítson ki, kudarcba fulladt,12 Csík-,Gyergyó-, 
Kászonszék 52 határőrök által is lakott falujából csak egyben, Háromszék 93 
településből ugyancsak egyben éltek kizárólagosan határőrök, és vegyes lakos

7Szádeczky, 1908. 814-826.; Szádeczky-Kardos Lajos: A székely nemzet története és 
alkotmánya. Bp. 1927. 340-341.; Erőss József. A székelyek története. Kézdivásárhely, 
1913. 123.; Imreh, Erdélyi hétkönapok, 50.
8 Imreh, Erdélyi hétkönapok, 50.
9 Imreh, Székelyek a múló időben, 81.
10 J. H. Benigni von Mildenberg, 1934. II. 149.
11 Imreh, Erdélyi hétkönapok, 50.
12 Imreh, Erdélyi hétköznapok i. h.
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ságú volt Udvarhelyszék Bardóc fiúszékének kilenc, és Aranyosszék hat közsé
gének határőrök által is lakott települése. A civil lakosok és a határőrök lokális 
egymás mellett élésén túl, rendi alapon elkülönülő igazgatási és igazságszolgál
tatási autonómia keretei választották el őket egymástól. Törvényhatósági szinten 
is elkülönülten intézték ügyeiket. Úgyannyira, hogy az 1786-os erdélyi nép- 
számlálás adatsoraiba „se fértek bele” a határőrök. Jellemző a szervezeti külön
állásukra, hogy 1791-ben -  amikor még a határőr katonacsaládok is adó alatt 
voltak -  Háromszékben összesen négy, Csíkszékben pedig 35 szabad paraszti 
adózó háznépet regisztráltak a conscriptorok,13 1808-ban 281-et, illtve 31-et,14 
1821-ben pedig az említett két székben egyetlen szabad székelyt sem találtak az 
összeírok. A katonarendűeket ugyanis a General Commadó tartotta számon.15

Mivel nem áll rendelkezésünkre 1820-ból határőr-összeírás, a székelyföldi 
társadalomban ekkor képviselt arányukat csak nagy bizonytalansággal és hozzá
vetőlegesen becsülhetjük meg.

1813-ban a székely határőrvidéken 13.084 család élt katonai fegyelem alatt. 
1830-ban 10.927 határőr családot vettek számba Székelyföldön. 1820-ban, a 
10.000-nél feltételezhetően több katonacsaládból a Conscriptio Czrirakyana 
rubrikáiba 677 olyan határőr-háznép került be, akik bevallottan úrbéres szolgá
lónépet tartottak.16 Ez az 1813-ban regisztrált 13.084 katonacsalád megközelí
tően 5,17 %-a, az 1830-ban számbavett 10.927 háznépnek 6,19 %-a. Az egy 
százalékos statisztikai tűréshatárt megengedve, feltételezhető, hogy 1820-ban a 
székely határőr családok 5-6 %-a tartott úrbéresnek vélelmezett szolgálónépet.

A határőrkatonák szolgálónép tartásának területi megoszlása feltűnő szórt
ságról árulkodik. Az említett 677 jobbágytartó katona-háznépből 44 (6,5 %) 
Bardóc fiúszék, 16 (2,36 %) Aranyosszék, 18 (2,66 %) Csík-, Gyergyó-, 
Kászonszék, 599 (88,48 %) pedig Háromszék településein élt. A határőrök lakta 
falvak számát figyelembe véve, Bardóc fiúszék egy-egy településén átlagosan 
4,88 katonacsalád, Aranyosszék falvaiban 2,66, Csík-, Gyergyó- Kászonszék 
egy-egy falujában 0,35, Háromszék határőrök lakta 93 településén átlagosan 
minden faluban 6,44 katonarenden élő tartott szolgáló háznépet vagy 
subinquilinust. Az arányok, ha nem is pontosan, de jelzik az egyes régiók, köz- 
igazgatási egységek feudalizációs szintjét, méginkább érzékeltetik a szántóvető

13 Csetri Elek-Imreh István'. Erdély változó társadalma 1767-1821. Bukarest, 1980. 93.
14 Uo. 109.
15 Uo. 119.
16 A vizsgálódás és elemzés forrásbázisát az 1820-as Conscriptio Czirakyana képezi, 
melynek székelyföldi anyagát -  mind az öt -  Udvarhelyszék, Marosszék, Háromszék, 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszék, Aranyosszék -  székely székre vonatkozóan 2001-2003 
között kiadta Takács Péter a Források Erdély Történetéhez FET 1-5. kötetében. Négy 
kötet a paraszti vallomásokat tartalmazza. Az előzetes összeírás tabelláit az ötödik kötet

Földesurak és szolgálónépeik Székelyföldön 1820-ban. Debrecen, 2003. (FET 5.) -  
tartalmazza. A jobbágytartó határőrök falvakénti megoszlását lásd e tanulány Függelé
kében.
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foglalkozás szerepét és fontosságát a lakosság megélhetési forrásai között. A 
tájföldrajzi adottságok, domborzati viszonyok miatt főleg erdőlésböl, fameg
munkálásból, tutajos fakereskedelemből és állattartásból élő, a földműveléssel 
csak mellékesen foglalkozó Csíkszék 52 falujából összesen nyolcban regisztrál
tak a conscriptorok 1820-ban határőr családokat szolgáló úrbéreseket. Aranyos
szék hat falujából háromban, Bardóc fiúszék kilenc falujából nyolcban, Három
szék 93 falujából 62-ben.

Arra nincs adatunk, hogy az 1764-ben felesketett pixidáriusoknak és 
primipilusoknak, egyházhelyi nemeseknek volt-e, és hánynak jobbágya, zsellére, 
egyéb rendű szolgálónépe. Azt sem vizsgálta még a történetírás, hogy a székely 
örökség milyen mértékig aprózódott el, s a szántóvető foglalkozásból eredő 
hasznot mennyiben egészítette ki az állattartás jövedelme, és mily mértékig já
rultak hozzá a székelység megélhetéséhez, esetleges gyarapodásához a közföl
dek -  havasok, erdők, falu földje -  usuálása, és a mindeki számára szabad ha
szonvételek: korcsmáltatás, halászat, vadászat, madarászat, malomtartás, 
mészároskodás, fuvarozás, kereskedés, sószállítás, háziipari mesterségek, fonás, 
szövés, fafaragás, tégla- és edényégetés, szén- és mészégetés stb.

Annyi bizonyos, hogy a megélhetésüket legkülönbözőbb formában kereső 
és előteremtő határőr-falvakban 1820-ban a feudalizáció, bár regionálisan na
gyon eltérő formában, de a határőrök körében is jelen van. Alighanem a szükség 
kényszerítette ki, hogy egy-egy katonacsalád szolgálónépet fogadjon. Arról 
nincs a történészeknek tudomása, hogy székely határőr donációt kapott volna. 
Legfeljebb néhány magasabb beosztású tiszt, s az is inkább Székelyföldön kívül. 
A rendszeres gyakorlatozás, az évenként megtartott mustrák, a hadszínterekre 
vonulás azoban rákény szeri tette a módosabb családokat, hogy belső fundusaik- 
ból, frissen szerzett örökségükből, zálogba vett javaikból egy-egy zsellértelket, 
némelyek kevéske szántót és rétet is kihasítsanak, s arra szolgálónépet ültesse
nek, aki -  főleg távollétükben -  besegített a mezei munkákba: szénakaszálásba, 
aratásba, fahordásba, törökbúza és pityóka kaplásába, betakarításába. Számos 
esetben taksás szolgák félfogadásával növelték a határőrök néhány forinttal a 
pénzbevételüket, amit többnyire fegyverre, egyenruhára, lovakra stb... költöttek.

Az 1820-ban keletkezett Conscriptio Czirakyana arról tanúskodik, hogy a 
székely határőrök között ez a kényszerű feudalizáció a szántóvető foglalkozás
ban legszorgalmasabb Háromszéket érintette legmélyebben. Mind Udvar
helyszék Bardóc fiúszékében, mind Csíkszékben, mind Aranyosszéken elenyé
sző a szolgálónépet tartó határőr családok száma, s talán ennél is lényegesebb, 
hogy labilis, nehezen megfogható, inkább eseti, egyénre, háznépre szabott a 
kapcsolat tartalma, semmint a törvények vagy a megrögzött szokások kifejezője 
és hordozója lenne. A székelyföldi társadalom rendi tagozódásába mélyen gyö
kerező sajátosság kifejezője az is, hogy az összeírok -  a határőrtiszteket kivéve -  
egyetlen esetben sem minősítették úrnak, földesúmak a jobbágy-, vagy zsellér
tartó határőröket sem az investigatiokban, sem a conscriptiokban. Ha körülte
kintőek voltak, megelégedtek a lovas-, illetve gyalogos katona megkülönbözte
tés presztízs szempontú érzékeltetésével, Csíkszék néhány településén lófőnek
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titulálva a lovas katonát. Negyven esetben azonban még ezt az árnyalást is meg
spórolták. Egyszerűen csak határőröknek titulálták őket. A tabellákban termé
szetesen minden szolgálónépet tartó határőr név szerint szerepelt, de az 
investigatiokban ritkán -  leginkább Bardóc fiúszékben és Háromszék néhány 
településén -  fordult elő, hogy egy-egy határőr-família szolgálónépeinek kötele
zettségeit a nekik parancsoló határőr név szerinti megemlítésével sorolták fel. A 
határőrök és az őket szolgáló zsellérek esetében leggyakoribb formula az volt, 
hogy „külső örökségeket bírókon kívül vágynak hetenként egy-egy nap 
gyalogszerbéli szolgálatot tévő lakosok is.”17

Bardóc fiúszékben [MagyarjHermányban egyetlen határőr családnak sem 
volt úrbéres kötöttséggel számbavehető szolgálója. Bardóc, Bibarcfalva, Erdő
füle, Kisbacon, Olasztelek, Száldobos, Vargyas és Telegdibacon falvakban ösz- 
szesen 14 lovas és 30 gyalogos határőr-família parancsolt egy jobbágynak, 49 
zsellérnek és három házatlan zsellérnek. Az Erdőfülén összeírt egy jobbágy is 
csak a központi utasítás nyomán került a „colonus” rubricába, az általa usuált 
egynyolcad hold -  200 négyszögölnyi -  szántóföld miatt.18 Ezért és az 
egynyolcad bécsi mérő nagyságú beltelke hasznáért évenként 10 rénes forint 
taxát fizetett egy gyalogkatona határőrnek. A három alzsellér a zsellér szülőkkel 
együtt élő, nagykorúvá serdült, de még önálló háztartást nem tartó legény korú 
tagja volt.

Bardóc fiúszékben a már említett jobbágyon és három zselléren kívül -  akik 
közül egy évi négy rénes forintért és 12 napi gyalogos robortért, egy három juh
sajtért, egy pedig három rénes forintért -  használhatta az egynyolcad bécsi mérő 
nagyságú beiteket -  valamennyien gyalog-robotban teljesítették uraiknak a szol
gálatot. A legsúlyosabb terhet azok hordozták, akik hetenként egy napot -  éven
ként 52 napot -  robototlak. A 49 zsellérből öten voltak ilyenek. A többiek éven
ként többnyire 28 napot dolgoztak, elsősorban nyáron, aratáskor, kapáláskor, 
szénakaszáláskor. A 14 lovas-, illetve 30 gyalogos katona háznépnek egy job
bágy, 49 zsellér és a három alzsellér éveként dolgozott 1447 napot gyalogszer
ben, adtak hárman 17 rénes forint taksát és egy zsellér adott katonaurának éven
ként három juhsajtot. Egy-egy esztendőben átlagban 32-33 nap kézi erővel vég
zett munkával segítették egy-egy határőr família megélhetését, fegyveres felsze
relését és ruházkodását. Ajándékokra, tyúkra, tojásra, egyéb kulinárékra nem 
tartottak igényt Bardóc fiúszékben a határőrök. Nem is igen követelhettek ilye
neket, mert a kulinárék ajándékozása hajdani szokásként alakult ki. Abból az 
időből származott, amikor a határőrséget még meg sem szervezték. Másrészt a 
földesuraikat szinte évenként változtató, csak beltelekre ülő zsellérektől az aján
dékok adása nehezen lett volna megkövetelhető, a telekről és a szolgálatból való 
távozásuk kockáztatása nélkül.

17 Egerpatak, Feldoboly, Szacsva stb...
18 Erdőfule, FET 5. 14.; FET 1. 46-48. Jellemző, hogy a provincialisták felsorolva az 
úrnak titulálni szokott minden egyes possessor által éveként megkövetelhető szolgáltatá
sokat, mélyen hallgattak a határőrök követelte szolgáltatásról. Ennek feltételezett oka a 
katonarenden élők elkülönözött communitása, amit ilyen szinten is kifejezésre juttattak.
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Aranyosszék határőrré beesketett hat falujából háromban -  Csákó, Mohács, 
Örményes -  nem volt szolgálónépük a határőrzőknek. Bágyonban 11 határőr 
famíliát négy zsellér és 11 házatlan zsellér szolgált. A négy zsellér 3,5 bécsi 
mérő nagyságú funduson osztozkodott. Bágyont illetően abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy a conscriptorok mind a 11 határőr katonát név szerint 
megemlítve sorolták fel szolgálónépeik tartozásait. A tabellákban szereplő négy 
zsellér és 11 alzsellér közül -  ételadás mellett -  négyen három-három hetet, azaz 
18-18 nap gyalogrobotot teljesítettek, egy szolgáló 21 napot, egy másik 36 napot 
dolgozott, gazdájuk kenyerén. Hárman négy-négy hetet, egyenként 24-24 napot, 
egy öt hetet, összesen 30 napot, egy két hetet, összesen 12 napot dolgozott. 
Mindannyiuk ételadás mellett. Egy zsellér fizetett három rénes forint taksát, és 
gazdája kenyerén dolgozott hat napot. Egy másik zsellér hét rénes forint taksával 
váltotta meg szolgálatát. Egy pedig a határőrkatona gyümölcsösét őrizte, gon
dozta, s amikor gazdájának „mezei munkásra szüksége” volt, „egyszer-másszor 
segítette.”19 Igaz, ezekért a szolgálatokért csak lakhatási lehetőséget kaptak, s 
beltelket is mindössze négyen usuálhattak szabadon.

Dombrón mindössze négy határőrnek szolgált egy-egy zsellér. Más földes- 
úr-szolga viszony itt nem is alakult ki. A Jenei János, Tatár Todor és Tatár Torna 
határőrök egy-egy embere évenként -  „kivált kapáláskor” -  segítettek gazdáik
nak egy-két napot, Tatár Juvon embere pedig szolgált „egyezés szerint 4 napot 
egy esztendőben.”20

Hidason a határőrség megszervezését követően tisztázatlanná váltak a rendi 
viszonyok. A Nagyenyedi Kollégium birtokában lévő településen 1820-ban 11 
telket és az azokhoz tartozó külsőségeket határőrök usuálták, természetesen nem 
teljesítve utánuk semmiféle szolgáltatást. Példájukon felbuzdulva, megtagadta a 
szolgáltatást az az öt szabad székely háznép is, akik ugyancsak a Kollégium 
birtokában lévő telkeket ülték meg. Ezen telkekhez olyan nagyságú szántóföldek 
társultak, melyek után -  az erdélyi szokásoknak megfelelően -  heti három nap 
robotot követelhetett a Kollégium. A szogálati kötelezettségek elmulasztása 
miatt a Kollégium perre ment alattvalóival, ami hosszan elhúzódott, s emiatt az 
addig rendszeresen szolgáló jobbágyok is elmulasztották kötelességeik teljesíté
sét. A Kollégium vezetése az ínséges esztendőkben a három napi robotból egyet 
elengedett ugyan, de ez az engedmény sem hozta meg az alattvalók robotolási 
kedvét. Hidason tehát minden összekeveredett. Csak Bulbok György határőr 
katona lehetett benne biztos, hogy egyik zsellére időről időre kisegíti gazdaságát 
az évenként megkívánt csekély mennyiségű robottal, s a másik zsellére 
éventként egy rénes forint taksával „gazdagítja” háztartását.21

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék határőr katonáinak alig-alig volt szolgálóné
pe. A Conscriptio Czirákyanaban nyomon követhető településekből mindössze 
nyolcban -  Csíkmadarason, Csíkszentmiklóson, Szárhegyen, Csatószegen,

19 Bágyon, FET 5. 181-182.; FET 4. 188-191.
20 Dombró, FET 5. 186.; FET 4. 221-223.
21 Hidas, FET 4. 230-232.; FET 5. 187-188.
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Csíkjenőfalván, Szentkirályon, Szentiéleken, Kászonfeltízen -  éltek olyan határ
őr-famíliák, akik szolgálónépet tartottak.

Tizenegy lovas határőr-családnak és hét, csak határőr-famíliának titulált, 
összesen 18 családnak hat jobbágy, 18 zsellér és négy alzsellér szolgált. Ezek 
együttesen usuáltak 13,4 pozsonyi mérő beltelket, 10,75 hold szántót és 8,5 hold 
rétet. Mindezen haszonvételekért szolgáltak összesen 196 igás- és 336 nap gya
logos robotot. Fizettek öt rénes forint taksát, adtak egy juh-hasznát és 11 barom 
túrót.

Szárhegyen Puskás Máté határőr a jobbágyfundusára és a hozzátartozó 
szántókra és rétekre nem talált, vagy nem is akart jobbágyot ültetni. Azt 
desertaként maga használta. Egyébként a szárhegyi határőrök egyetemlegesen 
tiltakoztak szolgálónépeik conscriptióba történő felvétele ellen, hangsúlyozva 
határozott elkülönülésüket a „provinciális communitastól”. Hallomásuk szerint -  
amint Írták -  az úrbérrendezés előkészületi munkálatai során „azokat a 
colonicalis telkeket is, amelyeket mi egy annyi ideig, ameddig vagy nékünk 
magunknak, vagy pedig gyermekeinknek azokra szükségeink lenne, némely 
provinciális renden lévő colonusoknak birtokokba által adtunk, conscribálni, 
vagyis urbarialis conscriptio alá venni szándékoztak volna.” Tiltakozásuk indo
kául hozták fel, hogy a „kegyelmes felséges urunk minket ezen vérrel vett örö
kös jószágaink birtokában letett szentséges hüte, és a hazai törvény szerént, va
lamint eddig, úgy ezután is méltóztatni fog megtartani. Mert mi azon jószágokat 
csak addig engedtük által egy ideig némely paraszt közlakosoknak birtokába, 
amíglen nékünk szükségünk lenne reája.”22 A határőrök igazát és tiltakozásának 
jogosságát erősíti az a tény, hogy az így átengedett telekek után nem a hagyo
mányoknak megfelelő, hanem annál sokkal kevesebb szolgáltatásra tartottak 
igényt. A provincialisták a heti rendszeres robotolás helyett két-három hetenként 
teljesítettek egy-egy napi igás vagy gyalogos robotot. Az öt szolgáló háztartás 
évenként 104 nap robottal gyarapította a hat határőr családot.23

Háromszéknek 97 településéről maradtak fenn a források. Várhegyen, 
Tálpatakén, Bodzafordulásán és Zalánpatakán nincs nyoma, hogy határőrök 
éltek volna. Köröspatak, Eresztvény, Komolló, Laborfalva, Oltszem, Réty, 
Szentivány, Csomortán, Szentlélek, Oroszfalu, Szászfalu, Bita, Haraly, Hilib, 
Imecsfalva, Páva, Petőfalva, Zabola, Cófalva, Kőrös, Páké, Szörcse, Bárót, 
Bodos, Bölön, Középajta, Köpec, Misklósvára, Nagyajta, Sepsibacon, 
Szárazajta községekben nem rendelkeztek földesúri szolgálónéppel a határőrök. 
Különös helyzet alakult ki Papolcon és Zágonban, ahol 21, illetve 23 házatlan 
zsellér katonai funduson élt, de nem személyeknek, hanem a határőr 
communitásnak teljesítettek meghatározhatatlan szolgálatot.24 Háromszék 62 
településén -  nem sorolva ide a Papolc és Zágon határőr communitásának szol
gáló 44 házatlan zsellérét -  összesen 191 lovas-, 365 gyalogos határőrkatona, és 
40 meghatározatlan fegyvernemű határőr -  az összeírok nem jelezték, hogy lo

22 FET 4. 96.
23 Szárhegy, FET 5. 166-167.; FET 4. 88-96.
24 Papolc, FET 5. 151. FET. 3. 263-267. ; Zágon, FET 5. 153-154., FET 3. 277-280.
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vas vagy gyalogos határőrökről van-e szó - , tehát 599 katonarenden élő família 
34 jobbágynak, 570 zsellérnek és 281 alzsellémek parancsolt. Az említett 570 
zsellér között írták össze Telek községben a Csia Sámuelt 3,25 hold rét 
usuálásáért úrbéres minőségben szolgáló gyalogkatonát is.25

A háromszéki határőrök 34 jobbágya és 570 zsellére összesen 353,45 bécsi 
mérő nagyságú beltelket (egy-egy szolgáló háznép átlagban 0,585 bécsi mérő, 
327-328 négyszögöl), 98,5 hold szántót (egy-egy jobbágy átlagban 2,897 hol
dat), és 0,632 hold rétet (egy-egy átlagban 1011-1012 négyszögölet) usuált.26

Jobbágyaiktól, zselléreiktől Háromszék falvaiban is a legtarkább módon 
követelték a szolgáltatásokat a határőrök. E szolgáltatások között meghatározó 
szerepet játszott a taksa. Berecken 221 zsellér és 14 subinquilinus 94,2 bécsi 
mérő nagyságú beltelek usuálásáért 2584 rénes forint taksát fizetett, egyéb szol
gáltatással nem is tartoztak.27 Kézdivásárhelyen 73, többnyire kézműves foglal
kozású subinquilinus bérelt a gyalogos és lovas határőröktől, illetve azok 
communitásától lakhatási- és műhelylehetőséget, amiért esztendőnként 322 nap 
gyalogos robottal és 3279 rénes forint taksával tartoztak.28 Taksát fizettek az 
usuált határőri telkek egy részéért Sepsimagyaroson, Nagyborosnyón, 
Esztelneken, Osdolán, Kovásznán is.

A határőrök számos településen nem heti rendszerességgel követelték a ro
botot alárendeltjeiktől, hanem a mezőgazdasági munkák megkívánta periódusok
ra sűrítették a robotoltatást. A szántóvető foglalatosságban élenjáró Háromszé
ken tapasztalható azonban leginkább az is, hogy a határőrök igazodtak a Szé
kelyföldön kialakult robotoltatási hagyományokhoz. Szinte általánosnak mond
ható, hogy a csak beltelket bíró zsellér minősítéssel összeírt szolgálónépek heti 
egy-egy gyalogrobotot teljesítenek határőr gazdáiknak. Ennél többet e székben 
alig néhány határőr-família követelt. Sokan ennél kevesebbel is beérték. Ha fel
tételezzük, hogy igás robotot csak a jobbágyként feltüntetett, tehát szántóföldet 
és rétet is usuáló szolganéptől követeltek gazdáik, akkor Háromszék falvaiban a 
határőröknek egy-egy jobbágy átlagban évenként 47,41 igás robotot teljesített. A 
zsellérek pedig a taksa mellett átlagban 31-32 nap gyalogos robottal tartoztak. A 
gyalogos robotnapok így számított mechnaikus átlagát azonban nagy mértékben 
torzítja, hogy Háromszék határőrei a fundusaikra, belső telkeikre ültetett 
subinquilinusoktól is gyakran megkövetelték a heti vagy időszakos robotot, és 
250-260 között van azon szolgáló háznépek és személyek száma, akik csak tak
sával tartoztak. Ha ezen szempontok figyelembe vételével átlagoljuk az egy-egy 
zsellérre, alzsellérre kirótt gyalogos robotok számát, akkor a határőröket szol
gáló inquilinusok és subinquilinusok egy-egy esztendőben átlagosan 35 nap 
(34,93) gyalogos robottal járultak hozzá gazdáik megélhetésének előteremtésé
hez.

25 FET 5. 152.
26 Lásd a Függelékben.
27 Bereck FÉR 3.190-191.; FET 5. 137-139.
28 FET 5. 140-141., FET 3. 201-202.
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Az átlagok azonban ez esetben is csak a valóság eltakarására alkalmasak. Ezt 
bizonyítja, hogy Bikfalván az egyik lovas katonának egyetlen, „külső örökséggel” is 
bíró jobbágya évenként 52 nap igás robottal, három zsellére pedig 156 gyalog ledol
gozandó nappal tartozott.29 Ennél többet követeltek a határőrök Kisborosnyón szol
gálónépeiktől: „Gyalogkatona Simon András, lovaskatona Simon Elek... és gyalog
katona numerus alatt lévő Küs-famíliának, s más bébíró katonaszemélyeknek 
inquilinussai szolgálnak télbefn] egy napot, nyárban[n] pedig két napot hetenként.” 
Emellett fontak évenként két-három font kendert, s „gyapjút is annyit”.30 
Sepsimagyaroson hat zsellér a szokásos heti egy nap gyalogrobotot teljesítette lovas 
határőr gazdáinak, de ,Jakab Gábor strázsamester illyefalvi Jakab József házában 
lakván,” a lakhatásért -  zsellér minősítést kapott az összeíróktól -  „alku szerént 10 
rénes forintokot esztendeig való házért” fizetett.31 Magyaroson egyébként a határ
őrök és a provincialisták között eléggé elmérgesedett a helyzet, amiről a parasztok 
károsodásaik között tettek említést, mondván: „maleficiumaink nincsenek egyebek
ben, hanem a commune terrénumot a katonaság irtás által magok részekre kívánná 
privatizálni. Sok szántóföldeket csinálnak. Nékünk pedig az irtást meg nem enged
vén, nagyon károsítanak.”32

Az appertinentiát nem usuáló házas zsellérektől Háromszékben heti egy nap 
zsellér-robotot volt szokás követelni. A kialakult szokást követték Aldoboly határ
őrei is zselléreik robotoltatásában, de a szotyori huszárkatona, Farkas György 
colonusai „szolgálattyok aszerint vagyon, hogy a colonusok télben-nyárban adnak 
marhával hetenként egy napot. Vagy ha gyalogszerrel parancsoltatik, hetenként két 
napot. Az inquilinusok pedig télben-nyárban egy-egy napot gyalogszerrel 
praestálnak,” és évenként három-négy fontot fonnak. A vallomáshoz kapcsolódó 
érdekesség, hogy Farkas György szolgálatában a tabellában csak két zsellért és egy 
házatlan zsellért tüntettek fel az összeírok.33

A források mai elemzője nem láthat a korabeli összeírok leikébe, de a tevé
kenységük nyomán keletkezett források majdnem bizonyossá teszik abban, hogy az 
1820-ban működő coscriptorok, ha nem is ellenszenvvel, de némi fenntartással ke
zelték a jobbágy- és zsellértartó határőröket. Valószínűleg az egész katonai rendet. 
Nemcsak abból következtethetünk erre, hogy -  a tiszteket kivéve -  egyetlen esetben 
sem „urazták meg” sem a lovas, sem a gyalogos határőröket, hanem abból is, ami
lyen felületesen rögzítették a paraszti vallomások során a róluk mondottakat. Amíg 
sok esetben az arisztokraták, magnificusok, tekintetes urak egy-egy zsellérének a 
szolgálatát is részletezően rögzítették, a határőrök esetében a figyelmesebb, munká
jukat precízebben végző összeírok is -  néhány esetet kivéve -  megelégedtek a rájuk 
és szolgálónépeikre vonatkozó sablon-szövegek ismétlésével. Annál gondosabban 
és részletezőbben ecsetelték azonban a parasztok határőröktől elszenvedett sérelme
it. Ezt tették Lemhény esetében is, ahol hét lovas- és nyolc gyalogos katonát hét

29 FET 3. 37-38., FET 5. 99.
30 Kisdborosnyó, FET 3. 47-49., FET 5. 101.
31 FET 3. 54.
32 Uo. 56.
33 Szotyor, FET 5. 107., FET 3. 79-80.
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jobbágy, nyolc zsellér és kilenc alzsellér szolgált, s a jobbágyként összeírt háznépek 
usuáltak kevéske szántót és rétet is. Szorgalmukkal, melyre hajlandóságot mutattak, 
gyarapíthatták volna magukat, de a határőr-communitás ebben radikálisan megaka
dályozta őket, falustársaikkal egyetemben. „A Kishavast és Sziros[t], melyek 6 falué 
votak, tudniillik Csomortáné, Almásé, Lemhényé, Nyújtódé, Szászfalué, Sárfalváé 
-  panaszolták a lemhényi provincialisták -, ezen havasainkot a 2-dik Szent György 
regiment -  commodo via facti -  elfoglalván, pereltünk is érette, de erőtlenek vol
tunk, s mindenütt vesztettünk, s még máig benn lévén határunkban, kárunkra s nagy 
praeiudiciumunkra mindenkor valami berszányoknak adgya ki a fenn titulált 2-dik 
Szent György Reiment comendo [!].”34 35 Feltételezhető, hogy a határőr- és a provin
cialista communitás között nemcsak ez volt az egyetlen sérelem.

A conscriptorok olykori felületességére, s a határőröket mellőző közönyére 
jellemző példa Gelence község lakóinak megvallatása. Itt az 56 szolgálónépet tartó 
személyből 11 volt határőr, s mellettük Csorna István kapitány özvegye is parancsolt 
három jobbágynak és három alzsellémek. A 11 lovas-, illetve gyalogos határőr kato
narendhez tartozásáról szóló infonnációt szentiványi Deák Dániel és Horváth Antal 
conscriptorok megspórolták azzal, hogy a faluvallatásnál szóba sem hozták őket, s a 
táblázatban is csak a határőr titulust ragasztották nevük után. A 76 jobbágynak, 44 
zsellérnek és 76 házatlan zsellérnek parancsoló 56 földesúr robot-járandóságáról 
annyit tartottak érdemesnek rögzíteni, hogy mivel a telkek és azok külsőségei nem 
egyforma nagyságúak, az értük adandó szolgáltatások sem egyformák.15 Miközben 
általános formulákkal elintézték az egyes földesuraknak járó robot-, kaláka- és 
egyéb szolgáltatásokat, hosszan ecsetelték a communitás haszonvételeit, és a károk 
között szóvá tették a tolvajlás és a vadak ragadozásai miatt az állatállományban 
rendszeresen esett károkat. Több contractust is csatoltak az investigatióhoz. Ez 
utóbbiak tartalma betekintést enged a határőrök életébe és a provincialistákkal kap
csolatos viszonyuk alakulásába

Az egyik, 1819. március 13-án dátumozott contractus szerint László János 
lovaskatona egy lakótelek megvásárlásának engedélyezéséért folyamodott Gelence 
communitasához. Az özvegy Pál Jánosné házában tartott falugyűlésre magával vitte 
gyalogkatona Kozma János katonabírót, annak hites társait, lovaskatona Pálkó An
talt és gyalogkatona Páll Lőrinc hiteseket. A nemes possessorok részéről jelen volt 
nemes Kádár István úr. A község és a kérelmező között, a katona-communitás bíró
jának és két esküdtjének jelenlétében megkötetetett az egyezség, amely szerint 
László János lovaskatona 10-, azaz Tíz rénes forintért megvásárolhatja a falutól a 
Nyigró Antal háza mögött lévő 19 öl hosszú, egyik végében 18, a másik végében 19 
öl széles puszta sessiót, „örökösön, megmásolhatatlanul”. A vásárlás jogosságáért és 
az új telektulajdonos háborítatlanságáért a falu communitása kezességet vállalt, 
azzal a feltétellel, hogy László János lovaskatona „mindenféle falu servitiumát 
praestálni tartozzék” a telek után.36

34 Lemhény, FET 3. 174-177., FET 5. 132-133.
35 Gelence, FET 3. 216.
36 FET 3. 220.
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Alig telt el a telek vásárlása után egy esztendő, László János huszár az 1819 
márciusában megvásárolt fundust eladta gelencei providus Nyigro Antalnak és fele
ségének, Tamás Anna asszonynak 39 forint 30 krajcárért „örökösön fiúról fiúra, 
maradványról maradványra megmásolhatatlanuF’ ’7 Egy év és három hónap alatt 
László János lovaskatona keresett az üzleten 29 forint 30 krajcárt.

A következő contractus 1801. október 17-én kelt, s jól példázza a határőr kato
nák eladósodásának folyamatát. A Gelencén resideáló Bideskuti Boldizsár határőr és 
testvéröccse, Bideskuti Sámuel, a második székely gyalogregiment föhadnagya 
1793. augusztus 22-én 1850 magyar forintot kértek kölcsön Déva Györgytől, majd 
Bideskuti Sámuel -  akkor még hadnagy -  „a francia háborúba lett indulásával” 
újabb 500 magyar forintot kért tőle kölcsön. A kölcsönök fejében az édesanyjuktól, 
Bideskuti Ferencné Szilvási Ilonától várható örökséget ígérték zálogba. A záloggal 
nem biztosított kölcsönrész után pedig kamatot ígértek. Közben a főhadnaggyá elő
léptetett Bidekuti Sámuel elesett a franciák ellen vívott harcok során. Bideskuti Bol
dizsár újólag megszorulván, 1797. október 9-én újabb 410 forintot kért Déva 
Györgytől, ezúttal is kamatot ígérvén a kölcsönre. Az évek során felhalmozódott 
kamatból azonban csak 86 forintot volt képes törleszteni. 1801-re a törlesztendő tőke 
és annak elmaradt kamatai 2846 forintra rúgtak, amikor is Bideskuti Boldizsár ismét 
kölcsönre szorult. Újólag 700 forintot kért Déva Györgytől, aki ezúttal már csak 
azzal a feltétellel adta a pénzt, ha az eddigi tartozásokat és az újabb kölcsönt az 
édesanyjáról immár egyedül örökös Bideskuti Boldizsárra szállt örökséget zálogként 
magához veheti. így került Déva György birtokába -  zálogjogon -  Bideskuti Boldi
zsár gelencei öröksége, kivévén egy puszta sessiót és a fúrészmalmot, amit 
Bideskuti Boldizsár 1801. október 17-én még megtartott magának. '8 Nincs azonban 
kizárva, hogy ez az anyai juss is rövidesen zálog-sorsra jutott. A Szilvási-örökség 
nemesi juss volt, elzálogosításához nem szükségeltetett a határőr parancsnokság 
engedélye.

Az önmagát felfegyverző, egyenruháját a maga költségén beszerző határőrök
nek mindig szükségük volt a pénzre. Alighanem ez is közrejátszott abban, hogy az 
ilyen-olyan okon és jogon rendelkezésükre álló belső telkeikre szívesen fogadtak 
taksás zselléreket, ahol erre lehetőségük volt. A vásártató, ezért a kézművesek által 
sűrűn lakott Bereck és Kézdivásárhely mezővásárosok azon helyek közé tartoztak, 
ahol átmenetileg vagy hosszabb időre szívesen telepedtek meg kézművesek. Egyéb
ként mindkét település fúndusainak a birtokosai „egészen conscriptus székely kato
nák” voltak, tiszta határőr-communitasuk volt. A városi communitás és a határőrök 
sem szántót, sem rétet nem voltak hajlandók a szolgálónépeknek átengedni. Belső 
telket, üres fundust, vagy a székely örökségből kihasított kisebb telekrészt szívesen 
engedtek át árenda, taksa vagy házbér fejében a városba betelepedni szándékozó 
kézműveseknek, napszámosoknak, zselléreknek. Berecken -  az öt házas zsellérnek 
parancsoló Kalára Józsefen és a két házas zsellértől taksát húzó Páll Györgyön kívül 
-  19 lovas és 96 gyalogos határőrnek 180 házas zsellére volt, akik „a bévett szokás 37 38

37 FET 3. 221.
38 FET 3.222-225.
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szerint való házbér fizetése mellett” laktak házaikban. A város 34 zsellére és 14 
házatlan zsellére is „esztendőnként való bizonyos taxa-fizetés mellett” kapták meg a 
lakhatást. Sem szántójuk, sem rétjük nem volt, ezért nem szolgáltak sem tenyérrel, 
sem igavonó marhával. Szabad alku szerint 5-6-10-20 forint taksát vagy házbért 
fizettek a belső telkeik után, függően attól, hogy a határőröktől bérelték-e házaikat, 
fundusaikat, vagy a város taksásai voltak. A libertinus városlakók (Kalára József, 
Páll György) hét, a lovas katonák 36, a gyalogosok 144, valamint a város 34, össze
sen 221 zsellére és a város 14 alzsellére mindösszesen 2548 rénes forint taksával, 
illetve házbérrel váltotta meg lakhatását és feudális szolgáltatását Berecken. Egy-egy 
zsellér, illetve házatlan zsellér átlagosan 10,84 rénes forinttal rótta le feudális rendi
ségből eredő szolgálatát, amihez társult még a város számára némi „postálkodás”, 
üzenetek, levelek, küldemények hordása, szállítása, hírek hozatala,vitele. A 10,84 
rénes forintnyi átlag mögött azonban az öttől húsz rénes forintig szóródó háznépen- 
kénti teher húzódott meg. Bereck rendiség-korabeli társadalmi struktúrája és 
fogalkozásbeli megoszlása ma még feltáratlan. A lakosság meghatározó részét ké
pezték a szántóvető, állattartó „conscriptus határőrök”, az őket és a várost házbérrel, 
taksával szolgáló zsellérek és alzsellérek, akik saját bevallásuk szerint „mind ló- és 
juhnyájból” éltek. A maga „sorához képest kinek-kinek szabad [volt] négy s öt darab 
marhát legeltetni” Bereck határában, a többit bérelt havasokon, legelőkön tartani, és 
vásárolt vagy részért kaszált szénán teleltetni. Szántóföldet legfeljebb felében, har
madában művelhettek, ami nem volt ismeretlen szokás Székelyföldön. Iparos, ke
reskedő kevés volt közöttük. Vallomásuk szerint „egy szabó, egy asztalos, egy 
csizmadia és hat új parasztkovács” tarkította az archaikus, inkább jogi, mint funkci
onális szempontból városnak titulált település foglalkozási struktúráját.19

„Conscriptus székely katonák” lakták és birtokolták Kézdivásárhely mezőváro
sát is, bár a lakosság társadalmi struktúrája és foglalkozási megoszlása sokkal in
kább megközelítette a rendi városok keltette képzetet és elvárásokat, mint Berecké.39 40 
A megkérdezettek -  közöttük a provinciálisok analfabéta bírája, Bene József és 
esküdttársai -  itt is egyhangúlag vallották, hogy „ezen város egészen conscriptus 
székely katonákból áll,” s „ami kevés szántóföldjeik vagyon, magok bírják”, abból a 
zselléreknek „semmit nem adnak”, ezért közülük kevesen vannak olyanok, „akik 
tenyérrel dolgoz[nak]” úri szolgálatban. A 73 házatlan zsellér közül 
Kézdivásárhelyen 62 szolgált gyalogos székely határőrt, s a „házat csak pénzzel” 
bérelték, „ki 10, ki 20, ki 30-40-60-100, s még 300 forintokot is” fizetve érte. Az itt 
összeírt 73 házatlan zsellér közül néhányan -  a refonnátus eklézsia egy, Szőcs szá
zados kettő, a város négy, és egy-két határőr egy-egy házatlan zsellére összesen 322 
napot szolgált tenyérrel. Ezt a vallomástevők azzal indokolták, hogy „marhát... nem 
tartunk, nem lévén házaink után semmi appertinentiank, melyért hetenként robotát

39 FET 3. 190-192., FET 5. 137-139. Bereckre még Orbán Balázs: A Székelyföldleírása 
III. Fláromszék, 1869. 121-125.; Vofkori László: Székelyföld Útikönyve II. Bp. 1998. 
346-351.; GrófTeleki József: Útijegyzések. Kolozsvár, 1937. 49-51.
40 Orbán Balázs III. 101-107.; Vofkori, Székelyföld Útikönyve II. Bp. 1998. 327-340.; 
Lestyán Ferenc: Megszentelt kövek. A középkori Erdélyi Püspökség templomai I. Ko
lozsvár, 1996. 75-77.
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tehetnénk.” A többiek „lakbért”, árendát, házbért fizettek, ami jellegénél fogva sem 
tipikusan feudális szolgáltatási forma. Úrbéres viszony ebből azért is nehezen kere
kedhetett volna, mert a mezővárosban nem volt olyan házatlan zsellér, aki lakhelyét 
utódaira örökithette. Maguk a megkérdezettek vallottak erről a laza, központilag 
vagy hatalmilag szabályozhatatlan kötődésről, amely szerint „igen gyakran 
változtatják] helységeket]”. Vándoriparosok, kézművesek, céhsegédek, napszámo
sok, alkalmai munkások, inasok voltak, akik inkább tartoztak Székelyföld „kóborló 
elemeihez”, vándor kézműveseihez, mint a személyes kötöttség stabilitását is hordo
zó úri-, vagy úrbéres szolgálónéphez. Taksásoknak sem nevezhetők, mert bár szabad 
alku szerint egyezkedtek a házbérről, nem speciálisan robot-szerű vagy robotszol
gáltatást váltottak meg pénzért. Sokkal inkább „lakbért” fizettek. A kor és a székely- 
földi viszonyokhoz képest nem is keveset, összesen 3279 rénes forintot.41 Feltételez
vén, hogy a 322 nap gyalogos robotot teljesítő hat-nyolc házatlan zsellér „lakbérbe” 
minimális összeget vagy semmit sem fizetett, egy-egy háznép „lakbére” átlagban 
50-51 rénes forint volt, de a különböző jogállású és foglalkozású háznépek lakbére 
itt a tíz és 300 forint között szóródott. Tehetősségük és módjuk is ehhez igazodott. 
Megvallásuk szerint ugyanis „többnyire mind mesteremberek” voltak. „Ki suszter, 
ki szabó, ki kalapos, ki üstgyártó, ki asztalos, ki szíjgyártó... Emellett vágynak ezen 
helységben céhok, úgymint csizmadia-, tímár-, szőcs-, szíjgyártó-, fazakas- és 
mészároscéh, melyekben vágynak kiben-kiben 20, kiben 50, kiben 60-70, s még 100 
mesteremberek is. Úgyhogy összesen ezen helységbefn] tanáltatnak 300 mesterem
berek.” A céhmesterek helybeni lakosok voltak, akik privilégiumuk okán sem igen 
gyakran változtattak lakhelyet. Nem úgy a céhlegények, akik rendre vándoroltak, és 
sokszor csak heteket, hónapokat töltöttek egy-egy városban. A mesterek mellett a 
társadalmi rangléta egy újabb színfoltja, a boltosok, tehát helyhez kötött kereskedők 
is jelen voltak Kézdivásárhelyen. „Kereskedőbolt vagyon 10, patika egy, malom 
három” -  vallották a megkérdezettek.42

A kézdivásárhelyi vallomástevők azt nem árulták el, hogy a 300 mesterember
ből hány volt a szabad székely, hány a paraszt-iparos, hány a határőr, a vándoripa
ros. Feltehetően minden rendből, s a Székelyföldön nem honos legkülönbözőbb 
etnikumokból -  görög, örmény, zsidó, szász, román, cigány -  toborzódtak a város 
különböző mesterséget űző kézművesei, iparosai, boltot tartó kereskedői.

Baráton, ahol a határőröknek nem voltak szolgálónépeik, de híres vásárai vol
tak, amelyek vonzották a kézműveseket, a vallomástevők név, és a székelyföldi 
rendekhez tartozás szerint is felsorolták a boltosokat és mestereiket. A boltosok 
1820-ban: Császár Dávid, Gáspár Antal, Axdbi [!] János, Hidegházi Károly. Nevük 
alapján egyikük kivételével akárha szabad székelyek is lehettek. A szabók között 
megkülönböztették a lovas- és gyalogos katonákat. A „székel huszárok” közül szabó 
mesterséggel kereste háznépe kenyerét Danis Joseff, Danis Ferentz, Danis Antal, 
Dánis István. A székely gyalogkatonák fogékonyabbak voltak a mesterség elsajátítá
sára, mint a lovasok. A lovaskatonák közül ugyanis a szabó mesterséget űző Danis- 
famílián kívül más nem folytatott mesterséget. A gyalogkatonák között találunk

41 FET 3. 201-202., FET 5. 140-141.
42 FET 3.201.
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szabókat -  Kováts Ferentz, Simon László -, szűcsöket -  Rátz Joseff, Cserei Antal, 
Веке Antal, Bodosi Joseff, György Antal - , csizmadiákat -  Ágoston Illyés, Károly 
Antal, Веке Mosi, Benkö Soma, Magyari Josi, Kászoni Antal, Magyari Antal, Kár
oly János, Magyari Lajos, Varga Antal -, lakatost -  Kászoni Mihály -, kőműveseket 
-  Kotsár Ferentz, Kotsár Mihály - , ablakosokat (üvegesek) -  Bantsilla János, 
Ferentz és József. A provincialisták között szűcsök -  Веке Ferentz, Szakáts Joseff, 
Nagy Ferentz, Веке Samu, Lőrintz Josi, Benkö Samu, Bakos Jantsi, Román János -, 
lakatos -  Tako Imre -, kovácsok -  Balog Dani, Storno Ráduj, Kalai László -, faze
kasok -  Kászoni Ambrus, Веке Lajos, Cserei Ferentz, Bébik Samu -, kőműves -  
Sipos Mihály -, és festő -  Muntyán Miklós volt. Az említett mesterségek mellett 
Baróton is, mint Székelyföldön általában, az asszonyok, felnőtt lányok „minden 
háznál” fontak, szőttek, a saját és a családtagok ruháit ők készítették el. A fonással 
pénzt is kerestek. A megvásárolt gyajút, lenszöszt megfonva, kétszeres áron vették 
tőlük vissza a brassói kereskedők. Számos szabad székely-, jobbágy- és zsellérház
tartás ebből a keresményből fizette az adóját.43

43 FET 3.281-284.
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Péter Takács

The servant population o f the border guards 
in the Székelyföld region in 1820

With the Székely border guard regiments raised in the years 1762-64 by Em
press Maria Theresia -  in a territory otherwise being a separate entity -  a new 
social layer of a specific military estate was shaped, and the social and geo
graphical unity of the Székelyföld got broken. In the military villages where the 
Székely guards took an oath to the Empress, depending from microregional 
natural geographic conditions -  a new wavw of infeudalization was to begin. 
Amongst the guards soldiers some for prestige reasons, some being under the 
necessity of doing so, engaged feudal servant population on to their Székely 
inheritance. These servant peoples lived in semi-feudal bondage. They were 
obliged to pay a tax (named taksa In Hungarian) and do forced-labour (corvée) 
in return for the usage of the possessions (bona) given over to them. As opposed 
to the feudal services, the border guards refused that the bona given over for 
services be qualified as of seigneurial character by the administration.
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Határőrök szolgálónépei 1820-ban

Udvarhelyszék

Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb
települések lov. gyal- hőr. job. zsel. alzs. b. m. kh. kh. igás kézi jellem ző

1. Bardóc 1 - 1 0,125 - - 12 4 Rft taxa
1 1 1 0,125 - - 3 juhsajt

2. Bibarcfalva 4 - 4 - 0,5 - - 124
3. Erdő füle 1 1 0,375 - - - 52

3 1 1 0,125 0,125 - - - 10 Rft taxa
1 0,375 - - - 12

4. Kisbacon - 3 - 3 1 0,375 - - - 156
5. MHennány Az itt élő határőr-katonáknak nincs szolgálónépük.
6. Olasztelek - 2 - 2 - 0,25 - - - 56
7. Száldobos 1 - 1 - 0,125 - - - 28

2 2 - 0,25 - - - 56
8. Vargyas 11 - 18 - 7,5 - - - 499

11 - 11 - 3 - - - 244 3 Rft taxa
9. Telegdibacon - 4 - 4 - 0,5 - - - 208

Összesen: 14 30 1 49 3 13,625 0,125 - - 1447 17 R ft +  3 sajt
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Háromszék
Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb

települések lov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. b. m. kh. kh. igás kézi jellemző
1. Bikfalva 10 1 - - 1,4 4,5 1,5 52 -

- - - 20 - 19,6 - - - 1040
- 10 - 20 - 17,2 - - - 1040

2. Doborló 2 - - 3 - 14 - - - 156
- 4 - 4 - 20,4 - - - 208

3. Egerpatak 3 - - 5 - 2,625 - - - 260
- 3 - 3 2 1,25 - - - 156

4. Feldoboly 4 - - 5 1 3,5 - - - 260
- 4 - 7 2 3,25 - - - 364

5. Kisborosnyó - 5 - 8 - 2,75 - - - 624 Fonnak 32 fontot.
6. Kökös 8 - - 8 - 4,55 - - - 416 Kendermunka.

- 4 - 6 - 3 - - - 312 Kendermunka.
7. Lisznyó 8 - - 15 - 7 - - - 780 Kendermunka.

- 9 - 15 - 6,4 - - - 780 Kendermunka.
8. Sep.Magyaros 4 - - 7 - 4,775 - - 312 + 10 rft árenda
9. NaBorosnyó 3 - - .2 2 0,5 - - - 130

- 2 - 4 - 2,75 - - - 156 24 Rft. árenda
10. Szacsva 1 - - 2 - 3 - - - 104

- 5 - 5 1 4,75 - - - 260
11. Aldoboly - - 2 - 5 - 4,75 - - - 338

- 4 - - 6 - 2,75 - - - 312
12. lllyefalva - 3 - - 4 - 0,875 - - - 274
13. Killy én 1 - - 1 - 0,5 - - - 52

- 5 - 6 - 4,5 - - - 312
14. Szentkirály 4 - - 5 - 0,25 - - - 260

2 1 4 2 3,75 1 - 52 208
15. Szotyor 1 - - 2 1 1 - - - 104 Fonnak 6-8 fontot.
16. Árkos - 2 - - 2 - - - ? ?
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Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb
települések lov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. b. m. kh. kh. igás kézi jellem ző

17. Káinok 3 - 5 - 2,25 - - - 260 Fonnak 20 fontot.
- 4 - 4 - 1,75 - - - 208 Fonnak 16 fontot.

18. Kőröspatak Az itt élő határé r katonáknak nincs szolgálónépük.
19. Szemerja 4 - - - 5 - - - - ? Nincs adat.

- 8 - - 12 - - - - ? Nincs adat.
20. Sepsi- 5 - - - 7 - - - - ? Taxások, de nincs

szentgyörgy - 13 - 4 9 5,25 - - - ? adat a taksájukról.
21. Angyalos 5 - 1 3 1 1 3 - 52 156

- 1 - 1 - 0,25 - - - 52
22. Besenyő 1 - - - 1 - - - - ? Nincs adat.

- 1 - - 1 - - - - ? Nincs adat.
23. Sepsibodok 4 - - 4 - 2,4 - - - 208 Fonás, szövés 48 font,

- 8 - 8 - 3,6 - - - 416 150 sing.
24. Bodzafordulása A községnek nem volt határőr lakosa, ugyanis a határőrség megszervezése után alakult.
25. Eresztvény A községben élő határőröknek nincs szolgálónépük.
26. Gidófalva 2 - - 2 - 0,25 - - - 520 Fonniuk is kell 2-3

- 10 - 8 5 4,5 - - - fontot!
27. Étfalva 3 - - 7 1 7,25 - - - 364 A zsellérek szol-

- 6 - 3 3 2 - - - 156 gálata ismeretlen.
28. Komolló Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
29. Laborfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
30. Málnás 3 - - 5 1 1,4 - - - 260 Fonnak 50 fontot.

- 1 - 1 - 0,2 - - - 52 Fon 10 fontot.
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Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb
települések lov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. b. ni. kh. kh. igás kézi jellemző

31. Martonos 3 - 4 1 4,25 - - 208 A házatlan zsellé-
- 2 - - 2 - - - - ? rekre nincs adat.

32. Oltszem Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
33. Réty Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
34. Szentivány Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
35. Tálpataka Nincs adatunk róla, hogy Tálpatakán határőrök éltek volna.
36. Uzon 3 - - 3 - 0,6 - - - 156

- 4 - 4 1 1,8 - - - 208
37. Zalán ~ r - - 2 - 1,2 - - - 104 Fonnak 8, ill. 16,

- 4 - 4 - 1,2 - - - 208 összese 24 fontot.
38. Zoltán 1 - - 1 - 0,2 - - - 52
39. Albis 1 - - 2 1 1,5 - - - 104

- 6 2 - 4 2 6 0,375 208
40. Alsócsemáton 11 - - - 17 - - - - ? Barabás Antal két

- 13 - - 17 - - - - ? extraneusa 6 hold
6 szántót usuál.

41. Dálnok 9 - 1 - 16 0,5 3,5 1 52 ? Az alzsel lérek
- 2 - - 2 - - - - ? szolgálatára nincs adat.

42. 6 - 3 5 2,25 - - - 156 12 font fonás.
Felsőcsemáton - 7 1 6 1 - - - 52 4 font fonás.
43. Futásfalva 9 - 3 13 4,375 8,5 1 156 676 64 font fonás.

- 1 - 1 0,125 - - - 52 4 font fonás.
44. Ikafalva 6 - 5 - 1,625 - - - 260 Dienes Mózesnek egy

- 2 2 1 0,5 - - - 104 extraneus szolgál.
0,625 - ?
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Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb
települések lov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. b. m. kh. kh. igás kézi jellem ző

45. Maksa 1 - 2 - - - - ? Nincs adat.
- 3 - - 3 - - - - ? Nincs adat.

46. Alsótorja 6 - 3 - 6 5,25 8,625 0,25 156 ? Fonnak.
- 4 2 4 4 2,5 3,5 - 104 ? Fonnak.

47. Bélefalva 1 - 2 - - 2 3,75 - 104 -

48. Csomortán Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
49. Esztelnek - 7 - 6 3 3,775 - - - 312 Taksát is adnak.
50. Felsötoija - 2 - 1 - 0,25 - - - 52 Egy extraneus

0,375 - ? katonát szolgál.
51. Kurtapatak 1 - - 1 - 1,375 - - - 52

- 1 - 1 - 0,4 - - - 52
52. Pólyán 9 - - 19 - 6,1 5,125 2 ? ? A katonák szolgálói

- 8 - 11 - 3,6 - - - ? taksások.
53. Szentlélek Bárczi Antal kapitányon kívül határomé < nincs szolgálónépe.
54. Kézdialmás 2 - 2 - - 3 0,375 - A katonák szolgálói taksások. Nincs

- 2 - 2 - 1,4 - - pontos adat.
55. Lemhény 7 - 6 4 6 7 8,125 1,5 312 832

- 8 1 4 3 3 3 0,75 52 312
56. Kézdimartonos 5 - 1 6 7 6 - 1,25 A szolgálók taksát

- 11 - 10 1 5,2 - - fizetnek.
57. K-Nyújtód 8 3 1 3 8,5 4 156

9 9,125 936
58. Oroszfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
59. Osdola 3 - 2 2 - 1,5 2 0,25 12 Rft. taksát fizetnek.

0,25
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Határőr Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek Szántó Rét Robot Egyéb
települések lov. gyal- hőr. job. zsel. alzs. b. m. kh. kh. igás kézi jellemző

60. Szászfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
61. Szentkatolna - - 8 - 13 1 8 - - - 416
62. Bereck 19 - - 36 - 14,6 - - - - Postálkodnak a

- 95 - 144 - 45,2 - - - - városnak és 2548 Rft 
taksát fizetnek.

63. Bita Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
64. Hotolyka - - 4 - - 5 - - - - 208
65. KVásárhely - 40 - - 62 - - - - - Taksát fizetnek.
66. Lécfalva 1 - - 1 - 0,5 - - - 52

- 2 - 2 - 2 - - - 104
67. Márkosfalva 3 - - 5 - 1,125 - - - 260

- 1 - 1 - 0,125 - - - 52
68. Martonfalva - - 7 1 7 - 5 2,5 - 52 364
69. Mátisfava 1 - - 1 - 0,125 - - - -

70. Várhegy E faluban nincs nyoma a határőrségnek.
71. Gelence - - 11 1 7 10 12,25 14,875 6,25 A legkülönbféle módon szolgálnak
72. Haraly Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
73. Hilib Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
74. Imecsfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
75. Ko vászna 1 - - - 1 2,5 3,5 0,5 - - Taksát fizetnek.

- 10 - - 13 - - - - -

76. Páva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
77. Petőfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
78. Tamásfalva - 1 - - 1 - - - - -

79. Zabola Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
80. Barátos 2 - 1 - 1 1 1,25 0,5 - ?

- 14 - 18 - - - - ?
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Határőr
települések

Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek 
b. m.

Szántó
kh.

Rét
kh.

Robot Egyéb
jellemzőlov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. igás kézi

81. Cófalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
82. Kőrös Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
83. Páké Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
84. Papolc Divéky Antal generális, Kiss Mihály kapitány. Katonai funduson él 21 házatlan zsellér.
85. Szörcse Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
86. Telek 1

1 -
1

1
0,25

- - -
52 Csia Sámuel egy 

jobbágya gyalog katona, 
usuál 3,25 hold rétet.

87. Zágon Divéky Antal generális. Katonai íunduson ül 23 házatlan zsellér.
88. Bárót Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
89. Bodos Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
90. Bölön Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
91. Középajta Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
92. Корее Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
93. Miklósvára Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
94. Nagyajta Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
95. Sepsibacon Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
96. Szárazajta Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
97. Zalánpataka Zalánban igen, de Zalánpatakán nincs nyoma határőröknek.

Összesen: 193 366 40 34 570 281 353,45 98,5 21,5 1612 18162 + 2594 Rft. taksa
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Csík-, Gyegyó- és Kászonszék

Határőr
települések

Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek 
b. m.

Szántó
kh.

Rét
kh.

Robot Egyéb
jellemzőlov. gyal. hőr. job. zsel. alzs. igás kézi

1. Csíkkarcfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
2. Csíkmadaras 1 - 1 1 2 1,5
3. CsMádéfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
4. Csíkrákos Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
5. CsStDomokos Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
6. CsStMiklós 1 - - 1 0,4
7. CsStTamás Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
8. Tapioca Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
9. Várdotfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
10. Vacsárcsi Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
11. GyAlfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
12. Csomafalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
13. Ditró Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
14. Killyénfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
15. Maroslaka Bajkó Ferenc kapitány
16. GyRemet Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
17. Szárhegy 6 2 3 - 4,5 3,25 1 4 О о -pb

18. GyStMiklós Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
19. Tekerőpatak Zillich János kapitány
20. GyÚjfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
21. Várhegy E faluban nincs nyoma a határőrségnek.
22. Vasláb E faluban nincs nyoma a határőrségnek.
23. Bánkfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
24. Borsova Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
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Határőr
települések

Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek 
b. m.

Szántó
kh.

Rét
kh.

Robot Egyéb
jellemző

25. Csatószeg 1 - 1 0,25 0,5 1 14 52
26. Csekefalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
27. Csíkcsicsó Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
28. Csobotfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
29. Csomortán Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
30. CsDánfalva Beczmond hadnagy.
31. Göröcsfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
32. CsJenőfalva 1 - 1 - - - - Egy juhhaszna.
33. CsStMihály Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
34. Szépvíz Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
35. Kozmás Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
36. Lázárfalva E faluban nincs nyoma a határőrségnek.
37. MÚjfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
38. CsMindszent Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
39. CsStGyörgy Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
40. Szentimre Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
41. Szentkirály 3 - - - 5 - 3 - “ -

70
5 rénes ft taksa

42. Szentlélek 1 - - 2 - - 2 5 2 52
52

43. Szentsimon Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
44. Tusnád Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
45. Csíkdelne Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
46. Csíkverebes E faluban nincs nyoma a határőrségnek.
47. Zsögöt Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
48. Kászonaltíz Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
49. Kászonfeltíz 4 - 9 3 2,25 - - 30 11 barom túró
50. Kászonimpér Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
51. Jakabfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
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Határőr
települések

Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek 
b. m.

Szántó
kh.

Rét
kh.

Robot Egyéb
jellemző

52. Kújfalu Az itt élő határőröknek nem volt szolgál ónépük.
53. Pálfalva Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
54. CsStMárton Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.

Összesen: 11 - 7 6 18 4 13,4 10,75 8,5 196 336 5 rft. + egyebek

Aranyosszék

Határőr
települések

Sz. határőrök Szolgálónépek Beltelek 
b. m.

Szántó
kh.

Rét
kh.

Robot Egyéb
jellemzőlov. gyah hőr. job. zsel. alzs. igás kézi

1. Bágyon 11 - 4 11 3,5 - - 249 10 rft. + őrködés
2. Csákó Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
3. Dombró 4 - 4 - 2 - - - 10 alkalomszerűen
4. Hidas 1 2 0,375 1 rft. taksa

A határőrök 11 telket 
usuáltak.

5. Mohács Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.
6. Önnényes Az itt élő határőröknek nem volt szolgálónépük.

Összesen: 16 10 11 5,875 - - - 259 11 rft + egyebek
Szék
szol

elyföld
gálóné

i határőrök összes 
pei és szolgálataik

Udvarhelyszék 14 30 - 1 49 3 13,625 0,125 - - 1447 17 rft.
Háromszék 193 366 40 34 570 281 353,45 98,5 21,5 1612 18162 2594 rft.
Csík-,Gyergyó. 11 - 7 6 18 4 13,4 10,75 8,5 196 336 5 rtf.
Aranyosszék - - 16 - 10 11 5,875 - - - 259 11 rft.

Mindösszesen 218 396 63 41 647 299 386,35 109,375 30 1808 20204 2627 rft. + egyebek
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Lukács Olga

Az 1849-es oktatási „Entwurf’ 
és az erdélyi református egyház

Az önkényuralom évtizede a magyar és általában a Habsburg-birodalom terüle
tén az oktatás átszervezésének volt a korszaka.

1848 tavaszán Bécsben is petíciók sürgették az oktatás színvonalának eme
lését. A mozgalom nyomására március 27-én a császár kinevezte az első okta
tásügyi minisztert, Franz von Sommeruga lovagot, aki a reformok előkészítésé
vel Franz Exnert, a prágai egyetem filozófiatanárát és Hermann Bonitzot1, po
roszországi klasszika-filológust bízta meg. Exnernek van nagyobb érdeme a 
munkában, aki nagy műveltségű és széles látókörű herbertiánus volt2 Ő foglalta 
írásba a miniszternek több tekintetben is liberális reformeszméit az „Entwurf der 
Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in Oesterreich“ (Az ausztriai 
közoktatás alapvonásainak terve.) című programot.3 Ezt a tervezetet az 1849. 
november 6-i körlevelében küldi el a közben megválasztott Thun oktatásügyi 
miniszter4 Magyarországra is, kissé módosított címmel. Előbb németül: 
„Grundzüge für die provisorische Organisation des Unterrichtswesens in dem 
Kronlande Ungarn“, majd 1850-ben magyarul is: „A magyarhoni korona
országban az oktatási ügy ideiglenes létszeresítésének alapjai“ címmel.5 Thun 
miniszter néhány hónappal később e tervezetnek a kibővített formáját is közzé

'Hennann Bonitz (1814-1888) Berlinből hívták meg a bécsi egyetemre
2Franz Exner ( 1802-1858), már jogi tanulmányai alatt érdekelte és mélyen hatott rá 
Herbait pszichológiája. Filozófiai tanulmányát jogi tanulmányai után is folytatta. Már 
1827-től helyettesként tanított a bécsi egyetemen, 1831-től pedig Prágában a filozófia 
tanára. Iskolaszervezéssel is foglakozott, a különböző német államok neohumanisztikus 
középisklái voltak rá hatással. (Herbait pszichológiáját és filozófiáját lsd: Fináczy Ernő: 
Herbait élete és pedagógiája. Bp. 1932, uő.: Neveléselméletek а XIX. Században. Bp. 
1934,81-102.0.
ъFelkai László -Zibolen Endre\ A magyar nevelés története II. Bp. 1993. 9. o.
4 Thun hatásköre kiterjedt a katonai határörvidéki iskoláktól az egyetemig minden okta
tási intézményre. Tiroli eredetű cseh arisztokrata családban született és már korábbi 
írásaiból is kiderült magyarellenessége. Egy évtizednél hosszabb hivatalviselését kleri
kális beállítottság és a birodalmi centralizmus feltétlen szolgálata jellemezte. Geringer 
már 1849 augusztusában tájékoztatta őt a magyarországi oktatásügyi állapotokról. 
’Gyűjteménye a Magyarország számára kibocsátott legfőbb Manifestumok és Szózatok, 
valamint a cs. Kir. Hadsereg főparancsnokai áltat kiadott Hirdetmények. Hivatalos kia
dás. Buda, 1849. 212.
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tette az „Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in 
Oesterreich“ (Tervezet az ausztriai gimnáziumok és reáliskolák megszervezésé
re), címmel.6A munka a nyolcosztályossá fejlesztett gimnázium és a reáliskolák, 
valamint gimnáziumok szervezeti felépítését, tantervét foglalta magában. E ter
vezet a következő években rányomta bélyegét mind a magyarországi, mind az 
erdélyi közoktatásügy fejlesztésére.7 A dokumentum normatív jellegű részeinek 
szerzője Exner, míg az instruktiv fejezetek többnyire Bonitz munkái.

A terv három és fél száz oldalas munka.8 Szervezeti vonatkozásban a legje
lentősebb újítása az addigi hatosztályos gimnáziumok nyolcosztályossá bővítése, 
az érettségi vizsga meghonosítása és a reáliskolák létrehozása. Ez azt jelentette, 
hogy a korábbi hatéves gimnáziumot egyesítette a felsőfokú tanulmányokra fel
készíteni hivatott, kötelező „filozófiai“ tanfolyam két esztendejével.9 10 11 A gimná
zium két, önmagában egységes részre oszlott: Az I-IV. osztállyal működő al
gimnáziumra és az ezt követő V-VIII. osztályos kiegészítő főgimnáziumra. Az 
előző szükebb körű, de befejezett műveltséggel látta el a gyakorlati pályára lé
pőket és ugyanakkor egyben megalapozta a főgimnáziumot is. A főgimnázium 
alaposabb képzéssel a felsőbb fokú tanulmányokra készített elő.

A tantárgyak közt első helyen szerepelt a hittan, azt követte a két klasszikus 
nyelv, a latin és a görög, valamint a német és az anyanyelv. Továbbá szerepelt a 
történelem1' es földrajz, a mennyiségtan, a természetrajz, a természettan, és a 
bevezetés a filozófiába. nA tanterv a nevelés céljául a müveit, nemes jellem ki
alakítását tűzte ki célul. 12A terv értelmében az I. osztályban kezdődő latin és a 
III. osztályban induló görög tanításával nagy szerepet biztosított a klasszikus

6 Az irodalomban Organisationsentwurf-ként is gyakran előfordul.
1Zibolen Endre: Az Entwurf, in: Magyar Pedagógia, 1984/2, 149.0. 
sEntwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich.Vom 
Ministerium des Kultus und Unterrichts. Wien, 1849. A tantárgyak felsorakoztatásának
kivonatát Klamarik János is közzétette magyarul: A magyarországi középiskolák újabb 
szervezete történeti átvilágításban. Budapest. 1893. 122-127. o.
9 Felkai-Zibolen. A magyar nevelés II. 427.o.
10 A történelem anyaga az algimnáziumokban és a főgimnáziumokban koncentrikusan 
épül fel. Az alsó osztályokban az ókor és a középkor tanítása után Ausztria története 
következik. A Habsburg ház története áll a középpontban a főgimnáziumi osztályok 
egyetemes történelmi anyagában is, ami nagy mértékben sértette a Habsburg hatalom 
alatt álló népek nemzeti érzését. A nemzeti történelem önálló tanulmányozásának 
mellőzése volt a későbbiekben az Entwurffal szembeni egyik legnagyobb ellenszenv 
forrása.
11 Érdekességként jegyezzük meg, hogyan oszlott meg az órák száma. A nyolc osztály 
186 órájából 16 jutott a hittanra, 47 a latin, 8 a görög, 25 a német (ill. az anyanyelv), 25 
a történelem és a földrajz, 22 a matematika, 2 1 a  természettudományok, 2 a filozófiai 
oktatásra. Az összóraszám rövidesen emelkedett, és 49 jutott a latinra. Ha az órák számát 
alaposan elemezzük, akkor kitűnik az, hogy a nyelv-, irodalom, - történelem és matema- 
tikai-természettudo-mányi tanulmányok igazi elosztásáról mégsem beszélhetünk.
12 Entwurf, 2-5.0.; Zibolen Endre: Entwurf der Organisation der Gymnasien und 
Realschulen in Oesterreich. In. Pedagógiai Lexikon, 367 . o.
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műveltségnek, szem előtt tartva a humán- és realtárgyak egyensúlyának el
vét. 13Az addiginál kiemeltebb formában és nagyobb gonddal számolt a matema
tikai tárgyak és természettudományok tanításával. Algimnáziumot önállóan is 
lehetett szervezni, főgimnáziumot viszont nem. Főgimnázium szervezéséhez 
legalább 12, az algimnáziumhoz 6 tanári állás volt szükséges.

A tervezet szerint a gimnázium lehet nyilvános vagy magánjellegű. A kettő 
közötti különbség az volt, hogy a nyilvános gimnáziumok állam-érvényes bizo
nyítványokat állíthatnak ki, érettségi vizsgákat tarthatnak és próbaévre tanárje
lölteket foglalkoztathatnak. A magángimnáziumok növendékei viszont állam
érvényes bizonyítványt csak nyilvános gimnáziumban szerezhetnek. A teljes, 
vagy nagyobbrészt nyilvános alapokból fenntartott gimnáziumok állami gimná
ziumnak minősülnek. Nyilvánossági jogot a közoktatásügyi minisztérium adhat, 
attól függően, hogy a gimnázium berendezkedése mennyiben nyújt biztosítékot a 
jövő teljesítményeit illetően.

Az érettségi vizsga bevezetése számított a tervezet egyik legjelentősebb in
tézkedésének. Nem véletlen az, hogy az Entwurf összesen 122 paragrafusa közül 
11 erről intézkedik. Minden nyilvános gimnáziumban minden év végen kötele
zővé vált az érettségi vizsga megszervezése, az illetékes iskolatanácsos elnökle
tével. A terv szerint érettségi vizsgát kellett tennie mindenkinek, aki rendes hall
gatóként valamely egyetemet akart a továbbiakban látogatni.14

Az államon kívül gimnáziumot tarthatnak fenn püspökök, szerzetesrendek, 
községek, egyházi és világi testületek, valamint magánszemélyek is. Az előírt 
feltételek esetén az ilyen gimnáziumok nyilvánossági jogot nyerhetnek. De a 
terv szigorúan előírta azt is, hogy ezek államsegélyben csak akkor részesülhet
nek, ha működésűkre igazolt szükség van.15

A gimnáziumok közvetlen vezetője az igazgató,16 akit munkájában a tanári 
kar támogat. Minden iskolai év végén zárójelentést kellett írnia, amelyhez csa
tolnia kellett: „az egyes tanárokra vonatkozó észrvételeit és azokat a javaslatait, 
amelyeket az iskola és a tanárok érdekében szükségesnek ítélt.“17 Közvetlen 
felettese pedig a területileg illetékes iskolatanácsos, és ő áll kapcsolatban a szü
lőket képviselő „tanbizottsággal“. A világi hatóság küldi ki a „községi gimnázi
umi választmányt“. Tagjai a tanításon bármikor megjelenhetnek és esetleges

13 Entwurf, 5- 10.о.
14A tervezet következő paragrafusai szabályozzák a vizsga lebonyolítását. Meghatároz
zák tárgyait, az írásbeli és szóbeli vizsgák rendjét, a követelményeket, a bizonyítvány 
kiállításának módját. Sőt, még a javító vizsgákról is intézkednek. Entwurf, 78-82. §.
15 A gimnáziumra vonatkozó általános határozatokat az Entwurf 1-16. §-a tartalmazza.
16Az igazgató funkciójára szolgáló adalékokat Thun 1852. auguztus 31-i rendeletében 
olvashatunk.: „Az igazgatónak a maga ügyességét, derékságát nem az irodai ügyek gon
dos, de időrabló kezelésében - melyek rendet igényelnek ugyan, de csak a szükségesekre 
szorítandók -, hanem abban kell kimutatnia, hogy tudományos ismeretével és neveléstani 
tapasztalatával az iskola gyarapodását előmozdítani képes.” Dóczi Imre : Az újkori 
gymnázium. A debreceni ev. Ref. Főgymnazium értesítője az 1894/95. iskolaévre. 274.o.
l7Entwurf, 92.0.
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észrevételeikkel az iskolatanácsoshoz fordulhatnak. A gimnázium közvetett 
vezetője tehát az országos iskolatanács, 18amely minden év végén jelentést küld a 
minisztériumnak, az iskolák zárójelentésével együtt. A legfelső vezetést a mi
nisztérium látja el, amely évente beszámoló jelentést tesz az uralkodónak és 
gondoskodik a jelentés közzétételéről.

A hatosztályos reáliskola is két részből állott: a 2-3-4 osztállyal szervezhető 
alreáliskolákból és az erre épülő háromosztályos reáliskolából. A tőkés társadalomban 
kialakuló gyakorlati szükségleteknek megfelelően, az első az iparos- és kereskedőpá
lyára, az utóbbi a műszaki tanulmányokra készített elő. A reáliskolák tanulói nem 
érettségivel, hanem záróvizsgával fejezték be tanulmányaikat. A szervezők az ilyen 
iskolát a vagyonosodó polgárság gyermekeinek szánták. Három osztályos alreáliskola 
önállóan is szervezhető volt, foreáliskola viszont nem.19

Az újtípusú gimnázium megszervezése anyagi természetű fejlesztést is megkö
vetelt. A már említett tanárok számának előírásával, valamint azzal, hogy működésé
nek engedélyezésében előírta a szemléltető eszközök, fizikai és természetrajzi gyűjte
mények, térképek beszerzését. Ugyancsak nehézséget jelentett a nyolc osztály befoga
dását lehetővé tévő termek, és a tanári lakások biztosítása is.20Thun nem is titkolta azt, 
hogy az Entwurf bevezetésével a magyar gimnáziumok és főiskolák visszaesésére 
számított.

Az 1850. szeptember 7-én kelt miniszteri rendelet annyi engedményt tett, hogy 
azok a gimnáziumok, amelyek eddig működtek, de nem tettek eleget a feltételeknek, 
az induló tanévben még érvényes bizonyitványt adhattak ki. Amennyiben a jogukat 
fenn akarták tartani, úgy alkalmazkodniuk kellett az új rendhez.21

Az Entwurf elgondolásainak egy része szerepelt a rendi országgyűlések na
pirendjén, de a feudális viszonyok között nem valósulhatott meg.22

A magyar sajtó hamarosan tájékoztatott a tervezetről, 23és 1850-ben rövid 
változatát is közzétette magyarul „Tanrendszerterv a gymnasiumokat és

18A gimnázium vezetésére vonatkoznak az Entwurf 108-122.§ intézkedései.
19 A kétéves,- egy elméleti és egy gyakorlati évből álló alrealiskolát,- csak népiskolához 
csatolva lehet szervezni. Az ekként 3+3 osztályból álló főreáliskola uralkodó tantárgya a 
rajz, összesen heti 36 órában. Utána következik az anyanyelv, heti 27 és a második élő 
nyelv, heti 26 órával. Heti 25 órát kap a matematika, 19 órát a földrajz és történelem, 
szintén 19-et a természetrajz, 12 órát a hittan és 6 órát as szépírás tanítása.
20 Josef Schermaier. Geschichte und Gegenwart des allgemeinden Schulwesens in 
Österreich. Wien. 1990.133-152. o.
2XZibolen Endre: Az Entwurf kiterjesztése Magyarországra, in: Magyar Pedagógia, Bu
dapest, 1984/4. 432.0.
22 Vö. Mészáros István: Két Ratio Educationis: Kiteljesedés vagy hanyatlás? In: magyar 
Pedagógia Bp. 1985, 190-204.o.; uő.: Oskolák és iskolák, Bp. 1988. 18-28. o.; Madzsar 
Imre-. A magyar közoktatás az abszolutizmus korában. In: Magyar Pedagógia, Bp. 1920. 
72- 77.0.; Kosáry Domokos-. A felvilágosult abszolutizmus oktatásügyi reformjai. In: 
Horváth Márton fősz.: A magyar nevelés története, I. Bp. 1988. 143-257.0.; Kalmarik 
János-. A Magyarorzági középiskolák újabb szervezete történeti átvilágítással. Bp. 1893. 
118-122.0.; Fazakas Ist\>án: Vallás és neveléspolitika Erdélyben. Csíkszereda, 2003. 
103-153.o.
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reáliskolákat illetőleg, közzétéve a bécsi cultus- és oktatásministerium által tö
mött kivonatban fogalmazva“ címmel.23 24 25

Magyar és erdélyi vonatkozásban a szabadságharc eseményei nemcsak az 
oktatás korszerűsítését akadályozták meg, hanem még a forradalom előtti viszo
nyokhoz képest is visszaesést jelentettek az iskoláztatás területén is.23 Tanárok, 
diákok közül sokan a honvédségben harcoltak és számos iskolaépületet katonai 
célokra foglaltak le.

Az iskolák az Entwurfhak és az általa előírt normáknak nehezen tudtak megfelel
ni és eleget tenni. A rendelet önmagában véve a haladást szolgálta, a modem oktatási 
rendszert alapozta meg, és elgondolásai az abszoltizmus bukása után alkalmassá tették 
a középfokú oktatást a polgári társadalom szabta követelmények kielégítésére.26 Nagy 
hibája ellenben az volt, hogy intézkedéseivel megsemmisítette az addig fennálló pro
testáns iskolai autonómiát. A szigorú feltételeknek a protestáns egyházak már csak 
szűkös anyagi helyzetük miatt sem tudtak eleget tenni. Ennek következtében a híres 
kollégiumok magánintézetek szintjére süllyedtek, és nem adhattak ki államilag elfoga
dott bizonyítványt, ami fokozatos leépülésükhöz vezetett.27 Mindez joggal váltotta ki a 
magyar tanügyi közvélemény ellenállását. Az Entwurffal szembeni ellenszenvet fo
kozta azoknak a külföldi tanároknak az alkalmazása, akik a német nyelv ismeretével 
megfeleltek az előírásoknak. 28Az ellenállás nagy méreteket öltött és az iskolai auto
nómiáért folytatott harc összefonódott az egyház szabad tevékenységéért folytatott 
harcával. Ebben az ellenállásban Révész Imre volt az egyik kiemelkedő egyéniség.29

A kormány külön csapást mért a protestáns iskolákra, amikor elrendelte, 
hogy a magániskoláknak is határozott felekezti jelleggel kell bírniuk. Ugyanak
kor elrendelte azt is, hogy a katolikus iskolák felvehetnek nem katolikus diáko
kat, ellenben más vallású iskoláknál ez a viszonosság nem érvényesült. Radikális 
intézkedés volt az is, hogy 1857 végétől megtiltotta a zsidó tanulóknak protes
táns intézettekbe való felvételét.30

23 Religió. Buda, 1849, november 4. és 8.
24 Religió. Buda, 1850. március 24. A piarista névtelen szerző, Szabóky Adolf jóhisze
műen kijelenti, hogy iskoláink elhagyatottsága folytán „ elkerülhetetlen szükséges ezen 
az emberiséget, illetőleg a hazát közelebbről érdeklő ügyet ápoló kezekkel felkarolni, és 
örömmel kell fogadni minden jobbat Ígérő reformot.”
25 Bíró István-Bucsay Mihály: A magyar református egyház története. Sárospatak, 
1995.359-361.0.; Mihály Bucsay: Der Protestantismus in Ungarn. Wien, 1979. 92.о.
26 Mészáros /.: Oskolák és iskolák, 29-32.
27Lásd az iskolák átszervezésének folyamatát Eilend József. A sárospataki főiskola és az 
Entwurf. In: Magyar Paedagogia. 1914. 557-615.0.; Bariska István: Az Entwurf és a 
kőszegi bencés algimnázium (1850-1853).
2%Szilágyi István: A gimnáziumi oktátásügy története a Magyarországi helvét 
hitvallásuaknál. Sárospatak, 1861. 75-103.o.
29 Lásd írásait iskolaügyben: Adalékok a magyar protestáns iskolák autonómiájának
történetéhez. Debrecen, 1870. A magyar protestáns egyház jogviszonya saját iskoláihoz. 
In: Vélemény a magyar protestáns egyházalkotmány fő pontjai felett különös tekintettel 
a jövendő törvényhozásra. Debrecen, 1857. 33- 45.o. 
v>Berzeviczy A:. Az abszolutizmus II. 140. o.
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Nagykőrös vállalta elsőnek, hogy a jórészt saját anyagi forrásából fenntar
tatott iskoláját az Entwurf előírása szerint nyolc osztályos gimnáziummá fogja 
fejleszteni. ígéretének eleget téve, Magyarországon 1853-ban a protestáns isko
lák közül elsőként kapta meg a nyilvánossági jogot.311859-ben Magyarországon 
- nem soroljuk ide az erdélyi iskolákat, ahol más fejlődési vonal bontakozott ki - 
nyilvánossággal rendelkező joga volt 12 katolikus jellegű állami iskolának. 8 
községi iskolát és 36 gimnáziumot tartottak fenn érsekségek és tanítórendek. A 
reformátusoknak 6, az evangélikusoknak 5 gimnáziumuk rendelkezett nyilvá
nosságijoggal. Az összesből 16 volt német tanítási nyelvű.32

A forradalom leverése után a kormánynak egyik elsődleges gondja volt az 
erdélyi iskolák beindítása. Az október 31-i 1180. számú leiratában a Katonai 
Parancsnokság arra kérte a Főkonzisztóriumot, hogy intézkedéseket hozzon, 
hogy november 15-én minden iskolában megkezdődhessen a tanítás.33 Nagy 
Elek mint közvetítő kolozsvári biztos 1849. november 5-én felkéréssel fordul az 
erdélyi református főtanácshoz és ellenőrzi azt, hogy az iskolákban beindult-e a 
tanítás. Kérték, hogy figyeljenek az iskolák minőségére, és kérjék fel a tanítókat 
arra, hogy az iskolákban ne politizáljanak, akik pedig ezt a korábbiakban, a for
radalom alatt tették azok az oktatásból zárattassanak ki.34Az intézkedés követ
keztében nem egy esetben megvonták a tanárok működési jogát, akik valamilyen 
formában - főleg a sajtóban - a forradalmat szolgálták.35

Az előző fejezetben utaltunk arra, hogy az Erdélyi Református Egyház al
kotmányos szervei ,engedmény elfogadásával már 1850 tavaszán elkezdhették 
munkálataikat. Az első „népes“ ülés magánakWohgemuth Lajosnak közbenjá
rására történt. 36A gyűlés megtartása csak b. Kemény Ferenc megérkezésétől 
függött, amelyre 1850 márciusában került sor. A fontos „kérdés“ a tanügyre

31 Szatmári Judit : Török Pál útja a püspökséghez 1850-1860. In: Fiatal egyháztörténé
szek kollokviuma. Szerk. Kása László. Budapest, 109.o.
32Az adatokat Felkai Lászlótól vettem. Felkai -Zibolen. A magyar nevelés, 42.o.
33ErdRefLvt. FkLvt. 1849/3.

34 Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári Gyűjtőlevéltára. (A továbbiakban: 
ErdRefLev. ) Főkonzisztóriumi Levéltár (A továbbiakban: FkLvt.) 1849/31. A felkérést 
a főtanács az illető iskolákba továbbította. ErdRefLev. FkLvt 1850/9, a kolozsvárinak, 
31/1850 a szászvárosinak
35 ErdRefLvt. FkLvt. 1849/3. „Tanítóknak, kik a közelebbi forradalom alatt, abban bár 
legkevésbé is részesek voltak, a tanítástól és az ifíuság nevelésétől tellyesen 
kizarattatniok kell, és inkább semmi oskola, mintsem rossz legyen, ennélfogva felelőség 
allati köteleségemmé tétetett a leendő oktatásra megbízott Tanítók Politikai iránnyára 
felügyelni - minélfogva: Fel szollitom az Egyházi Tisztelt Tanácsot hogy a hatósága 
alatti oskolákról, és azok Tanítóiról a mennyiben azok az én kerületemhez tartoznának 
engem ezen felsőbb rendelet pontos figyelemben tartása mellett minél elébb tudósítani 
szíveskedjék.” A tanárok meghurcoltatására példa a Szilágyi Ferenc kolozsvári tanár 
körüli vita. ErdRefLev. FkLvt 1850/128; 1850/24; 1850/26. A későbbi években is hang
súlyt kap a politizálás megtiltása. ErdRefLev. FkLvt. 1852/366.
36ErdRefLev. FkLvt, 1850/32
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vonatkozott37, é s az Entwurf szerinti újraszervezésére. Thun Leo kultuszmi
niszter Heufler Lajos miniszteri titkárt küldte ki Erdélybe a népoktatás és a kö
zép- és felső iskolák ügyének rendezésére. 1850 tavaszán császári pátenssel köz
zétették a „Grundsätze für die Organisirung des Unterrichtswesens in 
Siebenbürgen“-^ („Az erdélyi iskolai oktatás megszervezésének az alpjai“) c. 
rendeletet.38

A rendelet az Entwurfhak rövidített változatát tartalmazza a helyi adottságokhoz 
alkalmazva Említésre méltó az l.§, amely azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az 
államnak felügyeleti joga van a nevelés és a tanítás felett és, e joga még a magánne
velés területére is érvényes. A tervezet 7.§-a arról biztosítja a különböző nemzeteket, 
hogy iskoláik működését szükségleteiknek megfelelően engedélyezi és abban az 
arányban, amilyenben azokat anyagi feltételeik biztosítani tudják. A tervezet megen
gedi minden országrészben az anyanyelven történő oktatást.39

Heufler első ízben báró Kemény Ferencet, a református egyházi tanács el
nökét kereste meg 1850. június 14-i felkérésével, mivel az „oskolai igazgatás az 
egyházi tanáts kezeibe van.”40 Ebben a leiratban közölte, hogy a középiskolákra 
nézve a rendezés elvét az Organisation Entwurf alapján szeretné beindítani, 
amelyet a Főkonzisztórium részletesen ismer. Elsősorban a kollégiumok ügyét 
szerette volna rendezni, mivel még a „népiskolák újjáalakítását még nem vette 
munkába.”41 Emiatt ezirányban csak a professzorok minősítésének és a négy 
főiskola alapjainak a kimutatását kérte be, valamint az iskolákban használt 
könyvek listáját és jelezte azt, hogy miniszteri jóváhagyás nélkül semmiféle 
tankönyv nem használható.Az évenkénti kimutatást egyébként az elkövetkezen
dő időre általánossá tették.42A gimnáziumok ezutáni szervezésének céljából 
pedig a következő kérdésekre szeretne válaszokat kapni: „1. Miből állanak a 
gymnázium jövedelmei és kiadásai? 2. Mennyiből áll a személyzet állapota és 
mennyire van minden egyén kimivelve, mely tekintetbe nagy méltóságod az ide 
mellékelt minta szerént tanítóra vonatkozólag készített kimutatást. 3. Mely 
gymnásiumok szükségesek? 4. Mely szükségesnek elismert gymnásiumok lehet-

37ErdRefLev. KkLvt. 1851/208.
38ErdRefLev. FkLvt. 1850/40.
39 ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. „l.§. Der Staat übt daß Recht der Oberaussicht über 
Unterricht und Erziehung. Diese Ausübung wird sich zunächst allerdings auf 
Unterrichts-und Erziehungs Anstalten erstrecken... 7.§. Im Verhältniß zu den 
versschedenen Nationalitäten sind die Schulen so einzurichten, daß den Bedürfnissen der 
einzelnen Volkstämme in ihrer Eigentümlichkeit möglichte Rechnung getragen wird. 
Der Unterricht in der Volkschule ist daher, wenn nicht die Mischung der Nationalitäten 
in einem Ortees theilweise unmöglich macht, in der Muttersprache zu erthei len. In den 
Mittelschulen kann jede Landessprache auch Unterrichtsprache sein...”
40ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. A leiratot Heufler német mellett magyar nyelven is meg
küldte. Terjedelme miatt beszámoztam az oldalakat, és az elkövetkezendőkben a 
hizvatkozások során az oldalszámokat is fogom jelölni.
41ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 1.
42 ErdRefLev. FkLvt. 1852/40. A Főkonzisztórium hivatkozik a kormány 3405-314 sz. 
leiratára, melynek alapján kéri az évenkénti statisztikai kimutatást.
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nek eddigi segédeszközeiknél fogva also vagy felső gymnasiumok a terv értelme 
szerint. 5. Jövendőre nézve melyik status gymnasium- melyik nyilvános, melyik 
privat gymnasium gyanánt tekintendő. 6. Melyik eltörlendő ? 7. Lehet-é az él- 
törlendő gymnasiumok eddigi javait a fennmaradók javára fordítani?”43

Ugyanebben az iratában, Heufler, az ország sajátos heyzetét tekintetbe vé
ve, azzal a javaslattal fordul b. Kemény Ferenc elnökön keresztül a Főkonzisz- 
tóriumhoz, hogy a gimnázuimokban tanítsanak három nyelvet, a magyart, a né
metet és a románt, mivel a végzősök papi, orvosi vagy más országos hivatalok
ban fognak elhelyezkedni, és e három nyelv ismeretére szükségük lesz. Azért, 
hogy a német, ill. román nyelvek elsajátítása kivitelezhető legyen, azt a javasla
tot tette, hogy a nyolcadik előírt osztály mellé - a helyi adottságok miatt - vezes
senek be egy kilencedik osztályt is. 44 45Annak érdekében, hogy az erdélyiek ta
nulmányaikat ugyanannyi idő alatt fejezzék be, mint a birodalomban más helye
ken, az egyetemi tanulmányévet eggyel kevesebbre tervezzék. A felsőgimnázi
umok utolsó tanfolyamát a kollégiumok bölcsészeti évei jelentenék. A jogtudo
mányok területén azonban más lenne a helyzet. Ott ugyanis a kormánynak az a 
szándéka, hogy az eddig mind a négy kollégiumban tanított jogtudományt egy 
tervezett bölcsészeti és jogi fakultáson vonják össze. A jogi fakultás tervét azon
ban csak a katolikusokkal közösen44 látják kivitelezhetőnek.

A Főkonzisztórium népes gyűlése foglalkozott az elébe terjesztett ügyek
kel46 és az 1850. július 18-án kelt átiratban közölte a döntéseket.47

Az 1846-os számadások alapján tették a jelentéseket. Ebből a jelentésből a 
következő adatok derülnek ki: a református felső tanodákon kívül, 12 olyan is
kola létezett, amelyek algimnáziumoknak feleltek meg. Ezen kívül létezik 536 
vegyes iskolafiúk és leányok számára, valamint külön 50 leány népiskola, ame
lyekben együttvéve 14.254 gyermek tanult. Ezekben az iskolákban 628 tanító 
működött, akiknek összfízetése 35.178 korona forintot tett ki. Ez az arány fejen
kénti 56 korona forintot jelentett évenként. Hangsúlyozni szeretném, hogy az 
anyagiak bemutatása a forradalom előtti állapotokat tükrözik. Az évenkénti 
anyagiakról szóló beszámolót a kormány sürgette, mivel az előző évi jegyző

43 ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 2-3.
44ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 4. Ez azt eredményezné, hogy négy év lenne az 

algimnásium, míg a felső öt év.
45ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 5. „A Kormány, mely egy teljes kiegészített jogtudományi 
és bölcsészeti facultásnak fölállításáról Erdélyben minden esetre fog gondoskodni, arra 
is hajlandó, hogy Kolozsvárt talán egy nem kiegészített jogtudományi (juridicus) tanszék 
is állíttassák fel, oly módon, mint az Erdélyi oskola ügy rendezésére nézve megállított 
alapelvek 9. §-ban kijelölve van. Ennek fölállítása fölötte könnyítené azt, ha a reformált 
egyház azon jövedelmeket, melyeket eddig az egyes collegiumokban a jogtudományi 
tanszékekre fordított, az említett álladalmi intézetnek ajánlaná fel.” Ezt ismét tárgyalták 
1851 augusztus 28-án. ErdRefLev. FkLvt. 1851/208. Ismeretes az, hogy a jogtudomány
ok tanítása csak 1862-ben indulhatott meg Marosvásárhelyen.
46ErdRefLev. FILvt. A/3 1850/40.

47ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. Ennek az iratnak is 12 oldal a teijedelme, ezért a hivatko
zásokban megszámoztam.
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könyvek eredményét előbb a zsinaton regisztrálták és az minden év júniusában 
gyűlt össze.48 A tárgyalt korszakban az iskolák anyagi helyzete rohamosan le
romlott. A Főtanács 1849. január 6-i ülésén már a kormánytól kéri a tanintézetek 
számára az anyagi támogatást, főleg a tanári fizetésekre.49 Saját tanítóképezde 
nem működik, ámbár ennek terve a forradalom előtt már szóban forgott. A taní
tók a gimnáziumot végzettek közül kerültek k i.50

A Főkonzisztórium tételesen válaszolt mind a 7 kérdésre, amelyeket 
Heufler felvetett. A válaszokból kitűnik, hogy 1845-ben a református kollégiu
mok összesen 38.546 korona forinttal rendelkeztek, és a költségük 29.420 kor. 
Ft. volt. A felsőbb tudományok rendes professzora 25 volt, míg a gimnáziumi 
tanítók száma 65, és összesen 3.377 tanulót tanítottak.51 A főkonzisztórium kö
zölte azt az álláspontját, mely szerint az eddig működő minden gimnáziumra 
szükség van, sőt a lehetőségekhez mérten szeretnék a gimnáziumok számát nö
velni, mert erre Háromszéken nagy szükség lenne.

Az Entwurf szerkezete szerint 1850-ben négy református főgimnázium mű
ködött Erdélyben: Nagyenyeden, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és 
Székelyudvarhelyen, (ezeket nevezték kollégiumoknak, míg az algimnáziumokat 
egyszerűen gimnáziumoknak). A szászvárosi és a zilahi iskolák algimnáziumok
ká váltak, de kilátásba helyezték, hogy amint ezek az iskolák anyagilag megerő
södnek, felsőbb státust kaphatnak.52

Ellentétben a magyarországi protestáns egyházakkal, amelyek első perctől 
kezdve tiltakoztak az Entwurf szerinti iskolaszervezés ellen, az erdélyi 
Főkonzisztórium ígéretet tett arra, hogy a tananyagot igyekszik az előírások 
szerint beosztani.53 Ami pedig a három nyelv elsajátítását illeti, a Főkonzisz
tórium kifejtette véleményét, mely szerint a nyelvek elsajátítása miatt nem kell a 
kilencedik osztályt beindítani, mert a román nyelv elsajátítása könnyen meg fog 
történni, egyrészt, mert a diákok, annak ismeretét már otthonról magukkal hoz
zák, másrészt pedig a latin nyelvtan rokona a román nyelvtannak.

A Főtanács hangot adott annak a szándékának is, hogy egy összpontosított 
Teológiai Fakultást szeretnének létrehozni, a négy kollégium összevonásával és 
négy évre bővítésével. Ennek a gondolata már 1847-ben felvetődött, csak a he

48 Magyar Országos Levéltár, (MOL), F. 259-Militär-und Civilgouvemement, 1852, 348, 
37/13, fisc. „A Cs.K. Kormány által kért egyházi és közoktatásra szolgáló vagyoni ala
pokról szóló kimutatást nem tudjuk megküldeni, mert ezek a városi Ekklézsiák, esperesi 
ill. püspöki vizsgálat alatt állanak és ezeket az évenkénti egyházi látogatás jegyzőköny
veiből csak a Generalis Synodustól vehet az Egyházi Főtanács részletes kimutatást.”
49ErdRefLev. FkLvt. 1849/3, 1849/5.
50ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 6-7. (A számozás folytatása a Heufler leiratnak).

51ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 9.
52ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. „E szerint a más három Collegiumaink válnának Fő- 
gymnasiumokká. A mostani szászvárosi és zilahi oskolák pedig jó álapotú 
algymnasiumokká alakíthatnánk, míg kimutatandó anyagi állásuk felyebb emeltetésöket 
nem igényelné.”
53 ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 14.
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lyet illetően vannak még némi bizonytalanságok.54 A kormány nagy megelége
déssel fogadta ezt a tervet.A teológiai oktatás helyzetét a következő fejezetben 
részletesen tárgyaljuk.

Ami az iskolák anyagi helyzetét illeti, már az 1847/48-as tanévtől meg
kezdték az általános tandíjak bevezetését55 a köztanítók jutalmazására. Az ösz- 
szeg 1850-től algimnáziumokban 4, a felgimnáziumokban 8 korona forintot 
jelentett.56 57Azért, hogy az iskolai javadalmak ellenőrizhetők legyenek, a kormány 
1851-ben az egyházi Főtanácson keresztül elrendelte egy iskolai anyagi bizott
ságnak felállítását intézetenként, valamint központilag is.37

A Főkonzi sztori um ilyen viszonyok között igyekezett az egyház érdekeit 
megvédeni. 1850 szeptemberében, az enyedit kivéve, minden kollégiumban 
elkezdhették az Entwurf szabályai szerinti a tanítást. Ez azt eredményezte, hogy 
Nagyenyeden csak elemi iskolát engedélyezett a kormány, és megtagadta a gim
názium, de még az algimnázium beindítását is. Az évszázados múltú 
nagyenyedi iskolának a hagyományok szerinti működését kérték, mert a jelen
való helyzetben nagyon hátrányos megítélésben volt része. Ennek az iskolának 
lefokozásával kapcsolatosan aFőkonzisztórium annak a véleményének is hangot 
adott, hogy nagyrészben eleget tesz a kormány utasításainak, de nem ért min
denben egyet a Habsburg-ház iskolaszervezésével. Sérelmesnek találják azt, 
hogy az évszázados református iskolák autonómiáját eltörlik, és a sérelem még 
nagyobb az engyedi nagymúltú gimnázium esetében. 58 *A kormány 1850. Évi 
tilalma dacára, 1851-től fogva az enyedi iskola fokozatosan visszaállította 
gimnaziális osztályait. 1859-re a teljes nyolc osztályú gimnázium működött a 
kormány elnézésével.39

Természetesen akadtak nehézségek az Organisationsentwurf szerinti újjá
szervezésben.60 Eredménynek számít az iskolánként évente két-két tanuló szá
mára kiutalt állami ösztöndíj.61

34 ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 16. A Theológiai Fakultás összevonásának tervezetét a 
kormány nagy megelégedéssel fogadta és támogatta.
55A terv 1831 -tői létezik, de az összeg tanintézetenként az anyagi helyzetektől függően 
változó volt ErdRefLev. FkLvt 1850/108.
56 ErdRefLev. FkLvt. 1850/108.
57ErdRefLvt. FkLvt. 1851/139. A központi bizottságnak a tagjai: Incze Mihály, Salamon 
József, Méhes Sámuel, Incze Dániel és Régeni István. A bizottság panaszok esetén ki
vizsgálást is végezhetett, mint amilyen például a székelyudvarhelyi panasz volt, ahol 
állítólag a kollégium pénzalapját a tanárok önkényeskedve kezelték. ErdRefLev. FkLvt. 
1851/186.
58ErdRefLev. FkLvt. 1850/6., 1851/54.

“ ErdRefLev. FkLvt. 1855/155
60ErdRefLev. FkLvt. 1852/366.-os leiratban értesítik a Főkonzisztóriumot arról, hogy 
milyen nehézségekbe ütközik a marosvásárhelyi kollégium átalakítása, főleg a tanárok 
funkciójának a beosztásában. ErdRefLev. FkLvt. 1853/12. A fegyelmi szabályok újbóli 
kidolgozása is az Entwurf alapján történik.
^ErdRefLev. FkLvt. 1855/27.1853/92. Tartalmazza az ajánlott tanulók névsorának a 

felterjesztését.
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Jogot a későbbi kormányintézkedésig (1862) nem volt szabad tanítani. 62 A 
Főkonzistórium több ízben is érdeklődött a jogtudományok újbóli beindítása 
felől, és felterjesztésekben a zsinaton kifejezték kérésüket, hogy a jogtudomá
nyokat a hallgatók magyar nyelven tanulhassák az elkövetkezendőkben is.63A 
filozófia tanítását a kormány csak azzal a feltétellel engedélyezte, ha ez a gimná
zium két felső osztályán történik. A teológiai oktatást ellenben engedélyezte, sőt 
megdicsérte a főkonzisztórium azon intézkedését, mely szerint a teológiai okta
tást a négy kollégiumból Kolozsvárra összpontosította és négy évi tanfolyamra 
bővítette. A marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi kollégiumokban megszűnt a 
jogtanítás és 1852-től a teológiai oktatás is. Ezekben az Entwurf szerinti nyolc 
osztályú gimnáziumok működtek .

Az Entwurf azonban nagy terheket rótt a gimnáziumokra a tanárok számá
nak megszabásával. Az enyedi és kolozsvári64 intézeteket kivéve, a többi gimná
ziumot csak a gyülekezetek segítségével tarthatták fenn.65 A református gimná
ziumok megsegítésére kérte a Főkonzisztórium a gyülekezeteket: „Adjon hát 
minden tagja a háromszázezernek abból, mit neki Isten adott: péznt, kötelez
vényt, termesztményt vagy munkát.... Adjon mindenki tehetsége és saját akarata 
szerint akár egyes, akár összes tanodáink fülsegítésére.”66 Az 1858-ban ülésező 
egyházi közzsinat szükségesnek látta egy ipariskola felállítását is, de a kivitele
zés módját az egyházi Főtanácsra bízta. Köztudott, hogy e terv csak a kiegyezés 
után valósulhatott meg.

A marosvásárhelyi kollégiumot a nagysajói, marosi, görgényi, küküllői 
papság és gyülekezetek, a székelyudvarhelyit, az udvarhelyiek és háromszékiek 
segítették évjáradékaikkal. A zilahi iskolának a helybeli egyházközség és báró 
Wesselényi család, a szászvárosinak pedig Hunyadvármegye és a Vajda-hunyadi 
Egyházmegye volt a patrónusa. Az önkényuralom utolsó szakaszában pedig, 
1859-ben, megnyílt a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó Kollégium is, bár az inté
zet megnyitása csak ideiglenes jelleggel történhetett meg.

62Az abszolút kormány alatt az erdélyi fotanodákban, a korábbi gyakorlattal ellentétben, 
beszüntették a jogtanítást. 1860-ban, a Főkonzisztórium által kinvezett tanügyi bizottág 
ezzel kapcsolatosan is tervezetet készített, és a bölcsészeti tanfolyam fölébe két évi jogi 
tanfolyamot tervezett; 1961-ben a jogi előadások az erdélyi gimnáziumokban kezdőd
hettek el, és két éves tanfolyamra terjedve tartottak egész 1854-ig, amikor a Marosvásár
helyen felállították a jogakadémiát. A többi gimnáziumban egészen 1869-ig továbbra is 
megmaradt a kétéves jogi tanfolyam.
63ErdRefLev. FkLvt. A/3. Zsinat. 39.
64A szászvárosi és kolozsvári iskolák megsegítésére többek között gróf Bethlen Ádám 

3000 korona forint értékű úrbéri állampapírokat adományozott. ErdRefLev. FkLvt. 
1859/306.
65ErdRefLev. FkLvt. A/3 Zsinat 1855/64.Az egyházi közzsinat több ízben is felhívást 

intéz az adakozásra és köszönettel van az adományokért, és „a hívek szellemi nagyságá
nak nézi ezen vallás és nemzet oltárára szentelt áldozatot.” ErdRefLev. FkLvt A/3. 
Zsinat. 1856/86.
“ ErdRefLvt. FkLvt. 1855/154.
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A nagyobb ellenkezés az új iskolarendszer bevezetésével szemben 1855-től 
vált általánossá.

Az 1855. január 1- jén kibocsátott miniszteri rendelet kötelezővé tette min
den iskolában a német nyelv tanítását. Annak érdekében, hogy elősegítse a né
met tannyelv meghonositását, csak addig engedte a tanulók anyanyelvének a 
használatát, míg a tananyagot németül meg nem értették. Ettől kezdve több tan
tárgyat németül tanítottak és ezért csak olyan tanárok alkalmazását engedélyez
ték, akik jól tudtak németül. 67

Az 1857. június 21-30. között ülésező zsinat panaszként veti fel azt, hogy 
eddig az „Entwurf’ által előírt szabályoknak eleget tett, de a német nyelv tanítá
sa ellen határozottan fellép: „Mi magyar Protestáns papság vagyunk, s mint 
illyek kizárólagosan magyar ajkú hallgatóinkat magyar nyelven tanítjuk. ... De 
bár született magyarok vagyunk, hivatásunk e nevezetes ága teljesítésére képe
sekké csak az által lettünk, hogy iskoláinkban magyarul tanultunk.”68

A fokozott németesítésen túl69 az Entwurf a tanügy állami vezetésének a kizáró
lagosságra is törekedett, mivel ezidáig az ellenőrzések az egyházi Főtanácson keresz
tül történtek és nem közvetlen módon. Ez a szándék tűnik ki abból az 1856 dec. 23-i 
kormány-rendeletből is melynek értelmében a négyhetenként tartandó tanári értekez
letről kötelesek latin, vagy német nyelvű jegyzőkönyvet a kormánynak felteijeszteni. 
Az 1857-1858. évi zsinat ez ellen is hevesen tiltakozott, mert ez nem lenne egyéb, 
mint az egyházi Főtanács iskolai fennhatóságának megcsorbítása és az iskolai, vala
mint egyházi autonómia megsemmisítése.70.

E tiltakozás szoros összefüggésben van a kormánynak az 1856. évi 2327. 
sz. rendeletével, amelyben közzétették, hogy a református iskolák élére a császár 
által kinevezett iskolai tanácsosokat fognak kinevezni. Az utasítás szerint az 
iskolai tanácsos joga lenne az iskolák közvetlen felügyelete, azoknak vizsgálása, 
a fegyelem gyakorlása, valamint a tankönyvek ellenőrzése. A zsinat az iskolata
nácsosok működésének bevezetésével kapcsolatosan kimondja, hogy ez is az 
egyház autonómiájának a megsértését jelenti.71

Említést tettünk arról, hogy a magyarországi protestánsok, már a megjele
nés pillanatától kezdve az Organisationsentwurfban autonómiájuk megsértését

67 Komis Gyula: Középiskoláink elnémesítése az abszolutizmus alatt. In: Egyetemes 
Philológiai Közlöny. Bp. 193 3. 129- 141. ErdRefLvt. FkLvt. 1855/329, 1855/12.
68 ErdRefLvt. FkLvt. AJ 3. Zsinat, 1857/60. 7-8.
69Némedi Lajos: A németség magyar szemmel. Debrecen, 1935. 83.o.
70ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat, 1857/60. 9. « Ez a rendelet vallásos szabadságunkat és 

önkormányzási jogunkat sérti, mert mint feljebb le irtuk az Uralkodó felség felügyeleti 
jogát mindég csak egyházi fötanátsunk útján gyakorolta : ha pedig a tanári értekezletek 
jegyzőkönyveit havonként a magas kormány eleibe küldnének, s azok felett nem egyházi 
főtanácsunk, hanem a magos kormány közvetlen határozna, egyházi főtanácsunknak 
tanintézeteink feletti rendelkezési joga megszűnnék, és így az anyaszentegyházunknak 
dicsősségesen uralkodó császárunk által is szentesített autonómiája megsemmisítteték. » 
1858/77.
71 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat, 1857/60, 4-5.
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látták. Ezzel szemben, Salamon József kolozsvári tanár, határozottan helyesli 
azt, és arról ír hogy: „nálunk a Főkonzisztórium már életbe is léptette.”72 Sala
mon József megfogalmazta, hogy mit lát jónak, és mit vett át a Református 
Fökon-zisztórium az Entwurfból. Szerinte a tanulmányokat és a tanítási rend
szert, főleg a görög nyelv és a természettudományok oktatását kell aláhúzni. 73 A 
magántanítókat bizonyos módosítással a Főkonzisztórium megtartja. A felvigyá- 
zást a minisztérium egy felelős directorra bízza, míg a Főkonzisztórium nem 
adja ki kezéből a felügyelet jogát, és minden intézkedés a Főkonzisztóriumon 
keresztül történik.74 75 Örömmel fogadják a reáliskolák tervét.

A kormánynak újabb sértő intézkedése az 1856. nov. 9-én közzétett rendel
kezés volt, mely szerint, a népiskolák élére világi felügyelőket (Beobachter) 
alkalmaz és a népiskolák vagyonukról egy „iskolai vallományt” köteleztek elké- 
sziteni. Az 1857. évi zsinat ezeket az intézkedéseket is visszautasítja.73A követ
kező évben a zsinat ismételten kéri a kormányt, hogy az iskolatanácsosok csak 
vizsgálják felül az intéményeket, de az ügyükben ne intézkedjenek. 76Minden 
ellenkezés ellenére,77 a kormány tervezetét végrehajtotta. 1855-1856 fordulóján 
nevezték ki a négy iskolatanácsost a „bevett felekezetek” képviseletében.

A magyarországi Pátens elleni elszánt harc kezdetével és Thun minisztersé
gének bukásával egyidejűleg, Erdélyben is nagyobb bátorságot kaptak az egy
házi vezetők ahhoz, hogy a bécsi kormánynak ellentmondjanak. A Főkonzisz
tórium már 1860-ban bizottságot küldött ki, hogy a gimnáziumokat az

12Felkai-Zibolen : A magyar nevelés, 34. o.
73Török Ish’árr. A kolozsvári református collegium története. Kolozsvár, 1905.11.274. o.

74ldem. 275-277. Salamon József helyesli a minisztérium által bevezetett Schulgeldet, 
tandíjat, mert a szegény tanulók minden fizetés alól mentesek. Azzal is foglalkozik, 
hogy nem terhelik-e a tanulókat a sok órával és tanulmánnyal, valamint arra is keresi a 
választ, hogy miként lehetne a görög nyelv alól felmentést nyerni.
75ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat, 1857/60, 10-13.
76ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1858/77. „ a Cs. K. Magos Minisztériumhoz múlt év
ben tett fölteijesztésünkre vigasztaló választ nyernénk, ennélfogva oskolai felügyelők 
(Beobachter) kinevezésétől megkímélni, az oskolatanácsosnak népiskoláinkra való be
folyást csak annyira terjeszteni, hogy ha oskoláinkat vizsgálja is, de azokra nézve semmi 
intézkedéseket közvetlenül ne tegyen, a gyeremekek az egyházi elöljáróság által kisza
bandó vezérkönyvek szerint tanítsanak;”
77ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat, 1858. 77.:„Egyszersmind a Magyar Cs. K. Minisztériumnak 

miszerint kegyeskedjék a csak különben is ideiglesen felállított iskolai tanácsos hatás
körét és működését úgy szabályozni, hogy általa vallásos szabadságunk iskoláink- 
hoz.elvitázhatatlan és százados törvények által szentesített jogunk ne csorbitassék, s 
annak iskolánkra közvetlen befolyása merőben.megszüntessék; valamint esedezünk azért 
is, hogy népiskoláink ügyeibe minden idegen elem felügyelőképpen! beleegyezését 
megtiltani, és azokat anyaszentegyházunk által annak szervezése és Canonaink értelmé
ben kirendelt egyházi felügyelőink alatt zavartalan békességben meghagyni 
méltoztassék, annyivalis inkább, mivel iskoláinkat, minden állam segély hozzájárulás 
nélkül, valamint őseink buzgosága alapította, ugyanis az egyháztagok áldozata tartja 
fenn.”
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„Entwurf’ nyűgeiből kiszabadítsa, és a protestáns szellemnek megfelelő, és a 
kor kívánalmait kielégítő „Szervezeti javaslatot” készítsen.

A bizottság elnöke Bodola Sámuel püspök volt, és még ugyanzazon év de
cemberében és a következő év februárjában megvitatták a gimnáziumok újabb 
tantervét. A bizottság bekérte Gáspár János nagyenyedi tanár és képezde igaz
gató által készített tervet is, és ennek a figyelembevételével készült el a „szerve
zeti javaslat”, melyet elfogadás végett a Főkonzisztórium elé terjesztettek. E 
tervet azl861. Július 30-i Mikó Imre elnöklete alatt tartott közzsinat kisebb mó
dosításokkal elfogadta és kinyomtatását elrendelte, mert „az egészen az általános 
nevelés és tanítástan mostani időbeli kivánataihoz van alkalmazva ,”78

E tanügyi reformok idején az erdélyi egyházi és világi vezetőkben 
méginkább elkezdtek a tanügy iránt érdeklődni. A kor igényének megfelelő teo
lógiai szemináriumot és tanítóképzőt állítottak fel 1862-ben Nagyenyeden, és 
1864-ben négy éves jogi tanfoyamot Marosvásárhelyen. 1859-ben pedig Sepsi- 
szentgyörgyön algimnázium indulhatott.

A  gimnázium belső szerkezetét tekintve az Entwurf olyan alkalmazkodásra 
képes terv volt, am elyet Ausztriában 1873-ban változatlan szöveggel újranyom
tattak. Magyar vonatkozásban a nyolc évet végzett gimnáziumi osztály m ég száz 
évig létezett.79

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezet mint pedagó
giai alkotás korának színvonalán állott. Gyűlöletessé a magyar nevelés és isko
láztatás történetében azok a célok tették, amelyeknek szolgálatában a Bach- 
rendszer művelődéspolitikája állott.

Olga Lukács

The 1849 educational “Entwurf ’ and the Transylvanian Protestant church

Count Leó Thun, Minister of Education, after serious preparations, accepted the 
“Entwurf’, controlling secondary education and in November 1849 he made it 
obligatory in the Empire of Francis Joseph. In Hungary the bill, despite its high 
standard, called forth protests. Protestant schools attacked it for reducing their 
autonomy. The autonomy of Protestant schools was protected in Transylvania 
too, but the principles of “Entwurf’ were accepted. The measure which met the 
demands of the age on a very high level was accepted in Hungary as well as in 
Transylvania after the reconstruction of constitutionalism. The bill was passed 
with nearly the same content in 1873, and from then on for almost a hundred 
years its content predominated in Hungarian secondary education.

78 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/38.
79Felkai L .: Az Entwurf, 158.0.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Kocsis Lajos

A csíki határőrvagyon visszaadása

A székely határőrség fennállása (1764-1851) során az osztrák hadvezetés igye
kezett minden elérhető helyi erőforrást hasznosítani a birodalom számára nél
külözhetetlen, zsoldospótló katonaság gyarapodása és fejlesztése érdekében. Bár 
csak részsikereket hozott, ezt a célt legeredményesebben a revendikált havasok
nak a határőrség igényeinek való alávetése szolgálta. Ezeket a moldvaiak által a 
XVII. század második felétől a Székelyföld keleti részén fokozatosan elfoglalt 
területeket, az 1769. augusztusi osztrák-török határkiigazítás során visszacsatol
ták,1 de a korábbi tulajdonviszonyok helyreállítására a nagyobb települések és 
erősebb nemesi családok meg növekedett igényei miatt nem került sor. Ez első
sorban a katonáskodó székelység érdekeit sértette, akik panasszal is éltek a pa
rancsnokságnál. A határőrök jogainak megcsorbítása kiváló alkalom volt a csá
szár számára, hogy a nem kincstári tulajdont képező birtokot katonai célok szol
gálatába állítsa: II. József 1783-ban kizárólag a „határőr-katonaság használatára 
és javára” bocsátotta ezeket. A korabeli dokumentumokban a „császári sasok 
által revendikáltatott terénumoknak” nevezett havas részeket a parancsnokság a 
századok között felosztva maga értékesítette és a bevételekből létesített ruházati 
pénzalapból különböző formában és eltérő arányban járult hozzá a székelység 
katonai kiadásaihoz. Emellett a székely huszárezrednek volt egy a saját vagyo
nából létrehozott lóbeszerzési pénzalapja is. A rendszabály 70§. szerint minden 
szolgálatra alkalmas férfi hiánya, vagy a ló elpusztulása miatt katonamentes 
család minden évben annyit fizetett be ebbe a pénzalapba amennyit lótartásra 
elköltött volna; Az így gyűjtött pénzből történt a ló vétel, ha a család szolgálat
képessé vált. Mivel az 1848-1849-es szabadságharcban a határőrök magatartását 
esküszegésnek tekintette, Bécs elkobozta a székely határőrezredek összes ingó 
és ingatlan vagyonát, amelyet az általuk okozott károk megtérítésére akart fel
használni.

1 Ignaz Lenk ezredes adatai szerint Csíkszékhez több mint 13 négyszögöl mérföld, Há
romszékhez, pedig közel 3 négyszögöl mérföld került vissza. Ignaz Lenk. Siebenbürgens 
geographisch, topographisch, statistisch, hidrographisches Lexikon. Wien, 1839. 366- 
367.
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1

A csíki határőri vagyon visszaszerzésére irányuló első lépések

A szabadságharc leverését követően a csíki székelységnek nem állt módjában 
meggátolni a határőrvagyon önkényuralmi eszközökkel történő elkobzását, de 
elvesztésével nem tudott megbékélni és viszonylag hamar kísérletet tett annak 
visszaszerzésére. A kibontakozó abszolutizmus körülményei között ennek érde
kében benyújtott kérelmek, (különösen Negyedfélmegye falvai folyamodtak a 
már 1813-ban megállapított jogigényük elismeréséért) azonban inkább a csíkiak 
elszántságát, mint a visszaadás reális feltételeinek meglétét tükrözték.

Az első egységes és határozott fellépésre, az oktatás színvonalának emelé
sén fáradozó erdélyi püspök, későbbi kalocsai érsek, Haynald Lajos ösztönzésére 
került sor, aki a csíksomlyói gimnázium kiegészítésének, egy tanitóképző illetve 
egy ezzel összefüggő elemi iskola felállításának anyagi forrásait biztosító ön
kéntes adakozásokat a lóbeszerzési és ruházati alapból kívánta gyarapítani. Az 
alcsíki espereshez, Csató Józsefhez 1857. szeptember 20-án küldött püspöki 
leirat értelmében, a „csík-kozmási és szeredai járások keblében lakó összes szé
kely nép” folyamodványt intézett a császárhoz, amelyben meggyőződését fejezte 
ki, hogy a határőrség megszüntetése után a revendikált havasok jövedelmét leg
hasznosabb iskolai célokra fordítani és a Csíksomlyón „felállítani tervezet tan
intézetek életbeléptetésére legkegyelmesebben átadatni” kérte.2 A lényegét ille
tően megegyezett ezzel a lóbeszerzési pénzalap visszabocsátásáért beadott külön 
kérvény is, de a kérvények a gondos előkészítés és alázatos megfogalmazás elle
nére sem hozták meg a várt sikert. Az abszolutista hatalom ugyanis nem kívánt 
egyezkedni, és egyelőre minden hasonló kísérletet elutasított.

Az önkényuralom megrendülése új reményeket ébresztett a vagyon vissza
szerzésére törekvő csíkiakban. Bár a kérdés végleges megoldására Bécs most 
sem szentelt különösebb figyelmet, mégis voltak olyan jelek, amelyek bizako
dásra adtak okot. Mivel az uralkodó által 1861 augusztusában, eredetileg a ro
mán határőrezredek vagyoni viszonyainak rendezésére kiküldött „közvetlen 
bizottmány” a székely határőrezredekre is kiterjesztette működését, a revendikált 
havasok ügye is elmozdult a holtpontról. A bizottság 1863. december 31.-i hatá
rozatának értelmében minden olyan településnek, amely esetében 1813-ban már 
döntés született, átadták az akkor megítélt területet, így Negyedfélmegye tényle
gesen birtokába vehette Borda havasát.3 A megsokasodó kérvények többsége 
(Csíkszék az összes havasra, Csíkszentgyörgy és Bánkfalva községek Solyomtár 
és Keresztes, Kászon fiúszék falvai pedig Baska havas részekre jelentették be 
tulajdonigényüket) ezután is a minisztériumi papírkosárnak készült, de jelentős 
előrelépésként értékelhetjük, hogy Csíkszentmárton és Csekefalva folyamodvá
nya kedvező elbírálásban részesült. Ennek köszönhetően Tölgyessark, Magyaros

2 Bandi Vazul: A csíksomlyói róm. kath. fögimnasium története. In: A csíksomlyói róm. 
kath. fögimnasium értesítője az 1895-96. tanévről. Csíkszereda, 1896. 426-430.
3 Háromszéken a revendikált havasok ügye ekkor teljes mértékben rendeződött, hiszen 
azok kivétel nélkül visszakerültek a régi birtokosok tulajdonába
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és Kissaj havasrészek visszakerültek a két alcsíki falu tulajdonába. A revendikált 
havasok nagy részét azonban továbbra is az állam kezelte és eredetükre, vala
mint természetükre nézve a „fiscus allódiumának”, azaz kincstári földnek tekin
tették. Ellenben a lóbeszerzési pénzalapról, amelynek visszaadásáért a főkor
mányszék 1861-ben a császárhoz fordult, a pénzügyminisztérium elismerte, 
hogy a huszárcsaládok tulajdona és kész volt minden betétét hitelesen igazoló 
félnek részesedését kifizetni. Az igények bejelentésére és igazolására a főkor
mányszék (Gubemium) egyéves határidőt tűzött ki, de már az előmunkálatok 
kezdetén világossá vált, hogy az egyéni igazságos kiosztás komoly nehézségek
be ütközik. (Nagy Elek volt határőrségi tiszt például a Kolozsvári Közlöny 1866. 
105-111. számaiban leközölte azoknak a volt huszárcsaládoknak a neveit, akik
nek az alapban 1848-ban „tulajdon pénzek” maradtak, de sokan közülük egyál
talán nem tudtak betéti összegeikről okmányt bemutatni.4). Nem véletlen, hogy a 
terv végrehajtásának már kezdettől fogva számos ellenzője volt és a lóbeszerzési 
pénzalapot ebben a formában nem is adták vissza.

A kiegyezést követően a csíkszékiek körében megerősödtek a határőri va
gyon visszaszerzésére irányuló törekvések. Annak ellenére, hogy azok a falvak, 
amelyek igényüket néhány havasrészre már korábban bejelentették, kitartottak 
követeléseik mellett és a huszárcsaládok is ragaszkodtak a tulajdonuknak elis
mert lóbeszerzési pénzalaphoz, a többség a teljes vagyon „nemzeti közcélra” 
fordítását vélte a legelőnyösebbnek. Az 1850-es évektől már körvonalazódó 
álláspont népszerűsége azzal magyarázható, hogy a vagyon egyben tartása nem
csak az oktatás fejlesztéséhez járulhatna hozzá, hanem a revendikált havasok, 
mint az „egész Székelyföld területén a legpraktikusabb erdőrendszernek” keze
lése több csíki számára munkát és keresetet biztosíthatna.5 A visszaszerzés elő
mozdítására tett erőfeszítések határozottságára jellemző, hogy a székelyföldi 
országgyűlési képviselők az általános megoldásra váró erdélyi problémák (me
zőgazdaság korszerűsítése, vasúthálózat kiépítése, kivándorlás megakadályozá
sa, stb.) mellett napirenden tartották a revendikált havasok ügyét is. A képvise
lőház 1868. június 24.-i ülésén például Antalfy Károly gyergyószentmiklósi 
képviselő kifogásolta, hogy ezek a „székely nemzet kétségbevonhatatlan tulaj
donát” képező területek máig is az állam kezében vannak.6 Bár felterjesztésében 
a főkormányszék is bizonyította a kérelmek jogosságát, a dualizmus első évében 
érdemi változás nem történt.

A kérdés végleges, megnyugtató rendezésének fontosságára végül is Berde 
Mózsa7 és Gecző János8, belügyminiszteri illetve igazságügy miniszteri osztály

4 Kolozsvári Közlöny, 1868. február 27.
5 Veszély, Imets és Kovács utazása Moldva -  Oláhországban 1868. Tusnádi Imets Fülöp 
Jákó Gym. igazgató -  tanár úti -  naplója 1868. Marosvásárhely, 1870. 187.
6 Az 1865-dik évi december 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. 
VIII.kötet. Szerk: Greguss Ágost. Budapest, 1868. 150.
7 Laborfalvi Berde Mózsa (1815 -  1893) a Székelyföld egyik jeles közéleti-politikai 
személyisége volt. Jogi tanulmányai elvégzése után 1841-ben ügyvédi irodát nyitott 
Kolozsváron, ám a forradalom kirobbanását követően hazatért Háromszékre és 1848-ban
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tanácsosok hívták fel a kormány figyelmét, akik a naszódi volt II. román határ
őrezred birtokrendezése ügyében kiküldött bizottság tagjai voltak. Munkájuk 
során a székelyföldi határőrezredek vagyoni viszonyait is tüzetes tanulmány 
tárgyává tették; helyzetüket megkönnyítette, hogy az erdélyi határőrséggel kap
csolatos intézkedéseket többnyire ugyanazok a dokumentumok tartalmazták. A 
több éve függőben lévő kérelmek el nem intézésére Jelenleg többé ürügy sem 
található” véleményüket részletesen kifejtették. A vagyon visszaadásával kap
csolatos javaslataikat a testület ülésein (1868. szeptember 4.-16.) felvett jegyző
könyvben -  amely röviden ismertette a székely határőrezredek felállításának 
körülményeit, valamint a revendikált havasok, ruházati pénztár és a lóbeszerzési 
pénzalap történetét is -  terjesztették elő.8 9 Mivel a kérvényező felek által már

Sepsiszentgyörgyön képviselővé választották. A szabadságharcban játszott szerepe (há
romszéki ellenállás szervezése, erdélyi kormánybiztos) miatt 1852-ben kötél általi halál
ra, majd kegyelemből 4 éves várfogságra ítélték. Szabadulása után több erdélyi főúri 
család jószágigazgatója volt, de az alkotmányos időszaktól figyelme ismét a politika felé 
irányult: a Deák-párt lelkes híveként 1866 és 1872 között Sepsi-miklósvárszék ország- 
gyűlési képviselője volt. Mandátuma ideje alatt a székelység érdekeit nem nagyhangú 
szónoklatokkal, (a képviselőházban csupán egyszer szólalt fel nyilvánosan, amikor az 
unitárius egyház államsegélye iránti kérelmét benyújtotta) hanem folyamatos és lelkiis
meretes munkával szolgálta. Különösen belügyminiszteri osztálytanácsosként (1867- 
1871), amikor az erdélyi kérdések előadója lett, sikerült jelentős kérdéseket (pl. a szé
kely határőrvagyon visszaadása) rendeznie. Hivatalos teendőm kívül már ekkor tevéke
nyen részt vett az egyházi életben. Végrendeletében önmegtagadó takarékossággal (kis 
túlzással zsugorisággal) összegyűjtött jelentős vagyonát az unitárius egyházra hagyta, 
amelynek felhasználásával épült fel a kolozsvári Unitárius Kollégium (1901) és a 
székelykeresztúri gimnázium (1914) új épülete. Utóbbi tettéért az „unitárius jótevők 
fejedelmének” nevezték.
8 Mivel nevét nem őrzi széles értelemben vett történeti emlékezet, Gecző János (1829 - 
1891) kevésbé ismert személyiség. Már egészen fiatalon részt vett az 1848-1849-es 
forradalomban, majd a jogi fakultás elvégzése után szülővárosában, Csíkszeredában 
nyitott ügyvédi irodát. A kiegyezést megelőző években a politikai és társadalmi élet 
egyik legaktívabb résztvevője, így érthető, hogy 1866-ban a város országgyűlési képvi
selőjévé választották. Képviselőként nemcsak Székelyföld sajátos problémáira irányí
totta rá a közvélemény figyelmét, de az igazságügyi minisztériumban betöltött állásának 
(előbb titkár, majd 1868. február 15.-től osztálytanácsos) köszönhetően megoldásukban 
is komoly szerepet vállalt (bíróságok újjászervezése, telepítvényekről szóló törvény 
módosítása, a határőri vagyon visszaszerzése, stb.). Törekvéseiről a székelység sorsának 
jobbra fordításáért elismeréssel szóltak kortársai: „Gecző m. tanácsos egy olyan munkás 
tagja a parlamentnek, kire mindenkor büszke lehet a város, s ki iránt nagy hálával tarto
zik...” -  méltatták tevékenységét a Kolozsvári Közlöny hasábjain. Mandátuma lejárta 
után a marosvásárhelyi ítélőtáblánál az ügyvédi és bírói vizsgálóbizottságnak az elnöke, 
majd a budapesti tábla tanácselnöke volt.
9A csíkmegyei volt székely határőrezredeket alkotott községek székely lakosságának 
tulajdonát képező „ruházati alap”-hoz, röviden Magánjavak -  hoz jogosult csíki székely 
családok panasza a Népek Szövetségéhez. Az igazgatótanács felkérése folytán szerkesz
tette: Dr. Gaál Endre igazgató. Csíkszereda, 1923. C. melléklet
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birtokolt területek kiadásának jogosultságát „túlhaladott kérdésnek” tekintve 
nem vizsgálták, ez csak a kincstár kezelése alatt álló ingó és ingatlan javakra 
vonatkozott, amelyekkel egyenként, aprólékosan foglalkoztak. A havasokra 
vonatkozóan nem tartották megalapozottnak Kászon fiúszék településeinek, 
valamint Csíkszentgyörgy és Bánkfalva folyamodványait, mert ezek a községek 
nem jelentették be igényeiket az 1785-ben kitűzött határidőig, így önként le
mondtak annak közigazgatási úton való érvényesítéséről, ugyanakkor követelé
seik akkora már kétszeresen is elévültek. Mivel nem találták bizonyítottnak azt 
sem, hogy a kászoni falvak Baska havasát szerződéses formában a határőrség 
fennállásának idejére a közös pénztár részére átadták, ezeket az igényeket az 
érvényben lévő törvények értelmében „elutasítandóknak” véleményezték. A 
megvizsgált dokumentumok alapján a bizottság az 1851-ben elkobzott és még 
állami kezelésben lévő havasokat Csíkszék közönségének javasolta visszaadni, 
nyomós érveket sorakoztatva fel emellett. Ilyen volt a havasoknak a határkiiga
zítás előtt is a Székelyföldhöz való tartozása, a kincstár jogosultságának tör
vényellenessége és az ezredet alkotott Csíkszék általi majdnem egy századig 
tartó folyamatos és békés birtoklása. A revendikált havasoknak ebben a formá
ban való visszaadását azért is tartották lehetségesnek és kellően megalapozott
nak, mert a hasonló eredetű naszódvidéki területeket a császár még 1851-ben a 
feloszlatott második román határőrezredet alkotott községek birtokában hagyta. 
„Ugyanazon legfelsőbb kegyelmet, melyet Ő Felsége a naszódvidékiekkel érez
tetett -  hangsúlyozta a jegyzőkönyv -  sem jog, sem méltányosság nem taná
csolja megtagadni a Csikszékiektől még azon esetre is, ha ezen havas birtokhoz 
a kincstár jogosultsága minden kétségen felül állana.”

A székely határőrezredek ruházati pénzalapját a családok vagyonából fede
zett és ruházatra nem fordított összegek takarékpénztárának tekintették, amely 
járulékként a havasok tulajdonosát illeti meg, annál is inkább, mert a Császár az 
első és második orláti valamint naszódi román határőrezredek hasonló pénz
alapjait még 1851-ben iskolai célokra a nevezett vidékeknek adományozta. En
nek megfelelően az első székely gyalogezred ruházati pénzalapját és a huszárez
red ruházati pénzalapjából a csík-, gyergyó- és kászonszéki huszárcsaládoknak 
járó részt Csíkszék közönségének, míg a második székely gyalogezred ruházati 
pénzalapját és a huszárezred ruházati pénzalapja többi részét Háromszék közön
ségének javasolták visszaadni. Nem tudták viszont egyáltalán megállapítani, 
hogy a szabadságharc idején történtek-e a pénztári készletekkel visszaélések, 
vagy, hogy megvan-e az elkobzott összeg.

Míg a revendikált havasok és ruházati alap esetében úgy foglalkoztak a 
visszaadás kérdésével, hogy arra vonatkozóan hivatalos vagy általánosan elfoga
dott álláspont még nem volt, addig a lóbeszerzési alap kiosztásáról már döntés 
született. A bizottság azonban nem értett egyet azzal, hogy a pénzalapot, a beté
teiket igazoló huszárcsaládoknak fizessék vissza hanem azt az ezredet alkotott 
összes huszárcsalád „egyenlő jogosultságú közös vagyonának” tekintette. Tudva, 
hogy ez nézet nem élvezi a kormány feltétlen támogatását, meggyőző érvekkel 
támasztották alá. Elsősorban azért tartották jogtalannak a javasolt felosztást,
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mert így kétszeresen jutalmazták volna meg azokat, akik nem teljesítettek kato
nai szolgálatot és a pénztárba befizetett lótartási összeget is beruházásként visz- 
szakapták volna, míg a ténylegesen katonáskodókat -  akik ugyanannyit fordí
tottak lótartásra, mint amennyit a katonamentesek tettek a pénztárba -  kizárták 
volna a saját szolgálatuk által megkímélt takarékösszegből. Az egyéni kiosztás 
lehetőségét különben is elvetették, mert az gyakorlatilag nem is volt kivitelez
hető. A számadási könyvek elvesztése miatt ugyanis nem lehetett sem a kellő 
töke meglétét, sem a bejelentendő igényeket ellenőrizni, a betéti könyveiket 
időközben elveszítő családok pedig önhibájukon kívül nem részesülhettek volna 
a pénzalapból. Véleményük szerint a kincstár egyébként sem tekinthető bankár
nak, aki kifizetve a szabályos követeléseket, a maradékot nyereségül megtartaná, 
vagy helyt adva minden indokolatlan kérésnek még rá is fizetne. A fenti érvekre 
alapozva a lóbeszerzési pénzalap egyéni kiosztása ellen foglaltak állást és az 
ezredet alkotott huszárcsaládoknak az együttes visszaadást tanácsolták. Akár a 
havasokra és a ruházati pénzalapra vonatkozó megoldások esetében, a bizottság 
tisztában volt, avval hogy ez a „tulajdonjog korlátozásának színezetével bír”, de 
úgy ítélték meg, hogy a „rendezett tőke vagyon” csak ebben a formában járulhat 
hozzá az egyre nehezebb helyzetben lévő székelység anyagi és szellemi haladá
sához.

A három miniszter felterjesztése és a „legfelsőbb elhatározás”

Berde Mózsa és Gecző János kiváló munkáját minősíti, hogy a jegyzőkönyvben 
foglalt általános megállapításokat a kormány magáévá tette és a visszaadást sza
bályzó feltételeket valamint az azt meggyorsító módszereket is fenntartások 
nélkül támogatta. Mindezek felhasználásával báró Wenckheim Béla belügymi
niszter, Lónyai Menyhért pénzügyminiszter és Horváth Boldizsár igazságügy 
miniszter 1869. január 23-án Ferenc Józsefhez fordult a székely határőrezredek 
által birtokolt vagyon tulajdonjogának rendezése tárgyában.10 11 A terjedelmes 
előterjesztés -  amelyhez természetesen az üggyel kapcsolatos legfontosabb ok
mányokat is csatolták -  ismertette a kérdés történeti előzményeit, kiemelt jelen
tőséget tulajdonítva a határőrezredek megszervezésének, a revendikált havasok 
ezredek általi használatának, a pénzalapok alakulásának, a vagyon elkobzásának 
és ennek visszaszerzésére tett kísérleteknek. A székely határőrezredeknek a ma
gyar pénzügyminiszter kezelése alatt álló javaihoz" való jogigények megvizs

10 Ő császári s apostoli királyi Felségéhez hódolatos felterjesztése Báró Wenckheim 
Béla, magyar királyi belügyminiszter, Lónyai Menyhért, magyar királyi pénzügymi
niszter, Horváth Boldizsár, magyar királyi igazságügy miniszternek: a volt székely gya
log- és huszár-határőrezredek kincstári kezelés alatt álló ingó és ingatlan javainak visz- 
szaadása és rendezése tárgyában. 10599. szám, 1868. (Nyomtatásban: Csíkszereda, 
1890.)
11 Csíkszék határvonalában lévő, Négyedfélmegyének és Csíkszentmárton és Csekefalva 
községeknek visszaadott havasok kivételével a gyergyószentmiklósi és kászonújfalusi 
állami erdészek által kezelt 1160 hold 508 négyszögöl szántó, 5515 hold 64 négyszögöl
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gálása előtt, a felterjesztés tisztázta az abszolutizmus időszakában erőteljesen 
hangoztatott kincstári jogosultság problematikáját. Azzal a lehetőséggel, hogy ez 
az 1848-1849-i események miatti elkobzáson alapult lényegében nem is foglal
kozott, hiszen ezt a király már „legkegyelmesebben megszüntette”. Azt vizsgál
va, hogy a revendikált havasokra a visszaszerzés jogcímén a kincstár nyerhetett- 
e tulajdonjogot, újabb indokokat tárt föl. Hangsúlyozta, hogy a Székelyföld jogi 
természete folytán a kincstár tulajdonos nem lehet és hivatkozott az első erdélyi 
törvénygyűjtemény, az Approbata Constitutiok. II. részének 8. cikkére, amely 
név szerint felsorolja az erdélyi koronajószágokat (fiscale bonumokat), de ezek 
között ezek a területek nem fordulnak elő. Ugyanakkor utalt arra a tényre, hogy 
a havasokat nem fegyverhatalommal szerezték vissza így nem minősíthetők új 
foglalásoknak, továbbá, hogy ezeket II. József 1873. május 27-i legfelsőbb el
határozásában a határőröknek adta. Jelentős érvként szerepelt, hogy a havasok 
jövedelmének a határőrök saját költségükön viselt terhének könnyítése céljából 
való felhasználása nem a kincstári jogosultságnak, hanem a határőrséget alkotó 
Csíkszék tulajdonjogának lehetett csak a következménye. Mindezek alapján a 
felterjesztés megállapította, hogy Csíkszék határvonalában lévő revendikált ha
vasokra a puszta visszaszerzés ürügyén kincstári jogosultság nem létezik, így 
akárcsak a székely határőrezredek többi ingó és ingatlan vagyona csak az elkob
zás miatt van kincstári kezelés alatt, és mivel ezt a király már megszüntette, 
ezekhez a javakhoz csak annyi joga van amennyit beruházás vagy szerződés 
útján szerzett. Ezért „elfogulatlan véleménnyel” tanácsolta a királynak, hogy 
szolgáltasson igazságot még akkor is, ha az nem a kincstár érdekeit szolgálja.

A ruházati alapra vonatkozóan különbséget tett a már visszaadott havas ré
szek jövedelméből gyűlt összeg és a még kincstári kezelés alatt lévő területek 
bevételeiből származó tőke között. Az első esetben, mivel a régi birtokosok kár
pótlásban részesültek, a jövedelmek maradék részéhez elismerte a kincstár jog
igényét, míg utóbbi, mint járulék kizárólag csak a birtok tulajdonosát illette meg. 
Az alapot azonban hasonló szempontok szerint csak elméletileg lehetett ketté
választani, hiszen a megfelelő összegeket kiszámítani és elkülöníteni még akkor 
is lehetetlen lett volna, ha minden számadási okmány rendelkezésükre áll. Is
mertetve a miniszteri bizottság érveit is (a lóbeszerzési alap esetében ennek ál

kaszáló, 11417 hold 333 négyszögöl legelő és 52 094 hold 393 négyszögöl erdőbirtok; 
különböző pénzalapok, amelyek az 1854.-i leltározás szerint az elkobzás idején a követ
kező összegekből álltak: az első székely gyalogezred ruházati pénzalapja 52569 fit. 4 kr. 
, második székely gyalogezred ruházati pénzalapja 9681 fit. 31 kr. , székely huszárezred 
ruházati pénzalapja 14 029 fit. 40 kr., székely huszárezred lóbeszerzési pénzalapja 
49958frt. 44 kr.; Borszéken két ház; Csíkszeredában, Csíkszentmártonban,
Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön lévő iskolák; az ezredek törzskarai részére 
szükséges épületek: Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön valamint 
a zászlóaj, osztály, század és szakaszok részére szükségesés és 1866 előtt el nem idege
níteti telkek és épületek: Uzon, Bölön, Nagyajta, Zágon, Nagyborosnyó, Pólyán, Tövis, 
Dobra, Bágyon, Gyergyóditró, Csíkkozmás, Csíkbánkfalva, Csíksomlyó, Csíkmenaság, 
Csíkszentdomokos, Gyergyószenüniklós és Kászonujfalu községekben.
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láspontját szinte szó szerint megismételte) a ruházati alapot és kamatjárulékait, 
így azoknak javasolta visszaadni, akiktől 1850-ben elkobozták.

A következetesen kifejtett jogi érvek mellett, a vagyon visszaadásának 
módját döntően gazdasági-társadalmi szempontok határozták meg. Mivel a volt 
székely határőrvidék az ország egyik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő régiói 
közé tartozott (elmaradott mezőgazdaság, kezdetleges gyáripar, csekély pénzfor
galom, túlnépesedés, stb.), a kormány kétszeres kötelességének érezte, hogy az 
addig rendszeresen kezelt javakat minél hatékonyabban a székelység anyagi és 
szellemi haladásának és fejlődésének szolgálatába állítsa. Felismerték, hogy a 
határozatlan irányú, egyszerű és korlátlan kiosztás elpazarláshoz és megsemmi
süléshez vezetne, meggyőződésüket fejezték ki, hogy hosszú távon mindenek 
előtt a módszeres erdőkitermelést szabályzó erdőgazdálkodás, a minden téren 
nélkülözhetetlen szakértelem és az olcsó kölcsöntőke segíthet. Ezen alapelvek 
figyelembe vételével a kormány az összes ingó és ingatlan javak visszaadására 
vonatkozó szabályzatot hét pontban összefoglalva terjesztette az uralkodó elé. 
Ez, a feloszlatott első székely gyalogezred által birtokolt és a gyergyószentmik- 
lósi és kászonújfalusi állami erdészek által kezelt szántó, kaszáló, legelő és er
dőbirtokokat (az azokon található építményekkel, felszerelésekkel és telepekkel 
együtt), az ezredtől elkobzott ruházati pénzalapot és annak kamatjárulékait va
lamint a székely huszárezred ruházati pénzalapjának őket megillető részét örök
re, feloszthatatlanul, teljes tulajdonosi joggal -  az idegenjog épségben tartása 
mellett -  Csíkszék közönségének12, a második székely gyalogezred ruházati 
pénzalapját és kamatait, a huszárezred ruházati pénzalapjának maradékát és ka
matait, Háromszék székely közönségének, a lóbeszerzési pénzalapot és kamatait, 
pedig a feloszlatott huszárezredet alkotó családoknak közös és egyenlő jogosult
sággal javasolta visszaadni. (A vagyon többi elemétől eltérően, amelyeket 
egyáltalán nem lehetett felosztani, a lóbeszerzési alap esetében ezt legfeljebb 
osztályonként [divízió] megtehették.) Pontosan megszabta, hogy Csíkszék kö
zönségének visszaadandó fekvőségek évi jövedelme kizárólag a földművelés, 
kézmű- és gyáripar, bányászat és kereskedelem emelésére fordítható és, hogy a 
ruházati pénzalapokat a szék területén, mint takarék- illetve kölcsönpénztár kell 
kezelni. A lóbeszerzési alap pontos felhasználásáról -  a fenti célokat figyelem
be vételével -  a csíkszéki huszárcsaládok szakaszonként választott képviselői
nek egy miniszteri biztos elnöksége alatti gyűlése volt hivatott dönteni. A sza
bályzat igyekezett megnyugtató megoldásokat találni a határőrezredek által bir
tokolt épületek tulajdonjogának rendezésére is. A borszéki két házat a vagyon
talan székely betegek számára tartotta fenn, a Csíkszeredái, sepsiszentgyörgyi és 
kézdivásárhelyi katonai iskoláknak (az alapítványi tőkéikkel és ezeknek kamat
jaival együtt), pedig ipariskolákká való átalakítását javasolta. Az ezredek minden

12 Annak ellenére, hogy a felterjesztés a „székely volt határőrök irányábani méltó iga
zságszolgáltatás” érdekében fordult a királyhoz, a vagyon jogos tulajdonosaként több
ször is Csíkszék közönségét jelölte meg. A pontatlan kifejezés használata azzal magya
rázható, hogy a határőrök magas száma (a korszak végén a lakosság 68, 76%-a) miatt a 
csíki határőrcsaládok összességét azonosította Csíkszék teljes lakosságával.
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más telkeit és építményeit, amennyiben elsősorban a magyar állam, vagy a szék 
közönsége nem tartott rá igényt, a magyar belügyminiszter felügyelete alatt el- 
adhatóknak nyilvánította, azzal a kikötéssel, hogy a bevételeket a legközelebbi 
ipariskola tőkéjéhez csatolják. Szintén a belügyminiszter hatáskörébe tartozott a 
tulajdonosok által a vagyon kezelésére alkotott szabályok megerősítése, az álta
luk választott kezelőszemélyzet kinevezése, a jövedelmek és kiadások kezelteté
se és az év végi számadások felülvizsgálata is. A hetedik pont rendelkezett a 
fekvő javaknak a kincstári kezelés ideje alatt 1869. január 1.-ig befolyt jövedel
meiről is, amelyet a magyar királyi kincstár tulajdonába hagyott.

A három miniszter jól dokumentált felterjesztése beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. 1869. február 16-án Ferenc József „legkegyelmesebb elhatározásá
val” a feloszlatott székely határőrezredek vagyonát „azon közhasznú célokra és 
feltételek mellett, melyek e felterjesztésben megjelölve vannak”, Csíkszék és 
Háromszék közönségének visszaadta.13 Bár a felterjesztéshez hasonlóan itt is 
előfordul a „közönség” kifejezés, a vagyon rendeltetésének precíz meghatározá
sa („a székely nemzet jólétének előmozdítása”) kizárja a tulajdonjog kiterjeszté
sét a szék összes lakójára (pl. románokra). ( De a teljes lakosság amúgy is csak 
adományozás esetén válhatott volna tulajdonossá, hiszen a visszaadás tényében a 
„vissza” fogalma nemcsak a régi tulajdonjoghoz való visszatérést, hanem a ko
rábban kialakult tulajdonosi kört is jelentette.) A székely ség eufórikus lelkese
déssel fogadta a több mint másfél évtizede várt kedvező döntést, amelyet álta
lában a kormány vagy személyesen Deák Ferenc tevékenységének tulajdonított. 
„Az Andrássy-minisztérium történeti emléket hagyand maga után ezen tette által 
nemzetünk keblében, mert a letett alappal, nemcsak a határszél, de az összes 
székelység jobblétének jelentékeny factora van letéve.”14 15 -  összegezte ezt a Szé
kely Hírlap.

A vagyon tulajdonképpeni visszaadása: Berde Mózsa tevékenysége

A királyi elhatározás végrehajtásával báró Wenckheim Béla belügyminiszter 
Berde Mózsa belügyminiszteri osztálytanácsost bízta meg, akit az összes vagyon 
átvételére és a csíki és háromszéki tulajdonosoknak a fenti elvek szerinti átadá
sára utasított. Az ügyet és a helyi viszonyokat talán legjobban ismerő politikus, 
Berde nagy örömmel vállalta el ennek a bonyolult kérdésnek a megoldását, mert 
„hitte, tudta, hogy régi sérelem szűnik meg, midőn valahára a jog diadalmasko
dik.” 13 A visszaadást és az ezt megelőző előkészítő munkálatokat, amelyeket 
1869. július 26. és 1870. március 29. között írnok és titkár nélkül valósított meg, 
a ruházati és lóbeszerzési alapok tanulmányozásával kezdte. Kapcsolatba lépett 
azokkal az intézményekkel, ahol ezeket az alapokat elkobzásuk után kezelték 
(bánya- és pénzügyigazgatóság, adóhivatal, kincstári ügyészség) és a szükséges

13 Rövidített változata a Budapesti Közlönyben február 25. én jelent meg.
14 Székely Hírlap, 1869. március 13.
15 Kolozsvári Közlöny, 1870. március 26.
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adatokat, kimutatásokat, okmányokat, periratokat összegyűjtette és csoportosí- 
totta.16 Félbeszakítva nagyszebeni és kolozsvári munkáját, szeptemberben Csík
székbe utazott, hogy még a tél előtt átadja a havasokat. Csíkszék által e célra 
kinevezett bizottsággal és a pénzügyminiszter által az átadásra és a havasok jö
vedelmeire vonatkozó számadások tisztázására odarendelt bányaigazgatósági 
közegekkel a helyszínre kiszállván, szeptember 27. és október 17. között Berde 
átadott 24600 hold erdőt a tölgyesi; 19000 hold erdőt, 8114 hold rétet, 8027 hold 
legelőt, 185 hold szántót és 348 hold terméketlen főidet a bélbori; 8400 hold 
erdőt és 200 hold legelőt a sólyomtári, keresztesi és baskai pagonyban valamint 
Polyánban a besztercevégi két fürészmalmot. 17 A havasi javak képviselői szep
tember 27-én vették át a tölgyesi alerdész által kezelt hivatali irományokat (1853 
-1869) és könyveket, a gyergyószentmiklósi m.k. erdészeti hivatallal a végleges 
átadási okmány, pedig október 11.-én született meg.18 Megvizsgálták az állami, 
uradalmi és erdészeti egyesített számadásokat, hogy meg tudják állapítani, hogy 
1869. január 1.-től mekkora összeg illeti a tulajdonosokat. Csíkszéki tevékeny
sége során a legnagyobb gondot az épületek átadása okozta. A borszéki két ház 
esetében a felterjesztésben kijelölt célt egyáltalán nem lehetett érvényesíteni, 
mert a telkek Ditró és Szárhegy tulajdonát képezvén azok visszakerültek a kö
zségek birtokába. Mivel amúgy is „csak, mint egyszerű, félig rohadt faanyag 
képviseltek némi értéket” I9, Berde nem ragaszkodott a házak visszaadásához, 
hanem rávette a két települést, hogy szép helyre, saját költségükön építsenek egy 
8 szobából álló házat. (Ezt 1870-ben egy belügyminisztériumi rendelet is meg
erősítette.) Nem sikerült átadnia a csíkszéki volt tiszti és törzskari épületek közül 
az értékesebbeket (csíksomlyói kapitányi lakás, ditrói kapitányi lakás és telek, 
gyergyószentmiklósi őrnagyi lakás, bánkfalvi huszárőmagyi lakás, Csíkszeredái 
tiszti lakások, stb.) mert arra hivatkozva, hogy zavartalan működésükhöz nem 
nélkülözhetik, a csendőrség, pénzügyőrség, katonaság vagy az adóhivatal nem 
ürítette ki. Bár ennek megtagadását nem találta megalapozottnak, hiszen mint a 
jegyzőkönyvben is írja „más törvényhatóságokban országszerte az ily szállások
ról a kir. Kincstár maga gondoskodik,” a „számos szép ház” sorsa függőben 
maradt.20 A saját költségükön, székely örökségi telkekre épített határőr-katonai 
épületeket azonban a székelység nem hagyta veszni hagyni. Pap Lajos, Bem 
tábornok egykori vezérkari főnöke, kézdivásárhelyi képviselő már november 3,- 
án interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez a Csíkszeredái és 
kézdivásárhelyi katonai épületek tárgyában, hogy ezeket „mentői előbb” át le
hessen adni a székely nemzetnek.21 December 17.-én szintén a belügyminiszter

16 Benczédi Gergely. Berde Mózsa életrajza. Budapest, 1901. 37.
17 Dr. Endes Miklós: Csík - ,  Gyergyó - ,  Kászon -  székek (Csík megye) földjének és 
népének története 1918-ig. Budapest, 1994 (Reprint), 491.
18 CsÁL. Csíki Magánjavak iratai. F 78/1.
19 Puskás Ferencz: Borszék története. Budapest, 1882. 107.
20 Pál Gábor. i.m. 152.
21 Magyar Országos Levéltár. Képviselőház elnöki és általános iratai 1869 -  1872 (244). 
К 2 /1287.
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hez intézett felterjesztésében Csíkszék, kiemelve, hogy ezek a birtokok szabad 
rendelkezés alá esnek, kérte az épületek kiürítését, de hajlandó volt azokat a 
honvédségnek bizonyos összeg ellenében használatra átengedni. Végleges átadá
sukra 2-3 év múlva került sor, miután a király a székelységnek a kérdéses javak
hoz való tulajdonjogát újból elismerte (1870), azokért az ingatlanokért pedig, 
amelyek állami célokra szükségesek voltak a kincstár bért fizetett a vagyonkö
zösségnek.

Befejezve a háromszéki tevékenységét is, Berde visszatért Kolozsvárra, 
ahová 1870. február 25.-re meghívta a csíki és háromszéki bizottságot a határőr
alapok átvételére. A csíkszéki tulajdonosokat képviselő hármas bizottságnak 
(Becze Antal, Gál Ignácz és Győrfi Pető) nyugta ellenében átadta az első székely 
gyalog határőrezred ruházati pénzalapját és a székely huszárezred lóbeszerzési 
valamint ruházati pénzalapjának őket megillető részét: erdélyi úrbéri kötvények
ben: 75500 forint, ehez kiegyenlítési készpénz 17 forint 64 krajcár; készpénzben 
41750 forint 91 krajcár; hátralékban lévő aktív tőkében 15 066 forint 98 krajcár 
és ennek kamatai 12000 forint. (A háromszékiek 102178forint 31 krajcárt kaptak, 
amiből még 1438 forint 36 krajcárt a csíkiaknak átadtak.)22 Ezzel véget ért 
Berde Mózsának a székely határőrvagyon tényleges visszaadása érdekében ki
fejtett erdélyi tevékenysége23, amelyet még akkor is sikeresnek tekinthetünk, ha 
valamennyi katonai épületet nem tudott átadni és az ipariskolák közül sem nyílt 
meg egy sem. Munkáját így értékelte a minisztériumnak 1870. március 13-án írt 
jelentésében: „Tekintve a tér roppant kiterjedését, melyen munkáltam; az ügy 
bonyolódottságát, mellyel küzdöttem; az emberek és hivatalos közegek sokasá
gát, kikkel érintkeznem kellett; az akadályokat, melyeknek legyőzése sok küz
delembe és aggodalomba sodrott: és hiszem, meg fog győződni, hogy bureaui 
rendszerrel ez ügyet évekig se bírta volna idáig érlelni és juttatni”24. Jóváhagyva 
minden intézkedését, a közel nyolc hónapi eredményes működéséért Rajner Pál 
belügyminiszter is teljes elismerését fejezte ki. Alapos, a királyi elhatározás 
szellemében végzett -  de nemegyszer a jogosultak kívánságait is figyelembe 
vevő -  áldozatkész munkájáért Csíkszék 1869. december 4-i közgyűlésén nyil
vánított köszönetét.

Az általánosan elfogadott véleménnyel egybehangzóan, amely a kivándor
lást előidéző gazdasági körülmények javítását jelentős tőkebefektetésektől várta, 
a székelység sorsását figyelemmel kísérő közvélemény is, a határőrvagyon visz- 
szaadását a fejlődés egyik fontos eszközének tekintette. De jelentőségét sokan 
túlértékelték, hiszen általában meg voltak győződve, hogy ezzel a Székelyföld 
történetének egy új korszaka veszi kezdetét. Bár maguk a székelyek ennyire már 
nem reménykedtek abban, hogy a vagyon valóban elmaradhatatlan pozitív hatá
sai átfogóan megoldják gondjaikat, a visszaadás puszta ténye maradandó és mély

22 Kolozsvári Közlöny, 1870. március 26.
23 A belügyminiszter később annak a minisztériumi bizottságnak az elnökévé nevezte ki 
Berdét, amelynek az volt a feladata, hogy kijelölje azokat az ingatlanokat, amelyekre az 
államnak szüksége van. Benczédi i. m. 42.
24 Uo. 41.
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benyomást tett rájuk. A szabadságharc következményeként jogtalanul elkobzott 
javak visszaadásával megszűnő igazságtalanság ugyanis, olyan erkölcsi elégté
telt jelentett számukra, amely nemzeti önérzetükre és hazafiasságukra is nagy 
hatást gyakorolt.

Lajos Kocsis

The regrant of the wealth of the Csík border guards

Through the border rearrangements during the reign of Emperor Joseph several 
ten-thousands of havasok [Eastern- and Southern Carpathian alpine regions] 
were re-annexed to the Grand Principality of Transylvania that were to be do
nated by Joseph to the Székely [Szekler] border guard regiments, raised by Em
press Maria Theresia. After 1848 these lands were confiscated from the border 
guard villages by the absolutism administration. The struggle to recover them 
had already started just following the confiscation, however, it only succeded 
when an independent, responsible ministry was organized after the Great Com
promise with the Habsburgs and the coronation of Francis Joseph I. The paper 
examines this contest.

112



TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Konecsny Károly

A „nemzeti gondolat és érzésvilág” Apáthy Istvánnál

Apáthy István a huszadik század kezdetének jelentős magyar természettudósa, a 
hazai neurobiológia egyik megteremtője volt, 35 évesen már az MTA levelező 
tagjává választották. Az 1903 -  as évvel kezdődően a kolozsvári egyetem taná
raként politikai szerepet is vállalt, 1906 -  tói a kolozsvári függetlenségi pártkör 
elnökeként irányította az erdélyi ellenzékiek politizálását. Sajátos biológiai alapú 
társadalomfelfogása érdekes színfoltja a magyar eszmetörténetnek, sajnálatos 
hogy mindeddig csak a marxizmussal (progresszióval) való kapcsolatait ele
mezték, nem a gondolkodót hanem a politikai szövetségest látták benne

Apáthy István vitája Jászi Oszkárral

A vita középpontjában a nemzeti állam és a nemzeti gondolat problematikája 
állt. Az érvek és ellenérvek kifejtésére először a szabadkőműves támogatással 
létrejött napilap, a Világ hasábjain került sor 1910 és 1911 fordulóján. Ezt az 
orgánumot mindkét vitapartner a sajátjának érezhette1, a minimális cél pedig az 
olvasótábor meggyőzése volt.

A vitaindító cikk jellegzetes Apáthys címet viselt: A magyar búza és az ide
gen. A cikk előzményei még a koalíciós kormányzás időszakára nyúltak vissza. 
1908 decembere és 1909 januárja között ugyanis a Huszadik Század külföldi 
művészek és tudósok véleményét kérte és jelentette meg az Andrássy féle vá
lasztójogi törvénytervezettel kapcsolatban. A bírálat éle a kormányzat ellen irá
nyult, ami ellen Apáthynak nem lehetett kifogása, de annak módja aggodalom
mal töltötte el. Kívánatosnak tartotta a lehetőség szerint elkerülni külföldiek 
felhasználását magyar belpolitikai csatározásokban.

Úgy gondolta, amikor külföldieket kémek Magyarország elmarasztalására, 
azzal csak önnön rossz hírünket szaporítjuk a világban, holott ezen dolgoznak a 
szlovákok és a románok is, ezért nem kellene saját magunk alatt vágni a fát. 
Felveti ugyanakkor a kérdést, mit tudhat nálunk jobban egy külföldi saját viszo
nyainkról? Azt javasolja, ha valóban tanulni akarunk tőlük, kérdezzük őket in
kább saját hazájuk politikai rendszeréről, megoldásairól. Az esszé alapvetően az 
idegen minták feltétel nélküli átvételét ítéli el, illetve kifejti azt a gondolatot, 
hogy a külföldi erkölcsi és értelmi befolyás veszélyesebb a fegyveres elnyomás

1 Jászi a pesti Martinovics, Apáthy pedig a kolozsvári Unió páholy tagja volt.
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nál, tehát az idegen szellemi szövetség ugyanúgy bűn, mint ellenséges hadsere
get vezetni az országba.2

Jászi Oszkár a Huszadik Század eljárását magyarázva válaszol Apáthy 
vádjaira, valamint idegengyűlölet szításával, a nemzeti elzárkózás propagálásá
val gyanúsítja meg. „ Valóban fejlődő nemzeti ma már csak az internacionaliz
mus humuszában nőhet nagyra ” véli Jászi, hozzátéve, hogy az elzárkózás leg
jobb példáit a Balkánon és a civilizálatlan világ barbár törzseinél látja megvaló
sulni.3

Apáthy válaszában tisztázza külföldiekkel kapcsolatos álláspontját a Világ 
olvasói előtt. A nemzetek közötti kapcsolat fontosságát tárgyalva, annak szük
ségszerű, fontos illetve káros és szükségtelen hozadékairól ír. Jelentőségét abban 
látja, hogy a nemzeti fejlődés ezáltal kapcsolódik az általános emberi továbbfej
lődéshez. A káros hatásokat a táplálkozás folyamatával szemlélteti, mondván ott 
is feldolgozásra kerül minden ami hasznos a szervezetben, ugyanakkor a mér
geknek nem hasznosíthatóak lévén, ki kell kerülniük. Ez a követendő minta a 
külföldiekkel fenntartott kapcsolatokban is. Lehetőleg kerülni kell nagyszámú 
idegen mester behívását az országba, elkerülendő a másnyelvű idegen kolóniák 
létrejöttét. Amikor elkerülhetetlen az idegen szaktudás felhasználása, a kezük 
alól kikerülő első tanulónemzedék indulásakor célszerű elbocsátani a mestereket, 
kivéve, ha asszimilálódni és maradni akarnak. Az újdonságok eltanulásának 
legcélszerűbb módja ezért, ha magunk megyünk külföldre tanulni, így lehetősé
günk lesz válogatni az ott látottakból, és csak a jót hazahozni.4

Jászi Oszkár és Apáthy eszméinek újabb ütköztetésére azután került sor, 
hogy Jászi udvarias levél kíséretében küldte meg a nemzetiségi kérdés történeté
ről írott könyvét Kolozsvárra, Apáthy figyelmébe ajánlva azt, s egyúttal vélemé
nyét is kérve.5 Apáthy hosszú levélben írta meg kollégájának a művel kapcsola
tos véleményét. Elismerő szavakkal beszél a munkáról, sok tekintetben igazat 
adva a szerzőnek. Egyetértését hangoztatja a nemzetiségi béke irányába, támo
gatásáról biztosítja a nemzetiségek jó iskola, közigazgatás, bíráskodás iránti 
igényét akár anyanyelvükön is. Legyen nyitott a magyar közélet minden állam
polgára előtt, származásra vallásra, anyanyelvre való tekintet nélkül. A verseny 
teljes szabadsága mellett áll.

Az elvi engedékenység és nagylelkűség azonban a gyakorlatba nem ültet
hető át. Apáthy nem osztja a nemzetiségi vezetők jóhiszeműségébe vetett hitet, a 
nemzetiségi kérdés megoldása viszont ezen áll vagy bukik. Ennek fel nem isme
résében látja Jászi művének legnagyobb hibáját. Levelének utolsó mondata is 
erre utal: “Ön hisz olyan dolgokban melyekben én sajnos megtanultam kételked
ni. ” Az ellenérveket sorolva Apáthy említi a román bankok, illetve egyház mű
ködését, melyek nemzetiségük szupremáciáját próbálják megteremteni, ami to

2 Apáthy István-. A magyar búza és az idegen. Világ 1910, dec.25.
3 Jászi Oszkár. Az idegen krumpli és a magyar. Világ 1911, jan. 1.
4 Apáthy István: A peronoszpóra. Világ 1911, jan. 22.
5 Jászi Oszkár 1912. április 28. levele Apáthy Istvánhoz, In: Litván György -  Varga F. 
János (szerk): Jászi Oszkár publicisztikája. Budapest, 1982. 196.o.
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vább fokozódna, ha autonóm területeket kapnának, előbb utóbb szükségszerűen 
az ország szétdarabolódását eredményezve. Ez a lehetőség azért elfogadhatatlan, 
mert Apáthy szerint saját területén a románság kíméletlenebb elnyomást érvé
nyesítene a fennálló magyar hataloménál. Ha ez megvalósulna, sérülne az 
egyenlő jogok és versenyfeltételek, egyenlő művelődés és jólét joga, a domináns 
nemzetiség pedig különjogokkal, privilégiumokkal rendelkezne. 6

A nemzetiségi kérdés megítélésében tehát jól érzékelhető a két gondolkodó 
véleményének különbözősége. Jászi hitt a nemzetiségek közti feszültségek jog
kiterjesztés általi csökkentésében, míg Apáthy inkább a többletjogok veszélyeit 
látta. A viták ellenére a két gondolkodó közt jó kapcsolat állt fönn. Leveleik 
hangneme hivatalos udvariasságot mutat, de nem barátságot, ami talán a kettejük 
közti korkülönbséggel magyarázható. Számos alkalommal jöhetett köztük létre 
személyes találkozás, hiszen Apáthy részt vett a Huszadik Század által rendezett 
eugenikai vitán, majd az Általános, Titkos Választójogi Szövetség ülésein, míg 
Jászi 1911-től a kolozsvári egyetem alkotmánytan magántanáraként tevékenyke
dett. Kapcsolatuk a továbbiakban sem szakad meg, ezt jelzi az a levél is amely
ben Jászi 1912-ben szívességet kér Apáthytól, nevezetesen, hogy Nagy Endre 
kabaréfellépéséhez megfelelő helységet szerezzen Kolozsváron, annak vendég- 
szereplése idejére, mivel a befolyó összeg a radikálisok ügyét fogja szolgálni. Az 
apró momentum mutatja, hogy bár a jövőt különbözőképpen képzelték el, a 
kormánnyal szemben jól együttműködtek.

A Magyar Társadalomtudományi Egyesület

Apáthy aggodalmai teszik érthetővé a Társadalomtudományi Társasággal kap
csolatos szereplését. A Társaság nemzeti szárnya és a radikálisok ellentéte a 
koalíció hatalomra kerülését követően éleződött ki. A Fejérváry - kormány ide
jén a belügyminiszter Kristóffy József által taktikai okokból beterjesztett vá
lasztójogi törvénytervezet a radikálisokat mellette, a nemzetieket, függetlenségi
eket vele szemben sorakoztatta fel. A radikálisokat hazaárulóként bélyegezték 
meg a függetlenségi sajtóban, de a szabadelvű párt hívei is elítélték őket. Nem
zeti jellegű konszenzus jött létre a demokrata radikalizmussal szemben, amely 
ettől kezdve szélsőségesnek minősült a magyar politikai porondon. Ez a feszült
ség robbant ki az egyesület 1906. június 27-én tartott ülésén, a választmányi 
tagok újraválasztásával kapcsolatban. Kristóffy József újraválasztása Pikier 
Gyula elnöki szavazatának eredményeként sikerült, ami tettre késztette a nem
zeti szárny híveit. Andrássy Gyula, a koalíciós kormány belügyminisztere le
mondott elnöki tisztéről, az őt követő 37 kilépő pedig új szervezetet hozott létre, 
a Magyar Társadalomtudományi Egyesületet.7

6 Apáthy István 1912. Május 19-ei levele Jászi Oszkárhoz. OSZK Kézirattár Apáthy 
Hagyatéka Quart. Hung. 2452
7 Pók Attila-. A magyarországi radikális polgári demokrata ideológia kialakulása. Buda
pest, 1990. 1 5 2 -  160. о
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Szakítás következett be, amely sajnálatos választás elé állította az új érdek
lődőket, és nem hagyott túl sok átjárást a két tábor között. Ezzel egyidejűleg 
Apáthy lemondott a Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesületének elnök
ségéről. Döntését így indokolta: „Midőn egyesületünk elnöki lisztére vállalkoz
tam, azt hittem, hogy Magyarországon a szabad gondolatnak van nagyobb szük
sége támogatókra. Ma már tudom, hogy e hazában a magyar gondolat a gyön
gébb; hogy nagyon sokan vannak, akik ez ellen még a szabad gondolatot is so
rompóba akarnák vinni. Csak Magyarországon, csak a mi szomorú politikai és 
társadalmi viszonyaink között lehetséges a szabad gondolatot és a nemzeti gon
dolatot egymással így szembeállítani,”8

Az új egyesület tagjai a nemzeti eszme melletti elkötelezettséget hangoz
tatták, a régi mellett kitartók a politikai rendszer reformját még a bécsi udvar 
által felkínálva is támogatták. Társadalmi összetételét tekintve a függetlenségi 
csoport a hagyományos elitből, részben nemesi származásúnkból rekrutálódott, a 
radikális pedig nagyrészt fiatal zsidó értelmiségiekből, polgárokból állt.9 A Ma
gyar Társadalomtudományi Egyesület elnökévé Apáthy Istvánt választották. így 
kapott lehetőséget arra, hogy társadalommal, nemzettel, fejlődéssel kapcsolatos 
gondolatait kifejtse az 1908-tól kiadásra kerülő Magyar Társadalomtudományi 
Szemle hasábjain. Ezt az eszmerendszert és az azt alátámasztó gondolatmenetet 
próbálom rekonstruálni Apáthy István írásai alapján, amelyek nagyrészt a Ma
gyar Társadalomtudományi Egyesület folyóiratában jelentek meg, valamint egy 
1910-es előadássorozat könyvváltozatában. 10 11

Apáthy társadalmi, politikai gondolkodása

Programadó beszédében1'kifejtette, hogy a pillanatnyi helyzet a nemzet egységét 
követeli meg. Egység kialakítása és erő kifejtése csak akkor lehetséges, ha az 
ország elhivatott vezetőkre talál, akik ismerik a kor problémáit és elég erélyesek 
azok kezeléséhez. Gyümölcsfa és kertész metaforáját használja a nemzet és ve
zetői viszonyának szemléltetésére. „A többnemzetiségű társadalom olyan mint a 
fa, amelybe többféle gyümölcsöt oltottak, amely azért eredeti gyümölcseit is 
termi. Ha a szilvafaágakat lenyesik és csak barackfaágak fejlődésének kedvez a 
kertész, hamarosan baraczkfa lesz a szilvafából. így foglalják el a társadalmi 
fejlődésben az új nemzetek a régiek helyét. A magyar nemzetnek nemesgyümöl
csű almafájába oláh vackort és más idegen ágakat is oltott az idők folyása. Hála 
Istennek még nem sorvadtak el az ősi ágak és még magyar kertészek keze gon
dozza nemzeti fánkat; jaj lesz nekünk, ha idegen kézbe adjuk az ollót! ”

A fenyegetés elhárítása lehetséges, állapítja meg, de csak akkor, ha a veze
tők tisztában vannak a problémákkal és kötődésük folytán az nem is hagyja őket

8 A Munka Szemléje 1906. október 31.
9 Litván György -  Szűcs László: A szociológia első magyar műhelye Bp. 1973. 18. о
10 Apáthy István: A fejlődés törvényei és a társadalom. Budapest. 1912.
11 Apáthy István: A Magyar Társadalomtudományi Egyesület legelső teendői. Magyar 
Társadalomtudományi Szemle 1908. 1. 7-23.0.
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tétlenül. A tudomány pedig azt mutatja, hogy a fejlődés a történelemben, mindig 
a nemzetek kiteljesedése idején indulhatott meg, hiszen tévúton járnak a társa
dalmat vizsgálók valahányszor nem konkrét esetet, ezúttal a magyar társadalmat 
vizsgálják.

Káros törekvések azok, amelyek a társadalomban az importált szocialista 
eszmék alapján a tömeg társadalomellenes ösztöneit ébresztgetik és vezetői ellen 
fordítják. Az ő fegyvereik a gúny, a kicsinylés, a léhaság. Az osztályharc és a 
forradalom szellemével játszadozók nem veszik észre, hogy a tömeg uralma 
Franciaországban béklyóba verte a szabadságot, pedig az a forradalom szülötte 
volt. Aki a fejlődésben valóban hisz, észre kell vennie, hogy csak nemzeti alapo
kon alakulhat ki fejlődés, ezért az ellen kell küzdenie, aki hagyja elkorcsosulni 
„a nemzet gyümölcsfáját”.

Az elkövetkező években egymást rendszeresen követő írások ebben a gon
dolati szerkezetben mozognak. Apáthy továbbra sem lesz hivatásos politikussá, 
elsősorban tudósként akar hasznos lenni, de vállalja a politikai szerepeket, és 
rendszerezi társadalommal kapcsolatos nézeteit. A tanulmányok két alapfogalom 
köré csoportosítják a problémákat: a nemzet és a fejlődés köré. A klasszikusnak 
tekinthető alapfogalmak és kérdések azonban, nem a szokványos, ideológiák 
által meghatározott térben és keretben, hanem biológiai rendszer részeként nyer
nek értelmet. Az ilyen módon értelmezett emberkép érdekes következmények
hez vezetett.

Az emberi lét ősállapotát vizsgálva elvetette mind Rousseau pozitív em
berképét, mind Le Play „munka iskolájának” negatív elképzelését, amely szerint 
az embert jóvá csak a polgárosodás, az öntudatos munka, nevelés teheti. Szerinte 
az ember a fejlődés korai szakaszában állatként értelmezhető, így a jó vagy a 
rossz csak az alkalmazkodás kényszere által diktált mértékben magyarázható, de 
ha a viszonyítás kérdését vetjük fel, rosszabbnak tartja a régi, vagy ma élő vad
embert a polgárosult embernél.12 Rossz véleményét az előítéletek, tudatlanság 
érveivel támasztja alá, így azt is kijelentheti, hogy az európai emberek termé
szetesebben élnek a primitív népeknél, mivel azok tudatlanságukban a természet 
ellenében próbálják vágyaikat érvényesíteni. Ez az emberkép természetesen 
lehetetlenné teszi annak a liberális felfogásnak az elfogadását is, hogy az emberi 
társadalmak a kölcsönös belátás alapján jöttek létre. Tulajdonképpen már a 
probléma is mesterséges valamennyire, mondja, hisz bármikor is vizsgálja az 
elmúlt korokban az embert, társas lénynek látja.

A kérdés jogosan inkább úgy merülhet fel, mi tartja össze a társadalmakat? 
Apáthy válaszában azt hangsúlyozza, hogy az egyén a társadalomban nincs rá
utalva teljes szellemi és testi erejére, ezért folyamatosan veszít képességeiből, 
miközben újakra tesz szert a közösségi igényeknek megfelelően. Ez azt jelenti, 
hogy a társadalmi fejlődés és az egyéni (emberi) továbbfejlődés már a kezdet 
kezdetén bizonyos fokú ellentétet mutat. „Minél fejlettebb társadalmakat vizs
gálunk, az egyes emberek képességeit annál korlátoltabbnak látjuk, s annál na-

12 Apáthy István'. A fejlődés törvényei és a társadalom. Budapest. 1912.
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gyóbbnak az egyik ember függését a másiktól. Az embereknek ez az egymástól 
való függése a társadalmak leghatalmasabb összetartó ereje. ”

Ezt a tételt zoológiái példával illusztrálja, a Protozoonok véglények fejlődé
sével. Bizonyos esetekben ezek véglénytelepet alkotnak, melynek tagjai egy 
kezdősejt osztódásából jöttek létre. A telep fokozatosan egy többsejtű állattá 
alakul át, az egyedek határai egyre inkább elmosódnak és egyedisége idővel csak 
a csoportnak marad, de ez azonos lesz a kezdősejt egyediségével. A következ
mény az egymásrautaltság miatti többsejtű élőlénnyé alakulás. Az emberi viszo
nyokban, az együttélés a képességek megfogyatkozása miatt alakult ki, a társas 
ösztön kifejlődése segítségével, társadalomellenes ösztönök pedig a társas 
együttélés által okozott gátlások miatt nem alakultak ki.

Egy másik tanulmányban tovább bontogatja a társadalom mint szervezet, 
illetve magasabbrendű élőlény párhuzamát.13 Állítása szerint szervezet csak az 
lehet, ami közös alapból származott, s részeit szerves kapcsolatok tartják egysé
ges rendszerben, továbbá konkrét fajisága van. Az állatvilágban is minden állat
nak határozott neme van: ló, róka, folyami rák stb., ezért nem beszélhetünk ál
talánosságban állatvilágról.

Az emberi társadalom esetében sincs ez másként. Megállapítja: „Az elvont 
emberivel, az elvont emberi társadalom fölött való bölcselkedéssel nem lehet 
társadalomtant csinálni. A magyar társadalomiam irodalom egy része a maga 
egész gyermekiességében mutatja ezt a hiábavaló törekvést. ” A célzás a Társa
dalomtudományi Társaság egyes szerzőire utalt, a következő mondat pedig a 
lehetséges ellenérvre (hiszen egész Európában az emberi társadalom működése 
áll a kutatások középpontjában!) válaszol, mondván a német, angol vagy francia 
írók valójában saját társadalmuk modelljét próbálják általánosan érvényesként a 
tudományba csempészni.

Az elvont általánossággal szemben a biológus amellett szól, hogy az állati 
világ fajainak az emberi társadalomban a nemzetek feleltethetők meg. Általános 
emberiről beszélni tehát csak akkor lehetne, ha egyetlen nemzet maradna fenn a 
földgolyón, mint ahogy az általános állatinak is csak akkor lesz értelme, ha téte
lezzük fel a rókákon kívül, minden más állatfaj kipusztulna.

A nemzetekre tagolt emberiség természetesen hosszú fejlődési folyamat 
eredményeként alakult ki, de a különbségektől ma már nem tekinthetünk el. A 
nemzet, mint az emberi társadalmakon belül az egyéniség illetve faj megtestesí
tője, a társadalmi fejlődésről folytatott vita keretébe illeszthető.

A vitában Apáthy ellenfeleinek azokat tekinti, akik a fejlődés túlhaladott 
lépcsőfokának tekintik a nemzetet és immár retrográd szerepet tulajdonítanak 
neki. Név szerint említi a német Wilhelm Ostwaldot, aki a magyar és kelet
európai népek tudományának hanyatlásáról ír, a folyamatot pedig a nemzeti 
nyelvek uralomra jutásának tulajdonítja. A konkrét érvet Apáthy hamisként mu
tatja be, szerinte a cseh, lengyel, magyar tudomány soha nem állt még magasabb 
szinten, hanyatlásról beszélni tehát tévedés. Saját koncepcióját Ostwaldénak

13 Apáthy István: A nemzeti irány az emberi fejlődésben. Budapest, 1908
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fordítottja jellemzi. Meggyőződése szerint a nemzeti öntudatra ébredés a fejlő
dés nyilvánvaló stádiuma az emberi társadalmakban, amit az ilyenkor bekö
szöntő kulturális fellendülés is alátámaszt. Hivatkozik az olasz reneszánszra, de 
a nemzetállam létrejöttét, valamint az egység megteremtését követő fellendülés
re Németországban is. Ellenpéldaként a sedani vereség után bekövetkező fran
ciaországi hanyatlást említi. A fejlődés Ostwald-féle felfogása kicsit sarkítva, a 
kis nemzeteknek a nagyokban való feloldódását követeli meg, vagyis egyes fa
jok kiiktatását, felszámolását.

Mi az alapja a nemzetet nagyrabecsülő látásmódnak? Apáthy István bioló
giai magyarázatot ad a kérdésre a kezdet kezdetétől indulva, vagyis az élet fo
galmától. Ezzel kapcsolatosan három törvény mondatik ki: az élet egyediséghez 
kötött, folytonos, és állandó fejlődésen, változáson megy keresztül. A Földön ma 
élő fajok mind hosszú fejlődés eredményei, az emberi fajé ugyanúgy, mint egyes 
baktériumok vagy bármely növényi, vagy állati fajoké.

Ez a sokféleség egy kezdeti primitív állapotból, lappangó különbözőségeket 
kifejtve alakult ki. A kezdeti hasonlóságokra számos példa szolgál tanulságul, 
ilyen az ember, a majom és a kutya petesejtjének szinte teljes egyformasága. Az 
emberi életre kivetítve a kisgyerekek könnyű összetéveszthetősége, majd a fel
nőttek markáns különbsége mutat analógiát, amely sémába az aggkorban bekö
vetkező újabb hasonulás is beleilleszthető. Történelmi folyamatokat tekintve a 
fejlődés mindig eredendő különbségek szerint tartott különböző irányokba.

Apáthy biológiai alapon nyugvó meghatározásai fejlődésnek az olyan átala
kulást tekintették, amely eleget tett három kritériumnak, úgymint a független
ségnek, örökletességnek és az alkalmazkodásnak. A független továbbfejlődés azt 
jelenti, hogy a változás nem külső körülmények hatására alakult ki, hanem belső 
okok következménye. Ez a fejlődés az egyén vagy faj életének bármely szaka
szában végbe mehet, de annak gyorsaságát komolyan befolyásolják külső ténye
zők így egy adott tulajdonság hosszabb időn keresztül is lappanghat. Az örökle- 
tesség, az adott tulajdonság folytonosságát és fokozódását követeli az utódok
ban. Valódi fejlődés bekövetkeztekor többé nem lehet előző állapothoz vissza
térni, de következő fokra ugrani sem. Az egyedek tekintetében mégis jelentős 
különbségek lehetnek, mert egy-egy kiváló példány a fejlődés adott szakaszát 
társainál gyorsabban is megteheti. A rendkivüli változások annak köszönhetők, 
hogy egyes lassú átalakulások hirtelen válnak nyilvánvalóvá. Az alkalmazkodás 
az új létforma eredményét a körülmények kényszerével rostálja ki. A fejlődés 
számára általában feltétel a szaporulat óriási fölöslege a túlélés biztosítása miatt.

A társadalomra vonatkozóan a független továbbfejlődés egyik bizonyítéka
ként szerepel a magyarság megmaradása a Kárpát-medencében, ahonnan más 
népeket előzőleg kisöpörtek, de a magyarság valamilyen belső adottságnak kö
szönhetően sikeresen állta a történelem viharait. A fejlődés irányát az adott élő
lény prospectivus potentiája határozza meg. A nemzet tehát az emberi tovább
fejlődés eredménye, a fejlődés pedig mindig differenciálódást jelent, ami a faj
fejlődési prospectivus potentia eredménye. A nemzeti lét egy gondolat szolgála
tát jelenti, amely létezik és megkülönböztető jegyként működik már a nemzeti
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öntudatra ébredés előtt is. Folyamatosan megfigyelhető a nemzetek pusztulása és 
újak keletkezése, de az emberi továbbfejlődés mindig a nemzeti jelleg és külön
bözőség kiélesedésével kapcsolatos. Ennek megfelelően fajok kihalhatnak, de 
mássá át nem alakulhatnak.

A nemzeti lét tehát önmagában is fejlődés eredménye, de ezen túl is komoly 
lehetőségeket hordoz magában. A nemzeti nyelvek, mint a gondolkodás alap
szerkezetét meghatározó különleges adottságok értékelendők, a tudományos 
fejlődés a nemzetek különbözőségének is köszönhető. Minden nép a maga sajá
tos látásmódja által viheti előre a tudományt. Ez a munkamegosztás legcélsze
rűbb módja, ha a tudomány egyetlen nemzet privilégiuma lenne, a fejlődés való
színűleg végzetesen lelassulna.

A bukás, hanyatlás, degeneráció legbiztosabb jele az, ha a különbségek 
kezdenek eltűnni. Az egyneművé válás veszélyét mutatja a francia forradalom 
által félresöpört arisztokrácia is, amely éppen erényeiben és bűneiben egynemű
vé válva lett alkalmatlan a fenyegetésekkel szembeni rugalmas reagálásra. A 
magyar történelem hasonló leckét mutat, az 1840-es években a magyar főnemes
ség az ország legkülönbözőbb pontjain egymással kapcsolatot alig tartva élt, de 
sokféleségének köszönhetően minden felmerülő feladatra tudott megfelelő em
bert kínálni. Ennek köszönhető a reformkor sikere, ötletgazdagsága, sokirányú 
kreativitása. A század második felére mindez kezd megváltozni, rövidesen a 
politikai válságjelei is ki-kiütköznek.

A jövővel kapcsolatos elképzeléseket a múlt tanulságait figyelembe véve 
kell megvalósítani. Ha a polgárok életét a közösség java szempontjából akarja 
valaki értékelni, akkor arra az eredményre jut, hogy a sokféle képességet bir
tokló kisiparos vagy földműves hasznosabb tagja a társadalomnak, mint a gyári 
munkás, aki csak egyetlen munkafolyamatot tud elvégezni, és az egész előállítá
sára képtelen.

Káros folyamat a túlzó urbanizáció, ugyanis be kell látni, hogy a fejlődés 
magasabb foka nem jár együtt az emberi képességek javulásával. Óvakodni kel
lene attól, hogy a teljes népesség a nagyobb központokba települjön, ezzel ugya
nis egyetlen életformához alkalmazkodva a lakosság inspirációs lehetőségei, 
képességei tragikusan lecsökkennének, a kihívásokra adható válaszok számával 
együtt. Minden lehetséges módon támogatni kellene a magyar népesség megma
radását az ország legtávolabbi vidékein is, nem szabad a parasztság ki- és elván
dorlását ölbe tett kézzel figyelni.

Apáthy István szerint nem szabad a társadalom fejlődését a szabad verseny
re sem bízni. Téved ugyanis, aki a verseny végeredményét feltétlenül üdvözítő
nek tartja. Véleményét egy kísérlet bemutatásával indokolja. Az üvegtál világá
ban folyó verseny eredményét írja le, mikroszkopikus élőlények sorsát bemutat
va. A szabad verseny nem a legnagyobb, legfejlettebb, egyedek javára dőlt el, 
hanem a legalacsonyabb rendű, legigénytelenebb élőlények maradtak fenn: a 
baktériumok és a penész.

A verseny győztese a társadalom területén is hasonló taktikák alkalmazója 
lehet, egyrészt aki beéri a legminimálisabb igényekkel és gyors szaporodásra
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képes, másrészt aki képes szövetkezni az egyénre nehezedő terhek csökkentése 
érdekében. Az igénytelenség az oláh nyelvű magyarok fegyvere, míg a szövet
kezés a szocialisták taktikája, ami a középszer uralmához vezet. A szabad ver
seny a közhiedelemmel ellentétben nem a legkiválóbbak, hanem az alkalmaz
kodni tudók kiválasztódását eredményezi. Az alkalmazkodóképesség pedig nem 
haladás eredménye és elég ritkán öröklődik.

A verseny akkor hozhat pozitív eredményeket, ha tudatos akarat irányítja és 
korlátozza, hiszen sem az angol paripa, sem a legjobban termő búza nem egysze
rűen szabad verseny révén alakult ki. A válogatás igényével csak a társadalom 
valódi nagy emberei léphetnek fel, azok akik a fejlődés zálogának, a nemzeti 
gondolatnak és érzésvilágnak a letéteményesei.

A fejlődés eredménye abban nyilvánul meg, hogy az utolsó nemzedék fizi
kailag reprodukálja születése után mindazt a tökéletesedést, amit előző generáci
ók ezrei fokozatosan hoztak létre. A szellemi fejlődés eredményét az jelenti, 
hogy például az írás-olvasás tudományát, amelyben generációk sokaságának 
fejlesztő értelme rejlik, már gyermekként készen kapja az új nemzedék, adott
ságként élve vele, természetesen használva a továbbiakban.

A testi fejlődés eredményét a kezdősejtek birtokában levő, folytonos le
származási vonal képviselői adhatják át utódaiknak, míg a szellemi élet tovább
fejlődése a lelki élet folytonossága mellett biztosítható a tanulás és tanítás szaka
datlan láncolatán keresztül. A folyamatosan akkumulálódó tudás átadása egyre 
nagyobb erőfeszítést igényel, amit a szellemi munka megosztása és jobb tanítási 
módszerek által lehet továbbadni.

A tudomány szerepéről és fontosságáról vallott felfogása haladáselvü, a 
szabadgondolkodás hagyományain alapul, eszménye ennek megfelelően a 
szekuláris polgári állam. A különbség az emberkép eltérő voltából fakad. Az 
individuális felfogással szemben azt vallja, hogy a tudomány és ezáltal a világ 
előrehaladása az egyedi nézőpont érvényesítése, azaz „a nemzeti gondolat és 
érzésvilág” ápolása és művelése által válik lehetővé.
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Károly Konecsny

National idea and sentiment in the world o f István Apáthy

My paper presents the thinking of the natural philosopher István Apáthy, who 
was a non-mainstream politician of the so-called Hungarian fin de siècle.
His idea of an organic society based on the principles of natural sciences sustains 
that the only way of development is the application of the “national idea”, in 
opposition to the fashionable internationalist visions of the era. His program of 
the “national idea” remained isolated, it only provoked some echo in the theatre 
of Hungarian freemasonry, where the opponent of Apáthy was Oszkár Jászi, the 
representative of the ideology of radical civil democracy in Hungary.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Siró Béla

Betegellátás Magyarországon a két világháború között

Egészségügyi gondjaikkal a 19. és a 20. század fordulójától egyre többen for
dultak szakképzett orvosokhoz, akik ekkora már hatékony ismeretekkel rendel
keztek. A sebészetben (és a szülészetben) a műtéti antiszepszis (fertőtlenítés, 
csíramentesítés) és az aszepszisz (karbolsav, gőzsterilizálás, gumikesztyű, azaz 
műtét csíramentes környezetben), a diagnosztikában a laboratóriumi próbák, a 
röntgenezés és más eljárások (vérnyomásmérés, EKG, stb.), a megelőző orvos
lásban a védőoltások, (diftéria) a kezelésekben a fizikoterápiás eljárások, a 
gyógyszerezésben a lázcsillapítók, a nyugtatok, a szíverősítő (Aszpirin, 
Phenacetin, Veronai, Sztrofantin) a hivatásos gyógyítók eszköztárát gyarapítot
ták. A rosszindulatú daganatok ellen bevetették a nem veszélytelen rádiumke
zelést. A 20. század első évtizedeiben a népbetegségnek számító szifilisz ellen az 
arzénkészítmények és lázterápiák már a gyógyulás esélyét jelentették.

Az orvostudomány fejlődésének felgyorsulásával párhuzamosan, az 1876- 
os egészségügyi törvény szabta úton kezdett kiépülni a közegészségügyi ellátás 
a társadalmi méretű betegségmegelőzés szolgálatában. A törvény -  más jog
szabályok mellett -  az e korszakban egyre nagyobb területeket lefedő orvosi 
alapellátásról, a kör- és községi orvosi rendszerről is rendelkezett.

A szegények, öregek, különféle krónikus betegségben szenvedők, elmebe
tegek elszigetelésére, elfektetésére szolgáló, betegségeket terjesztő, zsúfolt sze
gényház mellett a 19. század közepétől a század végéig tartó kórházépítési 
hullám fektette le a mai értelemben vett korszerű gyógyintézeti, kórházi ellátás 
alapját és ekkor nyíltak meg az első szanatóriumok (tuberkulózis, lelki betegsé
gek). A 20. század első évtizedeire tovább differenciálódott az egyetemi orvos
képzés és a szakorvosi rendszer, amelynek a szakorvosi cím használatáról szóló 
149 000/1924. sz. népjóléti és munkaügyi miniszteri rendelet adott keretet.

Egyenlőtlenségek a társadalombiztosításban

Az egyes társadalmi csoportok jövedelmük, életmódjuk, mentalitásuk függvé
nyében vették igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. A társadalombiztosítá
si rendszer azonban lényegesen befolyásolta lehetőségeiket.

A társadalombiztosítás az önsegélyezésböl, az önkéntes segélyező pénztá
rakból fejlődött ki a 19. század végétől. A biztosítótársaságok által nyújtott be
tegellátás hozzájárult a magánorvoslás, a háziorvosi rendszer visszaszorulásá
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hoz, amely csak a fizetőképes rétegek számára volt elérhető, és a szakosodás 
miatt már megelőzően szakorvosi kiegészítésre szorult. A háziorvoslás kereté
ben a háziorvos felügyelt az általa jól ismert család egészségére, ellátta őket 
egészségügyi és életmódbeli tanácsokkal, és kezelte a beteg családtagokat évi 
honorárium fejében. Az emberek túlnyomó többsége azonban úgy halt meg, 
hogy nem látta orvos, esetleg csak szakképzetlen gyógyító: felcser, javasasz- 
szony, bába kezelte.

A biztosítási rendszer a társadalmat, egészségügyet legtömegesebben érintő 
ága a betegségi biztosítás, amely általában a balesetbiztosítással társult. E forma 
az 1891. évi XIV. törvénnyel vált kötelezővé az ipartörvény hatálya alá eső 
ipari, kereskedelmi és közlekedési szférában. A biztosítási járulék kétharmadát 
maga a biztosított fizette. Legfeljebb 20 hetes, a napibér fele összegét kitevő 
táppénz és 20 hetes (kivételes esetekben ennél hosszabb) ingyenes orvosi ellátás, 
valamint szülési szolgáltatás és temetkezési segély járt érte a biztosítottnak. A 
törvény a családtagok segélyezését is lehetővé tette, de nem kötelező érvénnyel. 
A betegsegélyző pénztár "a biztosítottal egy háztartásban élő családtagokat in
gyen orvosi segélyben és a gyógyszerek ingyenes kiszolgáltatásában részesíthe
ti" (8. §.) A XX. század elején több mint 600 ezer dolgozó volt kötelezően 
biztosított, kétötödük budapesti.1 A rászoruló szegény betegek ápolási költségeit 
1898: XXI. te. nyomán az állam, az Országos Betegbiztosítási Alap fizette, és a 
községek továbbra is kötelesek maradtak szűkös szegény alapjuk terhére gondos
kodni a teljesen vagyontalan, fizetésképtelen rokonok és egyéb fizetésre köte
lezettek nélkül álló beteg lakosaikról.

Az 1907: XIX te. központosította (Országos Munkásbiztosító Intézet) és ki
szélesítette a kötelező biztosítási rendszert. Míg korábban a járulékoknak csak az 
1/3-át fizette a munkaadó és 2/3-át a biztosított, addig ettől kezdve a járulékok
nak már a felét a munkaadó állta. Lényeges újítás volt, hogy a segélyezési idő
tartamot 20-ról 26 hétre majd 52 hétre módosították, és a táppénz összegét a 
napibér 50%-áról 60%-ára, sőt 4 héten túli megbetegedés esetén 75%-ára 
emelték. Egyúttal nőtt a terhességi, szülési, anyasági támogatás színvonala. E 
juttatások immár kötelezően jártak a biztosítottal egy háztartásban élő, nem 
biztosított családtagoknak is. Ők szintén jogosultak voltak ingyenes orvosi ke
zelésre, táppénzre -  maximum 20 hétig -  valamint gyógyszerekre, fürdőkre, 
gyógyászati eszközökre. A betegségi ágban 1911-ben egymillió 155 ezer bizto
sított volt.2

Az 1927: XXI. te szerint a biztosított gyógykezelésre, kórházi, szanatóriu
mi ápolásra, a táppénzre való jogosultsága egy év. A 29. naptól a napibér 
75%-a helyett 60%-ában állapították meg a jogosultság összegét, de a 75% 
folyósításának a lehetősége megmaradt. A törvény bevonta az igényjogosultak 
közé a biztosított mostoha gyermekét, a testvérét és -  feleség hiányában -  a 
háztartást vezető nőt is. A hozzátartozóknak is járt orvosi gyógykezelés,

1 Gyáni Gábor. A szociálpolitika múltja Magyarországon. Budapest 1994. 11. és Laczkó 
Ish’án: A magyar munkás- és társadalombiztosítás története. Budapest 1968. 47-85.
2 Laczkó'. i. m. 91.
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gyógyszer, gyógyfürdő, gyógyászati segédeszköz maximum egy éven át, és kór
házi ápolás évente legfeljebb 42 napon át. Évi 1920 P-ről 3600 P-re módosult 
a kötelező biztosítás felső jövedelmi határa. Eezzel tovább növekedett a kötelező 
betegségbiztosításra jogosultak száma. A törvény végrehajtását az Országos 
Munkásbiztosító Intézet jogutódjára, az ekkor létesített Országos Társadalom- 
biztosító Intézetre (OTI) bízták.

Az 1928: XL te. kiterjesztette a kötelező öregségi, rokkantsági, árvasági és 
özvegységi biztosítást az előző törvényben érintettekre. A betegségi biztosítást 
néhány foglalkozási ágban (posta, vasút, bányászat, hajózás, kohászat, dohány
jövedék) külön szervezetek intézték. Közülük az 1847-ben alakult Pesti Keres
kedelmi Nyugdíj- és Betegápoló Egyesületből kinövő Magánalkalmazottak 
Biztosító Intézete (MABI) volt az egyik legjelentősebb, 1937-ben már 72.500 
biztosított taggal.3 Az állami és az önkormányzati közalkalmazottak betegsegé
lyezését az 1921: XLVI. tc-kel létrehozott Országos Tisztviselői Betegsegélye
zés Alap végezte. 1937-ben már 150 ezer igényjogosulttal, ebből 80 ezer csa
ládtaggal.4 5 Az OTI-nál betegségi biztosításban részesülők számának alakulása 
drámaian mutatja a gazdaság és az egészségügyi ellátás szoros kapcsolatát: a 
biztositottak száma az 1928-as 659 ezerről 1932-re 458 ezerre csökkent, és csak 
1937-re közelítette meg az 1928-as létszámot. A keresőképes biztosítottak és 
családtagjaik 1937-ben 8,8 millió, a keresőképtelenek 2 millió eseti kezelést 
vettek igénybe.3 1941-ben 2606, 1942-ben 3361 szerződött orvos állt az OTI 
alkalmazásában. 1941-ben egymillió 69 ezer biztosított volt. Ezek közel fele 
(45%) a budapesti pénztárhoz tartozott.6

Lényegesen más feltételek között jutottak orvoshoz vagy a kórházba a me
zőgazdaságból élők, a parasztok. A 1898: II. te. alapján szervezett önkéntes 
segélyalapokban megtaláljuk ugyan mezőgazdasági munkások segélyezésének a 
csíráit, de befizetések híján ezek a segélyalapok működésképtelenek voltak. A 
gazdasági cselédekre a munkaadói szavatossági jog (kötelesség) vonatkozott 
betegség esetén, amit az 1898: XX3. te., az 1900: XVI. és az 1902: XII. te. sza
bályozott a 1907: XLV. te. megerősített. (A kötelező balesetbiztosítás a gazda
sági cselédeken kívül bizonyos idénymunkákat végzőkre is kiterjedt.) Eszerint

3 Hindy Zoltán: A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének működése. In: A mai ma
gyar szociálpolitika szerk. Martonfíy Károly. Budapest 1939. 341. A társadalombizto
sítás helyzetének korabeli leírására lásd: Bikkal Dénes: Betegségi biztosítás Magyaror
szágon. Budapest 1932.; Uő: Magyar szociálpolitika. A dolgozó társadalom szociális 
védelme Magyarországon. Budapest 1943.; Kovrig Béla: Magyar társadalompolitika 
1920-1945. New York 1954., Kovrig B éla - V. Nádujfalvy József. Társadalombiztosítási 
kézikönyv. Budapest 1938.
4 Denk Arnold: Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap. In: A mai magyar szo
ciálpolitika. szerk. Martonfíy Károly. Budapest 1939. 308.
5 Lengyel Ervin: Az Országos Társadalombiztosító Intézet szervezete és működése. In: A 
mai magyar szociálpolitika szerk. Martonfíy Károly. Budapest 1939. 324-325. és Or
szágos Társadalombiztosító Intézet igazgatóságának jelentése az Intézet 1942 évi. mű
ködéséről. Budapest é. n. 149.
6 Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatóságának jelentése ... 97.
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maximum 8 napi gyógykezelés és ellátás járt a nem helybéli munkásnak a gazda 
terhére. A mezőgazdasági napszámosok, a törpebirtokosok és a kisbirtokosok 
nem rendelkeztek kötelező betegségbiztosítással. A probléma társadalmi lépté
kére utal, hogy az 1930-as népszámlálás szerint a mintegy közel 4,5 milliós me
zőgazdasági népességen belül 600 ezren tartoztak a gazdasági cselédséghez, 
egymillió 250 ezren a -  részben föld- illetve háztulajdonnal is bírók -  mezőgaz
dasági munkássághoz, és csupán mintegy 700 ezer fo, azaz 180 ezer család ren
delkezett 10 kát. holdnál több földdel, ami esetleg már biztosította a szűkös 
megélhetést.7 Márpedig az apró ház és földbirtoktulajdonnal rendelkezők nem 
jogosultak az ingyenes szegénybeteg ellátásra, és a betegség miatt kiesett jö
vedelem helyett, nem járt táppénz. Az igazoltan szegények a községek szűkös 
szegényügyi költségvetéséből nyerhettek pénzt gyógyszerre, orvosi ellátásra. A 
mezőgazdasági munkás és családja csak akkor kaphatott gyógykezelést, ha olyan 
más természetű, ipari munkát vállalt, amely folytán az OTI vagy más biztosító 
tagjává vált, illetve ha a földművelésügyi minisztérium bizonyos munkakörökbe 
alkalmazta. 8 A vidéki Magyarország betegségi biztosítás hiányából származó 
hátránya abban is jelentkezett, hogy az állam hozzájárult az OTI és a MABI 
ügyviteli költségeihez, ezzel közvetve a biztosítottjaikat támogatta.9

Az Országos Gazdasági Munkáspénztár -  1937-től Országos Mezőgazdasá
gi Biztosító Intézet -  lehetőséget adott a birtokos parasztoknak az önkéntes 
nyugdíjbiztosításra, de legalább tíz éven keresztül kellett járulékot fizetniük, és 
csak 65 éves kortól járt minden beszámítható tagsági év után évi 2,40 pengő. Az 
1936: XXXVI. törvény kizárólag a gazdatisztek kötelező öregségi, rokkantsági 
és haláleseti biztosítását rendelte el. Az 1938: XII. te. kötelezővé tette az 18-65 
év közötti mezőgazdasági munkavállalók öregségi biztosítását, de kizárta a 2 
holdnál kisebb birtokkal rendelkező gazdákat. Az Országos Mezőgazdasági 
Biztosító Intézet 1939-ben 650 ezer gazdasági munkavállaló öregségi biztosítá
sát, 750 ezer munkavállaló és 3 ezer gazdatiszt nyugdíjbiztosítását látta el.10 A 
második világháborúig a betegségi valamint nyugdíjbiztosításból kimaradt 
paraszt számára súlyos családi probléma volt, ha idős kort ért meg, ráadásul 
meg is betegedett.

Hozzá kell tenni, hogy a 10 holdnál nagyobb földtulajdonnal bíró, módo
sabb paraszt sem volt képes megfizetni az orvosi vizsgálatokat és a betegápo
lási költségeket. A mezőgazdasági munkások egy főre jutó éves jövedelme 2,1 
pengő napszámbért számolva 183 P volt, a gazdasági cselédeké 205 P. A 10

7 Gunst Péter. A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. MTA 
Történettudományi Intézet, Budapest 1987. 17.
8 A kérdést részletezi: Kerbolt László: A beteg falu. A magyar falu szociális és közegés
zségügyi rajza. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó 1934. 37-48. A szegénypolitika 
és az egészségbiztosítás múltbeli összefüggéseivel foglalkozik Csizmadia Andor. A 
szociális gondoskodás változásai Magyarországon. Budapest 1977.
9 Lengyel, i. m. 322.
10 Sr(V Teleki Tibor: Mezőgazdasági társadalombiztosítás. In: A mai magyar szociálpoli
tika. szerk. Martonffy Károly Budapest 1939. 550-559.
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holdnál kevesebb földdel rendelkezőknél átlagosan 227 P jutott egy főre. A 
legszegényebb városi napszámos rétegek egy főre jutó évi jövedelme 1930-ban 
elérte vagy jóval meghaladta a mezőgazdasági munkások egy főre jutó jövedel
mét. De a paraszti társadalmon belül a legmagasabb életszínvonalon élő 10-100 
hold birtokkal rendelkező rétegek jövedelme is csak többé-kevésbé érte el a kö
telező biztosítással rendelkező bányászok jövedelemszintjét. Ehhez jön, hogy a 
parasztság még a két világháború között is alig jutott készpénzbevételhez, ami
ből fedezhette volna egészségügyi kiadásait.11 A kórházakban legkevesebb 4,5 
pengőbe került a napi betegápolás, ami a mezőgazdasági napszámbér több mint 
kétszerese. Ilyen körülmények között szokásos volt, hogy a hozzátartozók az 
idős beteg családtag előtt nyíltan beszéltek arról, hogy rajta csak a halál segít.

Igen elterjedt lehetett ezért, hogy az idős és beteg paraszt önként távozott. 
A városokban, a városi rétegek -  legfőképpen a lakóhelyükről kiszakadt városi 
cselédek -  körében ugyan Magyarországon is nagyobb arányban fordult elő az 
öngyilkosság, mint a vidéken, de a vidéki Magyarországot tekintve az 
agrárporletáriátus, a törpebirtokosság által inkább lakott földművelő Alföld 
(Csongrád, Békés, Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú) vezetett. Az egyes 
foglalkozásokon belül pedig a 60 év feletti öngyilkosok aránya a földművesek 
között volt a legmagasabb.12 13

Orvos és beteg

1922-ben 4792 orvos volt az önálló trianoni területen, közülük 2129 orvos élt a 
fővárosban, 593 a többi 10 törvényhatósági jogú városban, és 2070 egyéb közsé
gekben. 1938-ban már 10.590 orvos volt az orvosi kamara tagja, közülük 4820 
fővárosi, 1409 törvényhatósági jogú város és 4361 egyéb városok és községek 
lakója. Az orvosok lakossághoz viszonyított aránya 1938-ban jóval meghaladta a 
nyugat-európai országokét.11

1922-ben a fővárosban 100.000 lakosra 229, a 10 törvényhatósági városban 
97, az egyéb városokban és községekben 32 orvos jutott. 1938-ban Budapesten 
414, a 10 vidéki törvényhatósági városban 188, egyéb városokban és községek
ben 59 orvos esett 100.000 lakosra. Korabeli politikusok szerint a városi tör
vényhatóságokban és a megyei városokban orvosfelesleg képződött, amit a peri
fériára, kisebb települések felé kell irányítani.14

A két világháború között megszűnt a korábban jellemző vidéki orvoshiány, 
a községi és a körorvosi ellátás tulajdonképpen lefedte az ország egész területét. 
1922-1939 között a községi orvosok száma 53%-al a körorvos száma 18%-al 
emelkedett. 1930-ra az összes körorvosi állást betöltötték és 1938-ra az 1922-es

11 Gunst: i. m. 39-40.
12 Szél Tivadar. Az öngyilkosok demográfiája. Statisztikai Szemle, 1928. 714-734., 
847-868.
13 Scholtz Kornél: A trianoni Magyarország egészségügye. Népegészségügy, 1941. 871-
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20 betöltetlen községi orvosi állásból is 5 maradt a 467 betöltött községi orvosi 
állás mellett. 15

Mindez nem jelentette azonban azt, hogy mindenhová eljutott a körorvos. 
Verebély Tibor, a Magyar Orvosi Kamara elnöke rámutatott arra, hogy 1937-ben 
az 1500 léleknél többet számláló települések közül még 241-nek nincs saját or
vosa. A 3362 kis- és nagyközségben 424 orvos működött, tehát 2938 olyan kö
zség volt, ahol nem lakott orvos. E községek négyesével-ötösével, sőt többszörö
sével 559 körzetbe voltak osztva, egy-egy körorvos alá tartoztak. Az orvosi ke
zelésre szorulók látogatása heti egy-két alkalomra korlátozódott ezeken a helye
ken.16

Ezt ismerte fel a kormányzat, amikor 1939-ben 206 új községi és körorvosi 
állást létesített. A vidék orvosi ellátásában problémát jelentett, hogy csökkent a 
főbb orvosi szakmákban egyaránt kiképzett a vidéki, főképpen a falusi általános 
orvosi munkára kellően alkalmas orvosok száma, mert legtöbben a szakorvosi 
cím megszerzése után, specializáltan pályáztak vidékre. Gyakran gondot jelen
tett, hogy az orvos nem kapott megfelelő szolgálati lakást és az, hogy a kezelési 
költségek sokszor behajthatatlanok voltak.

Az elhaltak közül megelőzően orvosi ellátásban részesültek aránya is jelzi 
az egészségügyi ellátás tényleges igénybevételét. 1921-ben az elhaltak 72%-át, 
1938-ban a 83,2%-át kezelte orvos. Az 1921-ben az elhaltak 75,5%-ánál és az 
1938-ban elhunytak 91,4%-ánál állapította meg orvos a halál okát.17 Néhány 
adat azonban szélsőségesen eltérő helyzetre utal egyes vidéki övezetekben. Egy 
vizsgálat szerint 100 elhunyt Baranya megyei közül a körorvos székhelyén 
62,7%, attól maximum 5 km távolságig 23,4%, 5-10 km-re 19,2%, 10-15 km-re 
9-5% 15-20 km távolságra mindössze 1% részesült orvosi ellátásban.18 A 7 éven 
alul elhalálozott gyermekeknek közel 3/4 része és az 50 éven felüliek 20%-a úgy 
halt meg, hogy nem kezelte orvos.19

Az útviszonyok lehetetlenné tették az időbeni szakszerű betegellátást, sőt a 
holtak időbeni eltemetését is a temetőben. Sok körorvos csak külön kérésre és 
díjazásért ment ki a tanyavilágba. A beteg paraszt elsősorban anyagi okok miatt 
nem hívott, vagy nem kereste fel az orvost. Ha meg mégis megtette, akkor gyak
ran megbánta. Példák sorakoznak arról, hogy a beteg kénytelen volt egyetlen 
lovát eladni vagy kölcsönöket felvéve eladósodni, hogy az orvos honoráriumát 
és a gyógyszer árát képes legyen kifizetni.20

A parasztság részben tudatlanságból, részben szűkösségből származó, egés
zségromboló életmódjával, egyoldalú és hiányos táplálkozásával, elborzasztó

15 Uo.
16 Verebély Tibor. Az orvosi válságról. Budapest 1937. 11.
17 Scholtz. i. m.
18 Gáspár János: Vizsgálódás a községek közegészségügye körül. Népegészségügy, 
1926. 135-137.
14 Zempléni Imre: Halálozás falun. Népegészségügy, 1926.219-228.
20 Gesztelyi Nagy László: A tanyavilág egészségügyi ellátása. Népegészségügy, 1931. 
230-235.
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lakáskörülményeivel, a falunak számos fertőzést okozó közegészségügyi viszo
nyaival: az egészséges ivóvíz, a csatornázás, sőt az ámyékszék általános hiányá
val), az ezekből fakadó hiánybetegségekkel és fertőzésekkel (angolkór, skorbut, 
golyva, tuberkulózis, hastífusz, vérhas) már a korabeliek sokat foglalkoztak. 
Egy Győr melletti, kisbirtokosok által lakott magyar község, Mócsa orvosa és 
más orvosok is arról számoltak be, hogy a paraszti mentalitás sem javított a 
egészségi helyzeten: "A lakosság egészségügyét főképpen három dolog jellemzi: 
tudatlanság, tisztátlanság és indolentia... Nálunk a betegségnek csak három oka 
lehet: a hideg, a munka és a gonosz tekintet. Nem hinné az ember, hogy mi min
dent magyaráznak meg, mint a hideg következményét. Az undorító 
kotyvasztékkal »kezelt« zúzott seb azért fáj és gennyes, mert »agyonhűlt benne a 
vér«; a félesztendős rühösség megfázásból származik; s a csecsemő köldök 
orbáncza szintén a hidegnek a következménye... Alig van család; ahol valami 
több esztendős betegséget ne lehetne találni. Vagyonos idősebb asszony, aki 10 
év óta csak kávét tud fogyasztani táplálékul, nagy gazda, a kinek a lába három
szorosára van megdagadva, esztendők óta vérző asszony, még nem volt orvos
nál. A »miért nem ?« kérdésre szereotyp a válasz: »nem fájt soha«. Mert csak az 
a betegség, ami fáj. A szinte pathologiás indolentia mellett azonban a nagyfokú 
fösvénység is szerepet játszik az orvosi segítség mellőzésében... A siker a 
Gondviselés kegyelmének, csak a sikertelenség az orvos tudatlanságának az 
eredménye... Az egyszerű ember józan természetességével tehát úgy oldja meg 
az orvostudomány problémáját, hogy nem vesz tudomást a létezéséről. Az orvos 
is, gyógyít, mint a bába, vagy a kenőasszony, csak az orvos, úr lévén, drága pén
zért végzi el, hosszadalmasan azt, a mit a jóasszonyok szívességből; 1-2 köböl 
búzáért, rövid úton elintéznek... A therapia eredményének a bizonytalansága... 
a másik ok, amiért nem hajlandók az orvostudományt fölébe helyezni saját tudo
mányuknak. Ez se biztos, az se. Biztos csak az, hogy az orvos drága és félelme
tes... Halál ellen nincs orvosság -  és tény, hogy a haláltól nem félnek, a ki pedig 
meghalt, az: »jóljárt«"21 Egy másik orvos szerint pusztán annak tulajdonítható, 
hogy viszonylag nagy arányba vitték a 7 évesnél fiatalabb beteg gyermekeket az 
orvoshoz, mert a törvény büntette, ha orvosi kezelés nélkül hal meg a kis beteg.22

Az orvosi ellátásban a betegségbiztosításba nagymértékben bekapcsolt vá
rosi (ipari, kereskedelmi, értelmiségi) lakosság a másik véglet. A rendszer szinte 
ösztönözte a biztosítottat arra, hogy orvoshoz forduljon. 1928 és 1940 között a 
biztosítottak ellátási igénye négyszeresére nőtt Budapesten, ami nyilvánvalóan 
nem takart ilyen mértékű növekedést a megbetegedésekben és a biztosítottak 
száma is jóval kisebb mértékben emelkedett.23

Ugyanakkor a biztosítási, pénztári orvosi rendszer a háziorvosi rendszer 
szélsőséges ellentévé kezdett válni. A biztosítási orvosok létszáma nem követte a 
keresletet, ezért az 1930-as években egy körzeti orvosnak már 20-30 beteget

21 Váradi Sándor: Egy magyar falu egészségügyi rajza. Népegészségügy, 1928. 1209- 
1235.
22 Leitner Sándor: Göcsejiek az orvosnál. Népegészségügy, 1929. 455-458, 555-557.
23 Hahn: i. m. 131.
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kellett ellátnia egy 2 órás rendelésen, azaz egy betegre 4-5 perc jutott, amiből 3 
percet az adminisztrációra kellett fordítani. (Az OTBA-nál és a MABI-nál a 
biztosítottak valamivel figyelmesebb kezelésben részesülhettek, mint az OTI- 
nál.) Már a korabeliek úgy látták, hogy az így kialakult, újfajta orvos-beteg 
kapcsolat nem segíti a gyógyítást és a gyógyulást, amelyben jelentős szerepe van 
egyrészt annak, hogy az orvos jól ismerje betege életkörülményeit, szokásait, 
másrészt a lelki tényezőnek, az orvos iránti bizalomnak.

„ Tömegrendelésen, hol egy betegre esetleg csak fél avagy kettő három, de 
legfeljebb négy perc idő esik, a legnagyszerűbb orvos sem teremtheti meg jó  ma
ga és betege között azt az egyéni szuggesztív viszonyt, amely a beteggyógyítás
nak elengedhetetlen kelléke. A hosszas, esetleg órákig tartó ácsorgás után sorra 
kerülő beteg csak néhány sematikus szóval adhatja elő panaszait, ugyanilyenek a 
kapott felvilágosítások is. Ha a beteg mindent megkapott is, amire gyógyulása 
érdekében szüksége van, mégis kielégítetlenül távozik, az az érzése, hogy az 
orvosok felületesen intézték el. Inkább utolsó néhány pengőjét is -  esetleg sok
kal kisebb tudású »privát« orvosra költi, mert ott legalább jól kibeszélheti magát 
és az orvos sem siet utasításai megadása alkalmával ... A munka túlhalmozása 
arra kényszeríti az orvost, hogy csak szigorúan szakmája körébe tartozó kérdé
sekkel foglalkozzék. Minden egyéb panaszával továbbküldi a beteget. És meg
kezdődik annak véget nem érő... keringése a szakrendelések között... Gyakran 
láthatjuk azt is, -  bármennyire csodálatos, de így van -  hogy a beteg nem örül a 
pénztári orvos gyógyulását megállapító kijelentésének. Nem örül, mert azt hiszi, 
hogy csak gyógyszer- és munkamegtakarítás érdekében jelentették ki gyógyult- 
nak. Vannak betegek, akiknek kezelését a pénztári orvos egészen egyszerűen 
nem képes beszüntetni. Nézzük ezt a kérdést ismét a gyakorlati példa szemüve
gén keresztül: A belső elválasztások tanának az utóbbi évek alatt tapasztalt cso
dálatos fejlődése mind szélesebb javallati területre terjesztette ki a hormon- 
kezeléseket... pénztári beteg, aki a különböző erősségű, különböző egységű 
hormonkészítményekről úton-útfélen sokat hallott, az esetek többségében meg 
van arról győződve, hogy a pénztári orvos úgy sem adhatja neki a szükséges 
magas egységű, tehát drága, injekciókat. Mivel a kapott injekciókat »gyengé
nek« tartja, nem nyugszik meg abban, hogy például másodnaponként, összesen 
15-20 injekciót kapjon egy kúrában... Megkezdődnek a végtelen viták. A beteg 
gyakran botrány árán is ragaszkodik további kezeléséhez. A túlterhelt orvos 
pedig inkább eleget tesz a beteg kérésének, -  ha egyébként ártatlan kezelésről 
van szó -  csakhogy idejét és idegrendszerét megkímélje... Ennek a gondolko
dásnak azután az is a következménye, hogy olyan panaszokkal keresik fel gyak
ran a pénztári orvost, amely panaszokkal magánorvoshoz sohasem fordulnának. 
Apró kozmetikai hibák, a bőr legkisebb elváltozásai esetén már költséges és 
hosszadalmas hormon-kezelést követelnek nem egyszer, mert úgy hallottál, hogy 
ilyen esetekben ez hatásos... a mai rendszer, amikor a beteg a gyógyszerért 
semmit sem fizet, rossz. Az orvost is -  látszólag -  ingyen kapja, tehát ha kell, ha 
nem, igénybe veszi. A járulékot így is, úgy is levonják fizetéséből, tehát ellen
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értéket akar érte kapni. És még jó, ha ezt az ellenértéket csak saját személyében
akarja.”24

A szerző a francia rendszert tartotta követendőnek, ahol szabad orvosvá
lasztás volt és a biztosított minden egyes kezelés után a teljes honoráriumot 
kifizette, amelyet azután a biztosító 15-20 százalék híján visszafizetett. A házi
orvosi rendszer iránti igényt jelzi, hogy a biztosítók közül az Országos Tisztvi
selői Betegsegélyező Alapnál a biztosítottak követelésére 1934-ben visszaállí
tották az eredetileg szolgáltatások között szereplő, de anyagi okok miatt 1923- 
ban beszüntetett háziorvosi szolgáltatást, sőt 1936-tól az évi 3600 P feletti jöve
delmű biztosítottak is lehetőséget kaptak ennek igénybe vételére.25

Kórházi betegellátás

Az orvosok számát tekintve Magyarország megelőzte a nyugati államokat, de a 
lakosságra vetített betegágyak számát tekintve az európai középmezőnyben 
helyezkedett el. Csak Budapest és környéke érte el a németországi átlagot e 
téren. A kórházak kihasználtsága jelzi azonban, hogy főképpen vidéken -  elte
kintve az elmegyógyintézetektől -  nem volt hiány a kórházi férőhelyekben. A 
betegforgalom területi eltérései inkább a vagyoni, jövedelmi egyenlőtlenségeket 
és a betegségi biztosítás hatását jelzik. (A kórházban ápoltak foglalkozási ösz- 
szetételére vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.).

1940-ben Budapest és környékéhez képest (a térséget 100%-nak véve) a 10 
000 lakosra eső kórházi ápoltak száma a Duna-Tisza közén 27%, a Tisza jobb 
partján 39% volt 1940-ben. Pedig -  megalapozott becslés szerint -  csak a bete
gek 20%-a volt vidéki a fővárosban.

Egyedül Budapesten és környékén haladta meg -  az igényekhez alkalmaz
kodva -  a belgyógyászati férőhelyek száma a sebészetiekét. E térségben az 
igénybe vett belgyógyászati betegápolási napok száma a sebészetinek közel a 
kétszerese volt, míg az összes többi régióban nagyjából megegyezett a két a 
szakterület igénybe vétele. Azaz a fővárosban és környékén jobban igénybe 
vették a kórházat otthon is ápolható, krónikus betegségek esetén, az időseket is 
inkább "elfektették." A fokozott kórházi igénybevételre utal az is, hogy a főváros 
kórházaiban sokkal több betegápolási nap esett egy ápoltra a belgyógyászaton, 
de még a többi betegosztályon is, mint a vidéki kórházakban, kivéve a szemé
szetet és a fertőző osztályokat.

A szegénynek minősített betegek ápolását az államkincstár illetve a közsé
geknél képzett betegápolási alap finanszírozta, 1931-től azonban a korábbi ösz- 
szegnél jóval kisebb általányból. A kórházak így egyre kevesebb szegénybeteget 
vettek fel. De a városi szegények még így is könnyebben jutottak orvosi ellátás
hoz, mint az orvostól, kórháztól távol élő vidéki nincstelenek. Zalában, So
mogybán valamint Szabolcsban, Szatmárban például a tuberkukózisnál is elter

24 Bakács György: Orvos és beteg a szociális biztosítás rendszerében. Orvosethikai és 
tömeglélektani tanulmány. Budapest, 1937. 77-78., 86-89.
25 Dent. i. m.
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jedtebb népbetegségnek számított a kininnel kezelhető, de szúnyogirtás nélkül 
kipusztithatatlan malária. A községek azonban képtelenek voltak gyógyszerezni 
a rászorultakat.

A különféle fenntartású kórházak és gyógyintézetek férőhelyeinek kihasz
náltsága azt jelzi, hogy főként azokat vették igénybe, amelyek egészségügyi 
szolgáltatásai hozzáférhetőbbek voltak. A betegbiztosító intézetek gyógyintéze
tei 94%-os, az állami és közkórházak 80%-os, az egyetemi klinikák 61%-os ágy 
kihasználtsággal működtek.26 (Az ágyszám 365 nappal megszorozva adja a 
100%-os éves kihasználtságot.)

A gazdasági világválság éveiben mélypontra süllyedt a kötelező betegbizto
sításban nem részesülő földműves lakosság kórházi ellátottsága. Az ipari váro
sokban (Budapesten, Győrött, Miskolcon) -  ahol a lakosság nagy részének az 
ápolását a biztosítók fedezték -  a kihasználatlanul maradt ápolási napok aránya 
nem vagy csak alig haladta meg a normális időkben szokásos 14-25%-ot. Ezzel 
szemben a betegség esetére nem biztosított, szegény földműves lakosság kör
zeteiben, Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten a kihasználatlanul 
maradt napok aránya 40%-át is elérte.27

Összegzés

Csak a szerencsésebb helyzetű, a társadalombiztosításba bekapcsolt, vagy az 
onnan magas jövedelmük miatt kimaradt társadalmi csoportok, a kisebbség ré
szesülhetett megfelelő, korszerű orvosi, kórházi ellátásban a második világhábo
rúig. Egyes nyugat-európai országokban: Németországban, Franciaországban, 
Olaszországban éppen a mezőgazdasági népesség bevonása révén nőtt a beteg
ségi biztosításban részesülők aránya az aktív kereső népességen belül. Magya
rországon nem indult el ez a folyamat. Csak a kötelező nyugdíjbiztosításba von
ták be a mezőgazdasági népesség egy részét az 1930-as évek második felében. 
Eközben a magyar rendszer nyugat-európai összehasonlításban is nagyvonalú
nak számított a bérekhez viszonyítva, és azáltal is, hogy a legtöbb külföldi tör
vénnyel ellentétben nem legfeljebb 26 hétig, hanem egy éven keresztül járt orvo
si gyógykezelés, gyógyszer, táppénz, kórházi ellátás annak, akit biztositottak.28

Kizárólagosan a foglalkozás jellege által meghatározott, a rászorultság elvét 
nem érvényesítő biztosítási rendszer érvényesült. S minthogy a korabeli szociál
politika szerint a mezőgazdasági munkavállalók -  és a munkaadók -  többsége 
nem rendelkezett kötelezően elrendelhető biztosítási célú megtakarításhoz ele
gendő rendszeres jövedelemmel a mezőgazdasági termelés alacsony szintje mi
att, a gazdasági világválságig nem is tárgyalták komolyan sem a törvényhozás
ban sem miniszteriális szinten a kötelező betegségbiztosítás kiterjesztésének a

26 Scholtz Kornél. Magyarország kórházai és más gyógyintézetei az 1940. évben. Buda
pest 1942. 58-59.
27 Scholtz Kornél. A trianoni Magyarország egészségügye. Népegészségügy, 1941. 735.
28 Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. 
Budapest 2003. 70-71., 81-88.

132



lehetőségét. Az 1930-as évek elején viszont már napirendre került a kérdés. Má
sok mellett Kovrig Béla is szorgalmazta 1935-ben, hogy mielőbb vonják be a 
kötelező betegségi biztosításba a mezőgazdasági munkaadókat és a munkavál
lalókat. Mégsem történt változás. Csak a területi változások miatt került lépés- 
kényszerbe a szociálpolitika. A Magyarországhoz visszakerült Felvidéken és 
Kárpátalján ugyanis a kötelező betegségi biztosítás kiterjedt a mezőgazdaságra 
is, és az ügyintézést az OTI vette át. A második világháború idején többek kö
zött Bikkal Dénes éppen ezért igen határozottan érvelt a reform mellett, amely 
azonban csak a következő korszakban valósult meg.28 így a második világhábo
rúig a biztosításból kimaradt földműves népesség nemhogy a kórházat, hanem 
az alapellátást, a községi orvost sem tudta megfizetni, miközben a betegségbiz- 
tositásba bevontak a magánorvosi ellátásnál bizonyos szempontból alacsonyabb 
színvonalon ugyan, de tömegesen jutottak az egészségügyi szolgáltatásokhoz: 
orvoshoz, kórházba.

Ellenben az elmaradottságban élő vidéki lakosság életére is kezdett kihatni 
a közegészségügy, a népegészségügy az 1920-as évek végétől az Országos Köz
egészségügyi Intézet munkálkodásának köszönhetően. A 70%-ban ivásra alkal
matlan vizet adó falusi kutak fokozatos kiváltása artézi közkutakkal, a diftéria, 
a vörheny, a szamárköhögés, -  veszélyeztetettek esetében -  a hastífusz elleni 
megelőző védőoltások bevezetése, a tüdőgümőkor szűrésének kiterjesztése, 
újabb járványkórkázak, elkülönitők létesítése, a zöldkeresztes családgondozó 
egészségvédelmi szolgálat létesitése egészségházakkal és szakképzett védőnők
kel, a körorvosok továbbképzése, az iskolaorvosi intézmény bevezetése stb. az 
egészségügyi ellátás gyökeres átalakulásának bizonyítékai.29 Mindazonáltal a 
második világháború előestéjén még így is maradtak fehér foltok Magyarország 
közegészségügyi térképén. Néhány elmaradott térségben a legalapvetőbb állami 
környezethigiénés beavatkozásokra sem futotta.

28 Bikkal Dénes: A mezőgazdasági munkavállalók betegségi biztosításának problémája. 
Budapest 1944. 3-10.
29Lásd például: Johan Béla: Gyógyul a magyar falu. Budapest 1939
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Béla Síró

Medical attendance in Hungary between the two world wars

In Hungary until World War II only the social layers involved in compulsory 
health insurance, or those who, because of their high income, stayed out of it 
(industrial, commercial professional employees) participated in the modem 
medical and hospital care. In Germany, France and Italy the agricultural popula
tion was also involved in health insurance. In Hungary the peasant population 
was left out of the circle of the insured, and they were hardly able to (and due to 
their mentality they did not even want to) take advantage of the basic medical 
attendance. This was characteristic of infirmary care too. The insured, however, 
utilized the services of health insurance, which was generous even by Western 
European standards, more than necessary.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Fleisz János

Az éltmód és egészségügy sajátosságai Nagyváradon 
a két világháború között (1919-1940)

II. közlemény*

Az egészségügy alakulása Nagyváradon a két világháború között

Nagyváradon a dualizmus korában jelentős lépések történtek a korszerű egés
zségügyi intézményhálózat kiépítése érdekében. A háború és a forradalmak, 
méginkább a hatalomváltás nehéz helyzet elé állította a váradi egészségügyet. A 
megnövekedett szükségletek miatt iskolák és egyéb intézmények épületeit hasz
nálták. A normális körülmények visszatérésével a váradi egészségügy is vissza
állt az előző időszakban kiépült keretek közé.

Ezen időszak egészségügyi viszonyairól a statisztikai adatokból és egyéb, az 
egészségügyi intézmények tevékenységét bemutató forrásokból tájékozódhatunk. 
Ezek közül az egyik legalapvetőbb támpontot a demográfiai statisztikák szolgáltatják.

Nagyvárad demográfiai adatai hűen tükrözik a város egészségügyi viszo
nyainak alakulását. Az 1919 és 1939 között vizsgált adatok szerint a születések 
évi átlaga Nagyváradon 1469 volt, amely a város 1930-bani lakosságát véve 
figyelembe 17,76%o-nek felelt meg.1 Ugyanez a halálozások esetében 1527, át-

* Az ОТКАТ 029 149. sz. pályázat támogatásával készült tanulmány. Első része a 
Történeti Tanulmányok X. kötetében (Debrecen, 2002. 285-299.) jelent meg.
1 Lásd: A természetes szaporodás Nagyváradon 1919-1939. Forrás: Buletinnul
demografic al României. I-X, Bucureçti, 1932-1940.

Ev Születések száma Halálozások száma Természetes
1919 1667 2116 -449
1920 1962 1825 137
1921 1863 1627 256
1922 1760 1633 127
1923 1517 1606 -89
1924 1447 1711 -264
1925 1331 1492 -161
1926 1278 1495 -217
1927 1334 1462 -128
1928 1410 1481 -71
1929 1366 1585 -219
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lagban 18,46%o. Tehát az egész időszak természetes szaporodása negatív. A  
veszteség átlagban -  58 lélek -  0,7%o. Ez a korszakban 1227 embert jelent a 
város természetes szaporulata szempontjából.2

Időszakunk kezdetét viszonylag magas, de csökkenő születési arányok jellemzik. 
Az 1919-1922-es évek még az előző szakaszhoz kötődnek és egyfajta átmenetet ké
peznek. A születések száma 1920-ban rekordot dönt (1962), a halálozások csökkennek 
és 1920-22 között három évig a természetes szaporulat is pozitív. 1923-tól áll be az 
egész periódusra jellemző demográfiai trend (tendenciák), amelynek sajátosságai a 
születések számának mérsékelten magas szintje, a halálozások nagyobb aránya, az 
enyhén negatív természetes szaporulat. A kis fluktuáció a stabilizálódott közegészség- 
ügyi állapotokat és a járványok hiányát mutatják.

Ezek a népesedési mutatók nem voltak igazán kedvezőek. 1924-25-ben az egés
zségtelen arány a születések és a halálozások száma között az egyik legrosszabb volt 
az egész Romániában. Az ország mintegy 150 városi településéből akkor még 135- 
ben a természetes szaporodás pozitív volt. Mindössze 15-ben volt magasabb a halálo
zás a születéseknél. Nagyvárad ezek között is az „élvonalba” került.3 
A folyamat további alakulását vizsgálva, a születések kisebb hullámzásától elte
kintve lényeges eltérést nem mutatnak, mindössze az utolsó három évben (1937- 
1939) voltak magasabbak. Az 1938-as 1524 újszülött szám a legnagyobb volt 
1923 óta. A halálozási adatok 1925-től csökkenő tendenciát mutattak, itt az utol
só két év (1938-39) ugyancsak csúcsot jelentik. 1924 óta ezeknek megfelelően 
alakult a természetes szaporulat is. Az impériumváltás utáni első három évben 
(1920-1922) a mérleg ismét pozitív, a háború előtti demográfiai struktúrára em
lékeztetve, melyre a magas születési és halálozási arányszám volt jellemző. 
1923-tól a természetes szaporulat végig negatív, az 1930-ban elért legkedvezőbb 
(-8) és az 1935-beli legalacsonyabb (-265) pont között ingadozva. Magyarázatot 
csak általánosan lehet adni ezekre az arányokra. A kutatók feltételezik, hogy a 
mérleg javulása a gazdasági fejlődés és a növekvő életszínvonal következménye. 
Utóbbiak befolyása tagadhatatlan, de nem lehet döntő oknak kezelni, mert a 
folyamatok iránya nem mindig egyezik. A demográfiai átmenet elméletek sem 
számolnak a népesség lassú, de állandó csökkenésével, így ezt a típust nehéz

1930 1389 1397 -8
1931 1387 1497 -110
1932 1381 1420 -39
1933 1267 1451 -184
1934 1375 1404 -29
1935 1284 1549 -265
1936 1386 1537 -151
1937 1474 1504 -30
1938 1524 1676 -152
1939 1444 1615 -171

2 Adorján Péter. A halott város Nagyvárad 1940. szeptember 6-a előtt. Budapest, 1941. 
30-31.; Tripon, Aurel. Monográfia -  Almanach a Criçanei. Judetul Bihor Oradea, 1936. 
194.
3 Nagy\’árad, 1925. december 20
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elhelyezni. Az tény, hogy időszakunkban a termékenység alacsonyabb volt an
nál, ami a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges lett volna, így a hely
beli születésnek száma és aránya egyre csökkent. A jellegzetesen lefékezett vá
rosfejlődés hatása jelent meg ebben a sajátos stagnáló demográfiai modellben.

A kórházak

Az impérium-váltással 1920-ban a Román állam az alábbi kórházakat örökölte meg a 
dualizmus kori monarchiából: a Biharmegyei Közkórház. Osztályai: sebészet, belgyó
gyászat, bőr és bujakór, szemészet. Ezenkívül fül-, orr- és gégeorvosa és röntgen orvo
sa is volt, 500 ággyal rendelkezett. Az Elmekórház. A Biharmegyei Közkórházhoz 
tartozott, 380 ágy (200 férfi, 180 nő). Az Izraelita Szentegylet Közkórháza Sebészeti 
és belgyógyászati osztállyal, kb. 100 ágy. Sztaroveszky - gyermekkórház. Alapítványi 
kórház a város kezelésében, 55 ágy. Irgalmas rend kórháza Sebészeti, belgyógyászati 
osztály és fogászat, 20 ágy. Városi járványkórház. Várad-Velencén, 148 ágy. Erzsébet 
hercegnő - katonai kórház, Katonai járvány kórház.

Az egészsügyi intézményeknek ezt a sorát az Állatkórház, a Bábaképző In
tézet (50 ágy) és az Állami gyermekmenhely egészítette ki. Tovább működtek Dr. 
Rácz Ödön és Dr. Waldmann szanatóriumai, valamint a Tüdőszanatórium.4 
Mindez konszolidált egészségügyi viszonyokról árulkodik -  a katonai kórháza
kat kivéve -  összesen mintegy 1280 ággyal. 1921-ben létrehozták a Bunyitay 
ligetben a járóbeteg-gondozót is. A Poliklinikának hat osztálya volt: bőr és buja
kor, gyermekgyógyászat, tüdő gyógykezelés, nőgyógyászat, később szemészet 
is.5 1925 januárjában megnyílt a poliklinikán a belgyógyászati osztály is. Az 
intézménynek 1924-ben 374 új betege volt, és 35.000 ingyenes rendelést és ke
zelést bonyolított le.6 Ezek az örvendetes előrelépésről tanúskodó számok azon
ban egy, a visszaesést elindító rendelkezéshez is kötődnek, mivel 1925 január
jától kezdve lényegesen redukálták a közkórház ágyainak számát. Már az előző 
évben is csak 820 ágyat működtettek, 1925-ben ezeket 530-ra csökkentették. 
Végleg megtiltották a krónikus betegek felvételét, és általában is csak a legsú
lyosabb betegeket lehetett kórházba utalni. A belgyógyászati osztályon 120-ból 
80 ágyat tartottak meg és az Elmekórházból is 50 beteget kellett eltávolítani.7 A 
közkórház ágyainak száma 1940-re mindössze 40-re csökkent.8 Ezzel a váradi 
egészségügy visszaesett. Ezt a visszalépést próbálták meg lassítani valamennyire 
a Megyei Kórházban megnyitott új osztályok: 1927-ben a nőgyógyászat, 1928- 
ban a radiológia és 1931-ben orr-, fül-, gége osztály. A román állam 1923-ban

4 Kőszeghy József. Nagyvárad város közintézményeiről és közműveiről. Nagyvárad, 
[1913]. 19.; Ghidul oraçului Oradea-Mare Nagyvárad város útmutató tanácsadó címtára.

Összeállította: Horváth József, Nagyvárad, 1923. 89-92. Vö.: BÁL, Pi (Bihar 
megyei Állami Levéltár Nagyvárad, A Polgármesteri Hivatal iratai) 98 t. 10 cs. 1924.
5 Nagyváradi Napló, 1921. január 29.; Tripon 1936, 193.
6 Nagy\>árad, 1925. január 8.
7 Nagyvárad, 1925. január 9.
8 Adorján, 1941. 66.
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átvette a Sztaroveszky Alapítvány Gyermekkórházát, amelyet 1930-ban a városi 
közigazgatásnak adott át. Az 55 ágyas egészségügyi intézmény évente 600-800 
beteg ellátását biztosította. 1931-ben a kórház röntgen gépet és kvarc lámpát is 
kapott.9

Az állam fokozottabb szerepvállalása hiányában a város kórházi ellátásának 
javítására az anyagi helyzetükben megrendült egyházi intézmények vállalkoztak. 
1929 júniusában nagy ünnepséggel nyitották meg a zsidó kórház új szülészeti 
osztályát,10 11 1930-ban felavatták az Irgalmasrend újjáalakított modern kórházát, 
amelyben az ágyak száma 40-re emelkedett.” 1931-ben átadták a Szent Vince 
rend által egy év alatt felépített Szent József szanatóriumot, ahol az összesen hat 
osztályon 50 ágy állt rendelkezésre.12 Végül 1935 novemberében elkészült a 
Zsidó Kórház új, villaszerű, 20 szobát magába foglaló épülete is.13 Ezek a bőví
tések sokat enyhítettek a betegek kórházi ellátásán, de nem tudták teljesen meg
oldani a keletkező hiányt. 1929 augusztusában az új közigazgatási törvény szá
mos terhet rótt a városra a kórházak és az egészségügyi intézetek fenntartásával 
kapcsolatban. A municipiumok memorandumot küldtek a minisztériumhoz, 
hogy törvény által hozzanak létre társadalmi alapot a betegek gondozására, mert 
másképp nem képesek erről gondoskodni.14 1930-tól mind a helyhiány, mind 
pedig a szakmai ellátás alacsony szintje miatt terjedőben volt a súlyosabb ese
teknek a kolozsvári klinikába utalása. 1931-től a kórházak a súlyos anyagi kö
rülmények között élők ellátását csak szegénységi bizonyítvány felmutatása ese
tén vállalták. Feljegyezték, hogy 1933-ban egy 70 éves beteg öregasszonyhoz az 
orvos el sem ment.15 1935-ben pedig arra hivatkozva, hogy nincs hely, kitették a 
beteget a közkórházból.16 1937-ben a helyzet annyira súlyossá vált, hogy helyhi
ány miatt a mentők a toloncházban helyezték el az utcán összeesett aggokat. A 
kórház igazgatója a várost okolta. Javasolták, hogy a város állítson fel menházat 
az aggok számára.17 Folytatódott a küzdelem a tüdővész ellen is. A betegek már 
nem fértek el, ezért egy közeli házat is kibéreltek a Tüdőszanatórium mellett, 
ahol 6-8 beteget kezeltek. 1929-ben 30.078 ápolási napot regisztráltak. Egy be
tegre 58 nap jutott. 1930-ban az év első negyedében a tüdőszanatóriumban 522 
beteget kezeltek. 314 férfit és 208 nőt.18

1938-ban Bihar megyében összesen 1269 kórházi ágy volt, ebből 1124 
Nagyváradon. Ezzel országosan a 6. helyet foglalta el. Erdélyben, a Partiumban 
és a Bánságban a sorrend a következő volt:

9 Tripon, 1936. i. h.
10 Nagyvárad, 1929. június 20.
11 Nagyvárad, 1930. június 11.
12 Nagy\’árad, 1931. szeptember 17.
13 Szabadság, 1935. november 9.
14 Monitorul Comunal, 15 decembrie 1929.
15 Nagyváradi Napló, 1933. június 10.
16 Napló, 1935. március 7.
17 Napló, 1937. március 4.
18 Nagy\>árad, 1930. április 12.
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Kolozsvár
Nagyvárad
Nagyszeben
Temesvár
Brassó
Máramarossziget
Arad
Szatmárnémeti
Marosvásárhely
Nagybánya

2449 kórházi ágy, 
1064 kórházi ágy, 
917 ágy,
761 kórházi ágy, 
645 kórházi ágy, 
620 kórházi ágy, 
602 ágy,
526 kórházi ágy, 
347 kórházi ágy, 
130 kórházi ágy.19

A stagnálás ellenére Nagyvárad tovább őrizte jó helyét a kórházi ágyak 
rangsorában.

1938 februárjában Nagyvárad kórházaiba 1965 beteget utaltak be. Ebből 
956 már előzőleg a kórházban volt, 1009-et abban a hónapban, miközben 992 
ápoltat kiengedtek. A hónap végén 973 beteget ápoltak a kórházban.20 A kórházi 
kezelési napok száma februárban 19.794 volt, ebből 2608-at kifizettek, 5946-ot 
pedig tartozásra (hiteleztek).21

Korszakunk végén tehát a Poliklinika mellett 11 kórház állt a város és a 
megye lakosságának a rendelkezésére.22 Az egy lakosra jutó kórházi ágyak ará
nya azonban kedvezőtlenül alakult. Míg 1910-ben megközelítően 55 váradira 
jutott egy kórházi ágy, addig 1940-re ez 80-ra emelkedett.23 Mivel a váradi kór
házaknak a megye lakosságát is el kellett látniuk, az arányok a valóságban ennél 
is előnytelenebbek voltak. Nagyvárad tehát egyike volt az ország jelentős egés
zségügyi központjainak, viszont vezető helyét a városok rangsorában az egés
zségügyi funkció tekintetében elveszítette. A sok gazdasági, társadalmi és politi
kai probléma nem kedvezett a fejlődésnek, és a közegészségügy összességében 
is háttérbe szorult. A visszafejlődés evidens volt. Az anyagi feltételek romlása 
további csökkenést idézhetett elő. Szerencsére ez nem tudta döntő módon befo
lyásolni az addig erős lábakon álló váradi egészségügyet.

A gyógyszertárak

A lakosság gyógyszerellátását 1924-ben összesen 24 gyógyszertár biztosította. 
Ezek többsége már a világháború idején is működött. Azonban néhány új gyógy
szertár megnyitására is sor került. Főleg 1921-ben. Ilyenek voltak a Sabina az

19 Sabin Manila: Statistica sanitarä a României (Date statistice pe luna februárié 1938.)
Buc. 1939. 127-139.
20 Uo. 127.
21 Uo. 140.
22 Somogyi, 1938, 27.
23 Adorján, 1941,66-67.
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Andrényi palotában, a Minerva a főtéren, végül a Cleopatra a Teleki (Alexandri) 
utca elején.24

Nagyvárad 1921 januárjától az ország egyik legjelentősebb gyógyszerellá
tási központja lett. Ezt az Egyesült Bank és Takarékpénztár hozta létre, azzal a 
céllal, hogy egész Erdély, sőt részben egész Románia gyógyszerrel való ellátása 
a nagyváradi központon keresztül történjen.25

A város a következő időszakban még hosszú ideig megtartotta kiemelkedő 
szerepét a gyógyszerellátás tekintetében. Az 1930-as évek közepéig Nagyvára
don volt az erdélyi, partiumi és bánsági városok között a legtöbb gyógyszertár. 
Az egy gyógyszertárra eső lakosság arányában is előkelő helyet foglalt el az 
országban. Ez 1924-ben mintegy 3000-re tehető, de 1933-ban is kb. 3500 váradi 
lakos jutott egy gyógyszertárra, amellyel országosan akkor a harmadik.26 A sú
lyosbodó gazdasági helyzet azonban ritkította a gyógyszertárak számát Nagyvá
radon, és csökkent a város szerepe az országos gyógyszerellátásban is.

1937-1938-ban már csak 20 gyógyszertár működött a városban,27 így min
tegy 4000 váradi lakos jutott egy gyógyszertárra. Az emberek éjszakai gyógy
szerellátását 1935-től úgy oldották meg, hogy naponta öt gyógyszertár -  felvált
v a -  éjszakai ügy eletet tartott.28 A váradi gyógyszertárak a háború előtt megszo
kott módon igyekeztek a legjobb hazai és külföldi gyógyszereket beszerezni, 
ugyanakkor saját készítményeket is forgalmaztak, nemcsak a város és a megye 
határán kívül, hanem külföldön is. Egyetlen példát említve, a Sabina gyógyszer- 
tár négyféle Sabina készítményét a határokon túl is keresték és hat országból 
érkeztek megrendelések.29 A váradi gyógyszerellátási végig egyike volt a leg
fejlettebbeknek az országban.

Az egészségügyi alapellátás

A 20. század elején Nagyváradon kialakult fejlett egészségügyi intézményrend
szer és ellátás az impérium váltás után néhány lényeges módosulást szenvedett. 
A városban az 1920-as évek elején az egészségügy intézményes kereteit az álla
mi Egészségügyi Felügyelőség, a Városi tiszti orvosi hivatal, a Megyei tiszti 
orvosi hivatal és az Állategészségügyi felügyelőség képezte.30

Az egészségügyi szolgálatot a Kerületi Munkásbiztosító Pénztár keretébe 
utalták. Nagyváradot hét kerületre osztották, ahol mindegyikben egy kerületi 
orvos tevékenykedett. A rendelők száma a városban kilenc volt.31 A szegény 
betegeket ingyen kezelték, amennyiben volt szegénységi bizonyítványuk. Az

24 BÁL, pi. 98. t. 10 c s /1924.
25 Nagyváradi Napló, 1921. január 5.
26 Vö. Al. Pop: Farmacii oràdene interbelice In: Tara Criçurilor, nr.2/1990.
21 Somogyi, 1938.24-26.
28 Napló, 1935. január 8.
29 Az adatot a Sabina gyógyszertár kétnyelvű szórólapjából vettük át.
30 Ghidul, 1923. 87-88.
31 Uo. 97-101.
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alapgyógyszerekkel való ellátásuk is ingyenes volt. Ilyen módon évente mintegy 
3000-4000 beteget láttak le.32 A város polgármesteri hivatalának egészségügyi 
szolgálata a lehetőségekhez mérten támogatta az egészségügyet. A város köz- 
tisztasági helyzete sok kívánnivalót hagyott maga után, ennek ellenére a köz
egészségügyi helyzet viszonylag kedvezőnek mondható.

A betegségek közül eleinte gyakoriak voltak a skarlát-járványok,33 de 1921-ig -  a 
háború alatt elterjedt lazább erkölcsök következtében -  a vérbaj térnyerése ijesztő volt. 
1923-ban az esetek száma 870-re csökkent, 1924-ben pedig erősen visszesett.34

1925-ben a város közegészségügyi állapotát jónak minősítették. A leggya
koribb betegségek a tuberkulózis mellett a skarlát, kanyaró és hastífusz voltak.35

1927-ben nagy méreteket öltött a tüdőbaj. összesen 2233 esetet jegyeztek 
fel, s ebből 230 (több mint 10%) halálos volt. A ragályos betegségek közül a 
hastífusz (93), a diftéria (33), a kanyaró (49) és a skarlát (317) pusztítottak gyak
rabban.36

Az 1930-as években a város egészségügyi állapota kielégítő volt. 1931-ben 
influenzajárvány támadt és 780 megbetegedést jelentettek, 1932-ben már csak 
139-et, 1934-ben egyetlen beteget sem jegyeztek fel. 1935-ben több ezren kap
ták meg ismét az influenzát.37 Gyakoriak voltak az öngyilkosságok, és magas 
volt a kutyaharapások száma.38

Részletezőbb adatokkal azonban csak 1935 utánról rendelkezünk, s főleg a 
ragályos betegségekről. 1936-ban ezek között a skarlát volt a legelterjedtebb 
(393 esettel), utána a himlő (113), a diftéria (74) és a hastífusz (52) követke
zett.39 1938-ra részletező statisztikák készültek a város és a megye orvosi ellátá
sáról, amely összehasonlításokra is lehetőséget ad. A ragályos betegségek között 
továbbra is a skarlát, a himlő, a diftéria és tífusz vezetett.40 Az ún. társadalmi 
betegségek körében 1938 februárjában a tuberkulózis volt az élen. Nagyváradon 
140 esetet jegyeztek fel, amellyel Erdélyt illetően magasan az első. (Arad 50, 
Temesvár 6, Kolozsvár 1 esetet jelentett).41 Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet a 
vérbaj (szifilisz) szempontjából. Ebben is Nagyvárad vezet 74 beteggel (Arad 
49, Kolozsvár 0!), de magas a rákos megbetegedések száma is (17).42

32 Tripon, 1936. 192.
33 Nagyváradi Napló, 1921. január 29.
34 Nagyvárad, 1924. január 3.
35 BÁL, Pi. 98. t. 11 c s /1926
16 Monitorul Comunal, 20 ianuarie 1928.
37 Napló, 1935. február 12.
38 Uo.
39 Miçcarea populatiei Romániei ín anul 1936 Extras din Buletinul Demografie al 
României. Nr. 5/1937. 13.
40 Sabin Manuilä: Statistica sanitarà a României (Date statistice pe luna februárié 1938). 
Bukureçti, 1939, 109.
41 Uo. 111.
42 Uo.
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A város 6 körzetében 1938 februáijában 517 orvosi vizsgálatot végeztek (Te
mesváron 584-et, Kolozsváron 468-at, Aradon 245-öt).43 A legsűrűbben előforduló 
betegségek a fent említetteken kívül a különböző daganatok, szív és légúti betegségek, 
emésztési bántalak, vesebetegségek voltak. Az elvégzett operációk száma 239, a labo
ratóriumi vizsgálatok száma 700, míg az átvilágításoké 34 volt akkor a városban.44

1938-ban Nagyváradon 495 ragályos betegséget jegyeztek fel (192 skarlát, 
113 tífusz, 68 diftéria, 51 himlő, stb.). A szociális betegségek száma 2441 volt. 
(Ennek majdnem a fele -  1153 kórismeg -  tüdőbaj, 569 vérbaj, 406 gonorea, 
169 sanana moale (?) és 117 rák. Az év során a hat körzetben 7487 vizsgálatot 
végeztek el az orvosok, ebből 5657-et a rendelőben ésl830-at otthon.45 Az ada
tokból ellentmondásos kép tárul elénk. A város egészségügyi helyzete rosszab
bodott az erdélyi, partiumi és bánsági városokhoz képest.

A lakosság anyagi helyzetének romlása miatt nagyobb jelentőséget kaptak a 
Társadalombiztosítók. Nagyváradon 1936/37-ben összesen 25.768 tagja volt a 
Társadalombiztosítónak, ez 1938/39-re 23.790-re csökkent.46 A biztosítottaknak 
és családtagjaiknak 1936/37-ben 200.136, míg 1938/39-ben 176.383 vizsgálatot 
végeztek.47 Ezekben az években Nagyváradon a tiszti orvosok száma 43, a fog
orvosok és fogászok száma pedig 20 volt.48 Utóbbi adat a fogászati ellátás elter
jedésére utal. Korszakunk végén a városban 187 orvos gyógyította a betegeket. 
Önálló rendelő 143 volt. 44 orvos csak a kórházakban dolgozott.49

Az adatok tükrében a kér világháború között Nagyvárad egészségügyi ellátása a 
kimagasló szintről a közepes szintre csúszott vissza. A lakosság egészségi állapota se 
volt kielégítőnek mondható. Az ipari és kereskedelmi alkalmazottak kötelező biztosí
tásának bevezetésével megnőtt a lakosság betegsegélyező biztosítási aránya, emiatt 
tervezték a Betegbiztosító új épületének felépítését. Ez azonban az 1940-es -  a máso
dik hatalomváltozással összefüggő -  háborús helyzet miatt nem készült el. A periódus 
egyébként sem volt gazdag egészségügyi beruházásokban. Állami keretből három 
városi bába és három egészségügyi ügynöki állást hoztak létre összesen.50 51

A város egészségügyét szolgálták még a gőzfürdők, a strandok, valamint a 
közeli gyógyfürdők. Nagyváradon fejlett fürdőélet alakult ki már a dualizmus 
korában. A város higiéniáját tovább szolgálta a Rimanóczy- és a Diana gőz- és 
kádfürdő. A felsoroltakon kívül létezett a Vasutasok közfürdője és az Izraelita 
(rituális) fürdő.71 Ezek szélesebb rétegeket láttak el, egészen 1924 novemberéig, 
amikor az általános drágulások közepette szolgáltatásaik jelentősen megdrágul
tak. A Rimanóczy fürdő a gőzfürdőzés árát 30 lejben, a külön-kád árát 40 lejben

43 Uo. 113.
44 Uo. 140.
45 Anuarul statistic al României 1939 §i 1940. Bukureçti, 1940, 203-207.
46 Uo. 758-761.
47 Uo. 762.
48 Somogyi, 1938. 8.
49 Adorján, 1941. 66.
50 BÁL, Pi. 96. t. 11 cs /1939.
51 Ghidul, 1923. 103.
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szabta meg, de a Kert utcai Vasfürdő és az Úri utcai Diana fürdő is 20-25 szá
zalékkal emelte árait.32 Később az utóbbi kettő lebontása miatt egyedül a 
Rimanóczy-fürdő állt a lakosság rendelkezésére, ami nem volt elegendő.52 53

Inkább a szórakozást, mint a tisztálkodást szolgálta a Körös partján létreho
zott nyári uszoda, melynek kibővítése már 1921-ben napirendre került.54 55 56 Az 
uszoda bérlője 1920-tól Pankolits Károly volt, aki 1925-re a Bunyitay ligetnél a 
Körös medrében kialakitotta a cölöpökkel elkülönített fürdőzőt, és megszületett 
a terv egy cementuszoda létrehozására is.33

1927-ben Pankolits kérte a Városi Tanács jóváhagyását a jegyárak 15 lejről 
20 lejre való emelésére. Nem várva be a döntést, végig 20 lejt szedett. Emiatt 
szerződésszegés vádjával kötelezték, hogy az uszoda területét ürítse ki és adja át 
a városnak. A fellebbezést elutasították, ezért 1929 februárjában kezdeményez
ték Panko-lits kilakoltatását az uszodából.36 Miután ez megtörtént, a város elha
tározta, hogy a nyári fürdőt felépíti, s erre a célra kölcsönt vesz fel. Az építést 
még 1929-ben elkezdték.57 A strand építésére kiírt pályázat győztesei Heymann 
Béla és Pintér István voltak.

Az építkezés lassan haladt, de 1934-ben a városi strand elkészült. Az eme
letes faépületen kívül a Sebes-Körös partján egy vasbeton -  olimpiai méretű (50 
X 18 méter) -  medence és egy gyermekmedence készült. A Körös meder egy 
részét is elkerítették azok számára, akik a folyó vizében szerettek volna füröd
ni.58 A strand a városi vízvezetékből kapta a vizet, mivel a Bunyitay ligetben 
évekig tartó fúrások ellenére sem sikerült akkoriban termálvizet találni.

A mintegy 3000 ember befogadására alkalmas strand működési szabályza
tát is 1934-ben fogadták el. A strand reggel 7:30-tól este 8-ig volt nyitva. A 
strand bejáratánál mindenki olvashatta: „A személyzetnek nem lehet igaza a 
közönséggel szemben.” A strand vizét állandóan tisztítani kellett.59

1935-ben a városi strandfürdő már az egész szezonban üzemelt. Május 10-én 
nyitották meg. Külön villamosjárat közlekedett a strandra. Egy furdőjegy -  kabinnal -  
személyenként 22 lej volt60 Az érdeklődés ellenére a város ráfizetéssel zárta az első 
idényt, ezért tervezte a bérbeadást is.61 Az egészséges környezetben felépült strand 
nagyban hozzájárult a nyári szabadidő kellemes eltöltéséhez.

A nagyváradiak fejlett fürdőkultúrájához sokban hozzájárult a város köze
lében lévő két híres gyógyfürdő: A Félix-fürdö és a Püspök-fürdő.

52 Nagy\’árad, 1924. november 28.
53 Adorján, 1941.40.
54 Nagy\>áradi Napló, 1921. március 27.
55 Nagy\’árad, 1925. július 24. 142. Ld. BÁL, Pi. 142. t. 22 cs /1940
56 Nagyvárad, 1929. február 10.
57 Nagyvárad, 1929. április 30.
58 Givulescu, 1937,30.
59 BÁL, Pi. 142. t. 1257 cs /1930-34.
60 Napló, 1935. május 12.
61 Szabadság, 1935. december 4.
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A Félix-fürdő a jászóvári premontrei rend tulajdona volt. Bérlője 1922-ig 
Reigl Róbert. Erre az időszakra esett 1917-ben a szabadtéri, 33 méteres úszóme
dence felépítése, amely a fürdő jelképévé vált. 1922-től egészen 1941-ig a bérlő 
Weisz Normann londoni ékszerkereskedő volt, aki sógorával együtt fejlesztése
ket is eszközölt. Renoválták és modernizálták az épületeket, vízvezetékekkel, 
csatornázással látták el.62 1923-ban bevezették a villanyvilágítást, ami óriási 
lépés volt a korszerűsödés felé.63 A parkokat is felújították és az egész fürdőhely 
átalakult, kielégítve a magasabb igényeket. 1926-ban Félix-fürdőn 11.760 
melegfürdőt vettek, 1927-ben pedig 13.325-öt.64 Újabb beruházások már nem 
történtek, viszont a nyári szezonban nyolc pár vonat biztosította a városközpont 
és Félix-fürdő között a kapcsolatot. Az autóbusz közlekedés is megindult. A 
Fekete Sas szálló elöl induló buszok mindössze 20 lejért vitték ki a vendége
ket.65 A váradiak hétvégeken családostól keresték fel a fürdő gyógyvizét. A ke
zelésre vágyók négy fürdőben válogathattak. Az igényesebbek a Ferenc-fürdőt 
választották, ahová a Viktor szállóból egy zárt folyosón lehetett átmenni. A Félix 
és az Amerika fürdők olcsóbbak voltak.66 Minden szállónak külön orvosa volt. A 
legelőkelőbb szállodák: a Viktor és a Menyhért voltak, az olcsóbbak az Európa, 
a Félix, Amerika, Békés és az Alföld szállók.67

Vasár- és ünnepnapokon a városi közönség ezrei keresték fel a Félix-fürdőt, 
igényelve a szürke hétköznapok után a felüdülést. Közülük, akik rászorultak a 
Bálmut-forrás mellett ivókúrát is végezhettek.68

A Püspök-fürdő nem volt annyira keresett. Bérlője 1916 és 1940 között 
Komzsik Alajos, aki szintén fejlesztéseket eszközölt. Három szállodával rendel
kezett: az István szálló a mai gyerekszanatórium, melyet Dacianak neveztek, az 
Amerika, melyet Transilvaniának neveztek és az olcsóbb Népszálló. A három 
gyógyfürdő mellett iszapfürdőt létesítettek, víz- és villany-gyógyosztállyal.69 A 
Püspök-fürdő parkjában csónakázó tavat rendeztek be. „A tó kristálytiszta vizét, 
a fürdő egyik nevezetességét képező lótusz-virág díszíti.” Természetesen a ló
tuszvirág a hévízi tündérrózsa (Nymphéa lotus var termalis).70 A tündérrózsát 
már 1931-ben védetté nyilvánították, sőt a következő évben a Pece felső szaka
szát is természetvédelmi övezetnek nyilvánították.71 A fürdőmedencéket a Szent 
László forrás látta el vízzel. A Püspök-fürdőt népszerűsége ellenére lényegesen 
kevesebben keresték fel. 1926-ban 4056-an, 1927-ben pedig csak 3554-en.72

62 Fehér, 1937. 644.
63 Telepy Marcel- Hutyra G. Zoltán: A szentmártoni tanya, rendház-kastély-templom és 
község valamint a Félix-fürdő története. Nagyvárad, 1997. 112.
64 Bälle Felix, Bade 1 Mai. Bukureçti, 1987. 36.
65 BÁL, Pi. 96. t. 5 e s /1931.
66 Uo.
67 Uo. Vô. Péter I. Zoltán'. Félix-fürdő. Helytörténet. Nagyvárad, 1998. 18.
68 Uo. 17.
69 Fehér, 1937. 647.
70 Uo.
71 Dukrét Géza -  Péter I. Zoltán-. Püspök-fürdő (Május 1. fürdő). Nagyvárad, 1999. 38.
72 Bäile Felix, Bade 1 Mai. Bukureçti, 1987. 36.
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Szórakozási lehetőség volt bőven mindkét fürdőben. A Püspök-fürdő fel
lendítése érdekében Pintér István építészmérnök tervei alapján 1930-ban felépí
tették a 33 méter hosszú és 12 méter széles medencét a hullámfürdő számára, 
amelynek mélysége 1,10 méteres vízmagasságtól 3,10 méterig fokozatosan nö
vekedett.73 Hullámfürdő addig csak Bukarestben (illetve Magyarországon csak 
Budapesten) volt. Ez egyben Románia legnagyobb hullámfürdője lett. A hullám
fürdőnek köszönhetően a vendégek száma is megnövekedett. Az 1930-as évek 
második felének kezdetekor 3571 állandó és 5977 ideiglenes vendég kereste fel 
a Püspök-fürdőt,74 *

Mentőszolgálat

Nagyváradon a mentők tevékenységüket 1904. október 15-én kezdték el. Az első 
mentők a külön erre betanított tűzoltók voltak. 1912-ben két mentőkocsi és egy 
betegszállító kocsi állt a város rendelkezésére.73 1919 után a mentőszolgálat to
vább tevékenykedett. A megrendelt betegszállítások díja 75 lej volt.76 Az évek 
során a valaha korszerű eszközök elavultak, a mentőkocsik elkorhadtak, a lovak 
kiöregedtek. Több mint tiz évig semmilyen fejlesztést nem eszközöltek, pedig a 
szolgálatnak a gyorsaság az egyik fő követelménye. A telepek kialakulásával 
ráadásul a távolságok is megnőttek, az utak állapotáról nem is beszélve. 1927- 
ben a mentők 683 beteget szállítottak a kórházba fizetés fejében és ingyen. Be
avatkoztak 271 esetben betegség vagy rosszullét alkalmával.77 1930-ig a mentők 
összesen 17.183 balesetben segédkeztek, és 7376 beteget szállítottak. E tevé
kenységből a tiszta jövedelem 62.485 lej volt. A mentő-tűzoltók a betegszállítás 
alkalmával 20%-ot kaptak, s minden balesetre személyenként 2 lejt.78

1930 szeptemberétől végre korszerű mentőautót állítottak forgalomba A mentő
autó bemutatásáról a következőképpen számoltak be a helyi sajtóban: ,A kocsi vakító 
fényesre van lakkozva, az oldalán nagy betűkkel ez a felírás: »Salvarea Municipiului 
Oradea«, felette pedig vörös kereszt. A mentőautó hathengeres Chevrolet típusú gép... 
Az autó belsejében két síneken gördülő és szabályozható fekhely van egymás felett.” 
Külön gyógyszerkészlet is volt a kocsiban, és 250.000 lejbe került.79

Részletes adatokkal rendelkezünk a mentők 1930-as tevékenységéről. Eb
ben az évben összesen 1201 esetben vették igénybe a szolgálatukat. Betegszállí
tást 737 alkalommal végeztek, balesetekhez 464 alkalommal riasztották őket. A 
legtöbb beteget decemberben (80) szállították, a legkevesebbet októberben (45).

73 Fehér, 1937. Uo.; Ld. I. Cä/щег, T. Sfárlea: Istoricul bailor termale ” 1 Mai” de lângâ 
Oradea Crisia X. Oradea, 1980. 539-582.
74 Fehér, 1937. Uo.
15Kőszeghy József. Nagyvárad város közintézményeiről és közműveiről. Nagyvárad, 
[1913], 20.
76 Ghidul, 1923. 104.
11 Monitorul Comunal, 20 ianuarie 1928.
78 BÁL, Pi. 96. t. 6 c s  /1931.
79 Nagyvárad, 1930. augusztus 13.
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A legtöbb esethez júliusban (52) kellett kiszállni, a legkevesebbhez áprilisban 
(25). A 464 esetből betegségek és rosszullétekhez 288-szor, sérülésekhez 115, 
öngyilkosságokhoz 61 alkalommal riasztották őket. Összesen 244-férfít és 207 
nőt láttak el. 301 esetet nappal, 163-at pedig éjszaka oldottak meg.80

1930 után a mentők a kórházak növekvő túlzsúfoltsága miatt, csak nehezen 
találtak helyet az idős betegeknek. 1934-ben a mentők 1389 esetben nyújtottak 
segítséget, ebből baleset 131, betegség 332 volt. A mentőként és tűzoltóként 
akkoriban 44 ember dolgozott.81

Szociális védelem és társadalombiztosítás

Nagyváradon a kiegyezést követően a szociális védelem számottevő előrelépést 
könyvelt el, de a problémák sokrétűsége miatt a gondok egy részét nem sikerült 
megoldani. A világháború és azt követő politikai események növelték a szociális 
probléma súlyát. Az egykori keretek a háború után is megmaradtak. Ezen a te
rületen fontos szerepet vállaltak továbbra is az egyházak, a karitatív szervezetek, 
egyesületek, a városi közigazgatás. Kisebb mértékben az állam is. Az anyagi 
helyzet megrendülésével viszont az egyensúly megbomlott a szociális védelem 
vesztett hatásfokából, a terhek pedig megnőttek.

Az egyik nehéz kérdés a világháború és a forradalmak után az árván maradt 
gyermekek gondozása volt. 1921-ben a Bihar megyei és nagyváradi gyermek- 
menhely összesen 1720 gyermeket gondozott.82

1923-ban Nagyváradon 14 jótékonysági egyesület, 6 menház és 4 segély
egyesület igyekezett gondoskodni a rászorulókról.83 A társadalombiztosítás rend
szere is fejlődött és elsősorban az ipari, kereskedelmi alkalmazottakra volt köte
lező. Mindezek ellenére, a külváros nyomortanyáin borzalmas viszonyok ala
kultak ki. A Várad-Velencei cigánytelepen kívül a városrész központja felé 8-10 
koldus földbevájt üregekben lakott. A már bezárt Bernáth féle téglagyár körke
mencéjébe nyolc család költözött be. Egy betonpincében több mint 150 ember 
aludt minden éjszaka. Nem feküdtek le a hideg betonra, hanem az asztalra dőlve 
aludtak. Ezért egy éjszakára két lejt fizetnek, ami egy újság ára volt.84 A hátrá
nyos helyzetűek számának növekedésével arányosan nőtt a koldulás. Ennek 
visszaszoritására országos rendelkezésekre volt szükség, s ezt a Tkancu-Iaçi 
törvény életbe léptetésével próbálták elérni. A koldusok gyűjtőhelyének a város 
a járvány kórház volt kolera barakkjait jelölte ki, s az első razziát rögtön meg is 
tartották. Mintegy 40 koldust, illetve csavargót ítéltek munkára vagy fogházra.85 
A törvénynek Nagyváradon ideiglenesen sikerült betarttatni, aminek következté
ben a városban nyilvántartott 183 koldus többségét a járvány kórházba gyüjtöt-

80 BÁL, Uo.
81 Napló, 1935. január 13.
82 Nagyváradi Napló, 1921. február 4.
83 Ghidul, 1923. 249-248.
84 Nagy\’árad, 1923. április 16.
85 Nagyvárad, 1923. december 14.
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ték.86 A nyomor és a koldulás alapvető okainak felszámolása nélkül azonban 
nem volt esély a súlyos szociális probléma megoldására.

A város ugyanis már 1924-ben szembekerült a növekvő munkanélküliség prob
lémájával. Ekkor az összeírt munkanélküliek száma megközelítette a 900-at.87

A legnagyobb nehézségek elé azonban az árvaügy megoldása állította a vá
rost. A gondokhoz 1924-ben még a városi árvaszék válsága is társult.88 E kér
désben 1925-től 1928-ig lényeges változás nem történt.

1929-től a nagy gazdasági válság hatása folytán a város általános gazdasá
gi-társadalmi helyzetének leromlásával a szociális kérdések nagy erővel törtek 
felszínre. A nyomor olyan méreteket öltött, ami minden addigi elképzelést fe
lülmúlt. Az enyhítésére tett kísérletek, amelyek három oldalról jöhettek -  az 
állam, a város és a polgári társadalom részéről - , nem voltak kellőképpen össze
hangolva. Ennek következtében a hatásfokuk sem volt kielégítő. A segélyre 
szorulók: szegények, idősek, árvák stb., egy új népes réteggel szaporodtak. Ez a 
munkanélküliek napról-napra növekvő tábora volt.89 A megoldások érdekében 
javasolták népjóléti bizottság felállítását, vagy szegényház építését. Az egyházak 
fokozottabb feladatvállalására is szükség volt. A zsidó (neológ) hitközség ekkor 
avatta fel az Aggok Házát.90

A szegény-kérdés olyan méreteket öltött, hogy adományokkal már nem le
hetett megoldani, ezért a város szegénységi adó bevezetését tervezte.91 1929-ben 
a szegényügy és a munkanélküliség megoldása érdekében a városok memoran
dumot állítottak össze a minisztériumhoz, amelyben kiemelték, hogy Nagyvárad 
az utóbbi három évben mintegy 9.500.000 lejt költött a szociális problémák 
megoldására. Ebből az adományok 1.139.000 lejt tettek ki. A város külön pénz
alappal is rendelkezett a szegények megsegítésére. A Rimanóczy és a Santinó 
Alapítványok jövedelme ezt acélt szolgálta. Azok összege 1.400.000 lej volt.92

A városok előterjesztésükben kérték, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen az 
állam a munkanélküliség és a nyomor felszámolásának. A munkanélküliség 
felszámolásában az államnak kellene feladatokat vállalnia, mivel általános or
szágos problémáról van szó.93 A válságtünetek azonban még csak ezután mé
lyültek el. Újabb rétegek kerültek a szegénységi küszöb alá, illetve szakadtak le 
a társadalom többi rétegétől. A munkanélküliség gyorsan növekedett, s ennek 
hatása még súlyosabb volt amiatt, hogy legtöbbször a családok fő, illetve egyet
len keresője vált munkanélkülivé. 1930-ban mintegy 2000 munkanélküli volt a 
városban. Számuk 1933-ig körülbelül 3500-ra emelkedett, 1934-ben viszont

86 jNagyvárad, 1924. február 24.
87 Nagyvárad, 1924. szeptember 28.
88 Nagyvárad, 1924. június 17.
89 Nagyvárad, 1929. június 14.
90 Nagyvárad, 1929. június 18.
91 Nagyvárad, 1930. január 24.
92 Monitorul Comunal, 15 decembrie 1920.
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2500-ra esett vissza.94 1937 decemberében már csak 402 munkanélkülit írtak 
össze Nagyváradon.95

A munkaügyi regionális felügyelőség központja 1937-ig Aradon volt, ezt köve
tően Nagyváradra került. A város mind nagyobb összeget kért a Munkaügyi Miniszté
riumtól, azonban ezeknek csak kis részét folyósították.96 A város igyekezett -  szűkös 
lehetőségei között is -  enyhíteni a szegénységen. 1930-ban és 1931-ben télen nép
konyhát tartott fenn.97 Ezen kívül a szegény lakosságot pénzzel, fával segítette.98 A 
tüdőbajosok kezelését is segítette, és gondoskodott a szegények eltemetéséről.99 100

A fizetések csökkenése miatt nagy szükség volt a segélyekre. Ebben a városon 
kívül az egyházak, a szociális szervezetek mind nagyobb szerepet vállaltak. 1933-ban 
a város a közmunkák elvégzésénél a munkanélküliek felvételét szorgalmazta, ami 
enyhített a már csökkenőben lévő jelenség súlyosságán.1(Ю Akiknek viszont nem volt 
munkakönyvük a Teleki utcai munkanélküli hivatalból rendőrrel dobatták ki.101

A koldulást az 1930-as években is igyekeztek szabályozni. Az Úri utcai to- 
loncházat városi szegényháznak alakították át, ahol 80-100 ember kapott lakást 
és teljes ellátást. A koldusok száma ennél azonban jóval magasabb volt. Megkö
zelítette az 500-at.102 A várostól évente 1000-1500 család kapott segélyt, ehhez 
jött hozzá az egyházak, egyesületek, vállalatok segélye.103

A munkanélküliség enyhítését intézményesen kellett volna megoldani. 
1930-ban a munkanélküliek közel 500.000 lej, 1936-37-ben pedig 37.000 lej 
pénzbeli segélyt kaptak a várostól.104 A gyermekek százai reggeli nélkül mentek 
iskolába. Ezen a borzalmas helyzeten a karitatív szervezetek igyekeztek enyhíte
ni. Naponta 100 adag reggelit adományoztak a gyerekeknek.105 A szegények 
megsegítésére 1931-ben 762.642 lejt, 1934-35-ben 479.105 lejt, míg 1936-37- 
ben mindössze 188.920 lejt költött a város. Az étkezési adagok száma 1931-ben 
51.000, 1934-35-ben 264.000 volt, míg 1936-37-ben 62.000 adagra csökkent. 
1935-ben a lassan fellendülő gazdasági élet következtében a szociális süllyedés 
túllép a mélyponton, és csökkennek a terhek is. A város is nagyobb tapasztalattal 
rendelkezett ekkorra a szegények és munkanélküliek segélyezésében.

A társadalmi és szociális védelmi kiadások is 1927-1929-ben voltak a leg
számottevőbbek. 1933-ra lecsökkentek 265.826-ra. Ettől kezdve azonban újból 
emelkedni kezdtek.106 A segélyezéseket a városháza népjóléti ügyosztályán és a

94 Tripon, 1936. 187.
95 Anuarul statistic al Romáméi 1939 §i 1940. Bukure§ti, 1940, 336-337.
96 BÁL, Pi. 98. t. 14 cs /1929 és 70 cs /1928-29.
97 Monitorul Comunal, 28 septembrie 1931.
98 Tripon, 1936, Uo.
99 Uo.
100 Monitorul Comunal, 9/1933.
101 Nagy\’árad, 1930. november 22.
102 Adorján, 1941. 95.
103 Uo.
104 Givulescu, 1937. p. 11.
105 Nagy\>árad, 1930. december 24.
106 Givulescu, 1937. 10.
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munkaközvetitő hivatalban intézték. A várost 39 kerületre osztották. 1934 vé
géig 602 család kapott 2000 adag ebédre kiutalást, és újabb 2000 adag ebédre 
adtak jegyet. A városban négy helyen működtek a népkonyhák.107

A város támogatta az árvaházakat és a menhelyeket is. Ennek összege 
1929-re 1.367.360-ra nőtt, innen állandóan csökkent, és 1937-ben már csak 
276.893 volt. 1935-ben azonban a város megszüntette az árvaházakat.108

1935 után a szociális ellátás hasonló keretekkel és költségekkel folyt, majd 
1940-ben csökkentették lényegesebben a város állami támogatását. Az 1919- 
1939 közötti időszakban a város polgármesteri hivatala által a szegények megse
gítésére költött összeg 20.688.380 lej volt.109

1938-ban a szociális védelemmel Nagyváradon 12 jótékonysági egyesület, 
3 árvaház, 6 menhely, 4 segélyegyesület foglalkozott. Ezek az egész időszakban 
nagy erőfeszítést tettek a szegényügy megoldása érdekében. Az, hogy ezt nem 
sikerült a kellő mértékben megoldani, nem a társadalmi segélyszervezetek hibá
ja, hanem az ország, a város általános helyzetéből következett. A társadalmi 
összefogás a problémák tömegével szemben, az állam megfelelő támogatása 
nélkül nem vezethetett igazi sikerre. Ebből és a város erejéből csak a gondok 
enyhitésére volt lehetőség.

1940-ben a szociális nehézségek ismét megszaporodtak. A város költség- 
vetési tervezetét kénytelenek módosítani azzal a céllal, hogy egy szegényalapot 
hozzanak létre a háborús viszonyok miatti koncentráltak (behívottak) családtag
jai számára. A segélyek kiosztása érdekében 6 egyházi körzetet jelöltek ki.110 
Április, május és június hónapban összesen 2730 család kapott 500 lejes segélyt, 
a kiosztott segélyek összesen 1.365.000 lejt tettek ki. A nyár folyamán megje
lentek a Besszarábiából menekültek, akik számára 1.500.000 lej értékű társa
dalmi alapot hoztak létre.111 A nyár vége azonban meghozza a második hatalom- 
váltást, amely újabb szociális problémákat vetett fel a város számára, de ezek 
már nem tartoznak időkereteinkbe.
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Napló, 1935. január 3.
Givulescu, 1937. 13.
BÁL, Pi. 96. t. 11 cs /1939.
BÁL, Pi. 96. t. 10 c s /1940.
Uo.
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J á n o s  F le is z

Peculiarities o f way o f life and health in Nagyvárad 
in the interwar period (1919-1940)

Part II

The paper investigates the way of life of the population of Nagyvárad between 
the two world wars. This part gives an overview of the demographic situation, 
then focuses on hospital and basic medical attendance, the ambulance service. 
The development of the level of health attendance and social circumstances are 
by all means interrelated. The social level of the society of Nagyvárad were not 
improved during the interwar period. The greatest problems the city faced were 
unemployment and poverty. Beyond the economic troubles Nagyvárad was af
fected by the double switch between empires, forcing the population to modify 
their value system both at the beginning and end of the period under examina
tion.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Forisek Péter

Római feliratok Taurinus és Reicherstorffer müvében

A római feliratok gyűjtése Magyarországon több, mint ötszáz éves múlttal ren
delkezik. Az első római feliratgyüjtemény Hunyadi Mátyás udvarában, a magyar 
humanizmus és reneszánsz első jelentős központjában született.1 A daciai római 
feliratok első szisztematikus gyűjtését Johannes Mezerzius {Megyericsei János), 
gyulafehérvári kanonok, majd kolozsi foesperes (? -  1516/17?) végezte el. Műve 
csak kéziratos formában terjedt el, többek között Verancsics Antal is használta.2

Stephanus Taurinus (Stieröxeí) a morvaországi Olmützből származó humanista 
(1485 k. -  1519).3 A bécsi egyetem magyar diákjai között tanult, ahol pártfogója 
Brandenburgi György, a későbbi II. (Jagelló) Lajos magyar király nevelője volt. 
Taurinus 1511-től Bakócz Tamás esztergomi érsek szolgálatában állt, többek között 
Rómába is elkísérte, ahonnan Bakócz a pápaválasztáson elszenvedett vereség után a 
török elleni keresztes hadjárat szervezésének megbízatásával tért vissza. Taurinusra 
oly nagy hatást tett a keresztes hadjáratból parasztháborúvá alakult eseménysorozat, 
hogy egy verses eposzban örökítette meg Stauromachia címmel.4 5 A műve végéhez 
illesztett Index-ben kommentárokat is készített, amelyben hat valódi és három hamis 
római feliratot örökített meg. amelyek mind Mezerzius gyűjteményéből származtak.'1

1 ÁBEL Jenő Johannes Mezerzius der Begründer der dacischen Epigraphik. Ungarische 
Revue (Budapest) 3, 1883, 373. old.; Buday Árpád Római felirattan. Kolozsvár, 1914. 11-12. 
old.; Az ismeretlen epigráfus előtt már a király udvari történetírója Antonio Bonfini is közölt 
néhány római feliratot Ritoókné Szalai Agnes: A római feliratok gyűjtői Pannóniában. In: 
Pannónia Regia. Művészet a Dunántúlon. 1000-1541. Budapest, 1994. 318-324.
2 CIL III. p. 155; Buday 1914, 12. old.; Ábel 1883, 374-5. old. Istoricul cercetárilor epigrafice 
din Transilvania. IDR1 ,1975,335-348; 1DR III/l, 19-22.
3 Szinnyei József Magyar írók élete és munkái. XIII. Budapest, 1909. 43; Kemény József A  
Dózsa-pórhad egykorú emléke. Új Magyar Múzeum 7/1, 1857, 449-450. old.; Fraknói Vilmos 
Adalékok az 1514-dik évi pórlázadás történetéhez. Századok 6, 1872, 431. old.; Márki Sándor 
Dósa első költője. Katholikus Szemle 3, 1889, 210-243. old.; Császár Zoltán A Stauromachia 
antik és humanista forrásai. Budapest, 1937.
4 Stephanus Taurinus Olomucensis Stauromachia id est Cruciatorum Servile Bellum (Servilis 
Belli Pannoniéi Libri V). Edidit Ladislaus Juhász. K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1944. 
Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Saeculum XVI. A feliratok tárgyalásánál 
ezen kiadás caputszámaira hivatkozom.
5 Taurinus Staur. Index abcdarius 129.
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1

Georg Reicherstorffer (Reichesdorffef) szebeni származású humanista volt 
(1495/97 -  1550 к.),6 aki 1510-től a bécsi egyetemen jogot tanult. Az 1520-as évek 
elején Szebenben városi jegyző, majd 1525-től П. Lajos magyar király feleségének, 
Habsburg Máriának a szolgálatában állt. A mohácsi csata után is az özvegy királyné 
szolgálatában maradt, majd 1527-től Mária fivére, I. (Habsburg) Ferdinánd magyar 
király jegyzője és diplomatája lett. Ezen utóbbi minőségében Reicherstorffer 1527-28- 
ban az erdélyi szász területeket Ferdinánd király hűségére eskette, és a szomszédos 
román fejedelemségbe, Moldvába is ellátogatott hasonló céllal. Miután Erdély 
Szapolyai János uralma alá került, I. Ferdinánd 1535-ben ismét Erdélybe és Moldvába 
küldte Reicherstorffert. Ezen követjárásai alapján írta két művét, Chorographia 
Transilvaniae, ill. Chorographia Moldáviáé címmel. Számunkra most csak az 1550- 
ben Bécsben7 kiadott Chorographia Transilvaniae érdekes, mivel Erdély bemutatása
kor nemcsak a tartomány korabeli állapotát írta le, hanem kitért annak ókori gyökerei
re is. Ezen részek szinte teljes egészében Taurinus Stauromachias-jának (gyakran szó 
szerinti) átvételét jelentik8, ezért a két humanista művet egyszerre kell vizsgálnunk. 
Reicherstorffer tehát ugyanazt a hat valódi és három hamis feliratot közli, mint 
Taurinus, a szövegükben azonban vannak bizonyos eltérések.9 Hamis feliratok közlése 
nem volt szokatlan a humanisták körében, a szerzőket többnyire a még kiadatlan fel
iratok első közlésének dicsősége vezette.10

6 Schuller, Johann Karl Georg Reicherstorffer und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte von 
Siebenbürgen in den Jahren 1527-1537. Archiv ß ir Kunde oesterreichische Geschichte 1859, 
223-291. old.; Trausch, Joseph Schriftsteller-Lexikon oder biographisch-literärische Denk- 
Blätter der Siebenbürger Deutschen. Kronstadt 1871. III. 86-102. old.; Capesius, Bernhard Der 
Heimannstädter Humanist Georg Reicherstorffer. Forschungen zur Volks- und Landeskunde 
10, 1967, 35-62. old.; Calatori straini despre Tarile Romane. I. Vol. Holban, Ingrijit Maria 
Bucuresti, 1968. 186-256. old.
7 Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim olim appellata, aliarumque provinciarum et 
regionum succinta descriptio et explicatio. Georgio a Reychersdotff Transylvano autore. Cum 
gratia et privilegio Rom. Regiae Maiestatis ad quinquennium. Viennae Austriae excudebat 
Aegidius Aquila in curia divae Annae. Anno MDL. Tanulmányomhoz az alábbi kiadást hasz
náltam: Georg Reicherstorffer Chorographia Transilvaniae. Chorographia Moldáviáé. A szö
veget gondozta, fordította, a kísérőtanulmányt és a magyarázatokat írta: Szabadi István. Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Klasszika-filológiai Tanszék, Debrecen, 1994. Mivel a kiadásban 
nem szerepel caputszámozás, ezért az oldalszámokra hivatkozom.
8 Szabadi 1994,98. old. 36. jegyzet.
9 Ezekre már viszonylag korán felhívták a figyelmet például Seiveit, Ioannis Inscriptiones 
Monumentorum Romanorum in Dacia Mediterranea. Viennae 1773. c. művének a feliratokhoz 
készített kommentárokban.
10 Buday 1914, 7. old.
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A feliratok

DROBETA
1.
Taurinus és Reicherstorffer a következő epigrammát közli a drobetai Traianus- 
híd felirataként:11 12

PROVIDENTIA AVGVSTI 
VXOR PONTIFICIS
VIRTVS ROMANA QVID NON DOMET 
SVB IVGVM ECCE RAPITVR ET DANVBIVS

"Providentia Augusti /  uxor pontificis /  Virtus Romana quid non domet /  Sub 
iugum ecce rapitur et Danubius"

Mommsen a hamis feliratok között közli (CIL III. 71*) a szöveget. 
Traianus császár az első dák hadjáratát követően, Kr. u. 104-105 között építtetett 
kőhidat Drobetánál (magy. Szörény, rom. Turnu-Severin) a kor leghíresebb épí
tészével, a damaszkuszi Apollodórosszal. Procopius De aedificiis (görög címe: 
Peri ktismatóri) c. művéből ismerjük a adatait (IV. 6): hosszúsága 1135 méter, 
átlagos magassága 45 méter volt. Valószínűleg Taurinus is Procopius alapján írja 
a következőket: „20 stabant ex quadrat о lapide pilae, quarum altitudo 150 
pedum praeter fundamenta habebatur, latitudo 60 pedes continebat. Distabant 
inter se 180 pedibus, fornicibus vero comungebantur. ”n

A kőhíd tehát 20 darab, egymástól kb. 57 méterre fekvő pilléren állt.13 Had
rianus császár közvetlenül trónra lépése után a jazig-szarmata háború miatt le
romboltatta a hidat, mivel attól tartott, hogy a barbárok elfoglalják és azon ke
resztül törnek be Moesiába.14 A híd valódi felirata ekkor nagy valószínűséggel 
megsemmisült.

11 Taurinus Staun Ind abc... 39-40; Reicherstorffer 18. old.: „Sub hac expeditione Traianus 
pontem in Istro lapideum construxit... Eius pontis inscriptio talis erat. . .”
12 Taurinus Staun IV. 95-101, Ind abc... 39-41. Strobel Karl Untersuchungen zu den 
Dakerkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des mittleren und unteren Donauraumes in der 
Hohen Kaiserzeit. Dr. Rudolf Habelt GMBH, Bonn, 1984. 204. old. föleg 16. lábjegyzet
13 B a n c il a , RADU Die römischen Brücken am unteren Lauf der Donau. 3. 
Internationale Donaubrückenkonferenz — 3rd International Conference on Bridges 
across the Danube. 29-30/10/1998, Regensburg, Germany; MiSLIN, MlRON Geschichte 
der Baukonstruktion und Bautechnik. Wemer-Verlag, Düsseldorf, 19972. 106. old.; 
O ’CONNOR, C. Roman Bridges. Cambridge, 1993.
14 Cass. Dio L X V III. 13. 6. VÉKONY GÁBOR Erdély az őskorban és az ókorban. A római 
berendezkedés. In: Erdély története. I. (Szerk. Makkay László -  Mócsy András). Buda
pest, 1986. 50.
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SARMIZEGETÜSA (ZARMIS)

2. felirat
Traianus császár Dacia leigázása után bevonult Zarmisba, vagyis 
Sarmizegetusába. A dák királyi székhelyet Taurinus helyesen Várhellyel azono
sítja15, Reicherstorffer azonban tévesen Álba Iuliával (Gyulafehérvár).16 Ezen a 
helyen Reicherstorffer átvette Cassius Dio történetét, aki szerint Zarmisban egy 
Bikilis (latinul Biculus) nevű fogoly segítségével a rómaiak megtalálták a 
Sargetia medrébe rejtett dák királyi kincseket.17 Taurinus csak annyit közöl, 
hogy Decebal a Sargetia medrébe rejtette a kincseit, amelyeket Traianus "a vég
zettől vezérelve talált meg".18 Ennek emlékére állíttatta -  Reicherstorffer szerint 
-  Traianus az alábbi feliratot.

IOVIINVENTORI 
DITI PATRI TERRAE MATRI 
DETECTIS DÁCIÁÉ THESAVRIS 
DIW S NERVA TRAIANVS 
VOTVM SOLVIT

15 TAURINUS Staur. Ind. abc... 129: „Zarmiz urbs ingens et quondam Decebali Dacorum 
regis sede clara, tandem ipso devicto Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacicafuit, modo 
Varhel ab accolis dicitur. Hoc est locus castri"
16 REICHERSTORFFER 18. old.: „Quare Traianus Dacia subacta, regiam Zarmis 
civitatem, quae nunc Álba Iulia appellatur, ingressus, ... ” Egy későbbi helyen egyébként 
nyilvánvaló, hogy tisztában van Zarmis -  Sarmizegetusa -  Várhely, valamint Álba Iulia 
-  Gyulafehérvár azonosságával, de nem javítja ki korábbi tévedését: REICHERSTORFFER 
46. old..
17 Cassius Dio L X V III. 14. 4-5; REICHERSTORFFER 18, ill. 20. old.: „Ouare Traianus 
Dacia subacta, regiam Zarmis civitatem, quae nunc Álba Iulia appelatur, ingressus, 
quaesitis Decebali thesauris, sub Sargetiae amne reconduis, cuiusdam Biculi Romani 
captivi indicio reperd sunt: unde tarnen Traianus in signum memoriae illius hoc 
statuerai epigramma ... STROBEL 1984. 216. old.; VÉKONY 1986. 46. old. TÉGLÁS 
GÁBOR: Decebal dák király kincse. HTRTÉ (Déva) 9, 1896-1898, 31-37; MAKKAY 
JÁNOS: Decebál kincsei. Századok 129, 1995, 967-1032. (főleg 977-978).
18 TAURINUS Staur. Ind. abc... 105-107: „Sargetia fluvius Dáciáé ad regiam Decebali 
quondam Dacorum regis fluens, modo Hunyadinum arcem aetheream alluit. Haec 
invictissimum quondam Mathiam Corvinum Ungariae regem edidit in lucem patulam, 
modo illustrissimi principis el domini domini Georgii marchionis Brandeburgensis etc. 
Serenissimi regis Lodovici tutoris imperio regitur. Decebalus autem subter vada 
Sargetiae amnis haud procul a regia thesauros suos occultaverat, quos Traianus 
imperator victo Decebalo fataliter invenit. Lege Traiani vitám per Geor. Merül, ex Dión. 
Graec. traductam. ”
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"lövi Inventori /  D iti P a th  Terrae M ath /  detectis Daciae thesauris /  Divus 
Nerva Traianus /  votum solvit. "

Mommsen a hamis feliratok között közli (CIL 1П. 69*).19 A császár 
titulaturája alapján nyilvánvaló, hogy a felirat hamisítvány: Traianus császár 
ugyanis a feliratokon Imp(emtor) Caesar divi filius Nerva Traianus-пак nevezi 
magát.19 20 Ezen kívül az éppen uralkodó császárok sohasem címeztették magukat 
divus-nak, legfeljebb divi filius-nak.

3.
Reicherstorffer szerint Zarmist, Decebal korábbi királyi székhelyét, Traianus 
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica néven újjáalapította. Szerzőnk téved, 
mivel Traianus nem a korábbi dák királyi székhelyen (Sarmizegetusa Regia), 
hanem attól kb. 40 km-re nyugatra alapított új várost. A colonia alapításával 
kapcsolatos egyik első felirat elég töredékes formában fennmaradt. A követke
zőkben Taurinus és Reicherstorffer szövegét a CIL (IDR), illetve loan Piso ki
egészítésével vetjük össze.21

Taurinus Staur. Ind. A bc. 132.
Reicherstorffer 46-47;

IO M
ROMVLO PARENTI 
MARTI AVXILIATORI 
FOELICIBVS AVSPICIIS 
CAESARIS DIVI NERVAE 
TRAIANI AVGVSTI 
CONDITA COLONIA 
DACIA 
ZARMIS 
PER
M SCAVRIANVM 
EIVS PRO PR

CIL III 1443 (IDR III/2. 19.)

IO M
ROMVLO PARENTI 
MARTI AVXILIATORI 
FELICIBVS AVSPICIIS CAE 

5 SARIS DIVI NERVAE 
TRAIANI AVGVSTI 
CONDITA COLONIA 
DACICA 
SARMIZ 

10 PER
M SCAVRIANVM 
EIVS PRO PR

19 A feliratot már Seivert is hamisnak tartotta: SEIVERT 1773. Nr. 4.
20 KlENAST, D. Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. 
Darmstadt 1996. 122-124.
21 PlSO, lOAN Fasti provinciáé Daciae 1. Die senatorischen Amtsträger, Bonn 1993. 13. 
old.
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Piso 1993,13.

AVfSPICIIS IMP(ERATORIS) C]AES(ARIS) DIVI NERVAE 
[FIL(II) NERVAE] TRAIANI AVGVSTI [GERM(ANICI)
DAC(ICI)] CONDITA COLON1A [VLPIA TRAIANA
AVGVSTA] DACICA
[SARMIZEGETUSA]
PER
[D(ECIMVM) TERENTI]VM SCAVRIANVM 
[LEGATVM]
EIVS PRO PR(AETORE)

"au[spiciis imp(eratoris) cjaes(ans) divi Nervae [fil(ii) Nervae] Traiani Augusti 
[Germ(anici) Dac(ici)] condita colonia [Ulpia Traiana Augusta] Dacica /  
[Sarmizegetusa] /  per /  [D(ecimum) Terentijum Scaurianum /  [legatum] /  eius 
pro pr(aetore) "

A CIL, illetve az IDR gyakorlatilag Taurinus szövegét vette át némileg mó
dosítva a felirat helyesírását: FOEL1C1BUS helyett FELICIBUS, COLONIA 
DACIA helyett a nyelvtanilag helyes COLONIA DACICA, valamint a görögös 
ZARM1S helyett SARMIS. Piso az 1990-es sarmizegetusai ásatásokon előkerült 
újabb töredékek segítségével egészítette ki a feliratot.22 A felirat felső része mára 
elveszett (IOMROMVLO PARENTI MARTI AVX1LIATOR1 FELICIBVS), eset
leg csak Taurinus találta ki, vagy a már ő korában is töredékes feliratot tévesen 
egy másik felirattal próbált összeilleszteni. Traianus teljes titulaturája csak Piso 
kiegészítésében szerepel: IMPERATOR CAESAR DIVI NERVAE FILIVS NERVA 
TRAIANVS AVGVSTVS GERMAN1CVS, Taurinus szövegéből hiányoznak a 
titulaturának a felirat jobb oldalán elhelyezett, a humanisták által nem ismert 
elemei. Ugyancsak hiányzik Sarmizegetusa nevének egy része: COLONIA 
VLPIA TRAIANA AVGVSTA DACICA SARMIZEGETUSA helyett csupán 
COLONIA DACICA ZARMIZ áll, a város jelzője, csakúgy, mint nevének vége a 
felirat elveszett jobb oldalán szerepelt és sem Taurinus, sem a CIL nem egészí
tette ki. Mindenesetre feltűnő, hogy az egyébként épen maradt DACICA helyett 
Taurinus és nyomában Reicherstorffer is a nyelvtanilag helytelen DACIA-1 írták, 
mivel nem ismerték a római városnevek szerkesztésének szabályait. DECIMVS 
TERENTIVS SCAVR1ANVS töredékesen fennmaradt nevéből Taurinus az egyéb
ként jól olvasható -VS végződést tévesen M(arcus) praenomennek tartotta.

22 WOLFF, H. Miscellanea Dacica (II). AMN 13, 1976, 99 ff.; ÉTIENNE, PISO, 
DlACONESCU CRAI92, 3-4, 1990, 273 ff.
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Scaurianus Dacia provincia második helytartója volt (helytartóságának időpont
ját nem tudjuk biztosan, Piso szerint annyi bizonyos, hogy Kr. u. 109-110 között 
biztosan a tartományt irányította legátus Augusti pro praetore rangban23

4  (felirattöredék)
Sarmizegetusa római nevének illusztrálására Taurinus még egy felirattöredéket 
mutat be.24

Taurinus Staur. Ind. a b c ... 130. Reicherstorffer 46. old.

CIL III1452

DIVO
SEVERO PIO 
COLONIA 
VLPIA TRA 

5 IANA A VG
DACIC SÁR 
MIZ

"Divo /  Severo Pio /  Colonia /  Ulpia Traiana Aug(usta) /  Dacic(a) 
Sanmiz(egetusa) "

Taurinus és Reicherstorffer szövege a város jelzőjének kivételével gyakor
latilag teljesen megegyezik: Reicherstorffer a feliratokon szokásos DACICA 
jelző helyett a DÁCIÁÉ formulát írja, amely nem szerepel feliratokon.

23 PlSO 1993,3-4, 13-18, ill. 286.
24 TAURINUS Staur. Ind. abc... 129; CIL III. 153.

DIVO SEVERO PIO 
COLONIA VLPIA TRAIANA 
AVG
DACIC ZARMIS

DIVO SEVERO PIO 
COLONIA VLPIA TRAIANA 
AVG
DÁCIÁÉ ZARMIS
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APVLVM

5 .

Reicherstorffer szerint Zarmisból (amit ő tévesen Álba Iuliával azonosít), nem 
sok évvel erdélyi útja előtt került elő egy szintén Traianus császárhoz köthető 
felirat.23 Taurinusnál ugyanez szerepel.2í'

IOVI STATORI
HERCVLI VICTORI M VLP NERVA 
TRAIANVS CAESAR VICTO DECEBALO 
DOMITA DACIA VOTVM SOLVIT 
ASPICE ROMULE PATER GAUDETE QUIRITES 
VESTRA EST GLORIA ISTA

"lövi Statori /  Herculi Victori(ae) /  M(arcus) Ulp(ius) Nerva /  Traianus Caesar 
victo Decebalo /  Domit<i?>a Daci<c?>a votum solvit /  Aspice Romule páter 
Gaudete quirites /  Vestra est gloria ista"

A szöveg nagy része megfelel a római feliratállítás szabályainak. A feliratot 
a császár három istennek Iuppiter Stator-nak, Hercules-nek és Victoria-nak 
ajánlja. Az ezt követő császári titulatura nem felel meg Traianus császárnak a 
feliratokon megjelenő hivatalos nevének; Mezerzius vagy tévesen másolta át a 
szöveget, vagy ebben az esetben is valós és kitalált elemekből álló felirat
hamisítványt készített. A feliratot állító Domita Dacia ismeretlen személy, 
gentiliciuma esetleg Domitia, cognomenje lehet DacicP, Daca2*, vagy Dacca25 26 27 28 29

6.

A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban talált márvány sírfelirat, ame
lyet Geréb László püspök a székesegyház főkapuja mellett helyezett el, majd

25 Re ic h e r s t o r f f e r  20 . old.: „Monumentum Ulpii Nervae Traiani in colonia Zarmis, 
non multis ante am is ex terrae visceribus erutum, memoria dignum: ... SEIVERT Nr. 
II. 4-5. old.: "Lapis e ruderibus Ulpiae Traianae erutus. Proferunt hanc inscriptionem 
Joh. Lebe/lius, scriptor circa annum 1542. inMser. Historico de Rebus Transilvanicis"
26 T a u r in u s  Staur. Ind. abc... 4 8 -4 9 : „Decebalus Dacorum rex longe potentissimus a 
Traiano Caesare devictus. Vide latius in dictione Dacia. Nos ob maiorem fidem verbis 
nostris adhibendam epitaphium Ulpii Nervae Traiani superioribus am is in colonia 
Sarmiz ex terrae visceribus erutum adscribere voluimus. Id est eiusmodi...”
27 CIL V 3647.
28 ILJug 2618.
29 CIL XIII 6389.(Daccus)
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Ariosti Bécsbe szállíttatta, ahol elveszett.30 Taurinus és Reicherstorffer mellett 
Szamosközy is leírta a feliratot31, Mommsen valamennyi változatot figyelembe 
véve készítette el rekonstrukcióját.

Taurinus Staur. Ind. Abc. 9-10. Reicherstorffer 46. old.
I O M E IVNONI
PRO SALVTE IMP M AVR ANTHONII PH AVG 
M VLPIVS MVCIANVS MIL LEG XIII GEM 
HOROLOGIARE TEMPLVM A SOLO 
DE SVO EX VOTO FECIT 
FALCONE ET CLARO COS 
Szamosközy Nr. 6.
I O M E IVNONI REGÍN
PRO SAL IMP MAVR  AN
TONINI PII AVG ET
IVLIAE AVG MATRIS AVG
M VLPIVS MVCIANVS ML LEG XIII GEM
HOROLOGIARIVM TEMPLVM A SOLO DE SVO EX VOTO
FECIT: FALCONE ET CLARO CONS

CIL HL 1070.
I O M ET IVNONI REGIN 
PRO SAL IMP M AVR AN 
TONINI PH AVG ET 
IVLIAE AVG MATRIS AVG 

5 M VLP MVCIANVS MIL LEG XIII GEM
HOROLOGIAR TEMPLVM DE SVO A SOLO EX VOTO 
FECIT FALCONE ET CLARO COS

"I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Iunoni Regin(ae) /  pro salute imp(eratoris) 
M(arci) Aur(elii) An/tonini Pii Aug(usti) et / luliae Aug(ustae) matris Aug(usti) /  
M(arcus) Ulp(ius) Mucianus mil(es) leg(ionis) XIII Gem(inae) /  horologiare 
templum a solo ex voto/fecit Falcone et Claro co(n)s(ulibus) "

30 ENTZ GÉZA A gyulafehén’ári székesegyház. Budapest 1958. 69. old., 150. old. 22. 
jegyzet.
31 S z a m o s k ö z y  Is t v á n  (Stephanus Zamosius) Analecta lapidum vetustorum et 
nonnullarum in Dacia anliquitatum (1593); Inscriptiones Romanae in lapidihus antiquis 
Albae Juliae et circa locorum (1598). Sajtó alá rendezte Balázs Mihály, Monok István; 
Bevezette Mihai Bárbulescu, Kovács András. Szeged, Scriptum Kft., 1992.
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Mommsen a CIL-ben számos ligatúrát jelez a szövegben, ezek Taurinus és 
Reicherstorffer szövegében többnyire nem szerepelnek. 1. sor: Taurinus és 
Reicherstorffer csupán egy 'E' betűt közöl, nyilvánvalóan az ET ligatúra téves 
feloldásaként. 2. sor: SALute\ IMPerator, AVRelius. 5. sor: MVCIANVS', MLes.
6. sor: HOROLOGIARum TEMPLVM; ET. 7. sor: ET.

Taurinus és Reicherstorffer szövege több lényeges ponton eltér 
Szamosközy és a CIL szövegétől. 1. sor: A dedicatióban egyáltalán nem szerepel 
IVNO-mk a feliratokon teljesen szokványos jelzője REGIN(AE). 2. sor: A PRO 
SALVTE formula Taurinus és Reicherstorffer szövegében teljes formában, a 
másik két szövegben viszont rövidített formában szerepel. Commodus császár 
nevét tévesen írták át: ANTONINI helyett ANTHONII. Taurinus és 
Reicherstorffer szövegéből teljesen hiányzik a CIL 4. sora: IVLIAE AVGVSTAE 
MATR1S AVGVSTI. 6 A legnagyobb vitát kiváltó HOROLOGIAR TEMPLVM 
rövidítést Taurinus és Reicherstorffer horologiare templum-ként, Szamosközy 
pedig HOROLOGIAR1VM TEMPL KÁZ-ként, azaz órával ellátott szentélyként 
értelmezte.32 Más értelmezések szerint a HOROLOGIAR jelző M. Ulpius 
Mucianus-ra vonatkozik, aki miles horologiarius volt,33 neve alapján családja 
Traianustól kapott polgárjogot, valahonnan a Balkánról származott, nagy való
színűséggel thrák volt, a Mue-, ill. Muca-lö ugyanis a thrák nevekre jellemző.34

Q. Pompeius Sosius Falco és C. Iulius Erucius Clarus Vibianus consulsága 
Kr. u. 193-ban volt.

32 BÀRBULESCU, MlHAl Az Inscriptions Romanae felírattam vonatkozásai. In: 
SZAMOSKÖZY Analecta... 1992, 13. old., 22. old. 24. jegyzet
33 BÄRBULESCU i. h.; vö. L e BOHEC, Y a n n  Die Römische Armee. Franz Steiner Verlag, 
Stuttgart, 1993. 55. old.
34 Thrák származásúnak tartja: KERÉNYI ANDRÁS A Dáciái személynevek (Die 
Personnamen von Dazien). Budapest, 1941. (Diss. Рапп. I. 9.) 1788. szám, ill. 272. old. 
Egy az itáliai Aequum Tuticum-ban állított sírfeliraton szereplő személynek hasonló 
neve van (CIL IX 1424: "D(is) M(anibus) Marci Aurelii Muciani militis cohor(tis) 
praetories (centurio) Aquile stupendiorum XVI anno XXX nationem Trhacem (sic!) 
fráter"', A cognomen Italia mellett a Balkánon a leggyakoribb: Daciában 8, Moesia 
Inferiorban 11, Moesia Superiorban 5 előfordulás: Onomasticon Provinciarum Európáé 
Latinarum III. (Composuit et correxit LŐRINCZ, BARNABÁS) Wien 2000. 89. old. A  
Muc-tőből gentiliciumot is képeztek, vö. "Mucius Dento n(atione) Bess(us) " CIL XI. 82 
(Ravenna), ugyanezen a feliraton szerepel egy hozzátartozója "Q. Messius Mucia".
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NAPOCA

7.
Kolozsváron Taurinus szerint a Híd kapunál (Porta Pont ina), Reicherstorffer 
szerint a Híd utcai kapunál („... ubi ad Portinam hoc Epigramma Traiano 
adscriptum esse videos ... ”).35

Taurinus Staur. Ind. abc... 35. Reicherstorffer 42. old.

IO M  
T AVIANO 
PRO SALV 
IMP ANTO 
NINI ET M 
AVRELI CAES 
GALAT AE CON 
SISTENTES 
MVNICIPIO 
POSVERVNT

IM
N TRAIANO 
PRO SALVTE 
IMP ANTO 
NINI ET M 
AVRELII CAES 
MILITES CON 
SISTENTES 
MUNICIPIO 
POSVERVNT

CIL III 860.

IO M  
TAVIANO 
PRO SALV 
IMP ANTO 

5 NINI ET M 
AVRELI CAES 
GALatAE CON 
SISTENTES 
MVNICIPIO 

10 POSIERVNT

"I(ovi) O(ptimo) M(aximo) /  Taviano /  Pro salu(te) /  imp(eratorum) Anto/nini et 
M(arci) /Aureli(i) caes(aris) / Gal[at]ae con/sistentes/ municipio/posierun(t)"

35 Reicherstorffer 42. old.; Taurinus Staur. Ind. abc... 35; a lelőhelyhez vő. Seivert 
Nr. XXII.
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Taurinus és Reicherstorffer szövege két fontos helyen tér el egymástól. 
Taurinus értelmezése szerint a feliratot a Napocában állomásozó galata egységek 
állították a kis-ázsiai Zeusz Tavianosz tiszteletére: "l(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
Taviano. Pro salu(te) Imp(eratorum) Antonini et M(arci) Aureli(i) Caes(aris) 
Galatae consistentes municipio posuerunt." Az isten kultuszáról Sztrabón ír 
részletesen.36 A kis-ázsiai galloknak három törzse van: a trokmoszok, a 
tolisztobógioszok és a tektoszagák. A három törzs közül a trokmoszoknak van a 
legnagyobb területe, amelyet három hatalmas erőd őriz: Távion, Mithridation és 
Danala. Távion jelentős emporion is volt, ennek szentélyében állt Zeusz hatal
mas ércszobra. A szentély asylum-joggal is rendelkezett.37 38 39 Zeusz Tavianosznak 
állították az alábbi apulumi fogadalmi feliratot is: "I(ovi) O(ptimo) M(aximo) /  
Taviano /  et Diis Deabusq(ue) /  pro salute [et] victori[a] /  domini n(ostri) 
sanctissi[m(i)] /  Avianus Aug(usti) lib(ertus) /  subpro(curator) auraria[r(um)] 
v(otum) s(olvit) a(nimo) [l(ibens)]"n  A tartományban élő galata közösség egy 
germisarai (rom. Geoagiu) feliratról is ismert: "Herculi /  Invicto /  pr(o salute) 
inpera/toris collegium) /  Galatarum /  L(ucius) Livius Ma/rcellinus /  d(onum) 
d(edit) d(edicavit) ,<39 Consistentes-nek a legióstáborok mellett kialakult canabae, 
táborváros közösségét nevezték, akik többnyire a "cives Romani consistentes ad 
legionem ... (a légió neve )... " formulát alkalmazták magukra.40 Savariából az 
emonaiak közösségét ismerjük: "Aecomae /  aug(ustae) sac(rum) /  Emonienses /  
qui /  consistunt /  finibus /  Savar(iae) /  v(otum) s(olverunt) l(ibens) m(erito) ",41 
Ezek a csoportok jellemző módon saját otthoni istenüknek állítottak feliratot: az 
emonaiak Aecorna-nak, a galaták Hercules-nek, illetve Zeusz Tavianosz-nak.

Reicherstorffer változata lényegesen eltér Taurinus szövegétől: "I(ovi) 
[O(ptimo)]  M(aximo) N(ervae?) Traiano. Pro salute Imp(eratorum) Antonini et 
M(arci) Aurelii Caes(aris) milites consistentes municipio posuerunt. " Már a 
dedicatioval is problematikus, egyrészt hiányzik Iuppiter állandó jelzője 
(<optimus), másrészt Iuppiter után közvetlenül Traianus császár neve is szerepel, 
ráadásul olyan formában, amelyet a császár sohasem használt feliratain. A 
Taurinusnál szereplő Galatae consistentes helyett milites consistentes-1 találunk. 
Ez a formula ismeretlen a feliratokon, Reicherstorffer talán egy másik feliraton 
láthatta a veterani consistentes formulát, s abból hozta létre saját verzióját.

36 Sztrabón Geógraphika. XII. 5. 2; p. 567.
37 STROBEL, Karl T avium . NP Bd. 12/1. (Hrsg. C ancik , H. -  Schn eid er, H.) Stuttgart- 
W eim ar, 2 0 0 2 . 61 .
38 CIL III. 1088; K erÉNYI 1941 , 535 . szám
39 CIL III 1394, IDR III/3. 234.
40 Sz a b ó  E d it  C anabae. RTK 83. old.
41 bállá , L. -  P. Buocz T. -  Kádár Z. -  MÓCSY A. -  SzentlÉLEKY T. Die römischen 
Steidenkmäler von Savaria. Budapest 1971. 70. sz.; RIU 1. 135. sz.
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AMPELVM

8. felirat
Zalatnai (lat. Ampelum) sírfelirat.

Taurinus Staur. Ind. abc. 125-6. Reicherstorffer 48. old.

DM
M AVRE ANTHONINI MIL LEG XIII GEM 
VIXIT ANN XXII MEN XI DIEB VS II 
MILITA VIT AN V LIB
PARAVERE L MARCIANVS ET VALENTIANA 
FILIO PIENTISSIMO

CIL III1317. (IDR III/3. 344.)
DM
M AVREL ANTO 
NINI MIL LEG XIII 
GEM VIXIT AN 

5 XXII MENS XI DI 
EBVS II MILITA VIT 
ANN V LIBRAR 
AVREL MARCIA 
NVS ET VAL VALEN 

10 TINA FILIO PIENTIS 
SIMO

"D(is) M(anibus) /  M(arci) Aurel(ii) Anto/nini mil(itis) leg(ionis) XIII /  
Gem(inae) vix(it) an(norum) /  XXII mens(ibus) XI di/ebus II militavit /  
ann(orum) V librar(ius) /  Aurel(ius) Marcia nus et Val(eria) Valentina filio 
pientis/simo"

A Mezerzius gyűjteményéből származó feliratot Taurinus és Reicherstorffer 
több jelentős eltéréssel közli. A két szerző szövegében egyetlen apró eltérés van: 
Reicherstorffernél M. Aurelius Antoninus kora bizonytalan (X<X>II = 22?). 
Taurinusnál és Reicherstorffernél a 2. sorban Antoninus neve tévesen 
Anthoninus, a 3. sorban az annorum rövidítése ann, a mensibus-é men. A 4. sor
ban az annorum rövidítése an, a librarius-é a nehezen értelmezhető lib 
(Mommsennél librar). Az 5. sorban a paravere valószínűleg Taurinus betoldása.
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Ugyanitt a dedikáló L. Marcianus és Valentiana helyesen Aurel(ius) Marcianus 
és Val(eria) Valen(tina).

ABRUDBÁNYA

9. felirat
Abrudbányán egy kis szentély oltárfelirata.

164

Ta úrin us Staur. Ind. abc. 7.

DM
CASSIAE PEREGRINAE 
INTEGRAE 
VIX AN XXVII 
F BISIVS SCENOB 
SARD CONI VG 
B M P

Reicherstorffer 48. old.

DM
CASSIAE PEREGRINAE 
INTE<G>RA L 
VIX ANN XXII 
F BISIVS SCE NOB SARD 
CONIVG S M P I

CIL III1266 (IDR III/3. 418.)

DM
CASSIAE PERE 
GRINAE INTEGrAe 
VIX AN XXVII F BI 

5 SIVS SCENOB SARD 
CONIVG В M

”D(is) M(anibus) /  Cassiae Pere/grinae Integ[r]a[e] /  vix(it) an(norum) XXVII 
f(ecit) Bi/sius Scenob(arbi) Sard(ias) /  coniug(i) b(ene) m(erenti) "

A Mezerzius gyűjteményéből származó felirat szövegét Taurinus és 
Reicherstorffer jelentős eltérésekkel közli. A 2-3. sorban Cassia Peregrina 
Integra nevénél Taurinus nem jelzi, hogy felirat itt rosszul olvasható, 
Reicherstorffer az Integrae második 'e' betűjét L-nek írja át, ami teljesen értel
metlen. A 4. sorban Reicherstorffernél csak az annorum rövidítése ann, 
Taurinusnál an. Ugyanitt az életkor különbözik Taurinusnál (annorum XXVII) és 
Reicherstorffernél (annorum XXII). Az utolsó sor záróformulája Taurinusnál 
B(ene) M(erenti) P(osuit), Reicherstorffernél értelmetlen S? M(erenti) P(osuit) 
I?. Az 'S' és a 'B' könnyen összetéveszthető, az T pedig nyilvánvalóan valami jel 
félreértelmezése.



Bisius Scenobarbus fia minden valószínűség szerint a verespataki aranybá
nyában dolgozott, neve illyr-kelta eredetű42, cognomenje Scenobarbus helyett 
esetleg Scenobius is lehet.43

Összefoglalás. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy Reicherstorffer a latin fel
iratokat és a velük kapcsolatos adatokat Taurinus Stauromachiájából vette át, aki 
müvéhez Johannes Mezerzius feliratgyűjteményét használta fel. A Mezerzius- 
féle gyűjtemény egyaránt tartalmazott valódi és hamis feliratokat. 
Reicherstorffer a feliratok közül kettőt (7. ill. 9. számú) minden valószínűség 
szerint maga is látott, mivel Taurinus szövegétől eltérően értelmezte azokat. 
Taurinus és Reicherstorffer műve kiválóan alkalmas a humanisták feliratgyűjtési 
és feliratközlési módszerének megértéséhez. Jó állapotban lévő, jól olvasható 
feliratokat többnyire hibátlanul közöltek, a töredékes, lekopott feliratokat azon
ban más feliratok alapján próbálták kiegészíteni. Sajnos ezek mellett egy harma
dik eset is létezett, amikor valódi feliratok elemeit felhasználva felirat
hamisítványokat gyártottak, amelyek azonban az esetek többségében könnyen 
felismerhetők.

Rövid ítésj egyzék
AMN
CIL
CRAI

Diss. Pann. 
HTRTÉ 
IDR 
ILJug

NP
RE

RIU

Act a Musei Napocensis 
Corpus Inscripüonum Latinarum
Comptes Rendus des Séances de l'Academie des Inscriptions et
Belles-Lettres
Dissertations Pannonicae
Hunyod megyei Történeti és Régészeti Egylet Évkönyve (Déva) 
Inscriptiile Daciei Romane
§ASEL, A n n a  -  Sa se l , Ja r o  Inscriptions Latinae quae in 
Jugoslavia inter annos
I960 et 1970 repertae et editae sunt. Accedunt nonnullae ad 
annos 1940-1960pertinentes. Ljubljana 1978.
Der Neue Pauly
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, (ed. 
PAULY-WlSSOWA) Stuttgart 1894-1986.
Die römischen Inschriften Ungarns

42 A Scenobarbus név Verespatakon igen gyakori: CIL III. 1265, 7800, ill. p. 956. XX. 
viasztábla (Kerényinél 1707, 1708,1709. szám alatt); további előfordulásaihoz: 
Onomasticon Provinciarum Európáé Latinarum IV. (Composuit et correxit LŐRINCZ, 
Barnabás) Wien 2002. 54. old.; vő. IDR III/3. 418.
43 KERÉNYI 1941, 1710. szám, ill. 271. old.
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RTK HAVAS L. -  N ém eth  Gy . -  Sz a b ó  E. Római Történeti Kézi
könyv. Budapest 2001.

SCIV Studii §i cercetäri de istorie veche (Bucureçti)

Péter Forisek

In scrip tion s o f  the R om an D acia  in the works o fT a u r in u s  a n d  R eicherstorffer

The Dacian Roman inscriptions were first collected systematically by Johannes 
Mezerzius and Stephanus Taurinus (Stieröxel). Georg Reicherstorffer a 
Nagyszeben humanist wrote the two works of his, Chorographia Transilvaniae 
and Chorographia Moldáviáé based on Taurinus’s Stauromachia. Reicher
storffer took the Latin inscriptions and the related data over from the Stauro
machia of Taurinus, who, in his work made use of the inscription collection of 
Johannes Mezerzius. The Mezerzius collection did alike involve genuine and 
fake inscriptions. The texts ofTaurinus and Reicherstorffer are excellently bene- 
fitial in order to understand the humanists’ ways of the collection and publica
tion of inscriptions. They most often published the well legible inscriptions of 
good condition precisely, though they tried to complete the fragmented and 
worn-off inscriptions on the grounds of other ones. Unfortunately, there was 
another case when using elements of genuine inscriptions they sought to create 
fake ones, which are, in most of the cases, easy to recognize.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Kun Enikő

A „fekete halál” és kísérőjelenségei

Az európai pestistörténet-kutatás a XIX. században kezdődött el -  főleg Néme
tországban -  olyan (orvos)történészeknek köszönhetően, mint Hecker, vagy 
Hoeniger. Az 1894-es hongkongi pestisfertőzés után nemzetközi szinten is meg
nőtt az érdeklődés a pestis története iránt. A „nagy halál”-t gazdasági, társadal
mi, szociális és orvostörténeti szempontok alapján kezdték el kutatni. A téma 
népszerűsége következtében ma már óriási mennyiségű szakirodalom áll a ku
tatók rendelkezésére, főleg német és francia nyelven.

A pestisjárvány megjelenése a XIV. században

A pestis nemcsak a középkorban, hanem még az újkorban is a legfélelmetesebb 
csapások közé tartozott. A fertőzés rendkívüli gyorsasága, annak gyógyíthatat- 
lansága, és legtöbb esetben halálos lefolyása miatt rövid időn belül óriási félel
met keltett az emberekben és a „rettegés lett úrrá rajtuk.”

Mit is jelentett a pestis? Mi volt az, amitől annyire féltek az emberek, ami
vel szemben annyira tehetetlenek voltak, ami a családi kötelékeket is felbom
lasztotta, és ami olyan pszichopatikus magatartást váltott ki, mint a flagelláns- 
mozgalom és a zsidóüldözés?

A fertőzés terjedésének mikéntjére 1894 után jöttek rá,1 amikor a svájci 
származású Alexandre Yersin mikrobiológus felfedezte a pestis kórokozóját.2 A

1 1897-ben a francia Paul Louis Sigmond ismerte fel a pestis közvetítőn keresztüljut el 
az emberig, és ez a közvetítő a (patkányjbolha. Hugo Kupferschmidt: Die Epidemiologie 
der Pest: Der Konzeptwandel in der Erforschung der Infektionsketten seit der 
Entdeckung des Pesterregers im Jahre 1894. Aarau, 1993. 56-70. o.
2 Alexandre Yersin a párizsi Pasteur intézetben szerzett diplomát és Indokínában, a fran
cia gyarmati igazgatóságon dolgozott. Amikor a hongkongi pestisjárványnak híre ment, 
oda sietett, és egy laboratóriumot rendezett be. 1894-ben izolálta a bacilust, és ellenszert 
fejlesztett ki. Egy másik kutató, a japán Shibasaburo Kitasato, csak pár napot késett a 
kórokozó azonosításával. {David Herlihy: Der Schwarze Tod und die Verwandlung 
Europas. Berlin, 2000. 12. o.).
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pestisnek három formáját különböztette meg: a tüdőpestist, a bubópestist és a 
szeptikémiás pestist.3

A nagy fertőzésekben az emberek többnyire bubópestisben betegedtek meg. 
A nagy pestishullámok elterjedésében két patkányfajta játszhatott szerepet: a 
fekete színű házi patkány és a barna, vadonélő patkány.4 5

A bubópestises megbetegedésnél korai jelként figyelték meg az orrvérzést, 
a bizonytalan járást, a gyakori halandzsálást, nyugtalanságot. A beteget gyakran 
nem lehetett ágyban tartani, középkori források pedig arról számoltak be, hogy 
az infíciáltak önkívületi állapotban levetkőztek és meztelenül járkáltak az utcá
kon. A kezdeti tüneteket követte a láz, ami gyakran hidegrázással, heves fejfá
jással, végtagfájdalommal és fényérzékenységgel párosult. A második nap után 
valamelyest csökkent a láz, majd újból jött egy lázhullám, ami sok esetben ha
lállal végződött.3 Ha a beteg jól bírta a lázhullámokat, és a gennyel töltött cso
mók kifakadtak, akkor volt esélye a túlélésre és egy hosszantartó immunitásra. A 
bubó mérete és színe igen széles skálán mozgott: mérete a mogyoró és az ököl 
nagyságú között változott, színe pedig sötét volt. A bubópestises betegeknél a 
megduzzadt mirigyek néhány napon belül előjöttek, és 70%-ban a lágyék tájékán 
jelentek meg. A bubópestises betegek könnyen felismerhetőek voltak, mivel a 
testükön ott éktelenkedtek a kidülledt mirigyek. A halálozási arány a 
bubópestisnél 50-80% volt. Gabriele de Mussis krónikás a Piacenza-ban látottak 
alapján így számolt be a betegség tüneteiről és lefolyásáról: „Először egy fáj
dalmas végtagmerevség lépett fel, ami az emberek testét megbénította. Úgy 
érezték, mintha egy lándzsa fúrta volna keresztül testüket, mintha szúrós nyíl
hegy lenne bennük. Közülük néhány embernél a vállízületnél, a hónalj alatt, 
másoknál a lágyékrészen, a törzs és a felsőcomb között, kemény, erős bőrelvál
tozás mutatkozott. A duzzanat nagyobbodását szörnyűséges fájdalom kísérte. 
Amikor a fájdalom hevesebb lett, akkor lépett fel a nagyon magas láz és a rotha
dás, ami fejfájással járt együtt... Néhányan szörnyűséges szagot hagytak maguk 
után,... voltak, akik a meglévő régiek mellett újabb duzzanatokat fedeztek fel 
magukon. A háton, a mellkas és a felsőcomb körül keletkeztek új daganatok.

3 Általában csak a tüdőpestisről és a bubópestisről beszélünk, mert a szeptikémiás pestis 
nagyon gyors lefolyású, és sokszor teljesen tünetmentes volt. A bubó- és a tüdőpestis 
bakterológiailag azonos, a megjelenési formájuk ellenben különböző.
4 A patkány- és az emberbolha csípése és ürüléke (nyílt sebre kerülve, vagy belevakarva 
a bőrbe) által teijedt a pestis. A bolhák felvették a pestisbacilust, anélkül, hogy ebben 
megbetegedtek volna. A bolhacsípés következtében egy csomó bacilus belekerült az 
ember vércsatomájába. Rodenwaldt nézete szerint az emberbolha is ugyanúgy okozha
tott pestist, mint a patkánybolha. A bolhacsípést vagy nem vették észre, vagy pedig nem 
tulajdonítottak neki jelentőséget. Télen a fertőzés mértéke csökkent, mert a bolha 10 C° 
fok alatt inaktívvá vált. A fertőzés akkor is megtörténhetett, ha más bacilushordozókkal 
(fertőzött ruházat, halott testek) érintkezett az ember. Der tanzende Tod. hg. u. übersetzt 
von Gert Kaiser, Frankfurt am Main, 1982. 28-29. o.; Orvosi Lexikon (szerkesztette: Dr. 
Hollón Zsuzsa) III. kötet (К-P) Budapest, 1972. 1009-1010. о.
5 Ha a beteg túléli a második lázhullámot is, még akkor sem biztos, hogy megmenekült, 
mert kifejlődhet ilyenkor egy szekunder tüdőpestis.
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Mások egy mámorhoz hasonló alvásba estek, amiből nem keltek fel soha többé. 
Ezeknél a betegeknél a bőrön lévő hólyagok voltak a legszembetűnőbb szimp- 
tómák... Néhányan már az első nap meghaltak, akkor, amikor a betegség fellé
pett, a többség a 3-5-ik nap hunyt el... Azok az emberek, akik öntudatlan álla
potba estek vagy elfogta őket a rossz bűz, nagyon ritkán kerültek ki a betegség
ből. Ha aztán a láz alábbhagyott, akkor megmenekülhettek... Amikor folyadék
kal telve a daganat megkeményedett, és lágy részt már nem lehetett tapintani, 
akkor ez jelezte a közelgő halált... Ha a külső felületen vagy akár mélyebben is 
találtak egy lágy részt, a beteg még meggyógyulhatott. Azután ki tudták húzni a 
felsőtesten lévő nyavalyát a beteg karjából. Az alsó testrészeken, a beteg lábán 
pedig érvágást hajtottak végre. Ha azonban a magas láz eltartott, a beteg meg
halt.”6

János pármai kanonok 1348-ban a következőket írta a tridenti pestis kap
csán: „Tridentben nincs család, aki ne fertőződött volna meg pestissel. Sok ház 
teljesen üresen maradt. Aki megfertőződött nem élt tovább 3-4 vagy 5 napnál. 
Aki még 20 nap múlva is élt, az biztos, hogy megszabadult a bajtól. Természete
sen az emberek többsége 3-4 napon belül meghalt, a halottak pedig úgy feküdtek 
az utcákon, mint az érett körték.”7

A primer tüdőpestis cseppfertőzés útján, egyik emberről a másikra terjedt.8 
A tüdőpestises fertőzés 3 napon belül halálhoz vezetett. A tüdőpestis tünetei 
közé tartozott: a nátha, a heves szívverés, a vérköpet, légzési zavarok, mígnem 
az idegrendszer bénulása miatt bekövetkezett fulladás. „Nem láttam és nem is 
hallottam olyan emberről, aki vért köpött és utána meggyógyult” - írta János 
kanonok. A tüdőpestis hideg és nedves klímában lépett fel, kb. 15 C fok alatt, 
tehát forró és meleg vidékeken nem igazán volt jellemző. Halálozási aránya 
100%-os volt.9 A pestis harmadik formája volt az igen ritka szeptikémiás pestis, 
ami a vércsatorna mérgezettségét jelentette. Ez már akkor halált okozott, amikor 
még semmi külső jel nem utalt a pestisre. A XVII. században a hollandok ezért a 
betegség ezen formáját „sietős betegséginek nevezték.

Európában a XIV. században robbant ki a történelem legszömyűbb pestis- 
járványa, más néven a „fekete halál”. A „fekete halál” fogalmát a középkorban 
nem alkalmazták, ezt a kifejezést erre a betegségre először a XVI. századi dán és 
svéd krónikások használták. A „fekete” jelző a legtöbb (orvos)történész által 
elfogadott nézet szerint nem a betegség szimptómáira utalt, hanem a járvány 
okozta szörnyűséget kívánta kifejezni. A XIX. században megjelenő kolera ve
szélye miatt az orvosok és orvostörténészek különös érdeklődést kezdtek tanú
sítani az olyan régi betegségek iránt, mint a pestis. J. F. C. Hecker német orvos, 
orvostörténész 1832-ben Berlinben tanulmányt adott ki az 1348-1349-es pestis-

6 Die Pest 1348 in Italien. Fünfzig zeitgenössischen Quellen, hg. u. übersetzt von: Klaus 
Bergdolt, mit einem Nachwort von Gundolf Keil, Heidelberg, 1989.1. 19-32. o.
7 Uo. XXVI. 103-104. o.
8 A bubópestisből egy másodlagos tüdőpestis fejlődhetett ki, mely tünetileg megegyezett 
a primer tüdőpestissel.
9 Ezek az arányszámok a különböző szakirodalmakban gyakran változnak.
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röl. Művének címe: ,A fekete halál a XIV. században. Források alapján az orvo
sok és a képzett laikusok számára. ” Tehát Hecker is használta ezt a meghatáro
zást.10 Nemcsak Heckemek volt szerepe volt a fogalom elterjedésében. Elizabeth 
Cartwright Penrose, egy anglikán lelkész felesége 1823-ban gyermekei okítása 
céljából megírta Anglia történetét. Az 1349-es pestilentia-ra ő is a „fekete halál” 
fogalmát használta. Az viszont nem derült ki, hogy honnan vette a kifejezést.11

A középkorban a „fekete halál”, a „nagy halál”, a pestilentia, epidémia 
mind a pestist jelentette.12 Már az ókorban is pusztított ez a betegség. A pestis 
kifejezés mégis a középkorral forrott össze. Egy Piacenzából származó jogtudós 
és egyben krónikás, Gabriele de Mussis beszámolójából részletesen ismerjük az 
1348-52 közötti pestis előtörténetét. Az ő állítása szerint a Fekete-tengernél lévő 
Caffa városát (mai Theodosia), amelyet a genovaiak 1266 körül kereskedői 
lerakatként alapítottak, az Aranyhorda egyik kánjának, Janibegnek vezetése alatt 
a tatárok 1343-ban és 1345/1346-ban megostromolták. Elhatározták, hogy min
denáron beveszik. A tatárok soraiban azonban kitört a pestis, ami ezrek életét 
követelte. A tatárok kétségbeesésükben katapultra helyezték halottaikat, és az 
ostromlott városba hajították őket. A caffai keresztények, akik egyébként már 
maguk is inficiálódtak, a fertőzéstől félve hajókra szálltak, és nyugat felé vették 
útjukat. Genovában, Velencében, illetve Itália más részein kötöttek ki, ahová 
magukkal hurcolták a kórokozókat. A járvány 1347-től egész Európában elter
jedt, és a XVII-XVIII. századig ciklikusan visszatért.

A középkori pestisre vonatkozóan pontos halálozási adatokat sem európai, 
sem pedig régiós szinten nem ismerünk. A legtöbb esetben csak a krónikások 
beszámolói szolgálnak adatokkal a mortalitás mértékét tekintve. Froissart króni
kájában a következőket olvashatjuk: „Mindenfelé a lakosságnak legalább egy- 
harmadát ragadta el ez a betegség.”13

Itáliában különösen nagy méreteket öltött a pusztítás.14 Az epidémia fel
ütötte fejét Genovában, Pisában, Velencében, Veronában, Luccában, Bologná
ban és más városokban.15 „Az emberek egyik nap még egészségesek voltak, a 
következő napokban pedig már meg is haltak” - írja Orvieto város krónikája. 
Sok itáliai város lakosságának legalább a felét így elveszítette: Firenze vesztesé
ge 60 ezerre, Velencéé 100 ezerre, Sienáé pedig 70 ezerre volt tehető.16

10 Az angol nyelvben ettől kezdve az 1348/49-es „nagy pestis’’-пек állandó jelzője lett a 
„Black Death”, a „fekete halál” kifejezés.
11 David Herlihy: Der Schwarze Tod und die Verwandlung Europas. Berlin, 2000. 10-11. 
o.
12 A pestilentia-t és az epidémiát más fertőző betegségekre is értették, nemcsak a pestis
re.
13 Froissart krónikája. Budapest, 1971. 65. o.
14 Die Pest 1348 in Italien. Fünfzig zeitgenössischen Quellen, hg. u. übersetzt von: Klaus 
Bergdolt, mit einem Nachwort von Gundolf Keil, Heidelberg 1989. I. 19,- 32. o.
15 Az első pestishullám Milánót megkímélte.
16 Manfred Vasold'. Pest, Not und schwere Plagen. München, 1997. 42-55. o.
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Kezdetben a fertőzés csak a szicíliai, itáliai kikötőket érintette, majd onnan 
továbbterjedve vonult a pestis nyugatra, keletre és északra. 1348 tavaszán már 
francia (Marseilles, Avignon, Albi, Montpellier) és spanyol területeken (Valen
cia, Zaragoza) pusztított, nyáron pedig a szigetországban (Bristol, Bath, 
Salisbury) is megjelent.17 1350-ig minden európai országban fellépett a pestis, 
persze vidékenként más-más intenzitással.18

Habár a mortalitás mértéke 1348 és 1350 között kétségtelenül magas lehe
tett, a kutatók szerint a korabeli beszámolók a halálozás nagyságának megálla
pításában mégsem használhatóak kritika nélkül, a bennük rejlő túlzások miatt.19 
A halálozások mértékének meghatározásában azonban segítséget nyújthatnak 
még a halotti anyakönyvek, a végrendeletek, a város polgárai közé felvettek 
listája, céhlisták, az adónyilvántartások és a régészet segítségével feltárt teme
tők. Európa lakossága 1340-ben 73-74 millió körül mozgott. Ha az általánosan 
elfogadott 30-50%-os mortalitást vesszük figyelembe, akkor 24-36 millióan 
halhattak meg pestisben.

A pestis megelőzése és kezelése a középkori orvosok tanácsai alapján

Az orvosok tehetetlenül álltak a pestisjárvánnyal szemben. Adtak ki ugyan a baj 
megelőzésével és gyógymódokkal kapcsolatos recepteket, a pestist azoban egyik 
sem tudta legyőzni.

A pestissel és gyógyításával a források tanúsága szerint Jacme d’ 
Agramont, Gentile da Foligno, Johannes delà Penna és Pierre de Damouzy egya
ránt foglalkoztak.20 írásaik és tanácsaik mellett kiemelten fontos dokumentum az 
1348-as párizsi szakvélemény. VI. Fülöp francia király21 a járvány terjedésekor 
megbízta a párizsi egyetem orvosi karának professzorait, hogy állítsanak össze 
egy olyan szakvéleményt, mely a pestis témájával kapcsolatban minden lényeges 
információt tartalmaz, és ami választ ad az olyan kérdésekre, hogy hogyan ke
letkezett, a fertőzést hogyan lehet elkerülni, és ami a legfontosabb: hogyan lehet 
gyógyítani?! Nem sokkal azután, hogy elkészült ez az orvosi jelentés, több

17 Bernd Ingdolf Zaddach: Die Folgen des Schwarzen Todes (1347-1351) für den Klerus 
Mitteleuropas. In: Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd 17., Stuttgart, 
1971. 18-23. o.

18 Svédország, Norvégia, Csehország, Magyarország, Németalföld, Svájc, német terüle
tek. Georg Sticker. Abhandlungen aus der Seuchengeschichte. Bd. 1: Geschichte der 
Pest. Giessen, 1908/1910.
19 VI. Kelemen pápa a „nagy halál” következtében kialakult emberveszteséget 42 836 
486-ra tette, ami a 70 milliós európai lakosságnak több mint 50%-os halálozását jelentett 
volna. Johannes Nohl: Der schwarze Tod. Eine Chronik der Pest 1348 bis 1720. Pots
dam, 1924. l l . o .
20 Gundolf Keil: Seuchenzüge des Mittelalters, ln: Mensch und Umwelt im Mittelalter. 
Dannstadt, 1986.
21 A francia király személyesen is érintett volt. Felesége Johanna királyné pestisben 
hunyt el.
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nyelvre le is fordították, másolatokat készítettek belőle. Különösen gyorsan ter
jedt a szakvélemény gyógyításról szóló második része.22

Az orvosok életmóddal kapcsolatos tanácsai az élet szinte minden területére 
kiterjedtek. Hangsúlyozták, hogy nagyon fontos a jó levegő szempontjából a 
lakhely megfelelő kiválasztása, a házon lévő nyitható és zárható ablakok, a leve
gő tisztítása fák és gyógynövények égetése által.23 Ajánlatos, hogy az emberek 
napfelkeltéig az ágyban maradjanak, szükséges a mértékletes mozgás, amit nem 
szabad túlzásba vinni. Jótékony hatású a kertben való ücsörgés, és fontos, hogy 
kerüljék az izgalmakat. A nyugodt, kiegyensúlyozott kedélyállapot és az Istennel 
való megbékélés a cél.

Részletesen leírják azokat az ételeket és italokat, melyeket ajánlatos enni- 
inni, illetve melyeket kerülni kell: tejtermékeket és gyümölcsöket nem ajánlatos 
fogyasztani, és csak bizonyos körülmények között engedélyezett az ivás. Reg
gelente a bor, délben már az sem. Kerülendő a túlzott táplálékbevitel.24

A gyógyulás fontos tényezői voltak a gyógykészítmények és gyógyító eljá
rások. Leírták az érvágás végrehajtásához szükséges kellékeket és az érvágás 
módját. Különös figyelmet kellett fordítania minden orvosnak a beteg szívének 
erősítésére, és a páciens szervezetének purgálására. Javasolták az ecet, a hagy
ma, a fokhagyma, a citrom, a nagyon savanyú gránátalma, a szerecsendió, a 
kámfor, a rózsavíz, a savanyú tej és a drogok használatát.25 A felsorolt növé
nyekből készült gyógyszereket por, kenőcs vagy pirula formájában alkalmazták. 
A testen megjelenő búbokat különbözőképpen kezelték. Guy de Chauliac példá
ul azt javasolta, hogy a daganatra lisztből, vajból és fokhagymából készült ta
paszt tegyenek, vagy vágják ki, hogy a genny kifakadhasson, vagy pedig tüzes 
vasat nyomjanak belé.

22 Ez az összeállítás a kor nagy vállalkozása lehetett. A bevezetőben azt íiják, hogy 
„mindenki és valóban minden fontos magiszter” dolgozott a munkán, olyanok mint 
Gérard de Saint-Diziér, a párizsi egyetem orvosi karának dékánja, vagy Pierre de Saint- 
Flour, aki magiszterként tevékenykedett. Andrea Birgit Schwalb: Das Pariser Gutachten 
von 1348. Tübingen, 1990.
23 Guy de Chauliac pápai orvos tanácsára VI. Kelemen pápa szántál-, ciprus-, és fenyő
fákból gyújtatott tüzet avignoni palotája körül, sőt még a szobájában is, hogy ezzel tartsa 
távol a pestist. Maxime Kowalewsky. Die ökonomische Entwicklung Europas bis zum 
Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsform. Berlin, 1911. 250. o.
24 A párizsi magiszterek részletesen leírták, hogy milyen ennivalókat szabad fogyasztani, 
és mit lehet inni: Minden túlzástól és nedvességtől óvakodni kell. Csak azután lehetett 
enni, miután az előző ételt a gyomor már megemésztette. Az ételeket ajánlatosabb volt 
sütni, mint főzni. Hasznos aromás fűszereket használni. Kerülni kellett a nehezen 
emészthető húsokat, a vízimadarakat és bizonyos halfajtáktól eltekintve, a halat is. Len
cséből és a borsóból bármennyit lehetett enni, más zöldségeket csak kis mennyiségben. 
A savanyú gyümölcsök fogyaszthatok. A füge és a dió is kiváló az egészség szempontjá
ból. Egészséges az érett, könnyű, világos bor. Vizet csak olyat volt ajánlatos inni, ame
lyet előtte felforraltak vagy ecettel ízesítettek. Andrea Birgit Schwalb: Das Pariser 
Gutachten von 1348. Tübingen, 1990. 124-130. o.
23 Gyógynövények: mint például a sáfrány, mirha, aloe vera stb.
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Firenzében a „fekete halál” pusztítása idején a következő kis oktató jellegű 
versecske terjedt el: „Óvd magadat a búbánattól, kimerültségtől és izgalomtól, 
élvezd teljes odaadással a friss ételeket és az erős borokat! Ne tartózkodj a tö
megben, rakj nagy tüzet és erősítsd az étvágyadat édesség által! Úgy, ahogyan 
Galen, Hippokratész, Avicenna és sok más orvos szóban és írásban megtanította. 
Rajtad múlik az egészséged, semmit ne egyél, ami számodra nem megfelelő 
(...), kerüld a nyers ételeket, kerüld a gyógyszerek túlzott használatát, étkezés 
után ne aludj! (...) Igyál keveset, de gyakrabban, ne éhgyomorra, de ne is rögtön 
étkezés után, ne ürítsd gyakran székleted, de ritkán se! Sétálj, mozogj, aludj 
rendesen, takarózz be jól és utoljára még egy tanács: légy nyugodt, légy vidám, 
kerüld az erkölcsi züllést és kövesd az étkezéssel kapcsolatos szabályokat!”26 

A XIV. század után a pestisről szóló írásokban megfigyelhető az infekció 
megelőzésére szolgáló általános tanácsok szabványosítása: kerülni kell mind az 
egészségesek, mint pedig a betegek gyülekezését, a járvány közeledtével hasz
nos a menekülés, ha a menekülés nem lehetséges, akkor a lakószobákat állandó
an füstöljék. A pestises lehelet erős parfümökkel távol tartható, a megjelent 
búbokat ki kell vágni vagy köpölyözni, és végül a pestises halottakat haladékta
lanul el kell temetni.27 Ezek voltak azok az alapvető jótanácsok, melyeket a XIV. 
századtól kezdve a XVIII. századig minden európai ország irattárában megtalál
hatunk. Nagyjából ugyanazokat tanácsolta Guy de Chauliac az 1300-as évek 
Párizsában, mint 1739-ben Debrecen orvosai. Ebben az a meglepő, hogy a 
XVIII. századi ember ugyanolyan védtelenül állt szemben a pestissel, mint több 
száz évvel azelőtti. Az orvosok tanácsa szerint a pestis ellen az egyetlen biztos 
módszer az, amit már az ókorban is ismertek: „Cito longe fugas et tarde redas”. 
A lehető leggyorsabban el kell hagyni a fertőzött települést, a lehető legmesz- 
szebbre menni, és olyan sokára visszajönni, amennyire csak lehet - szólt a „re
cept”. Német földön a nép körében a következőképpen hangzott ez a jótanács: 
„A pestis ellen a legbiztosabb egy új cipő, amit addig használnak, míg az szét 
nem szakad.”28

A családi kötelékek felbomlása

Az 1340-es években a járvány kitörése váratlanul és sokkszerűen érte az embe
reket, ráadásul semmit sem tudtak a pestisről, hiszen a VIII. század óta nem volt 
jelen Európában29: „minden módon jött a halál, még az ablakon keresztül is.

26 1348-ból Firenzéből származó vers. Maxime Kowalewsky i. m. 255-256. o.
27 Gundolf Keil: Determinanten der Bewölkerungsentwicklung im Mittelalter. In: Acta 
Humaniora, Weinheim, 1987. 177-178. o.
28 Karl Georg Zinn: Kanonen und Pest. Über die Ursprünge der Neuzeit im 14. und 15. 
Jahrhundert. Opladen, 1989. 171. o.
29 A VI-VIII. század között zajlott le egy súlyos pestisjárvány, az úgynevezett 
„Justinianus pestis”.
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Elnéptelenedtek a városok és a várak.”30 A halálos infekció romba döntötte a 
tradíciókat, felborította a hétköznapok rendjét, a családokat megtizedelte, kiir
totta. Olyan pánikhangulat tört ki, ami szomorú jelenségeket produkált.

A pestis kitörésének egyik kísérőjelensége volt a családi kötelékek szerte- 
foszlása, a hagyományos és morális értékek süllyedése. Ahogyan Boccaccio írta: 
„minden szokás egészen vagy részben megszűnt és újak léptek a régi hagyomá
nyok helyébe”. Családok haltak ki, hullottak szét, az emberek szociális érzé
kenysége megbénult, a városok rendje és a megszokott vidéki élet felborult. Ami 
a legváratlanabb volt: az egyházi és orvosi gondoskodás is összeomlott. Guy de 
Chauliac, az Avignonban székelő pápa orvosa arról számolt be, hogy az embere
ken a rettegés lett úrrá -  ahogyan ő nevezte -  a „nagy halál” miatt. A „kereszté
nyi felebaráti szeretet nem létezett többé.”31 Az orvosok, a jegyzők, az egyházi
ak, hivatalnokok - kötelességeiket feledve - a biztonságot a menekülésben ke
resték.

A XIV. századi itáliai források sokasága tudósít az olyan vigaszra szoruló, 
cserbenhagyott, magatehetetlen betegekről, akiket nemcsak a pap, az orvos, a 
jegyző hagyott magára, hanem saját családtagjai is. Marchionne di Coppo 
Stefani, Matteo Villani, Boccaccio, Michele da Piazza, Agnolo di Túra min
dannyian ugyanarról a fájdalomról, félelemről, elhagyatottságról írnak, ami a 
pestishalál következménye volt. „Az emberek viszonya egymással olyannyira 
érzéketlenné vált, hogy amikor a fiú betegen feküdt az ágyában, az apa vonako
dott vele maradni.”- írja Michele da Piazza a „História Sicula” című művében.

A kor egyik legjelesebb krónikása, Gabriele de Mussis hasonlóképpen jel
lemezte a helyzetet: „Egy beteg elhagyatottan feküdt a házában. A hozzátartozók 
sem mentek a közelébe. Azok, akik közel álltak hozzá, sírtak, és a ház egy másik 
zugában feküdtek le. Orvos sem lépett be. A pap nagyon félt és csak félelemmel 
telve adta oda az egyházi szentséget. Ah, és azután felhangzott a beteg sírós 
hangja. ’Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam’- hallották a hangját az emberek - 
‘ahol engem az Úrnak a keze megérintett’. Egy másik következőképpen kiálto
zott: ’Ó, apám, miért hagytál el engem! Hiszen gondolj arra, hogy te nemzettél 
engem!’ Ugyancsak egy másik: ’Ó, anyám, hol vagy, miért vagy olyan kegyet
len hozzám, hiszen te tegnap még szeretetteljes voltál, te tápláltál a melled tejé
vel és kilenc hónapon keresztül hordtáT. Egy további: ’Ó fiaim, izzadság között 
és sok fáradsággal felneveltelek benneteket, miért menekültök?’ Kölcsönösen 
panaszkodtak a férfiak és a nők: ’Fáj, megörültünk házasságunk békéjének és 
most, ó fájdalom, gyászban elváltunk... Mialatt egy beteg ily borzalmasan szen
vedett, közben mondta a panaszkiáltását: ’Gyertek rokonaim és szomszédaim, 
adjatok nekem egy csupor vizet, mert szomjas vagyok. Hiszen én még élek! Ne 
féljetek! Talán tovább fogok így élni! Fogjatok meg, érintsétek meg a nyomorú
ságos testemet! Meg kell most fognotok!’ Azután valaki fej magasságban, szá
nalomtól vezérelve meggyújtott egy gyertyát, mialatt a többiek távolmaradtak,

30 Die Pest 1348 in Italien. Fünfzig zeitgenössischen Quellen, hg. u. übersetzt von: Klaus 
Bergdolt, mit einem Nachwort von Gundolf Keil, Heidelberg, 1989.1. 25. o.
31 Heinrich Schipperges: Die Kranken im Mittelalter. München, 1987. 105. o.
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utána elmenekült onnan. És amikor a beteg meghalt, vonakodott az anya a fiát, a 
férj a feleségét, egyébként pedig általában mindenki a halottat megérinteni. 
Nincs ima, nincs trombita, nincs harangzúgás, nincs ünnepélyesen celebrált mi
se, ezek nélkül mentek a barátok és rokonok a gyászszertartásra. A társadalom
ból kitaszított emberek és az alacsonysorban élők vitték az előkelő elhunytakat a 
sírhoz, hiszen a pénz csörgött... Egyik ember halt meg a másik után, míg végül 
mindenki, megérintette őket a halál nyila.”32

Míg a XIII. században a halált természetes jelenségként kezelték, és Assisi 
Szent Ferenc „nővéreként üdvözölte, addig a XIV-XV. századra a halál jelenté
se megváltozott.33 Sok történész szerint ebben a változásban a késő középkori 
irodalom és művészetek hatása is fellelhető. A XIV-XV. századi ember szemé
ben a halál egyenlővé vált egy pusztitó szörnyeteggel, ami elől menekülni kell. ’4 
A többség valóban a menekülésben látta a reményt.

Az 1348/50-es kezdeti bénultság és totális kiszolgáltatottság után néhány 
évtizeddel később annyiban vett kedvezőbb fordulatot a helyzet, hogy a pestissel 
szemben egyre több helyen preventiv egészségügyi intézkedéseket foganatosí
tottak. Karanténállomásokat állítottak fel.35 Pestiskórházakat létesítettek, ahol 
együtt gondozták a pestisgyanúsakat és az inficiálódottakat. Akiket oda bevittek, 
onnan már nem kerültek ki élve. A járvány elején még a sírokban, végső tisztes
séget megadva, harangzúgások közepette, rokoni körben temették el az elhuny
tat. Miután a halálozások száma megugrott, csak tömegsírokba dobálták a ha
lottakat, mindenféle egyházi ceremónia nélkül.

A középkori itáliai források között ott találjuk János pármai kanonok be
számolóját is arról, hogy miután a hatóságok a holttesteket nem tudták egyen
ként eltemetni, közös sírokba dobálták azokat: „Mint egy állatot, úgy temették 
el (az asszonyt).”36 37

Velence 1348 áprilisában meghatározott szigeteket jelölt ki az elföldelések- 
re: „Megállapítottunk területeket..., amit San Leonardo Fossamala-nak és San 
Marco Bocamala-nak neveznek és még egyet. Oda kell mindenkinek a testét 
vinni, akik Velence kórházaiban haltak meg, és azokat a szegényeket, akik a 
halállal viaskodnak, de nincs szállásuk,... továbbá azokat, akiknek nincsen pén-

32 Die Pest 1348 in Italien. Fünfzig zeitgenössischen Quellen, hg. u. übersetzt von: Klaus 
Bergdolt, mit einem Nachwort von Gundolf Keil, Heidelberg, 1989.1. 19-32.
33 David Herlihy. Der Schwarze Tod und die Verwandlung Europas. Berlin, 2000. 77. o.
34 Johan Huizinga: A középkor alkonya. Budapest, 1996. 110-115. o.
35 Az itáliai városok jártak az élen az egészségügyi intézkedések bevezetésében: pl.: 
1374-Velence, 1377-Reggio.
36 Klaus Bergdolt i. m. XXXVI.  128. o.
37 Uo. XXXVI. 127-128. o.
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Az önostorozás

Az 1347/48-ban kitört infekció kísérőjelenségei közé tartozik a flagelláns- 
mozgalom is, mely 1350-ig élte fénykorát.

Mind az egyház, mind pedig a nép körében tartotta magát az a megállapítás, 
hogy a „pestilentia maxima” Isten büntetése az emberek olyan bűneik miatt, 
mint a vasárnapi munka, a házasságtörés, a prostitúció vagy a szodómia. VI. 
Kelemen pápa 1348. szeptember 26-án kelt írásában a pestist olyan betegségnek 
nevezte, amit Isten az emberekre küldött „Dei judicium”-ként. A bűnös emberi 
magatartás váltotta ki ezt a halálos büntetést, ezért elsődleges cél az erkölcs 
helyreállitása. Siena városában a városi tanács a pestis megjelenését követően 
rövid időn belül, 1348. június 13-án tartott rendkívüli ülésén betiltotta a szeren
csejátékokat és a prostitúciót. A pestis elmúltával a korlátozások szigorúsága 
lanyhult. A korábbi rendelkezéseket törvényen kívül helyezték.38 Sokak számára 
az istenfélő élethez a morál visszaállításán és a keresztény vallás helyes gyakor
lásán túl a vezeklés is hozzátartozott. A vezeklés sokszínű palettáján található 
meg a flagelláns-mozgalom is.

Ez a mozgalom egy tömeges vezeklési menet, melyben az önostorozásé a 
főszerep. A bünbocsánat ezen formája persze korábban sem volt ismeretlen do
log, hiszen Damiani Péter, nagy egyházreformer a monte cassinoi bencés szer
zetesek számára írott egyik levelében az önsanyargatás ezen módját igen kiváló
nak és dicséretesnek tartotta. Míg korábban inkább csak a szerzetesek éltek az 
önostorozással, mint vezeklési formával, addig a XIII., de főleg a XIV. század
ban a laikusok is. Az önostorozás tömeges méretűvé vált.’9 A flagelláns- 
mozgalom azonban nemcsak a tömegvonzása miatt volt más, hanem azért is, 
mert a katolikus egyház felügyeletét megkerülve működött.40

A flagelláns-mozgalom gyökerei a „nagy halál” előtti időkre nyúlnak visz- 
sza. A vezeklés egyidős a keresztény egyházzal, azonban mint önostorozó tö
megmozgalom csak a XIII. században nyert teret, amire jó példaként szolgálnak 
az 1260-as perugiai, bolognai, az 1296-os strassbourgi események. A pestis 
mérhetetlen pusztítása következtében 1348-ban tömegmozgalommá szélesedett, 
és egyre több haláltól rettegő ember számára nyújtott reményt.41

38 Neithard Bulst: Heiligenverehrung in Pestzeiten- Soziale und religiöse Reaktionen auf 
die spätmittelalterischen Pestepidemien. In: Mundus in imagine. München, 1996. 67-69.
o.
39 Franz Rainer-Erkens: Busse in Zeiten des Schwarzen Todes: Die Züge der Geissler. 
In: Zeitschrift für historische Forschung 26. Band, 1999. 492-493. o.
40 Bernd Ingolf Zaddach: Die Folgen des Schwarzen Todes (1347- 51) für den Klerus 
Mitteleuropas. In: Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd. 17. Stuttgart 
1971.70. o.
41 Kowalewsky Maxime: Die ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der 
kapitalistischen Wirtschaftsform. Berlin, 1911. 263. o.
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Az első önostorozási tömegmozgalmak Itáliából indultak. 1260-ban 
Perugiában egyre kedveltebb vezeklési forma lett. A gyors elterjedés hátterében 
az állhatott, hogy egy évvel korábban egy ismeretlen epidémia támadta meg a 
vidéket, és az a hír kapott szárnyra, hogy a lakosok vezeklésével megmenekülhet 
a város a bajtól.42 így egy ferences szerzetes példát mutatva, ostorral kezdte 
sanyargatni testét. A krónikák beszámolója szerint ez hihetetlen vonzerőt gyako
rolt az emberekre, és ezért sokan csatlakoztak a flagelláns-mozgalomhoz. Itálián 
kívül, Európa több táján is elterjedt ez a mozgalom. Flagellánsok jelentek meg a 
német nyelvű területeken, a magyar és a lengyel királyságban, Franciaország
ban.43

A középkori források tanúsága szerint a lakosság és a világi, illetve az egy
házi méltóságok tehetetlenek voltak a pestissel szemben. Utolsó mentsvárként 
sokan a vezeklési mozgalmakhoz csatlakoztak, vagy azok lelkes támogatóivá 
váltak. A flagellánsok akkor lettek igazán népszerűek a nép körében az aszketi- 
kus viselkedésükkel, amikor a világi hatalmak, az orvosok és az egyháziak cső
döt mondtak, elmenekültek a fertőzött vidékről.

Az első flagelláns-mozgalmak célja a pestis elűzése, és Isten kiengesztelése 
a vezeklésük által, majd később radikalizálódva a zsidók elüldözése, kiirtása. A 
legtöbb krónika részletesen tudósított a flagellánsok mozgalmáról. Ezen króni
kák közül az egyik legfontosabb, a magdeburgi Schöppenkrónika. A magdeburgi 
forrás a vezeklési menetről, mint „égi megbízatásról” beszélt, olyan tevékeny
ségről, ami a „nagy halállal” felveszi a harcot.44 A legtöbb helyen már a pestis 
hírére kialakult az emberekben a pánikhangulat, amit a flagellánsok a megjele
nésükkel és előadásukkal a végsőkig fokoztak. A vezeklők óriási hatást gyako
roltak az emberekre ruházatukkal, énekeikkel, aszketikus ábrázatukkal. Európa 
egyik legnagyobb méretű tömeghisztériáját keltették.

Az önostorozó tömegmozgalmak résztvevőit flagellánsoknak (flagellatores) 
vagy saját elnevezésük, és a ruhájukon lévő kereszt alapján keresztvivőknek, 
keresztes testvéreknek is nevezték.45 Ha a városi tanácsok engedélyezték szá
mukra a belépést, akkor harangzúgások közepette, pillantásukat a földre szegez
ve, mezítláb vonultak be a városokba, falvakba, ahol a lakosság izgatottan 
szemlélte az idegeneket. A csak férfiakból álló menet tagjai kezükben bíborszí
nű, díszített zászlókat, fáklyákat és gyertyákat vittek, miközben szakadatlanul 
énekeltek. Az egyik ének a következőképpen hangzott: „Ez a zarándokút olyan

42 Heinz-Peter Schmiedebach-Mariacarla Gadebusch Bondio: „Fleuch paid, fleuch ferr, 
kum wider spat....” Entfremdung, Flucht und Agression im Angesicht der Pestilenz 
(1347-1350). In: Fremdheit und Reisen im Mittelalter, Stuttgart, 1997. 230. o.
43 Franz Rainer-Erkens: Busse in Zeiten des Schwarzen Todes. In: Zeitschrift für 
historische Forschung 26. Band, 1999. 493-494. o.
44 Verena Kessel. Die Süddeutschen Weltchroniken der Mitte des 14. Jahrhunderts. 
Bamberg, 1984. 21-31. o.
45 Frantisek Graus: Pest-Geissler-Judenmorde: das 14. Jahrhundert als Kriesenzeit. 
Göttingen, 1988. 38. o.
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szent,/ Az írás vezet Jeruzsálemhez/ És vezet egy keresztet a kezében,/ Segít
sünk az Üdvözítőnek.”46

Mindig kettes sorokban vonultak, ezért a flagelláns-menetek gyakran belát
hatatlan hosszúságúak voltak. De nemcsak a kígyózó emberi sorokról lehetett 
őket felismerni, hanem öltözékükről és a jellegzetes ostorukról. A legtöbbször 
azonos ruházatba öltöztek fel: kabátjuk fekete színű, alsóruházatuk fehér, a fejü
kön lévő fílcsapka szürke volt. Mellükön, hátukon és a sapkájukon vörös ke
resztet viseltek. Minden vezeklő a jobb kezében egy háromágú ostort tartott, 
mellyel a meztelen hátát ütlegelte. Ezen impresszív cselekedet láttán a szemlélő
dök sokszor eufórikus állapotba kerültek, és sikoltozásokban törtek ki.

A flagellánsok előre megtervezett koreográfia szerint csináltak mindent, így 
a prédikálásra, éneklésre, színjátszásra épülő bemutató egy színházi dráma be
mutatásához hasonlíthatott, ami az emberekben mély nyomot hagyott. Az elő
adást naponta háromszor játszották el, ebből kettő nyilvános volt, míg egy a 
publikum szemei elől elzárva zajlott le.47 A templom körül mutatták be előadá
sukat, közben pedig kisebb megszakításokkal a háromágú, vaskampókkal kira
kott ostorral verték válluk felett mindkét oldalukat és a hátukat, úgy, hogy az 
erősen vérezett. A következőt énekelték: „ Lépjen ide aki vezekelni akar./ így 
megmenekülünk a forró pokoltól./ Lucifer egy gonosz személy...”

Az előadás részét képezte, hogy teátrális módon egy bizonyos testhelyzet
ben feküdtek a földre, mely a korábban elkövetett bűneikről árulkodott. Aki 
hitszegő volt, az az oldalára helyezkedett és három ujjal a fejéhez nyúlt. Aki 
házasságtörést követett el, az a hasára feküdt, aki pedig gyilkosságot, az hanyatt 
dőlt. Minden bűnnek megvolt a pozitúrája, és addig kellett a vezeklőnek a földön 
feküdni míg az öt „pater noster”-t el nem mondta. Azután a mester odament a 
fekvőhöz, és az ostorával megérintve a következőket mondta neki: „Állj fel!... 
Óvakodj a további bűnöktől!” Miután a bűnösök felkeltek a földről, követték a 
mester utasításait: „Nyújtsátok fel a kezeiteket,/ Hogy Isten a nagy halált meg
szüntesse,/ Nyújtsátok fel a karjaitokat,/ Hogy Isten megkönyörüljön rajtunk.” 
Ezek után felkeltek, körbemenetelés közben ütötték magukat a kampós ostorral, 
és jajongtak.

Heinrich von Herford a flagellánsokat és az egész vezeklési folyamatot a 
következő szavakkal jellemezte világkrónikájában: „Minden ostor botszerűen 
nézett ki, melyből egy háromágú kötél állt ki. A kötélen nagy csomók voltak, és 
ezekből a csomókból tűéles vaskampók álltak ki, melyek olyan hosszúak voltak, 
mint egy búzaszem, vagy talán még hosszabbak. Ilyen ostorokkal verték mezte
len testüket, úgy, hogy az először vérszínűvé vált, majd elkezdett vérezni. Mivel 
mindez a templom falának a közelében történt, a vér ráfröccsent a falra. Olyan 
mélyen fúródott bele a testükbe a vaskampó, hogy csak a második kísérletnél

46 Johannes Nohl: Der schwarze Tod. Eine Chronik der Pest 1348 bis 1720. Potsdam, 
1924. 304. o.
47 Barbara Tuchman: Der feme Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert. Düsseldorf, 
1980. 116. o.
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tudták kirántani a testből a belekapaszkodott vastüskét.”48 Az eset kapcsán még a 
flagelláns-ellenességéről ismert krónikás is elismerte: „Cor lapideum esset, quod 
talia sine lacrimis posset aspicere.”49 *

Szinte minden olyan krónikás, aki a flagelláns-mozgalmakról írt, tudósít ar
ról is, hogy minden vezeklési menet során a prédikáció fénypontjaként egy „égi 
levelet” olvastak fel, amiről azt állították, hogy magától Jézus Krisztustól szár
mazik, és egy márványtáblára Íratott. Állítólag 1347-ben az égből esett le ez a 
levél a jeruzsálemi Szent Péter templom oltárára. A XIII. század első felében 
keletkezett írás a következőképpen hangzott: „Halljátok szavaimat: az Ég és a 
Föld elpusztul, de az én szavaim nem: nem hisztek, bűneiteket nem bánjátok 
meg, szent vasárnapomat nem ünneplitek meg. A gabonát és a bort, amit adtam 
nektek, bűneitek miatt elveszem. Ezért én rátok szaracénokat és pogány népeket 
küldtem, akik a véreteket kiontották, és fogságba vetettek benneteket. Ehhez 
nektek sok szomorúságot küldtem, földrengést, éhínséget, égi háborút, jégverést, 
villámlást, súlyos betegségeket és olyan állatokat, mint a kígyók, az egerek, a 
sáskák; de ti bedugtátok a füleiteket, mert a hangomat nem akartátok hallani. 
Ezért én nektek újból sok bánatot küldtem, a legrosszabb fenevadakat, amelyek a 
fiaitokat felfalták, aszályt, árvizet, melyek vidékeiteket elpusztították, azután 
újra egy gonosz népet, aki a véreteket kiontotta, és sokakat közületek fogságba 
vezetett, és még sok más bajt, fájdalom és szörnyűség közepette. Meg kellett 
ennetek a száraz fakérget, mindezt a bűneitek és a szent vasárnap miatt. Ezért azt 
gondoltam, hogy elpusztítalak benneteket erről a Földről. Legyetek testvérek, de 
ti ellenségek lettetek, vállaljatok keresztapaságot, de nem tartottátok be. Ezért 
akartalak benneteket elpusztítani, de az angyalok serege megtiltotta számomra, 
hogy haragomban ellenetek forduljak. Oh, ti kígyófajzatok, hitetlen nemek, re
megjetek! A zsidóknak Mózes által törvényt adtam és megtartották, nektek ke- 
resztséget adtam, de ti nem tartottátok meg. Nem tartottátok be a szent vasárna
pot, a feltámadásom napját. Rátok kell a haragomat bocsátani, vadállatokat rátok 
küldeni, azok felfalnak benneteket és a szaracénok fogságába estek. Én mondom 
nektek, ha nem ünneplitek meg a szent vasárnapomat, és apasági-testvéri szokás 
szerint kereszttel a kézben böjtnél, imánál nem énekeltek, akkor izzó köveket 
dobok rátok. így én azt gondoltam, hogy benneteket és minden élőt a földfel
színről elpusztítok szeptember hónap tizedik napján, de Szent Anyám és Szent 
Ehrubim miatt, akik éjjel és nappal könyörögtek értetek, még védelek bennete
ket. De esküszöm az angyalokra, hogyha nem ünneplitek meg a szent vasárna
pot, akkor általatok még soha nem látott vadállatokat küldök rátok és olyan szár
nyas madarakat, amelyek a napfényt napfogyatkozássá változtatják. Úgy sokan

48 Klaus Bergdolt: Der schwarze Tod in Europa. Die Grosse Pest und das Ende des 
Mittelalters. München, 1994. 111. o.
49 Bernd Ingdolf Zaddach: Die Folgen des Schwarzen Todes (1347-1351) für den Klerus
Mitteleuropas. In: Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd 17., Stuttgart 
1971. 70. o.
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közülük meghalnak és nagy bajuk lesz. Lelketeket végtelen tűzzel meggyújtom... 
Aki ezt a levelet nem követi, és nem gyón, annak üldözésben lesz része.”50

A levél felolvasása után magyarázatba kezdtek, hogy az isteni haragot csak 
úgy lehet meglágyítani, és a pestis pusztításának mértékét csökkenteni, meg
szüntetni, ha az emberek Jézus Krisztus életéve szerinti 33 és fél napot vezekel
nek.31 Végül a mester e szavakkal fejezte be: „Drága testvéreim, imádkozzunk, 
hogy a mi zarándokútokat véghez tudjuk vinni, és hogy Isten óvjon minket és a 
szegényeket, minden jó hívő kegyességben haljon meg. Ámen.”

A flagellánsok megjelenése az adott vidéken kezdetben jelentős esemény
nek számított, így ennek megfelelően kellő alázattal és megbecsüléssel fogadták 
a lakosok őket. Ezért nem meglepő, hogy a szent aktus befejezése után az embe
rek éjszakára otthonukba invitálták a vezeklőket: „az egyik ember 20-at hívott, a 
másik 10-et, mindenki vagyoni lehetősége szerint.”* 52 53 A vezeklőket mindenütt 
nagy vendégszeretettel és figyelemmel fogadták. Az önostorozók hátán kicsor
duló vért és izzadságot ereklyeként tisztelték. Ritka esetnek számított, ami Bem
ben történt, hogy kigúnyolták a vezeklőket.

A mozgalom tagjainak 33 és fél napja, amit vezekléssel töltöttek, drákói 
szigor között telt el. A házas férfiak csak feleségük beleegyezésével mehettek el 
a több hetes útra. Egy strassbourgi krónikás, Fritsche Closener részletesen be
számolt a mozgalomba belépők kötelességeiről: „Elő volt írva, hogy aki be akart 
lépni a vallásos csoportba és vezekelni kívánt, annak 33 és fél napot kellett ott 
eltölteni, és annyi pénzt kellett magával vinnie, hogy ez idő alatt naponta 4 pfen
nigje legyen... Nem koldulhattak és nem követelhettek szállást maguknak.” Szi
gorúan kerülniük kellett az asszonyok társaságát. Amennyiben egy flagelláns a 
tilalom ellenére mégis bármilyen formában érintkezett egy asszonnyal, akkor a 
bűnét nyilvánosan, térdre rogyva, a mester előtt kellett megvallania, aki a vétkest 
ostorcsapásokkal büntette. Minden kényelmet és luxust kerülniük kellett, így 
nem engedhették meg maguknak, hogy kiszolgálják őket. Mindenhol csak egy 
éjszakát tölthettek, és csak szalmán aludhattak. A mester beleegyezése nélkül 
nem vásárolhattak semmit, nem fürödhettek, még a szakállukat sem vághatták le. 
Ami a kívülálló emberek bizalmát és tetszését különösen elnyerte, az az a kö
rülmény volt, hogy a vezeklési mozgalom idejére mindenkinek saját pénzzel 
kellett rendelkeznie.3’ Persze ez is, mint sok minden más a mozgalom alkonyán 
megváltozott.

Kezdetben ezeknek a mozgalmaknak rendkívül nagy sikerük volt, és válto
zó létszámban ugyan, de 1348 és 1350 között szinte minden jelentősebb európai 
városban megfordultak. így többek között Drezdában, Erfurtban, Brémában,

30 Johannes Nohl: Der schwarze Tod. Eine Chronik der Pest 1348 bis 1720. Potsdam, 
1924. 263-265. o.
31 A források eltérő adatokat adnak: 33,33 és fél vagy 34 napot vezekeltek.
52 Barbara Tuchman: Der feme Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert. Düsseldorf, 
1980. 116. о.
53 Justus Friedrich Carl Hecker. Die grossen Volkskrankheiten des Mittelalters. 
Hildesheim, 1964. 57-64. o.
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Speyerben, Strassbourgban, Baselben, Bernben, Metzben, Koblenzben, Frank
furtban, Bergamoban, Perugiában, Rómában, Lille-ben, Troyes-ben, Reimsben, 
Brügge-ben, Londonban, Valenciában. A vezeklők számáról szóló beszámolók 
számadatai igen eltérőek, az azonban a lényegen nem változtat, hogy az önsa
nyargatók menete erős hipnotikus hatással bírt a lakosság felett. Magdeburgban 
állítólag 600 vezeklő járt, egy krónika szerint pedig a mozgalomhoz még 2000 
ember csatlakozott. Closener szerint Strassbourgban a flagellánsok közé, miután 
azok megérkeztek a városba, 1000-en léptek be.54 55 Erfurtnál a mezőn 3000 em
bert vagy talán még többet is láttak. Vagy amikor 1349. június 16-án Konstanz 
városába mentek, 42 ezer körül lehetett a létszámuk.35 Aachenben állítólag olyan 
sokan voltak, hogy amikor Károly érkezett a koronázásra, nem tudott a városba 
bejutni, és Bonnban kellett megvárnia, mig a sereg megtisztította a várost a fla- 
gellánsoktól. Valószínű persze - mégha ezeknek a magas számoknak a forrásai 
megbízhatóak is -, hogy elenyészőek voltak a sok ezres tagot számláló csopor
tok, és egy-egy flagelláns-mozgalom létszáma 50 és 450 között mozgott.

A flagelláns-mozgalmak fénykora 1348/49-re tehető, azonban 1349 őszétől, 
főleg 1350-től kezdetét vette a hanyatlás. Sikertörténetük mélyzuhanásának oka 
több tényezőből tevődött össze: a tekintélyét féltő egyház a kezdeti tétlenség 
után szigorúan lépett fel ellenük, az önsanyargatók radikalizálódása miatt a 
mozgalom elveszítette tömegtáborát, az emberek elveszítették bizalmukat, mivel 
minden reménnyel ellentétben, nemhogy megszüntették volna a pestist, hanem 
sokszor még a tünetmentes vidékekre is a flagellánsok hurcolták be a fertőző 
betegséget.56

A krónikások a végső összeomlás kezdeti jeleként értékelték, hogy később a 
vezeklők táborához asszonyok is csatlakoztak, akik ugyanúgy meztelen felső
testtel vonultak, mint a férfiak. Az idő folyamán a flagellánsok közé gyanús 
alakok és radikális elemek egyaránt keveredtek, akik egyrészt a mozgalmat 
meggyalázták, másrészt pedig a növekvő aszketizmusuk miatt elveszítették a 
lakosság bizalmát.57 A vezeklési mozgalmakat övező szeretet a végén a visszájá
ra fordult, félelemmel és utálattal teli vegyes érzésekkel gondoltak az emberek a 
vezeklőkre. A flagellánsok már nem megmentőknek számítottak, hanem sem
mittevőknek és henyélőknek, akik lusták dolgozni, és mások ajándékából akar
ják magukat eltartani. Closener, a strassbourgi krónikás hangsúlyozta, hogy 
mindig újra és újra voltak olyan emberek, akik ilyen vezeklési mozgalmakra

54 Verena Kessel. Die Süddeutschen Weltchroniken der mitte des 14. Jahrhunderts. 
Bamberg, 1984. 21-31. o.
55 Frantisek Graus: Pest-Geissler-Judenmorde: das 14. Jahrhundert als Kriesenzeit. 
Göttingen, 1988. 44. o.
56 Heinz-Peter Schmiedebach - Mariacarla Gadebusch Bondio: „Fleuch paid, fleuch ferr, 
kum wider spat” Entfremdung, Flucht und Agression im Angesicht der Pestilenz (1347- 
1350). In: Fremdheit und Reisen im Mittelalter, Stuttgart, 1997. 231. o.
57 Fegyveresen vonultak be a városokba és kirabolták azt.
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adták a fejüket, mert egy kényelmes megélhetési forrást láttak benne.58 Ez a 
tendencia végül a mozgalom egységét és tekintélyét megbontotta, ami egyenes 
úton vezetett a széthullásához. Míg korábban a városok és falvak lakói boldogan 
fogadták a flagellánsokat, másfél év elteltével már viszolyogtak tőlük, és a tele
pülésekre való bejutásukat a kapuk bezárásával megakadályozták.

Miután a lakosság a flagellánsok ellen fordult, az egyház is könnyebben tu
dott a vezeklőkkel szemben fellépni. A katolikus egyház kezdetektől gyanakod
va figyelte a tömegmozgalmat, mert hatalmának gyengülését látta benne, illetve 
rossz szemmel nézte, hogy hogyan válik egyházi körökben is népszerűvé a lai
kusok vezette menet. „Különösen nyugtalanok vagyunk és aggódunk amiatt, 
hogy néhány egyházi személy (...) az egyház ölét elhagyva elátkozottként össze
vissza bolyong, és élesíti a nyelvét, azért, hogy másokat is belerángasson a téve
désbe” - írta a pápa.59 Kezdetben a keresztényi valláshoz illő kereten belül moz
gott a flagelláns-csoport, a hanyatlás időszakában azonban már egyházellenes 
magatartást gyakorolt.60

Végül VI. Kelemen pápa 1349. október 20-án kiadott bullájában tiltott meg 
minden további mozgalmat: „A vallásosság jelensége alatt a vezeklők (...) a 
keresztényi vért is kiontották, és ahol alkalmuk nyílt rá, kirabolták a világi és 
egyházi tulajdont. Ezért mi megparancsoljuk a püspököknek, hogy az egyházke
rületükben minden társaságot, összejövetelt, vezeklési szokásokat, üléseket is
tentelennek nyilvánítsanak és betiltsanak. Az ilyen társaságok minden tagját 
figyelmeztessék arra, hogy soha újra ugyanabba a mozgalomba be ne lépje
nek.”61 A pápa a bullájában ugyan nem tiltotta be az önostorozást, de azt csak az 
egyházi autoritás felügyelete alatt lehetett végezni.

Az egyház határozott fellépése nem jelentette automatikusan a flagelláns- 
mozgalmak megszűnését. Az ostorozok a későbbi években is különböző helye
ken tűntek fel. Például 1382-ben Münsterben, de mivel az egyház, akárcsak a 
hatóságok szigorúan üldözték őket, ezért sehol nem tartózkodhattak sokáig. Az 
1399-es itáliai vezeklési mozgalmat is kíméletlenül leverték. A mozgalom ve
zetőjét, aki Keresztelő Jánosnak adta ki magát, Rómába vitték, és ott az eretnek
ség vádját rábizonyítva, a pápa parancsára nyilvánosan megégették.62

58 Verena Kessel. Die Süddeutschen Weltchroniken der Mitte des 14. Jahrhunderts. 
Bamberg, 1984. 21-31. o.
59 Bernd Ingdolf Zaddach: Die Folgen des Schwarzen Todes (1347-1351) für den Klerus 
Mitteleuropas. In: Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd 17., Stuttgart 
1971. 71. o.
60 Éles vita folyik arról, hogy egyházellenesek voltak-e a flagellánsok vagy sem. Lásd: 
Zaddach, Bergdolt.
61 Állítólag 1349 őszén még helyenként olyan szilárd volt a flagellánsokba vetett biza
lom, hogy Balduin (Baldewinus) trieri püspök saját rendeletét és VI. Kelemen pápa 
bulláját nem papjaival hirdette ki - féltve azok életét -, hanem az őrgrófra bízta annak 
publikálását.
62 A következő tanításokat tulajdonították az önostorozóknak: Krisztus a zsidókat kita
szította az egyházból kereskedelmi tevékenységük miatt. A bűnös római katolikus pap-
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Amilyen gyorsan ívelt felfelé az önostorozó mozgalmak dicsfénye, olyany- 
nyira sebesen hanyatlott is le szűk két év múlva. Heinrich von Herford a vezek
lőkről így írt: amilyen gyorsan jelentek meg, olyan gyorsan el is tűntek...,
mint egy éjszakai szellem vagy egy sötét fantom.”

A zsidóüldözés

A pestis-történettel foglalkozó történészek a mai napig vitatkoznak arról, hogy 
milyen kapcsolatban állt egymással a pestis, a flagelláns-mozgalom és a zsidó- 
gyűlölet/üldözés. A kérdés az, hogy a pestis következményei közé sorolhatjuk-e 
a pogromokat és a vallási tömegmozgalmat, illetve hogy milyen sorrendbe állít
hatók ezek a fogalmak, és hogyan hatottak egymásra. E kérdésben két tézis üt
közik. Az egyik szerint a pestis kitörése után érkeztek meg a flagellánsok, majd 
zsidógyűlöletet keltettek, és a pestistől rettegő lakosságot a zsidók ellen ingerel
ték. A másik elmélet szerint először zsidóüldözésről volt szó, majd megjelentek 
az önkínzók, és végül kitört a pestis. Mindkét elmélet szerint a zsidóüldözés és a 
flagelláns-mozgalmak között lehet kapcsolatot találni, mert a flagellánsok vagy 
gyűlöletet robbantottak ki a másvallásúakkal szemben, vagy pedig táplálták a 
zsidók ellen fellépők haragját. A pestisjárvány következtében kialakult tömeg- 
hisztéria keltette életre a nagyszabású flagelláns-mozgalmakat és a lappangó 
zsidógyűlöletet/üldözést is, ami 1348/49-ben érte el csúcspontját.

A kútmérgezésekről szóló híresztelések Dél-Franciaországban keltek 
szárnyra, és félelmetesen gyorsan terjedtek a környező országokban.61 * 63 A zsidó
kat azzal vádolták, hogy a kutakat megmérgezték azért, hogy a keresztény lakos
ságot ily módon irtsák ki. A középkori orvosi tanítások figyelembevételével 
könnyű volt a kútmérgezést és a pestisjárványt egymással összefüggésbe hozni. 
Az orvosok szerint ugyanis a rossz, már poshadt víz, megmérgezi a levegőt. Az 
emberben pedig a pestises betegség rögtön megjelenik, mihelyt ezt a „rohadt” 
levegőt beszívta. Mivel a zsidók az egészséges tiszta vizet megmérgezték, így 
egyértelmű, hogy ők a felelősek a pestis pusztításáért.64

1348-ban Franciaországban egy zsidó orvos kínzások közepette azt vallotta, 
hogy egy zsidó ember Toledoból Chambéry-be mérgekkel teli zsákocskákat 
hozott, majd azokat hittestvérei között osztotta szét, hogy mérgezzék meg a kór

ságot is el kell távolítani. A vezeklők önmagukat korbácsolva a kicsorduló vérük által
lesznek megkeresztelve, és nem szenteltvízzel.
63 Egon Friedeil. Kulturgeschichte der Neuzeit. München, 1965. 99. о.
64 A kútmérgezés vádja a zsidókkal szemben nem volt újkeletű. Már a „fekete halál” 
kitörése előtt 20 évvel Aquitaniában leprások vallomása alapján zsidókat ítéltek el, mert 
azok a kutak mérgezésére bújtogattak. A zsidók leprásokat fizettek le, hogy az ember
vérből, vizeletből, megszentelt ostya törmelékéből és titkos varázsszerekből álló mérget 
a kutakba szórják. 1312-ben Konstanzban az ostyák megszentségtelenítésével vádolták 
őket. Klaus Bergdolt: Der schwarze Tod in Europa. Die Grosse Pest und das Ende des 
Mittelalters. München, 1994. 127-129. o. Justus Friedrich Carl Hecker. Die grossen 
Volkskrankheiten des Mittelalters. Hildesheim, 1964. 57-64. o.
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nyékbeli kutakat. Chillon ban63, Le Chátelardban, Arles-ben 1348 őszén addig 
kínozták a zsidókat, míg azok beismerték, hogy Itália bizonyos tartományaiban 
is a zsidók terjesztették el a pestist. így ment ez Spanyolországban, a kialakuló
ban lévő svájci állam területén és a német vidékeken egyaránt.65 66

A lakosság sok helyütt meggyőződéssel hitte, hogy a zsidók is bűnrészesek 
abban, hogy a pestis szedi áldozatait. így a vezeklőknek nem volt nehéz dolga, 
mert a nép mélyen gyökerező zsidógyűlöletét csak fel kellett piszkálni.

Több városban a flagellánsok bizonyíthatóan igen aktív részesei voltak a zsi
dóüldözéseknek. Amikor egy városban megjelentek, a városi csőcselékkel kie
gészülve, általában a zsidónegyedekbe mentek először, ahol erőszakosan léptek 
fel. A zsidókat vagy brutálisan lekaszabolták, vagy pedig addig zaklatták őket, 
míg azok öngyilkosságba nem menekültek.67 Closener krónikájában az olvasha
tó, hogy a flagellánsok gyakran nevezték magukat nem csekély büszkeséggel 
„zsidóverők”-nek. Caspar Camentz beszámolója szerint a flagellánsokat súlyos 
felelősség terhelte a kialakult pogromok miatt: „Amikor a flagellánsok látták, 
hogy a zsidók a legjobb városnegyedekben élnek, egy nagy megmozdulást rob
bantottak ki ellenük. Harcoltak és vérfürdőt rendeztek közöttük.”68 Enyhe túlzás
sal azt mondhatjuk, hogy Frankfurtba a vezeklők csak a zsidó-égetésre érkeztek. 
A vezeklési dalszövegük egyik versszaka - a zsidók bűnére utalva - a követke
zőképpen hangzott: „oh, te szegény uzsorás/ hozzál csak egy fontnyi árut/ ez 
küld majd téged a pokol mélyére.”

A zsidók vallásukkal, a keresztényektől eltérő szokásaikkal és sikeres pénz
ügyi tevékenységükkel kivívták az emberek megvetését, agresszivitását. Ráadá
sul sokszor még olyan polgári foglalkozásokban is konkurenciát jelentettek a 
keresztények számára, mint az orvoslás, vagy a kézművesség.69 A jólétük so
kaknak szúrt szemet, így tökéletes bűnbak vált belőlük. A zsidók bűnösségéről 
szóló híreknek az egyházi és világi vezetők általában nem adtak hitelt.

VI. Kelemen pápa 1348. szeptember 26-án kiadott bullájában kizártnak és el
képzelhetetlennek tartotta a zsidók bűnösségét. Hangsúlyozta, hogy a zsidók 
felelősége a pestisfertőzésben nehezen elképzelhető, mivel ott is pusztított a 
pestis, ahol nem éltek zsidók. Másrészt az állítólagos „kútmérgezők” is megbe
tegedtek és meghaltak a járványban. A pápa megtiltotta a zsidók kirablását, a 
velük szembeni erőszak alkalmazását és a bírósági ítélet nélküli kivégzésüket.70

65 Heckemél az 1348-as chillon-i zsidó per szövege német fordításban olvasható, i. m. 
96-100. o.
66 Johannes Nohl: Der schwarze Tod. Eine Chronik der Pest 1348 bis 1720. Potsdam, 
1924. 262-269. o.
67 Kollektív öngyilkosságot hajtottak végre. Házaikba zárkóztak és magukra gyújtották 
azt.
68 Bernd Ingdolf Zaddach: Die Folgen des Schwarzen Todes (1347-1351) für den Klerus 
Mitteleuropas. In: Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd. 17., Stuttgart 
1971. 73. o.
69 Klaus Bergdolt: Der schwarze Tod in Europa. Die Grosse Pest und das Ende des 
Mittelalters. München, 1994. 120. o.
70 David Herlihy: Der Schwarze Tod und die Verwandlung Europas. Berlin, 2000. 81. o.
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A pestis oly mértékben sokkolta a lakosságot, olyan pánikot váltott ki, hogy az 
embereket nem lehetett észérvekkel meggyőzni, a bennük működő emocionális 
erők sokkal erősebbek voltak.

A központi hatalom a tömeg radikálizálódása miatt nehezen volt képes a 
népharaggal szemben a zsidókat megvédeni, talán sokszor nem is állt érdekében. 
Amikor Strassbourgban a városi tanács megpróbálta oltalmazni a zsidóságot, a 
hivatalviselőket leváltották, és zsidóelleneseket ültettek helyükre. így már sem
mi sem állt 1349. február 14-én a 900 strassbourgi zsidó megégetésének útjában. 
Volt rá példa, elsősorban német területeken, hogy a fejedelmek menedéket 
nyújtottak a gazdag zsidóknak, magas összegű „védelmi pénzért” cserébe. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy jónéhány magas rangú világi hatalmasság érdeke a 
pogromokat kívánta, mert így nem kellett megadniuk a tartozásaikat.

1350-ben a zsidóüldözés száma és szörnyűségük mértéke lecsökkent, ami
nek okát több tényezőben kell keresnünk. A flagelláns-mozgalmak saját pozíci
óik megrendülésével voltak elfoglalva, így nem tudták már táplálni azt a mérhe
tetlen gyűlöletet. A „fekete halál” előidézte halálozások pedig csökkentek, így a 
tömeghisztéria lecsendesedett. Végezetül pedig a pápa és a világi hatalmak -  
saját érdekeiket szemelőtt tartva -  hatékonyabban léptek fel a zsidóvédelem 
kérdésében.
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Enikő Kun

The B lack  D eath  a n d  its ou tgrow ths

Plague was one of the most fatal disasters for medieval people. People were 
helpless against the epidemic. All that medicine could offer was advice on way 
of living. Plague-stricken patients were incurable in most of the cases. The doc
tors of Paris University as well as other famous ones prepared so called 
“directives”, but in practice these were useless. There was only one protection to 
avoid the pestilence: to escape from the infected areas. This study investigates 
the 1348 plague epidemic and its accompanying phenomena, among which the 
most striking ones were the breaking of family relationships, the Flagellant- 
movement and the persecution of Jews.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Demeter Gábor

Adalékok Szaloniki kereskedelmi szerepéhez 
1845-1851 között Ch. Blunt konzul jelentései alapján

Egy régió gazdasági fejlettségének mérésére mind a közgazdaságtan, mind a 
történettudomány sok módszert ismer, de minél régebbre megyünk vissza az 
időben, annál gyakrabban szembesülünk adathiánnyal vagy eltérő adatszerke
zettel, mely megnehezíti a párhuzamok vonását, és próbára teszi a következteté
sek helytállóságát. Regionális kutatásoknál az országos adatok gyakran nem 
hasznavehetők. Éppen ezért különösen szerencsés a külkereskedelem vizsgála
ta, mely területi koncentráltsága révén egyszerre szolgáltat adatokat az anyaor
szágról és kereskedelmi partnereiről, lehetővé téve ezzel az összehasonlitást, és 
áttételesen - az áruszerkezeten keresztül -  gazdaságuk állapotáról is informáci
ókhoz jutunk.

E tanulmány kifejezetten egy gazdasági régiót - Thesszália, Macedónia, 
Nyugat-Thrákia területét - kiszolgáló kikötő kereskedelemben betöltött szere
pével foglalkozik, elsődleges célja a külkereskedelmi irányok térbeli és időbeli 
megoszlásának vizsgálata, ezen keresztül pedig a térség -  és a fő kereskedelmi 
partnerek -  gazdasági fejlettségének, állapotának felmérése, és a forgalom ösz- 
szehasonlitása más kikötők (pl. Sulina, Szmima) kereskedelmével. A vizsgálat 
a szaloniki angol konzul, Charles Blunt éves jelentésein alapul.1 A konzul je
lentéseit 1963-ban egy bolgár dokumentum-gyűjteményben tették közzé, s bár 
korábban már hivatkoztak rá, ez csak az 1835-1839-es évek kizárólag brit 
szemszögű vizsgálatát jelentette, s nem az általunk vizsgált periódusét.2

1 Dokumenti za bálgarszkata isztorija iz germanszki arhivi 1829-1877. Bálgarszka 
Akademija na Naukite, Szofija. 1963. pp. 94-150. No. 22. Doklad-sztaticseszki tablici na 
pruszkija konszul. Ch. Blunt do Ljokok (Lecoq) otnoszno korabonlavaneto, tárgovijata i 
predeneto na koprina v Szolun prez 1840-1845 g. Sächsisches Landesarchiv, Dresden, 
Korrespondenz mit dem königlichen Konzul zu Konstantinopel. No. 23 Doklad 
sztatiszticseszka tablica na Ch. Blunt do Ljokok za dvizsenieto na korabite na 
Szolunszkoto prisztaniste prez 1847 g., illetve további hasonló táblázatok: No. 24-32. 
(Továbbiakban: Dokumenti...). Blunt angol konzul volt, aki a poroszokat is képviselte. 
A dokumentumok oldalszámozása és sorszámozása hiányos, ezért a következőkben 
mellőzzük őket.
2 Bailey, F. E.: British policy and the Turkish reform movement. A study in Anglo- 
Turkish relations 1826-1853. Cambridge-London, Harward Univ. Press -  Oxford Univ. 
Press, 1942. p. 303.
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Az elemzés az 1845-51 közötti éveket öleli fel, szándékosan olyan idősza
kot választva, amikor az európai gazdaság válságot élt át, amikor a forradalmak 
okozta bizonytalansági és kockázati tényező nem volt elhanyagolható, de amely 
megelőzte a krími háború időszakát, amikor az orosz flotta nem juthatott ki a 
tengerszorosokon keresztül Szalonikihez. Éppen ezért külön figyelem kísérte az 
orosz hajók tevékenységét, és meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a kérdéses idő
szakban az orosz hajók Szalonikivel elenyésző kereskedelmi forgalmat bonyo
lítottak le, és legfőbb exportcikkük sem a gabona volt. 1846-ban 5 orosz hajó 
Európából, 3 Görögországból, 30 pedig Törökországból érkezett Szalonikibe, 
de ebből csak kilenc volt megrakott, főleg cukrot, ólmot, szappant és egyebet 
szállítva. 1851-ben a hajók száma mindössze kilencre csökkent és az is mind 
Törökországból jött. Az orosz kereskedelmi utak a Balkánra 1845-51 között 
nem a tengerszorosokon keresztül vezettek. Ezek a hajók a visszaúton nem 
Oroszországot és nem Európát vették célba, hanem Törökországot.3

A rövid vizsgálati periódust szintén indokolja, hogy az ottomán piaszter 
harminc év alatt elvesztette korábbi értékének négyötödét,4 és ez hosszabb adat
sorok összehasonlításánál komoly problémákat okozhat.

A részletes vizsgálat kizárólag Szaloniki kikötőjére - és vonzáskörzetére5 - 
korlátozódik. A kikötő földrajzi fekvése miatt egyszerre kapuja a Balkánnak, az 
ázsiai Törökországnak, az afrikai, európai és hellén irányú kereskedelemnek is, 
szemben más kikötőkkel, melyek legfeljebb feleennyi helyzeti energiával ren
delkeztek (Szmimát kivéve). Szaloniki kereskedelmi forgalma alapján tehát jól 
megfigyelhetők az európai és ázsiai Törökország árucikkei közötti különbségek, 
és lehetőség nyílik a kereskedelmi irányok felvázolására.

Az első megválaszolandó kérdés az, hogy Szaloniki milyen szerepkört 
töltött be a félsziget kikötői között. Ezért forgalmát összevetettük a régió többi 
kikötőjének forgalmával. Másik fontos vizsgálati szempont annak tisztázása, 
hogy gazdaságilag melyik nagyobb térséghez kötődött leginkább. Erre a hajók 
száma, az áruk értéke és iránya alapján lehet következtetést levonni.

3 A Dokumenti... alapján. Az ábrák táblázatok is ez alapján készültek, ha nincsenek 
másként feltüntetve.
4 Lampe, J. R. -  Jackson, M. R.: Balkan economic history, 1550-1950. From imperial 
borderlands to developing nations. Indiana University Press, Bloomington. 1982. p. 98. 
Amely árucikk 1800-ban 100 piasztert ért, az 1832-ben már 471-ért kelt el, újabb 17 év 
múltán pedig 528-ért -  más termékek árai 50 év alatt tízszeresére nőttek.
5 A vonzáskörzet egyrészt jelenti a fent meghatározott területet, ahonnan a kikötő ex
portcikkei érkeztek, másrészt mindazon térségeket, ahonnan Szalonikibe áru érkezett. 
Szaloniki lakossága ekkor 50000 fő körül volt. Lakosságszámát tekintve Drinápoly és 
Plovdiv is megelőzte. In: Fényes E.: A Török Birodalom leírása történeti, statisztikai és 
geographiai tekintetben. Pest, 1854. 424-425 pp. és Todorov, N.: The Balkan city 1400- 
1900. Univ. o f Washington Press, Seattle, 1983. p. 313.
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B E  KI

Év kikötő hajó tonna
millió

piaszter
piasz-
ter/t hajó Tonna

millió
pi

aszter
piasz-
ter/t

1836 Trebizond 172 25718 155 6026  ̂ 163 25000 93 3720
1837 Iskenderun 24 3327 20 6011 22 3068 2,35 766
1833/

35 Szmirna* 1255 118865 50,35 424 1210 112823 74,69 662

1835 Bejrút 341 21247 13,63 642 216 19112 14,67
768**
(1087)

1835 Szaloniki 473 45569 16 351 473 45569 7,43 163**

Összesen 2265 214726 255
átlag:
1188 2084 205572

192,1
4 934

Ebből Szaloniki 21% 21% 6,30% utolsó 22,70% 22% 4% utolsó
* 1839-ben Szmimába érkezett 74 millió piaszter, kiment 156 millió, a pozitív mérleg 
tehát nem egyszeri eset.
** Az angol hajók rakományának értéke ismeretlen, tömegüket levonva kapjuk a záró
jeles értéket
1. táblázat. Szaloniki és más kikötők részesedése a törökországi kereskede
lemből6

Szaloniki jelentőségét összevetve a többi mediterrán török kikötő paraméte
reivel megállapítható, hogy a kikötőbe érkező hajók számát tekintve csak Sulina 
és Szmirna előzte meg, Szaloniki a teljes hajóforgalom egyötödével részesedett.7 
Sokkal érdekesebb viszont, hogy az árumennyiséget tekintve csak Bejrutot 
előzte meg, az egységnyi tömegű áru értékét véve pedig az abszolút utolsó he
lyen állt átlag 351 piaszter/tonnával 1835 táján. Ez tíz év múlva is csak 450-500

6 Bailey és MacGregor adatai után saját szerkesztés. MacGregor, J.: Commercial 
statistics, a digest o f  the productive resources. Commercial legislation ... o f  all the 
nations. 5 vols. London, 1850, adatait idézi Bailey, F. E. Az adatokat fontból piaszterre 
vannak átszámolva, mert Blunt konzul jelentéseiben mindenütt a török fizetőeszköz 
tűnik fel. Az átszámolásnál segítséget jelentett, hogy 1841-ben 60 millió piaszter értékű 
papírpénzt bocsátott ki a török állam, ami 552 ezer fontnak felelt meg, hogy az angolok
kal szemben fennálló negatív külkereskedelmi mérlegüket csökkentsék, illetve az árukért 
az angoloknak fizessenek. In: Bailey, F. E., pp. 76-77. Szalonikibe 1851-ben 78 ezer 
font értékű angol áru érkezett, ami 1841-es átváltási aránnyal számolva 8,48 millió pi
aszter. In: Bailey, F. E., p. 107. Blunt viszont 10,6 millió piasztert említ, ez azt jelenti, 
hogy -  korrektnek feltételezve a konzul adatait -  10 év alatt a piaszter 25%-ot vesztett 
értékéből. Bailey fontban megadott 1846 utáni értékeit ezért korrigáltam.
7 Nem számítva Konstantinápolyi, ahová 1840-ben is 5630 hajó érkezett, amelyből 2361 
görög, 869 osztrák és 567 angol hajó volt. Az angol hajók közül 165 a Fekete-tengerről 
érkezett és csak érintette a várost, csupán csak 139 volt célforgalmú, azaz az összes többi 
angol hajó nem angol kikötőből indult útnak. In: Bailey, F. E., p. 95. Ez is kiemeli az 
égei-tengeri térségben a közvetítő kereskedelem nagy szerepét.
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piaszter körüli értéket tett ki, és ennek a növekménynek a jelentős része nem az 
értékes árucikkek részesedésének növekedéséből, hanem az inflációból szárma
zott. A kikötőt elhagyó hajók esetében ugyanez a helyzet figyelhető meg (1. 
táblázat). Szalonikiben tehát sok hajó fordult meg, de ezek csak kevés árut hoz
tak, illetve a hajók ürmérete volt kicsi. Ez arra enged utalni, hogy Szalonikiben 
az átmenő forgalom nagyobb volt a célforgalomnál. Bailey óta ismert, hogy az 
angol hajók nagy része Szmimát tekintette végállomásnak, és Szalonikiben rit
kábban, árufelvétel céljából álltak meg.

Megvizsgálva az egyes kikötők kereskedelmi mérlegét, látható, hogy csak 
Bejrút és Szmirna rendelkezett pozitív mérleggel. Szintén figyelemre méltó, 
hogy Trebizond és Alexandretta esetében a behozott áruk fajlagos értéke igen 
magas volt. Elemezve a behozott áruk eredetének megoszlását, továbbá az egyes 
országok által szállított áru fajlagos értékét, megállapítható, hogy a magas érték 
elsősorban az angol hajók árukészletének köszönhető.

Az angolok szerepe a térség kereskedelmében ekkor már megkérdőjelez
hetetlen, éppen ezért jelenlétük összehasonlíthatóvá teszi Szaloniki szerepét más 
kikötőkkel. Az 1830-as évek közepén itt a behozott angol áruk fajlagos átlagér
téke 41 font/tonna volt, ami elmaradt Alexandria 98 font/tonna és Trebizond 126 
font/tonnás értékétől, viszont Szmirna hasonló adatát négyszeresen felülmúlta. 
Törökországba ment 1836-ban az angol export 3,7%-a (3,65 millió font a 97,6 
millióból), 1845-ben 5%-a (150,8 millió fontból 7,6 millió), 1848-ban 7,4%-a. 
Törökország, mint piac, szerepe tehát felértékelődött az angolok számára.8 Eh
hez képest viszont 1835-ben Szaloniki mindössze 1,2%-kal, 1846-ban 1,4%-kal 
részesedett a törökországi angol exportból (2. táblázat).9

A ngliából török k ikötőkbe A n gliáb a török kikötőkből
kikötő é v e z e r  font a z  ö s s z e s  % -a e z e r  font a z  ö s s z e s  % -a

S zm irn a 1 8 3 9 18 9 5,30% 4 1 9 35%
A lexan d retta 1 8 3 7 16 5 4 ,6 0 % 1,7 0%

T reb izond 1 8 3 6 3 2 6 9 ,10% 7 0 5 ,8 5
S zalon ik i 1 8 3 5 4 4 1,20% n.a. n .a .

T örö k o rszá g  o s s z . 1 8 3 6 3 6 5 0 100% 1 1 9 6 100%

2. táblázat. Az egyes török kikötőkbe érkezett angol áru értéke és részesedése a 
törökországi angol exportból és importból.
(Bailey és MacGregor adatai után saját szerk.)

8 In: Bailey, F. E., pp. 70-76. Később ez megváltozott: 1851-ben a 214 millió fontos 
angol exportnak 3,5%-a irányult Törökországba.
9 11,5 millió piaszter, azaz 106 ezer font értékű angol áru érkezett a kikötőbe. Anglia 
Szaloniki importjának 40%-át adta, ami 1851-re 25%-ra esett. Szaloniki exportjából 7,5 
és 10%-kal részesedett Anglia a két évben.
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Nagy hátránya volt a kikötőnek Szmirnával szemben, hogy tőkével nem 
rendelkezett, és Brusszában volt a selyemgyár, az egyetlen ilyen modern ipari 
létesítmény Törökországban 1850 előtt. Selymet az angolok főként Szmimából 
hoztak az 1838-as angol-török egyezmény révén, a közvetítő kereskedelem 
megkerülésével, míg a franciák Szalonikiből is szállítottak, mert nem voltak 
ilyen kedvező feltételek birtokában. A selyem az 1850-es törökországi angol 
összimport 18%-át tette ki, és ebből Szaloniki alig részesült, szemben 1846-tal, 
amikor még a kikötőben az angol hajókra felrakott áru értékének 33%-át adta, 
bár az összes angolok által importált selyemnek ez is csak 4,4%-a volt. Igaz 
viszont, hogy az angol gabona-behozatalnak egyötöde Szalonikiből került ki (3. 
táblázat).

ANGLIA IMPORTJA TÖRÖKORSZÁGBÓL

árucikk év ezer font millió piaszter
Ebből Szaloniki 
(millió piaszter) részesedése

selyem
1846 250 27 1,2 4,4%
1850 450 61 (49) 0 0%

gabona 1845 15 2(1,63) 0,4 20%
1850 100 13,5(10,9) 3 22%

ANGLIA EXPORTJA TÖRÖKORSZÁGBA

acél/vas/ólom
1845 70 7,6 0,44 6%
1850 90 12 (9,8) 0,804 7%

textilipari áru
1845 1920 220* 8,46 4%

1850-1851 2140 287* (232) 5,4 2%

3. táblázat. Szaloniki szerepe Anglia törökországi kereskedelmében 
(Bailey, MacGregor és a Dokumenti... adatai után saját szerk. *összevont érték 
() korrigálás nélküli érték)

Szintén érdekes adalék a Balkán ipari elmaradottságához, hogy Anglia tö
rökországi fémexportjának 6-7%-át Szalonikiben rakodta ki, ami az átlagos, 
1,2%-os értéket jóval meghaladta -  holott Szamokovban ekkor már megnyíltak 
az első bolgár vasbányák. A Törökországnak szánt textilipari cikkek 2-4%-a 
került kirakodásra Szalonikiben (3. táblázat). Összességében Szaloniki tényleges 
kereskedelmi szerepe a hajók száma alapján becsült értéknek csak töredéke volt.

Lampe véleménye szerint Anglia exportja sohasem volt olyan jelentős 
„Bulgária” felé, mint ,3ulgária” exportja Anglia felé. Szerinte 1857-77 között a 
Monarchia és Franciaország hajói voltak felelősek a bolgár importtöbbletért, 
nem pedig Anglia. Ezek az országok ugyanis 30-30%-át adták a nem ottomán 
eredetű importnak, mely főleg cukorból, kávéból állt, iparcikk közöttük alig 
akadt, viszont Bulgária exportjának csak 15-15%-át vásárolták fel. Anglia ellen
ben a nem ottomán eredetű bolgár importnak csak negyedét adta, míg az export
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fele a szigetországba áramlott.10 Lampe állítása semmiképpen sem igaz az 1856- 
ot megelőző időkre. Ekkor ugyanis az angol hajók a szaloniki behozatal 22- 
42%-át adták, ellenben a macedón és bolgár áruknak csak 9-10%-át vették fel (4. 
táblázat). A francia és osztrák hajókon szállított áru pedig (beleértve a gőzösöket 
is) együttesen 23 és 45%-át adta a szaloniki exportnak. Bailey korábbi adataiból 
is hasonló következtetésekre juthatunk.11

Ami pedig a kikötő gazdasági kötődését illeti, a következő adatok azt bi
zonyítják, hogy az 1847-es évtől eltekintve Szaloniki és a Balkán gazdasági 
kapcsolatai a vizsgált időszakban sokkal inkább Török-Ázsiához, mint Európá
hoz kötődtek, hirtelen változások esetén viszont kellő rugalmasságot mutattak. 
Szalonikibe 1846-ban 404 hajó érkezett Törökországból (62%), míg a kikötőből 
433 hajó indult Ázsiába (62%). 1851-ben 356 hajó (68%) indult Törökországba, 
és 321 (63%) érkezett onnan. 1846-ban csak a hajók 11%-a jött „Európából”, 
1851-ben 15%-a, de számuk még így is csökkent. A hajók 25%-a görög föld 
felé tartott. Egyedül 1847-ben mutatható ki némi változás, amikor „Európába” 
357 hajó tartott, és ez elérte az 50%-ot, ami 1845-hoz képest (55 hajó) hétszeres 
növekedést jelentett.12

A kikötőbe az európai eredetű áru döntően európai hajókon érkezett. A 
francia, az angol és a holland és osztrák példa azt mutatja, hogy Szaloniki nem 
végcél, csupán egy útba eső kikötő volt. Az európai eredetű árut lerakták, majd 
a félsziget áruival elhajóztak Török-Ázsia felé, ott ismét lecserélték a rako
mányt, és indultak vissza. A másik típusba tartozó szárdok, nápolyiak, a svédek 
és a norvégok esetében a hajók nagy többsége oda tért vissza, ahonnan érkezett 
-  Európába. Esetükben a szállított áru megfelel az adott ország importjának és 
exportjának. A harmadik típust az oroszok, görögök, törökök és a gőzhajók 
képviselték, amelyek Szaloniki, Törökország és Görögország között ingáztak, 
és jóval kisebb utat tettek meg. Számuk azért magas, mert egy évben többször is 
megfordultak Szalonikiben. Az általuk szállított áru nem saját termék, inkább a 
regionális kereskedelem áruösszetételére utal. 1851-ben a szaloniki export fele 
gőzhajókon utazott, a Szalonikit célzó kereskedelemből pedig 45%-kal része
sedtek. 1845-ben ez még csak 20%, illetve 25% volt.

Az angol, szárd és görög hajók száma és a rakomány tömege 1847-ig 
emelkedett, majd ezt követően rohamosan zuhant.13 Ennek okai összetettek, de 
önmagában véve ez még nem jelentett volna hanyatlást Szaloniki kereskedel-

10 Lampe, J. R., pp. 138-139.
11 Bailey, F. E., p. 106. Anglia 7 hajóval Szaloniki behozatalának 29%-át adta 1835-ben 
(a kivitel ismeretlen).
12 1846-ban a szaloniki behozatal értékének 45%-a, 1851-ben 62%-a török vagy osztrák, 
8-9%-a pedig görög hajókról származott Az útirányokból megállapítható, mely orszá
gok vettek részt közvetítő kereskedelemben és melyek közvetlen célforgalomban.
13 A szárdoknál 23-74-6, angoloknál, 24-58-30 volt a Szalonikibe befutó hajók száma 
1845-1847-1851 esetében. 1845-ben összesen 572, 1847-ben 777, 1851-ben 509 hajó 
érkezett a kikötőbe (A Dokumenti... alapján).
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m ében.14 M eg kell vizsgálni tehát a kikötő kereskedelmi mérlegének alakulását, 
illetve a termékszerkezetet és egyes termékek árait és ezek változását.

Az 1846-1851 közötti export és import értékét bemutató 1. ábra adataiból 
világosan látszik, hogy 1851-re a Balkán déli része korábbi kiviteli többletét 
elvesztette és importfüggővé vált. Az export a felére zuhant, míg az import 20 
millió piaszterrel nőtt. így az 1846-os 12 milliós többlet 29 milliós hiánnyá ala
kult. Ezen esemény okainak és mozgatórugóinak kiderítése a tanulmány egyik fő 
célja. A folyamat egyáltalán nem kedvezett a belső tőkefelhalmozásnak, inkább 
fogyasztásra ösztönzött.

1. ábra. Szaloniki kikötőjének exportja (sötét) és importja (világos) és a rako
mány súlya (szaggatott)

Ha az egyes országokat vizsgáljuk, megállapítható, hogy mig a francia irá
nyú export és import még 1851-ben is a Balkán számára jelentett többletet, addig 
az angol hajók ötször annyi értékű terméket hoztak be, mint amennyit elvittek, 
jóllehet a rakomány tömege nem változott! Az orosz hajókon Szalonikiből el
szállított áruk értéke esett, bár a kikötő még így is többletet mutatott az orosz 
hajókkal szemben. A szárdok megduplázták az exportot. 1846-ban pozitív volt a 
kereskedelmi mérlege Szalonikivel szemben az angoloknak, osztrákoknak, az 
osztrák gőzösöknek, 1851-re már társultak hozzájuk a görögök, hollandok, své

14 Elképzelhető ugyanis, hogy az angolok, szárdok a hajók csökkenő száma mellett is 
fenn tudták tartani az exportjuk/importjuk értékéi, így nem befolyásolták Szaloniki hely
zetét, de lehetséges az is, hogy növekvő hajószám mellett csökkent az export/import 
értéke. Pusztán a hajók számának változása alapján következtetni bizonyos eseményekre 
hibát rejthet magában.
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dek, a törökök, a szárdok és az ottomán gőzhajók. Csak a franciák, poroszok és 
az oroszok mérlege maradt negatív a nagyobb államok közül (4. táblázat).

BE 1846 1851 KI 1846 1851
Szaloniki

kereskedelme
millió

piaszter %
millió

piaszter %
millió

piaszter %
millió

piaszter %
Angol 11.5 42 10.6 22 3.33 9 2 10

Osztrák 1.2 4 0.48 1 0.98 3 0.3 2
Orosz 0.4 1 0.14 0 2 5 0.54 3
Szárd 0.84 3 1.6 3 6 16 0.38 2

ottomán 5 19 7.5 15 5 14 2.05 10
Ottomán gőzös 3.6 13 4.35 9 4.6 13 3.45 17
Osztrák gőzös 2.75 10 17.95 37 1.7 5 6.8 34

Görög 2.2 8 4.1 9 6.5 18 1.36 7
Francia 0.1 0 1.1 2 5.6 15 1.9 9
Porosz 0 0 0 0 0 0 0.75 4

4. táblázat. Szaloniki kereskedelme 1846-1851 között.

A 1-2. ábra alapján világos, hogy sem a hajók száma, sem a rakomány sú
lya nem növekedett lényegesen, olyan ütemben pedig különösen nem, ami a 
Szalonikibe irányuló export értékének 7 éven belül bekövetkező megkétszere
ződéséhez vezetett volna. Mégis ez következett be 1845-1851 között (1. ábra). 
Ez viszont csak úgy lehetséges, ha vagy jelentősen változott a termékszerkezet 
-  akár az egyes európai államok eltérő termékskáláját vizsgáljuk, akár a 
Szaloniki behozatalában és kivitelében lévő feltűnő különbségek szúrnak sze
met - vagy a termékek ára változott.

A Szalonikibe érkező áruk 30-40%-a gép és iparcikk volt, ennek behozata
lában pedig főleg az angolok jeleskedtek. A nagy üzleti lehetőség másoknak is 
feltűnt, mert 1851-re az osztrák és ottomán gőzhajók is jelentős részesedést ér
tek el.'3 1845-51 között a behozott áruk közül egyértelmű emelkedést mutatott 
az iparcikkek, továbbá a bors, kávé indigó, bíbor és egyéb termékek értéke. Az 
előbbi önmagában nyolcmillió piaszteres növekedést jelentett (10 millióról 18 15

15 1846-ban a Szalonikibe érkező iparcikkek 75%-át angol hajók adták 8 millió piaszter 
értékben, 10-10%-ot képviseltek az ottomán (1,2 millió piaszter) és osztrák gőzösök 
(0,86 millió piaszter), 5%-ot a görög hajók. 1851-ben viszont a 9,5 milliós angol ipar
cikkexport Szaloniki iparcikk-behozatalának már csak 51%-át adta, az osztrák gőzösök 
hozták a 33%-át (6,45 millió piaszter), a maradékot az ottomán gőzösök (2,16 millió 
piaszter). 1846-ban az angol hajók rakományának értékéből 70%-kal részesedett az ipar
cikk, az osztrákok és törökök esetében ez 30% volt, 1851-ben pedig sorrendben 90, 36 és 
50% volt (A Dokumenti... alapján).
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millió piaszterre), a kávé 5-6 millió piaszteres növekedést könyvelhetett el (2 
millióról 7 millióra).16

Szaloniki fő  kiviteli cikkei közül erős visszaesést mutatott a gabona,17 a selyem, a 
gyapot és a szappan. A dohány növelte értékét és részesedését is. A kivitelben a leg
nagyobb változás a gabonaszállításban történt, ami arányeltolódásban mutatkozott 
meg.18 A szárdok 1846-ban szinte csak gabonát szállítottak Szalonikiből, 1851-re 
viszont ez megváltozott, a gabona részesedése visszaesett: a szállított áru értékének 
csak 45%-át tette ki, a gyapjú pedig 35%-ot, a selyem 8%-ot. Igaz, a szállítmány ér
téke is töredékére zuhant. A törökök 1846-ban még 70%-ban gabonát vittek el a fél
szigetről, viszont 1851-ben már a dohány vette át a vezető szerepet (66%), megelőzve 
az épületfát (20%) és textilt. És a sort lehetne még folytatni. Az osztrák hajók (nem a 
gőzösök) másképp viselkedtek. 1846-ban 2/3 részben gabonát szállítottak 
Szalonikiből, 20%-ot tett ki a gyapjú, 5-5%-ot a selyem és a gyapot. 1851-ben szinte 
kizárólag gabonából állt a rakomány. Az angolok 1846-ban alig hoztak el gabonát 
Szalonikiből (az angol import 15%-a), főleg selymet vittek el Szalonikiből (33%). 
1851-ben viszont csak gabonát szállítottak.19

Meg kell azonban vizsgálni azt is, hogy a Szalonikibe irányuló áruszállítások 
termékösszetétele változott-e. Az angoloknál az iparcikkek már 1846-ban is 70%-os

16 Ugyanakkor az arányok nem nagyon változtak: a cukor részesedése 10% körül moz
gott (3 millióról 6 millióra emelkedett, majd 4 millió alá esett értéke), a kávéé szintén, az 
indigó 8%-ról esett 5 %-ra, bár értéke 2 millió piaszterről 3 millióra nőtt. A fémek része
sedése 2%-ról 7% fölé emelkedett, majd visszaesett (0,5 millió-3,5 millió-1,5 millió) (A 
Dokumenti... alapján).
17 A gabona a 19. században egyre jelentősebb szerepet játszott az ottomán exportban. 
1825-ben értékben még csak a 18. helyen állt, 1855-ben, miután Anglia szabad kereske
delmet hirdetett a gabonára, a 2. helyre ugrott. Törökország a mezőgazdasági exporttal 
sem tudta kiegyenlíteni az iparcikk-import okozta negatív mérleget.
18 A gabona részesedése 70%-ról esett 25% alá, a selyemé 30%-ról 15%-ra, a szezám 
15%-ról 5% alá, a dohányé viszont 5%-ról nőtt 20%-ra (3 millióról 9 millió piaszterre), a 
textilé 5%-ról 10-15%-ra, de az 5 millió piasztert nem haladta meg értéke. Az épületfa 
részesedése stagnált (5%). A Dokumenti... alapján olykor lehetőség nyílik az adott áru 
tonnánkénti árának megállapítására is. Ez akkor van így, ha egy ország hajóin csak egy
féle terméket szállítottak. így Szalonikiből 1851-ben 1,9 millió piaszter értékű gabonát 
hoztak el angol hajók, ami közel 5100 tonnát tett ki. Tehát egy tonna gabona értéke 372 
piaszter volt. Ezzel szemben az angol hajók által Szalonikibe szállított áruk 1851-es 
exportjának 90%-át iparcikkek tették ki, 9,3 millió piaszter értékben, a hajók rakomá
nyának összsúlya 1440 tonnát tett ki, ami 6453 piaszteres tonnánkénti értéket jelentett. A 
haszonkulcs tehát óriási volt. A svédek 1851-ben 200 ezer piaszter értékű fémet hoztak 
be, ami 185 tonnát tett ki, ezért egy tonna fém ára 1087 piaszter körül lehetett. A jónok 
által 1851-ben Szalonikibe szállított 122 ezer piasztert érő és a kikötő behozatalának 
3%-át adó -  Törökországból érkező -  szappan 43 tonnát foglalt el a raktérben, így ton
nája 2800 piasztert ért.
19 1846-ban az osztrák hajók körülbelül fele-fele indult Európába és Törökországba. Az 
angol hajók többsége ekkor Törökországba ment, éppúgy, mint a török hajók. A török 
hajók rakománya így megfelel a török importnak. A szárdok 1851-ben Európát célozták 
meg, ez az érték tehát a szárd importtal egyenértékű kategória.
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részesedést értek el,20 s ez 1851-re csak tovább nőtt. A török hajók áruszerkezete 
szinte változatlan maradt. A szárdoknál 1846-ban a bőr volt az uralkodó (70%), 
1851-ben viszont csak 33%-ot tett ki, a maradékot kávé és bors jelentette. Sem a 
francia, sem az orosz áruösszetétel nem mutatott jelentős változást, eltekintve az ér
tékbeli hullámzástól. A hollandok, svédek, norvégok pedig kifejezetten egy termék 
(fémek) szállítására specializálódtak, és változás náluk sem történt. Következtetés
képpen a Szalonikibe bevitt áruk összetétele nem változott, eltekintve az angol hajók 
és osztrák, illetve török gőzösök növekvő iparcikk szállításaitól. Nem változott a tö
megük sem, mégis nőtt Szaloniki importjának értéke! Normális esetben a termék- 
szerkezet viszonylagos stabilitása mellett az áruk fajlagos átlagos értéke esetében el
vileg nem várhatók változások. Csakhogy a Szalonikibe bevitt és az onnan kimenő 
áruk fajlagos (tonnánkénti) átlagos értéke mégis jelentős ingadozást mutatott ez idő
ben (2. ábra). Ez mindenképpen valamilyen gazdasági problémára utal.

Jelentős különbség volt tapasztalható a beérkező és kimenő áruk összetételében 
is. A termékszerkezetben való minőségi különbség -  és az alacsony, 3%-os vám - 
hosszú távon az európai országokat juttatta többletbevételekhez, -  amennyiben árkü
lönbség volt a fö cikkek között.21 Megvizsgáltuk tehát az áruk mennyiségének inga
dozása mellett az értékük ingadozását is.

2. ábra. A Szalonikibe érkező (világos) és a kikötőt elhagyó (sötét) áru tonnán
kénti átlagos értéke

20 5-5%-ot tett ki a vas, ólom, bőr, cukor, 8%-ot az indigó 1846-ban. Az angol és szárd 
hajók döntően Európából érkeztek, így ez azonos az adott ország exportjával.
21 A két fő export- és importcikk, a gabona és az iparcikkek piaci ára és mennyisége 
befolyásolta leginkább a kikötő helyzetét. A gabona érték- és tömegcsökkenése ellenére 
a dohány mellett a vezető exportcikk maradt.
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A 2. ábra ékesen bizonyítja, hogy bár 1846-1847-ben körülbelül egyforma 
mennyiségű hajó és áru érkezett Szalonikibe és hagyta is el a kikötőt (lásd: 1. ábra), 
mégis a Szalonikiben felrakodott áru fajlagos értéke tonnánként 160-330 piaszterrel 
meghaladta az európai hajókon beérkező árukét. 1851-re gyökeresen megfordult a 
helyzet, s az áru fajlagos átlagos értéke több mint 500 piaszter/tonnával az európai 
behozatal értéke alatt maradt.22 Az egyes országok esetén is ki lehet számítani a 
Szalonikibe érkező és azt elhagyó áruk fajlagos (tonnánkénti) értékét (5. táblázat). Ez 
a termékszerkezet modernségéről árulkodik, fontos összetevője a haszonnak és meg
adja a nemzetek egyfajta erősorrendjét.23 (Például a franciák kivitele Szalonikibe kis 
értékű volt, behozataluk viszont 1851-ben nagy fajlagos értéket mutatott, ami a lu
xuscikkek dominanciájára utal).

Szalonikibe érkezett (tonna/hajó) 
(piaszter/tonna)

Indult (tonna/hajó) 
(piaszter/tonna)

hajók 1846 1851 1846 1851 1846 1851 1846 1851
francia 122 113,6 54 710 134 112 2793 1113
angol 143 48 3505 7361 244 160 866 375

jón 31 43 152,6 2837 32 117 4634 521
osztrák 191 268 392 301 184 266 413 236
orosz 72 117 150 133 72 101 728 487
szárd 148 137 123 1941 148 143 943 330

holland 198 66,5 1160 63 66 383 42
svéd 111 185 1080 112 185 718

norvég 193 180 92 180 1773 623
ottomán 92 91 260 942 84 97 286 256

Gőzös ottomán 212,5 229 393 380 213 229 496 302
osztrák gőzös 155 235 684 1493 155 236 414 569

szamoszi 82 76 90 479 88 76 359 181
görög 60 67 121 276 58 68 366 87
porosz 230 354 226 667

5. táblázat. Az egyes hajók rakományának tonnánkénti átlagos értéke

22 1845-ben még körülbelül egyforma volt a cikkek tonnánkénti értéke (és az export is 
akkora volt, mint az import), ezek szerint a főként Európából érkező iparcikkek értékét 
a Balkán még ellensúlyozni tudta például a selyem és a dohány révén, így a kikötő 
mérlege nem volt veszteséges. De ez az egyetlen ilyen év a vizsgált periódusban. A 
behozott termékek ára 1847-51 között végig növekedett, míg a kivitt áru értéke leesett. 
A szaloniki export stagnálása, a jelentős passzívum és így a kereskedelmi bevételek 
csökkenése hozzájárultak a tőkefelhalmozás elmaradásához, ami korlátozta az ipari 
fejlődés lehetőségét is.
23 A szállított áru a közvetítő kereskedelem miatt nem feltétlenül azonos a szállító ország 
exportcikkeivel.
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Mi az oka, hogy a Balkán csak 1846-47-ben tudott értékesebb cikkeket pi
acra dobni? Minek köszönhető a behozott termékek egységárának rohamos nö
vekedése, miközben a kivitel meglehetősen nagy hullámzást mutatott? Az utób
bi kérdésre az egyik lehetséges válasz az, hogy a termékszerkezet összetétel
ében növekedett a bizonyíthatóan drága iparcikkek részaránya, vagy tömege. A 
másik válasz az, hogy árfolyam-ingadozások okozták az eltéréseket. Megálla
pítottuk, hogy az európai hajók exportját illetően általánosságban nem követke
zett be termékszerkezet-váltás, így a különbségeket az árfolyam-ingadozásban 
vagy az árumennyiségben kell keresni. Az árfolyam-ingadozást is elsősorban a 
két vezető termék esetében (iparcikkek és a gabona) fontos megvizsgálni, így 
választ kapunk mindkét kérdésre.

A gabona nagy részesedését az export értékéből 1847-ben egyformán 
okozhatta pusztán a piacra dobott termék mennyiségének növekedése, illetve 
árának növekedése, vagy mindkettő egyszerre. Fordítva is igaz: ha a kikötő 
vezető exportcikkének ára valamilyen oknál fogva az öt év alatt nagyot zuhant, 
az önmagában is kiválthatta a fent említett fajlagos értékcsökkenést (és összér
ték-csökkenést) a Szalonikiből távozó áruk esetén, ami a kikötő kereskedelmi 
mérlegét negatívvá tette. Kérdés, hogy kimutatható-e ilyen változás, és ha igen, 
mi az oka?24 A tonnánkénti gabonaárakról és ezek változásáról tájékoztatást ad 
a 3-4. ábra.

Jól látszik, hogy a gabona ára a szaloniki piacon 1845-ben körülbelül 
ugyanannyi volt, mint 1850-ben. 1846-47-ben viszont egy nagy áremelkedés, 
majd egy zuhanás következett be. Az iparcikkek ára stagnált 1849-ig, majd egy 
visszaesést követően ugrásszerűen nőtt. Szaloniki gabonaexportja öt év alatt 19 
millióról 4,3 millió piaszterre esett. Míg a kikötő kivitelének értékéből 48%-kal 
részesedett a gabona 1846-ban, s 70%-kal 1847-ben, négy év alatt ez 20%-ra 
esett. Mi okozhatta a gabona árának hirtelen megugrását, majd visszazuhanását 
az 1845-ös szintre? A piaszter inflációját, mint tényezőt kizárhatjuk, mert bár 
jelentős elértéktelenedésen ment keresztül, az 1845-51 között értelmezett inter
vallum kellően szűk ahhoz, hogy nagyobb változás következzen be a fizetőesz
köz értékében.

24 Az angol, szárd és máltai hajók révén -  melyek 90%-ban egyféle terméket szállítottak 
- lehetőség nyílik a legjelentősebb árucikkek tonnánkénti árának rekonstruálására a 
szaloniki kikötőben. 1846-os szárd adatokból tudjuk, hogy 5,9 millió piaszter értékű 
Szalonikiben felpakolt árujukból 5,6 millió piasztert tett ki a gabona, ami a 6300 tonnás 
szállítókapacitás ismeretében 886 piaszter/tonna fajlagos értéket adott. Az angolok révén 
kiszámítható az 1851-es ár is, a már említett 372 piaszter/tonnás érték. A máltaiak 1845- 
ben csak gabonát hoztak el a kikötőből: 199 ezer piaszter értékben, mely 496 tonnát tett 
ki, ami 401 piaszteres tonnánkénti értéket eredményezett. Az 1847-es érték a porosz 
hajók szállítmányából számolható ki: 256 ezer piasztert ért 290 tonna gabonájuk. A 
tonnánkénti egységár és az összes exportált gabona értékéből pedig az össztömeg is 
kiszámolható!
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4. ábra. A Szalonikiből exportált gabona (t)
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A válasz az európai gazdaság eseményeiben keresendő. 1846-47-ben gaz
dasági válság söpört végig Európában -  ennek legismertebb eseménye az ir 
burgonyavész, de a galíciai parasztfelkelés is részben ehhez a problémakörhöz 
kötődik. Elvben persze lehetett volna más oka is a szaloniki piac gabonaár
emelkedésének. Áremelkedést okozhatott volna a kínálat csökkenése is, de ez a 
feltevés ellentmond a grafikon adatainak. Ebben az időben Nyugat-Európában 
valóban kedvezőtlen volt az időjárás a mezőgazdaság számára, de a Balkánon 
ebben a korszakban nem volt sem aszály, sem nagyon csapadékos év. Ezt bizo
nyítja a piacra került gabona nagy mennyisége is. Nem a kínálat csökkent, ha
nem a kereslet nőtt meg.25

25 Az európai gabonahiány árrobbanáshoz vezetett, amit a burgonyavész csak tetézett. 
Európa paraszti lakossága kevéske jövedelmét kenyérre költötte, és kevesebb ruházati és 
iparcikket vásárolt a városból. Ez az iparcikkek árának eséséhez vezetett Nyugat- 
Európában, így a kereskedők számára érdemesebb volt azokat más piacokon eladni (A 3. 
ábrán jól látszik, hogy az iparcikkek ára Szalonikiben is csak 1850 után ugrik meg). A 
búza ára pedig a hiány miatt megemelkedett, így a behozatallal is jól keresett a kereske
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Bár a mezőgazdasági válságot tagadni nem lehet, kérdés, hogy a különbö
ző hajókon szállított gabona elérte-e Európa nyugati felét, vagy valamely más 
ország illetve kontinens volt a célpontja. Az utóbbi estben ugyanis módosításra 
szorul az előző állítás. A 6. táblázatban összehasonlítottuk az 1845-ben és 1847- 
ben felrakodott gabona megoszlását, a hajók számát és az Európa felé induló 
hajókat. Két év alatt a vásárolt gabona mennyisége mintegy hétszeresére nőtt, 
Európába pedig 357 hajó tartott, míg 1845-ben csak 55.26 A poroszok, az an
golok, a máltaiak, a jónok, a franciák, a nápolyiak, a szárdok, az oroszok, a 
szamosziak, jeruzsálemiek és a törökök is jórészt Európa felé vették az irányt 
hajóikkal, holott ezek közül az oroszok, a törökök, a jónok, szamosziak koráb
ban szinte nem is kereskedtek Európával. Szintén említést érdemel, hogy pápai, 
norvég, holland, dán, hannoveri hajók is megjelentek a Szaloniki kikötőjében, 
holott korábban vagy nem fordultak meg ott, vagy nem gabonát hoztak onnan. 
Sok hajó rakományának 80-100%-át gabona tette ki, ami korábban szintén rit
kaság volt. A szaloniki gabonaexport Európát célozta meg. Szaloniki kereske
delmének rövid megélénkülése tehát külső okokban keresendő és nem a félszi
get gazdasági fejlődésének köszönhető.

1847-ben a szárdok (29%) és az angolok volt a legnagyobb gabonaimpor
tőrök (24%), megelőzve a nápolyiakat és a görögöket (10-10%), 1851-re vi
szont a poroszok (17%) és az oroszok (10%) közelítették meg az angolokat 
(44%), megelőzve a szárdokat (8%) miközben az importgabona tömege a ne
gyedére, értéke a tizedére esett. Az, hogy a köztudottan gabonaexportőr oroszok 
is vettek gabonát Szalonikiben, megint csak a szaloniki kereskedelem tranzit
jellegére utal, illetve, arra, hogy a gabona 1851-ben ismét olcsó volt.

dő. A 3-4. ábrán megfigyelhető a piac tehetetlensége is: 1846-ban már magas volt a 
gabona ára, de viszonylag kevés került exportra, 1848-ban pedig árfolyama ismét vissza
esett a válságot megelőző értékre, de ennek ellenére nagy tömeggel exportáltak belőle. 
Az 1846-47-ben megmutatkozó kereskedelmi aktívum Szaloniki részéről tehát a gabona 
egységárának és exportált mennyiségének közel egyidejű emelkedéséből származik.
26 A Dokumenti... alapján számolt érték.
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Hajók
1847

piaszter

Összes
rakomány

%-a Hajó
Ebből

Európába
1845

piaszter

Összes
rakomány

%-a Hajó
Ebből

Európába
porosz 256000 100% 1 1
angol 9600000 95% 58 36 400000 32% 21 4
máltai 1733000 100% 7 7 200000 100% 3 3

jón 220000 100% 3 3 9600 100% 2 0
francia 2451000 55% 15 14 0 0 16 9
osztrák 401000 79% 12 6 576000 29% 11 11
orosz 1000000 36% 21 11 132000 31% 29 0

nápolyi 4181000 98% 31 23 289000 59% 7 4
szárd 11924000 94% 74 69 1492000 83% 23 18

norvég 725000 100% 4 3 0 0 1 1
svéd 333000 100% 2 2 216000 100% 2 2

holland 450000 100% 3 3
toszkán 40000 99% 1 1 204000 100% 2 2

dán 323000 100% 3 2
hannoveri 370000 100% 3 3

brémai 136000 100% 2 2 128000 100% 1 1
hellén 4054000 80% 207 31 1912000 37% 259 0

ottomán 2072000 45% 160 135 830000 31% 136 0
Összesen 40,7 millió 6,38 millió

6. táblázat. A Szalonikit elhagyó gabona értéke (piaszter) és részesedése a ra
komány súlyából, illetve a hajók útiránya 1845-ben, illetve 1847-ben

Az ínség kezdetén, 1846-ban a legiparosodottabb Anglia alig félmillió pi
aszter értékű gabonát szállított el, azaz 564 tonnát, egy év múlva viszont már 
majdnem 10 millió piaszter értékben vásárolt (10880 t). Amikor megszűnt a 
válság, majdnem kétmillió piaszter értékben vett az olcsóbb és éppen ezért na
gyobb mennyiségű gabonából (5100 t), mely az angol hajók egyébként is az 
eredeti kétharmadára csökkenő rakományának 100%-át adta, szemben az 1846- 
os 15%-kal. Az angolok által szállított gabona mennyisége tehát csupán a felé
re, míg értéke az ötödére zuhant. A válság lezárulta utáni viszonylag nagy angol 
gabonaimportot az magyarázza, hogy 1846-ban Anglia véget vetett a protekcio
nizmusnak, és szabaddá tette a gabona-behozatalt az országba, ami biztosította 
a nagy mennyiségű, olcsóbb, balkáni gabona felvásárlását. A gabona egység
árai Angliában az 1815-27 közötti 67 shillingről 1850-re 52 shillingre estek. A 
szabad kereskedelem révén tehát a vásárló 15 shillinget spórolhatott.27

27 Fairlie, S.: The Com Laws and British Wheat Production, 1829-76. The Economic 
History Review, New Series, Vol. 22, No. 1. (Apr., 1969), pp. 88-116. Végeredményben
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Száloniki jelentősége a korábbi irodalmakban hangoztatottal szemben az itt 
bemutatott adatok tükrében némi módosításra szorul,28 mert a kikötő kereske
delmi forgalma elmaradt Sulináé mögött is. Az utóbbi kivitelének és behozata
lának tömege Szaloniki hasonló paraméterének másfélszerese volt 1847-ben, 
1850-ben pedig még ennél is nagyobb (221000 tonna).29 A Duna-delta kikötője 
a Balkán-hegységtől északra lévő balkáni területek kereskedelmét tartotta kéz
ben, és már az 1840-es években is több gabonát exportált, mint Szaloniki: 1837- 
ben 54000 tonnát, 1847-ben 124000 tonnát, 1862-ben 265000 tonnát.30 A krími 
háború után mind a görögök, mind az osztrákok, a britek és hollandok inkább 
Sulina kikötőjét használták, mint Szalonikit.31 Ugyanakkor Moldva 1835-50 
között még nem az európai piacokra szállította gabonáját, hanem az egy 1847- 
es évet kivéve Isztambult látta el. Várna kereskedelmi jelentősége 1845-48 kö
zött már szintén megelőzte Szalonikiét.32

Összefoglalva: Szaloniki kereskedelmét a század közepére Szmima, 
Trebizond, a félszigeten Sulina és Várna is megelőzte volumenét és értékét te
kintve. Kedvező földrajzi fekvése miatt viszont a nyugat-európai országok hajói

a szaloniki export csökkenése szinte minden esetben a magyarázható az európai gabona
hiány megszűntével. A szárdok 1846-ban 5,6 millió piaszter értékben vettek gabonát 
(6300 t), 1851-ben csak 170 ezerért, igaz ez utóbbi még mindig a rakomány felét jelen
tette értékben, súlyban pedig 40%-ot tett ki (4 5 0 1). Az oroszok másfél millióról (1690 t), 
a teljes szállított érték 75%-áról (1846-ban), 400 ezer piaszterre mérsékelték a gabonavá
sárlást (1070 t), csakhogy ők Törökországnak szállítottak. De a gabona még mindig 
80%-át tette ki az áruik értékének. A franciák a hetedére mérsékelték gabonaszállításai
kat, ami értékében 12%-ról 6%-ra való esést jelentett (kb. 795 és 271 t) (A Dokumenti... 
alapján).
28 Fényes Elek szerint a város a Török Birodalom második legjelentősebb kikötője volt 
Konstantinápoly után. Fényes E., 423. p., Bailey csak a Balkán második legfontosabb 
kikötőjének nevezte Szalonikit. Id. mű: p. 105.
29 Hajnal, H.: The Danube. The Hague, 1920. pp. 156-157, 164. és Sugar, P., F.: 
Economic considerations for political decisions in Romania, 1878-1883. p. 95. In: 
Nationality and society in Habsburg and Ottoman Europe. Collected Studies. Variorum, 
Aldershot (Hampshire) 1997.
30 Az eredeti adatok hektoliterben megadva: Berend T. I. -  Ránki Gy.: Európa gazdasága 
a 19. században 1780-1914. Bp., Gondolat, 1987. 592. p. 1 hl búza súlya átlagosan 78 
kg-
31 A 19. század előtt az európai hajók ki voltak tiltva a Fekete-tengerről, majd az oroszok 
szerezték meg a sulinai Duna-ág felett az ellenőrzést, akiknek sem tőkéjük nem volt a 
nyáron csupán 6-8 láb mély delta kotrásához, sem érdekük nem fűződött hozzá, hiszen 
Odessza vetélytársa lehetett volna a dunai kikötő.
32 Lampe, J. R., p. 138. Az is ismeretes, hogy a bolgár parasztság nem vásárolta volna fel 
az 1850-es évek rossz termései miatt a török tulajdonosok által elhagyott földeket, ha 
1845-48 között nem lett volna realizálható jövedelmük a gabonaexportból. Ez rávilágít a 
balkáni gabonaexport társadalmi jelentőségére is. 1845-1847 között a szaloniki gabona
konjunktúra annyi többletjövedelmet adott, hogy nem okozott nehézséget a 30 piaszteres 
állami adó kifizetése még a csiftliken élőknek sem, ezzel enyhült a társadalmi feszültség, 
míg Európa más részein forradalmak törtek ki.
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gyakran látogatták, főleg a közvetítő kereskedelem miatt. Az európai államok 
termékszerkezetében nem mutatkozott jelentős változás, ami az ipari forrada
lom hatását mutatná, de így is jelentős hasznot könyvelhettek el az iparcikk
exportőrök. Az európai és balkáni termékszerkezet alapvető különbségei követ
keztében az iparcikkek növekvő beáramlása és emelkedő fajlagos értékük pozi
tívvá tették az európai hajók mérlegét Szalonikivel szemben. Szaloniki erre a 
kihívásra nem tudott választ adni, negatívvá vált kereskedelmi mérlege, miköz
ben a kivitt cikkek fajlagos értéke a felére csökkent. Ezzel párhuzamosan a ga
bonaexportja a részesedésében a felére, értékében negyedére esett. A Balkánon 
nem volt rossz időjárás okozta terméscsökkenés 1846-1847-ben. Ez lehetővé 
tette a szaloniki export rövid fellendülését. A gazdasági eredményeket tehát a 
gabona produkálta, a dohány szerepe csak Sulina előretörése után nőtt meg. A 
félszigeten az orosz gazdasági befolyás nem Szalonikin keresztül érvényesült a 
vizsgált periódusban, mert az orosz hajók szaloniki jelenléte szinte észrevehe
tetlen.

Gábor Demeter

Reflections on the commercial significance o f Saloniki 
based on the reports o f consul Blunt 1845 -1851

This article investigates the commercial significance of a seaport in the Balkans 
by the statistical evaluation of a German source. Comparing the results with that 
of the other trading centres in the region it is apparent that the significance of 
this town in the international trade is often exaggerated, though it plays a 
remarkable role in the life of Turkish territories. The plenty of data offers a 
possibility for a reconstruction of distribution, volumes and prices of 
transported goods between different nations. The role of manufactures is 
noticeable so as the prosperity of the Saloniki wheat export in the economic 
crisis of 1847 and its decline after it.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Lakatos Judit

Az orosz menekültek ügye a Népszövetségben 
(1920-as évek)

Az emberiség története során szünet nélkül zajló népmozgások, a tömeges el
vándorlás, menekülés, kirajzás, békés áttelepülés folyamatában az újkori migrá
ciót sajátos vonások jellemezik. A XVI. században tűntek fel a vallási okokból 
menekülő csoportok (elsőként a hugenották -  Grand Refuge, később az Újvilág
ba áttelepülő különféle vallási közösségek), majd a XVIII-XIX. század forduló
ján a politikai menekültek (a francia forradalom után menekülő arisztokraták -  
émigrés, a lengyel, orosz forradalmárok, stb.).

A XX. századi migrációs folyamatok jellemzőjévé vált ezen kivül, hogy 
tömegek mozdultak ki lakóhelyükről, s távozásuk többnyire a politikai helyzet 
hatására, kényszerből történt. Az I. világháború után százezrek kerültek korábbi 
államuk határán kívül, s az újonnan alakult nemzetállamok agresszív kisebbségi 
politikája ellen igyekeztek az összezsugorodott anyaországban védelmet találni. 
A nemzetiségi ellentétek megoldására született, a gyakorlatban óriási szenvedé
seket hozó ötlet, a lakosságcsere is növelte a kényszerű menekülők számát. 
Pándi adatai szerint összesen 6 150 000 fo kényszerült lakóhelye elhagyására a 
világháború után, döntően politikai okokból.1

Marc Raeff, az orosz emigráció történetének kutatója különbséget tesz a ha
záját kényszerből, de nem közvetlen erőszak hatására ideiglenesen elhagyó me
nekült, a politikai okokból távozó, külföldön is aktívan politizáló emigráns, és az 
adminisztratív úton eltávolított, kiutasított számüzöttek között.2 Végeredmény
ben mindannyian hasonló sorsra jutottak külföldön, s egyaránt nagy gondot je
lentettek a befogadó országoknak. Ehhez igazodott a Népszövetség gyakorlatá
ban kialakult menekült kategória, amely egy általános, mindenkit felölelő 
értelmezést foglalt magában: menekült lett minden olyan személy, aki származá
si országa határán kívül került, illetve kormányzati, állami védelem nélkül ma
radt.

A béke, a biztonság, a nemzetek együttműködése nemes eszméjének jegyé
ben megszervezett Népszövetség eredendően nem számolt azzal, hogy olyan

1 Köztes-Európa (1763-1993). Térképgyűjtemény. Összeáll.: Pándi Lajos. Osiris, Bp., 
1997. 322.
2 Raeff, M. : Russia Abroad. A cultural history o f  the Russian Emigration 1919-1939. 
New York: Oxford University Press 1990, 3.
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gyakorlati problémákkal kell rövidesen szembenéznie, mint több millió honta
lan, éhező ember elhelyezése, ellátása. A szövetség a két világháború között 
tehetetlennek bizonyult a politikai ellentétek elsimításában, viszont hatékonyan 
közreműködött a humanitárius kérdések megoldásához szükséges szervezeti, 
jogi háttér kialakításában. A nemzetközi szinten zajló multilaterális együttműkö
dés egyik látványos példáját a menekültügy kezelése szolgáltatta.

Az orosz diaszpóra kialakulása

1917-ben az orosz emigráció történetének legnépesebb hulláma indult el. A feb
ruári forradalomtól kezdődően a polgárháború végéig folyamatosan, egyre nö
vekvő számban, egyre szélesebb társadalmi közegből mentek külföldre emberek, 
elsősorban politikai indíttatásból. A menekültáradat időbeni végpontját nehezebb 
meghatározni. 1921 után nagy, kompakt tömegek már nem mentek külföldre, 
szórványosan viszont még 1928-ban is utaztak el, míg a Szovjetunió határai 
végül hermetikusan el nem zárták az országot a külvilágtól. Az Orosz Birodalom 
felbomlásával átjárhatóvá vált, ellenőrizetlen határok megkönnyítették a távo
zást, Oroszország kapui az északi és déli kikötők, az észak-nyugati és a távol
keleti szárazföldi határok lettek.

Több százezerre tehető azok száma, akik a határok megváltozása miatt ke
rültek idegen állam fennhatósága alá. Jelentős orosz kisebbség jött létre a határ 
menti államokban, Lengyelországban, a balti államokban és Finnországban.3 A 
polgárháború és az éhség elől több ezren menekültek ebbe az irányba a követke
ző években is. Az új nemzetállamok ellenséges érzéseket tápláltak az orosz 
nemzetiségűek iránt, ami nem kedvezett jelentősebb emigráns központok kiala
kulásának. A politikai menekültek és az őslakos oroszok egyaránt a kisebbségek 
szűkös lehetőségeivel rendelkeztek. A képzett, művelt réteg rövidesen tovább 
utazott Közép- és Nyugat-Európa felé.

A bolsevik hatalomátvétel után elsőként a cári család tagjai, a hivatalnokok, 
diplomaták, a földbirtokos arisztokraták, nagytőkések indultak útnak saját költ
ségen, rokoni, baráti kapcsolataikat kihasználva. 1919-től tömeges méreteket 
öltött az elvándorlás, minden társadalmi rétegből, kis- és középvállalkozók, ér
telmiségiek, a különféle szocialista pártok tagjai, egyházi emberek indultak út
nak. 1919 januárjában-márciusában a németek ukrajnai kivonulásakor, március
ban a francia hadsereg távozásakor a megszállt területeken élő parasztok közül is 
sokan elmentek. 1919 szeptemberében, az angol-amerikai intervenciós seregek 
kivonulása idején felajánlották minden katonai és civil személynek az ország 
elhagyását, gyorsított eljárással papírokat állítottak ki a jelentkezők részére.4

1920-21 folyamán a polgárháborúban vereséget szenvedett fehér hadsere
gek is menekülni kényszerültek. 1920 februárjában távozott Je. К. Miller hadse-

3 Pándi Pál adatai szerint kb. 100 ezer orosz került Lengyelországba, 70 ezer Romániába, 
68 ezer a balti államokba és Finnországba. In: Köztes-Európa (1763-1993). I.m. 322.
4 Rosszija v izgnanyii. Szugybi rosszijszkih emigrantov za rubezsom. Moszkva, IVI 
RAN, 1999. 56-57.
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rege Arhangelszken keresztül Finnországba és Norvégiába, a továbbutazás re
ményében. 1920 februárjában evakuált A. I. Gyenyikin hadserege, s 1920 no
vemberében utolsóként P. N. Vrangel tábornok a Krímből (Keres, Feodoszija, 
Jalta, Szevasztopol, Jevpatorija kikötőiből) Isztambulba.

A távozók egy jelentős csoportja Szibérián át a Távol-Keletre ment, itt a 
mandzsúriai Harbin lett az orosz emigráció központja. A katonai emigráció 
mellett jelentős polgári orosz lakosság is élt a kinai tartományban már jóval a 
forradalom és polgárháború előtt. Számuk 265 ezer volt még az 1930-as évek 
elején is.5

Az európai országokba így rövid idő leforgása alatt több százezer emigráns 
került. A szakirodalom 1,5-2 millióra teszi a számukat, de pontos felmérések 
nem készültek.6 Nehezítette az emigránsok számbavételét, hogy állandóan moz
gásban voltak, mivel ritkán sikerült azonnal olyan államba jutniuk, ahol véglege
sen megtelepedhettek. Jelentős részük tengerentúli államokban talált otthonra, s 
voltak, akik az 1921. december 3-i amnesztia után hazatértek. Az oroszok száma 
az emigrációban gyorsan csökkent, a betegségek, a nélkülözések miatt magas 
volt a halálozás, alacsony a termékenység, s idővel többen állampolgársághoz 
jutottak a befogadó országokban.7

5 Dubinyina, N. /., Cipkin, Ju. N. Ob oszobennosztyah dalnyevosztocsnoj vetvi 
rosszijszkoj emigracii. Otyecsesztvennaja isztorija, 1996.1. 72.
6 A szovjet kormány közleményei, s ennek nyomán a szovjet történészek, de maguk az 
emigránsok is 1,5-2 millió fos emigrációról beszéltek. Puskarjeva, N. L. 
Voznyiknovenyije i fonnirovanyije rosszijszkoj gyiaszpori za rubezsom. 
Otyecsesztvennaja isztorija, 1996. 1. 58.
7 Az egyes európai országokban élő orosz menekültek számáról A. R. Mochola közölt 
egy összehasonlító táblázatot. Forrás: http://www.mochola.narod.ru'rusemig-pl.htm

Az európai államokban élő orosz menekültek száma (ezer fó)

R a e f f

1 922 .1  1 1 9 3 0 .1 .1 1 9 3 6 -1 9 3 7

A u sz tr ia 3 -4 2 ,9 5 8 2 ,5

B e lg iu m 3 ,8 2 3 K b . 7 8

B u lg á r ia 3 0 -3 2 2 1 ,8 3 1 5 ,7

C ip ru s 0 ,6 - 0 ,7 0 ,0 4 0 ,0 1 1

C s e h s z lo 
v á k ia

5 -6 1 5 ,1 8 4 9

D a n z ig K b. 1 0 ,6 0 ,7 4 7

D á n ia K b . 0 ,8 0 ,3 0 ,6

E g y ip to m 1-1 ,5 K b. 0 ,5 K b . 0 ,3 5

207



A háborúban és az azt követő években sok szenvedést megélt európai or
szágok többnyire ellenségesen fogadták a menekülteket. A művelt körökben

É s z to r sz á g 1 4 -1 6 11 ,2 5 ,2 8 3

F in n o rszá g 1 9 -2 0 10 7 ,9 3 2

F ran cia -
o r s z á g

6 7 -7 5 1 5 0 -2 0 0 1 0 0 -1 2 0

N é m e t 
o r s z á g

2 3 0 - 2 5 0 90 45

N a g y -
B r itan n ia

8 -1 0 4 K b. 2

G ö r ö g 
o r s z á g

3 -3 ,2 K b. 2 2 ,2 0 5

M a g y a r-
o r s z á g

3 -4 5 ,0 4 5 4

O la sz o r sz á g 8 -1 0 2 ,5 K b . 1,3

L e tto r sz á g 1 6 -1 7 1 5 ,6 4 6 12,8

L itv á n ia K b . 4 5 -8 5 M acartn ey
L e n g y e l
források

O lsz e w sk i P la to n o v

L e n g y e l- 
o rszá g

1 5 0 -2 0 0 8 0 -9 0 8 0 -1 0 0 12 0 6 0 0 - 8 0 0 140 5 4 0 0

R o m á n ia 3 5 -4 0 1 2-15 11

S v é d o r sz á g  
é s  N o r v é g ia

1 -1 ,5 1 2 ,5

S v á jc 2 -3 2 ,2 6 6 K b. 1

T ö rö k o rszá g 3 0 -3 5 L 4 1,211

J u g o sz lá v ia 3 3 ,5 2 9 ,5 2 7 -2 8

Ö ss z e s e n 6 8 8 -7 7 2 4 7 0 -5 3 6 3 4 5 -3 8 6

Á tla g 7 1 8 503 3 5 5

Források:
Raejf, M. i.m. 203. Raeff forrásai: az 1922-es évre saját számításai, 1930-re orosz emig
ráns szervezetek adatai, 1936-37-re a Nansen-bizottság adatai. Csak azok szerepelnek 
nála, akiknek csak orosz állampolgárságuk volt.
Macartney, C.A. : Refugees. The work o f the League. London, 1939. Lengyel források 
szerint Lengyelországba kb. 600 000 orosz menekült érkezett, főleg az éhínség idején. 
Macartney adatai szerint ez a szám jóval kisebb, kb. 120 ezer fő lehetett, (i.m. 17. végle
gesen ott maradók)
Olszewski, В.. Obraz Polski dzisiejszej. Warszawa, Wyd. M. Arcta 1938, 95-96. Az 
1931-es lengyelországi népszámlálási adatokra hivatkozik. (Előtte 1921-ben volt.) 
Platonov, О. : Isztorija russzkogo naroda v XX veke (v dvuh tomah). Moszkva:
Tyemovij Venyec Rosszii 1992. Platonov azok számát adta meg, akik a háború, az 
orosz-lengyel háború idején Lengyelországba kerültek. Egy részük emigráns lehet.
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viszont együttérzést váltott ki a „kultúra és a szellem embereinek” nyomorúsá
gos helyzete, akik nagy számban érkeztek, valamint a rengeteg gyerek és fiatal 
nélkülözése.8 Az emberiség történetének ritka, tragikus eseményeként a zsidók 
ókori kivonulásához, az Exodushoz hasonlították az orosz menekültáradatot. Az 
erős küldetéstudatot magával vivő orosz értelmiség is előszeretettel használta ezt 
a kifejezést, mert ahogy a zsidók az egyiptomi szolgaság után hazatértek, úgy ők 
is ideiglenesnek tekintették külföldi tartózkodásukat. A mielőbbi hazatérés re
ményében igyekeztek Oroszországhoz közeli országokban megállni, Európában 
maradni, „ki sem csomagoltak”.9 E ténynek különös jelentősége van az emig
ráns magatartás, gondolkodásmód alakulásában, s ez magyarázza vonakodásukat 
attól, hogy helyzetüket bármilyen módon véglegesen rendezzék.

Az orosz menekültek ügye a Népszövetség előtt

Az I. világháborút követő népmozgásokban a legnagyobb aránnyal részesedő 
oroszországi menekültek azzal vívták ki a nemzetközi közösség figyelmét, hogy 
gyakorlatilag Európa valamennyi államába eljutottak. A nehéz gazdasági hely
zetben lévő országoknak meg kellett birkózniuk a hazatérő és leszerelő katonák 
tömegeivel, a közép-európai államokban pedig az elcsatolt országrészekről me
nekültek áradatával is. A több tízezer, esetenként százezres nagyságrendű orosz 
menekült csoportokkal már nem tudtak mit kezdeni. A humanitárius katasztrófa 
kialakulásának veszélyére a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottsága hívta fel a 
figyelmet.

1921 februárjában a bizottság több segélyszervezet részvételével konferen
ciát tartott, amelyen az Orosz Vöröskereszt Bizottság emigrációba kényszerült 
tagjai is részt vettek. Az akkor már 800 ezer orosz menekült ügyének rendezését 
csak nemzetközi összefogással tartották lehetségesnek. A menekültek egy része 
saját forrásaiból élt, voltak, akik a befogadó kormány vagy valamilyen segély- 
szervezet támogatását élvezték, nagyobb részük azonban teljesen lehetetlen 
helyzetbe került, és az éhhalál szélére jutott. Különösen súlyos helyzet alakult ki 
Isztambulban, Vrangel tábornok hadserege és a velük érkezett polgári személyek 
megjelenésével. A bizottság elnöke, Gustave Ador jegyzékben fordult a Népszö
vetség Tanácsához, amelyben kérte az orosz menekültek ügyének napirendre 
tűzését, és egy főbiztos kinevezését, aki összehangolja a különféle segélyszerve
zetek munkáját, rendezi jogi helyzetüket és megszervezi a hazatérésüket.

Sir Eric Drummond, a Népszövetség főtitkára az érintett tagállamokat szó
lította fel a menekültek helyzetének rendezésére, nagy visszhangot azonban nem 
váltott ki a felhívása. A visszaérkezett négy válasz, a francia, belga, svéd és 
csehszlovák kormánytól, egybehangzóan egy főbiztos kinevezését javasolta, és a 
probléma nemzetközi szinten való megoldása mellett állt ki. A főbiztosi posztról

8 Discours du Dr. Fridtjof Nansen, Haut Commissaire de la Société des Nations, à la 
séance de la cinqième Commission à l'Assemblée le 15 septembre 1922, en supplément 
de son rapport. (SdN/1922.IV.5.) 2.
9 Raeff, M. i.m. 4.
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1921. június 27-én elvi döntés született a Titkárságon, s a következő hetekben a 
szóba jöhető jelöltekkel is egyeztettek. Az elsőként felkért Gustave Ador eluta
sította a feladatot, így dr. Fridtjof Nansenre esett a választás.

Az ekkor 60 éves Fridtjof Nansen -  eredetileg biológus, óceánkutató, aki 
1895-96-ban elsőként vezetett expedíciót az Északi-sarkra -  1905-től, Norvégia 
Svédországtól való elszakadása óta vállalt diplomáciai missziókat. 1908-ban a 
független Norvégia első nagykövete volt Nagy-Britanniában. A békekonferenci
án a kisnemzetek szószólójaként lépett fel. 1919-ben a Népszövetségben a nor
vég delegációnak a vezetője lett.

Nansen páratlan munkabírását, áldozatkészségét elsőként a hadifoglyok ha
zatelepítéséért felelős bizottság élén kamatoztatta. 450 ezer katonának segített 
hazajutni. E közben folytatott először személyes tárgyalásokat a szovjet-orosz 
kormánnyal, s az itt szerzett tapasztalatok, ismeretségek nagy szerepet játszottak 
abban, hogy alkalmasnak tartották az orosz menekültek ügyének rendezésére.

1921 augusztusában fogadta el a felkérést, s 1930-ban bekövetkezett halá
láig a Népszövetség menekültügyi főbiztosaként tevékenykedett. Nansen és a 
Népszövetség együttmunkálkodásának az a közös meggyőződés volt az alapja -  
a szenvedőkkel való együttérzés mellett - , hogy az orosz menekültek ügyének 
rendezése, Oroszország helyreállítása összefügg Európa háború utáni helyreállí
tásával, s így önös érdek is. A Népszövetség lehetőségei ismeretében nem anyagi 
segítség juttatásában látták küldetésüket. Az érintett országoktól és segélyszer
vezetektől várták a menekültek ellátását, élelmezését, s a szövetségnek a közve
títésben és a munka összehangolásában szántak szerepet. A főbiztos ragaszko
dott ahhoz, hogy a menekültek eltartása, segélyek juttatása nem lehet a 
Népszövetség feladata. Ez népszerűtlenné tette őt mind az érintett tagállamok, 
mind a menekültek körében.

A menekültügy rendezésének alapvető kérdéseit 1921 nyarán nemzetközi 
konferenciákon vették sorba, s több határozatot is elfogadtak, melyek kijelölték 
a menekültügy rendezésének fő irányát. Megerősítették azt, hogy a menekültügy 
nemzetközi kérdés, hogy a résztvevő államok nem képesek felvállalni a mene
kültek ellátásának anyagi terhét. Kedvező megoldás csak az lehet számukra, ha 
az emigránsok gondoskodni tudnak magukról, és tovább utaznak olyan országok 
felé, amelyek készek befogadni őket.10

Mielőtt rátérnénk Nansennek a menekültügy megoldása terén megtett lépé
seire, szót érdemel még egy olyan humanitárius akció, amely újabb tapasztala
tokhoz juttatta a szovjet kormánnyal való érintkezés terén. Szovjet-Oroszország 
1921 elejére kilábalt a polgárháborúból, az elhúzódó harcok azonban súlyos 
zavarokat okoztak az ország élelmiszerellátásában, ez pedig éhínséghez vezetett 
több kormányzóságban. Az újabb tragédia együttérzést váltott ki Európa szerte, s 
nemzetközi összefogás indult a segítségnyújtás megszervezésére.

A norvég diplomata felvetette a Népszövetségben, hogy hozzanak létre egy 
albizottságot, amely megszervezné a Szovjet-Oroszországnak nyújtandó segé

10 Société des Nations. Journal Officiel Supplément Spécial No.9. Octobre, 1922 
(SdN/1922/3. Ass./Res.) 32-33.
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lyeket, segítene Oroszországnak hitelekhez jutni, illetve felügyelné az országba 
érkező segélyek sorsát, hogy a szovjet kormány ne tudja azt más célokra fel
használni, mint a szükségben lévők megsegítésére.

Az albizottság fel is állt a kérdés megvizsgálására, a hatékony fellépést 
azonban a tagállamok közötti politikai természetű nézeteltérések nagyban hát
ráltatták. A küldöttek úgy gondolták, a szovjet kormány kötelessége alattvalói 
helyzetén segíteni a rendelkezésre álló források felhasználásával. A román és 
jugoszláv küldöttek pedig egyenesen a segítségnyújtás ellen voltak, mondván a 
Népszövetség ne támogassa a bolsevik kormányt. Szárnyra kaptak olyan híresz
telések is, hogy a szovjet kormány szándékosan növelte az éhínséget, segély- 
szállítmányokat térített el. Nansen a vitában határozottan cáfolta ezeket a váda
kat, s elutasította, hogy 20 millió ember szenvedése árán akarja a nemzetközi 
közösség elérni a bolsevik rendszer bukását. Alapelvként fogalmazódott meg, 
hogy a politikai és a humanitárius szempontokat válasszák el egymástól.11 A 
tanácskozás végül úgy döntött, hogy jótékonysági szervezetekhez fordulnak, s a 
tagállamok nem nyújtanak segítséget Szovjet-Oroszországnak.

1921 augusztusában Nansen, az éppen akkor kinevezett menekültügyi fő
biztos és az amerikai kereskedelmi miniszter, Herbert Hoovert tárgyaltak a 
szovjet kormánnyal a segélyekről. A szovjet külügyi népbiztossal, G. B. 
Csicserinnel sikerült megállapodni a Nemzetközi Orosz Segélyszervezet felállí
tásáról, amelyben Nansen és a szovjet kormány megbízottai együtt tevékeny
kedtek. Ennek segítségével 1923-ig -  a nemzetközi segélyszervezetek kiutasítá
sáig -  jelentősen hozzájárultak a szenvedések enyhítéséhez, elsősorban az 
American Relief Administration jóvoltából.

A volt hadifoglyok hazatérése, az oroszországi éhezők megsegítése érdeké
ben végzett munkájáért Nansen 1922-ben Nobel Béke-díjban részesült. A díjáta
dó ünnepségen mondott beszédében a szenvedők sorsára igyekezett ráirányítani 
a figyelmet, a dijjal járó pénzjutalmat a menekültügy finanszírozására fordította.

A menekültügy szervezeti keretei

Nansen főbiztossá való kinevezésekor a főtitkárság szervezetéhez kapcsolódva, 
saját adminisztráció, pénzügyi források és körülhatárolt feladatkör nélkül kezdte 
meg a munkáját. Az 1921-re kiutalt 1500, illetve az 1922-re előirányzott 4000 
font egy szerény apparátus kiépítésére volt csak elegendő.

A hatékony munka, a szervezés, koordinálás megkövetelte, hogy minden 
menekülteket befogadó országgal rendszeres kapcsolatot építsen ki a főbiztos. 
Az 1921 nyarán Genfben rendezett konferencián megállapodás született, hogy 
megkezdik tevékenységüket a főbiztos megbízottjai, és az érintett országok 
kormányai maguk is kijelölnek egy személyt a menekültügyi kérdések kezelésé
re. Többnyire a külügy- illetve a belügyminisztériumokban látták el ezt a szere
pet. Nansen megbízottjai több országban a Nemzetközi Vöröskereszt, a Save the

11 Minutes o f Committee No. VI. Enquiry into applications for admission o f states to the 
League; political questions. (SdN/1921/2.Ass.6.) 557.

211



Children Found vagy más nemzetközi szervezetek már ott működő munkatársai 
lettek.12

Ahol a helyzet súlyossága vagy a menekültek nagy száma megkívánta, me
nekült irodák (League Office) is felálltak, például Isztambulban, Szófiában, 
Belgrádban, Varsóban, Berlinben. Néhol maguk a befogadó országok állítottak 
fel menekültügyi hivatalokat, mint például a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság
ban egy a menekültügyért felelős állami bizottságot.

A menekülteknek nyújtott gyakorlati segítség különféle nemzetközi huma
nitárius szervezetekből érkezett. Ezek közé tartozott a Vöröskereszt Nemzetközi 
Bizottsága, a Vöröskereszt Bizottságok Ligája, a Közel-keleti Segélyszervezet 
(Near East Releif Administration), az Orosz Zemsztvók és Városok Szövetsége, 
és számos emigrációban alakult, vagy ott újjáalakult orosz szervezet is, mint az 
Orosz Vöröskereszt.13 Nansen különösen büszke volt arra, hogy több amerikai 
segélyszervezet is bekapcsolódott a menekültügy megoldásába, annak ellenére, 
hogy az Egyesült Államok nem volt tagja a Népszövetségnek. A háborúban gaz
daságilag kimerült Európával szemben ott még jelentős összegeket tudtak huma
nitárius célokra fordítani. Az említett szervezetek tevékenységét egy tanácsadó 
bizottság (Advisory Committee of Private Organisations for the Relief of 
Russian Refugees) fogta össze a főbiztos mellett.

Nansen főbiztossá való kinevezésekor nem volt szó arról, hogy meddig tart 
a megbízatása. A menekültügyi hivatal meglehetősen népszerűtlen volt a tagál
lamok körében, mert sokkal több, érdemi segítséget vártak volna a folyamatos 
segélykérések helyett.14 A menekültügy végleges megoldásának tekintett hazaté
résre a 20-as évek elején kevés esély mutatkozott, a menekültek továbbutazásá
nak megszervezésében azonban nagy eredményeket ért el a főbiztosság. Ezért a 
Közgyűlés folyamatosan meghosszabbította a főbiztos mandátumát, de nem 
méltányolták Nansen kérését egy állandó jelleggel működő menekültügyi hivatal 
létesítésére.15

Az orosz menekültek ügyének lassú rendeződésével sem lett kevesebb fela
data a főbiztosnak. 1924-ben a Népszövetség Tanácsa a kisázsiai örmény mene
kültek helyzetének rendezését is a főbiztosra ruházta. Ezzel egyidőben a Nem
zetközi Munkaügyi Szervezet átvállalta a menekültek letelepedésének, 
munkához jutásának irányítását, a főbiztosra és hivatalára az általános és jogi 
természetű ügyek maradtak. 1928-ban a Nemzetközi Munkaügyi Központ jelez
te, hogy a menekültügyben vállalt tevékenységét rövidesen beszünteti, amit 
1930-ban meg is tett. Erre az időre az orosz menekültek ügye valójában kikerült 
a nemzetközi élet sürgősen megoldásra váró ügyei közül.

12 Rapport général sur l'oeuvre accomplie jusqu'au 15 mars 1922, par M. Fridtjof 
Nansen, Haut commissaire de la Société des Nations. Geneve: Société des Nations,
1922. (SdN/1922.IV.3.) 13-14.
13 U.o. 5.
14 Walters, E. P. A histoiy o f  the League o f  Nations. Oxford University Press, 1952. 188.
15 Réfugiés russes: Rapport du Haut Commissaire pour les réfugiés. Geneve: Société des 
Nations, 1924. (SdN/1924.IV.2.) 13.
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1930-ban végül Nansen halála tette szükségessé az átszervezést. Az egy
személyi főbiztosi poszt helyett egy független menekültügyi iroda felállítását 
határozták el, amely Nansen nevét vette föl (Nansen International Refugee Offi
ce).

A nácik németországi hatalomra jutásával újabb menekülthullám indult 
meg Európában, amely ismét munkát adott a szervezetnek. 1938-ban a Nansen 
Iroda beszüntette tevékenységét. Utóda egy kormányközi menekültügy szervezet 
lett, mely 1947-től az Egyesült Nemezetek Szervezetéhez kapcsolódóan végzi 
munkáját.

Isztambul

Az orosz menekültek ügye rövid idő alatt a valamennyi európai államban ko
moly feszültséget okozott. A legtragikusabb helyzet Isztambulban alakult ki, 
ahol a legnagyobb koncentrációban jelentek meg a menekülők. A városban és 
környékén kialakult helyzet rendezése a Nansen vezette főbiztosság kilencévi 
fennállása alatt mindvégig az első helyen szerepelt.

A polgárháború alatt megindult menekültáradat nagy része Oroszország 
tengeri kikötőin keresztül hagyta el az országot. A Krímből induló hajók Kons
tantinápolyban kötöttek ki. Ezzel különleges helyzetbe került a menekültügy a 
város történetében, összesen mintegy 300 ezer orosz menekült utazott át vagy 
állt meg itt.16 A legnagyobb csoportot Vrangel tábornok hadserege és a vele ér
kező civilek alkották, 126 hajón majd 150 ezer menekült érkezett egyszerre. A 
zsúfolt hajókon rengetegen megbetegedtek, sokan öngyilkosok lettek. A közöt
tük lévő mintegy 70 ezer katona a szövetségesek által felügyelt katonai táborok
ba került, Gallipoliba, Csataldzsába, Lemnosz szigetére, s ellátásukról is a szö
vetségesek, elsősorban Franciaország gondoskodott.

A korábbi területe 60 %-át elvesztett Törökország 1922-ig hadban állt, a 
sévres-i béke elutasítása miatt nemzetközi helyzete is rendezetlen maradt, a szo
rosokban a szövetséges katonai erők állomásoztak. A görög-török lakosságcsere, 
a bulgáriai törökök, a kisázsiai örmények menekülése következtében a gazdasá
gilag amúgy is meggyengült országban katasztrofális viszonyok alakultak ki. A 
szövetséges erők parancsnokai voltak kénytelenek -  a nemzetközi segélyszerve
zetekkel karöltve -  a helyzet normalizálása érdekében lépéseket tenni, hogy 
elkerüljék az anarchia kialakulását. A demoralizált, kifáradt, szenvedő tömegek 
élelmezése, a járvány veszély elhárítása, a zsúfoltság megszüntetése elengedhe
tetlen volt a rend fenntartásához.

Elsők között kezdte meg tevékenységét a fehérek veresége után külföldre 
menekült orosz Vöröskereszt. Elsősorban a menekültek között lévő 7000 beteg 
ellátását, illetve az éhhalál szélén álló 15 ezer fő élelmezését tartották feladatuk
nak. Ők működtették a konstantinápolyi orosz követségen a Szent Miklós kórhá
zat, több ambulanciát és szanatóriumot a városban és környékén. Menhelyeket 
szerveztek a menekülttáborokban (Tuzla, Büj ükdere, Halki szigete), gyermek-

16 Skarenkov, L  K. Agonyija belőj emigracii. Moszkva, 1981. 16.
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menhely és árvaház működött Bebekben. A katonai táborokon kívül élő 2000 
rokkantat külön intézmény látta el.17 A civilek segélyezésében nagy szerepet 
vállaltak különféle amerikai szervezetek, a Vöröskereszt, az American Relief 
Administration, a Young Men's Christian Association, a Near East Relief. A 
pénzügyi források kimerüléséig 14 ezer menekült élelmezését látták el naponta.

A Népszövetség csak a szervezett segítség megindulása után kapcsolódott 
be a menekültek helyzetének rendezésébe. Az elsődleges feladatokban (élelme
zés, betegek ellátása, szálláshelyek kialakítása) amúgy is tehetetlen volt a szer
vezet, s érdemi szerepet csak a menekültek továbbutazásának megszervezésé
ben, a különböző segélyakciók összehangolásában játszott. 1922-ben 
szerveződött meg a Népszövetség irodája, melyet az angol kormány megbízottja, 
Sámuel Hoare állított fel.18 A legnagyobb akadályt, a török hatóságokkal való 
konfliktusok mellett a pénztelenség jelentette, Nansen azonban nem tudott töb
bet tenni, mint hogy kérte a már működő szervezeteket, hogy folytassák mun
kájukat.

A Népszövetség által koordinált legkomplikáltabb ügy a török fővárosban 
rekedt menekültek evakuálása volt. A 300 ezer orosz menekült egy jelentős ré
sze azonnal továbbutazott ismerősökhöz, barátokhoz, saját költségen. Vrangel 
hadseregének sorsa politikai kérdés is volt. Az utolsó orosz hadseregrész pa
rancsnoka az egész orosz emigráció vezetőjeként lépett fel, s ragaszkodott a 
hadsereg egyben tartásához, amelyet ütőképes haderőként igyekezett feltüntetni. 
A szövetséges hatalmak viszont nem tekintették egyenlő tárgyalófélnek az orosz 
tábornokot, s nem vállalták a hadsereg eltartását éveken át. A nyomorúságos 
tőrök táborokból a katonák egy része -  a katonatisztek haragját vállalva -  haza
tért. Többségük a balkáni országokba került. A Szerb-Horvát-Szlovén Király
ságban katonai feladatokat is kaptak, egy részük határőrizeti feladatokat látott el, 
zömmel visszatértek földműves foglalkozásukhoz.

Kb. 25 000 főre tették azok számát, akik mindenféle segítség nélkül ten
gődtek a városban és környékén, az ő sorsukat a Nansen vezette iroda vállalta 
magára. A továbbutaztatásuk éveket vett igénybe. Csehszlovákia készségesnek 
mutatkozott, és felajánlotta 5000 mezőgazdasági munkás és 1000 diák elhelye
zését. Nem vállalta viszont az útiköltségük fedezését, és a papírok nélkül utazók 
befogadását. Ezért 1921-ben csak 3000-en utazhattak be. Bulgária 20 ezer gyer
mek befogadását ajánlotta fel. Az első turnusban mindössze 1500-an tudtak el
utazni. 1922-1923-ban a menekültek jelentős része, 13.500 ember távozhatott. A 
következő évben újabb 6005.19 1923-ra a menekültek jelentős része elhagyta

17 Golotyik, Sz. Ippolitov, Sz. Sz. Rosszijszkoje Obscsesztvo Krasznogo Kreszta 
(1917-1930-je gg.) http://zaross.rsuh.ru/organiz/zs24_rokk_g.html
18 SdN/1922.IV.3. 7.
19 Rapport sur les travaux du Haut Commissariat pour les réfugiés présenté á la 
quatrième Assemblée par le Docteur Fridtjof Nansea Geneve: Société des Nations, 
1923. (SdN/1923.XII.l.) 5.; Rapport supplémentaire à la cinquième Assemblée de la 
Société des Nations sur l'oeuvre du Conceil, sur le travail du Sécrétariat et sur les
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Konstantinápolyi. A főbiztos közvetítésével 45 országba utaztak tovább. Ottma
radt viszont 11.000 ember.20 1923-ban a lausanne-i békekötés után a szövetséges 
haderők is elhagyták a várost. Velük távoztak az alkalmazásukban álló orosz 
menekültek.21 Az ezt követő években már csak kisebb csoportoknak, egyre na
gyobb erőfeszítéssel sikerült helyet találni.

A menekültek befogadásával a további években is Csehszlovákia és a bal
káni államok jártak az élen. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság a régi oroszbarát 
politika folytatásaként jelentős számban fogadott be katonákat, politikusokat. 
Csehszlovákia komoly anyagi támogatást nyújtott az orosz emigráció tudomá
nyos tevékenységéhez, az emigráns fiatalok oktatásához az első miniszterelnök, 
K. Kramar és az államelnök T. G. Masaryk kezdeményezésére indult „orosz 
akció” keretében. Számban a legnépesebb kolónia Franciaországban élt. A 20-as 
évek közepétől a Népszövetség egyre inkább a tengeren túli kivándorlásban látta 
a megoldást, az Egyesült Államok, Kanada és a dél-amerikai országok készek 
voltak a menekültek befogadására. A munkanélküliséggel küzdő európai orszá
gok csak meghatározott feladatokra toboroztak munkásokat. Szakképzetteket 
kerestek és fizikai munkát tudtak ajánlani. Az oroszok között viszont sok volt az 
értelmiségi, a katona. Fizikai munkára nem szívesen vállalkoztak.22

A Nansen-bizottság jelentős szerepet tulajdonított magának a konstantiná
polyi helyzet eredményes rendezésében, a menekültek ügye körül kialakult poli
tikai, diplomáciai ellentétek elsimításában, a török kormány és a szövetséges 
erők közötti ellentétek áthidalásában.23 A városban viszont még Nansen halála
kor is 1600 rendezetlen sorsú menekült élt.

A menekültek jogi helyzete

Az orosz menekültek helyzetének rendezése során akadályt a pénztelenség mel
lett leggyakrabban az utazáshoz, munkavállaláshoz szükséges dokumentumok 
hiánya jelentette.24 A menekültek egy része semmilyen papírral nem rendelke
zett, mások a cári kormányzat által kiállított útlevéllel érkeztek. Az orosz kül
képviseletek maguk kezdtek útlevelet kiállítani és jogi védelmet nyújtani a me
nekültek számára, több országban (az új államokban, ahol a cári kormánynak 
nem volt külképviselete) viszont még ez a fajta védelem is hiányzott. A szovjet 
állam elismeréséig, ha a jogi alap hiányzott is működésükhöz, az európai álla
mok megtűrték a volt orosz diplomaták ilyenfajta tevékenységét.

mesures prises pour exécuter les décisions de l'Assemblée. Geneve: Société des Nations. 
(SdN/1924. Q.G. 3.) 39.
20 SdN/1923.XII.l. 34.
21 SdN/1924. Q.G. 3. 39.
22 Isztorija rosszijszkogo zarubezsja. Problemi adaptacii migrantov v XIX-XX vekah. 
Szbomyik sztatyej. Moszkva, 1996. 37.
23 Uo. 7.
24 SdN/1922.IV.3. 7-8.
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A Népszövetség kezdetben az érintett országokra bízta a menekültek jogi 
helyzetének rendezését, az ott hatályban lévő idegenrendészeti szabályozás sze
rint. Valamiféle nemzetközi igazolvány, a menekültstátuszt igazoló irat kiadásá
nak az ötlete, egységes szabályozás azonban már a legelső, menekültüggyel 
foglalkozó konferencián felmerült 1921 nyarán, bár nem fogadta osztatlan lelke
sedés.23

A menekültek jogi helyzetének rendezése sürgető feladat volt, annál is in
kább, mert Oroszország nemzetközi státusza is kérdéses volt. A szovjet kormány 
nemzetközi elismerése jogilag nem történt meg, viszont az Ideiglenes Kormány 
nevében fellépő emigráns politikusokat sem tekintették Oroszország jogos kép
viselőinek. A szovjet kormány 1921. december 15-i rendeletében a határokon 
kívül került orosz alattvalókat megfosztotta állampolgárságuktól, s nem ismerték 
el jogukat a hazatérésre. így a 1,5 milliós külföldi Oroszország tagjai állam nél
kül maradtak, s ezzel jogi státuszuk is körvonalazódni kezdett, melyet alapvető
en az államnélküliség jellemzett (statenlose, statelessness, apatrides).

1922. július 3-án egy genfi tanácskozáson 16 ország részvételével kidol
goztak egy javaslatot, majd elkészült egy nemzetközi igazolvány tervezete. A 
Népszövetség Közgyűlése következő ülésszakáig 31 ország fogadta el az igazol
ványokat, s a következő években tovább bővült az egyezményt aláírók köre.25 26 A 
főbiztos az igazolványok jelentőségét abban látta, hogy megteremtette a tovább
utazás feltételeit az emigránsok személyazonosságának igazolásával. Ez segítsé
get jelentett azoknak az államoknak is, amelyek menet közben elismerték Szov- 
jet-Oroszországot. Megállapodásaiknak ellent mondott volna az orosz 
menekültek segítése. A Népszövetségen keresztül ezt megtehették.

A Népszövetség Közgyűlésének ülésein minden évben elhangzott, mely ál
lamok csatlakoztak az 1922. július 5-i egyezményhez. A következő években 
azonban a gyakorlatban korántsem bizonyult olyan sikeresnek a nemzetközi 
igazolvány. A legnagyobb probléma az volt, hogy a nyilvántartott menekültek 
elenyészően kis része rendelkezett „Nansen-útlevéllel”. Gondot okozott a sze
mélyes okmányok és a nemzetközi igazolvány érvényességi körének elhatárolá
sa. Nem volt egységes a tartalma. Különböző volt országonként a fizetendő ille
ték. Feltűntek hamis igazolványok is.27

Különösen nehéz helyzetbe kerültek az Oroszországgal szomszédos állam
ban menedéket keresők. A hagyományos oroszellenesség az új államokba került 
kisebbségekkel, és az ide menekülőkkel szemben egyaránt megnyilvánult, s a 
Népszövetség ajánlásait sem fogadták el azonnal. A balti államok például csak 
tartózkodási engedélyt adtak ki a volt orosz állampolgárok számára, mellyel 
személyazonosságot igazolni nem lehetett, s bármikor visszavonható volt. Idővel 
elismerték a „Nansen-útlevelek” hatályát, de keveset állítottak ki. Különösen 
súlyos helyzet alakult ki Lengyelországban, ahol az orosz menekültek a számuk

25 U.o. 10.
26 U.o. 4.
27 Rapport sur l'oeuvre en faveur des réfugiés. Société des Nations, Bureau International 
du Travail. (SdN/1925.IV.3.) 6.
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ra kijelölt internáló táborokba kerültek. Egy 1923. április 15-i rendelet azonnali 
hatállyal kiutasított az országból minden nem politikai menekültet. A menekült- 
ügyi főbiztos közbenjárására kezdték meg csak tartózkodási engedély, majd a 
nemzetközi igazolvány kiadását 1924 februárjában.28

1926. május 10-12. között rendezték meg a második kormányközi értekez
letet Gertiben. Itt kísérletet tettek az igazolványok ügyének szabályozására, a 
menekült-státusz definiálására. Az ekkor elfogadott meghatározás a későbbiek
ben minden ország esetében irányadóul szolgált. „Orosz menekült minden orosz 
nemzetiségű személy (toute personne d'origine russe), aki nem élvezi, vagy nem 
élvezi többé a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének védelmét, és 
nem kért más állampolgárságot (nationalité).”29 Nansen a konferencia megnyi
tóján mondott beszédében megjegyezte, hogy ha csak mint a nemzetközi jog 
újítását tekintenék a „Nansen-igazolványt”, akár sikeresnek is lehetne tekinteni a 
bevezetését. A gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémák viszont jelen
tősen csökkentették az eredményességét. Az egyes kormányok változatosan 
értelmezték az igazolványokkal járó jogokat, adminisztratív nehézséget támasz
tottak az esetleges visszatérés, néhol az Oroszországba való hazatérés elé (pél
dául a képzett munkaerő esetében). Volt, ahol a főbiztos megbízottjának kellett 
minden egyes kérelmet átvizsgálni, és a menekültstátuszt igazolni.30 A mene
külteknek szabad mozgást biztosító igazolványokkal szembeni bizalmatlanság 
hátterében az állt, hogy köztudottan sok szovjet ügynök rejtőzött közöttük.31

összességében a nemzetközi igazolványok bevezetése nagy jelentőségű lé
pés volt. A menekült-státusz jogi formát kapott, és nemzetközi védelmet bizto
sított az érintetteknek.

A hazatelepedés (repatriáció)

A Népszövetség alapállása a menekültügy kapcsán -  legalább is kezdetben -  az 
volt, hogy végső megoldás a hazatérés lehet.32 Az amerikai Vöröskereszt részé
ről vetették fel, hogy a Népszövetség és a szovjet kormány egyezzen meg a ha
zatérés feltételeiről, s nemzetközi garanciák mellett utazzanak haza a menekül
tek. A menekültügyi főbiztos és munkatársai ragaszkodtak ahhoz is, hogy csak

28 SdN/1923.XII.l. 14.
29 Arrangement relatif à la déliverance des certificats d'identité aux réfugiés russes et 
arméniens, complétant et amendant les arrangements antérieurs du 5 juillet 1922 et du 31 
mai 1924. Signé à Genève, le 12 mai 1926. 89 Société des Nations -  Receuil des Traités. 
49.
30 Réfugiés arméniens et russe. Rapport sur les travaux du Haut Commissariat pour les 
réfugiés présenté á la septième Assemblée par le Docteur Fridtjof Nansen. Geneve: 
Société des Nations, 1926. (SdN/1926.XIII.2.) Annexe I. 5.
31 Samsonow, S. Mihály. Az orosz emigráció külképviseleteinek nemzetközi jogilag nem 
kodifikált tevékenysége. Jogállam, Jog- és Államtudományi Szemle, 1936. (Különle
nyomat) 9.
32 SdN/1922.IV.3. 11.
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az önként jelentkezők utazzanak. A formálódó menekültjog alapelvévé vált, 
hogy senki nem kényszeríthető hazatérésre (non-refoulement).33

A polgárháború vége, az Új Gazdasági Politika (NÉP) bevezetése, majd az 
1921. november 3-i és 10-i amnesztia kedvező visszhangra talált külföldön. A 
szovjetek hatalmon maradása azonban nem felelt meg a várakozásoknak, s a 
velük szemben követendő magatartás sem alakult ki azonnal. 1923-ban a főbiz
tos levélben fordult a szovjet kormányhoz a repatriálás ügyében. Nansen az 
1921. november 3. és 10-i amnesztiarendeletre hivatkozva kérte a menekültek 
korlátozás nélküli hazatérésének engedélyezését. A korábbi elképzeléseknek 
megfelelően nemzetközi garanciákat javasolt, amelyek tartalmazták például, 
hogy egy népszövetségi és szovjet megbízottakból álló bizottság felügyelje a 
hazatérést, a hazatérők egy csoportja visszautazhasson a még külföldön élőkhöz 
tájékoztatást adni. A szovjet kormány pozitívan válaszolt, és kész volt a garanci
ákat megadni, viszont az amnesztia hatályát nem terjesztette ki a külföldön élők
re, hanem az 1921. december 15-i rendelet értelmében a szovjet kormány kom
petenciájában hagyta, hogy kit fogadnak vissza az országba.34

A szovjet vezetésben nem volt egyetértés a menekültekkel szemben köve
tendő magatartást illetően. Egy része kész lett volna befogadni a hazatérni vá
gyókat, a többség viszont ellenségként tekintett rájuk. A gyakorlat is ennek 
meglelően felemásan alakult. A társadalom feletti kontroll erősödése, a rendszer
rel szemben kritikus személyek üldözése, a törvényességnek a forradalmi iga
zságossággal való felváltása azzal járt, hogy a hazatérők sem számíthattak ked
vező elbírálásra. A szovjet kormány 1921-ben létrehozta a Hazatérők 
Szövetségét, amely az emigránsok közül beszervezett ügynökökön keresztül 
ösztönözte a visszatérést. A hazatérők sorsa aztán többnyire tragikusan alakult. 
A katonák az átnevelő táborokba kerültek, a tiszteket a hazatérés után agyonlőt
ték.35 A legtöbb hazatérő 1921-ben volt. Ekkor 121 343 menekült érkezett, 1921- 
1931 között összesen 181 432 fő.

A Népszövetségen keresztül nem sikerült tömegek hazatérését megszervez
ni, de a nemzetközi ellenőrzés mellett így is több ezer ember utazhatott haza. A 
szovjet kormány által kijelölt területeken, a Don, a Kubany és а Ту erek folyók 
vidékén lévő falvakban telepedhettek meg, így elsősorban az erről a vidékről 
származó kozákok éltek a lehetőséggel. 1923-ban Bulgáriából és Görögország
ból 6000 fő utazott el, s Nyugat-Európából is kisebb számban. A hazatérők a 
főbiztos munkatársai szerint, akiket a szovjet kormány beengedett, nyomorúsá
gos körülmények közé kerültek, de nem rosszabbá, mint amilyenben akkor a 
szovjet állampolgárok éltek. Elszórtan fordult elő, hogy egyes embereket letar
tóztatott a politikai rendőrség (állítólag hamis válaszokat adtak a hazatérésük 
után kitöltendő kérdőívekre), nem volt teljes mozgásszabadságuk (de ez a lakos
ság többi részét is érintette), az értelmiségiek, katonák szigorúbb ellenőrzésnek

33 SdN/1922.IV. 1.4-5.
34 SdN/1923.XII.l. 18.
35 Puskarjeva, i.m. 59.
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voltak alá vetve, s munkát is nehezen találtak a letelepedésükre kijelölt falvak
ban.36

Nansen és munkatársai ezzel együtt is kedvezően nyilatkoztak a repatriálás
ról és a szovjet kormányról, hittek annak őszinteségében és a látottak valódisá
gában. A nyilvánvalóan ellenőrzött útvonalon, szűk körben mozgó külföldiek 
nem alkothattak teljes képet arról az elnyomó gépezetről, ami akkoriban formá
lódott ki Szovjet-Oroszországban. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy szándékosan 
hallgatták el, mi zajlik Oroszországban. Nansen lánya visszaemlékezésében 
megemlíti, hogy apja számos panaszos levelet kapott a hazatértektől, amiben 
beszámoltak az otthon tapasztaltakról.37

Nem segítette a menekültügy közös rendezését, hogy a szovjet kormány 
kezdettől ellenségesen tekintett a Népszövetségre, amelyben a proletárforrada
lom elnyomására létrejött szervezetet láttak, s amelyet „rabló népek bandájának” 
neveztek. Tagadták, hogy a Népszövetség illetékes lenne bármilyen Szovjet- 
Oroszországot érintő ügyben.38 A kapitalista világgal való kényszerű együttélés 
azonban a Népszövetséggel való együttműködést is szükségessé tette, jóllehet 
különféle diplomácia bonyodalmak ezt újra és újra beárnyékolták. 1923. május 
10-én a közel-keleti kérdés ügyében rendezett konferenciára Lausanne-ba érke
zett szovjet küldöttség vezetőjét, V. V. Vorovszkijt meggyilkolta egy fehér orosz 
emigráns, M. Konradi. A szovjet kormány rosszindulatúnak minősítette a svájci 
hatóságok eljárását a gyilkosság kapcsán, amely mögött Nagy-Britanniát sejtet
ték, megszakitott minden kapcsolatot Svájccal, és bojkottálta a részvételt minden 
ott megrendezett nemzetközi konferencián. Ez a Népszövetséggel addig fenn
tartott informális kapcsolatok megszakadását is maga után vonta.39

A 20-as évek közepén, a Szovjetunió elismerése és a NÉP első sikereinek 
hírére megnőtt a hazatérni vágyók száma. A szovjet kormány számára azonban 
egyre inkább terhes lett a nemzetközi szervezetek képviselőinek beutazása. Az 
1926-ban a „Nansen-útlevél” kapcsán megrendezett nemzetközi konferenciára 
való meghívást azzal utasították el, hogy a Szovjetunió kormánya a menekülte
ket nem tekinti orosz állampolgároknak, s a hazatérés engedélyezése a szovjet 
kormány kompetenciájába tartozik.40 A második világháborúig már nem is utaz
tak haza jelentősebb számban menekültek.

Az orosz emigránsok és a Népszövetség

Az 1917 utáni orosz emigráció, a „2-es számú Oroszország” egy európai nagy
hatalom képviselőjeként, nagyra törő politikai tervekkel, s egy gazdag kultúra

36 Uo. 19-20.
37 Idézi Puskarjeva, i.m. 59.
38 Haigh, R.H. Morris, D.S. Peteres A.R. Soviet foreign policy, the League o f  Nations 
and Europe, 1917-1939. Aldershot, 1986. 3-4.
39 Csisztyakov, K. A. Pokusenyije M. Konradi na glavu szovjetszkoj gyelegacii V.V. 
Vorovszkogo V Lozannye 10 maja 1923. http://zaross.rsuh.ru/aktiv/zs35_pokvor_k.html
40 SdN/1926.XIII.2. 11.
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őrzőjeként erős küldetéstudattal lépett fel az európai színtéren. Az otthonihoz 
képest nagyobb arányú képzett, értelmiségi rétegnek köszönhetően különös akti
vitást fejtettek ki mind politikai, mind kulturális téren. Az első emigránsok meg
érkezte után azonnal újjászerveződtek a politikai pártok, a különféle társadalmi, 
kulturális, tudományos szervezetek, sőt újabbak is alakultak, köztük számos 
önsegélyező egyesület.

A Népszövetség menekültügyi főbiztosa kezdettől kapcsolatot keresett az 
emigráns szervezetekkel, a humanitárius szervezetek képviselőit összefogó ta
nácsadó bizottság munkájába bevonták az ő képviselőiket is. A bizottság csak a 
betegek, rokkantak, gyerekek ellátását vállalta fel, az orosz tagok azonban a 
pillanatnyi szükség enyhítésén túl Oroszország jövendő sorsáért is aggódtak, a 
gazdasági helyreállítás, a hazatérés lehetőségei is foglalkoztatta őket. Amellett a 
menekültek sorsának politikai összetevői is fontosak voltak számukra.41

A különféle szervezetek, pártok mind igyekeztek valamilyen módon segíte
ni, de a külföldre került oroszok támogatásában a legtöbbet a háború alatt alakult 
apolitikus Oroszországi Zemsztvók és Városok Bizottsága, a Zemgor menekült- 
ügyi bizottsága tette. A Népszövetségben a svájci csoport vezetője, N. I. Asztrov 
képviselte a szervezetet. A Bizottság emiatt állandó támadásoknak volt kitéve az 
emigráns politikusok, különösen a Vrangel vezette Orosz Tanács részéről, amely 
még a Népszövetség előtt is igyekezett lejáratni a Zemgort.42 Nem volt problé
mamentes a másik jelentős segélyszervezet, a Vöröskereszt Oroszországi Bizott
sága tevékenysége sem. A polgárháború alatt szétszakadt országban megosztva 
tevékenykedett, majd külön bizottság alakult Szovjet-Oroszországban is. A kül
földön újjászerveződött Vöröskereszt bizottságok az orosz államvagyont szeret
ték volna felhasználni a segélyezésre. Az emigráns vezetők kezén azonban je
lentős összegek tűntek el.43

A legjobb feltételek között a volt cári illetve az Ideiglenes Kormány diplo
matái voltak, akik a legitimitás minimumával, s nem mellékesen a követségek 
ingatlanaival, esetenként pénzügyi forrásokkal is rendelkeztek. Első feladataik 
között a politikai emigránsok ügyének rendezése szerepelt, akkor még az Orosz
országba való hazasegítésük. London és Párizs lettek a hazatérési bizottságok 
központjai, amelyekben a szovjet külügyi népbiztosok, G. B. Csicserin, M. M. 
Litvinov együtt tevékenykedtek a liberális politikusokból lett diplomatákkal.

Az 1917. októberi fordulat zavart keltett a külképviseleteken, különösen 
miután L. D. Trockij külügyi népbiztos rendeletben az összes nagykövetet, kon

41 SdN/1923.XII.l. 16.
42 Protokoll Centralnogo Komityeta i zagranyicsnih grupp Konsztitucionno- 
gyemokratyicseszkoj partyii. 1905-szeregyina 1930-hgg. Tom 5. Moszkva, 1996. 11.
43 Máig tisztázatlan például a Japánba került orosz államvagyon sorsa. A cári diplomaták 
nyomására sikerült elérni 70 ezer jen visszajuttatását, de feltehetőleg nagyobb összegről 
volt szó, ami kézen közön eltűnt. Kononova, M. M. Gyejatyelnoszty gyiplomatov 
carszkogo i Vremennogo pravityelsztv v 1917-1938 godah. Voproszi isztorii, 2002. 3.
115. Lásd még: Golotyik, Sz. /., Ippolitov, Sz. Sz. Rosszijszkoje Obscsesztvo Krasznogo 
Kreszta (1917-1930-je gg.) http://zaross.rsuh.ru/orgamz/zs24rokk_g.htnil
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zult megfosztotta beosztásától, vagyonától. Mivel a külföldi hatalmak nem is
merték el a szovjet kormányt, az orosz diplomatákkal tartottak fenn kapcsola
to t44 Párizsban, Washingtonban, Rómában változatlan maradt a helyzet, Lon
donban az Ideiglenes Kormány követe, Nabokov és a szovjet megbízott Litvinov 
együtt tevékenykedett. A külföldön maradt diplomaták magukat az orosz állami
ság maradványainak őreiként, Oroszország egyetlen legitim képviselőjeként 
igyekeztek feltüntetni, s megalakították a Nagykövetek Tanácsát (Szövet 
poszlov), melynek elnöke az olasz követ, M. N. Girsz lett. A menekülteknek 
segítése legfontosabb feladataik között szerepelt.45

1924-ben a Szovjetunió nemzetközi elismerésével hivatalos megbízatásuk 
megszűnt, a nagykövetségek épületeit át kellett adniuk, kapcsolataik, tekintélyük 
azonban megmaradt, s ezt kihasználva egyéb szervezetek élére álltak. így példá
ul V. A. Maklakov a francia kormány segitségével felállított Orosz Emigrációs 
Bizottság, az Office centrale des réfugiés russe à Paris elnöke lett, amely min
tegy 200 szervezetet egyesített, igazolványokat adott ki, konzulátusokat működ
tetett Marseilles-ben és Nizzában. Berlinben a volt nagykövet, Sz. D. Botkin 
vezette Vertrauensstelle für russische Flüchtlinge játszott hasonló szerepet. A 
diplomaták egy része a Nansen vezette bizottságot segítette, melynek a volt nor
vég követ, K. N. Gulkevics lett a tagja.

A Népszövetség Nansent mint „az emberiség jótevőjét” emlegette, s ha a 
menekültügyi bizottság munkája sok elégedetlenséget szült is, személyét óriási 
tisztelet övezte. Hasonlóan ítélhették meg az egyszerű menekültek ezrei is, akik 
neki köszönhetően tudtak továbbutazni befogadó országok felé. A politikai 
emigráció körében viszont tevékenysége alapvetően negatív visszhangot váltott 
ki. A legnagyobb csalódást az okozta, hogy elmaradt a bolsevikellenes közös 
európai front, és 1921-től az egyes országok a szovjet kormánnyal való kapcso
latfelvétel lehetőségeit keresték.46 Idegességet váltott ki minden hír a szovjetek
kel való tárgyalásokról, attól tartottak, hogy olyan feltételeket szabnak majd az 
európai hatalmak, amelyek megkötik Oroszország kezét a jövőben, például az 
államvagyon zálogba adását, az államadósságok elismerését kérik. A legfőbb 
problémájuk az volt, hogy minden tárgyalásban Szovjet-Oroszország elismerése 
felé tett újabb lépést láttak.47

A kadetokok fő céltáblája Nansen lett, odáig elmentek, hogy bolsevik ügy
nöknek nevezzék. Felmerült az is, hogy minden fórumon indítsanak kampányt 
Nansen lejáratására. Ettől végül elálltak, félve, hogy ezzel az emigráns szerve
zetek tekintélyét ásnák alá.48 Ez is jelezte az emigránsok körében elhatalmasodó 
csalódottságot, a várakozások megalapozatlanságát.

A menekültszervezetek végül is nem zárkóztak el a Népszövetséggel való 
együttműködéstől, bár számos kérdésben nem voltak egy véleményen. Saját

44 Kononova, 110.

45 Uo. 113.
46 Protokoll, 344.
47 Protokoll, 254.
48 Protokoli, 357, 398-399.
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szempontjaik szerint ítélték meg a menekültek jogi helyzete körüli vitákat is. A 
Népszövetség minél gyorsabb rendezést akart: egységes jogi viszonyt. Tovább
utaztatni a menekülteket, enyhíteni az európaiakra nehezedő nyomást. Az emig
ráns politikusok az államnélküliség elvével szemben „áttelepült, átköltözött ál
lamiságról” beszéltek, amelyet az emigráció testesít meg anélkül, hogy állammal 
rendelkezne.49 50 Elutasították, hogy állampolgárság nélkülieknek tekintsék őket, 
más, munkát kereső menekültekkel azonos módon kezeljék őket. Különleges 
státuszt akartak, mondván: a bolsevik rendszer különös veszélyt jelent a világ 
számára.30 Az emigránsok nem szerettek volna olyan megoldást, amely korlátoz
za a nagykövetek munkáját. Ez egyre több diplomáciai konfliktussal járt.

A cári Oroszországban elképzelhetetlen mértékű külhoni civil szerveződés 
sikereit hátráltatta a megosztottság, ami úrrá lett az emigránsokon. A szerveze
tek, személyek közötti torzsalkodások, kicsinyes viták gyengítették a hatékony
ságukat az európai közvélemény és a Népszövetség előtt is. A különböző mo- 
narchista, liberális szervezetek a bolsevikok közeli vereségében, és a mielőbbi 
hazatérés reményében napi politikai küzdelmekbe süllyedtek. Nem érzékelték 
Oroszország leértékelődését, s nem akarták elfogadni, hogy a nagyhatalmakat 
más szempontok vezetik. Tiltakoztak minden olyan lépés ellen, amely a bolsevik 
kormánnyal való tárgyalással, így annak formális elismerésével járt.

A menekültügy 1924 után

Az orosz emigráció történetében az 1924-25-ös évek vízválasztónak bizonyul
tak. A Szovjetunió nemzetközi elismerésével a bolsevik rendszer közeli össze
omlása és a hazatérés reménye szertefoszlott. A menekültekkel való együttérzés 
mellett a Szovjet-Oroszországgal való kapcsolattartás szükségessége, s ez utóbbi 
elsőbbsége befolyásolta a nyugati kormányok magatartását. Legelőször Nagy- 
Britannia kötött kereskedelmi megállapodást Szovjet-Oroszországgal, majd Né
metország az 1922-es rapallói szerződés értelmében felvette a diplomáciai kap
csolatokat és megnyitotta az utat a kereskedelmi kapcsolatok előtt. 1924-ben 
azután egy sor európai ország és Kína is diplomáciai kapcsolatokat létesített. A 
menekültlét korábban ideiglenesnek tekintett állapota véglegessé vált, s a mene
külteknek, emigránsoknak Oroszországon kívül kellett megszervezniük életüket.

A nemzetközi szerveződés új formáját jelentő Népszövetség kézzelfogható 
segítséget nem tudott nyújtani a szükségben levőknek. A túléléshez elengedhe
tetlen élelmet, lakást, munkaalkalmat, majd iskoláztatási lehetőséget az európai 
államok biztosítottak. De talán nem tették volna ezt olyan hatékonysággal és 
rendszerességgel, ha a Népszövetség nem jár közben. A Népszövetség érdeme, 
hogy a nemzetközi együttműködés szervezeti kereteit megteremtette, nemzetkö
zi üggyé nyilvánított olyan humanitárius kérdéseket, amelyeket nemzetállami 
keretek között már nem lehetett hatékonyan kezelni (s itt nemcsak a menekült
ügyre gondolhatunk, hanem ennek kapcsán a foglalkoztatásra, egészségügyre,

49 Kononova, 117-118.
50 Protokoll, 454. 457-458.
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vagy az embercsempészet, kábítószer-kereskedelem visszaszorítása érdekében 
folytatott összehangolt tevékenységre). A világ szinte valamennyi államába el
jutó orosz menekültek ügyének rendezése során kézzel fogható lett a szervezet 
univerzális jellege.

Nem lebecsülhető az az előrelépés sem, amelyet a menekültjog kialakulása 
terén tett a Népszövetség. A menekültstátusz egy fontos eleme lett az államnél
küliség, a származási ország védelmének elvesztése, ami maga után vonta, hogy 
a szükséges jogi védelmet ezzel a nemzetközi közösségnek kell magára vállal
nia. Ennek fizikai kifejeződése lett a nemzetközi igazolvány, amely lehetővé 
tette a tartózkodási ország területének elhagyását, a visszautazást, munkaválla
lást. Még a kedvező megoldásnak tartott hazatérés érdekében sem folyamodhat
tak visszatoloncoláshoz.

A menekültek sorsa kezdetben a fizikai nélkülözés, éhezés, betegség, a lét
bizonytalanság miatt volt tragikus, de az maradt a későbbiekben is, amikor a 
letelepedés, idegen társadalmakba való beintegrálódás nehézségeivel kellett 
szembenézniük. Az intézményes segítségnyújtás enyhíthetett a körülményeken, 
a legfontosabbat, az elveszett otthont azonban nem pótolhatta.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Novák Zoltán

Románia átállása a szövetségesek oldalára

A Vörös Hadsereg 1944 májusáig a keleti hadszíntér déli részén gyakorlatilag a 
Szovjetunió korábbi területeit a román határig visszafoglalta, és jelentős veszte
ségeket okozott a német 1. páncélos, valamint a 6., 8. és 17. tábori hadseregek
nek. Ezen időszak alatt a német katonai felső vezetés és Hitler figyelme mindvé
gig e térségre összpontosult. Az összes szovjet harckocsihadsereg itteni jelenlé
téből a németek arra következtettek, hogy a déli területeken indul meg a későb
biekben a Vörös Hadsereg nyári általános támadása is. Nem így történt.

Április közepén beköszöntő tavasz ismét sártengerré változtatta az utakat. A 
gépjárművek mozgása csaknem lehetetlenné vált. A szovjet csapatok utánpótlási 
vonalai nagyon megnyúltak, igy a további nyugati irányú előrenyomulásuk 
anyagellátási szempontból is kockázatossá vált. A német Dél-Ukrajna Hadsereg
csoport kihasználta az időt, és -  amikor a török újságokban már a keleti front 
déli szárnyának teljes összeomlásáról és a Balkán feladásáról cikkeztek meg
erődítette állásait Jasi és a Dnyeszter-torkolat között, valamint állásokat épített ki 
a Prut folyó nyugati partja mentén Kolomeáig.

A rossz út és terepviszonyok ellenére április 26-án a 2. Ukrán Front erői 
támadást indítottak a Prut és Moldova folyók között a német-román csapatokból 
álló Wöhler-seregcsoport román 4. hadserege ellen azzal a céllal, hogy elfoglal
ják Jasit. Kísérletük április 29-ig eredménytelen maradt, ezért a támadást leállí
tották. Május 2-án a 2. Ukrán Front erői ezúttal Targu Frumos irányában újítot
ták fel támadásukat. A támadás alatt a 2. harckocsihadsereg kötelékében a 16. és 
13. Harckocsihad-test, az önálló 11. gárda-harckocsidandár, valamint az ISZ-1 
és ISZ-2 nehézharcko-csikkal felszerelt 8. gárda- és 13. gárda-harckocsiezred 
alkotta a fő csapásmérő erőt.1 2

A mintegy 300-350 páncélossal és jelentős csatarepülő-támogatással roha
mozó 2. harckocsi- és 27. összfegyvernemi hadsereg erői a német LVII. 
páncéloshadtest és a román V. hadtest ellenállásába ütköztek. A szovjetek csu
pán három-öt kilométert jutottak előre. Német adatok szerint a támadók 160

1 Hans Friessner: Árulások, vesztett csaták (СО-NEXUS Pmt-teR, Budapest, 1992., a 
továbbiakban Friessner) 44. o.
2 Szabó Péter -  Számvéber Norbert: A KELETI HADSZÍNTÉR ÉS MA
GYARORSZÁG 1943- 1945 (Pueblo Kiadó, 2003., a továbbiakban Számvéber) 51. o.
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harckocsit és önjáró löveget veszítettek, ebből 65 páncélost a német-román csa
tarepülőgépek lőttek ki. A támadás második napján a seregcsoport újabb 103 -  
köztük négy ISZ-2 -  szovjet páncélos kilövését jelentette. Ebből 36 harckocsit a 
német-román légierő semmisített meg. A támadás folytatódott, s a szovjetek 
ugyan beékelődtek a román 4. hadsereg arcvonalába, de védelmüket áttörni nem 
tudták.

Wöhler gyalogsági tábornok német-román seregcsoportja saját adatai sze
rint április 26., és május 6. között 386 szovjet páncélost, 92 löveget és 100 re
pülőgépet semmisített meg. A SZTAVKA, látva a 2. Ukrán Front meddő roha
mait, május 26-án védelembe rendelte a Konyev marsall által vezetett csapato
kat. A 2. Ukrán Front parancsnokságát május 15-én Malinovszkij hadseregtá- 
bomok vette át.

Május 30-án a német 8. hadsereg (Wöhler gyalogsági tábornok) a 2. Ukrán Front 
állásai ellen Jasitól északra korlátozott célú támadást indított. A térségben bevetett 
német-román légierő az első napon 87, a harmadik napon 22, a negyedik napon 33 
szovjet repülőgép lelövését jelentette, mialatt sikerült néhány napra kivívnia a helyi 
légifölényt A támadó 79. gyalog-, 114., 23.,24. páncélos-, illetve később pedig a 
Grossdeutschland páncélgránátoshadosztály harcát ez jelentősen megkönnyítette. A 
szovjeteket kezdetben meglepte a német támadás. A 2. Ukrán Front azonban védelmét 
hamarosan máshonnan átcsoportosított tartalékok segítségével erősítette meg, és júni
us 2-án átmenetileg megállította a 8. hadsereget.

Június 3-án a németek felújították támadásukat. Másnap a 8. hadsereg csapatai 
Jasitól északnyugatra birtokba vették a hadművelet céljaként kijelölt magaslatokat. A 
támadás miután célját elérte, június 6-án befejeződött.3 “Ez a harcmodor rendkívül 
nagy veszteségeket okozott az ellenségnek élőerőben és anyagban egyaránt és saját 
oldalunkon keletkezett általában csekély veszteségek visszaadták a csapatainknak a 
fölény tudatát. A nagyon labilis és háborúba belefáradt románokkal ellentétben éppen 
az utóbbinak volt nagy jelentősége.”4

Ez volt a Wehrmacht egyetlen jelentősebb és sikeres támadása 1944-ben a keleti 
hadszíntéren. A németek ezáltal felszámolták a szovjetek Pruttól délre levő hadműve
leti hídfőjét, és ezzel a 8. hadsereg védelmi lehetőségei is jelentősen javultak. A szov
jetek vesztesége német adatok szerint 3500 halott, 1319 hadifogoly, 209 páncélos, 364 
repülőgép, valamint 309 löveg és páncéltörő ágyú volt.

Június 10. körül a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport, nevezetesen a német 6., 8. és 
17., valamint a román 3. és 4. hadseregének összesen 27 gyalog-, két vadász-, öt pán
célos-, két páncélgránátos-, két hegyihadosztállyal, egy SS hadosztállyal, egy ejtőer
nyős-hadosztállyal, egy biztosító hadosztállyal és 12 román hadosztállyal rendelkez
tek.

A mintegy 654 kilométer széles arcvonalon védő Dél-Ukrajna Hadsereg
csoport, melynek élére július 24-én Johannes Friessner vezérezredes került 
(elődje Schömer vezérezredes volt, aki az ő helyét vette át az Észak Hadsereg
csoport élén), a német 6. és 8. tábori, valamint a román 3. és 4. hadseregből állt.

3 Számvéber 51. o.
4 Friessner 44-45. o.
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A német hadseregek egy-egy román hadsereggel hadseregcsoportot alkottak 
(267 kilométert a román csapatok tartottak), melyek Wöhler-, illetve Dumitres- 
cu-seregcsoport elnevezéssel működtek. Ezen seregcsoportok mintegy 500 ezer 
német és 431 ezer román katonával, 121 harckocsival, 284 rohamlöveggel, 7600 
löveggel és aknavetővel, valamint 810 harci repülőgéppel rendelkeztek.

A keleti fronton bekövetkezett német vereségek hatására melyben a román 
hadosztályok is jelentős veszteséget szenvedtek, Romániában mélypontra süly- 
lyedt a háborús lelkesedés, ráadásul a német diplomácia sem bizonyult éppen 
ügyesnek. A magyarok fegyveres erőinek zömét az ország belsejében, illetve az 
ország déli határain összpontosították. Románia ezt komoly fenyegetésként ér
zékelte.

A magyar politikai és katonai vezetést nagy mulasztás terhelte volna, ha 
számításai között nem szerepelt volna Románia valószínű arcvonal változtatása 
is. Éppen ezért -  Hitler határozott kívánsága ellenére is -  a magyar diplomácia 
és katonai hírszerzés nagy figyelmet szentelt a romániai, illetve a Romániával 
kapcsolatos eseményeknek. A PORUNCA VREMI c. román lap 1943. augusztus 
12-i cikke már elég nyíltan kijelentette, hogy Románia szövetségeseit cserben 
fogja hagyni. Erről részletesen beszámolt a magyar kormánynak a külügymi
nisztérium 1943. július 31-én, és részletesen jelentett a bukaresti magyar követ 
1943. október 19-én. Bukarest már azzal a szándékkal rontotta folyton a Magya
rországgal való viszonyát, hogy ezzel indokolhassa meg nagy katonai erőinek 
további, dél-erdélyi állomásoztatását. Szombathelyi vezérezredes, a honvédve
zérkar főnöke a németek felé szintén azzal érvelt, hogy tekintettel a dél-erdélyi 
nagy román erőkre, nem adhat több magyar csapatot a keleti arcvonalra.

A magyar kormány előtt már 1943. októberében ismeretessé vált a román 
politikusoknak a háborúból való kiválást munkáló tevékenysége, még pedig nem 
csak az ellenzékké. Még Hitler feltétlen bizalmát élvező Antonescu marsall is, 
már 1943. július 1-jével elhatározó lépést tett. Mihail Antonescu miniszterelnök
helyettes Mussolinit igyekezett rábeszélni, szakadjanak le Németországról, te
gyen ilyen értelmű ajánlatot a nyugati szövetségeseknek. A Maniu-csoport An
karában vette fel a kapcsolatot, a svédországi román követ, Frederic C. Nano, 
Antonescu megbízásából Stockholmban Kollontaj asszonnyal, a szovjet követtel 
tárgyalt a fegyverszünetről. Benes levélben közölte Maniu ellenzéki vezérrel 
Moszkva álláspontját a román fegyverszünetre vonatkozóan, amit Maniu 1944. 
január 8-án elfogadhatónak minősített. Az 1944. február 14-én kezdődött, szoká
sos évi román vezérkari megbeszélések után Mihály király és Mihail Antonescu 
tudtával, beleegyezésével, március elején Brabu Sitrbey herceg Ankarán át Kai
róba ment, hogy angol és amerikai megbízottakkal fegyverszüneti tárgyalás elő
készítéséről tájékozódjék.

Április 14-én már a fegyverszüneti feltételeket is közölték Bukaresttel, 
amelyet Románia június 29-én Kairóban el is fogadott.5

Amikor a szovjet haderő elérte a Dnyesztert és Jasinál a román határt, sőt

5 Reszneki Zákó András: Őszi Harcok 1944 (Kráter Kiadó, Budapest, 1991., a további
akban R e s z n e k i)  5. o.
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részben már az országba is betört (Beszarábiában), Antonescu marsall, államfő, 
1944. áprilisában általános mozgósítást rendelt el. Az újabb mozgósítás 
Friessner szerint nagy tett volt Antonescu részéről, ugyanis egyáltalán nem lel- 
kesültségből, hanem kemény belső harcok árán történt, annál is inkább, mivel a 
román király nem titkolta vonzalmát az angolszászok iránt.

A marsall személyéről Friessner szerint az alábbiakat szükséges tudni: “Az új 
Románia megteremtője, alacsony termetű, sovány, szürkéskék szemű, rokonszenves 
férfi. Jellegzetesen huszártiszti alkat. Szerény, de fellépése magabiztos, mindennemű 
hadi helyzetben azonnal eligazodik. Mint államférfi és katona kizárólag hivatásának 
él. Maroknyi kíséretével állandóan úton van, gyakran megjelenik az arcvonalon. A 
német katonai vezetés iránt bizalommal viseltetik. Hitlertől viszont kifejezetten ide
genkedik, ezt azonban taktikai okokból természetesen nem érzékelteti velünk. Az a 
benyomásunk, hogy jól érzi magát a körünkben.

Legszűkebb környezetében -  felesége és annak barátnője Goga, a költő öz
vegye, valamint névrokona, Mihail Antonescu, miniszterelnök-helyettes részéről 
-  már érzékelhetők az árulás jelei. Parancsainak egy részét nem továbbítják. A 
többit elintézi a lustaság és a hagyományos balkáni korrupció, és így a marsall 
szándékai nem valósulnak meg. Amikor egyszer Románia jövőérői beszélget
tünk vele egy esetleges szovjet győzelem esetén, kijelentette: “Akkor elődeink 
sorsa várna ránk, vissza kellene húzódnunk a Kárpátok erdeibe, hogy ott várjuk 
ki, mig az ázsiai áradatot ismét visszaszorítják keletre. Nem maradhatnak itt 
örökké ezek a hordák.” Világosan látta a nagy veszélyt, és következtetéseit a 
végsőkig érvényesítette a küzdelemben.”6

Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a vezérkar főnöke mondta Keitel ve
zértábornagynak 1944. március 18-án: “ ...a németek tartják Jon Antonescut, 
Antonescu tartja a németeket, de a román nép se a németeket, se Antonescut 
nem tartja.” 7

A nyári hónapokban sok minden történt, hogy javuljon a románok fegyver
zete és kiképzettsége. Német oktatószemélyzet érkezett, német fegyvereket szál
lítottak, német harckocsikkal és német kiképzőkkel látták el a Nagy Románia 
páncéloshadosztályt. Fedezékeket építenek. Az északi frontszakaszon kijavítják 
és kedvező helyzete miatt új román hadosztályokkal szállják meg a Traján- 
vonalat, amelyet még békében építettek ki, és a terep magaslatain húzódik, ezért 
kifejezetten erős. A románok védelmi készségét és hangulatát javítja a védelmi 
harcokban elért számos siker, a jobb fegyverzet és a kiképzésben megvalósított 
szoros együttműködés. Ez a látszat.8

Különösen nagy gondot okozott a vasút helyzete. A műszaki szempontból 
amúgy is csekély teljesítményű román vasútvonalak, amelyek a Kárpátokon át 
Magyarországra vezetnek, szinte teljesen megbénultak a Magyarország és Ro
mánia között támadt igazgatási nehézségek miatt. A kölcsönös kellemetlenkedé
sek elképesztő időveszteséggel jártak. A németek számára lehetetlen volt nyo-

6 Friessner 46. o.
7 Reszneki 6. o.
8 Friessner 47. o.
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mon követni a szállítmányok útjait. Baráti országról lévén szó a Wehrmacht 
főparancsnoksága nem engedte a beavatkozást a hadseregcsoport főparancsnok
ságának. Mindez gondot okozott az utánpótlás eljuttatásában. Három hétbe telt 
mire Németországból megérkeztek a szállítmányok. Gyakran egész szerelvé
nyeknek nyoma veszett. Ezeket repülőgépekkel kellet kerestetni a vasúti pályá
kon, hogy aztán a mozdonyvezetők szabályos megvesztegetése árán, eljussanak 
az arcvonalra. A vasút teljesítőképességének fokozása céljából olyan primitív 
módszert is alkalmaztak, hogy az utánpótlásként érkező élőerőket gyalogmenet
ben jutatták át a Kárpátokon. A Kárpátoktól nyugatra, a magyar területen kira
kodtak, és az ellátó állomásokkal is felszerelt karavánutakon átvezették őket a 
hegyeken, hogy aztán a román területen ismét bevagonírozzanak.9

1944. augusztus 1-jén Friessner vezérkari főnökével együtt Bukarestbe re
pült. Fogadására a repülőtéren megjelent von Killinger német nagykövet, 
Hansen lovassági tábornok, a romániai német katonai misszió vezetője, 
Gerstenberg tábornok, a Romániába telepített német légierő parancsnoka és má
sok. Friessner erre így emlékszik vissza: “Először Grestenberg tábornoktól kér
tem tájékoztatást, aki egyszersmind a hadseregcsoport számára oly fontos 
ploesti-i olajvidék védelméért is felelt. Jól előkészített tájékoztatása azt sugallta, 
hogy az olajvidék biztonságát semmi sem veszélyezteti. Kifejtette, hogy zavar
gások esetén egyetlen német légvédelmi üteggel szétverne bármilyen bukaresti 
puccsot. Az ilyen célra elégségesnek tartott légvédelmi egységek és karhatalmi 
alakulatok azonban nem a hadseregcsoport német főparancsnokának, hanem 
mint fő illetékesnek, Göring birodalmi marsallnak, illetve Himmlernek voltak 
alárendelve. Ennek a szerencsétlen irányítási rendszernek még végzetes követ
kezményei lettek.

Grestenberg tábornok tájékoztatása után -  Grestenberg egyébként csak azt 
kérte tőlem, támogassam Hitlernél egy vadászszázad ideirányítását, amit másnap 
indítványoztam is -  megbeszélést folytattam a német nagykövettel. Még az első 
világháború időszakából ismertük egymás, amikor is von Killinger egy tengera
lattjáró parancsnokaként példás bátorságot és rettenthetetlenséget tanúsított. 
Igazi hazafi, rámenős, kalandos természetű ember volt, csak éppen diplomatának 
alkalmatlan. Ehhez nem csak szakképzetségét, de valószínűleg az intellektuális 
képességeit is nélkülözte. Fölöttébb hézagosán tájékoztatott ezen a napon és -  
mint később kiderült -  tájékoztatása egyáltalán nem felelt meg a tényeknek.

Mikor a román kormány megbízhatóságáról kérdeztem szó szerint a követ
kezőket mondta: A nép és a kormány Antonescu marsall mögött áll.” Úgy tudta, 
hogy a marsallnak Julius Maniu, a parasztpárt vezetője, Mihail Antonescu mi
niszterelnök-helyettes és az anyakirálynő az ellenlábasa. “Jó és közvetlen kap
csolatok fűzik” azonban a királyhoz és a nemzeti körökhöz, ezért minden felfor
gatási kísérlettel fel fognak számolni. Tájékoztattam Killingert a fülembe jutott 
híresztelésekről. Megkérdeztem, hogy egy román kormányválság esetére milyen 
intézkedéseket tett a német kormányzat, mire a követ kijelentette: “Eddig sem
mit sem tett! De a kormányválság nem is fenyeget, ha mégis bekövetkezne lesz

9 Friessner 47. o.
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elég idő a leszerelésre. A külügyminisztériumunk akkor ide fogja küldeni a meg
felelő embereket, és ők majd rendet csinálnak.” Érdeklődésemre, van-e legalább 
néhány megbízható partnere, akire szükség esetén támaszkodhat, levéltárcájából 
elővett egy papírdarabkát, amelyre ceruzával csupán néhány név volt felírva. Ez 
volt minden.

Mindenesetre az volt a benyomásom, hogy részünkről nagyon naiv módon, 
semmiképpen sem megnyugtatóan foglalkozunk az üggyel. Mindez arra indított, 
hogy lojálisán közöljem Killinger nagykövet úrral: kötelességemnek érzem ag
godalmam haladéktalan jelentését Hitlernek és Ribbentrop külügyminiszternek. 
Bejelentésemet a nagykövet nem nagy örömmel fogadta.”10

Ion Gheorge, az akkori berlini román követ, a következőket írja 
Killingerről: “Romániáról és a román karakterről úgyszólván semmit sem tu
dott.” Killinger éppenséggel ismerte a romániai politikai intrikákat, de “a külön
böző konspirációkat, melyekről beszámoltak neki, egyáltalán nem vette tudomá
sul... Ez az ember akaratlanul is óriási kárt okozott hazájának, és Romániához 
fűződő kapcsolatainak, mivel nem a közeledést, hanem a kapcsolatok elmérge
sedését idézte elő”11

Augusztus 3-án, Friessner a repülőgépen a vezéri főhadiszállásra küldte 
Trotha vezérkari ezredest, vezérkarjának rangidős tisztjét és dr. Lehmann tarta
lékos főhadnagyot, a hadseregcsoporthoz beosztott külügyminisztériumi össze
kötőt, mindegyikük egy levelet vitt Hitlerhez, illetve Ribbentrophoz. Ezekben a 
levelekben lényegében beszámol a Bukarestben tapasztalt aggasztó helyzetről. 
Trotha ezeredes kérte Guderiant, hogy határozottan támogassa Friessner javas
latát, miszerint az egész romániai térség kerüljön Wehrmacht hatáskörbe.

Mielőtt Antonescu marsall augusztus 5-én Hitlerhez látogatott, Keitel 
egyetértett Frissner javaslataival. Antonescu marsall látogatását követően, Keitel 
már kisebb hajlandóságot tanúsított, Románia magatartását megbízhatóbbnak 
ítélte, és kijelentette: Románia életre-halálra kötődik hozzánk, és ő nem hiszi, 
hogy a közeljövőben bármi is előfordulhat. Keitel ezekkel a szavakkal bocsátotta 
el Trothát a hadseregcsoport vezérkari tisztjét: “Maguk csak tartsák a frontot, a 
hátukat majd én biztosítom.” Killenger nagykövet még augusztus 10-én is azt 
jelentette Ribbentropnak, hogy “a helyzet teljesen nyugodt. A Németországgal 
való szövetségnek Mihály király a biztosítéka.”12

Sokat mond Friessner véleménye a magyar-román ellentétről: “A magyarok 
és a románok egyaránt ősellenségei voltak a bolsevistáknak, de -  miként utaltam 
rá -  egymást is megfojtották volna egy kanál vízben. A románok mindenek előtt 
azt nem tudták megbocsátani, hogy a bécsi döntés értelmében erdélyi területek
ről kellett lemondaniuk a magyarok javára. Megütközve tapasztaltam, hogy a két 
nemzet körében mennyire ellenséges indulatok uralkodnak a másikkal szemben. 
Hogyan lehetett ilyen körülmények között eredményes koalíciós háborút viselne,

10 Friessner 55.-56. o.
11 Ion Gheorghe Rumtniens Weg zum Satellafenstaat (Heidelberg, 1953., a továbbiak
ban Gheorghe) 402. о.
12 Friessner 60. о.
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amikor a koalíciós partnerek egyaránt bizalmatlanok voltak és kölcsönösen 
gyűlölték egymást? Abban az esetben, ha az oroszok kikényszerítik a német
román front visszavonását, a román csapatoknak a Kárpátokban elkerülhetetle
nül magyar területre kellett volna lépniük, sőt magyar területet kellett volna vé
deniük. Rendkívül súlyos probléma volt ez akkor.1 ’

A szovjet 2. és 3. Ukrán Frontok 1944. augusztus 20-án román területen 
újabb hadászati jelentőségű támadást indítottak. A jasi-kisinyovi hadművelet 
célja Románia háborúból való kiléptetése és a német-román csapatokból álló 
Dél-Ukrajna Hadseregcsoport szétverése volt. Az utóbbi hadseregcsoport erői 
fedezték a Balkán és a Kárpát-medence felé vezető útvonalakat. A szovjet csa
patok a Keleti-Kárpátok vonulataitól a Fekete-tengerig húzódó német-román 
közös arcvonalat Jasi, Kisinyov és Bengyeri körzetében kívánták áttörni, hogy 
ezek után előrenyomulásukat Bukarest és a Ploesti környéki olajmezők irányá
ban folytathassák.

Miután a Dél-Ukrajna Hadseregcsoporttól korábban már hat páncélos- vagy 
páncélgránátos-hadosztályt és hat gyaloghadosztályt vontak el a Közép- 
Hadsereregcsoport megsegítésére, páncélos-tartalékként csupán a német 20. és 
13. páncélos-, a 10. páncélgránátos-hadosztály, valamint a hiányosan kiképzett 
román Nagy-Románia páncéloshadosztály állt rendelkezésre. Augusztus 13-i 
adatok szerint a 13. páncéloshadosztálynak 41 Panzer IV harckocsija, a 10. pán- 
célgránátos-hadosztálynak 23 rohamlövege, a román páncéloshadosztálynak 
pedig 52 Panzer IV harckocsija és 34 német gyártmányú rohamlövege volt.

R. J. Malinovszkij hadseregtábomok 2. Ukrán Frontjának és F. I. Tolbuhin 
hadseregtábornok 3. Ukrán Frontjának állományában ezzel szemben 1 millió 
314 ezer 200 katonát, 1428 harckocsit és 446 önjáró löveget, 16 ezer löveget és 
aknavetőt, ebből 2307 páncéltörő ágyút és 893 rakéta-sorozatvetőt, valamint az 
5. és 17. légi hadsereg állományában 2200, ebből 1848 harci repülőgépet vet
hettek be.

A szovjetek a hadművelet végrehajtására összesen 10 összfegyvememi had
sereget, egy harckocsihadsereget, hat harckocsi- vagy gépesített-hadtestet, 88 
lövész- vagy légideszant-hadosztályt, három lovashadosztályt, három megerő
dített körletet, öt tüzérhadosztályt, két tengerészgyalog-dandárt, két önálló 
harckocsidandárt, egy gépkocsizó lövészdandárt, egy önjáró tüzérdandárt, 14 
harckocsi- vagy önjáró tüzér ezredet és számos megerősítő tüzéralakulatokat 
vontak össze. A katonák egy része viszont rosszul kiképzett és hiányosan felsze
relt újonc volt, akiket a felszabadított Ukrajnában és az elfoglalt Beszarábiában 
frissen soroztak be.13 14

Közvetlenül a támadás előtt Bukarest parancsára magas rangú román csa
patparancsnokokat vontak ki az arcvonalból, illetve cseréltek le, köztük 
Racovica tábornokot a román 4. hadsereg főparancsnokát. 15 A németek nem 
tudták, hogy a román ellenzék kért az oroszoktól átütő erejű támadást, hogy az

13 Friessner 62. o.
14 Számvéber 88. o.
15 Friessner 66. o.
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átállás megtörténhessék. A védelmi tervek elárulásával, szintén a támadás sikerét 
szolgálták a románok, amire a béketárgyaláson Grogore Gafencu román kü
lügyminiszter mint döntő román érdemre hivatkozott. Rajta kívül főleg Maniu, 
meg a közvetítő Constantin Visioianu -  későbbi vezető román exilpolitikus nyu
gaton -  voltak az árulók.16

Augusztus 20-án reggel, mintegy másfél-két órás tüzérségi előkészület után 
meginduló támadás csaknem az egész arcvonalon, már az első napon jelentős 
szovjet sikereket hozott. Jasitól északnyugatra a német 8. hadsereg jobb szár
nyán harcoló román 4. hadsereg vonalába a szovjet 2. Ukrán Front 27. és 52. 
hadseregének erői már az első napon 30 kilométer szélességben és 16 kilométer 
mélyen betörtek, miután a román a román 5. és 7. gyalogoshadosztályok egy 
része harc nélkül kiürítette állásait. A siker kifejlesztésére a szovjetek a nap má
sodik felében bevetették a 6. harckocsihadsereget is.

A szovjet betörés keleti felén, Jasi térségében a német 10. páncélgránátos- 
hadosztály ellenlökései következtében különösen súlyos harcokra került sor. 
Augusztus 21-én a német páncélgránátos-hadosztály 100-150 szovjet harckocsi
val és önjáró löveggel vívott veszteségterhes harcot, és eközben 40-50 szovjet 
páncélos kilövését jelentette.

A szovjet 52. hadsereg 73. és 48. lövészhadtstének erői az önálló 233. 
harckocsidandár, a 31. páncéltörő tüzérdandár, a 98. nehéztarackos tüzérdandár, 
valamint az 5. légi hadsereg kötelékeinek támogatásával augusztus 21-én elfog
lalták Jasit. A 18. harckocsihadtest délkeleti irányban, a Prut folyó átkelői felé 
folytatta a támadást. A 6. harckocsihadsereg, valamint az 5. gárda- 
lovashadtesből és a 23. harckocsihadtestből létrehozott Sz. I. Gorskov vezérőr
nagy irányította lovas-gépesített csoport déli irányban, a Szeret átkelői és 
Focsani városánál található szűkület felé nyomult előre, hogy megteremtse a 
Bukarest elleni támadás előfeltételeit.

A két szovjet front elsődleges célja a július 18-tól Maximilian Fretter-Pico 
tüzérségi tábornok által irányított német 6. hadsereg Kisinyov körüli állásainak 
bekerítése volt. A 6. hadsereg jobbszámyát fedező XXX. hadtest déli szárnyát a 
szovjetek már az első nap délutáni óráiban 50 páncélossal áttörték. A német 13. 
páncéloshadosztály ellenlökésekkel próbálta megmenteni a helyzetet. A román 
3. hadsereg erői közül a 4. hegyihadosztály vonalát teljes szélességében átgá
zolták, és a román 21. gyalogohadosztályt is kivetették állásából. Bengyeri kör
zetében azonban két német hadosztály több napon át tartotta állásait, mely átme
netileg megakadályozta a szovjet 7. gépesített hadtestet abban, hogy a szűk híd
főből kitörhessen.

16 Reszneki 11. o.
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Augusztus 21-én a szovjetek tovább nyomultak délnyugat felé, miután a 
német 153. tábori kiképzőhadosztályt 717. gránátos ezredét megkerülték 
Volontiritől északra, a 13. páncéloshadosztály 66. páncélgránátos-ezredét pedig 
Festelitánál szétverték. A 13. páncáloshadosztály a támadó szovjet páncélosok-
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kai Popeascától nyugatra felvette a harcot, majd miután a XXX. hadtest erőivel 
közösen 92 szovjet harckocsi kilövését jelentette, átmenetileg megakadályozta 
az áttörést Causanii Noui felé. A szovjetek azonban hamarosan tovább nyomul
tak előre nyugati irányban.17

Augusztus 21-én újabb alapos megbeszélésre került sor Friessner és 
Antonescu között, aminek folyamán Antonescu maradéktalanul egyetértett 
Friessner helyzetmegítélésével és szorosabb együttműködésben állapodtak 
meg.18 A német-román visszavonulást elkésve, csak augusztus 22-én reggel, 
Hitler engedélye után rendelte el. Friessner vezérezredes csapatai a Duna deltája 
és a Prut folyó felé tértek ki, de a szovjetek gyorsan mozgó hadtestei előttük 
birtokba vették az átkelők nagy részét.

Augusztus 23-án este, Mihály király parancsára, a bukaresti királyi palotá
ban letartóztatták Antonescu marsallt. Este 10 órakor a király rádión utasította az 
összes román csapatot, hogy a Szovjetunióval létrejött fegyverszünet miatt 
szüntessék be a harcot.

Az első, telefonon érkező bizonytalan hír este fél kilenckor futott be a Dél- 
Ukrajna Hadseregcsoport főhadiszállására. Friessner megpróbálta menteni a 
menthetőt, és saját szakállára intézkedet, kiterjesztette parancsnoki jogkörét az 
összes román területen lévő német alakulatra.

“Amikor ismeretessé vált az árulás, azonnal felhívtam az alárendeltségem
ben lévő rangidős román tábornokot, Dumiterscu vezérezredest, a román 3. had
sereg főparancsnokát, és a véleményét kértem a bukaresti eseményekről. Dumit- 
rescu idősebb, tisztességes tábornok volt, emberileg nagyon is becsültem, akihez 
addig jó kapcsolat fűzött. Közölte velem telefonon, hogy kormányának eljárása 
teljesen meglepte, de mindaddig, amíg nem kap más utasításokat Bukarestből, 
csak eddigi feladatát teljesítheti. Személy szerint nagyon sajnálja az eseménye
ket, és az a szándéka, hogy megírja a felmentés iránti kérelmét. “Azt azonban ne 
kéije tőlem excellenciád -  tette hozzá -, hogy megszegjem a királynak tett es
kümet.”

Hasonló választ kaptam kérdésemre a román 4. hadsereg parancsnokától, 
Steflea hadseregtábomoktól is, aki augusztus 22,-éig a román nagyvezérkar fő
nöke volt: meg kell várnia Bukarest utasításait, és csak aztán nyilatkozhat. Ő 
azonban előzetesen közli minden tervezett intézkedését, hogy ne okozzon meg
lepetéseket a hadseregcsoportnak. Néhány órája ugyanez a tábornok, vezérkari 
főnökömmel folytatott megbeszélésen azt javasolta, hogy a hadseregcsoport 
képviselője augusztus 24-én keresse fel Madaric tábornokot Bukarestben, és 
tárgyalja meg vele az ellátási problémákat. Steflea még azt is tervezte, hogy 
Antonescu marsallal megbeszéli javaslatunkat: a román 4. hadsereget Tecuci 
mögött vessük be és ott szervezzük meg a védelmet. Mindebből arra következ
tettünk, hogy Steflea tábornokot is meglepte a puccs híre. Őrá és a többi román 
hadseregparancsnokra azonban többé nem számíthattunk.”19

17 Számvéber 89. o.
18 Friessner 76. o.
19 Friessner 89.-90. o.
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Este 11 órakor Frissner felhívta telefonon Hitlert. Hitler egyetértett 
Friessner javaslataival, majd megparancsolta: “Söpörje el azonnal azt az áruló 
klikket, hozzon létre új kormányt”20. Friessner közölte, hogy ezeket a parancso
kat nem lehet végrehajtani. “Akkor hatalmazza fel a legmegbízhatóbb román 
hadseregparancsnokot, hogy alakítson megbízható kormányt.” Friessner közölte, 
hogy utóbbiak nem akarnak együttműködni, illetve megszegni legfelsőbb had
uruknak tett esküjüket. “Egy óra múlva további parancsokat kap.” És ezzel vége 
is lett a beszélgetésnek.

“Teljes bizonyossággal állítható, hogy Hitlert -  kivált az utolsó időszakban 
-  soha nem riasztották meg azok a hírek, amelyek Romániából a fülébe jutottak. 
Szilárd meggyőződése volt, hogy ameddig Antonescu marsall vezeti Romániát, 
nyugodtan alhat. Soha nem nyugtalanították a német nagykövetségről és a kato
nai vagy civil forrásokból származó, tudomására jutott információk, holott né
hány jelentés világosan jelezte, mit szövögetnek Bukarestben.

Másfelől sok ilyen információ el sem jutott Hitlerhez, hanem elakadt a kü
lönböző hivatalokban. Ugyanakkor von Killinger nagykövet beszámolói -  ré
szint tájékozatlanságból, részint presztízsféltésből -  lekicsinyellték a bukaresti 
konspirációs eseményeket, így történt, hogy nem sokkal az államcsíny előtt, 
Killinger azt jelentette: Romániában minden rendben van, és minden ennek el
lentmondó hír a megszokott intrikák és fecsegések túlértékeléséből fakad! A 
Biztonsági Szolgálatnak, Canarisnak, a Wehrmacht Főparancsnokságnak és a 
Külügyminisztériumnak azonban kitűnő egyéb információi voltak. Hitlert csak 
részlegesen tájékoztatták, holott a megelőző intézkedéseket neki kellett volna 
elrendelnie.”21

Éppúgy érthetetlen, miért lepte meg az összeomlás a bukaresti német kato
nai missziót, amely 1940 óta működött Romániában.22

Augusztus 24-én reggel megérkezett a “Führerparancs”, mely elő írta a 
“bukaresti puccs leverését, a király és kamarillájának letartóztatását.” A parancs 
kézhezvétele után még azon a napon Bukarest felé indultak a Luftwaffe Ploesti 
körzetébe telepített légvédelmi egységei: az volt az utasítás, hogy szállják meg a 
város legfontosabb pontjait és állítsák helyre a rendet. Az akció végrehajtására 
Hoffmeyer SS-dandártábornok kapott megbízást, mivel Gersten berg tábornokot, 
aki a német nagykövettel és Hansen tábornokkal, a német katonai misszió veze
tőjével együtt a nagykövetségen volt, cselekvésében akadályozta a nagykövetség 
köré vont román páncélosok “védőgyűrűje”

Amikor a román főhadiszálláson tudomást szereztek a légvédelmi egységek 
megindulásáról, Gerstenberg tábornokot -  aki azt ígérte, megkísérli leállítani a 
Bukarest felé közeledő német légvédelmi alakulatokat -  az új kormány kien
gedte a követség épületéből. Mikor megérkezett a német csapatokhoz, telefonált 
a hadseregcsoport főparancsnokságának és továbbította az új kormány kérését: 
szüntessék be a Bukarest elleni harccselekményeket. Parancsot kapott, hogy

20 Freissner 90. o.
21 Gheorghe 420. o.
22 Tippelskrich Geschichte des zweiten Weltkrieges (Bon, 1951.) 560. о.
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vegye át a Plloesti-harccsoport irányítását. A Bukarest megszállását elrendelő 
parancs változatlanul érvényben maradt.

Sanatescu tábornok új kormánya, melyben Rakovitza, a román 4. hadsereg 
korábbi főparancsnoka töltötte be a hadügyminiszter tisztét, közölte: 
“Amennyiben nem állítják le azonnal a német intézkedéseket, minden németet 
ellenségnek tekintenek.” Augusztus 24-én a reggeli órákban Frissnert felhívta 
Hansen tábornok és kijelentette: von Killinger nagykövettel, dr. Clodius követ
tanácsossal, valamint Gerstenberg tábornokkal egyetértésben az a véleménye, 
hogy saját erőik nem elégségesek Bukarest megszállására és az új kormány félre 
állítására, és hogy az akció bizonyosan kudarcba fullad. Ennek alapján Friessner 
egyenlőre leállította a hadseregcsoport részéről kezdet intézkedéseket és Hitler 
döntését kérte. Hitler azonban ragaszkodott az eredeti parancs végrehajtásához. 
A Bukarest ellen indított akció tehát kudarcba fulladt -  jóllehet Gerstenberg 
tábornoknak nem sokkal előtte még az volt a véleménye, hogy az új kormány 
“csupán maroknyi klikk, és a félelemtől teli a nadrágja”, és hogy a román csa
patok csupán “vékony gyűrűt vontak Bukarest köré”. Még a légi úton szállított 
gyalogság sem tudott javítani a helyzeten.

Hitler most már azt parancsolta, hogy a légierő bombázza Bukarestet, ki
váltképp a királyi palotát. Frissner, vezérkari főnöke Grolman tábornok útján 
ismét felhívta a Wehrmacht - főparancsnokság figyelmét a bukaresti kormány- 
nyilatkozat ama passzusára mely szabad elvonulást ígért minden német csapat 
számára. Kifejezetten aggódtak, hogy a román főváros bombázása kiváltja az 
ellenségeskedéseket valamennyi német alakulattal és hátországban lévő intéz
ménnyel -  kórházakkal, lőszeranyag- és élelmiszerraktárral stb. -  szemben. 
Friessner, hogy késleltesse a bombázás végrehajtását, elrendelte, hogy a 4. légi- 
flottánál ismét vizsgálják meg a feltételeket.

Hitler Göringgel együtt augusztus 23-án este mérlegelte a bombázás lehe
tőségét. Göring telefonált Gerstenberg tábornoknak, a légügyi attasénak. A be
szélgetés során Gerstenberg -  miként korábban is -  bagatellizálta a helyzetet, és 
anélkül, hogy végiggondolta volna a következményeket, szorgalmazta a zuhanó
bombázók bevetését. Göring ezután adta ki a parancsot, Friessnert meg sem 
kérdezték A hatás katasztrofális volt. A román csapatok ezután, olyan parancsot 
kaptak a királytól, hogy minden némettel ellenségként bánjanak, lépjenek fel 
ellenük és fegyverezzék le őket. Ettől kezdve megváltozott a román lakosságnak 
ama részének érzülete is, amely addig nem helyeselte a kormánynak a váltását, 
és még mindig lojalitás tanúsított a németekkel szemben.23

Augusztus 24-én a 2. Ukrán Front 18. harckocsihadtsetének 110. és 170. 
harckocsidandára, valamint a 3. Ukrán Front 4. gárda-gépesítetthadtestének 36. gárda- 
harckocsidandára Leóvó körzetében felvette egymással a kapcsolatot. A német 6. 
hadsereg -  Sztálingrád óta immár másodszor -  Kotovszkojétől nyugatra bekerítették. 
Rajta kívül a 8. hadsereg részeinek a visszavonulási útját is elvágták, és ennél fogva 
összesen öt hadtest 18 német gyalog- egy tábori kiképző-hadosztálya, a 13. páncélos-, 
és 10. páncélgránátos-hadosztály részei, valamint két román gyalogoshadosztály ma

23 Friessner 94. о .
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radványai kerültek katlanba a Prut folyó két -  zömmel keleti — oldalán. A szovjet légi
erő gépei heves támadásokat intéztek a gyűrűben rekedt erők ellen.

A szovjet 46. hadsereg Dnyesztrovszkij körzetében, a Fekete-tengernél egy 
nappal korában bekerítette a román 3. hadsereget, amely augusztus 24-én be is 
szüntette a harcot. A szovjet 5. csapásmérő hadsereg erői aznap birtokba vették 
Kisinyovot. A német 6. hadsereg augusztus 28-tól próbált meg délnyugati irányban, 
Husi felé kitömi a bekerítésből, és átkelni a Pruton. Ebben a szovjet 4. gárdahadse
reg rosszul szervezet átcsoportosítása, illetve a lengyel arcvonalra szánt 5. csapásmé
rő hadsereg elszállítása is segítségül szolgált számára, mely együttesen nem várt rést 
nyitott a szovjet bekerítésen. Augusztus 30-án a német légi felderítés német gyalo
goshadosztályok részeit, mintegy 20 ezer főt már Husitól 48 kilométerre délnyugatra 
észlelte. A szovjetek hamarosan észrevették a hibát, és a rés újbóli lezárására vissza
fordította a 23. harckocsihadtestet. A németek kísérlete ennél fogva szeptember 5-ig, 
a Szeret nyugati partján nagyrészt kudarcot vallott. Csupán a 10. páncélgránátos- és 
a 13. páncéloshadosztály maradványai, illetve néhány kisebb csapat töredék - szov
jet források szerint összesen 25 ezer katona -  tudott kijutni a gyűrűből.24

Augusztus 25-én Románia hadat üzent Németországnak. A román vezérkar 
megparancsolta hadseregeinek, hogy a román kötelékeket azonnal vonja ki a 
német parancsnokságok alárendeltségéből, és a román szárazföldi, légi és hadi
tengerészeti erők minden ellenségeskedést szüntessenek be a szovjetekkel. Visz- 
sza kellett vonulniuk a Focsani -  Brada vonalra, Dobrudzsában pedig a Duna 
torkolatától délre fekvő területekre, méghozzá a megmaradt fegyverzettel. A 
német részről tett lefegyverzési kísérletnek ellenálltak. A román kötelékek elvo
nulásával mindenütt felszabadultak a zsilipek a szovjetek előtt. Ugyanezen a 
napon a románok az ország belsejében is megkezdték az ellenségeskedést a né
metekkel szemben. A Bukarestben tett német ellenintézkedések szervezett ellen
állásba ütköztek, és a fővároson kívül is elkeseredett harcok törtek ki a katonai
lag fontos objektumok körül: Havasalföldön a galaci és bradai Duna-kikötőnél, a 
buzaui vasúti csomópontnál és a ploesti olajvidéken, Dobudzsában a konstancai 
hadikikötő volt a harcok súlypontja.25

A fekete-tenger mentén, főként Konstancában állomásozó német egysége
ket szintén meglepetésként érte a románok átállása. Járműveikkel ők is hatható
san hozzájárultak a Duna-deltában lévő szárazföldi egységek elszállításához. A 
németek Konstancában felrobbantották a “Tirpitz” partvédő nehézüteg lövegeit, 
megsemmisítették a hajójavítót és más kikötői létesítményeket, elsüllyesztették a 
nagyobb vízi jármüveket, majd Ziep tengernagy létrehozta a haditengerészeti 
folyami harccsoportját. A kötelékhez később csatlakoztak rohamcsónakokkal és 
partraszálló hajókkal felszerelt szárazföldi műszaki egységek. A több mint 100 
egységből álló harccsoport elindult felfelé a Dunán.26

24 Számvéber 89. o.
25 Friessner 98.-99. o.
26 Friessner 100. o.
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A szovjet 6. harckocsihadsereg 5. gárda-harckocsihadteste augusztus 27-én el
foglalta az erődnek nyilvánított Focsanit, majd két nappal később a 3. Ukrán Front 57. 
hadseregének önálló 5. gépkocsizó lövészdandára, együttműködve a Fekete-tengeri 
Flottával, birtokba vette a román Konstanca kikötővárosát is. Augusztus 29-ére Ro
mánia keleti részén ezzel összeomlott a német ellenállás. A szovjetek a jasi-kisinyovi 
hadművelet tíz napja alatt igen jelentős sikereket értek el. A két front csapatai mintegy
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300-320 kilométert nyomultak előre, és szétverték a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport 
zömét. 16 német gyalogoshadosztályt és öt hadtest-parancsnokságot megsemmisítet
tek, további öt hadosztályt szétforgácsoltak, csaknem a teljes keleten alkalmazott ro
mán haderőt felszámolták. A megmaradt német kötelékek ezután nyugat-északnyugat 
felé, Magyarország irányában visszavonulva próbálták meg kivonni magukat a harc
ból, és rendezni soraikat.

A német-román hadseregcsoport szovjet adatok szerint megközelítőleg 408 ezer 
lös élőerő-veszteséget szenvedtek el. Ebből a románok saját adataik szerint augusztus 
24-ig 8305 halottat, 24 ezer 989 sebesültet illetve 153 ezer 883 hadifoglyot és átállt 
katonát, vagyis több mint 187 ezer főt veszítettek. A német élőerő-veszteség augusztus 
20. és 31. között a szovjetek összesítése szerint 100 ezer halott és hátrahagyott sebe
sült, valamint 98 ezer hadifogoly volt Friessner vezérezredesnek 1944. szeptember 1- 
jére csupán mintegy 200 ezer katonája maradt.27

A Vörös Hadsereg elszenvedett veszteségei ezúttal -  szovjet mércével mér
ve -  nem voltak különösebben súlyosak. A győztes hadművelet ára “csak” 67 
ezer 130 halott, sebesült és eltűnt katona, az anyagi veszteség mindössze 75 
megsemmisült harckocsi és önjáró löveg, 108 löveg és aknavető, valamint 11 
harci repülőgép volt.

A keleti hadszíntér déli szárnyán a német arcvonalban mintegy 650 kilo
méter széles hézag keletkezett. A német 6. hadsereg szinte teljesen megsemmi
sült, de az ellenállást mégsem szüntette be. A Kárpátokba visszaözönlő német 
csapatroncsokat jórészt a IX. magyar hadtest és a határvédelem erői fogták fel. A 
seregcsoport újjászervezése magyar biztosítás mellett volt csak lehetséges, a 
gyorsan felvonultatott magyar tábori pótalakulatok leple mögött.28 Szeptember 
3-án a hadsereg riadóalakulataiból és visszavonuló csapattöredékeiből szervezett 
harccsoportjai a Székelykeresztúr -  Székelyudvarhely -  Bárót -  Bölön vonalon 
immár a magyarhatár mögött, Magyarbodza körzetében pedig attól délre har
coltak. A német 6. hadsereg e kötelékei ekkor összesen nyolc Panzer II, két 
Panzer III és 10 Panzer IV harckocsival, 17 rohamlöveggel, 14 vadászpáncélos
sal, valamint 18 felderítő páncélgépkocsival rendelkeztek. A 8. hadseregnek 
szeptember 5-én 49 bevethető rohamlövege és 21 vadászpáncélosa volt.29

A szovjet 6. harckocsihadsereg 5. gárda-harckocsihadteste augusztus 29-én 
behatolt Ploesti városába. A 27. hadsereg 3. gárda-légidesszant-hadosztályával 
közösen a harckocsik másnap birtokba is vették a települést. A város környéki 
hatalmas kőolaj- lelőhelyek elveszítése pótolhatatlan nyersanyag kiesést jelentet 
a német ipar és haderő számára. A német fegyveres erőket általános üzemanyag- 
hiány fenyegette, hiszen a Wehrmacht 1944. augusztus végén csupán 327 ezer 
tonna üzemanyag tartalékkal rendelkezett. A kiutalásokat emiatt csaknem ötven 
százalékkal kellett csökkenteni.

A szovjet csapatok bukaresti átvonulásának megszervezésével maga a frontpa
rancsnok, Malinovszkij hadseregtábomok foglalkozott. Augusztus 28-án egy Po-2

27 Számvéber 89. o.
28 Reszneki 12. o.
29 Számvéber 89. o.
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repülőgépen az 53. hadsereg törzséhez repült. Visszafelé jövet Husi délnyugati körzete 
felett repülőgépét találat érte. Malinovszkij megsebesült, és csak a pilóta lélekjelenléte 
mentette meg az életét. Augusztus 29-én és 30-án a szovjet 46. hadsereg egyes alaku
latai már át is vonultak Bukaresten, amelyet a románok szovjet segítség nélkül tisztí
tottak meg a németektől. Augusztus 30-án és 31-én a szovjet 6. harckocsihadsereg, az 
53. hadsereg és a román 1. Tudor Vladimirescu önkéntes hadosztály egységei is bevo
nultak a román fővárosba Sztálin 1944. augusztus 30-án este írásbeli utasítást adott a 
2. Ukrán Frontnak, hogy miután másnap 10 órától csapatai átmeneteinek a román 
fővároson, a lehető leggyorsabban vegyék birtokba Craiova körzetét, amely Buka
resttől mintegy 165 kilométerre nyugatra feküdt. Miután Románia átállt a szövetsége
sek oldalára, a szovjetek jelentősebb harcok nélkül közelíthették meg Magyarország 
délkeleti határait, és érhették el Bulgária határait északi irányból.

Szeptember 6-án reggel a román csapatok, összesen mintegy 264 ezer fő a 2. Uk
rán Front parancsnokságának hadműveleti alárendeltségébe kerültek. A román 4. had
sereg, amely 113 ezer katonából és 12 hadosztályból állt, a Marostól délre, Nagyenyed 
és Marosvásárhely között már súlyos védelmi harcokat vívott a német-magyar erők
kel. A hat hadosztállyal rendelkező 73 ezer 844 fős román 1. hadsereg Nagyvárad és 
Temesvár között, az 56 ezer 212 fős, négy hadosztályból álló önálló 4. hadtest pedig 
Tumu-Severintől délkeletre helyezkedett el. Szovjet források szerint a román hadosz
tályok létszáma 6-10 ezer fö között váltakozott. Harckocsikkal csak kis mennyiségben 
rendelkeztek. A csapatok össztüzérsége 100 tarackból, valamint 480 könnyű lövegből 
és páncéltörő ágyúból állt. A román 1. hadsereget főleg újoncokkal töltötték fel, akik
nek fele harckiképzést sem kapott. A népfölkelők általában 45 éven felüliek voltak.30 
Ezzel az erőkkel kezdte meg magyarországi harcait a román haderő.

Zoltán Novák

Romania ’s taking sides with the Allies

The trust in the final victory of the Germans was to waver in Romania as early as the 
summer of 1943. On August 12, 1943 the Romanian newspaper Porunca Vremi 
openly wrote that Romania would abandon its allies. Deputy Prime Minister Mihail 
Antonescu argued Mussolini into taking up arms against the Germans in July 1943. 
The Mani-group were negotiating in Ankara, the Swedish ambassador in Romania 
coordinated the conditions of an armistice with Madame Kollontaj. The German am
bassador in Bucharest, Killinger had no knowledge of all this. The favourable circum
stances for an switch-over against the Germans were given by the Soviet campaign of 
August 20, 1944. The German ambassador in Bucharest and the army were found so 
unprepared by the unexpected volte-face that they were helplessly watching -  beyond 
a heavy loss in manpower and military equipment -  the switch-over of the whole Ro
manian army.

30 Számvéber 107. о.
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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Tonhaizer Tibor

Hetvenöt esztendeje köttetett a Iateráni szerződés

A francia forradalom történelemre gyakorolt hatása elvitathatatlan tény. Ugya
nakkor az is kétségtelen, hogy a kereszténység újkori és modem kori történetére 
szintén markánsan rányomta bélyegét, amennyiben ez a jelzett hatás -  noha egy
re gyengülő mértékben -  napjainkban is tart. A keresztény egyház létezésének 
majd kétezer éves folyamatában igen gyakran indukálódtak különféle szakadá
sok és viszályok, megemlékezhetünk nem egy külső és belső ideológiai vagy 
éppenséggel radikális fegyveres támadásról. Ami azonban itt a XVIII. század 
végén történt, az minden addigit felülmúlt. Közismert, hogy a jakobinus diktatú
ra időszakában a forradalmi Franciaország képezte az emberi történelem első 
ateista államalakulatát. Az ateista szellemiség mindig is ott lappangott az emberi 
bölcselkedés bugyraiban az antik világtól kezdve a felvilágosodás koráig, de 
sohasem nyert ilyen értelemben intézményes formát. A forradalom a katoliciz
musra, a katolikus egyház középkori eredetű egyetemes világi és szellemi hatal
mára mérte a legnagyobb, a legsúlyosabb csapást. Miután a konvent 1797 au
gusztusára több lépcsőben felszámolta a jakobinus vezetés által hozott 
dekrisztianizációs törvények jelentős részét1, úgy tűnt, hogy ha lassan is, de idő
vel sikerül visszaállítani az eredeti állapotokat. Nem így történt. Róma szemszö
géből nézve a neheze ekkor még hátra volt. Az alkotmányos monarchia, a 
girondi köztársaság és a jakobinus diktatúra idején hozott egyre súlyosabb ren
deletek ugyanis még csak a francia egyház -  s természetesen az itt élő összes 
keresztény -  helyzetét lehetetlenítették el, ami viszont ezután történt, az alapjai
ban rengette meg a pápaság mindaddig szinte korlátlanul élvezett világi és spi
rituális hatalmát (ti. magát a világegyházat).

A belső nehézségeken óriási vérveszteségek árán úrrá levő francia kor
mányzat az 1790-es évek közepén már úgy érezte, hogy „szent kötelessége” a 
forradalmi ideológiát átplántálni más nemzetek tudatába, még azon az áron is, ha 
ezzel lángba borul az egész kontinens. Európa minden zugába el kell juttatni a 
liberális gondolatokat, leszámolva a fejlődést gúzsba kötő feudális merevségek
kel, melynek ideológiai támaszát éppen a pápaság jelentette. A forradalmárok 
ezt a támaszt csírájában akarták megsemmisíteni. Napirendre került magának az 
egyházi államalakulatnak a felszámolása. E feladat végrehajtását Berthier tábor

1 Albert Soboul: A francia forradalom története. Kossuth, Bp. 1974. 330-33l.p.; Fekete 
Sándor. A nagy francia forradalom. Móra, Bp. 1972. 109.p.
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nők vállalta magára, aki 1798. február 15-én csapatai élén megjelent az „Örök 
városban”. Róma megszállása után sor került a köztársaság kikiáltására, s ezzel 
egyidejűleg VI. Pius pápát megfosztották minden világi hatalmától.2 3 Az agg 
egyházfő legapróbb szükségleteit is megtagadták, majd elhurcolták Franciaor
szágba. Leopold von Ranke szavaival élve, valóban úgy tűnt, hogy „a pápai 
hatalom örökre véget ért" ъ Azt a hatalmat, melyet még а VIII. század folyamán 
a frankoktól kapott a pápaság, most mintegy ezer esztendővel később éppen a 
kései leszármazottak, a franciák vették el tőle. Bibliai szóhasználattal kifejezve 
valóban „halálos sebnek” / Jel. 13,3 / tűnt ez a csapás, de néhány esztendő múl
tán kiderült, hogy a seb azért mégsem bizonyult halálosnak, legfeljebb akutnak, 
üszkösödőnek. (A katolikus terminológia szerint égőnek, illetve vérzőnek.).

1801. július 15-én egy nevezetes konkordátum aláírására került sor az új 
pápa, VII. Pius, és az akkor még csak első konzuli tisztet betöltő Bonaparte Na
póleon között.4 A szerződés helyreállította a pápa világi hatalmát az egyházi 
állam megmaradt területén, valamint az állam és az egyház szövetségét Francia- 
országban. A katolicizmus továbbra is uralkodó vallás maradt az ország egész 
területén, de többé már nem számított államvallásnak. Ezzel bevégeztetett és 
szentesítést nyert a trón és oltár szövetségének megszüntetésére irányuló folya
mat. A katolicizmus bár a megsemmisüléstől megmenekült, többé nem helyez
tetett vissza eredeti, középkori jogaiba.5 A franciákkal kötött konkordátum csak 
a kezdő lépés volt. Az 1814-1815-ös bécsi kongresszus azzal a céllal ült össze, 
hogy a győztes hatalmak ismét átrajzolják Európa térképét és véghezvigyék a 
restaurációt. A kongresszus határozata értelmében az egyházi állam csaknem 
teljes egészében visszakapta korábbi területét, és nemzetközi jogi védelmet 
nyert. Egyéb vallási és felekezeti ügyekkel, az egyház és állam viszonyával nem 
foglalkozott a kongresszus, ezt nem tekintették a nemzetközi politika kérdésé
nek. A trón és oltár szövetségét jogilag végleg felszámoló lépés volt, hogy ezt a 
kérdést az egyes tagállamok belügyének nyilvánították. Rómának -  mint világi 
hatalomnak -  később minden állammal a viszonyait külön szabályozó konkor
dátumot kellett kötnie, s ez a korábbiakhoz képest részéről is engedmények sorát 
vonta maga után (polgári házasság, polgári eskü stb).6

Az egyházi állam ettől kezdve az európai konzervativizmus szimbóluma 
lett. Minden erejét arra fordította, hogy élen járjon a liberalizmussal és a polgári 
átalakulással szemben vívott eszmei-ideológiai küzdelemben, amely a koronás 
fők által folytatott fizikai harc mellett bontakozott ki. A középkori hatalom visz- 
szaállításának már nem voltak meg a feltételei, az egyházi állam csak egy volt 
Európa többi állama között. Helyzetét ugyanakkor tovább súlyosbította, hogy a 
század derekán kibontakozó polgári forradalmak, majd az ezek nyomán fellépő 
nemzeti egységmozgalmak újabb lökést adtak a polgári átalakulásnak, az állam

2 Gergely Jenő\ A pápaság története. Kossuth, Bp. 1982. 267.p.
3 Leopold von Ranke ( ford. Horváth Z.): A pápák története. Bp. 693.p.
4 Gergely Jenő\ im. 268.p.
5 Tonhaizer Tibor. Egyetemes egyháztörténelem. SSTF, Bp. 2003. 226.p.
6 Uo. 227.p.
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és az egyház államonkénti szétválasztásának, illetve ezzel összefüggésben a 
modern jogállamok kialakulásának.

Az 1830-as európai forradalmi hullám még érintetlenül hagyta a pápai ál
lamot, mert a forradalmi megmozdulásokat a Szent Szövetség idejében leverte. 
Az 1830-as és 40-es években azonban mind nemesi, mind pedig polgári, sőt 
egyházi körökben is felmerült Italra egyesítésének igénye (Lásd Gioberti apát 
elméletét az itáliai államok konföderációjáról a pápa vezetésével). Az 1848-as 
forradalmi hullám már Rómába is átcsapott. Az események gyors alakulására a 
pápának nem volt befolyása, így hamarosan Nápolyba kellett menekülnie. A 
helyi lakosság kikiáltotta a Római Köztársaságot. A konzervatív erők 1849-ben 
külföldi csapatok bevonásával visszaállították a pápa uralmát, s eltörölték a 
köztársasági államformát. Európa-szerte végbementek azonban -  kisebb- 
nagyobb késéssel -  azok a változások, amelyeket a franciák már az 1789-es for
radalmuk révén véghezvittek. A pápaság középkori pozíciói viharos gyorsaság
gal omlottak össze, ugyanakkor a felvilágosodásból született materialista, szoci
alista eszmeiség egyre termékenyebb talajra hullott a polgárosodó társadalmak
ban, s mindezt tetézte a természettudományok hatalmas mértékű fellendülése.7 
Mindennek a sokkhatásnak természetszerűen reakciót kellett kiváltania a római 
egyházból. Relatíve gyors egymásutánban megszületett a Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatásáról (1854)8 és a pápai csalatkozhatatlanságról (1870)9 szóló dogma. 
Ez utóbbi volt az I. vatikáni zsinat esszenciája, mely zsinat soraiban noha szép 
számban akadtak ellenzői10 a kissé talán idejétmúlt dogmának, az új egyházi 
törvény bejegyzésének lényegileg nem volt akadálya. Az események további 
menetét viszont már maga a történelem alakította.

1870-ben nem csak a fent nevezett zsinat ülésezett. Kitört a francia-porosz 
háború. Ennek kimenetele folytán a vesztes franciák kénytelenek voltak kivo
nulni Rómából. Az olasz király felszólította a pápát, hogy kárpótlás fejében 
mondjon le világi hatalmáról. IX. Pius azonban kijelentette, hogy inkább a vér
tanúságot választja, de nem enged az erőszaknak, fogolynak nyilváníttatja magát 
és bezárkózik a Vatikánba. Ezzel egyidejűleg a pápaság minden ellenségét kiát
kozta az egyházból. Az olasz királyi csapatok 1870. szeptember 20-án bevonul
tak Rómába, és az egykori pápai állam megmaradt területeit is megszállták. Az 
Olaszországhoz való csatlakozást népszavazással döntötték el. Az olasz parla
ment által 1871-ben jóváhagyott garanciális törvény végül kimondta a pápa vilá
gi hatalomtól való megfosztását. Ugyanakkor elismerte őt egyházfőnek, garan
tálta személye sérthetetlenségét, valamint engedélyezte, hogy szabadon létesít
hessen diplomáciai kapcsolatokat. A pápa és a kúria székhelyének a pápai palo
tákat - a vatikáni, lateráni és castelgandolfó-i palotát -  jelölték ki, és meghatá
rozott évi kárpótlási összeget folyósítottak a pápa számára az olasz állam részé

7 Uo. 228.p.
8 Fila Béla -  Jug László: Az egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozási. Örökmécs, Bp. 
1997. 500.p.
9 Uo. 542.p.
10 Szántó Komád: A katolikus egyház története. Ecclesia, Bp. 1988. 371.p.
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ről. A pápa a nevezett épületeken kívül semmilyen fennhatósággal nem rendel
kezett. Róma lett a királyság fővárosa, s az uralkodó székhelye. IX. Pius a tör
vényt elutasította, s élete végéig a Vatikán foglyának tekintette magát. Az 1798- 
ban kapott „halálos seb” tehát tovább üszkösödött 1871-ig, és úgy tűnt, hogy 
ekkor végleg megszűnik a pápaság világi hatalma.11

S valóban, a következő évtizedekben a pápaság nem talált magára. Légüres 
térben mozgott, inkább csak vegetált. Évtizedek teltek el, mire a XIX. század 
végére az egyházat, ha nagy nehézségek árán is, de sikerült kivezetni az elszi
geteltségből. Ez még ekkor távolról sem jelentette a „szellemi világhatalmi stá
tusz” visszaszerzését, vagy akár csak a nemzetközi politikai életben való korábbi 
szerepkör ismételten való betöltését. Ez utóbbi megvalósulását egyébként ki
emelten hátráltatta az olasz állammal szemben tanúsított merev, sőt nyíltan el
lenséges magatartás. A skolasztika, s ezen belül is a tomizmus eszmerendszeré
nek mindenek felé történő emelése12, mely végeredményben a katolikus teológia 
normájává lépett elő, lényegében semmilyen területen nem hozott áttörést az 
egyház számára. Hűen kifejezésre juttatta viszont, hogy az egyház nyíltan szem
befordul mindennemű modernista törekvéssel, és híveit is erre buzdítja. Nem 
volt ez másképp az I. világháború éveiben sem, amikor is az elszigeteltség újból 
visszaállt az 1870-es évek szintjére. A katonai tömbök közötti pápai közvetítésen 
alapuló békepolitika 1917-ben teljes kudarcot vallott, amit XV. Benedek is 
kénytelen volt elismerni bíborosai előtt tartott karácsonyi beszédében.13 A hábo
rú még egy nem várt fordulatot is hozott, mely részben segítette, másrészt vi
szont kifejezetten hátráltatta a következő évtizedek egyházpolitikáját: a kommu
nizmus eszmerendszere intézményes formát öltött. Az új ideológia kiteljesedé
sével, illetve annak képviselőjével, a Szovjetunióval a demokratikus berendez
kedésre törekvő új és régi államok, de nyilván maga az egyház sem tudott mit 
kezdeni. Reálisnak tűnt az a veszély, miszerint a kommunista államhatalom még 
a kereszténység írmagját is megsemmisíti a rendelkezésére álló területen, ép
púgy, mint a jakobinusok a XVIII. század végének Franciaországában. Ezt a 
lehetőséget még akkor is potenciális pozícióvesztésként lehetett megélni, ha 
egyrészt a nagy skizma következtében a pápaság már régen nem gyakorolt szel
lemi hatalmat a keleti kereszténység felett, másrészt pedig a kommunizmus to
vábbi nyugati irányú térhódítása -  akkor még -  nem feltétlenül volt magától 
értetődő. Ráadásul tovább nehezítette a helyzetet, hogy a központi hatalmak 
veresége és széthullása nyomán elvesztek a pápaság hagyományos konzervatív 
politikai partnerei, amelyekben a trón és az oltár tradicionális szövetsége meg
valósult.14

Mindebből következően megérni látszott a helyzet arra, hogy az egyház 
bármi áron is, de visszaszerezze az idők sodrában elvesztett hatalmának legalább

11 Tonhaizer Tibor im: 231 .p.
12 Török József. Egyetemes egyháztörténelem II. Szent István Társulat, Bp. 1999. 238- 
239.p.
13 Gergely Jenő: im. 332.p.
14 Uo. 335.p.
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egy részét. Ehhez első körben ellenfelével, az olasz állammal kellett kompro
misszumot kötnie. S, hogy az idők hívó szavát XI. Pius milyen mértékben meg
értette, azt mi sem mutatja jobban, mint az 1922. december 23-án kibocsátott 
Ubi arcano Dei kezdetű enciklikája. Az enciklika tömören megfogalmazva azt 
fejtegette, hogy amennyiben az államhatalom -  nevezetesen az olasz állam -  
teljes szabadságot biztosít az egyház számára a társadalom rekrisztianizálásához, 
úgy cserébe az egyház is támogatni fogja az államot a rend helyreállításában és 
megszilárdításában.15

A kezdeményezés meghallgatásra, sőt megértésre talált az új rendszer ille
tékeseinél. Mussolini átlátta, hogy a pápaság megnyeréséhez nem kell sok, de a 
rendszer annál többet nyerhet vele, vagyis mindenképpen elérkezett a Vatikánnal 
való megbékélés ideje. A diktátor abban reménykedve, hogy némi engedmény 
árán képes lesz rendszere számára megnyerni a katolikus hívek tömegeit, egy sor 
pápabarát rendeletet vitt keresztül a törvényhozáson. A vallásoktatás már 1923 
elején kötelezővé vált, amit a különféle szabadkőműves páholyok beszüntetése 
követett. Hamarosan visszaállították a feszületeket az ország valamennyi isko
lájában és tárgyalótermében, emelték a papok javadalmazását, a papneveldék 
növendékeit pedig mentesítették a kötelező katonai szolgálat alól. Mussolini 
annak érdekében, hogy végleg megnyerje XI. Pius bizalmát, még a katolicizmus 
államvallássá tételét is kilátásba helyezte. Az ígéretek azonban - bár önmaguk
ban véve szépen hangzottak és igen biztatóak voltak -  csak írásban lefektetett 
szerződés formájában értek valamit. Márpedig az un római kérdés megoldása a 
20-as évek derekára mind sürgetőbbnek mutatkozott. A tárgyalások 1926 nyarán 
gyakorlatilag megindultak, de végső rendezésre még közel három esztendeig 
várni kellett. Nem kevesebb, mint 110 alkalommal találkoztak egymással a fe
lek, a megbeszélések pedig alkalmanként nyolc-tíz órát is igénybe vettek16, ami 
jól mutatja a kérdés hallatlan jelentőségét. (Csak zárójelben jegyezzük meg, 
hogy a Vatikánnal folyó tárgyalások vezetését 1929 januárjától már személyesen 
a diktátor vette át.).

A szerződést végül vatikáni részről Pietro Gaspard biboros államtitkár, míg 
az olasz állam részéről maga Benito Mussolini miniszterelnök írta alá 1929. 
február 11.-én. Az aláírás pillanatában úgy tűnt, hogy az un. lateráni szerződés 
mindkét fél számára megnyugtató módon rendezi a visszás helyzetet, s mintegy 
garanciát biztosít a korábban tett ígéretek beváltására. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint hogy „ez a szerződés az alapja ma is a Vatikán és az olasz álam 
kapcsolatrendszerének, ha némely kérdésben a nyolcvanas években módosították 
is azt valamelyest ”17.

Egy mértékadó katolikus kiadvány így jellemezte a az új helyzetet hat esz
tendővel a szerződés aláírása után: „A lateráni szerződés ( amely 1929-ben kö
tetett az olasz állam és a Szentszék között ) nem tisztán belső, olasz ügy, sőt a 
nemzetközi jogéletben és jogfejlődésben a legnagyobb jelentőségű mozzanat a

15 Uo. ЗЗб.р.
16 Török József, im. 277.p.
17 Szerdhelyi Csongor. Állam az államban. Új ember, 2004. feb. 15.
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világháború óta. A Szentszék és az olasz álam között megtörtént kiegyezés nem
csak belső olasz vonatkozásban tüntette el a római kérdést, hanem az megszűnt 
égő sebe lenni a világegyháznak. A nemzetközi jogban pedig a Szentszék senkitől 
kétségbe nem vonhatóan elfoglalta azt a helyet, amely megillette és megilleti”,18

Évtizedekkel később majdnem ugyanezen kifejezéssel illette Szántó Konrád 
a világegyház addigi helyzetét, mely kifejezés kis híján ugyanaz, mint a bibliai 
megfogalmazás (ti. a „halálos seb”): ,A római kérdés XI. Pius pápa 1929-es 
megegyezéséig vérző sebe maradt az olasz állam testének”.19

De vizsgáljuk meg konkrétan, hogy miről is van szó. Amikor lateráni szer
ződésről beszélünk, akkor valójában többes számot kellene használnunk, hiszen 
több okmány egyidejű aláírására került sor. Az első okmány magát az alapszer
ződést tartalmazza. Ez mondja ki, hogy a pápa személye sérthetetlen, a Vatikán 
állam pedig szuverén világi hatalom. A mindenkori pápának joga van követeket 
küldeni más államok területére, illetőleg követeket fogadni azokból. Az egyház
fő még egy esetleges háborús konfliktus esetén is jogot kapott a zavartalan kül- 
kapcsolatok önálló bonyolítására, ami igazából 1943 folyamán vált felbecsülhe
tetlen értékké.20 Ebben a pápaság megnövekedett tekintélyének is szerepe volt. 
Kari Heussi értékelése szerint: ,A háborús pusztításoktól Róma sokkal keveseb
bet szenvedett, mint a többi olasz város, bizonyságául annak a nagy tekintélynek, 
amely a pápát a világban övezte. "21

Cserébe a pápa elismerte Olaszországot Róma fővárossal, valamint a 
savoyai uralkodóházat.

A Vatikán joghatósága alá tartozik három olyan palota is, mely formailag 
nem található az állam területén, de ugyanez érvényes a többi egyházi ingatlanra 
(hivatalok, oktatási intézmények) is. Az alapszerződés ugyanakkor szabályozta a 
vatikáni állampolgárok jogviszonyát, rendezte az igazságszolgáltatást, s ami még 
kiemelten fontos: biztosította a pápaválasztás feltétlen szabadságát. Lényegében 
kimondhatjuk, hogy ezzel mintegy fél négyzetkilométernyi területen restaurálták 
az egyházi államot, vagyis a pápaság ismét világi hatalomhoz jutott.

A másik lateráni okmány a pénzügyi kérdéseket tisztázta. Ennek értelmében 
a Vatikán egyszeri kárpótlási összeget kapott az olasz államtól mindazon veszte
ségek fejében, amelyeket az egyház részben az olasz állam megalakulása, rész
ben pedig a későbbi államosítások miatt szenvedett el. A kárpótlás két részből 
tevődött össze. Az egyik részt egy vissza nem térítendő támogatás, míg a mási
kat egy hosszú lejáratú és viszonylag alacsony kamatozású hitelfolyósítás jelen
tette. Konkrétan arról van szó, hogy az olasz állam kötelezettséget vállalt 750 
millió olasz líra kifizetésére a Vatikán javára, amivel egyidejűleg 5%-osan kon
szolidált államkölcsönt utalt át 1 milliárd líra értékben.

18 Pozlovics Iván: A lateráni szerződés, a Szentszék nemzetközi jogi helyzete. Szt. István 
Társulat, Bp. 1935. 8,p. Az előszó szerzője: Túri Béla, akitől a nevezetes kifejezés, „égő 
seb” is származik.
19 Szántó Konrád: im. 366.p.
20 Diószegi István (szerk.): 20. századi egyetemes történet I. Korona, Bp. 1997. 359,p.
21 Kari Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris, Bp. 2000. 523.p.
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A harmadik szerződés volt a tulajdonképpeni konkordátum a két fél között, 
amelyik lezárta a hosszan elhúzódó római kérdést. Ennek értelmében 44 cik
kelyben hihetetlen aprólékossággal szabályozták az állam és az egyház viszo
nyát. A legfontosabb pontként értékelhető, hogy a konkordátum a katolikus val
lást ismét államvallásnak nyilvánította. Olaszország területén - bizonyos érte
lemben - az egyház visszaszerezte korábbi státusát, mindamellett világi hatalma 
nyilván csak a Vatikán államra terjedt ki. Az érsekek és püspökök kiválasztásá
nak joga teljes mértékben az egyházfőt illette, aki a világegyház minden részével 
szabadon érintkezhetett. Az egyházi személyek ezentúl mentesültek mindenne
mű katonai szolgálat alól, ami óriási kiváltságnak számított a következő világ
égés hajnalán. Engedélyezték a vallási egyesületek (köztük az Actio Catholica) 
működését is. Elismerték az egyházi házasságkötés polgári érvényességét. Az 
elemi és középiskolákban bevezették a kötelező vallásoktatást.

Kompromisszumokat az egyháznak is kötnie kellett. A felszentelt egyházi 
vezetőknek esküt kellet tenniük az államfő előtt, s a mini államnak abba is bele 
kellett törődnie, hogy a szerződésben véglegesen lemond a korábban már sze
kularizált javairól. Cserébe viszont az egyházi vagyon teljes adómentességet 
élvezett. Mindezeket mérlegelve XI. Pius így kommentálta az eseményeket: 
Jtália visszakapta Istent és Isten Itáliát”22.

Az új állam alkotmánya 1929. június 7-én látott napvilágot. A Vatikán vé
delmét ettől kezdve szimbolikusan a nagy múltú svájci gárda látta el, melynek 
természetesen a létszáma is erősen megfogyatkozott, illetve korlátozva lett.

Ettől eltekintve mégis nyugodtan kimondhatjuk, hogy a halálosnak látszó 
seb 1929-ben begyógyult, s az immár ismételten világi hatalommal bíró pápaság 
a -  diplomáciai -  tettek mezejére léphetett. Nem véletlenül fogalmazta meg 
Szerdahelyi Csongor az alábbiakat: „Összességében tehát elmondható, hogy a 
hetvenöt évvel ezelőtt megszületett lateráni szerződés a szentszéki diplomácia 
talán legnagyobb XX. századi eredménye. Kiállta az idők próbáját, és jelentős 
mértékben hozzájárult a világegyház központjának megújulásához, egyetemes 
lelkipásztori hivatása elsődlegességének érvényesüléséhez. Bebizonyosodott, 
hogy az egyház számára biztosított szinte szimbolikus méretű államiság nélkü
lözhetetlen, ugyanakkor elegendő is a pápa teljes mozgás és cselekvési szabad
ságának garantálásához, és nem von el felesleges energiákat az egyház legfőbb 
küldetésétŐT23 24.

S, hogy ez mennyire így van, azt mi sem tükrözi jobban, mint Gergely Jenő 
rövid, tényszerű értékelése: ,y4 megegyezés az olasz állam és a pápa között való
ban történelmi jelentőségű volt. Az 1870 óta tartó viszályból a pápaság elvi en
gedmények nélkül került ki. A fasiszta állam komoly árat fizetett azért, hogy 
konkrét politikai tőkét kovácsolhasson a megegyezésből, ami kétségkívül hozzá
járult Mussolini helyzetének megszilárdulásához. Az 1929. májusi választásokon 
a fasiszták nagyarányú győzelmet arattak.”2*

22 Török József, im. 277.p.
23 Szerdahelyi Csongor: Állam az államban. Új ember, 2004. feb. 15.
24 Gergely Jenő: im. 345.p.
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Katolikus részről Szántó Konrád is kénytelen elismerni, hogy a „szerződést 
... a pápa a fasiszta olasz államhatalommal kötötte, s ezáltal a fasiszta rendszer 
megerősödését is előmozdította ”25 26.

Mindkettőjüknél radikálisabban fogalmazza meg nézeteit Dave Hunt, aki a 
következőképpen értékeli az újonnan előállt helyzetet: „Semmi kétség, hogy a 
római katolikus egyház emelte hatalomra Mussolinit. Hogy a lateráni egyezmény 
létrejöjjön, a pápa felkérte a katolikusokat, hogy tartózkodjanak a politikai élet
ben való részvételtől (ugyanis sokan közülük szocialista beállítottságúak voltak 
és korábban aktívan felléptek Mussolini és fasiszta pártja ellen) és támogatásá
ról biztosította Mussolinit. A pápa olyan határozottan tette Mussolinival rokon
szenvező kijelentéseit -  azt mondta például, hogy „Mussolinit a Gondviselés 
küldte” -, hogy a katolikusoknak nem volt más választásuk, mint az, hogy a 
fasiszta diktátort támogassák. Enélkül a támogatás nélkül Mussolini nem került 
volna hatalomra és talán a történelem is másként alakulhatott volna.”16

Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a Vatikán -  többek között - a náci Né
metországgal is konkordátumot kötött, méghozzá nem sokkal Hitler hatalomra 
kerülése után. A birodalmi konkordátumot 1933. június 20-án írták alá. Német 
részről Papén, az egyház részéről pedig Pacelli bíboros, több mint egy évtizedes 
huzavonának adva ezzel alapot. Ezen időszakban hol az egyik, hol pedig a másik 
fél volt kénytelen engedni, meghátrálni -  többnyire nyilván az egyház - , de bi
zonyos esetekben, ha mindkét fél érdeke úgy kívánta, kompromisszumok kötésé
re is sor került. Ezek az elvi kompromisszumok már sok esetben az opportuniz
mus határait súrolták, s az egyház részéről idővel legalább annyi magyarázko
dásra adtak okot, mint később a szocializmusban az un. békepapság működése.

A XX. század egyháztörténelmének e nem túl dicső fejezete csak a világ
háború után ért véget. A fasizmus és nácizmus ugyan elbukott, de a legfőbb 
rémként számon tartott kommunista ideológia nem hogy visszaszorult volna, 
hanem tovább terjeszkedett, s ráadásul nyugatra. A Vatikánnak nem véletlenül 
kellett új szövetségest keresnie.

,fdl. Pius látványos fordulatot hajtott végre a korporativ, tekintélyuralmi 
diktatúráktól a polgári, avagy - ahogy a keresztény pártok nevezték -  a keresz
ténydemokráciához. XII. Pius most már az erős és győztes Egyesült Államokban 
látta azt a tényezőt, amely a fasiszta hatalmak kiesésével keletkezett űrt nemzet
közileg ki tudja tölteni, és ellensúlyozni képes a Szovjetunió megnövekedett nem
zetközi katonai-politikai erejét, s végül gátat tud emelni a világméretű forradal
mi folyamatnak”27 -  fogalmazza meg Gergely Jenő.

„1945 után a világpolitikai események még tovább gyorsultak... Az 1950-es 
években az amerikai Kongresszus még elhatárolódott attól, hogy a Vatikán ál
lam és az USA között diplomáciai kapcsolat létesüljön, hiszen ez a lépés -  egy 
vallási hatalom politikai tényezőként való elismerése -  ellenkezett az amerikai 
alkotmány 1. sz. kiegészítő pontjával. Ami azonban az 1950-es években még

25 Szántó Konrád: im. II. k. 540.p.
26 Dave Hunt A fenevadon ülő asszony II.k. Előszó, Bp. 1995. 367.p.
27 Gergely Jenő\ im. 358,p.
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lehetetlennek tűnt, néhány évtizeddel később már semmilyen figyelemre méltó 
ellenállást sem váltott ki. Ronald Reagan elnöksége idején (1984-ben) a Vatikán 
és az Egyesült Államok felvették a diplomáciai kapcsolatot. A zarándok atyák 
által alapított protestáns nagyhatalom (ahol egyébként ma már a lakosság közel 
egynegyede katolikus) a XX. század végére világi hatalommal bíró szuverén 
tényezőnek ismerte el a pápaságot. ”28

S mivel ez a lépés bizonyos értelemben nem pusztán csak kiegészítette, de 
az USA gazdasági-politikai hatalmánál fogva jóval meg is haladta a lateráni 
megállapodás kereteit, illetve célkitűzéseit, így döntő jelentőséget kell neki tu
lajdonítanunk a kommunista világrend összeomlásának előestéjén. A jelentősen 
összezsugorodott, de valójában mégis csak restaurált pápai állam most már való
ban a modern nagyhatalmak által is elismert szuverén -  hatalommal bíró -  álla
mok sorába emelkedett. Garzo Ferenc így ír erről egy cikkében: jelekből ítél
ve az évezred vége felé jó l látszik a vatikáni stratégia: levetni a múlt korlátozó 
nyűgeit (pápai bocsánatkérések a múlt bűnei miatt), újra egyesíteni a korábbi 
szakadások eredményeként ma még szembenálló keresztény erőket (a párbeszéd 
szorgalmazása az ortodox egyházzal), szoros lelki és akcióegységet teremteni 
más vallásokkal, ezáltal pedig magát a Vatikánt szalon és ütőképes világpolitikai 
szervezetté alakítani ”.29

A tekintélyes külföldi katolikus hetilap ugyanakkor mindezekről a követke
zőképpen fogalmaz: ,(Ne féljetek, nyissátok meg az ajtókat Krisztus előtt! ’’ -  ez 
volt az a felhívás, ami Karol Wojtyla (11. János Pál pápa) beköszöntő beszédé
ben elhangzott. Nem csupán egy hatásos jelmondat, hanem akcióterv volt ez a 
felhívás. Kinyilvánította, hogy a pápaság vitába fog szállni a modern társada
lommal, nyíltan ellentmondva annak a liberális feltevésnek, hogy a vallás a pri
vát szféra keretei közé utalható. Kijelentette ugyancsak e beszédében, hogy az 
államhatárok, a gazdasági és politikai rendszerek, a kultúra, a civilizáció és a 
fejlődés hatalmas területei meg kell, hogy nyissák magukat Krisztus megmentő 
hatalma előtt. ...A pápa missziós terveit támogatta közvetlen személyisége és 
kiolthatatlan dinamizmusa, mellyel az egyház térképét a Föld utolsó felfedezet
len sarkáig terjesztette ki... A vatikáni diplomácia ennek eredményeképpen példa 
nélküli szintre fejlődött: ahol 1978-ban 89 nunciatúra volt (pápai diplomáciai 
képviselet), ott most 167 szentszéki képviselet létezik, ugyanennyi országban... A 
pápát most is, mint Vili. Bonifác idejében mind a politikai, mind a lelki szférá
ban az uralkodók ítélőbírájának tekintik... Ez a kor követelményeihez igazítja és 
feléleszti Nagy Gergely pápaságának igényeit, miszerint a pápának egy rendsze
ren kívüli uralkodónak kell lennie... ”30

Talán nem túlzás kimondani, hogy ez a hihetetlenül gyors fejlődés nem vál
hatott volna valóra az 1929-ben megkötött lateráni szerződés nélkül. E hetvenöt 
esztendő alatt ugyanis vitathatatlanul gyors tempóban szerezte vissza mind a 
spirituális, mind pedig világi pozícióit a római egyház, amiben két tényező ját

28 Tonhaizer Tibor. im.250-251.p.
29 Garzo Ferenc. Diplomáciai erejét próbálja a pápa. Népszava, 1998. június 18
30 Giancarlo Zizola: A pápa hatalma. The Tablet, 1998. október 17.
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szik jelentős szerepet. Egyrészt a II. vatikáni zsinat révén végbement belső meg
újulás, másrészt pedig a kommunizmus összeomlása.

Az az egyik baloldali politikus szájából elhangzó, s egyébként igen nagy 
belpolitikai vihart kavart kijelentés, miszerint: ,yl Vatikán Brüsszel hivatalain, 
plenáris és bizottsági ülésein keresztül... egész Európát le akarja nyúlni és be 
akarja kebelezni, méghozzá elképesztő gyorsasággal és agresszivitással ”31 már 
csak az eddigiekben feltárt különféle -  nem kifejezetten klérusbarát - kijelenté
sek legszélsőségesebb interpretációját képezi. Ugyanakkor ezt sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, amennyiben széles horizonton, több oldalról kívánjuk megvizs
gálni a legaktuálisabb nézeteket.

A történésznek azonban nem feltétlenül dolga, hogy az egymásnak sok
szor ellentmondó vagy éppenséggel kampánygyanús vitákban a döntőbíró szere
pét játssza. A jövő kutatása főleg nem reá bízatott. A pro -  és kontra -  ti. kon
zervatív és liberális -  érvek, vélemények felvonultatása után marad számára a 
józan, tárgyilagos, a realitások talajáról kiinduló helyzetértékelés, mely a jelen 
tanulmány szerzőjének tollából nagyjából így hangzik: Az 1990-es évek elejétől 
kezdve a „kommunizmus réme” már nem fenyegeti a világot, a pápaság pedig 
ebből következően ismét új célkitűzéseket fogalmazott, illetve fogalmaz meg 
napjainkban is. A jelek szerint a római egyház most már egy valóban egységes 
új világrend megteremtésén munkálkodik32, s ehhez a lateráni szerződés min
denképpen szilárd kiinduló alapot biztosított. Be kell látnunk ugyanis, hogy a 
nemzetközi érdekérvényesítés terén más lehetőségei voltak és vannak valamely 
egyháznak, mint egy államalakulatnak, még ha az mégoly kicsiny is. Ugyanak
kor azt is észre kell vennünk, hogy a jelzett folyamatban potenciálisan az a ve
szély rejlik, hogy idővel a spirituális és a politikai hatalom -  mint a történelem 
során annyiszor -  ismét összekovácsolódhat. Az új világrend létrehozásának 
mikéntjéről ma még legfeljebb csak sejtéseink lehetnek, de az bizonyos, hogy a 
gyakori pápai találkozások a világ csaknem minden államának vezetőivel, vala
mint a keresztény értékeknek az Európai Unió alkotmányában való tántorítha
tatlan megjelenítési szándéka egyértelműen ebbe az irányba hatnak. Ez vitatha
tatlan tény. Nem tekinthetjük megalapozatlanoknak a vallásszabadság ügyét 
védelmezni szándékozó politikusok, civil személyek aggodalmait. Már pedig 
egy kicsit alaposabban átgondolva az emberiség történelmét, miért is állíthat
nánk teljes bizonyossággal, hogy nem kelhet életre a múlt, főleg ha igazat adunk 
a bibliai Salamon királynak: „Ami volt ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami tör
tént ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt”. (Pré
dikátor könyve 1:9).

31 Hetek, 2004. március 12.
32 Lásd erről: Ham Kürtg: Világvallások etikája. Egyházfórum, Bp. 1994.
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Tibor Tonhaizer

The L ateran  Treaty was s ign ed  seven ty-five yea rs  ago

The 75-year-old Lateran Treaty was an important milestone in the history of 
modem katolicism. It provided such rights for the Catholic Church which pa
pacy had lacked in the previous six decades. The important event, which had 
taken a long time to prepare, was slightly overshadowed by the fact that exer
cising the old rights of the church was guaranteed by the Italian Fascist regime. 
The treaties, though it has been criticised by many, is still valid with minor 
modifications. We have only vague ideas about the possible mission of its con
tent and message in the course of history.
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