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Ajánlás

Az igazságosság lényege Platón időtálló következtetése szerint abban van, ha 
ki-ki teszi a dolgát, azt, amihez valóban ért, amit megtanult, és nem okve-
tetlenkedik olyasmibe, amihez vajmi köze sincs. Magyarán helytáll ott, ahol 
legjobb tudása szerint hozzáértően tenni tud. Így lehetnek az államnak és 
a  hazának szilárd alapjai. Egyszerű, magától értetődő intelem, mégis ritka 
az a tudományos alázat, amely e nemes cél elérésére sarkall, és nem hajszol 
ködös, bizonytalan távlatokba. Az Eötvös Collegium történész tagjainak kifo-
gástalan tudományos helytállása, a példa, amelyet immár e harmadik kötettel 
is mutatnak, valamennyi szakunk számára követésre érdemes. Az igazga-
tó akkor végzi a kötelességét, ha ehhez a munkához a feltételeket biztosítja, 
a Collegium érdemes kezdeményezéseit támogatja, és a sikerhez vezető utat 
megnyitja. Merjünk valamennyien ezen az úton nemcsak elindulni, hanem 
végig is menni. E kötet nemcsak tartalmában, hanem formájában is méltó 
a Collegiumhoz. Soha ne adjuk alább a mércét, és tehetségünkhöz mérten 
küzdjünk és dolgozzunk a legnemesbekért! Kívánom, hogy e tanulmánykötet 
vezérlő csillaga legyen a magyar egyetemi ifjúság tudományos törekvéseinek. 
Megtiszteltetés, hogy a Collegium megalkuvást nem tűrő ifjúságát tudomá-
nyos előmenetelében – Dei gratia – szerényen segíthettem.

Horváth László
igazgató





Lectori salutem!

 
A közelmúlt és a jelen minden bizonnyal egyik legmeghatározóbb kifejezése 
a válság. Károsnak ítélt társadalmi változások, folyamatok kaleidoszkópjának 
gyűjtőneve ez a kifejezés – amelynek elsősorban pénzügyi, politikai aspektu-
sai kerülnek a figyelem és így a megoldásra tett kísérletek fókuszába. A mind-
ezek mellett – mindezek mélyén – szétmálló morál és kultúra nehézségeivel 
szembenézni csak jóval szűkebb és eszköztelenebb csoport hajlandó. 

Jelen kötet megszületése sem lehetett mentes a válság hatásaitól, akár 
az  alapot jelentő konferencia hagyományainak megkérdőjelezésére, akár 
a  megszerkesztés időtartamát rövidre – talán tanulmányok kimaradását 
okozóan rövidre – szabó financiális nehézségekre gondolunk. E kötet beve-
zetésének alaphangját azonban mégsem a válság, hanem ellenkezőleg, a bő-
ség határozza meg. 

A 2011. május 6. és 8. között rendezett XII. Eötvös Konferencia történeti ülé-
sén az Eötvös Collegium Történész Műhelyének tagjai és más szervezeti keretek 
között alkotó pályatársaik összesen huszonegy előadásban mutatták be – gyak-
ran szemináriumi dolgozatok, pályamunkák, szakdolgozatok alapjául szolgá-
ló – kutatásaikat. A száraz számadatnál szemléletesebben mutatja e közösség 
alkotói lendületét, hogy az ülés utolsó előadására az éjszakába nyúló „túlórá-
zás” ellenére sem jutott idő. A konferencia szekciói – régészet-művészettörténet, 
egyháztörténet, kora újkor, új- és jelenkor, collegiumtörténet – között került sor 
a Memoriae commendamus. Tanulmányok a XI. Eötvös Konferencia Történeti 
üléséről című kötet bemutatására, amelyet Borsi-Kálmán Béla méltatott.

A történeti ülés előadásain alapuló tanulmányok képezik jelen kötet gerincét 
is, meg kell említenünk azonban néhány különbséget. Hét szerző munkáját 
nem találjuk meg a tartalomjegyzékben – ezekből több máshol került 
közlésre. A fogyatkozás ellenére mégis húsz tanulmány olvasható a kötetben. 
Szomorú szívvel adtuk közre tragikus hirtelenséggel elhunyt hajdani 
kollégánk, Vitányi Péter egyetlen elkészült írását. Az interdiszciplinaritás 
collegiumi hagyományaihoz híven a történelem, illetve a klasszika-filológia 
és a  földrajztudomány határterületeihez tartozó három tanulmány kapott 
helyet a kötetben. Műhelyünk két tagja pedig egy-egy korábban publikálatlan 
kutatásának eredményeivel növelte a gyűjtemény értékét.
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Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ebben a kiegészített állapotában is távol 
van ez a kötet attól, hogy a Történész Műhely tagságának akár csak egyévi 
tudományos teljesítményét a teljesség igényével bemutassa. Csak szemezgetés 
ez abból a bőséges termésből, amelyet a XXX. OTDK bírálóbizottságai 
nagyszámú helyezéssel jutalmaztak, és amely lehetővé tette ebben az évben 
az önálló műhelykiadványok második sorozatának megindítását. Szintén 
öröm, hogy jelen gyűjteménynek nem hagyományt kell teremtenie, hanem 
hagyományt folytatnia, hiszen saját sorozatának immár harmadik, még 
bővebb, még sokszínűbb darabja ez, és az alapjául szolgáló történeti ülés is 
a fiatal történészek egyre szélesebb körét képes megszólítani. 

A válság kontextusában azonban jóval több ez a kötet, mint alapos merítés 
a kutatói buzgalom tiszta forrásának vízéből. A húsz tudományos pálya első 
lépései – egyben az érték- és kultúrapártoló társadalmi szerepvállalás első 
momentumai is. Reménykeltő bizonyítékai annak, hogy a felelős értelmiségi 
alkotás utánpótlása, személyekben és intézményekben egyaránt, jelen 
van, helytáll, és a társadalom megtorpanása, egy helyben járása nem szegi 
munkakedvét. Kívánjuk a szerzőknek, hogy a jövő (ki)útkeresésében álljanak 
készen a pályájukkal járó szerepek felelős betöltésére éppolyan buzgalommal, 
mint amilyen írásaikból tükröződik. Egyúttal bízunk benne, hogy ez 
a  teljesítmény is egy érv lehet az Eötvös Collegium örökségének naprakész 
szükségessége és továbbvitele mellett. Ezek szellemében, elismerésként és 
útravalóul nyerte a kötet a Helytállás címet.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Farkas Zoltánnak, a Történész Mű-
hely vezetőjének, Horváth Lászlónak, a Collegium igazgatójának, illetve Ara-
tó Györgynek, műhelytitkárnak a meg nem szűnő segítségért, támogatásért. 
Köszönettel tartozunk collegista és nem collegista barátainknak is: az idegen 
nyelvű absztraktok elkészítéséért, ellenőrzéséért Arató Annának, Riba Júliá-
nak és Kovácsik Antalnak, a korrektúrázás során nyújtott segítségért pedig 
Boa Krisztának, Bojtos Anitának, László Lillának, Várady Tímeának és Pál 
Zoltánnak.

Eötvös Collegium, 2012. március 30.

A szerkesztők
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Toronyi Alexandra

Tiszabura-Bónishát szarmata kori 
településrészlete

Tanulmányomban a Nagykunsági-víztározó építését megelőző, Tiszabura-Bó-
nisháton végzett feltárás szarmata anyagának töredékét mutatom be. Célom, 
hogy a területen élt lakosság települését és életmódját ismertessem az objektu-
mok és a belőlük származó leletanyag értékelése, illetve a telepnek a szarmata 
barbaricumban lévő többi településsel való összehasonlítása alapján.1

A feltárás előzményei

A 2003-ban elfogadott Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program értelmé-
ben hat árvízcsökkentő víztároló építését rendelte el a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium a Tisza-völgyben: a Cigánd-Tiszakarádi-, a Tiszaroffi-, 
a Szamos-Krasznaközi-, a Beregi-, a Hanyi-Tiszasülyi- és a Nagykunsági-víz-
tározót. Ezek közül a Nagykunsági-tározó építését megelőző régészeti feltá-
rásra 2009-ben került sor.2 A munkálatok során az ELTE Régészettudományi 
Intézete három lelőhelyen folytatott ásatást: Pusztataskony-Ledence 1. és 2., 
illetve Tiszabura-Bónishát 5. lelőhelyen3 (2. kép).

Mindhárom lelőhelyen több régészeti korszak jelenségei kerültek elő 
(neolitikum, rézkori, bronzkori, vaskori, császárkori és avar kori), amelyek gazdag 
vagy kevésbé gazdag leletanyagot szolgáltattak. Tanulmányomban Tiszabura-
Bónishát 5. számú lelőhely szarmata kori településrészletének anyagát ismertetem.

1  Jelen tanulmány 2011 tavaszán leadott alapszakos szakdolgozatomon nyugszik. Témave-
zetőm dr. Rácz Zsófia, akinek ezúton szeretnék köszönetet mondani támogatásáért és értékes 
tanácsaiért.

2  Összesen 19 lelőhelyet tárt itt fel az ELTE Régészettudományi Intézete és a szolnoki Dam-
janich János Múzeum. Ezek közül az ötödik Tiszabura-Bónishát. Az 5. lelőhely feltárásának 
folytatása jelenleg tervezés alatt áll.

3  Az ásatási munkálatokat Sebők Katalin és Váczi Gábor vezette, akiknek ezúton szeretném 
megköszönni, hogy a tiszaburai anyagot szakdolgozati témaként feldolgozhattam. 
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A lelőhely elhelyezkedése és természetföldrajzi adottságai

A Nagykunsági-víztározó a Kiskörei-víztárolótól (Tisza-tó) délre, a Tisza 
és a  Nagykunsági-főcsatorna között helyezkedik el. Az árvízcsökkentést 
elősegítő medencétől keletre található Tiszabura, a Tisza bal partján, 
Szolnoktól 40 km-re, északra (1. kép). Eredeti neve Bura, a XIX. században 
kapta csak meg a  Tisza előtagot. Ugyanebben az időszakban került át 
közigazgatásilag Heves megyéből Jász-Nagykun-Szolnok megyébe.4

Tiszabura-Bónishát a Tiszagyenda−Abádszalók és az ebből leágazó 
pusztataskonyi műút találkozásában található. Az északkelet−délnyugat 
irányban húzódó homokhát végét a Mirhó−Gyolcsi-csatorna jelenti. Az ötödik 
lelőhely a pusztataskonyi műútnál kezdődik, és a csatorna déli partján egészen 
a Bónishátig tart (3. kép).

A lelőhely a Közép-Tisza-vidékhez tartozó Hevesi-ártér déli részén helyez-
kedik el.5 A területet a Tisza alakította ki eróziós és feltöltő tevékenységével. 
Vízrajzi szempontból a Hevesi-ártér gyér lefolyású övezet.6 A Hanyi-éren kívül 
főcsatornák tarkítják a Tisza vízrendszerét. Talajadottságait tekintve több típust 
foglal magába: réti öntéstalajok, szikes talajok és csernozjom.7 Mindezen típu-
sok jól megfelelnek szántónak, és alkalmasak búza és kukorica termesztésére 
is.8 A terület azonban ártéri jellege miatt kevésbé alkalmas megtelepedésre.

A mai viszonyok természetesen nem feleltethetőek meg teljes mértékben 
a korábbi idők viszonyainak. A táj – élővilágával együtt − folyamatos változás-
nak (klíma, emberi hatás) van kitéve. A számunkra jelenleg fontos korszakban, 
a császárkorban meleg, száraz éghajlat volt a jellemző a Közép-Tisza-vidékre. 
Ekkor a nem természetes befolyás is egyre erősebbé vált.9 Az egymást követő, 
betelepülő népek a legelőváltó állattartás, a védelmi rendszerek, az infrastruk-
turális elemek kialakítása miatt folyamatosan irtották az erdőket, átalakították 
a vízrajzi viszonyokat.10 Ugyanakkor igyekeztek kihasználni a természet nyúj-
totta lehetőségeket is (pl. magas partok, szigetek, lápok).

4  Botka 1989. 315.
5  A Hevesi-ártér Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén elhelyezkedő kistáj. 

Dövényi 2010. 159.
6  Vadász 2000. 52.
7  Dövényi 2010. 161.
8  Mai mérések alapján a Hevesi ártér 51%-át szántó teszi ki. Dövényi 2010. 159.
9  Béres-Kalivoda 2000. 40.
10  Tóth 2000. 22.
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Kutatástörténet

A szarmata emlékanyag felismerése és kutatása a XIX. század végére nyúlik 
vissza. A gyűjtésekből, leletmentésekből, ásatásokból származó anyagot 
elsőként Párducz Mihály foglalta össze.11 A Kárpát-medencei szarmaták 
eredetével, bevándorlásuk, letelepedésük történetével Alföldi András,12 
Harmatta János,13 Lakatos Pál,14 Mócsy András,15 illetve Párducz Mihály16 
foglalkozott. Ezzel párhuzamosan folytak a korszak telepeinek, temetőinek 
feltárásai, anyagközlései. Az 1960-as évektől megkezdődtek az egyes városok 
történetének összefoglalásai történeti-régészeti adatok alapján.17 Az 1980-
as években megszülettek a megyék műemlékeit, régészeti anyagát bemutató 
munkák.18 A  szarmata korszak kutatásában jelentős lépésnek számítottak 
a Magyar Régészeti Topográfia alföldi kutatásai, amelyek újabb lelőhelyekre 
derítettek fényt, azonban a terepbejárást nem mindig követte feltárás.19 Újabb 
előrehaladást jelentettek a nagyberuházásokat (autópálya, tározók) megelőző 
feltárások, még ha előnyeik mellett számos hátrányuk is megmutatkozott.20

11  MRE 2003. 268. Párducz Mihály erre vonatkozó munkái: A nagy Magyar Alföld római 
kori leletei. In: Dolgozatok, 7 (1931);  A szarmata kor emlékei. I–III. köt. Archaeologia Hungarica 
25. Budapest, 1941.; Archaeologia Hungarica 28. Budapest, 1944.; Archaeologia Hungarica 30. 
Budapest, 1950.

12  Alföldi András: Leletek a hunkorszakból és etnikai szétválasztásuk. Archaeologia 
Hungarica 9. Budapest, 1932.; A pesti oldal új urai. A szarmata jazigok. In: Budapest története. 
I. köt. Szerk.: Szendy Károly. Budapest, 1942. 172−235.

13  Harmatta János: A magyarországi szarmaták eredetének és bevándorlásának kérdésé-
hez. In: Archaeologiai Értesítő, 76. (1949) 30−36.

14  Lakatos Pál: Újabb adatok a szarmaták pannoniai betelepedéséhez. In: Antik Tanulmá-
nyok, 7. (1960) 228−229.

15  Mócsy András: Die Einwanderung der Yazigen. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum 
Hungarciae, 25. (1977) 439−446.

16  Párducz Mihály: Adatok a magyarországi szarmaták társadalomtörténetéhez. In: 
Archaeologiai Éresítő, 79. (1952) 39−47; Párducz Mihály.: Szarmata kori problémák. In: 
Antiquitas Hungarica, 1. (1947) 49−56.

17  Hódmezővásárhely: Hódmezővásárhely története. Szerk.: Nagy István. Hódmezővásár-
hely, 1984; Orosháza:, Orosháza története. Szerk.: Nagy Gyula. Orosháza, 1965; Szeged: Szeged 
története. Szerk.: Kristó Gyula. Szeged, 1983.

18  Bóna István: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye régészeti emlékei I. In: Szabolcs-Szatmár me-
gye műemlékei I. Szerk.: Entz Géza. Budapest 1968, 59−91, amely minden régészeti korszakot 
bemutat. Csak szarmata leletanyagra orientáló tanulmány: Vaday 1989.

19  MRE 2003. 268.
20  MRE 2003. 268−269.



16 Toronyi Alexandra

Noha az utóbbi időben megnőtt a feltárt és publikált szarmata telepek száma, 
a kutatás mégsem mondható teljesnek. Egyrészt számolni kell azzal, hogy eddig 
még nem sikerült teljesen feltárni a szarmata telepeket, és az ásatásból felszínre 
került anyag közlése sem volt mindig teljes,21 másrészt az Alföld esetében 
nem beszélhetünk egységes tájról: természetföldrajzi adottságai területenként 
eltérőek,22 és ezek erősen befolyásolják az egyes telepek strukturális szerkezetét, 
életmódját; a hiányosságok miatt pedig nem lehet teljes körű következtetéseket 
levonni.

Jász-Nagykun-Szolnok megye történetének első jelentős kutatója Hild Viktor 
(1855−1929), aki jogászi tevékenysége mellett nagy érdeklődést mutatott 
az újságírás, a történelem és a régészet iránt.23 Kutatásai elsősorban a Jászság 
területére korlátozódtak, később a megye déli része felé fordította figyelmét.24 
Gyűjtéseit és vizsgálódásainak eredményeit „szinte kódexírói alapossággal és 
szorgalommal” vetette papírra az utókor számára.25 Jegyzeteiben jelentős helyet 
foglalt el a szarmata anyag bemutatása és értékelése. A tárgyak nagy része 
szórványként került elő − mindig pontosan közli, hogy ki, mikor és hol találta 
ezeket −, ugyanakkor kisebb kutatásokat, ásatásokat is folytatott a Nemzeti 
Múzeum munkatársainak segítségével. Nevéhez fűződik Jászalsószentgyörgy-
Borsahalom halmainak feltárása.26 Hild Viktor halála után nem sokkal egy 
újabb munka látott napvilágot Szolnok megye történetével kapcsolatban. 
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene című tanulmánykötet egyik 
fejezetét képezte Horváth Tibor Jász-Nagykun-Szolnok vármegye őstörténete 
a régészet megvilágításában című munkája. Horváth Tibor ebben összefoglalta 
a megyében addig folytatott kutatások eredményeit − a kőkortól egészen 
a honfoglalásig. Ezek között helyet kapnak a „jazig-szarmaták” is. A szarmata 
korszak bemutatását egy rövid történelmi áttekintéssel kezdi, majd felsorolja 
azokat a lelőhelyeket, amelyeken az ehhez a népcsoporthoz köthető leletanyag 
előkerült. A régészeti jelenségek és a tárgyak értékelése során szóba kerül 
Tiszabura neve is. Ezekből kiderül, hogy Horváth Tibor 1933-ban ásatást 

21  Vörös 1991. 83.
22  MRE 2003. 275, vö. Vörös 1998. 51.
23  Hild Viktor céljai között szerepelt, hogy Szolnokon létrehozza a Múzeum és Könyvtár Egy-

letet. Írásai és gyűjtései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szolnoki Damjanich János Múze-
um régészeti gyűjteménye kialakult. Stanczik 1975. 1−5.

24  Stanczik 1975. 3.
25  Stanczik 1975. 2.
26  Stanczik 1975. 86−151.
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folytatott a „falu alatt húzódó gáton”, amelynek során egy „lakó (halász) telep” 
került elő.27 A telepet három kunyhó alapozása és falmaradványai alkották, 
amelyek sövényből voltak fonva, és sárral voltak kitapasztva. A leletanyagból 
kiemelkednek egy rheinzaberni terra sigillata töredékei, amelyek alapján 
a II. századra keltezte a telepet.28 A később a megyében napvilágra került 
anyagok publikációi mellett az 1980-as évek végén Vaday Andrea összefoglalta 
a szarmaták emlékanyagát e területre vonatkozóan.29  Munkájában, amelyben 
részletes lelőhelykataszterrel is szolgál, tárgytípusonként haladt előre. Ebben 
megtalálható Tiszabura is, pontosabban a Tiszabura-Lejtő-lelőhely, ahol 
szintén egy telep került elő.30 A megyében történt további kutatásokkal 
kapcsolatban 2005-ben született újabb összefoglaló munka Vaday Andrea és 
Horváth Friderika jóvoltából.31 

A lelőhely elhelyezése a szarmata barbaricumban

A szarmaták a Kr. u. I. század elején érkeztek a Kárpát-medencébe. Először 
a Duna−Tisza közének északi részén telepedtek meg, majd kiterjesztették 
hatalmukat a déli területekre is. Mindeközben fenntartották kapcsolataikat 
az Al-Dunánál élő rokonaikkal, a roxolánokkal.32 Mikor keleti szomszédaik, 
a dákok megakadályozták ezt a kapcsolattartást, a szarmaták a rómaiak oldalán 
beléptek a dák−római háborúkba. Traianus irányítása alatt a rómaiak győzelmet 
arattak és létrehozták Dacia provinciát. A szarmatáknak tett ígéretek azonban 
nem valósultak meg, sőt harapófogóba kerültek. Hadrianus alatt veszélyessé 
vált a  helyzet: a roxolánok és a szarmaták összefogva rátörtek Pannoniára, 
Daciára és Moesiára. A császár úgy tudta megtörni a rendbontókat, hogy 
Dacia nyugati határát, azaz a Tiszántúlt átengedte nekik, emellett évjáradékot 
(stipendium) fizetett és megerősítette a védelmi vonalakat.33 Tulajdonképpen 
ettől az időszaktól kezdve indult el a római áru áramlása a barbaricumba, illetve 

27  Horváth 1935. 38.
28  Horváth 1935. 38−39.
29  Vaday 1989.
30  Tiszabura-Lejtő telepének anyagából csak a terra sigillatákat publikálták. Emellett 

Tiszabura környékén előkerültek sírok is, és egyéb szarmata kori leletanyag is − szórványként 
feltüntetve. Vaday 1989. 271−272.

31  Vaday Andrea−Horváth Friderika: Corpus der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum − Ungarn 1 Komitat Szolnok. Budapest, 2005.

32  MRE 2003. 265.
33  Istvánovits 1998. 38−40.
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azon keresztül Dacia provinciába.34 A rómaiak tisztában voltak a barbaricumnak 
mint közvetítő területnek a fontosságával, így igyekeztek fenntartani a békés 
viszonyt, ami a római áruk bőséges megjelenésében tükröződik. Kereskedelmi 
utakról is gondoskodtak, amelyek a szarmatáknak és a birodalomnak egyaránt 
kedveztek. A békés időszaknak a markomann−szarmata háborúk vetettek 
véget, átvészelésük után azonban újra fellendült a kereskedelem.35 Sőt újabb 
betelepülők (alánok) jelentek meg a barbár területeken, a Felső-Tisza-vidék 
pedig hamarosan szintén szarmata fennhatóság alá került. A III. század 
eseményei azonban már kevésbé voltak kedvezőek. A Római Birodalom 
kénytelen volt feladni Dacia provinciát, míg a szarmaták folyamatosan 
támadták területeit. A  IV.  században ismét megnőtt a barbaricum lakossága 
a  keletről érkező új betelepülők által, akik a gót előretörés miatt nyomultak 
előre. A szarmaták a Római Birodalom keleti elővédjévé váltak, ezért Róma 
mindent megtett, hogy a maga oldalán tartsa őket: a szerződéskötések mellett 
a római−barbár együttműködésnek köszönhetően megépült a Csörsz-árok 
vagy Ördög-árok, amely védelmet nyújtott a szarmatáknak a keletről érkező 
betörésekkel szemben.36 A kereskedelem a késő császárkorban is fennmaradt, 
változás csak az exportáló provinciákat illetően történt.

A szarmata telepekkel kapcsolatban a kutatás úgy tartja, hogy egészen 
a Kr. u. II. századig nem jelennek meg, a keletről érkező szarmaták ugyanis 
egy ideig fenntartották nomád életvitelüket, bár nyomait eddig még nem 
sikerült feltárni.37 A II. században azonban alkalmazkodva és hozzászokva 
az alföldi környezethez, áttértek az állattartó-növénytermesztő életmódra, 
amelynek már feltétele volt a tartós letelepedés. Az így létrejött telepek a folyók 
mentén találhatóak, illetve a vizekhez közeli kiemelkedő hátakon, dombokon. 
A települések szerkezete a természeti adottságokhoz és a lakosság életmódjához 
alkalmazkodott.38 

Tiszabura-Bónishát a szarmata fennhatóság tiszántúli területén helyezkedik 
el. A feltételezett római kereskedelmi utaktól (Aquincum−Hatvan−Porolissum, 
Intercisa−Csongrád, Lugio−Szeged−Apulum) távol történt meg a letelepedés,39 
a lelőhely környéken előkerült terra sigillaták azonban sejtetnek valamiféle 

34  Vaday 1998. 125.
35  Vaday 1998. 125.
36  Istvánovits 1998. 42−46; MRE 2003. 265−266.
37  Vaday−Szekeres 2001. 234.
38  MRE 2003. 275.
39  Vaday 1998. 124.
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kereskedelmi tevékenységet.40 A település kedvező földrajzi helyzetét mutatja, 
hogy a szarmaták előtt már más népek is lakták a területet: neolit és késő 
bronzkori kultúrák sírjai, telepjelenségei kerültek elő a lelőhelyen.

A telep bemutatása

Tiszabura-Bónishát 341 feltárt objektumából összesen 8 ház, 3 kút és 
43  gödör tartozott a szarmata kori településhez.41 Kemencére, szabadtéri 
tűzhelyre, árokra utaló nyomok nem voltak. A jelenségek a lelőhely keleti 
szélén sűrűsödtek, északi és déli irányba ritkultak, elvétve a nyugati szélen is 
felbukkantak (4. kép).

A feldolgozásra kiválasztott objektumok a telep délkeleti szélén találhatók. 
A jelenségek között van egy ház (74. objektum), egy kút (73. objektum) és négy 
gödör (57−60. objektum). Az objektumok egymástól nem messze helyezkednek 
el. A ház mellett közvetlenül található két gödör, s tőlük 10,7 m-re egymás 
mellett van a másik két gödör. A kút a ház egyik sarkát metszette (5. kép).

A település objektumai

Ház (74. objektum)
A szarmata házakkal kapcsolatban nemcsak a terepi megfigyelések állnak 
rendelkezésünkre, hanem ókori források is. A kutatás feltételezi, hogy 
a  Traianus-oszlopon látható felszíni, „gerendákból összerótt házak”42 között 
szarmata kunyhók is lehetnek. Ezt támasztja alá Ammianus Marcellinus leírása 
is, aki kétféle háztípust említ meg: „Mihelyt a helyszínre értek a mi katonáink, 
a  barbárok vérére szomjuhozva széthányták könnyű szalmakunyhóikat és 
öldösték őket; nem védett meg a haláltól senkit sem még a legerősebb gerendákból 
összerótt ház sem.”43 

Kétségkívül a legtöbb adatot mégis az eddig feltárt telepek anyaga adja. 
Ez alapján megállapítható, hogy nemcsak az egész szarmata barbaricumban, 
hanem egy adott településen is különböző méretű és szerkezetű házak fordulnak 

40  Vaday 1989. 271.
41  A lelőhely feldolgozása során kiderült, hogy a szarmata telep objektumai közé néhány gepida 

objektum is beékelődik. Ezek pontos arányát azonban eddig még nem sikerült meghatározni.
42  Vörös 1998. 56.
43  Ammianus Marcellinus: Res Gestae, XVII. 12, 13−14. 
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elő.44 A szerkezet meghatározását a benne lévő cölöplyukak elhelyezkedése 
segíti, a házban lévő további jelenségek pedig (gödör, kemence, padka) 
utalnak az épület belső felosztására. A szarmata kori háztípusok tipológiai 
rendszerezésével több kutató is foglalkozott. Lelőhelyen belüli csoportosítást 
végzett Párducz Mihály és Korek József az ózdi Stadion építésekor előkerült 
objektumok alapján. Az épületeket tartóelemeik és a házban előkerült 
jelenségek megfigyelése alapján hét méretcsoportra osztották.45 Az egész 
korszakra vonatkozóan jó összefoglalót nyújt Béres Mária a szatymazi 
cölöpvázas építmények tárgyalása,46 illetve Vékony Gábor a pilismaróti 
őrtorony környékén előkerült telepnyomok vizsgálata kapcsán.47

Tiszabura-Bónishát 74. számú háza félig földbe mélyített, lekerekített sarkú, 
közel téglalap alakú, 320−340 x 360 cm területű, 34−48 cm relatív mélységű. 
Oldalai egyenesek, alja lapos. Az objektumban kemencére, tűzhelyre utaló nyom 
nem volt. A szarmata telepeken többnyire a házon kívül, szabadtéri kemencékben 
főztek, ám Tiszabura-Bónishát esetében ez nem volt megfigyelhető.48 A bejárat 
nem volt meghatározható. A tetőszerkezetről árulkodó cölöplyukakat nem 
találtak sem az építményen belül, sem annak környékén. A házban előkerült 
paticsdarabok vert falazatra utalnak. Betöltését egy réteg alkotja, amely 
mesterséges megszüntetéssel lehet kapcsolatban. (9. kép)

 Földbemélyített, cölöplyukkal, kemencével vagy tűzhellyel nem rendelkező 
építmények több szarmata telepen is előfordulnak: Kompolt-Kistér 102. ház;49 
Gyoma 229., 237. ház;50 Újhartyán 5/6. objektum;51 Szeged-Algyő „H1”-
es ház;52 Tiszaeszlár-Bashalom 9. ház;53 Duna-híd lábánál (Fajsz és Dusnok 
között) 45., 48. és a 95. objektum;54 Ózd-Stadion 47., 50., 57., 60. objektum;55 

44  Vörös 1998. 56.
45  Párducz−Korek 1958. 28−30.
46  Béres 2005. 
47  Vékony 1985. 
48  Az eddigi feltárások alapján úgy tűnik, hogy nem volt kemence a lelőhelyen.
49  Vaday 1999. 196.
50  Vaday 1996. 66.
51  Vaday−Szekeres 2001. 237−238, 255, 267.
52  Kőhegyi−Vörös 1992. 89−90.
53  Kovalovszki 1980. 21.
54  Pintér 1998. 36−37.
55  Párducz−Korek 1958. 21−22.
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Nyáregyháza 6. lelőhely 4. objektum, 16. lelőhely 4. ház, 348. gödör,56 emellett 
Nagyút határában is kerültek elő efféle építmények.57

A cölöpnyom nélküli építmények szerkezete kérdéses a kutatásban. Egyes 
kutatók úgy vélik, hogy a tartóoszlopok nemcsak a házon a belül, hanem azon 
kívül is lehettek.58 Ezt a megoldást többek között azért tartják előnyösnek, mert 
így az épülethez felszíni rész is csatlakozhatott, ezáltal növelve a lakóépület 
belső terét.59 Mások szerint lehetséges, hogy azért nincsenek cölöplyukak, mert 
a padlóhoz képest sekélyebben helyezkedtek el, és így a talaj erős igénybevétele 
miatt eltűntek.60 Az Újhartyánon és Gyomán előkerült agyagtégla darabok 
alapján azt az elméletet is felvetik, hogy a cölöpnyom nélküli házakban 
vályogtéglából készült falak álltak.61 A szarmata házak felmenő falairól azonban 
eddig kevés információval rendelkezünk.62

Ugyancsak vitatott, hogy az egyes, épületeknek nevezett objektumok valóban 
házként funkcionáltak-e. E kérdés fejtegetésével az auktorok munkáiban is 
találkozhatunk. Plinius Germaniával kapcsolatban azt írja, hogy a barbárok 
a textíliákat földbe ásott építményekben készítik el.63 Tacitus ezzel szemben úgy 
véli, hogy ezek az épületek tárolóhelyként szolgálnak.64 Az eddigi feltárások 
alapján tudjuk, hogy a szarmata házakban ritkán fordul elő kemence.65 Egyes 
régészek a tacitusi nézet bizonytékát látják ebben beteljesülni,66 mások azonban 
úgy tartják, hogy azokban a házakban, amelyekben nincs fűtőberendezés, 
valószínűleg csak ideiglenesen szálltak meg.67 Mindezek alapján Tiszabura-
Bónishát 74. háza esetében is ezekkel a lehetőségekkel kell számolnunk.

56  Dinnyés 1997. 369.
57  Váradi 2000. 126., vö. Ács 1997. 103.
58  Dinnyés István szerint „önhordó” tetőzetről kell beszélnünk, azaz egy felszínre támaszko-

dó, ollóágasos-szelemenes szerkezetű nyeregtetőről van szó. Dinnyés 1997. 369, vö. Párducz−
Korek 1958. 28; Vörös 1998. 56; Váradi 2000. 127; Béres 2005. 207.

59  Váradi 2000. 127. 
60  Párducz−Korek 1958. 28, vö. Kovalovszki 1980. 25; Kőhegyi−Vörös 1992. 106.
61  Ezzel a nézettel azonban nem mindenki ért egyet. Vaday−Szekeres 2001. 238, vö. Vaday 

1996. 298.
62  Vaday−Szekeres 2001. 238.
63  Plinius: Naturalis Historia, XIX. 9. A régészet ezt a szarmatákra vonatkozóan még nem tudta 

alátámasztani, de az objektumokban megfigyelt karólyukak erre utalnak. Vörös 1998. 59.
64  Tacitus: Germania, XVI. 
65  Vaday−Szekeres 2001. 238.
66  Vargha 1957−59. 196, vö. Vörös 1998. 60.
67  Pintér 1998. 38.
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Kút (73. objektum)
A kutak mindig is nagy jelentőséggel bírtak a települések életében, hiszen vízzel 
látták el az adott népet és állatállományát, majd miután megszüntették ezeket, 
másodlagosan használták fel. A régészeti kutatásban is kiemelten fontosak, 
mivel egyrészt segítik a kronológiai megfigyeléseket, másrészt információval 
szolgálnak a lakosság életmódjáról és az őket körülvevő környezetről.68

A kutak kialakítását, szerkezetét nagyban befolyásolta a környező talaj fajtája, 
a tiszta víz mélysége, illetve az, hogy az adott közösségnek milyen építőanyag 
állt rendelkezésére.69 A telepszerkezetben való elhelyezkedésük a  funkciótól 
függött. A településen belül a lakosságot látták el, ebben az esetben vagy egy-
egy házhoz tartoztak, vagy központi helyeken alakították ki ezeket. A telepen 
kívüli kutak az állatállományt szolgálták. Ezen kívül az ipari objektumok, 
műhelyek mellett is megtalálhatóak voltak.70 

Tiszabura-Bónisháton mindössze három kút került elő, egymástól nagy 
távolságra. Ezek közül kettő (135., 153. kút) a szarmata település északi 
végében található, míg a harmadik, a 73. objektum a szarmata telep déli oldalán 
helyezkedik el, metszésben a 74. ház délkeleti sarkával.71 Rétegtani megfigyelések 
alapján utóbbi a fiatalabb. A kút közel szabályos kerek nyílású, szájátmérője 
162−180 cm. Keleti oldala egyenesen mélyül, nyugati oldala kissé befelé 
szűkül. A kút aljának felszíne egyenletes. Fenékátmérője 152−160 cm. Relatív 
mélysége 114 cm, további mélységekben nem lehetett megfigyelni.72 Ezáltal 
csak egy egyrétegű betöltést lehetett megfigyelni, így kérdéses marad, hogy 
vajon szándékosan töltötték fel és szüntették meg, hogy az épülő háznak helyet 
adjanak, vagy természetesen töltődött fel, de a korábbi rétegek elpusztultak. 
A kútban fabélelésre utaló nyomot nem sikerült megfigyelni (9. kép). A belőle 
előkerült leletanyagot kizárólag kerámia alkotja. Az elhelyezkedése alapján 
valószínűleg ipari tevékenységhez kapcsolódik.

68  Vaday 1999a. 93.
69  E befolyásoló tényező fontosságát mutatja, hogy Vitruvius De architectura című munkájá-

ban (Vitruvius: De architectura, VIII. 6.) külön foglalkozik ezzel a problémával. Vaday 1999a. 
93−94.

70  Vaday 1999a. 95, vö. Váradi 2000. 27.
71  Arra a kérdésre, hogy a ház miért épült rá a kútra, a megfelelő információk hiányában − 

mint a rétegek alapos ismerete − csak feltevésekkel válaszolhatunk. Lehetséges, hogy a feltörő 
víz rossz minősége miatt szüntették meg a „forrást”, és később egy épületet emeltek fölé. Való-
színűnek tűnik azonban az is, hogy a kutat korábban felhagyták, így természetesen töltődött fel. 
A korábbi feltárások publikációiban hasonló konstrukciót nem találunk.

72  Az ásatáson készült stratigráfiai lap alapján a kút eredeti mélysége 287 cm volt.
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A szarmata barbaricumból több hasonló szerkezetű kút került elő: Kompolt-
Kistér 20., 148., 266. objektum;73 Kompolt-Kistéri-tanya 82. kút74 és Gyoma 
119. kút.75 Említés szintjén ismerünk még kutakat a további lelőhelyekről: 
Nagyút76, Nyáregyháza 6. lelőhely,77 Sándorfalva-Eperjes,78 Kiskunfélegyháza-
Izsáki út,79 Nyírtura-Várrét 23. objektum,80 Polgár-Kengyelköz,81 Szihalom-
Pamlényi tábla,82 Tiszaföldvár és Örménykút.83

Gödrök (57., 58., 59., 60. objektum)
A gödrök minden korszak településén megtalálhatóak. Számos formai és 
méretbeli variációjuk van.84 Többnyire kerek, ovális, olykor szabálytalan 
szájúak. Leggyakrabban méhkas és hengeres alakúak,85 de vannak még fülkével 
ellátottak,86 lefelé szűkülők vagy szélesedők,87 körte formájúak,88 szabálytalan 
alakúak,89 csonka kúposak.90 Formájuk erősen meghatározza a funkciójukat: 
a méhkas és a hengeres gödröket tárolóveremként használhatták,91 míg 

73  Vaday 1999. 24, 85, 119.
74  Vaday 1999a. 98, 130.
75  Vaday 1996. 75, 84.
76  Váradi 2000. 127.
77  Dinnyés 1997. 367.
78  Vörös 1981. 7. 
79  Wicker 1997. 75.
80  Nem teljesen kibontott, csupán méretei alapján vélik kútnak. Pintye 2006. 251.
81  Hajdú 1997. 108.
82  Váradi 1997. 118.
83  Vaday 1997. 97.
84  A legtöbb típust (összesen 14-et) M. Nepper Ibolya határozta meg Biharkeresztes-Ártánd-

Kis- és Nagyfarkasdomb lelőhellyel kapcsolatban. Nepper 1984. 225.
85  Ezek minden telepen megtalálhatóak.
86  Gyoma 133. gödrei. Vaday 1996. 67−73.
87 Kunszentmárton, Ózd, Szegvár-Oromdűlő. Vaday−Vörös 1980. 122; Párducz−Korek 

1958. 30; Istvánovits 2005. 69.
88  Nyírtura−Várrét, Tiszaeszlár−Bashalom. Pintye 2006. 240.; Kovalovszki 1980. 22.
89 Hódmezővásárhely, Makó-Vörös-kereszt, Ózd, Szeged-Algyő, Tápé-Széntéglaégető, 

Tiszeszlár−Bashalom. Párducz 1942. 113−120; Párducz 1939. 133−140; Párducz−Korek 
1958. 30; Kőhegyi−Vörös 1992. 102; Vörös 1992. 26; Kovalovszki 1980. 22−25.

90  Hódmezővásárhely, Makó−Vörös-kereszt. Párducz 1942. 113−120; Párducz 1939. 133−140.
91  Ezt a funkciót támasztja alá egyrészt, hogy Kunszentmárton lelőhelyen tállal lefedett hombáro-

kat találtak méhkas alakú gödörben, másrészt az efféle típusú objektumok fala gyakran agyaggal ta-
pasztott (pl. Kunszentmárton), vagy tüzelésnyomok figyelhetőek meg a gödörben, ez a tárolás előtti 
tisztításra utal (pl. Újhartyán lelőhelyen). Vaday−Vörös 1980. 122.; Vaday−Szekeres 2001. 236.
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a szabálytalan alakúak valószínűleg agyagnyerő-helyként szolgáltak.92 
A felhagyott gödrök később szemétgödörként álltak a lakosság rendelkezésére. 

Tiszabura-Bónisháton összesen 43 gödör került elő, amelyek többsége 
a  lelőhely keleti szélén sűrűsödik, de elvétve a nyugati oldalon is 
előfordulnak. A dolgozatomban kiválasztott négy objektum (57., 58., 59., 60. 
gödör) a szarmata teleprészlet délkeleti oldalán található, kissé elkülönülve 
a telepszéli csoportosulástól.

Az 57. objektum (6. kép) közel szabályos, ovális szájú gödör. Felső átmérője 
300 × 380 cm. Mindkét fala 50−60 cm mélységig meredeken mélyül, ez 
alatt körben méhkas formájúra szélesedik. A gödör fenekének átmérője 
366 × 580  cm. Relatív mélysége 190 cm. Közvetlenül mellette található 
az  58.  objektum (6. kép), amely kissé szabálytalan ovális szájú, kerek 
fenekű gödör. A  felszínrajz alapján az objektum alja kis mértékben metszi 
az 57. gödör alját. Felső átmérője 176×220 cm. Falai enyhén, trapézszerűen 
szűkülnek 80  cm mélységig, a gödör szabálytalan aljáig. Relatív mélysége 
82  cm. A  gödör fenekének átmérője 174−176 cm. Ettől a jelenségtől 
10,7 m-re van az 59. objektum (7. kép), amely ovális szájú, felső átmérője 
272 × 310  cm. Oldala lefelé lépcsőzetesen szűkül. Nyugati oldala 90 cm-ig 
mélyül, keleti oldala 52  cm-ig. Relatív mélysége 56 és 196 cm között van. 
A gödör feneke nagyjából kerek, 160−164 cm átmérőjű, alja egyenetlen. Ettől 
4,8 m-re helyezkedik el a 60. objektum (8. kép), amelynek alakja négyszög, 
szájának mérete 336 x 360 cm. Mindkét oldala 40−45 cm mélységig mélyül, 
majd méhkas formájúra szélesedik. A gödör feneke egyenetlen kör alakú, 
mérete 360−370 cm. Relatív mélysége 214 cm. 

Méhkas alakú gödrök az egész szarmata barbaricum településein 
megjelennek. Bár némelyik oldalát, alját kiégették,93 vagy agyaggal 
tapasztották ki94 a  tárolás védelméül, Tiszabura esetében ezek a nyomok 
nem voltak megfigyelhetők. Lépcsőszerű kiképzés jellemző Kondoros 
124. lelőhely Brusznyicki-tanya 1. gödrére.95

Formájukat tekintve a bónisháti gödröket tárolóvermekként használhat-
ták, amit a gödrök nagy mélysége is alátámaszt. A belőlük előkerült kerámia-
anyag alapján valószínűleg később valószínűleg szemétgödrökként szolgáltak 
− kivéve az 59. gödröt, mert ez üres volt. Pusztulásukat a természetes feltöl-

92  Kőhegyi−Vörös 1992. 102, vö. Kovalovszki 1980. 22−25.
93  Újhartyán, Polgár-Kengyelköz. Vaday−Szekeres 2001. 236; Hajdú 1997. 108.
94  Kunszentmárton, Szegvár-Oromdűlő. Vaday−Vörös 1980. 122; Istvánovits 2005. 69.
95  Vaday−Rózsa 2006. 89.
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tődés okozta, amit az egymásra épülő rétegek sora, az anyag töredezettsége és 
az égésnyomok hiánya támaszt alá.

Településszerkezet

A telep szerkezetére jellemző a rendezettség nélkül elhelyezkedő nagyszámú 
tárológödör, a kevés ház és a kevés kút. Ehhez hasonló felépítésű települések 
a  szarmata barbaricumban szép számmal akadnak: Kiskunfélegyháza-
Autóspihenő,96 Nyírtura-Várrét,97 Kiskunfélegyháza-Pap-telek,98 Nagyút-
Göböly-járás.99 Mindegyik esetben a publikálók ezt a fajta elrendezést szélső 
területnek, külterületnek titulálják, amelynek funkciója, hogy a közösség 
takarmánytárolásának100 és különböző ipari tevékenységeinek helyet adjon.

A Bónisháton előkerült tárolóvermek és a belőlük származó állatcsontanyag 
arra utal, hogy az itt élő szarmaták letelepedett növénytermesztő és állattartó 
életmódot folytattak.

A leletanyag értékelése: kerámia 

Készítéstechnika, díszítés
A vizsgált objektumok kerámiaanyaga nagyon töredékes, amely a jelenségek 
lassú feltöltődését, a telep fokozatos megszűnését támasztja alá. Összesen 
215 kerámiatöredék került elő.101 Ezek közül 47 darab volt értékelhető: 26 
perem-, 16 fenék-, 3 fül-, 3 nyak- és 2 oldaltöredék. Egész edényt nem sikerült 
rekonstruálni, sőt olyan sem fordult elő, hogy néhány cserép összeillett volna. 

Az egész kerámiaanyagot tekintve102 a többség gyorskorongolás 
technikájával készült. Egyes töredékeken jól látszanak a korongolás nyomai 
(12. kép). Csak néhány esetben lehetett megfigyelni a kézzel formálás 
technikáját. Lassú korongolt, másodlagosan korongolt töredékek nem 

96  Némely lelőhelyen előfordult, hogy a vermek környékén karólyukak voltak, amelyek a gö-
dör védelmét biztosító tetőszerkezethez tartozhattak. Wicker 1995. 206, vö. Wicker 1997. 73, 
80. Tiszaburánál azonban nem.

97  Pintye 2006. 251−253.
98  Sóskuti 2005. 250.
99  Ács 1997. 103−104.
100  Wicker Erika a Kiskunfélegyháza-Autóspihenőn előkerült cölöplyuk és kemence nélküli 

házakat a telep funkciójából kiindulva csőszházként interpretálja. Wicker 1995. 206.
101  Az 59. objektum teljesen üres volt.
102  Jelen esetben: 57., 58. és 60. gödör, 73. kút, 74. ház anyaga.
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fordultak elő. Az  előkerült edénytöredékek közül a korongolt technikával 
készültek nagyon jó minőségűek voltak. Soványító anyagot szinte egyáltalán 
nem tartalmaztak. Néhány esetben lehetett csak egy-két apró mész- és 
kavicsdarabot megfigyelni, amelyek valószínűleg véletlenül kerültek 
bele az agyagba az előkészítés során. A kézzel formált töredékek esetében 
elmondható, hogy az alapanyagot durván, tört kővel, samottal, egy töredéknél 
apró kavicsokkal soványították. Az anyag teljes egésze oxidált, jó égetésű. 
Csak néhány esetben jelentkezik a  nem megfelelő hőmérséklet okozta 
felemás kiégés, illetve a másodlagos égés által okozott nyomok. 

A kézzel formált edénytöredékeket leszámítva minden cserép felülete simí-
tott volt. Némely darab belső oldalán jól lehetett látni a korongolás nyomait. 
Egy esetben pedig jól láthatók voltak az eszterga használatának és a simításnak 
a jelei. Polírozást, agyagmázat nem lehetett megfigyelni. A kerámiák díszítése 
csak egy esetben fordult elő: a kútból előkerült terra sigillata oldaltöredék re-
liefes motívumaival kapcsolatban. Az anyag kevésbé díszes volta azzal magya-
rázható, hogy nagyon töredékes, és mérete sem kellő nagyságú ahhoz, hogy 
mintát lehessen észrevenni rajta.

Tipológia
Formailag hat csoportra osztottam a kiválasztott objektumok anyagát: faze-
kak, fedők, gömbtestű edények, hombárok, korsók és tálak. A leletek nagyon 
töredékes volta miatt több esetben nem volt meghatározható az edénytípus. 
Emellett figyelembe kell venni, hogy bizonyos típusok formai kivitelezése ha-
sonló (pl. fedők és tálak esetében).

Fazekak
Tiszaburán két esetben került elő fazekakhoz tartozó perem- és fenéktöredék. 
A perem alapján szögletes falú, kihajló pereméllel rendelkező fazékról van 
szó. Hasonló került elő Orosházán,103 Újhartyánon,104 Kompolt-Kistéren,105 
Gyomán,106 Szegvár-Oromdűlőn,107 Tápé-Széntéglaégetőn,108 Makón,109 

103  Rózsa 2000. 92.
104  Díszített és díszítetlen változatban is. Vaday−Szekeres 2001. 252, 257−258.
105  Vaday 1999. 25.
106  Vaday 1996. 180−182.
107  Istvánovits 2005. 76.
108  Vörös 1992. 21.
109  Párducz 1939. 139.
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Tiszaföldváron110 és Szeged-Algyőn.111 A fenék kialakítása „egyszerű”,112 
általános forma.113

Fedő
Tiszabura-Bónisháton egy fedő falának töredéke került elő. Kézzel formált, 
durván soványított, ívelt falú. Felületén jól látszanak a főzés közbeni használat 
nyomai. Hasonló forma került elő Újhartyánon,114 Kompolt-Kistéren,115 
Gyomán,116 Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-tanyán,117 Szegvár-
Oromdűlőn118 és Szeged-Algyőn.119

Gömbtestű edények
Gömbtestű edény töredéke a lelőhelyen nyolc esetben volt megfigyelhető. A tö-
redékek közül hat fenék-, kettő pedig peremtöredék.

A rövid, meredek, lekerekített peremkiképzés alapján díszített párhuzamai 
fordultak elő Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-tanyán.120 

A fenékkiképzés alapján három típust különíthetünk el: ívelt, profilált 
és talpgyűrűs; ezek közül egy ívelt, négy profilált és egy talpgyűrű darab. 
Mindhárom kiképzés párhuzama megtalálható Újhartyánon.121 Talpgyűrűs 
változat került elő Kompolt-Kistéren122 és Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-
tanyán.123 Profilált változat fordult elő Tápé-Széntéglaégetőn.124 

110  Vaday 1997. 98.
111  Kőhegyi−Vörös 1992. 79.
112  Rózsa 2000. 91.
113  Vaday 1989. 178. Néhány párhuzam: Orosháza (Rózsa 2000. 91), Kompolt-Kistér (Vaday 

1999. 30−31), Gyoma (Vaday 1996. 168), Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-tanya (Vaday−
Rózsa 2006. 103−106.).

114  Vaday−Szekeres 2001. 254.
115  Vaday 1999. 188.
116  Vaday 1996. 120−121.
117  Vaday−Rózsa 2006. 102.
118  Istvánovits 2005. 77.
119  Kőhegyi−Vörös 1992. 93.
120  Vaday−Rózsa 2006. 102.
121  Vaday−Szekeres 2001. 242−254.
122  Vaday 1999. 27.
123  Vaday−Rózsa 2006. 99.
124  Vörös 1999. 23.
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Hombárok
Tiszabura-Bónisháton hat hombár töredéke került elő. Mindegyik esetben 
fenéktöredékről van szó (12. kép). Formailag megegyeznek, ugyanis aljuk lapos. 
Jó párhuzamokat találunk Újhartyánon,125 Kompolt-Kistéren,126 Gyomán,127 
Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-tanyán128 és Kunszentmártonban.129

Korsók 
A tiszabura-bónisháti lelőhelyen tizenhárom korsótöredék került elő. Ezek 
között vannak nyak-,130 perem- és fültöredékek. 

A nyak és a perem kiképzése több variánsot hoz létre. Az első a megvastagodó 
peremű, enyhén kiszélesedő forma, amelynek párhuzamai megtalálhatók 
Újhartyánon,131 Gyomán132 és Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-tanyán.133 
Ezt követik a meredek nyakú és megvastagodó peremű változatok (10. kép). 
Ezek analógiái Újhartyánon134 és Gyomán135 fordulnak elő. Ezután következnek 
az ívelt oldalú, enyhén kihajló peremű formák; párhuzamaik: Gyoma,136 
Kompolt-Kistér,137 Újhartyán138 és Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-tanya.139 
Megvastagodó peremmel, tölcséresen szűkülő nyakkal két esetben találkozunk, 
amelyek analógiái megtalálhatók Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-tanyán,140 
Gyomán,141 Kompolt-Kistéren,142 Orosházán143 és Tápé-Széntéglaégetőn.144

125  Vaday−Szekeres 2001. 240.
126  Vaday 1999. 185.
127  Vaday 1996. 112−115.
128  Vaday−Rózsa 2006. 91.
129  Vaday−Vörös 1980. 122.
130  Mindegyiken jól látható a fül csatlakozásának helye, amely a perem alatt van.
131  Vaday−Szekeres 2001. 258.
132  Vaday 1996. 171, 200.
133  Vaday−Rózsa 2006. 114.
134  Vaday−Szekeres 2001. 241.
135  Vaday 1996. 199.
136  Vaday 1996. 171, 199.
137  Vaday 1999. 83, 120.
138  Vaday−Szekeres 2001. 293.
139  Vaday−Rózsa 2006. 118.
140  Vaday−Rózsa 2006. 118.
141  Vaday 1999. 199.
142  Vaday 1999. 120.
143  Rózsa 2000. 90.
144  Vörös 1992. 18.
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A füleket vizsgálva mindhárom esetben osztott felszínű szalagfülekről van 
szó. Ezek közül az egyik (11. kép) egy derékszögben megtörő teljes fül, amelyen 
jól láthatók a kapcsolódás helyei. A második példánynál a fül felső része, míg 
a harmadik töredék a fül középső részéről származik. Analógiájuk Újhartyánon 
található meg.145

Tálak
A tálak összessége, kivéve egy kézzel formált edényt, gyorskorongon készült. 
Mindössze tizenegy peremtöredéket lehetett idesorolni. 

A profil és a perem kiképzése alapján több csoportot lehet létrehozni.146 
Elsőként beszélhetünk a meredek falú, kifelé megvastagodó peremű tálakról, 
amelyek párhuzamai megtalálhatók Orosházán,147 Gyomán,148 Szeged-Algyőn,149 
Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-tanyán150 és Újhartyánon.151 Meredek falú, 
síkozott peremű változat egy esetben fordul elő; analógiája Kompolt-Kistéren 
található.152 A következő csoportba tartoznak az ívelt oldalfalú tálak; hasonlóak 
kerültek elő Orosházán,153 Gyomán,154 Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-
tanyán155 és Kunszentmártonban.156 Utóbbi csoport egyik változata egy síkozott 
peremű töredék, amelynek analógiája Kompolt-Kistéren található.157 Végül 
pedig a félgömbös testű, megvastagodó peremű tálak következnek, amelyeket 
egy töredék képvisel. Párhuzamai: Orosháza,158 Újhartyán,159 Gyoma,160 
Kompolt-Kistér161 és Kondoros 124. lelőhely Brusznyicki-tanya.162

145  Vaday−Szekeres 2001. 293.
146  A szarmata anyagot tekintve a tálak fordulnak elő a legnagyobb változatosságban. Vaday 1999. 184.
147  Rózsa 2000. 88.
148  Vaday 1996. 174.
149  Kőhegyi−Vörös 1992. 105, 107.
150  Vaday−Rózsa 2006. 119.
151  Vaday−Szekeres 2001. 291, 294.
152  Vaday 1999. 25.
153  Rózsa 2000. 89.
154  Vaday 1996. 176.
155  Vaday−Rózsa 2006. 125.
156  Vaday−Vörös 1980. 128.
157  Vaday 1999. 25.
158  Rózsa 2000. 87.
159  Vaday−Szekeres 2001. 276, 281.
160  Vaday 1996. 205.
161  Vaday 1999. 57.
162  Vaday−Rózsa 2006. 115.
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Terra sigillata
A szarmata barbaricumban napvilágra került római eredetű leletek színes 
spektrumot mutatnak. Döntő többségben kerámia, fibula és pénz került elő.163 
Ezek mellett kis számban előfordulnak még egyéb áruk is mint bronzedények, 
tükrök, üvegedények, illetve itt említendő az ún. „láthatatlan kereskedelem” 
(állatok, mezőgazdasági termékek) is.164 Jelen esetben számunkra a terra sigil-
laták a legfontosabbak. E „luxuskerámiának” is nevezett tárgycsoport ugyanis 
a keltezés egyik sarokpontja. A terra sigillata gyártása először a hellénisztikus 
keleten kezdődött, majd innen terjedt át Itáliára, és azon keresztül a Római 
Birodalom többi területére.165 A szarmata barbaricumban a legkorábbi sigil-
lata késő Flavius-kori, egy észak-itáliai műhely gyártmánya.166 Észak-itáliai 
mellett kevés számban dél-galliai, közép-galliai termékek kerültek elő az Al-
földről − ezek mind a temetők, mind a telepek anyagában megtalálhatóak −, 
a legnagyobb mennyiségben azonban a rheinzaberni, a westerndorfi és a pfaf-
fenhofeni műhely képviselteti magát.167 

Tiszabura környékéről már korábban is előkerült néhány terra sigillata.168 
A  2009-ben folytatott ásatásnak köszönhetően Tiszabura-Bónisháton 
újabb darabbal gyarapodott a római anyag. Jelentősége a telep keltezésében 

163  Gabler Dénes és Vaday Andrea megvizsgálva a szarmata sírokat (I. századtól a III. század 60-
as éveiig) kimutatta, hogy a leletanyag 18,8%-át teszik ki a római eredetű tárgyak, és ezen belül 
12,8% a fibula, 1,9% a kerámia megoszlása. A birodalmi leletanyag sűrűsége természetesen attól 
függ, hogy az adott lelőhely földrajzilag, stratégiailag hol helyezkedik el. Gabler−Vaday 1986. 49.

164  Vaday 1998. 136.
165  Gabler 2006. 9.
166  Lelőhely: Sashalom. Észak-itáliai terra sigillatából ez az egy került elő eddig. Gabler−Vaday 

1986. 33.
167  Az Alföldön előkerült sigillatákkal először Párducz Mihály foglalkozott: Párducz Mihály: 

A szarmata kor emlékei Magyarországon. I−III. köt. Archaeologia Hungarica 25. Budapest, 
1941; Archaeologia Hungarica 28. Budapest, 1944.; Archaeologia Hungarica 30. Budapest, 1950. 
A barbaricumi anyag elemzésével, kérdéseivel Gabler Dénes foglalkozott először: Gabler 1968. 
A későbbi idők során két jelentős összefoglaló munka született meg: Gabler−Vaday 1986 (163 
lelőhelyről 267 kerámiát dolgoztak fel), illetve Gabler−Vaday 1992 (100 lelőhelyről 539 kerá-
miát dolgoztak fel) Kevés olyan publikáció van, amely egy adott szarmata lelőhelyről kizáróla-
gosan a terra sigillatát közli: Gabler Dénes: Funde aus der sarmatischen Siedlung Dunakeszi-
Alagi major. In: Slovenská Archaeologia, 49/1−2. (2001) 119−138.

168  A lelőhely pontos neve Tiszabura-Lejtő. Kovács András ajándékaként kerültek ezek az ér-
tékes kerámiatöredékek (szám szerint három) a Magyar Nemzeti Múzeumba. Mindhárom da-
rab Drag. 37 típusú tál töredéke voltak (egy perem, két oldal). A két oldaltöredék reliefdíszítésű. 
Előállító műhelyüket tekintve rheinzaberni és egy Trierhez közeli, westerndorfi hatást mutató 
termékekről lehet szó. Gabler 1968. 228; Gabler−Vaday 1986. 26; Vaday 1989. 271−272.
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vitathatatlan, a többi szarmata lelőhelyen előforduló sigillata mennyiségéhez 
képest azonban csekély.169 Az értelmezés során figyelembe kell venni, hogy 
a barbár területre került birodalmi anyag mennyisége, minősége függ egyrészt 
a feltárt területek nagyságától, illetve az akkori viszonyoknak megfelelően 
a lelőhely földrajzi, politikai és gazdasági helyzetétől. Jelen esetben Tiszabura-
Bónishát távol esik a feltételezett kereskedelmi útvonalaktól és a Róma 
számára politikailag fontos területektől. Így érthető a római áru elenyésző 
jelenléte.

A bónisháti terra sigillata (13. kép) a telep 73. számú objektumából, a kút 
betöltéséből került elő. Formáját tekintve egy Drag. 37-es tál töredéke lehet, 
műhelyileg Pfaffenhofenhez, azon belül a Helenius-körhöz kötődik (III. 
század első fele).170 Az előkerült leletanyag alapján tudjuk, hogy Pfaffenhofen 
a legkésőbbi műhely, amely működésnek indult, és szállítani kezdte áruit, 
ugyanakkor az egyetlen, amely az alemann betörés után (233) is termelt és 
terjesztette munkáit.171 Alapításában a westerndorfi Helenius és a köréhez 
tartozó fazekasok vettek részt, így a motívumkincsben jól megfigyelhetők 
ennek hatásai. A bónisháti töredék reliefdíszítésű, amelynek felső részén 
egy tojásfüzér (Pf. 27) alja, alatta pedig két egymás alatt lévő, balra ugró 
kutya látható (Pf. 31). Mindkét motívum a westerndorfi anyagban is 
megtalálható.172 Analógiája a szarmata barbaricumban egyedül Gyoma 133. 
lelőhelyen figyelhető meg.173 Emellett Pannoniában, Intercisa vicusának 
egyik gödréből is előkerült egy hasonló töredék.174 A kevés barbár párhuzam 
oka, hogy a szarmatáknál nem fordulnak elő nagy számban a terra sigillaták, 
a lelőhelyek sigillata állománya mennyiségileg és minőségileg egyaránt eltérő, 
továbbá a temetők és a telepek anyaga többnyire nem egyezik meg. 

169  Megemlítendő, hogy a szarmata telepeket tekintve csak kevés esetben (pl. Gyoma 133) si-
került eddig nagyszámú terra sigillatára bukkani.

170  Itt szeretnék köszöntet mondani Vámos Péternek, hogy segített a terra sigillata meghatáro-
zásában.

171  A pfaffenhofeni termékek első tudományos kutatója H. J. Kellner, aki először a III. század-
ra, majd a II. század utolsó évtizedeire helyezte a műhely működésének indulópontját. Később 
a kutatás visszatért a III. század eleji (210/220) időpontra. Megszűnésének idejét a III. század 
hatvanas éveire teszik. Gabler 1978. 129−130, vö. Gabler−Vaday 1992. 151.

172  Gabler 1978. 109.
173  Gabler−Vaday 1992. 112; Vaday 1996. 136, 275. 
174  Gabler 1978. 106.
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Kronológia

A feltárt település egészét nézve csak egy esetben lehetett megfigyelni szu-
perpozíciót: a 73. kút és a 74. ház esetében. Rétegtani megfigyelések alapján 
a kút volt a korábban létrejött jelenség. A belőle előkerült anyagban egy kor-
határozó értékű terra sigillata oldaltöredéke volt.175 Ez alapján a ház csak 
a  III. század első fele után épülhetett fel. A ház és a kút mellett lévő két 
gödörnek csak az alja érintkezik, kis mértékben. A másik két gödör között 
nincs szuperpozíció.

 A leletanyagot főként kerámia teszi ki, amely nagyon töredékes, emellett 
díszítetlen. Így az egyes korszakokra jellemző formák meghatározása szinte 
lehetetlennek tűnik.

Összefoglalás

Tiszabura-Bónishát 341 feltárt objektumából összesen 8 ház, 3 kút és 43 
gödör tartozott a szarmata kori településhez.176 Kemencére, szabadtéri tűz-
helyre, árokra utaló nyomok nem voltak. A jelenségek a lelőhely keleti szélén 
sűrűsödtek, északi és déli irányba ritkultak, elvétve a nyugati szélen is felbuk-
kantak. A feltárás nem tekinthető teljesnek. A felszínrajz alapján a település 
keleti irányba folytatódhatott. A leletanyag nagy részét kerámia teszi ki, ezek 
között egy terra sigillata is volt. Emellett előkerültek még orsógombok, egy 
nehezék, patics, őrlőkövek, fenőkövek, egy bronzár, fémsalak és állatcsontok. 
Ha elfogadjuk azt a nézetet, hogy a tiszabura-bónisháti lelőhely külterületként 
funkcionált, akkor világossá válik az, hogy miért nincs a telepen több korha-
tározó értékű tárgy − elsősorban fibula, átfúrt pénz. A terra sigillaták meny-
nyiségének csekélységét csupán a telep stratégiai elhelyezkedésével és az ott 
lakók szegénységével magyarázhatjuk.

Dolgozatomban a telep délkeleti részét alkotó objektumok közül választottam 
ki hatot: egy házat, egy kutat és négy gödröt. Közülük csak a ház és a kút 
között volt rétegtani kapcsolat, illetve a mellettük levő két gödörben. A gödrök 
valószínűleg tárolóvermekként funkcionálhattak, a ház pedig ideiglenes vagy 
állandó szállásként. Az objektumok közötti szorosabb kapcsolat meghatározása 
bizonytalan. A gödrök lassú feltöltődése, az előkerült leletanyag töredékessége, 

175  Az egész telepen ez az egyetlen olyan jelenség, amely a datálást valamilyen mértékben segíti.
176  A lelőhely feldolgozása során kiderült, hogy a szarmata telep jelenségei közé néhány gepida 

objektum is beékelődik. Ezek pontos arányát azonban eddig még nem sikerült meghatározni.
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az égésnyomok hiánya mind-mind azt támasztja alá, hogy a településen békésen 
éltek a lakók, az egyes objektumok csak lassan váltak az enyészet martalékává. 
Datálás csak a ház és kút esetében határozható meg: a kútból előkerült terra 
sigillata töredék az építményt a III. sz. első fele utánra keltezi.

A szarmata házat mind nyugati, mind keleti oldalról egy-egy gepida épület 
vette körül. Kérdés, hogy pontosan mikor jelentek meg itt a gepidák. Annyi bi-
zonyos, hogy felbukkanásukkal nem okozták a telep ezen részének erőszakos 
pusztulását.  
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Képek

1. kép. Tiszabura földrajzi fekvése

2. kép
Tiszabura-Bónishát és a közvetlenül 
mellette lévő lelőhelyek
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3. kép. Tiszabura-Bónishát (05. lelőhely)
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4. kép. A szarmata objektumok eloszlása (a telep keleti szélén)

5. kép. A feldolgozásra kiválasztott objektumok
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6. kép. Az 57. és 58. objektum felszín- és metszetrajza

7. kép. Az 59. objektum felszín- és metszetrajza
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8. kép. A 60. objektum felszín- és metszetrajza

9. kép. A 73. és 74. objektum felszín- és metszetrajza
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10. kép. Korsók peremtöredékei

11. kép. Korsó fültöredéke

13. kép. Terra sigillata

12. kép. Hombár töredéke a korongolás nyomaival
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La colonie sarmate de Tiszabura-Bónishát
La construction du réservoir d’eau de la région Nagykunság a été précédée 
par dix-neuf fouilles archéologiques dont une des plus importantes était celle 
de Tiszabura-Bónishát (comté Jász-Nagykun-Szolnok), réalisée par l’Institut 
Archéologique de l’Université Loránd Eötvös. Plusieurs cultures archéologi-
ques datant de la préhistoire jusqu’à l’âge de la migration des peuples ont été 
retrouvées sur le site. Le présent travail se propose d’analyser les trouvailles 
de la colonie sarmate appartenant au site, et d’en présenter une partie bien 
contournable, se constituant d’une maison, d’un puits et de quatre fosses. 
Outre la datation du site, le travail se pose comme objectif de fournir d’in-
formations précises sur le mode de vie et les habitudes du peuple habitant la 
colonie. L’analyse se base sur l’évaluation des trouvailles − et sur celle de la 
céramique en particulier −, ainsi que sur la comparaison de la colonie avec 
d’autres sites datant du barbaricum sarmate. 



Novotnik Ádám

Kincs, ami nincs 
Egy különleges temetkezési szokás: 

üres sírok az avar korban

Az elmúlt évtizedekben a temetkezési szokások vizsgálata során több olyan 
lokális jelenségre lett figyelmes a kutatás, amely alapján sokan rámutattak 
a Kárpát-medence területén élő avar népesség kulturális sokszínűségére; ez 
az általuk lakott területeken több, hagyományaiban és kultúrájában különbö-
ző etnikai csoport meglétének kérdését is fölvetette. Az ezeket a csoportokat 
definiáló kulturális és életmódbeli szokások, tradíciók elemzésének, az  et-
nikai csoportokat egymástól elhatároló különböző szokások tettenérésének 
egyik legkézzelfoghatóbb módja a halotti rítusoknak és a temetkezési szoká-
soknak a vizsgálata.

Többek között ilyen jellegzetes szokásnak tekinthetők a Tiszántúlon, 
a Duna-Tisza közén és a Zalában csoportosuló padmalyos sírok,1 illetve főként 
a Tiszántúlon sűrűsödő (É)K–(D)Ny-i – a Tiszától nyugatra eső temetőkben 
általánossal ellentétes – tájolású sírok.2 A közelmúltban feltárt Tolna megyei 
(Szekszárd környéki), VII–VIII. századi avar temetőkben igen nagy számban 
került elő egy további – korábban már ismert – jellegzetes, regionálisnak is 
nevezhető jelenség. Dolgozatomban ezzel a – nemrégiben napvilágra került 
tolna-mözsi temetőben is szembetűnően nagy számban (19 sír – 7,3%) 
előforduló – temetkezési típussal, mégpedig az üres vagy emberi maradványokat 
nem tartalmazó sírokkal kívánok foglalkozni. Az avar kori temetőkben 
az  üres sírok ismert jelenségnek számítanak, számuk azonban az összes sír 
számához viszonyítva elenyésző szokott lenni.3 Jellemzőiknek, temetőn belüli 

1  Lőrinczy–Straub 2006. 282.
2  Csallány 1939. 132, Lőrinczy 1992. 161–162 és Tomka 2008. 244–245.
3  Balogh 2002. 482. A teljesen feltárt alattyáni temetőben is összesen csak három üres sír ke-

rült elő (68., 75. és 143. sír) a második, közép avar kori kronológiai csoportban. Kovrig 1963. 63.



48 Novotnik Ádám

elhelyezkedésüknek vizsgálatán keresztül törekszem következtetéseket levonni 
rendeltetésükre és létesítésük időrendjére vonatkozóan. Célom, hogy a sírok 
ürességének lehetséges okait elemezve kimutassam, hogy kialakításuk tudatos 
szokás volt, s a legnagyobb valószínűség szerint jelképes temetkezésnek 
szánták őket. Mindehhez elengedhetetlennek tartom a tolna-mözsi temető és 
leletanyagának rövid bemutatását.4

A temető és leletanyagának rövid ismertetése

Az elmúlt évek során Tolna megyében a nagy autópálya-ásatások 
alkalmával több avar kori temetőt is feltártak. Ezek különösen Szekszárd 
környékén sűrűsödnek, ahol egy avar kori központ megléte feltételezhető.5 
Ebben a  térségben került napvilágra 2008 tavaszán az M6-os autópálya 
nyomvonalának Dunaújváros és Szekszárd közé eső szakaszán, Tolna-Mözs-
Fehérvize-dűlőn (TO–003) egy 258 síros avar temető.6 A 39370 m² kiterjedésű 
lelőhely a Dunától mintegy 10 km távolságra, a Fehér- és Fekete-vízi árok 
között helyezkedik el az egykori Duna-holtágak mellett.7 Az avar temető 
a lelőhely északi végét jelentő egykori vízfolyástól (ma egy csatorna vonala) 
délre, a humuszolt területnek nagyjából a közepén, egy kisebb kiemelkedésen 
terült el. A sírok betöltésében gyakran került elő áradmányt jelző kagyló 

4  Jelen tanulmány alapját a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákkonferencia (2011) al-
kalmából készített dolgozatom képezi, amely német nyelven megjelent az Acta Antiqua Academiae 
Scientiarum Hungaricae folyóiratban is. Novotnik 2011. 99–113. Az itt olvasható dolgozat ennek 
a kibővített, magyar nyelvű változata. A temető feltárását az MTA Régészeti Intézete végezte Hor-
váth Tünde régész vezetésével, akinek a leletanyag feldolgozásának lehetőségét és ahhoz nyújtott 
minden eddigi segítségét ezúton is szeretném megköszönni. A leletanyag elsődleges földolgozá-
sát az MTA Régészeti Intézete végezte; itt is szeretném megköszönni Mende Balázs Gusztávnak és 
munkatársainak a temető feldolgozása során nyújtott segítségét. Szintén itt szeretnék köszönetet 
mondani munkám során nyújtott hasznos tanácsaiért témavezetőmnek, Vida Tivadarnak, továb-
bá Csiky Gergelynek, Takács Miklósnak és Tomka Péternek.

5  Rosner Gyula korábban már feltételezett Szekszárd környékén egy kerámiaközpontot (vö. 
Rosner 1979 és Rosner 2001. 160), amelyet az újabb feltárások megerősíteni látszanak.

6  A temetőben 265 sírszámot osztottak ki eredetileg, ezek közül négy szám tévesen lett kiad-
va, három pedig középső rézkorinak (Balaton-Lasinja-kultúra) bizonyult. A lelőhely és a feltá-
rás ismertetését Horváth Tünde összefoglaló jelentése és a szakmai, valamint állapotjelentések  
(2008. 05. 01.; 2008. 05. 15. – 06. 15.; 2008. 06. 15. – 07. 15. és 2008. 07. 15. – 08. 01.) alapján ké-
szítettem el.

7  Az ásatás során 39 370 m²-en 652 régészeti objektumot tártak fel: az avar kori temetkezések 
mellett nagy részük középső rézkori (Balaton-Lasinja-kultúra) volt, de több római kori kelta és 
két középkori objektum is napvilágra került.
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és csigahéj; a feltárást végző régész megfigyelése szerint ez arra enged 
következtetni, hogy a temető területét többször is elönthette a víz (talaj- és/
vagy folyóvíz formájában). A temetkezésektől délre egy mély, lapályos részben 
folytatódott a lelőhely; itt egy K–Ny-i irányú patakmeder húzódott végig, és 
igen magas volt a talajvízszint.

A 258 sír egy feltehetőleg számottevően nem túl nagy soros jellegű temető 
része, amelynek használata a VII. század közepe táján, annak második felében 
kezdődött, és nagy valószínűséggel az egész késő avar kor idején folyamatos 
volt.8 Északnyugat felől délkelet felé haladva a sorokon belül a sírok száma nőtt, 
a temető azonban nem nyílt szét legyezőszerűen túlságosan szélesre. Szélessége 
DNy–ÉK-i irányban 24 méter, hosszában pedig nagyjából 58 méter volt. 
A temető szélét nyugati, északi és déli irányban sikerült teljes terjedelmében 
megfogni, a széle azonban kelet felé a lelőhely határán túlra terjedt, így nem 
lehetett teljes egészében feltárni; az ásató régész becslése szerint kb. 30–50 sír 
eshetett az autópálya nyomvonalán kívülre. A temető egyrétegűnek tekinthető, 
csak két helyen volt megfigyelhető szuperpozíció (50. és 53. sírok, illetve 
111–113. sírok). Amennyire a lelőhely részletes feldolgozása és elemzése előtt 
megítélhető, a temetkezést valószínűleg a temető délnyugati részén kezdték 
meg, használata északkelet felé haladva történhetett. A sárga kerámiák, öntött 
bronzveretek és egyes más, jellegzetesen késő avar kori leletek főként a temető 
északkeleti felében találhatók meg, ám néhány VIII. századi sírt a temető korai 
felének szélénél is megáshattak később – ezt támasztja alá az ott szórványosan 
előkerülő késői leletanyag. 

A téglalap alakú aknasírok többsége kisebb-nagyobb eltérésekkel DNy–ÉK-i 
irányítású.9 A temetőnek nagyjából a 60%-a volt rablott, az embertani anyag 
átlagosan közepes megtartású volt. Nyolc különálló lósír is előkerült, mindegyik 
szorosan a gazdája sírjának lábfelőli végénél helyezkedett el. Ahhoz, hogy 
a  temető használatának idejét felvázoljuk, fontos röviden kitérnünk a keltező 
értékkel bíró leletekre, azaz a fegyveres és lósírokra, illetve a viseleti tárgyakra 
és a kerámiaanyagra. A későbbiekben látni fogjuk, a temető kronológiája annál 
is inkább fontos, mert az üres sírok elhelyezkedése jellegzetes megoszlást mutat 
a temetőn belül.

8  Lásd a temetőtérképet.
9  Az elhunytakat nagyrészt deszkakoporsóba temették, előfordult a rönkkoporsó is, és igen 

sok temetkezésnél megfigyelhető volt – a Gyönk-Vásártér úti temetőhöz hasonlóan (Rosner 
1970. 76. Lásd még Rosner 1971–1972a és Rosner 1975) –, hogy a sírgödör a fej és a láb részén 
a koporsó alja alá mélyedt, több helyütt a négy sarokban egy-egy cölöplyuk is előkerült.
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Fegyveres sírok tekintetében a temető viszonylag szegényesnek mondható, 
ezek csak a korábbra datálható, délnyugati részben kerültek elő. Négy kard jött 
napvilágra: a 21. és 27. sírban egy-egy egyenes, kétélű, keresztvas nélküli kard, 
a 155. sírban pedig egy egyenes, egyélű, keresztvas nélküli kard volt P-alakú 
függesztővel. A bolygatott 122. sírban lévő darab erősen hiányos volt. A kétélű 
és a keresztvas nélküli vágófegyverek alkalmazása a VII. század első felére 
jellemző,10 ez alátámasztja a temető használatának legkésőbb a VII. század 
közepén történő megkezdését. A 28. lósírban egy egyenes, nádlevél alakú, lapos, 
rombusz átmetszetű, köpűs vas lándzsahegy volt, amelynek pengéje rövidebb 
a köpűénél; jellegzetességei alapján kizárólag a Dunántúlon fordul elő és a kora, 
illetve közép avar kor határára tehető (VII. század közepe).11 A 36.  lósírból 
három darab, a 42. lovassírból pedig egy jellegzetes avar kori háromélű nyílhegy 
került elő. Ezen kívül a 67. sírban egy vasbalta feküdt, amelyet a  temetkezés 
többi melléklete alapján inkább eszközként használhattak.12

A fentebb már említett lósírok a lovasokkal együtt három csoportban 
helyezkedtek el. A temető délnyugati részén a korábbi időszakra keltezhető 
egyszerű csikózablával, illetve hurkos és hosszú fülű, ívelt talpalójú 
kengyelekkel eltemetett lovak kerültek elő, a lovassal ellentétes tájolásban 
(28., 36. és 63.  sír). A  második csoportot a gazdájukkal szintén ellentétes 
tájolású 156. sír és a 183. sír alkotja: előbbiben egy-egy, a VII. század utolsó 
harmadában megjelenő egyenes talpalójú, hurkos fülű vaskengyel és egy 
oldalpálcás vaszabla került elő. A  harmadik csoport (208., 225. és 246. sír) 
a  temető északkeleti végénél feküdt, a lovakat az emberekkel megegyező – 
DNy–ÉK-i – irányban helyezték a gödörbe. Általános volt az egyenes (két 
példány esetében sarkánál begyűrt) talpalójú vaskengyel, továbbá előfordult 
az oldalpálcás vaszabla (208. sír) is. A lószerszámdíszek minden esetben igen 
rossz megtartásúak voltak: bronzlemezből préselt, illetve jellegzetes középavar 
kori lemezből kivágott veretek.

20 sír tartalmazott eredetileg veretes övet, azonban teljesnek tekinthető 
övkészlet csak négy sírban (142., 155., 191., 245. sír) volt megfigyelhető, 
a veretek a többi temetkezésnél a rablás miatt hiányoztak vagy megsemmisültek. 
Préselt lemezes, lehajló szélű övveretek a temető délnyugati részén kerültek 
elő (72., 126. sír), egy további pedig középtájon (167. sír). Az oldalpántos 

10  Ezúton is szeretném megköszönni Csiky Gergelynek, hogy kiadatlan doktori disszertáció-
ját rendelkezésemre bocsátotta. Csiky 2009. 197.

11  Csiky 2009. 71–72.
12  Vö. Tomka 1977–1978, 70–71. és IX. tábla 3.
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szíjvégek gyakorlatilag a temető északnyugati széle mellett koncentrálódtak: 
a 78. és 119.  sírban található szíjvégek félkörben végződnek, míg a 142. és 
191. sírban lévők hegyes végződésűek. A temető közepe táján találhatók azok 
a sírok is, amelyekben a jellegzetesen közép avar kori négyzetes, illetve kerek 
bronzveretek kerültek elő. Késő avar kori öntött, áttört és indamotívumos 
szíjvégek az  északkeleti részen kerültek napvilágra, összesen három sírban 
(229., 234. és 245. sír). Az itt élő népesség nyugati kapcsolataira utalnak a két 
sírban (99. és 115.) talált, az egyiknél ezüsttel, a másiknál ezüsttel és sárgarézzel 
tausírozott, geometrikus díszű vas szíjvégek. Említésre méltó a 155. sírban talált 
övgarnitúra, amelyhez itt a díszítetlen szíjvégek mellett egyszerű pontkörös 
díszítésű öntött téglalap alakú veretek tartoztak, közülük kettő közepénél 
téglalap alakú áttörés figyelhető meg. A  142. sírban talált, szintén teljesnek 
mondható övgarnitúra kisszíjvégei, illetve négyzetes veretei vésett Salamon-
csomót ábrázoló díszítésük alapján más Tolna megyei temetőből is ismertek,13 
és Rosner Gyula szerint a közép avar korra keltezhetők.14 Említést érdemel 
még a 191. sír teljes övkészlete, amelyben karikacsüngős övveretek voltak, 
illetve bronzlemezből kivágott, díszítetlen, oldalpántos szíjvégek, továbbá 
a 245 sír garnitúrája, amely egy bronzból öntött, indával díszített nagyszíjvéget 
és háromszög-alakú áttörésekkel ellátott, ívelt oldalú, csúcsos sarkú, téglalap 
alakú vereteket tartalmazott.

Érdekes képet mutat a fülbevalók temetőn belüli eloszlása.15 
Az  ezüstből készült, felhúzott lemezgömbös fülbevalók csak középtájon és 
az  északnyugati részen találhatók meg. Keltezésük vitatott: Rosner Gyula 
a Szekszárd-Bogyiszlói úti temetőben a legkorábbi, azaz a kora avar kori 
horizontba sorolta ezeket,16 míg Kiss Gábor szerint a VII. század közepe 
és utolsó harmada között jelenik meg ez az ékszertípus, és ekkor számol 
nagyobb számban való elterjedésükkel.17 A VII. század második felében 
megjelenő, az  avar kor végéig meglévő, többségében rombusz átmetszetű, 

13  Cikó – 373. sír (Somogyi 1984. 78. és 25. tábla), Gerjen – 20. sír (Kiss 1984a. 113. és 45. táb-
la), Szekszárd-Bogyiszlói út – 423. és 450. sír (Rosner 1999. 110 és Taf. 29, 31), Gyönk-Vásártéri 
út – 111. sír (Rosner 1971–1972. 128–129 és III. tábla).

14  Rosner 1999. 110.
15  Igen sok díszítetlen fülkarika is előkerült – ezek többnyire rombusz átmetszetű huzalból 

készültek.
16  Rosner 1999. 117.
17  Kiss 1983. 108.
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gyöngycsüngős fülbevaló-típusból18 17 darab jött napvilágra kizárólag 
a temető keleti felében. A 69. sír egy ezüst fülbevalót tartalmazott, aljára négy 
kis ezüstgömb volt forrasztva, amelyekhez aljuk íveltsége alapján feltehetően 
egy nagyobb lemezgömb csatlakozott. A gyöngyök temetőn belüli elterjedése 
is alátámasztja a fentieket: a korai időszakra keltezhető szemes gyöngyök 
a temető (dél)nyugati felében fordulnak elő, a későbbi időszakra jellemző 
dinnyemag alakú gyöngyök viszont a másik, északkeleti részen találhatók 
meg. Hat sírból kerültek elő varkocsszorítók, a 72. sír kivételével kizárólag 
a temető északkeleti részén.

Használati tárgyakból volt a legtöbb a temetőben,19 amely igen gazdag 
volt edényekben is (összesen 88 darab).20 Ezek – legtöbbször a sírgödrök 
délkeleti sarkában – csaknem mind épen kerültek elő, mivel a bolygatás 
ritkán érte a sírok azon részét, ahová az edénymelléklet került (fej vagy láb). 
A  biztosan késő avar korra keltezhető sárga kerámia ebben a temetőben 
fellelhető hat típusa az északkeleti részen fordult elő (összesen 13 darab 
kerámiaedény), továbbá – feltehetően egy későbbi odatemetkezés folytán 
– egy a délnyugati szélen jött elő (12. sír). A temető szinte teljes területén 
találkozhatunk a  szürke kerámia (38  darab) durvább, szemcsésebb és 
finomabb változata; két szürke kulacs (64.  és 66. sír) és két kiöntőcsöves 
korsó (61. és 70. sír) látott napvilágot a délnyugati részen. Említésre méltó 
a 24 darab fekete kerámia is, amely a szürke kerámiához és a gyengébb 
minőségű, illetve lassú korongolt edényekhez hasonlóan gyakorlatilag 
a temető középső részén található meg. A  kisszámú kézzel formált, 
korongolatlan edény (6 darab) a temető későbbi részén fordul elő. 

Mindezek alapján összegzésképpen megállapítható, hogy a temető 
középső részénél, nagyjából a 155–156. ló- és lovassír vonalánál váltás 
figyelhető meg a  leletanyagban: megjelennek a jellegzetesen VII. század 
utolsó harmadára, végére keltezhető leletek (sárga kerámia, oldalpántos 
bronz szíjvégek, dinnyemag alakú gyöngyök stb.). Itt érdemesnek tartom 
megjegyezni, hogy az  üres sírgödrök főként a temető nyugati felében és 
középen, az északnyugati szélénél helyezkednek el; a késői temetőrészen 
csak négy ilyen sír található.

18  Böhme 1965. 15 és Somogyi 1984. 83.
19  A sírokban a leggyakoribb eszközmellékletek közé tartozik a vaskés, a kovakő, a női sírok 

esetében pedig az orsógomb.
20  Vö. 1. lábjegyzet.
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Az üres sírok típusai

A Tolna-Mözsön előkerült sírokra általánosan jellemző,21 hogy majdnem 
mind bolygatatlanok, a temető rendjébe illeszkednek (lásd a temetőtérképet), 
továbbá öt sír kivételével (29., 37., 53., 112., 90.) DNy–ÉK-i tájolásúak. A nyesett 
felszínen a humuszolást követően kijelölt foltok között a bontás során üres 
sírgödörként mutatkoztak, betöltésük alapján valóban sírként alakították ki 
ezeket, ám nem temetkeztek beléjük. Az itt megfigyelt üres sírok általában 
gyerekméretűek voltak, a Szekszárd-Bogyiszlói úti temető hasonló üres 
sírjaihoz képest pedig átlagosan kisebbek:

Temető Átl. hossz Átl. szélesség Átl. terület
Tolna-Mözs-Fehérvize-dűlő 135,05 cm 62,53 cm 0,8802 m²

Szekszárd-Bogyiszlói út 160,1 cm 61,68 cm 0,9875 m²

Tolna-Mözsön a temetkezések feltárásakor az ásató régész nem talált 
csontvázra, hamvasztott csontokra és égésnyomokra utaló maradványokat,22 
ennek ellenére az egyik sírban (110. sír) egy edény is előkerült. (3. és 4. kép) 
Az említett lelőhelyen kívül Tolna megyében a következő temetőkben figyeltek 
meg üres, azaz csontvázat nem tartalmazó sírokat (az eddig publikált és általam 
megismert adatok alapján), némelyikben igen nagy arányban:

 Temető:23 Az üres sírok száma:
Gyönk-Vásártéri út24 (308 sír) 10 (3,2 %)
Szekszárd-Bogyiszlói út25 (788 sír) 71 (9 %)
Szekszárd-Tószegi dűlő26 (1644 sír) 225 (13,5 %)
Tolna-Mözs-Fehérvize-dűlő (260 sír) 19 (7,3 %)
Alsónyék–elkerülő út/2. lelőhely27 (235 sír) 46 (19,5 %)

21  Lásd a leírásokat a dolgozat végén.
22  A Szekszárd-Bogyiszlói úti temető 788 sírjából összesen 71-ből hiányoztak a csontok 

(Rosner 1999. 103), továbbá kis mértékben, de jelen volt a Gyönk-Vásártér úti temetőben is (vö. 
Rosner 1970. 55; Rosner 1971–1972. 213. és 3. jegyzet; Rosner 1975. 158.).

23  A 253 síros Szekszárd-palánki temetőben is megfigyeltek üres sírokat (Salamon 1968. 4), szá-
mukat azonban az előzetes jelentések (Salamon 1958. 206, Salamon 1959. 208, Salamon 1961. 
291) nem említik, csak a temető rövid ismertetéséből tudunk a meglétükről (Salamon 1968).

24  Rosner 1970, Rosner 1971–1972, Rosner 1975.
25  Rosner 1999.
26  Itt szeretnék köszönetet mondani Papp Csillának és Ódor Jánosnak, hogy a feldolgozás 

alatt álló temető adatait a rendelkezésemre bocsátották.
27  Kovacsóczy Bernadett szíves szóbeli közlése alapján, amelyet ezúton is szeretnék megköszönni.
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Az eddigi megfigyelések és adatok alapján az üres, emberi maradványokat 
nem tartalmazó síroknak a következő típusai különíthetők el:

1. Teljesen üres, szabályos sírgödrök.
2.  Szabályos sírgödrök koporsóra utaló nyomokkal (lemélyedések, 

koporsófolt).
3.  Mellékleteket (is) tartalmazó sírgödrök (kerámia és/vagy egyéb tár-

gyak egy kupacba helyezve).

Az utóbbi kettő típussal a későbbiekben még bővebben kívánok foglalkozni 
a temetkezési rítusok kapcsán.

Mindenekelőtt fontosnak tartom néhány, a probléma vizsgálatához szüksé-
ges fogalom tisztázását. Mint azt később látni fogjuk, az „üres” megjelölés nem 
minden esetben helytálló, ugyanis ezek a sírok valójában nem mind üresek: 
előfordul, hogy némelyikben található melléklet vagy felfedezhető esetleg va-
lamilyen temetkezési forma (pl. koporsó). Ezeknek a sírgödröknek az a közös 
tulajdonsága, hogy semmilyen emberi maradvány, vagy arra utaló nyom sem 
található bennük. Ezért dolgozatomban az „üres” jelzőt elsősorban az emberi 
csontok teljes hiányára értem.

A jelképes (steppei) temetkezési szokásoknak Tomka Péter különféle 
változatait különítette el. Léteznek ún. „rejtekhelyek” (tajnikok), amelyeknek 
„klasszikus példái türk kori kurgánokba külön beásott gödrök, amelyekből 
lószerszámok, övkészlet és egyéb leletek kerültek elő”, ám ezek „a temetkezéstől 
helyileg függetlenek is lehettek”.28 A körülkerített áldozóhelyek (ogradki) a VI–
VIII. században az őskultusznak voltak a helyei: „felállított kövekből álló kőkerítés 
veszi körül őket, néha több is csatlakozik egymáshoz”, továbbá egyik esetében sem 
találtak emberi csontokat, ám a tor maradványaiként értelmezhető állatcsontok 
és a tajnikok leleteire emlékeztető tárgyak (zabla, nyílhegy stb.) előkerültek.29 
Ide tartoznak még a temetés után a sírra vagy a sír mellé elhelyezett vagy abba 
utólag beásott áldozatok is.30 A kutatásban az  emberi maradványokat nem 
tartalmazó síremlékeket nevezik kenotáfiumnak (κενοτάφιον, cenotaphium), 
azaz jelképes sírnak. Ezek kialakításukban olyanok, mint a szabályos sírok, 
ám emberi maradványt nem tartalmaznak. Lehetnek önálló vagy egy adott 

28  Tomka 1986. 43. A keleti, steppei példák mellett ilyen például a szeged-csengelei lelet is.
29  Tomka 1986. 45.
30  Tomka 1986. 48.
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temető rendjébe illeszkedő sírok is, és mint fentebb említettem, mellékletet 
is tartalmazhatnak, minthogy minden valószínűség szerint kialakításukkor 
valamilyen rítust is elvégeztek. Ismerünk jelképes lovastemetkezéseket is, 
dolgozatomban azonban ezekkel nem kívánok foglalkozni.

Értelmezés – a sírok ürességének lehetséges okai

A sírok ürességének, a csontok teljes mértékű hiányának lehetséges okait 
két csoportban kívánom az elkövetkezendőkben tárgyalni. Az első kategó-
riába tartoznak a véletlenszerű, azaz nem szándékos tényezők (pl. a szántás, 
a csontok „felszívódása” stb.), míg a második csoportba a sírok kialakításával 
egyidejű, szándékos elemeket soroltam, amelyek valamilyen tudatosságot fel-
tételeznek.

A nem szándékos tényezők között tárgyalom a szántást, amelynek 
során a  mindenkori régészeti objektumok erős bolygatást szenvedhetnek. 
A  tárgyalt lelőhely és környéke kiváló termőképessége miatt feltehetően 
mindig is művelésre alkalmas agrárterületnek számított.31 Tolna-Mözsön 
az üres sírgödrök a humuszolt és nyesett felszíntől számítva átlagosan 41 cm 
mélységűek, előfordul azonban közöttük 50 és 60–65 cm mélyre ásott sír is. 
A Szekszárd-Bogyiszlói úti temetőben ezek többnyire a felszíntől számítva 
155 cm mélyek voltak. A mély, illetve mélyítő szántás alkalmával 40–50 cm-
nél mélyebbre nem hatol le az eke32 – kivéve akkor, ha rigolíroznak –, ezért 
kizárhatjuk a szántás során történt bolygatást. Ezt az is alátámasztja, hogy 
Tolna-Mözs-Fehérvize-dűlőn a  feltárás megkezdése előtt, a 2008. február 
közepén tartott első terepszemlén a friss szántás és a megfelelő időjárási 
körülmények ellenére néhány pattintott kőeszközön kívül más régészeti 
leletet nem találtak.33 Ha egy sírt mezőgazdasági tevékenység alakalmával 
megbolygatnak, a csontok és mellékletek a gödörben jellegzetesen szétszóródva 
kerülnek napvilágra, a szántás azonban sosem tünteti el maradéktalanul 
a csontokat, és mindig megmarad valamilyen, a sír tartalmára utaló nyom. 
Emellett az ásatás során, illetve a foltfotókon sem lehetett megfigyelni az eke 
jellegzetes nyomát a sírok betöltésében és a nyesett felszínen.

31  Centeri−Barnáné 2006. (Melléklet, 1. és 10. eredménytérkép). 
32  Az ekék munkamélység szerinti csoportosítása: sekély szántó: 16cm-ig; középmélyen szán-

tó eke: 20cm-ig; mélyszántó: 30cm-ig; mélyítő szántó: 40cm-ig. Huzsvai 2007–2008.
33  Horváth Tünde: Összefoglaló jelentés. Tolna-Mözs – Fehérvize-dűlő V., TO 003. 2008. áp-

rilis 14 – augusztus 01. Budapest, 2010. január 25. (Kézirat.)
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Ehhez a problémához tartozik a sírrablás kérdése is. Az ásatásvezető régész 
a 110. sír kivételével egyik üres sírnál sem figyelte meg a bolygatás jelét, továbbá 
a foltfotókon sem vehető ki egyértelműen a rablás nyoma. A Szekszárd-Bogyiszlói 
úti temetőben az üres sírok kivétel nélkül bolygatatlanok voltak,34 és Rosner 
Gyula a Gyönk-Vásártér úton „semmiféle bolygatás nyomaival sem” találkozott.35 
A sírrablás általában mindig az elhunyt személlyel eltemetett értéktárgyak 
megkeresésére irányult, a rablók gyakran csak az értékesebb darabokat 
keresték szisztematikusan, azaz többnyire a felsőtestre ástak rá. Némely esetben 
előfordult az is, hogy a teljes sírt feldúlták, a csontokat a sírgödörből kiszórták, 
de ez sosem érintette az emberi maradványok egészét, így azoknak legalább egy 
része a sírban maradt. A rablás kérdésének tárgyalásakor fontos kitérni a rablás 
időpontjára is:36 egy-egy esetben megtörténhetett ugyanis az is, hogy az elhunyt 
személy és a koporsója még nem bomlott le − ilyenkor az egész testet ki tudták 
venni a sírgödörből.37 László Gyula is feltételezte a  kiskőrös-vágóhídi temető 
üres sírjai kapcsán, hogy a halottakat a sírrablóknak egészben kellett kiemelniük 
a sírgödörből olyankor, amikor a test még nem indult bomlásnak; e szerint 
a halottat a sírgödör mellé fektetve foszthatták ki.38 Ez a feltételezés azonban 
több gyakorlati szempontból is megkérdőjelezhető. Logikus lenne ugyanis, hogy 
a sírgödör mellett fekvő, kifosztott halottat – akit a sírrablók minden bizonnyal 
nem vittek magukkal – hozzátartozói visszatemessék.39 Ebből adódóan 
a sírokban nem pusztán a koporsóvasalatnak vagy töredékeknek kellene 
maradniuk (ahogy azt László Gyula állítja), hanem mindenképpen az elhunyt 
visszatemetett maradványainak is. A tolna-mözsi üres sírok a többihez képest 
kisebb méretűek voltak, emiatt furcsa lenne, ha csak ezekből a sírokból emelték 
volna ki a teljes tetemet.40 Ha Tolna-Mözsön a bolygatott 110. sírt teljesen 

34  Rosner 1999. 101. „Im ganzen Gebiet des Gräberfeldes fanden wir Grabgruben vor, die den 
Plünderern nicht zum Opfer gefallen waren” Rosner 1999. 103.

35  Rosner 1971–1972. 221 − 3. jegyzet.
36  A tetem eloszlása utáni sírrablások minden esetben csakis az izmok és az inak elbomlá-

sa után (Bakay 1973. 51 – idézi Čilinska, Z., Archaeologica Slovaca Fontes, 7. [1966] 122–123), 
azaz legalább 3 évvel a temetés után történhettek. Tettamanti 1972. 46. 

37  Pl. Pásztor Adrienn a nagyharsányi temető kapcsán feltételezi az egyik üres, ám bolygatat-
lan sírgödörről, hogy abból esetleg a rablás során emelték ki a holttestet a sírrablók (vagy pedig 
jelképes sír volt). Pásztor 1990. 79 – 12. jegyzet.

38  László 1955. 39–40.
39  Vö. Tomka 1977–1978. 50.
40  Nagy Margit a hódmezővásárhely-kishomoki gepida temetőben a hiányos csontvázakat 

tartalmazó sírok első csoportjába az olyan – főként gyermekekhez köthető – sírokat sorolta, 
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földúlták volna, a benne található kerámiának is kárt kellett volna szenvednie, 
vagy legalábbis ki kellett volna mozdulnia a helyéről; az ásatási dokumentáció 
szerint a rablógödör is éppen a sír északkeleti végénél került elő. Ugyanakkor 
a csontok hiánya nem magyarázható az ásatási munkások hanyagságával sem: 
minthogy ez a sírjelenség a tolna-mözsi temetőn kívül más környező avar 
temetőkben is előfordul, valószínűtlennek tartom, hogy az ásatásvezetők egyik 
esetben sem figyeltek volna föl erre.

Dolgozatom egyik célja az is, hogy rámutassak egy csaknem általánosan 
elfogadott közhely téves mivoltára, ugyanis a legtöbb temetőközlésben 
(különösen ezen a területen) az üresen álló sírok esetében az emberi 
maradványok hiányát a csontok felszívódásával magyarázzák. Éppen ezért 
fontosnak tartom, hogy röviden kitérjek Szekszárd környékének, különösen 
az attól keletre eső ártéri területek talajviszonyaira, mivel az üres, azaz 
csontokat nem tartalmazó sírok jelensége itt – más területektől eltérően – nagy 
mennyiségben figyelhető meg, s ennek alapján azt feltételezhetnénk, hogy ez 
a talaj minőségével áll összefüggésben.

Tolna megye Magyarország második, a Duna által uralt középső geokémiai 
nagytájának a részét képezi. Fő jellemzője a talajok meszesedése, amely az ártéri 
rétegsorban és az abból kifújt, szélhordta üledékekben figyelhető meg, ez 
pedig magától értetődően a Ca, Mg, Sr (CO3

--
, SO4

--
, PO4

3-) felhalmozódásával 
és gyakorlatilag az összes többi tápelem kiszorulásával jár.41 Az itt uralkodó 
talajtípus a mészlepedékes csernozjom, kémhatása felszíntől karbonátos talaj.42 

amelyekben a váz teljes egészében hiányzott, vagy csak egy-két csonttöredék, fog maradt a sír-
ban. Nagy 2004. 141. Kérdés az, hogy a sírrablóknak miért állt volna szándékában az összes 
csontot kiszórni? Ez ellentétben állna azzal az alapvetően logikus feltételezéssel, hogy a rablók 
titokban és sietve, „a legcélszerűbben, leggazdaságosabban és nyilván a legrövidebb idő alatt igye-
keztek elvégezni feladatukat”. Kőhegyi 1994. 278. Ám Bóna István említi a bezenyei langobard 
temető rablottsága kapcsán, hogy itt a sírrabláskor „a legdrasztikusabb megoldás a koporsóból 
mindenestől kiemelt halott (68. sír). Amiképpen az utóbbit, úgy a hiányzó csontokat is nyilván 
a sírrablók dobták ki, hogy fenn szabadon és kényelmesen kiszedegethessék közülük az értékeket, 
Bezenyén a folyamatosan omló kavicstalajban néha nekünk sem volt más lehetőségünk”. Bóna 
2001. 195. Talán ezzel magyarázható egyes gyereksírok esetében Tolna-Mözsön is, hogy mi-
ért csak koponya található a gödörben: feltehetően a halott kiemelésekor a fej levált a testről, és 
nagyjából a helyén maradt.

41  Horváth–Fügedi–Ódor 1998. Itt szeretnék köszönetet mondani Fügedi Ubulnak, a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet tudományos munkatársának, aki a csontok megmaradásával és 
a lelőhely geokémiai tulajdonságaival kapcsolatos hasznos tanácsaival és magyarázataival segí-
tette munkámat.

42  Centeri–Barnáné 2006. 1. és 2. vizsgálati alaptérkép.
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Mindez azt jelenti, hogy a talajban fölös mennyiségben van finomszemű, 
kolloidális, könnyen oldható, a növények számára szabadon fölvehető mész, 
amely alapján elmondható, hogy ilyen körülmények között a lényegesen 
nagyobb kristályokból álló csontok kioldódása szélsőségesen valószínűtlen. 
Olyannyira az, hogy a dinamikus mészforgalmú talajokban éppen hogy ennek 
az ellenkezőjére kell számítani: betöményedés idején (azaz csapadékszegény 
időszakban) a mésszel telített talajoldatból a kalcium-karbonát várhatóan 
éppen a nagyobb – tehát kisebb fajlagos felületű – kristályok, így a csont 
felületén válik ki elsősorban. A foszfáttal, amely a karbonátnál jóval kevésbé 
mozgékony, hasonló a helyzet, így ennek a kioldódása rendkívül valószínűtlen. 

Az a feltételezés, miszerint a csontok felszívódnak, azaz kioldódnak, 
nem helytálló. Felszívódás esetén az „eltűnő” tárgy- vagy csontmaradvány 
ugyanis sosem tűnik el nyomtalanul, ürességet hagyva maga után; 
a kioldódott csont helyén rendszerint valamilyen más anyag keletkezik és 
válik ki. Meglehetősen gyakori jelenség, hogy a kioldódott anyag helyén 
jellegzetes képződmények válnak ki, amelyeket pszeudomorfózáknak 
nevezünk. Ezek legfőbb jellemzője, hogy nem vesznek fel önálló, saját 
alakot, hanem nagyjából, vagy akár teljesen is megőrzik az eredeti 
képződmény (esetünkben a csont) alakját – a kioldódott csont helyének így 
nem üresnek, hiányosnak, hanem – legalábbis az esetek nagy többségében 
– pszeudomorfózának kellene lennie.

Az említett üres sírok többsége kisméretű – átlagban 137 cm hosszú és 
63  cm széles – volt, ennek alapján akár az is feltételezhető, hogy ezekben 
kisgyermekek csontjai lehettek, amelyek szintén felszívódtak, elmállottak. 
A temetőben az antropológusok által meghatározott legfiatalabb csontozat 
0,5–1 éves (55. és 65. sír), illetve több másik, 1–1,5 éves gyermek volt (47., 
62., 105. sír).43 Az, hogy ezek a fiatal, általában közepes megtartású, ásványi 
anyagban azonban szegény csontok megmaradtak és életkor-meghatározás 
vizsgálatára is alkalmasak voltak, szintén a felszívódás lehetőségének 
kizárását erősítik meg.44

43  Az említett gyermeksírok – az 55. sír kivételével – többnyire rablás áldozataivá váltak. Itt 
szeretnék köszönetet mondani Kirinó Katalinnak és Köhler Kittinek (MTA Régészeti Intézet) 
az antropológiai adatokért és vizsgálatokért.

44  Kiss Attila a Kölked-Feketekapu-A temetőben talált 20 üres sír közül csak a 220 cm-nél 
hosszabb sírok (A–6., 125., 214. sír) esetében számol jelképes temetkezéssel, a többi – 150 cm-nél 
rövidebb – sír ürességét az embertani anyag teljes elporladásával magyarázza (Inf. I–II.), mond-
ván, hogy „az egykori Duna-ág melletti temetőben az embertani anyag megtartása igen rossz 
volt”. Kiss 1991/1996. 437–438.
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A csontok megmaradását illetően fontosnak tartom megvizsgálni a sírok 
abszolút mélységét is,45 minthogy a temető egy eredetileg igen mocsaras 
vidéken helyezkedett el, és területét feltehetően többször is elönthette a víz 
(talaj- vagy folyóvíz formájában); ezt a sírok betöltésében gyakran előkerülő, 
áradmányt jelző kagyló- és csigahéj jelzi. A legtöbb sírgödör alja 89 méteres 
tengerszint fölötti magasságban helyezkedett el;46 legmélyebben (88,22 m) 
a 18. temetkezés feküdt.

A csontok felszívódásának általánosító magyarázatát annak alapján is 
kizárhatjuk, hogy az üres sírokénál mélyebbre ásott – tehát a talajvíznek jobban 
kitett – sírgödrökben is megmaradtak a csontok, tehát ezeket a talajvíz nem 
tette tönkre. Ezen kívül több, mélyebbre ásott gyermeksír is tartalmazott 
csontokat, amelyek szintén nem szívódtak fel.

Az általam vizsgált üres sírok kivétel nélkül 89,25 méter magasság 
fölött helyezkednek el. Ennél mélyebben több gyermeksír is napvilágot 
látott, és ezek között előfordult olyan is, amelyben meglehetősen kevés 
és rossz megtartású, ám az  elhalálozási életkor meghatározásához mégis 
elegendő mennyiségű csont került elő – mindez inkább a rablásnak, 
a sírok bolygatottságának tudható be –, volt olyan sír is azonban, amelyben 
a csontok jó állapotban maradtak meg. A temető legmélyebben elhelyezkedő 
temetkezései közé tartozott a 8. (88,68 m) és a 17. sír (88,54 m), amelyekben 
egy 6–7, illetve egy 5 év körüli gyermek aránylag jó állapotban fönnmaradt 
csontváza feküdt.

A következőkben a második csoportot, azaz a temetkezésekkel egyidejű, 
szándékos tényezőket kívánom tárgyalni, amelyek során a sírok kialakításánál 
valamilyen szokás alapján jártak el. Elsőként röviden a padmalyos 
temetkezések kérdésével foglalkozom.

A kutatás eddigi eredményei és az elterjedési térképek alapján elmondható, 
hogy a fülkesírokhoz hasonlóan47 a padmalyos temetkezés szokása Tolna megye 
területén nem volt általános és gyakori jelenség; nagy számban a Tiszántúlon, 

45  Ezúton is szeretném megköszönni Vaday Andreának, hogy erre az összehasonlításra föl-
hívta a figyelmemet.

46  A tengerszint fölötti magasságadatai a Balti-tenger alapszintjében értendők. A geodéziai 
méréseket az Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft. végezte.

47  Lőrinczy 1995. 401–402, 413 és Tomka 2008. 245. Tolna megyében Lőrinczy Gábor gyűj-
tése alapján csak Bölcskén figyeltek meg fülkesírt, illetve Paks-Gyapán került elő nemrég egy 
nem teljes – csak megkezdettnek tűnő, 40 cm hosszú – fülkéjű sír. Novotnik 2009. 21.
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a Duna-Tisza közén és Zalában fordulnak elő az ilyen típusú sírok.48 Tolnában 
az eddig publikált temetők alapján csak a Szekszárd-Bogyiszlói úton került 
elő hét,49 a Gyönk-Vásártér úton pedig egy padmalyos temetkezés.50 Ennek 
ellenére korábban felvetették, hogy „a Szekszárd-Bogyiszlói úti avar temető sok 
üres sírjának egyik lehetséges magyarázata, hogy azok fel nem ismert padmalyos 
sírok, esetleg fülkesírok aknái lehettek”.51 Ez a feltételezés magától értetődően 
ma már nem helytálló, minthogy az újabb feltárások alkalmával igen nagy 
számban kerültek elő üres sírok több Szekszárd környéki temetőben is, ezért 
kizártnak tartom, hogy Rosner Gyula óta az ezeket feltáró régészek kivétel 
nélkül tévedtek volna a sírok megítélésével kapcsolatosan. A tolna-mözsi 
temető feltárása során az ásató régésznek feltűnt az üres sírok nagy száma, 
a jelenség furcsasága, és padmalyos sírokra gyanakodván több sírnál próbaásást 
végzett, így a gödröket oldalirányban és lefelé is tovább bontották; a munkák 
során azonban a sárga, löszös altalajon kívül másra nem bukkantak. Emellett 
sem a terepen, sem pedig a sírok fotóin nem lehetett megfigyelni az oldalfalban 
semmilyen foltot, elszíneződést. 

Néprajzi megfigyelések alapján a sírok üresként való kialakításának egyéb 
gyakorlati okai is lehettek. Köznépi iszlám temetőkben figyelték meg, hogy 
a  sírokat nem családi csoportok szerint, hanem az elhalálozás sorrendjében 
ássák meg, ennek talán a halott minél gyorsabb eltemetésére való törekvés 
lehetett az oka (ezt vallási okokkal magyarázzák).52 Az sem zárható azonban 
ki, hogy a nyári melegben például a test gyorsabb bomlása miatt a temetőben 
azért volt mindig megásott sír,53 hogy a temetést a lehető leggyorsabban el 
tudják végezni – többek között ezzel magyarázza a Wicker Erika a bácsalmási 
rác-vlah temetőben feltárt üres sír meglétét.54 Tolna-Mözs esetében a sírok kis 

48  Lőrinczy–Straub 2006. 311.
49  Rosner 1977. 92, továbbá Lőrinczy Gábor és Straub Péter még további hatot határoztak 

meg az eredeti ásatási dokumentáció alapján. Lőrinczy–Straub 2006. 295. – 47. jegyzet
50  Rosner 1975. 140.
51  Lőrinczy–Straub 2006. 292. – 6. jegyzet (idézik: Szőke 2004. 372. – Anm. 2.). Lásd még 

Fusek 2006. 45–46 és 54, ahol a szerző szintén a padmalyos temetkezések vizsgálata kapcsán 
bizonyította be, hogy Cífer-Pácon a korábbi ásatás alkalmával talált üres sírok eredetileg rosz-
szul megfigyelt padmalyos temetkezések voltak a Szekszárd-Bogyiszlói úti temetőhöz hasonló-
an. Ezt a terepen végzett próbaásásaival támasztotta alá.

52  Wicker 2008. 77.
53  Wicker 2008. 77. – idézi Bartha Júlia: Lále. Hagyományok a mai török társadalomban, 

az emberélet fordulóinak népszokásai. Szolnok, 2006. 81. 
54  Wicker 2008. 77.
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mérete miatt ez kevésbé valószínű.55 Ugyanakkor az a lehetőség is felvethető, 
hogy ezeket a gödröket esetleg a sírrablók megtévesztése, megzavarása céljából 
készítették volna:56 minthogy azonban az üres sírok szinte mindig bolygatatlanok 
– azaz a sírrablók legtöbbször kikerülték őket –, ez a lehetőség is kizárható. 
Az ún. translatio is szolgálhatna magyarázatul,57 amelyre Tomka Péter hozott 
egy XX. század eleji néprajzi példát a kirgizektől: „az orosz kereskedő kérdésére 
a  sírt felbontó és a csontokat összegyűjtő kirgizek azt válaszolták, hogy idegen 
földbe eltemetett halottaik nem nyughatnak, ezért csontjaikat összegyűjtik és 
hazai földben temetik el”.58 Ez a tolna-mözsi temető esetében a sírok kis mérete 
miatt nem fogadható el, minthogy az esetek többségében valószínűleg nem 
gyerekeket temettek el „idegen földön”. 

Az egyes tényezők kizárásával az üres, embercsontot nem tartalmazó sírok 
esetében a kialakítás tudatossága merül föl, ezért a következőkben áttérnék 
az üresség legvalószínűbb magyarázatra, azaz a jelképes temetkezések kérdésére.

A jelképes temetkezések

A temetőkben előforduló üres sírok jelenségét egyesek szerint először 
László Gyula határozta meg jelképes, szimbolikus temetkezésként,59 és az ő 
elképzelése alapján a legtöbben így szokták ezeket a sírokat értelmezni.60 
Eszerint a temetőkben mindenkinek megvolt a saját helye – kiváltképpen ott, 

55  Akkor tartanám ezt a megoldást lehetségesnek, ha súlyos beteg gyerekek számára ásták 
volna meg ezeket a sírgödröket, akik azonban nem haltak meg, a számukra megásott sírt azon-
ban mégis meghagyták – bár azt később kibővíthették volna egy felnőtt számára is.

56  Capelle 2000. 442.
57  Capelle 2000. 442.
58  Tomka 1977–1978. 50.
59  Az, hogy az üres sírokat elsőként László Gyula definiálta volna jelképes temetkezésként, 

valószínűleg toposz lehet. Többek között mások sem hivatkoztak rá a jelképes temetkezések ese-
tében (pl. Kovrig Ilona, Garam Éva). A kiskőrös-városalatti temető üres sírjai kapcsán ő csak 
az egy vagy két évnél korábban eltemetett személyek sírja teljes kirablásának lehetőségét hang-
súlyozza. László 1955. 40. A jelképes sírok jelenségének meghatározását azonban van, aki en-
nek ellenére neki tulajdonította – lásd: Szalontai 1996. 557 és Balogh 2002. 482. Egyébként 
már 1935-ben Horváth Tamás is említett ilyen temetkezéseket az üllői és a kiskőrösi avar temető 
kapcsán, ő azonban nem adott a sírok üres voltára vonatkozó magyarázatot: „az üllői 76., a kis-
kőrösi 139. és 192. megásott sírokba nem temetkeztek”. Horváth 1935. 55.

60  Kovrig 1963. 63. Ehhez a magyarázathoz lásd még: Juhász 2004. 67 és Juhász 1995. 41. 
Az orosháza-bónum-téglagyári temetőben összesen két üres sír volt (129. és 158. sír), egyik sem 
tartalmazott mellékletet. Juhász Irén megfigyelése szerint teljesen szabályos sírgödrök voltak; 
a temető közléséből sajnos a sírok méretadatai hiányoznak.
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ahol az családi, illetve nagycsaládi temetkezésekből állt61 −, a leggyakoribb 
magyarázat szerint az üres sírokat pedig azoknak az elhunytaknak 
a  tiszteletére ásták meg, akik az adott településtől távol (pl. harc közben) 
haltak meg.62 Juhász Irén szerint még a temetési szertartást is megtarthatták, 
majd a sírt betemették.63 Tolna megye területén Salamon Ágnes64 után 
elsőként Rosner Gyula említ jelképes temetkezéseket. A Gyönk-Vásártér 
úti temető kapcsán – a bolygatatlanság erőteljes hangsúlyozásával – meg 
is jegyezte: „A bolygatatlan, teljesen üres, sem váz, sem melléklettel nem 
rendelkező temetkezések száma, ha el is hanyagolható %-ban jelentkezik, 
ennek ellenére a szokással számolnunk kell”.65

Jelképes sírt annak készíthettek, aki esetleg elhagyta a közösséget, elköltözött,66 
a hozzátartozók viszont jelképesen kifejezésre kívánták juttatni az adott 
személy közösséghez való tartozását.67 A források többnyire alátámasztják azt 
a feltételezést, amely alapján jelképes sírt annak a férfinak készítenek otthon, aki 
harc közben, idegen földön halt meg és ott temették el. Bálint Csanád szerint 
azonban a kora középkori steppei népek a hadjáratok során elesetteket nem 
temették el, nem áll rendelkezésünkre erről szóló adat; a halottakat a források 
szerint mindig hazaszállították.68 Egy csata után azonban az idő rövidsége 
(menekülés!) és az esetleges nagy távolság miatt nem volt lehetséges a  test 
hazaszállítása, illetve a temetkezések során végzett szertartások, szokások 
betartása. A kalandozó magyarok temetkezési szokásairól szóló tanulmányában 
Szarka József több fontos momentumra hívja föl ezzel kapcsolatban a figyelmet. 
„Vesztes csata után azonban […] általában a testeket elégették, a temetési szertartást 
pedig otthon tartották meg. Előfordulhatott azonban, hogy néhány esetben, ha 
módjuk engedte és megfelelő temetkezési helyet találtak, eltemethették halottaikat, 
ami nem zárja ki azt, hogy őskultuszuknak eleget téve, otthon – jelképesen 

61  László 2006. 55. „A régészek temetőelemzései […] és szórványos néprajzi megfigyelések arra 
utalnak, hogy az egykori közösségek a családi egységekben való temetkezésekre törekedtek.” Bá-
lint 1995. 104.

62  Garam 1979. 91. Garam Éva még azt is felveti, hogy az üres sírokba temetettek majdnem 
mind férfiak lehettek.

63  Juhász 1995. 41.
64  Salamon 1968. 4.
65  Rosner 1971–1972. 213.
66  Kovrig 1963. 63.
67  Vö. Capelle 2000. 442.
68  Bálint 1995. 105.
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– ezt a szertartást megismételhették.”69 Ha pedig a testet idegen földön elégették, 
feltételezhető, hogy „jelképesen a test vagy a hamvak egy darabját, egy hajtincset, 
egy csontot vagy […] a halott koponyáját vihették haza magukkal”.70 Fodor István 
valószínűnek tartja, hogy a honfoglalás kori temetőkben azért ritkák az ilyen 
koponyás temetkezések, mert ez a szokás csak kiválasztott harcosokat illetett 
meg.71 A hamvak hazahozatala a Tolna megyei temetők esetében kizárható, 
mivel az üres sírok esetében a feltárásokat vezető régészek nem említenek 
hamvasztott csontokra és égésnyomokra utaló maradványokat.

Sági Károly a vörs-papkerti langobard temetőben a sírok között lévő üres 
helyek alapján feltételezte,72 hogy a sírhelyet itt is előre kijelölték mindenkinek, 
és ott, ahová nem temetkeztek, az illető 568-ban – a langobardok Pannoniából 
történő kivándorlása előtt – még valószínűleg életben lehetett, ugyanakkor 
felvetette annak lehetőségét is, hogy ezek jelképes sírok voltak. Elméletét 
kétféleképpen kívánta alátámasztani. A temetőben igen kevés, összesen 
8 férfi került elő, szemben a 24 női temetkezéssel (1 : 3 arányban); a poligámia 
lehetőségét elvetette a katolikus langobardok esetében. Ezeket a sírhelyeket 
és a környező sírokat a fiatalabb nemzedék temetkezési helyének tekintette, 
és a  langobardok pannoniai tartózkodásának második felére keltezte. 
Véleménye szerint ezek az „üres foltok” azoknak az idegenben elhunyt 
harcosoknak készített szimbolikus sírhelyek voltak, amelyekről Paulus 
Diaconus is tudósít minket:73 ezeken a sírhelyeken egy fából készült rúd 
helyezkedhetett el, amelyet a tetején egy galamb figurával láttak el; a galamb 
abba az irányba nézett, amerre az illető elhunyt.74 Nem szabad ugyanakkor 

69  Szarka 2003. 299.
70  Ám a halott elégetése a szerző szerint ekkor nem temetkezési szokásként értékelhető, ha-

nem az attól való félelem volt, hogy az ellenség a holttestet meggyalázza. Szarka 2003. 300. 
Lásd még Fodor 1999. 77. 

71  Fodor 1999. 78. Tolna-Mözsön 14 olyan (bolygatott!) sír került elő, amelyben csak egy kopo-
nya volt, a test részei hiányoztak. Ám itt sem felnőtt harcosokról van szó, mivel az antropológusok 
megállapítása szerint ezek kivétel nélkül tíz éven aluli gyermekek voltak. Ez a jelenség pl. a cikói te-
metőben is előfordult, ahol a 465. sírban (Somogyi 1984. 69), a gerjeni temetőben a 8. sírban (Kiss 
1984a. 111), a regölyi temető 159. sírjában (Kiss 1984b. 139) is csak egy koponya volt, a vázcsontok 
hiányoztak, ám a szerzők ennek a rituális okát megkérdőjelezik, és bolygatásra gyanakszanak.

72  Sági 1963. 69–70. Az egyes sírok közötti üres részek korabeli fák helye is lehetett, mivel 
a temetők valószínűleg nem egy kopár dombon létesültek. 

73  Lásd még: Capelle 2000. 442.
74  „[…] ad perticas autem locus ipse ideo dicitur, quia ibi olim perticae, id est trabes, erectae 

steterant, quae ob hanc causam iuxta morem Langobardorum poni solebant: si quis enim in 
aliqua parte aut in bello aut quomodocumque extinctus fuisset, consanguinei eius intra sepulchra 



64 Novotnik Ádám

arról sem megfeledkezni, hogy a  langobard temetőkben (pl. Szólád75) 
gyakori szokás, hogy a sírok egymástól 8–10, akár 15 m-re is lehetnek, tehát 
ténylegesen nem bizonyítható, hogy ezek az üres területek .

Spekulatív elméletként említést érdemel a vizsgált térséget tekintve Rosner 
Gyula elképzelése. A Szekszárd-Bogyiszlói úti temetőben talált üres sírok 
(71  darab) magas számát ő a következőképpen magyarázta. A temetőhöz 
tartozó település egy igen mocsaras területen lévő kiemelkedésén helyezkedett 
el, amelynek környékén magától értetődően sok gyermek és felnőtt lelhette 
halálát a lápban ebben az időben; véleménye szerint a jelképes sírokkal 
akarták az eltűnt vagy távol meghalt személyeknek a végső tiszteletet megadni. 
Továbbá azt is megállapította, hogy a szimbolikus síroknak a temetőben sokáig 
láthatónak kellett lenniük, ugyanis nem volt megfigyelhető ezek esetében 
bolygatás, illetve szuperpozíció.76 A Rosner-féle életszerű magyarázat nem 
zárható ki,77 de nem is bizonyítható egyértelműen.

A temetési szertartás kérdésére visszatérve megemlítendő, hogy Szalontai 
Csaba felhívta a figyelmet a rítushiányra, szerinte ugyanis egy ilyen jelképes 
sír esetében logikus, hogy a temetési szertartásnak teljesnek kellett lennie, azaz 
gyakrabban kellene találnunk „olyan nyomokat az üres sírgödrökben, amelyek 
egyértelműen tanúskodnak erről a szertartásról”: a sírokból hiányoznak az étel- 
és italáldozatra utaló nyomok, a túlvilágra szánt ételmellékletek és az egyéb 
temetkezési mellékletek.78 Szalontai Csaba észrevétele a dolgozatom első felében 
felsorolt három üres sírtípus közül a 2. és a 3. fajtájával kapcsolatos. Jelen esetben 
nem kívánok belemenni az avar hitvilág igen bonyolult és összetett kérdésébe, 
csupán néhány lehetséges momentumra szeretném fölhívni a figyelmet.

Az új ásatási eredmények és temetőpublikációk azóta bizonyították, hogy 
a  szimbolikus sírok tartalmazhatnak mellékletet is.79 Jó példa erre a már 

sua perticam figebant, in cuius summitate columbam ex ligno factam ponebant, quae illuc versa 
esset, ubi illorum dilectus obisset, scilicet ut sciri possit, in quam partem is qui defunctus fuerat 
quiesceret.” Paulus Diaconus, Historia Langobardorum. V: 34.

75  Szóládon 500 m²-es felületen összesen csak 13 sírt tártak föl. Lásd: Vida Tivadar: A szóládi 
langobard temető feltárása és feldolgozása (2005-). http://www.archeo.mta.hu/hun/munkatars/
vidativadar/index.htm (2010. november 25.).

76  Rosner 1999. 103.
77  Balogh 2002. 482.
78  Szalontai 1996. 557.
79  A mellékletekkel ellátott, szimbolikusan megásott sírokra keleti példaként elég megemlí-

teni Káma mentén fekvő, a honfoglalás előtti magyarsággal szoros kapcsolatba hozott Bolsije-
Tigani temetőjét, ahol a központi helyet egy egyértelműen jelképes temetkezés, a nagyméretű 
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többször idézett Szekszárd-Bogyiszlói úti temető, ahol a 87., 151. és a 240. sírban 
egy-egy világosszürkére égetett edény, a 164., 174., 239. és 710. sírban egy-egy 
szürkésfeketére égetett edény került napvilágra, a 296. sírban pedig vascsat, 
vaskarika, vaskés, két bronz karperec, szemes gyöngyök és három orsógomb 
feküdt egy kupacban.80 A tolna-mözsi temetőben – mint már fentebb említettem 
– egy sír (110.) tartalmazott ép edényt,81 a szekszárd-tószegi-dűlői avar temető 
igen nagy számú üres sírjából pedig 61 feltárása során került elő valamilyen 
melléklet.82 A jelképesnek hívott temetkezések többségénél valóban csak az üres 
sírgödörrel találkozhatunk, nem szabad azonban megfeledkezni a szerves 
anyagból készült tárgyakról sem, amelyek napjainkig egyáltalán nem őrződtek 
meg. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy – ahogy ma is – a hozzátartozók 
búcsúzóul jelképesen egy virágot vagy koszorút helyezhettek a sírgödörbe. 
Minden temetőben előfordulnak olyan szegényes sírok, amelyek semmilyen 
mellékletet sem, vagy esetleg csak egy övcsatot tartalmaznak. A viseleti elemek 
legtöbbször – logikus módon – gyakorlati okból kifolyólag is hiányozhatnak: 
nincs a sírban az, aki viselné. Ebből következően a túlvilági útravalót sem kellett 
a hozzátartozóknak feltétlenül a sírba helyezniük, minthogy az, akinek szánták, 
hiányzott. Ugyanakkor – mint fentebb is említettem – több üres sírgödörben 
kerámiaedények is voltak; ennek alapján feltételezhető, hogy mégiscsak – 
jelképesen – gondoltak az étel- és italmellékletre. Rosner Gyula már korábban 
felhívta a figyelmet a faedényekre, „melyeket esetleg egyetlen fatömbből vájtak 
ki és fémmel nem erősítettek meg”;83 a jelképes sírokban ezekbe is helyezhették 

(3×1,5 m) 8. sír foglalta el, amelyben emberi csontokat nem találtak, ám a sírban talált mellékletek 
(pl. edény, íjcsontok, nyílcsúcsok, szablya, dirhem, edény, lócsontok) a többi sírban megszokott 
rendben kerültek napvilágra. Ráadásul két másik férfi temetkezéséhez (12. és 14. sír) hasonlóan 
a sírgödör keleti falába ásott padmalyban két, mellékletekkel ellátott gyermeket is eltemettek. 
A 33 síros temetőben az imént említettől nem messze még egy további jelképes temetkezést is 
feltártak (3. sír), amelyben szintén egy edény, egy vasveretekkel ellátott tegez, nyílcsúcsok, egy 
övgarnitúra, vaskés és kovakő, valamint egy részleges ló és juh maradványai kerültek elő mellék-
letként. A szerző szerint nyilvánvalóan „a távolban elhunyt harcosok tiszteletére ásták” meg eze-
ket a sírokat. Halikova 1976. 54 és Chalikova–Chalikov 1981. 14, 18 és 49. Ezúton is szeretném 
megköszönni Révész Lászlónak, hogy az említett keleti párhuzamra fölhívta a figyelmemet.

80  Rosner 1999. 103.
81  A 112. sírban talált kisméretű, kézzel formált kerámiatöredékeket nem kívánom itt figye-

lembe venni, mivel nem korhatározó jellegűek (lehet őskori is), továbbá kis mennyiségük miatt 
feltételezhető, hogy nem a halotti tor maradványai voltak, hanem véletlenül kerülhettek a sír be-
töltésébe temetéskor.

82  Papp Csilla és Ódor János szíves szóbeli közlése alapján.
83  Rosner 1975. 165. Magyarországon a talajviszonyok sajnos nem kedveznek a fatárgyak meg-
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a túlvilágra szánt étel- vagy italmellékletet. Amint fentebb említettem, Tolna-
Mözs igen gazdag volt kerámiaedényekben, így nem zárhatjuk ki annak 
a lehetőségét sem, hogy a kerámiát nem tartalmazó sírok nagy részében ehhez 
hasonló faedények voltak, ám ezek megfigyelésére a terepen nem volt lehetőség.

Halott nélküli koporsók is előkerültek egyes üres sírgödrökből. Tolna-
Mözsön a 68. és a 110. sírnál jelentkezett a koporsófolt.84 (1. és 2. kép) 
Korábban a Szekszárd-Bogyiszlói úti temető 87. – szintén üres – sírjánál lett 
figyelmes Rosner Gyula a gödör aljában a koporsólábak számára kialakított 
mélyedésekre,85 továbbá egy másik sír esetében a következő megállapításra 
jutott: „a 268. sír nyúzottlovas temetkezésénél hajlunk a »jelképes temetkezés« 
meghatározásra, hiszen a bolygatatlanság ellenére sem az emberi vázat, sem 
a  szerszámzatnak maradványait nem találtuk meg”.86 A Gyönk-Vásártéri úti 
temető 97. sírja – amelyet Balogh Csilla recenziójában jelképes sírként idézett87 
– mindkét végén lemélyült, s még egy nyúzott lóbőrös temetkezés is in situ 
előkerült innen, teljes szerszámzattal,88 ám maga az ásató Rosner Gyula egy 
szóval sem említette, hogy ez jelképes temetkezés lenne: megfigyelése szerint 
a nyúzott, nyársra húzott ló sírja mellett, a 96. sírban fekvő férfi volt a lovas.89

A tolna-mözsi temető kapcsán említést érdemel még a kenotáfiumok kis 
mérete, amint arra már följebb is fölhívtam a figyelmet. A Szekszárd-Bogyiszlói 

maradásának, és csak ritkán nyílik lehetőség maradványaik vagy lenyomatuk regisztrálására. A 
Gyönk-Vásártéri úti temetőben Rosner hat sírban figyelt meg vasalás nélküli faedényeket. Szin-
tén ő hívta fel a figyelmet arra, hogy esetleg (kobak-)tökből készült edényekkel is lehet számolni 
főként azokban a sírokban, amelyekből nem került elő kerámiaedény, bár ő ilyen szerves marad-
ványokat nem talált a Szekszárd-Bogyiszlói úti temetőben. Rosner 1999. 134. Az imént említett 
gyönki avar temetőben a magasan fekvő, erőteljesebb löszös talajban sikerült megfigyelnie ilyen 
típusú edényeket is. Rosner 1975. 166. Legutóbb Garam Éva hívta föl a figyelmet az avar kori fa-
edények meglétére, közöttük típusokat is létrehozva; ezeket „egy darabból vájták, faragták vagy 
esztergálták a bútorzatot és koporsókészítő asztalosok”, ezt jól példáznak a szerző által említett 
dél-németországi Oberflacht alamann temetőjében feltárt, jó állapotban megörződött juharból 
és kőrisből készített faedények is. Garam 2009. 80. A tolna-mözsi temetőben a faedények hasz-
nálatát bizonyítja a 107. sírban előkerült, 12 cm átmérőjű kerek vaspánt, amely feltehetően egy 
vödör fa dongáit fogta össze, illetve a 12. sírban talált hajlított ólomlemezke (mérete: 1,6×1,2 cm, 
felületén karcolásokkal), amely esetében nem zárható ki, hogy egy kisebb faedény peremének dí-
szítésére vagy éppen javítására szolgálhatott.

84  A 43. sír esetében is kérdőjelesen feltételezte az ásatásvezető a deszkakoporsó meglétét.
85  Rosner 1999. 103.
86  Rosner 1977. 98.
87  Balogh 2002. 482.
88  Rosner 1971–1972. 120.
89  Rosner 1971–1972. 216.
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úton Rosner Gyula pusztán méretüknél fogva az ilyen sírokat gyereksírként 
határozta meg, ám ezt nem lehet bizonyítani, mivel ezek holttestet nem 
tartalmaztak, amely alapján arra következtetni lehetne. Véleményem szerint 
egy szimbolikus sírnak nem minden esetben kell felnőtt méretűnek lennie, 
éppen a  jelképessége miatt. Mivel sem holttest és az esetek nagy részében 
(számunkra is látható, megfigyelhető) melléklet sem kerül a sírba, feltételezhető, 
hogy szándékosan nem kívántak nagy, azaz „teljes” méretű sírgödröt ásni egy 
kenotáfium, illetve síremlék számára.

A kenotáfiumok vagy jelképes sírok meglétére két párhuzamot találtam a tolna-
mözsi temetővel nagyjából egykorú óbolgár területeken. Először is a  bolgárok 
első fővárosa, Pliska külső falai mellett található 22. halmot kell megemlítenem,90 
amelynek közepében egy igen mély akna került elő. 2,5 m mélyen egy hiányos 
lócsontváz volt, mellette egy kis fülkében pedig egy hason fekvő, felhúzott lábú 
egész macskacsontváz helyezkedett el, továbbá 2 méterrel lejjebb egy négyszögletes 
gödörben egy másik, fejjel nyugat felé tájolt, teljes lócsontváz került napvilágra. 
A továbbiakban, 7,6–8 és 9,5–10 méternél egy-egy nagyméretű kutyacsontváz volt, 
mellettük pedig óbolgár kerámiatöredékek (a halotti tor maradványai!) feküdtek. 
Végül 12 m mélyen került elő egy szögletes, észak-déli tájolású, emberi maradvány 
és melléklet nélküli sírgödör. Az előkerült óbolgár kerámiatöredékek alapján 
az ásató régészek a VIII. század második felére, legkésőbb a IX. század elejéig 
keltezik a létesítményt, amely szerintük egy – a fővárostól távol elesett – előkelő 
pogány vezető, nagyúr jelképes sírja lehetett. A szerzők azonban nem zárják ki 
azt a lehetőséget sem, hogy az óbolgár arisztokrácia temetkezési szokásaihoz 
hozzátartozott egy mindenki által ismert emlékhely létrehozása, ahol nyilvánosan 
megülték a halotti tort és elvégezték a megfelelő rítusokat, maga a temetés pedig 
egy kevés ember által ismert helyen történt meg.91 Az ilyen temetési rítusokban 
gazdag jelképes temetkezés feltehetően valóban csak a kiválasztott, magasabb 
rangú személyeket illette meg.92 A két szerző azt is megjegyzi, hogy az óbolgár 
temetőkre jellemző a kenotáfiumok és a rituális gödrök előkerülése.93

90  Rašev–Stanilov 1998. Egy a halom oldalába ásott zsugorított bronzkori temetkezés alap-
ján, illetve az aknában talált szétszórt őskori embercsontok alapján az ásatók szerint a halmot 
eredetileg az őskorban emelték. Itt is szeretném megköszönni Bollók Ádámnak, hogy fölhívta 
a figyelmemet erre a rövid leletközlésre.

91  Itt a szerzők Iordanes Geticájában Attila király temetéséről olvasható forrásrészletre hivat-
koztak. Rašev–Stanilov 1998. 71.

92  Vö. Fodor 1999. 78.
93  Rašev–Stanilov 1998. 71.
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Ezekre jó példát nyújt számunkra a Dimitar Iliev Dimitrov által közölt 
három birituális temető Devnja mellett. Devnja 1. lelőhelyen a 92 feltárt 
temetkezésből a szerző a csontvázas temetkezések közé sorolta azt a 9 üres 
sírt, amely az É–D-i tájolásban, alakjában és méretében megegyezett 
a többi sírral. 7 síron szabályosan elrendezett kőfedél is volt,94 a 9 sírgödör 
egyikéből sem került azonban elő csontmaradvány vagy más leletanyag; 
ennek alapján Dimitrov egyértelműen kenotáfiumként határozta meg ezeket 
a sírokat.95 A második temetőben feltárt 101 sír közül kettőből nem került 
elő semmilyen lelet, vagy emberi maradvány sem; ezek a sírok is a temető 
sírjainál megszokott méretekkel és mélységgel rendelkeztek; az egyik É–D-i, 
a másik K-Ny-i tájolású volt.96 A  Devnja 3. temetőben 157 sírt sikerült 
feltárni;97 itt öt lelet nélküli jelképes sírt említ Dimitrov, amelyek a temetőre 
jellemző É–D-i tájolást követték, azonban sírgödreik – a tolna-mözsiekhez 
hasonlóan – aránylag kisebb méretűek voltak a többi sírhoz képest (H: 
0,6– 0,8 m, Sz: 0,4–0,6 m). Az ötből négyet kövek borítottak, az ötödik pedig 
téglalap alakú, durva kövekből volt kamraszerűvé alakítva.98 Bár az idézett 
három temető egyike sem volt teljesen föltárva, megállapítható, hogy 
Devnja 1. és 3. temetőben jelentős arányban (közel 10% és 3%) fordultak 
elő a jelképes temetkezések. Összegezve: a kereszténység előtti óbolgár 
temetőkben is előfordul – néhol magasabb arányban – a kenotáfiumok 
jelensége.

94  Dimitrov szerint ez a lélek ártalmatlanná tétele miatt lehetett szokásban. Dimitrov 1971. 69.
95  Dimitrov 1971. 64. Uwe Fiedler szintén említi ennél a temetőnél a kenotáfiumokat, ő 

azonban ide tíz sírt sorolt. Ő is megállapította, hogy ezeket a jelképes sírokat a távolban el-
hunytak, illetve vízbe fulladt, eltűnt, vagy eltemetetlen halottak számára alakították ki, a te-
metőben található emberi csontok általános rossz megtartása miatt azonban nem zárta ki 
annak a lehetőségét sem, hogy ezek gyereksírok voltak, amelyekben a csontok felszívódhat-
tak. Munkájában több másik kora középkori bolgár temetőt is említ (pl. Bdinci, Nožarevo, 
Sultana), ahol ilyen kenotáfiumokat figyeltek meg. Előfordulnak olyan bolgár kora keresztény 
temetők is, ahol szintén találhatók kenotáfiumok (egyik eseten a csontok felszívódását az ant-
ropológusok is kizárták), amely alapján a szerző szerint létezésük nem zárható ki. Fiedler 
1992. 304.

96  Dimitrov 1970. 28., 37. és 40.
97  Az eredetileg igen nagy területű temetőt, amelynek nagy része az építkezések miatt elpusz-

tult, a szerző a sírok sűrűsége alapján ezer sírosnak becsülte. Dimitrov 1972. 46. Uwe Fiedler 
Dimitrovval ellentétben itt 162 sírt említ, amelyek közül 9 volt kenotáfium. Fiedler 1992. 304.

98  Dimitrov 1972. 50.
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A jelképes sírok elhelyezkedése a tolna-mözsi temetőben. Időrend

A tolna-mözsi temetőtérképre rátekintve elsőként a következő 
megállapításokat tehetjük.99 Az üres sírok többsége a temető korábbi, nyugati 
felében található, továbbá itt két nagyobb csoportosulást figyelhetünk meg 
az északnyugati szélen (52., 53., 68. sírok és a 109., 110., 112., 113. sírok); 
a többi sír nagyjából egyenletesen szétszórva helyezkedik el az utóbbiaktól 
délre (24., 26., 29., 37., 43., 95., 150. sírok). A temető középső, déli részéről, 
ahol két lovassír (155–  156. és a 181–183. sír) is található, az üres sírok 
gyakorlatilag hiányoznak; a jelenség ismét csak az északkeleti részen 
figyelhető meg (négy sír).100 A következőkben az üres sírok temetőn belüli 
elhelyezkedése alapján kívánok időbeli besorolásukkal foglalkozni. Mivel 
a jelképes temetkezések tájolása több esetben eltér az általánostól, ezért 
a kronológia szempontjából a mellettük vagy közelükben lévő, emberi 
maradványokat is tartalmazó sírok közül elsősorban a velük megegyező 
tájolású sírokat fogom vizsgálni, minthogy ezek esetében feltételezhető 
a közel egy időben történt kijelölés, illetve temetés,101 még ha némely sírok 
között viszonylag nagyobb (1–2 méteres) távolság is volt.

Elsőként a temető délnyugati felében található temetkezéseket fogom 
vizsgálni. A 29. sír a temető szélén, kissé elkülönülve feküdt, tájolása pedig 
a  környező – keltező melléklet nélküli – sírokétól igen eltért, ezért nem 
tartom kizártnak, hogy ezt később, talán a VIII. század folyamán ásták 
meg. A 24., 95. és 150. sírok mellett olyan temetkezések voltak, amelyekben 
egyértelműen VII. századi leletanyag (szemes gyöngyök, szürke kerámia) 
került elő. A 26., 37. és 43. sír jelentősége abban rejlik, hogy mind a három 
a kora avar korral kapcsolatba hozható102 lovas sírok közelében vagy mellett 
helyezkedett el. Megjegyzendő, hogy a  26. sír tájolása a 27. lovas sírral 
egyezik meg. A környező sírokéval megegyező tájolású 43. temetkezés 
a 42. lovas- és a 63. lósír bal oldalán került elő, a mögötte lévő sorban pedig 
a szintén azonos tájolású 15. lovas- és a 36. lósír helyezkedett el. Bal oldalán 

99  Vö. temetőtérkép.
100  A Szekszárd-Bogyiszlói úton a jelképes temetkezések nagyjából mindenütt előfordulnak, de 

főként a temető nagyobb, keleti felében sűrűsödnek, egyenletesen szóródva. Rosner 1999. 102.
101  Tomka 1975. Szentpéteri József is elsősorban erre támaszkodva próbált meg következteté-

seket levonni a kiskörei avar temető üres sírjai kapcsán. Szentpéteri 1990. 162. – 50. jegyzet. 
102  Lásd följebb a A temető és leletanyagának rövid ismertetése című fejezet fegyverekről és ló-

szerszámokról szóló részét.
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a 122. női temetkezés feküdt, amelyben szemes gyöngyök voltak, előtte pedig 
a 64. gyermeksír feküdt, amelyben egy világos, galambszürke színűre égetett, 
korongolt kulacs került napvilágra; Rosner Gyula és Vida Tivadar szerint ezek 
használatának ideje a kora avar korra tehető.103 A 37. üres sír tájolásban eltért 
a környező sírokétól; ettől jobbra a fentebb említett 15. és 36. ló- és lovas sír 
helyezkedett el, illetve mellette volt az erősen bolygatott 16. sír, amelyben egy 
szürke színű, gyorskorongolt edény oldaltöredékei kerültek elő.

A temető északnyugati szélén lévő csoportban feküdt az É–D-i tájolású 
53. sír, amelyet az 50., keltező melléklet nélküli sír vágott. Mellette került 
elő a  többi temetkezéshez igazodó és megegyező tájolású 52. és 68. 
üres sír. Itt volt a 69. ötvös sír, ahonnan egy VII. század második felére 
jellemző ezüst fülbevaló került elő, amelynek aljára négy kis ezüstgömb 
volt forrasztva; a hozzájuk csatlakozó nagyobb lemezgömb hiányzott. 
Keltező értékű leletanyag volt még a 48. sírban található a VII. század 
utolsó harmadára jellemző rossz minőségű, fekete színű, helyenként 
vöröses-barnás foltosra égetett, gyorskorongolt, vékonyfalú fazék, valamint 
a környező sírok közül háromban volt szürke kerámia. A  49. sírban egy 
igen töredékes, világosszürke színű, helyenként sötétszürke színű foltosra 
égetett, gyorskorongolt, vékonyfalú fazék; a 70. sírban világosszürke 
színű, gyorskorongolt kiöntőcsöves korsó és az 54. sírban pedig egy durva 
soványítású, sötétszürke színű fazék került napvilágra.

A jelképes temetkezések közül a legjobban keltezhető magától 
értetődően az  a  sír, amelyik leletanyagot is tartalmazott: a 110. sírban egy 
gyorskorongolt fekete kerámiát találtak. (3. és 4. kép) Vida Tivadar avar kori 
kerámiatipológiájában az IC2/b1 típust képviseli ez az edény, amely a VII. század 
közepétől, utolsó harmadától legkésőbb a VIII. század közepéig keltezhető, és 
gyakorlatilag csak az egykori Pannonia területére jellemző.104 A 110. sír mellett 
helyezkedett el a vele tájolásban is megegyező, üres 109. sír.

Érdekes a 112., 113. és a 111. sír viszonya, amelyek egymással 
szuperpozícióban voltak az ásatási dokumentáció és a foltfotók alapján. 
Közelségük esetleg valamilyen rokoni kapcsolatot is jelölhet; elhelyezkedésük 
alapján talán egy családi sírcsoportot alkotnak. A legkorábbi a 113. jelképes, 
lelet nélküli sír, amelyet vágott a tőle enyhén eltérő tájolású 112., kisméretű 
kenotáfium. A keltező értékű mellékletekben gazdag 111. sír pedig déli 

103  Rosner 1984. 91 és Vida 1999. 44.
104  Vida 1999. 68–71.
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irányból vágta a 112. sírt. Mindezek alapján egy relatív időrendhez jutunk. 
A 111. sírban egy bronzlemezből készült, kerek dobozboglár került elő, 
amelyet a kutatás a késő avar kor második felére keltez.105 A sírban előkerült 
továbbá egy felhúzott, három lemezgömbös fülbevaló is kis, S  alakú 
szemekből álló lánccal összekötve, amelyet a kutatás korábban a  VIII. 
század második felére tett.106 Ezzel szemben Rosner Gyula a Szekszárd-
Bogyiszlói úton előkerült példányokat a temető legkorábbi horizontjába 
sorolta,107 Garam Éva megállapítása szerint a láncos fülbevalók viseletének 
„sem térbeli sem időbeni korlátai nincsenek az avar korban”.108 Ugyaninnen 
került elő még egy szürke színű palack, egy átfúrt római pénz 314 darab 
nyakláncra fűzött pasztagyönggyel, amelyek között dudoros típusú is volt. 
Mindezek alapján elmondható, hogy a 112. és a 113. jelképes sírokat a VIII. 
század első felében létesítették.

A hátralévő négy sír (90., 227., 238. és 264.) már a temető legkésőbbi, 
északnyugati felében helyezkedett el. Ezek mindegyikét a VIII. század 
folyamán létesítették. A 264. sírral párhuzamos tájolású 229. sírban egy 
bronzból öntött, egy lapból álló, elülső oldalán leveles indával díszített, 
U  alakú, tokos kisszíjvég látott napvilágot. A környező temetkezések 
között több helyen volt sárga kerámia. A  227. és 90. sír a három kései 
lovastemetkezés mellett került elő. A 227. sír tájolása teljesen megegyezett a 
körülötte lévő sírokéval. A mellette lévő 214. lovassírban egy gyöngysorral 
díszített, hengeres varkocsszorító és egy kisméretű sárga palack volt. A 227. 
sír jobb oldalán a 245. sírban szintén egy világosszürke színű korsó, egy 
bronzból öntött, félhengeres varkocsszorító és egy öntött övgarnitúra került 
elő.109 Ettől nem messze helyezkedett el a többitől kissé eltérő tájolású 90., és 
a környező sírokkal teljesen egyező tájolású 238. jelképes sír.

A tolna-mözsi temetőben a jelképes sírok többsége tehát a korábbi, 
jórészt közép avar kori temetőrészen helyezkedett el. Garam Éva a kiskörei 

105  Kovrig 1963. 229.
106  Kiss 1983. 107–108.
107  Rosner 1999. 117.
108  Garam 2005. 175.
109  Egy-egy lapból álló, mindkét oldalán ugyanolyan szimmetrikus, áttört leveles indával dí-

szített, hegyes végű, ívelt oldalú nagyszíjvég, és négy darab háromszögekből álló áttört díszítés-
sel dekorált, ívelt oldalú, csúcsos sarkú, téglalap alakú veret, valamint egy elülső oldalán leveles 
indával díszített, keskeny, téglalap alakú bronzveret látott napvilágot.
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temető kapcsán hasonló megállapításra jutott,110 és az alattyáni temetőben 
is ugyanez volt megfigyelhető.111

Összefoglalás

A fenti vizsgálatok alapján összefoglalásként a következő megállapításo-
kat tehetjük:

1) Az üres sírok egy temetőn belüli nagy számú előkerülése regionális 
jelenség, minthogy – ahogy fentebb láthattuk – több Szekszárd környéki 
temetőben is előfordulnak, mégpedig igen nagy mennyiségben.

2) Az üres síros temetkezés tudatos szokás, rítus, ezt a véletlen és nem 
szándékos tényezők (szántás, felszívódás, rablás) teljes kizárása bizonyítja.

3) Jelképes temetkezésnek hívhatjuk ezeket, mivel több sírgödörből is előke-
rültek olyan tárgyak, amelyek a temetkezési rítushoz kapcsolhatók (pl. ételmel-
léklet, személyes tárgyak, üres koporsók megléte stb.). 

4) A tolna-mözsi temetőben ezek a sírok főként a VII. század második fe-
lére és a VIII. század első harmadára keltezhető részen fordulnak elő (közép 
avar kor).

Vajon csak a Szekszárd környékét benépesítő lakosságra jellemző, sajátos 
temetkezési szokással állunk szemben? Az újonnan feltárt temetők feldolgozása 
és közreadása feltétlenül további magyarázatokkal szolgálhat a jövőben. 
A negyedik megállapítás alapján óvatosan megkockáztathatjuk, hogy a jelképes 
sírok jelensége akár valamilyen katonai eseménnyel is összefüggésben állhat.112

110  Szentpéteri József a kiskörei temető belső rétegződéseinek vizsgálatánál Garam Évával szem-
ben arra a következtetésre jutott, hogy az üres sírgödrök „8 esetben elkülönülő csoporthoz tartoz-
nak (mindig csak egy-egy, azok is a peremeken), kettő került csoportok közé (ezek is sírsorhoz iga-
zítva): ezeket a sírokat viszont csakis olyan időpontban áshatták – más síremlékeket nem zavaró 
– elhelyezkedésük szerint, amikor az adott sírcsoportok már mind jelen voltak, ill. a sírkörök közé 
temetés már gyakorlat volt”. Ezért nem tartja kizártnak, hogy ezen sírok tájolása az egyik legkésőb-
bi temetkezés irányával egyezik, s ebből adódóan nem tartja kizártnak a kenotáfiumok „egyazon, 
a temetkezés viszonylag késői szakaszán való kijelölését”. Szentpéteri 1990. 162. – 50. jegyzet.

111  Kovrig 1963. 63.
112  A korabeli szegényes írott forrásanyag alapján csak annyit tudunk, hogy Samo halála után 
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Újabb lehetőségeket rejt a keleti steppei népek (türkök, óbolgárok stb.) 
temetőinek további vizsgálata, s az ezekben való párhuzamok keresése. 
A kutatást ezen kívül előbbre vihetnék olyan természettudományos vizsgálatok 
is, amelyekkel lehetőségünk nyílhatna egy valóban üres – azaz mellékletet sem 
tartalmazó – jelképes sír esetében a különböző szerves tárgyak kimutatására, 
amelyek a rítus nyomaira is rávilágíthatnak; továbbá a temetkezések jelképes 
voltát ilyen módon is igazolni lehetne.113

Az üres sírok leírása

Rövidítések
Átm: átmérő
D: átmérő (soványító anyag esetében)
Fátm: fenékátmérő
H: hossz
Ltsz: leltári szám
M: sírmélység

az avarok a VII. század végén, illetve a VIII. század elején az Ennsig tolták ki nyugati határukat, 
és az Avar Birodalom bukásáig a folyó maradt a határ a 692-ben frankokkal kötött béke alapján. 
Bóna 1984. 326. Walter Pohl szerint 693-ban (!) járt avar követség a frankoknál, amely szerinte 
– Bónával ellentétben – nem köthető össze az Enns-folyó mint határvonal szerződésszerű meg-
állapításával. Pohl 2002. 457. – 5. jegyzet. Erre az időszakra tehető Lauriacum (Lorch) ostroma 
és lerombolása is, amelyre Bóna I. szerint a 680 körül került sor (Bóna 1984. 326), ezzel szemben 
a város ostroma és az avarok nyugati harcainak időpontjával kapcsolatban felmerült a 715 körü-
li dátum is. Pohl 2002. 308 és 457. – 4. jegyzet. Vajon ezzel a nyugati avar expanzióval kapcso-
latba hozhatók ezek a jelképes temetkezések? Szentpéteri József a kiskörei temető kenotáfiumai 
kapcsán a késő avar kori történelmi események alapján óvatosan fölvetette azt a lehetőséget is, 
hogy talán ezek esetleg a IX. század eleji avar belvillongásokkal vagy a bolgár behatolással áll-
nak összefüggésben. Szentpéteri 1990. 162. – 50. jegyzet

113  Jó példa erre egy kora bronzkori temető (Aunjetitz-kultúra) Prága mellett (Miškovice), 
ahol mészben viszonylag gazdag, ám lúgos kémhatású talaj volt. Néhány sírban foszfátelemzé-
seket végeztek. Egyes „csontvázas” síroknál megállapították a foszfát-koncentráció hiánya alap-
ján, hogy csak a csontokat helyezték a sírba temetéskor, a lebomlott szerves részek nem voltak 
kimutathatók. Más kőpakolásos sírokban (28. és 30.) nem voltak csontok és mellékletek sem 
(„üres sírok”), és az analízis sem mutatott ki foszfátanomáliát, amely alapján ezeket a szerzők 
jelképes temetkezéseknek (kenotáfiumoknak) tartották. Egy másik sírból (6. sír) szintén hiá-
nyoztak a csontok és a mellékletek, amely vagy a sírrablással, vagy pedig a csontokat feloldó ta-
laj kémiai összetételével hozható összefüggésbe. A sírgödörből vett minták alapján azonban egy 
egyértelmű foszfátanomália volt kimutatható; ez arra engedett következtetni, hogy a helyi né-
pesség a csontokat talán kivette a sírból. Lásd bővebben: Ernée–Majer 2009. 493–508.
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Ma: magasság
Maxátm: legnagyobb szélesség
Sz: szélesség
Szátm: szájátmérő
T: tájolás (mindig a fej felőli irány az első)

24. sír (80. obj.; 74. snr.)
T: DNy–ÉK (?)
Nyugati végén ívelt oldalú, lekerekített sarkú, egyenes aljú, téglalap alakú, boly-
gatatlan sírgödör. A humusz eltávolítását követően a gödör foltja kirajzolódott. 
M: 40 cm; H: 103 cm; Sz: 55 cm.
Embertani anyagot és egyéb leletanyagot nem tartalmazott.

26. sír (82. obj.; 76. snr.)
T: DNy–ÉK (?)
Nyugati végén ívelt, lekerekített sarkú, egyenes aljú, téglalap alakú, bolygatatlan 
sírgödör. A humusz eltávolítását követően a gödör foltja jelentkezett. M: 35  m; 
H: 140 cm; Sz: 68 cm.
Emberi maradványt és egyéb leletanyagot nem tartalmazott.

29. sír (86. obj.; 80. snr.)114

T: Ny/DNy–K/ÉK (?)
Lekerekített sarkú, téglalap alakú, nyugati felében aknásra mélyített, 
bolygatatlan sírgödör. A gépi nyesést követően a gödör foltja kirajzolódott. M: 
40 cm (a keleti végében 20 cm); H: 145 cm; Sz: 80–85 cm.
Embertani és egyéb leletanyagot nem tartalmazott.

37. sír (94. obj.; 88. snr.)
T: (É)Ny–(D)K (?)
Kis mélységben fekvő, ovális alakú, bolygatatlan sírgödör. A gépi nyesést 
követően a gödör foltja jelentkezett, melynek középső részén egy sötétebb 
elszíneződés (rablógödör?) mutatkozott. M: 20 cm; H: 100 cm; Sz: 55 cm.
Emberi maradványokat és egyéb leletanyagot nem tartalmazott.

114  Az ásatásvezető régész a feltárási naplóba 2008.05.13-i dátummal följegyezte: „nem sír!!!”; 
a későbbi, illetve végleges dokumentációban azonban a temető részeként, üres sírgödörként van 
föltüntetve. Véleményem szerint a szándékosan megásott üres sírok közé tartozik, amelyet a töb-
bihez hasonló mérete, betöltése, továbbá a temető sírjaival megegyező tájolása is alátámaszt.
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43. sír (100. obj.; 94. snr.)
T: (D)Ny–(É)K (?)
Téglalap alakú, egyenes aljú, bolygatatlan sírgödör. Foltja a gépi nyesést köve-
tően jelentkezett az ásatási dokumentáció szerint, továbbá a nyesési szint alatt 
20 cm mélységben deszkakoporsó nyoma (?). M: 40 cm; H: 145 cm; Sz: 50 cm.
A sírgödör nem tartalmazott sem antropológiai, sem pedig egyéb lelet-
anyagot.

52. sír (110. obj.; 104. snr.)
T: DNy–ÉK (?)
Téglalap alakú, közepe felé mindkét oldalán mélyülő, bolygatatlan sírgödör. 
A  humusz eltávolítását követően gödör foltja kirajzolódott. M: 48 cm; H: 
125 cm; Sz: 70–75 cm.
A sír semmilyen emberi maradványt, illetve leletanyagot nem tartalmazott.

53. sír (111. obj.; 105. snr.)
T: É–D.
Téglalap alakú, déli vége felé kissé lejtő, lefelé, illetve északi vége felé enyhén 
összeszűkülő, bolygatatlan sírgödör. Az 50. sír (108. obj./102. snr.) K-i végében, 
arra merőlegesen került elő, továbbá az északnyugati sarkát kissé vágta. A sír-
gödör foltja a gépi nyesés során kirajzolódott. M: 55 cm; H: 165 cm; Sz: 70 cm.
A sír sem emberi maradványokat, sem pedig egyéb leletet nem tartalmazott.

68. sír (133. obj.; 127. snr.)
T: DNy–ÉK (?)
Téglalap alakú, egyenes aljú, bolygatatlan sírgödör. Foltja humuszoláskor 
jelentkezett; a fotódokumentáció alapján a nyesési szinttől számítva kb. 
25– 30 cm mélységben koporsó foltja jelentkezett (1. kép). M: 50 cm; H: 100–
130 cm; Sz: 75 cm.
A sírgödör emberi maradványokat és egyéb leletanyagot nem tartalmazott.

90. sír (176. obj.; 211. snr.)
T: (D)Ny–(É)K (?)
Téglalap alakú, egyenes aljú, bolygatatlan sírgödör. A sírgödör foltja a nyesett 
felszínen jelentkezett. M: 55 cm; H: 140 cm; Sz: 70 cm.
A sírgödör sem emberi maradványokat, sem egyéb leletanyagot nem tartal-
mazott.
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95. sír (191. obj.; 228. snr.)
T: DNy–ÉK (?)
Téglalap alakú, nagyjából egyenes, keleti vége felé mélyülő, bolygatatlan 
sírgödör. Foltja a nyesett felszínen jól láthatóan jelentkezett. M: 65–75 cm; H: 
165 cm; Sz: 70 cm.
A sírgödör nem tartalmazott sem emberi maradványokat, sem pedig egyéb le-
letet.

109. sír (206. obj.; 250. snr.)
T: DNy–ÉK (?)
Téglalap alakú, egyenes aljú, bolygatatlan sírgödör. Foltja a nyesett felszínen jól 
láthatóan jelentkezett. M: 30 cm; H: 105 cm; Sz: 40–45 cm.
Emberi maradványokat és egyéb leletanyagot nem tartalmazott.

110. sír (207. obj.; 251. snr.)
T: DNy–ÉK (?).
Ovális alakú, egyenes aljú, a terepi dokumentáció szerint bolygatott sírgödör. 
Foltja a nyesett felszínen jól láthatóan kirajzolódott, továbbá a rablógödör is 
mutatkozott az ásatási megfigyelések szerint (489. snr.). A sír betöltésében 
világos szürkés-sárga foltként jelentkezett az egykori koporsóra utaló 
elszíneződés is a nyesési szinttől kb. 25–30 cm mélységben (2. kép), illetve 
állatjárások nyoma volt megfigyelhető. A sír emberi maradványokat nem 
tartalmazott. M: 60 cm; H: 148 cm; Sz: 75 cm.
Mellékletek:
1. Fekete színű, gyorskorongolt bögre. (3. és 4. kép) Anyaga finoman iszapolt, csillámos 
homokkal, kaviccsal és samottal (D = 3–4 mm) durván soványított. Felülete 
egyenetlen, göröngyös, finoman érdes tapintású, erősen kopott. Törésfelszíne 
középen vörös színű. Pereme erősen kihajló, kifelé ferdén levágott, alatta enyhén 
profilált. Nyaka rövid és erősen ívelt. Teste középen erősen kihasasodik, kissé 
aszimmetrikus, alja lefelé erőteljesen összeszűkül. Talpa egyenesen levágott. 
Középső/felső részén két, vízszintesen befésült hullámvonalköteg, peremét ferde 
rovátkolások/vonalak díszítik. Jó megtartású, ép edény. Ma: 9,5 cm; Szátm: 9,1 cm; 
Maxátm: 9,8 cm; Fátm: 4,6 cm. Ltsz: 01.23186.251.001.

112. sír (209. obj.; 253. snr.)
T: (D)Ny–(É)K (?).
Téglalap alakú, egyenes aljú, bolygatatlan sírgödör. Foltja a nyesett felszínen 
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jelentkezett. Az ásatási megfigyelések szerint egyik oldalról (bal) metszette 
a  113. sírt (210. obj./ 254. snr.), a másik (jobb) oldalról pedig a 111. sír 
(208. obj./252. snr.) vágta a sírt. M: 50 cm; H: 110 cm; Sz: 40 cm.
A sír emberi maradványokat nem tartalmazott.
Mellékletek:
1. Sötétszürke, belül sötétbarna színű, homokkal és kerámiazúzalékkal 
soványított, kézzel formált edény két darab oldal és egy darab aljtöredéke 
került elő. Méretük: 4,6 × 2,5 cm; 3,5 × 2,6 cm; 2,7 × 2,75 × 2,0 cm. Ltsz: 
01.23186.253.001.

113. sír (210. obj.; 254. snr.)
T: DNy–ÉK (?).
Téglalap alakú, egyenes aljú, bolygatott sírgödör. Foltja humuszoláskor 
jelentkezett. Az ásatási dokumentáció szerint a sírt jobbról vágja a 112.  sír 
(209.  obj./253. snr.), illetve balról az északkeleti sarkát a 114. gödör 
(212.  obj./256. snr.), amely a 115. sír (213. obj./257. snr.) rablógödre. A sír 
délkeleti végénél, kívül egy cölöphely (211. obj./255. snr.; Átm: 30 cm) került 
elő. M: 40 cm; H: 205 cm; Sz: 85 cm.
A sírgödör emberi maradványokat és egyéb leletanyagot nem tartalmazott.

140. sír (241. obj.; 294. snr.)
T: DNy–ÉK (?).
Összeszűkülő végű téglalap alakú, kis mélységben fekvő, keleti vége felé kissé 
emelkedő aljú, bolygatatlan sírgödör. Foltja a nyesett felszínen megfelelően je-
lentkezett. M: 20 cm; H: 110 cm; Sz: 30–40 cm.
A sír emberi maradványokat, illetve egyéb leletanyagot nem tartalmazott.

150. sír (258. obj.; 313. snr.)
T: DNy–ÉK (?).
Téglalap alakú, kis mélységben fekvő, egyenes aljú, bolygatatlan sírgödör. 
Foltja a  nyesett felszínen jelentkezett, melynek középső része teljes 
szélességben egy szabályos, négyszögletes elszíneződést mutatott. M: 20 cm; 
H: 130 cm; Sz: 40 cm.
A sírgödör sem emberi maradványokat, sem egyéb leletanyagot nem 
tartalmazott.
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227. sír (362. obj.; 436. snr.)
T: DNy–ÉK (?).
Téglalap alakú, egyenes aljú, bolygatatlan sírgödör. Foltja a gépi nyesést köve-
tően kirajzolódott. M: 40 cm; H: 90 cm; Sz: 40 cm.
A sírgödör sem emberi maradványokat, sem egyéb leletanyagot nem tartal-
mazott.

238. sír (379. obj.; 453. snr.)
T: DNy–ÉK (?).
Téglalap alakú, nyugati vége felé mélyülő, bolygatatlan sírgödör, melynek foltja 
a humuszolást követően jelentkezett. M: 60–70 cm; H: 160 cm; Sz: 80 cm.
A sírgödör emberi maradványokat és régészeti leletanyagot nem tartalmazott.

264. sír (408. obj.; 483. snr.)
T: DNy–ÉK (?).
Téglalap alakú, kis mélységben fekvő, egyenes aljú, bolygatatlan sírgödör. Foltja 
a humuszolás során jelentkezett. M: 30 cm; H: 165 cm; Sz: 90 cm.
A sírgödör sem emberi maradványokat, sem egyéb leletanyagot nem tartal-
mazott.
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Un rite funéraire particulier – tombes vides
dans les cimetières avares

Les recherches archéologiques portant sur les rites funéraires ont démontré 
au cours des dernières décennies la diversité culturelle de la population avare 
habitant le bassin des Carpathes. Les nouveaux résultats ont donné lieu à cer-
taines hypothèses liées à l’existence de plusieurs groupes au sein de la même 
population, dont la culture et la tradition ont été différentes.

Dans cette optique, il ne serait pas sans intérêt d’étudier de façon approfon-
die un phénomène régional qui caractérise les cimetières avares du VIIe–VIIIe 
siècle, situés aux alentours de la ville de Szekszárd (Szekszárd-Tószegi-dűlő et 
Tolna-Mözs-Fehérvize-dűlő). Le présent travail se pose de présenter ce rite 
funéraire particulier, à savoir celui de tombes vides sans dépouille humaine, 
dont le nombre est particulièrement élevé dans le cimetière de Tolna-Mözs-
Fehérvize-dűlő. A travers la typologisation et l‘analyse de la position de ces 
tombes dans le cimetière, l’auteur tente de fournir d’informations précises sur 
leur datation et leur fonction éventuelle, en soutenant l’idée que les tombes lais-
sées vides exercaient une fonction symbolique.





Őze Eszter

Az Admonti biblia
(Cod. Ser. nov. 2701−2072)

Az Admonti biblia1 a XII. század második negyedében készülhetett, 
Salzburgban. A Kódex feltehetőleg ezt követően Magyarországra, 
a  csatári bencés kolostorba került. 1937 óta Bécsben, az Österreichische 
Nationalbiblothekben őrzik.

Tanulmányomban a Biblia Csatárra kerülésével, keletkezéstörténetével 
szeretnék foglalkozni. A szakirodalomban máig nincs teljes egyetértés e 
kérdéseket illetően, így az ikonográfiai és stilisztikai elemzés ismertetésével 
szeretném kiegészíteni a bemutatott teóriákat, az apokaliptikus ábrázolásokkal 
kiemelten foglalkozva.

Az Admonti Biblia keletkezéstörténete

A Biblia keletkezésének korát nem határozhatjuk meg teljes pontossággal, mivel 
erre vonatkozó írásos emlék nem található benne, valamint az  ikonográfiai, 
stilisztikai elemzésekből sem vezethető le egyértelműen a datálása. Készítésének 
helyét azonban egyre nagyobb bizonyossággal helyezik Salzburgba. Buberl, 
a Biblia egyik első kutatója a XII. század második harmadára datálja a Kódexet, 
amelyet a későbbi kutatástörténet is nagyrészt megerősít.2 

Pontosabban 1125 és 1140 körülre datálják, így időben a Walther-biblia 
(7. kép) és a Szent Erentrud perikópáskönyv közé, valamint a nonnbergi és 
a prüggi freskók mellé helyezve időben.

A magyar kutatástörténet, amely Wehli Tündét megelőzi − aki jelenleg 
a  Biblia elsőszámú hazai kutatója −, részben eltér ettől. A leglényegesebb 

1  A Kódexet Gutkeled, Csatári, Gebhard Bibliának is nevezi a szakirodalom. Tanulmányom-
ban egységesen az Admonti biblia elnevezést fogom használni. 

2  fillitz 1998. 501.
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különbség, hogy készítésének helyét nem a Német-római Császárság területére 
helyezi, hanem valószínűsít egy Csatáron működő scriptoriumot. Gerevich 
Tibor kiemelte azokat a sajátosságokat, amelyek a Bibliát megkülönböztetik 
a bajor festőműhelyek termékeitől, főként az ábrázolások mozgalmasságára, 
a drámai elbeszélés elevenségére helyezve a hangsúlyt. Azonban azt nem veszi 
figyelembe, hogy kevés valószínűséggel működhetett Csatáron saját stílussal 
rendelkező scriptorium, közvetlenül az apátság megalapítása után. Szintén 
a gesztusok szenvedélyességét, drámaiságát emeli ki a Salzburghoz közeli 
területekkel foglalkozó osztrák szakirodalom, de ezt a helyi scriptoriumok 
sajátosságának tartja, amelyet az észak-itáliai mozaikművészetből és a bizánci 
hagyományok követéséből eredeztet.3 A kutatás jelenlegi állása szerint tehát 
sokkal inkább az a kérdés, hogy hogyan kerülhetett Csatárra a Biblia.

A Biblia Csatárra kerülése

A csatári Szent Péter apátságot a XII. század közepe táján alapították. A Bib-
liában említve van az apátság felett patronálási jogot gyakorló Gut-Keled 
nemzetség.4 Innen ered az a feltevés, hogy a Biblia a patrónus donációja révén 
került Csatárra. Az azonban, hogy a nemzetség jó viszonyt ápolt volna a salz-
burgi érsekkel, akitől kaphatták volna, nem bizonyított; még csak említést 
sem ismerünk erre vonatkozólag.

Mezey László az egyik utólagos bejegyzésben egy ciszterci jellegű 
hymniariumot és antiphonariumot lát.5 A liturgikus szövegkörnyezetre 
alapozva azt feltételezi, hogy a heiligenkreuzi ciszterci kolostorból került 
a Biblia Magyarországra. A Kódex útját Mezey László ezek alapján 
I. Konrád, salzburgi érsektől indítja, aki jó viszonyt ápolt Babenberg 
Lipóttal, a heiligenkreuzi kolostor alapítójával. Ezek szerint az érsek 
Lipótnak adományozta a Kódexet. A kolostor története több szálon összeér 
Magyarországgal. Freisingi Ottó, aki a  Világkrónikájában kiemelten 
foglalkozik Magyarországgal, Heiligenkreutz alapításában fontos szerepet 
vállalt. Emellett ez volt az a kolostor, amely a ciszterci rend magyarországi 
megtelepedését nagyban segítette − már csak közelsége okán is. Ezek alapján 
feltételezhető, hogy II. Géza a heiligenkreutzi apáttól kapta a Bibliát, aki 

3  Feuchtmüller 1972. 48.
4  Egy adományról tesz említést a kódex, amit Magdolna asszony, az alapító felesége adott 

a kolostornak.
5  Mezey 1981. 49.
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majd a csatári kolostornak, vagy a Gut-Keled nemzetségnek adományozta 
tovább.6 Figyelemre méltó, hogy az apokaliptikus irodalomban a XII. század 
végén bekövetkező változás a ciszterci kolostorokból indult ki. A mozgalom 
egyik jelentős alakja pedig Freisingi Ottó volt. Mezey feltevése tehát 
a ciszterciekhez kötődő bejegyzésekről, valamint János látomásának kiemelt 
ábrázolása alátámaszthatja a Bibliának az útját Salzburgból Heiligenkreutzba. 
Mindemellett azt is valószínűsíti, hogy a Kódex nem a csatári kolostorban 
készült. Ezek alapján sokkal inkább elképzelhető, hogy Salzburgból küldték 
a mintát a Magyarországon is támogatandó ciszterci rendnek, nem pedig 
egy példaadó prototípusról van szó. Írásos emlék azonban nem igazolja ezt 
a feltevést sem.

Az a hipotézis sem bizonyított, miszerint II. Géza egyenesen I. Konrádtól 
kapta volna a Bibliát. Figyelembe véve, hogy a gesztus beleillene az érsekség 
azon törekvésébe, hogy Magyarországgal jó viszonyt tartson fenn, majd 
folyamatosan hatáskörébe vonja azt, az is lehetséges, hogy a Kódex Salzburgból 
Admontba került, majd innen Csatárra. Ezt a lehetőséget az a tény veti fel, 
hogy II. Béla lánya, Zsófia itt élt, akit Babenberg Ottóhoz akartak férjhez 
adni. Ám miután a házasság nem jött létre, a királylányt pedig nem engedték 
haza, Géza a testvérét fegyveresekkel akarta Magyarországra visszahozatni. 
Azonban Zsófia továbbra is Admontban élt. A Biblia ez időben kerülhetett 
az országba, így feltételezhető, hogy egyfajta váltságdíjként hozták magukkal 
a  Kódexet. Ezt a feltevést erősíti az a későbbi körülmény, hogy a Biblia 
később éppen Admontba került. A Kódexben a Csatáron kelt bejegyzés arról 
tanúskodik, hogy Magister Vid (Wyd) egy Farkas7 nevű zsidó kereskedőnek 
adta zálogul a kolostor nevében a Bibliát 1263-ban. Az azonban, hogy hová 
került innen, már nincs lejegyezve. Csupán a pár hónappal későbbi zalavári 
oklevélből értesülünk róla, hogy Farkas kereskedő kezei közül eltűnt. Tovább 
árnyalja a képet, hogy a vasvári kereskedőre vonatkozó részt egy korábban 
készült szöveg helyére írták, amelyet lekapartak. Tehát elképzelhető, hogy 
az admonti kolostor a XIV. században egyenesen Farkas, vasvári kereskedőtől 
szerezte vissza a Bibliát.8 A Kódex 1937-ig Admontban volt, ahol 1737-ben 
újrakötötték. 1937-ben vásárolta meg az Österreichische Nationalbibliothek, 
ahol ma is megtalálható.

6  Mezey 1981. 51
7  A német szakirodalom jellemzően Farkaschnak vagy Farkasiusnak nevezi a kereskedőt.
8  Wehli 2000. 24.
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Az Admonti biblia keletkezésének okai, stílusrokonságok

Magyarországra kerülése mellett, felvetődik még az a kérdés, hogy miért ké-
szítettek Salzburgban egy ilyen monumentális munkát, amely inkább a zsidó 
nép történetét illusztrálja részletesen, és nem az Újszövetséget. 

Az invesztitúra háborúk során a salzburgi érsekség a pápák mellett állt. A Biblia 
tehát egy olyan közegben készült, ahol a pápaságnak a világiak feletti uralmát 
kellett hangsúlyozni. A wormsi konkordátum nem hozott biztonságot az egyház 
feljebbvalóságában, inkább csak annak illúziója volt. Az Ószövetség, az eszményi 
világ képeként jelenik meg itt. Ennek fokozott ismertetése nemcsak annak 
a gregoriánus mozgalomnak a sajátja, amely megtisztulást akart hozni a nyugati 
egyházba, hanem az egész középkoron végigvonuló tendencia, azaz a Biblia 
teljességén keresztül visszajutni az ősegyház hatalmasságához és tisztaságához.

A clunyi reform nemcsak témájában, hanem formailag is befolyásolta 
az Admonti biblia kialakítását. A XI−XII. században Itáliából elterjedő óriás, 
vagy atlani biblia9 csoportjához tartozik az Admonti biblia is. I. Konrád 
száműzetésben (1122-ig) ismerhette meg Ferrarában vagy Hirsauban a típust, 
és a clunyi reform szellemiségében készíttethetett Salzburgan egy hasonlót.

Azt, hogy miért érvényesül egyes képeken és iniciálékon a bizánci és a katalán 
képszerkesztés szabálya, szintén a Biblia keletkezésének kora és körülményei ad-
nak magyarázatot. A XII. században a más fejlődési irányt követő, egymástól távol 
eső városok, tartományok művészetében egységesen nagyon erős bizánci hatás 
érezhető, így a szakirodalom, szinte egy egységes stílusként kezeli.10 Az a hipo-
tézis, miszerint Burgundiában, valamint Angliában teljesedett ki egyfajta bizan-
tinizmus, majd innen terjedt át Salzburgba, illetve a környező területekre, mára 
megdőlt; egységesen, szinte egy időben kellett kibontakoznia a nagyon erős bi-
zánci hatásnak. Ennek egyik oka a keresztes hadjáratok során Nyugat-Európába 
került keleti műtárgyak, valamint az iszlám területekről beáramló, új hazát kereső 
művészek hatása. Emellett a Nyugat az új, tiszta világrendet a keleti szerzetesség 
mintáját követve akarta kialakítani, ezzel is hangsúlyozva a világi és az egyházi 
rend hierarchiáját, amely Keleten megkérdőjelezhetetlenül az egyház főségét iga-
zolja. A cluny ikonográfia a hagyományos képtípusokból merít, viszonylag egy-
séges archaizáló stílust hozva létre. Ez nemcsak az előbb említett hasonlóságot 

9  Az óriásbiblia a Vulgata szerinti Ó- és Újszövetséget tartalmazza. Díszítése főként orna-
mentális iniciálékból áll, valamint néhány figurális díszítőelem is tartozik hozzá.

10  Buchowiecki−Walther−Mrazek–Baldass 1962. 58.
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igazolja a keleti művészettel11, hanem azt is, hogy a cluny reform szellemében ki-
alakult művészet már I. Konrád érsek alatt jelentős volt Salzburgban.

A szakirodalomban nagyon megoszlik a vélemény arról, hogy mennyiben 
befolyásolta a bizánci tradíció a Biblia kialakítását. Annyi mindenképpen 
elmondható, hogy a nyugati művészet egyik legjelentősebb olyan emlékéről van 
szó, amelyben a bizánci hatás, ha nem is közvetlenül, de mindenképpen jelen 
van. Ahogy azt is ki kell emelni, hogy a Kódexben sem egyértelműbb a bizánci 
tradíció jelenléte, mint azon emlékeink között, amelyek közvetlenül és biztosan 
a keleti művészet hatása alatt álltak.12 A majd száz évvel későbbi mind bajor, mind 
bohémiai területeken készült kódexekben is erős italobizantin hatás érezhető.  

Rebecca W. Corrie13 feltevése szerint a stílusrokonság a Salzburgban már 
jelenlévő bizantinizmusból valószínűsíthető. A legközelebbi rokonságot a Szent 
Erentrud perikópáskönyvének ábrázolásával feltételezi, amelynek előképét 
a Beatus-kéziratok illusztrációiban látja. Corrie megállapítása azért lehet fontos, 
mert az, hogy a későbbi scriptorok mint tradíciót követik a Salzburgban kialakuló 
bizantinizmust, azt jelzi, hogy amennyiben mintaadó hagyomány alakult ki, 
a XII. században igen jelentősnek kellett lennie a bizánci tradíció befolyásának. 
Valamint az, hogy később a scriptorok a salzburgi scriptoriumok azon kódexeinek 
ikonográfiáját használták fel, amelynek alapja a bizantikus ábrázolásmód, arra is 
enged következetni, hogy a korabeli salzburgi művészet célja az volt, hogy egy 
sajátos ikonográfiát teremtsen, és egy egységes ciklust létrehozzon.

A Biblia festményeinek, iniciáléinak stílusa és festéstechnikája

A Kódex szövege két hasábra van bontva, Vitatott, hogy írása hány kéznek 
tulajdonítható. Otto Mazal felveti,14 hogy négy-öt scriptor is dolgozhatott 

11  Mivel a Biblia illuminátorai nemcsak a bizánci hagyományból merítettek, hanem egyipto-
mi, kappadóciai és szír mintákat is felhasználtak, így dolgozatomban nemcsak bizánci, hanem 
ezeket összefoglalóan keleti művészetről beszélek. A fogalom csak a szűk értelemben vett nyu-
gati tradíciótól való eltérést jelöli, földrajzi helyzet szerint.

12  Swoboda szerint a bizánci tradíció két fázisban hatott a salzburgi scriptoriumokra, 1100 és 1130 
körül. Swoboda 1935. 35. Ezzel szemben Wehli Tünde nem tulajdonít olyan fontos szerepet a hatásnak; 
azt emeli ki, hogy egyes kompozíciókban és figurákban előfordulnak a keleti kultúrából vett elemek, 
de ezeknek leginkább dekorációs funkciójuk van, színező elemként. Wehli 1977. 32. Pippal szerint bi-
zonyos stílusjegyek, és a narráció módja egyértelműen a bizánci műhelyekhez, valamint az egyiptomi 
tradícióhoz köthető. A Bizáncból átvett hagyomány pedig a Komnénosz-korban alakulhatott ki.

13  Corrie 1987. 111−123.
14  Mazal megállapítja, hogy első látásra több scriptor művének tekinti a Kódexet, azonban nem 
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a  Kódexen, azonban hipotézisét nem fejti ki. Azóta a szakirodalomban 
nincs jelentős vita arról, hogy nem egy scriptor műve lett volna a szövegek 
elkészítése.

 Az írás stílusa a XII. századból származó karoling minuscula. A Biblia 
illusztrálása a szöveg elkészültét követte. A lapok átlagosan 56 × 41 cm 
nagyságúak. Tíz egész oldalt 45 × 28 cm-es kép díszít. Huszonegy kép van, 
amely az oldal negyedét-kétharmadát fedi be, emellett hat figurális és számos 
ornamentális, nonfiguratív iniciálé található a Kódexben. Ezen kívül még 
négy konkordanciatábla (1. kép) tartozik szervesen a Bibliához, amely négy 
egész oldalt tölt ki. A kutatás jelenlegi állása szerint ezek előzmény nélkülinek 
számítanak a salzburgi művészetben.15 

A Biblia szövegében több helyen utólagos bejegyzések valószínűsíthetőek. 
Általában mind a betűtípus, mind a stílus egyezik, azonban vannak olyan 
helyesírási sajátosságok, amelyek a koherens szövegtesttől eltérőek. A hozzátett 
szövegek néhol korrekciót jelölnek az előző írásokban, ritka azonban 
a  jelentősebb beavatkozás a XII. századi scriptorok munkáiba. Összetartozó, 
új ciklusokat is hozzátettek mind Csatáron, mind a Német-római Császárság 
területén. Az utólagos, ám koherens szövegrészek más előképek, sémák szerint 
lettek megírva, így viszonylag nagy bizonyossággal megállapítható datálásuk.16 
A  Kódexben több helyen teljes, néhol részlegesen üres oldalak maradtak, 
amelyekre a Szent Péter kolostorban való tartózkodása alatt került rá a csatári 
kolostor alapítólevele, valamint Márton comes, az alapító feleségének, Magdolna 
asszony által adományozott ajándékok jegyzéke. Az, hogy miért maradhatott 
több oldal is üresen, nem megfejtett. Otto Mazal valószínűsíti, hogy egy 
véletlen haláleset vagy a scriptor ismeretlen okból való hirtelen távozása miatt 
maradt félben a munka.

A Biblia magyar vonatkozásai miatt fontos megemlíteni a Pszeudo-Máté- 
evangéliumot. Az apokrif irat szintén a Kódex XII. századi készítése után 
jöhetett létre. Mazal a XIII. századra datálja.17 Épp arra az időintervallumra 

írja le, hogy későbbi kutatásai alapján ez megdőlt volna. Érthető úgy is, hogy a későbbi szövegbeil-
lesztéseket tekinti egy időben dolgozó több scriptor munkájának, ám nem világos, hogy miért ten-
né ezt, miközben ő maga állapítja meg a későbbi bejegyzéseket. Mazal 1967. 61−78.

15  A kánontáblák a XII. században már nem jellemzőek, a Karoling- és Ottó-kori bibliák-
hoz tartoztak általában. Wehli Tünde azt feltételezi, hogy Karoling, vagy Karoling-közvetítéssel 
a keleti mintaképet vették át. Wehli 2000. 29.

16  Mazal 1967. 63−78.
17  Egy XIV. században készült bejegyzés arra figyelmezteti az olvasót, hogy az apokrif ké-

sőbb került bele a Biblia szövegébe, így megbontja a bibliai textusok egymást követő rendjét: 
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teszi készítésének időpontját, amely alatt a Kódex a csatári bencések tulajdona 
volt. Így a benedekrendi kultúrának jelentős szövegemlékéről is beszélhetünk 
az Admonti Biblia esetében.

A Kódexben általában minden prológus és a perikópa számára fontosabb 
rész elé iniciálé van festve. Két féle típust különböztethetünk meg nagy 
vonalakban az iniciálék kialakításán belül. Az első kötetben szereplőket 
vélhetően a  főmester festette, a salzburgi tradíciók, főként a Walther-
biblia hagyományait követve. Jellemzője, hogy a betű vázát alkotó törzsből 
bontakozik ki a levelekből, indákból, kisebb körökből álló díszítés. Gyakori, 
hogy a leveles-indás motívum közé madarakat, sárkányt festettek. A másik 
típus elsősorban a Biblia második kötetében jelentős, amelynek iniciáléi főként 
egy önmagába csavarodó sárkányból indulnak ki, vagy állatfejjel díszítettek. 
Alapvető különbség a  két könyv összes iniciáléja között, hogy a második 
könyvbeliekének szerkezete sokkal lazább, mivel a levelek, virágok kisebbek, 
az inda- és levélközöket pedig gyakorta üresen hagyták. E típus előzményét 
leginkább a bajor kolostoriskolák iniciáléi között találjuk meg. Az említett 
nyíló virágokkal díszített iniciálék pedig főként a Szent Péter antifonáriumot 
készítő scriptorium sajátos jellemzője. A hat figurális iniciálé közül az egyik 
legjelentősebb az ’O’ iniciálé, amelyet két félalak, a Sponsus-sponsa pár díszít, 
Krisztus és az eklézsia között fennálló szerelmet szimbolizálva18 (2. kép).

Az iniciálék általában fedőfestékkel készültek, ezüstözöttek, aranyozottak. 
A  bizánci tradíciót követi a képeknek az a színezési technikája, amely 
során minímummal megrajzolva tojásfehérje alapon színezték a képeket. 
Az viszont, hogy a keretezett képek világoszöld alapozású aranyozott hátteret 
kaptak, a késő Ottó-kori hagyomány továbbélését mutatja. Egyes iniciálék 
mind formai, mind technikai kivitelezését tekintve felvetődik az a kérdés, 
hogy a  tollrajztechnika ekkor még kevéssé ismert módszerét alkalmazta-e 
egy újabb illuminátor. A Kódex iniciáléinak kialakításánál általában 
megfigyelhető az, hogy a betűk formai kivitelezését alárendelték a figurák 
minél hitelesebb ábrázolásának. Ezzel szemben a fent említett, a sorból 

„Apocriphum santi patres hoc asseruerunt nomine sub sancto, quod habentsubiecta marie; et ne 
mireris: etenim est sub nomine sancte magnifice persone nugigerulus qui fingere multa potest ad 
stultos decipiendos et stat stultus erit qui credit talibus, et plus disipuitquicumque loco transcripsit 
in isto utque dolens illus dicam secundum oracianum: humano capiti cervicem iunxit equnam, 
út simplex lector aperto codice iudith libro perlecto subscriptum perlegat atque fluctuet incertus, 
portentum quid velit instud, út testamento medio velud ordine rupto post librum iudith cui 
subscribitur machabeorum hic interscribas quod rem non spectat ad illam” Mazal 1967. 77.

18  Swarzenski 1913. 76.
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kilógó ’I’ iniciálé Jánosának alakja egyértelműen a betűhöz igazodik, ennek 
hatására arányai torzulnak, testtartása merevebb. A Biblia tollrajzainak 
elemzését megnehezíti az a tény, hogy az  eredeti rajzokat később néhol 
jelentősen átdolgozták. 

A Biblia leggyakrabban használt színpárosításai a rózsaszín-kék, kék-zöld, 
vörös-zöld színek, ritkábban a fehér-arany, fehér-rózsaszín és fehér-kék szín-
csoportokat is alkalmazták. Ezek a színpárok, valamint a már említett zöld ala-
pozású arany használata, a zománcművészetből átvett technikai megoldásokat 
mutatják. Ez a XII. század általános tendenciái közé sorolható mind a salz-
burgi, mind a bajor területeken (pl. Kölnben). Ugyanakkor fontos megemlí-
teni a Biblia illuminátorainak egy másik inspiráló forrását: az Észak-Itáliából, 
legfőképp Velencéből terjedő tradíció, amely a mozaik és zománc díszítések 
színvilágát, technikai, kompozíciós kialakítását és ikonográfiáját használta fel 
különböző anyagokkal dolgozva.

A képekhez hasonlóan az iniciálék is nagyon gazdagon díszítettek. A zöld 
alapozásra festett aranyozott indás motívum ezen ábrázolásoknál is jelentős. 
A betűk és az indák közeit két-három szín tölti ki: leggyakrabban rózsaszín, 
vörös vagy zöld-kék kombinációban. 

A Kódexről általánosságban elmondható, hogy festői a színekkel viszonylag 
szabadon bántak a román kori hagyományokhoz képest, ez leginkább 
a dekorativitásra törekvésben nyilvánul meg.

A Biblia képeiben általában kétféle komponálási mód figyelhető meg. 
Egyrészt az Ottó-kori képszerkesztés szabályait vette figyelembe az alkotó 
műhely. Ennek ismérvei az átlós szerkesztés (Ezékiel víziója: 12. kép, Gedeon 
elhívása: 3. kép) és a lentről felfelé felépülő spirális kompozíció (Dániel 
az oroszlánok között: 4. kép). A szerkezeti elveit feltehetőleg a reichenaui és 
a kölni festészetből vette át a salzburgi műhely, amely a Walther-bibliában 
éled újjá, és közvetlenül ez hathatott az Admonti bibliára. A kétsávos képek 
esetében a felső kép általában ezt a bonyolultabb komponálási módot 
követi, míg az alsó kép kialakításában a  nyugati művészet egyszerűbb 
hagyományaira, valamint a közép-bizánci technikákra támaszkodtak 
a  mesterek (pl. Izraeliták és filiszteusok harca: 5. kép, Az aranyborjú 
imádása, a Világ teremtése).

Nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy a képek milyen 
sorrendben készültek, ám az, hogy egyes apróbb motívumok, formák kiérlelése 
egymás utáni képeken tapasztalható, azt sejteti, hogy a Kódex képeinek 
sorrendje párhuzamban áll készítésük sorrendjével.
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Az Admonti biblián dolgozó scriptorok számának megállapításában máig 
nincs teljes egyetértés a szakirodalomban. Swarzenski19 egy főmestert és hat 
mellette dolgozó scriptort valószínűsít, míg Swoboda20 hat különböző kéz 
munkáját fedezi fel a Kódex illusztrációiban. Annyi biztosan feltételezhető, 
hogy több kéz munkája a Kódex, valamint az is szinte bizonyos, hogy volt 
a scriptorok közül egy, aki kiemelkedett a többi közül, és irányítója volt 
az  illusztrációk elkészítésének. A főmesternek tulajdonítják a Biblia egész és 
féloldalas képeinek nagy részét, emellett azokat a mind tematikailag, mind 
technikailag kiemelkedő alkotásokat, amelyek italo-bizantin vonásokat is 
felhasználnak (Genezis-illusztrációk: 6. kép, Dániel könyvének képe, Mózes 
ábrázolása a törvénytáblával: 8. kép). Bár a vezető mester irányításával 
készülhetett Wehli Tünde21 szerint is minden valószínűség szerint a Biblia, 
mégsem figyelhetünk meg egy egységes stílust a kialakításában, mivel a vezető 
mester maga is több hagyományt követhetett.

A főmester munkái

A következőkben részletesebben elemzem a vezető illuminátor néhány művét 
a szakirodalom alapján, rámutatva ezzel az általános stílusbeli hasonlóságok-
ra a mester munkái között.

A kezdő Teremtés-kompozíció a vezető mesternek tulajdonított. A kép 
kompozíciója hat mezőre osztott, melynek középpontjában Isten, a Teremtő 
alakja áll. Fontos megjegyezni, hogy az Admonti biblia e képének alkotója 
változatosságra törekedett a kép megfestése során: a kor szokásával ellentétben 
variálta az Úr alakjának testtartását. Általában a mester az alakok megfestésénél 
háromnegyedes nézetet, vagy profilos beállítást használt szívesebben, azonban 
itt a téma hagyományaihoz illeszkedve frontális beállítást kellett alkalmaznia.22 
Az Úr alakját angyalok veszik körül, amely programadó motívum az Admonti 
bibliától kezdve a salzburgi festészetben.23 Bár a Kódexnek ezen lapja elég 
rossz állapotban maradt meg, mégis látszanak azok a jellegzetesen élénk arcok, 

19   Swarzenski 1913. 77.
20  Swoboda 1935. 41−54.
21  Wehli 2000. 26.
22  A szakirodalom Swarzenski óta a lambachi bencés apátsági templom Krisztus típusával ro-

konítja.
23  Szent Erentrud apátság perikópás könyvében Krisztus prédikál az apostoloknak. 

Swarzenski 1954. 178.
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amelyeket a főmester a  szemek megformálásával ért el. A szembogarakat 
a szemzugba tolta ki, azok nem merednek frontálisan előre, így lesz a tekintetük 
rendkívül eleven. Ehhez nagyon hasonló technikai kialakítást figyelhetünk meg 
a Beatus-kézirat illusztrációban. Az Apokalipszis-kommentárt díszítő mesterek 
alakjainak legfőbb tulajdonsága, hogy az illuminátorok kísérleteztek a szemek 
kifejezőerejével, sőt sajátos stílusszót alakítottak ki ezzel maguknak. A legkorábbi 
fennmaradt kézirat miniatúráit Maginus mester készítette, akinek figuráiból 
gondtalanság árad, annak köszönhetően, hogy a pupillákat a szem középpontjába 
helyezi. Az Admonti biblia főmesterének sítlusához közelebb Maginus 
mester tanítványainak stílusa áll, akik közvetlenül a felső szemhéj alá helyezik 
a  pupillákat, amely a tekintet szomorú józanságról tanúskodik. Különleges, 
hogy bár a főmester egyes képeinek kialakításában nem keveri a  különböző 
hagyományokat, amelyek mentén illusztrációit kialakította, itt mégis úgy 
tűnik, hogy a nyugati, lokális sémát követve építette fel képének kompozícióját. 
Az  alakok kialakításánál azonban keletről jött hatásokat is felhasznál. Azt, 
hogy a főmesternek egyedi, saját stílusa volt, amelyet folyamatosan formálódva 
tudatosan alakított ki, az is alátámasztja, hogy ilyen apró részletek beemelésével, 
kidolgozásával dolgozott.

A vezető mesternek tulajdonítható Jákob és József találkozása is. A mesternek 
nem volt lehetősége formai újításokat bevonni a képszerkesztésbe, ugyanis a század 
jellegzetes találkozásjeleneteinek mintájára készítette a képet. Felvetődhet a kérdés, 
hogy mivel a Biblia egyik legegyszerűbb kompozíciójú képéről beszélünk, akkor 
ezt a főmester festette-e. Ám a kép elkészítése csak olyan személyhez köthető, 
aki ismerte a bizánci tradíciót. Nemcsak a kép kompozíciója mutat jellegzetesen 
bizantikus sémát, hanem a szereplők életkora érzékeltetésének gyakorlata is. Jákob 
arca egy nagyon gyakori bizánci aggastyántípusra vezethető vissza, míg József 
salzburgi stílus szerint van festve. Az arcok különbözőségét nemcsak a típusok 
keverésével, hanem a gazdag színekkel érte el a mester. A salzburgi előképek közül 
az Admonti biblia a Walther-bibliában kialakult típust követ.24 

Itt fontos megjegyezni, hogy nemcsak az egyes arctípusok festésében követik 
a Walther-bibliát a Kódex festői, hanem a ruhák tekintetében is. Az ottónikus 
viselet ilyen kialakításának prototípusa szintén az említett biblia képeinél 
látható, amely a Salzburghoz köthető festők körében (Admonti biblia, Szent 
Erentrud perikópáskönyv, prüggi és freisachi freskók) később jelentősen 
befolyásolta a mestereket.

24  Wehli 1977. 19.
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Bár nem az Admonti Bibliában alakultak ki ezek a tradíciók, mégis a ké-
sőbbi bajor területhez köthető művek közelebb állnak ehhez a Kódexhez, 
mint elődjéhez.25 

A művész másik típusú komponálási módszerének példája az a kép, ahol 
Mózes átveszi a törvénytáblát. Ez a kép az első példája az ottónikus kompo-
zíciójú képeknek. A művész változatos talajszintekkel dolgozott, ezáltal érte 
el a kép mozgalmasságát, és növelte a téma képi megformálásának hitelessé-
gét. Ezentúl a figurák megformálásában a plaszticitás kap hangsúlyt, ugyanúgy, 
ahogy a mozgás megfestésének gyakorlatában is. A Bibliában a Mester mű-
veiben előrehaladva a mozgás egyre hűebben van ábrázolva, míg ezzel párhu-
zamban a felületet az eddiginél gazdaságosabban használta fel. Így a jelenetek 
dinamikusak, és mivel az érzelmeket is hitelesen festette meg, ezáltal a képek 
szereplői igazán kifejezőek.

A főmester munkái mind keretezettek; a kisebb képek archotektonikus, míg 
a nagyobbak ornamentális szegélyből álló keretezést kaptak. Összességében el-
mondható a vezető mester munkáiról, hogy az Ottó-kori tradíciót román kori 
átköltésben elevenítette fel, amelyet Swoboda26 a nagyon tudatos komponálás-
ban, valamint a salzburgi geometrikus díszítéstől eltérő, figuratív ábrázolásban 
ismer fel.

A többi illuminátor munkái 

A többi illuminátornak nincs olyan sajátos stílusa, mint a vezető mesternek, 
így az ő munkáikat összevonva tárgyalom, egy-egy jelentősebb vonást 
kiemelve közülük.

Általánosan elmondható mind a négy illuminátorról, hogy a vezető 
mestert követték leginkább kompozícióik kialakításában és a figurák 
megformálásában, ám mindegyikük művészetében felismerhetők 
máshonnan jövő hatások.

A második mester, aki a figurális iniciálékat és a kisebb méretű, 
szalagkeretezésű képeket festette, gyakorta a főmester műveinek szinte 
a  hasonmását hozta létre (a második bálványimádás-illusztráció). 

25  Martina Pippal a Szent Erentrud perikópáskönyvben és a Michaelbeuerni bibliában lát ha-
sonló stílusjegyeket, ikonográfiai egyezést. (Az architektonikus keretezést, az iniciálék ornamen-
tális díszítését emeli ki a Szent Erentrud perikópiáskönyvben, míg a Michaelbeueri biblia és a Kó-
dex közötti legszorosabb stíluskapcsolatot az előbb említett keretek szövetes díszítésében látja.) 

26  Swoboda 1935.
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Csökkentette a  figurák számát, viszont növelte azok méreteit, az arcok 
részleteit nem dolgozta ki olyan figyelmességgel, és a vezető mester képeiről 
ismert plasztikusságot sem tudta létrehozni. Joel és Malakiás próféta 
ábrázolásának előzményeit vélhetően a Walther-bibliából vette a mester. 
Ennek a scriptornak a munkái közül két figurális iniciálé emelkedik ki, 
amelynek programját a XII. századi bajor scriptoriumok is átvettek. Eszerint 
az iniciáléra állított figura maga a  betű (Zakariás, Aggeus). Valószínűleg 
a mester a szász-frank hagyományból, a Savelot biblia lapjairól ismerhette, és 
ezt honosította meg a salzburgi művészetben is.

 A harmadik mester munkáiban a tartalomnak van alárendelve a forma, 
ez nemcsak a kivitelezésben, hanem az egyes képek elhelyezésében is látszik. 
A  festő alakjai egyrészt egy bizánci séma szerint készültek (Mikeás víziója), 
másrészt a Walther-biblia tradíciójának követése is felismerhető Náhum 
próféta fejformájában és a széles vállú, alacsony, vastag derekú testekben (11. 
kép). Az illuminátor iniciáléi egyfajta formai kísérletezési szándékot mutatnak: 
az emberi alakokat iniciáléra állította, valamint az építészeti elemeket a keretben 
akarta ezekkel összekapcsolni.

Előzményei között, főként az épületek szerkezeti megformálását tekintve 
a  XI.  századi, kölni művészet példáit (Ámosz víziójában az épületek 
tömbszerűsége: 9. kép), valamint a Walther-bibliát (Náhum prófétát körülvevő 
ajtós keretezés) lehet kiemelni. 

 A negyedik illuminátor az ottónikus képszerkesztést és festési módot 
alkalmazta a legtöbb képén, amelynek közvetlen előképe a főmester 
munkássága és a Walther-biblia lehetett. A kifejezés harmóniáját a tartalmi 
megfogalmazás fölé helyezi. Ennek legjobb példája az Admonti bibliában 
Hóseás történetének illusztrációja, amelynek előképét a Walther-biblia 
Sámuel kompozíciójában ismerhetjük fel.27 Vízszintes elrendezésben 
ábrázolta a jelenetet, de mivel keskenyítenie kellett a méreten, ezért tömörebb 
a  kompozíció. Szembeötlő a hasonlóság az elődjével, az ágy típusának 
megfestésében, valamint a kéz tartásának motívumában.

A kisebb képeinek keretezése színes sávos vagy akantuszos, amely motívu-
mokat az Admonti bibliának a főmesterétől vehetett át.

A negyedik mester technikájának és formavilágának nincsen 
valószínűsített követője sem a kortárs, sem pedig a későbbi salzburgi 
illuminátorok között.

27  Wehli 1977. 29.
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A Kódex ikonográfiája

A XII. századi teológiai gondolkodásban a bibliáknak az illusztráció mellett 
a valódi értékét maga az Írás adta. Különlegessége az Admonti bibliának, 
hogy a korabeli Karoling-udvar mind politikai, mind teológiai világnézete 
megjelenik, ugyanis az egész oldalas képek nemcsak a szigorúan vett bibliai 
szöveg megjelenítésére készültek.

 Az Admonti biblia illusztrációi többségében az Ószövetségből vett 
történeteket jelenítenek meg. Az első öt könyvhöz készült a legtöbb illusztráció, 
ám nem egyenlő mértékben. A Kódexet a scriptorium nem fejezte be teljesen, 
erre utal a sok, bár előre megrajzolt, de ki nem dolgozott kisebb kép és iniciálé. 
Az Újszövetséget azonban nem is tervezhették illusztrálni, mivel az előbb 
említett próbarajzok itt nincsenek jelen. Az egyetlen, ehhez tartozó illusztráció 
Pál levelei előtt áll, amelynek oka, hogy a korabeli teológiai szerint az apostol 
levelei az egész Újszövetség summáját adják.

A Kódex ikonográfiai vizsgálata során ugyanúgy, ahogy a stilisztikai 
vizsgálatnál megállapítható, hogy egy önálló, egyedi prototípust teremt, 
amely a keleti (ikonográfiailag leginkább a kappadókiai, szír)28 és közvetlenül 
a Walther-biblián át a salzburgi tradícióból táplálkozik.

A képek harmada a nyugati hagyományból táplálkozik. Azt a tényt, hogy nem 
csupán az ottónikus hagyományokból és a salzburgi scriptoriumok tradíciójából 
merítenek az illuminátorok, az támasztja alá a legnyilvánvalóbban, hogy 
az előbb említett típusokban az ószövetségi könyvek ábrázolásának gyakorlata 
nem jellemző. Inkább fordított tendenciát állapíthatunk meg: az  Admonti 
biblia ikonográfiai programját használja majd a Salzburghoz köthető művészet 
– ilyen később továbbélő ikonográfiai típus Saul megtérése vagy az evangélista 
kerub (13. kép).

A Biblia a Genezist ábrázoló, hat mezőre osztott képmezőből felépülő nyitó 
képe feltehetően a Goderannus-biblia hagyományainak alapján készülhetett 
(6. kép). A teremtésábrázolások nyugati típusai között ugyanis nem találunk 
más olyan elődöt, amely Lucifer bukását jelenítené meg a Trónoló Úrral együtt. 
Lucifer kezében a signaculum deivel bizánci papi ruhában van ábrázolva, amint 
Isten hatalmára tör. Ennek a jelenetnek az ábrázolása a XI. századi hildesheimi 
művészetben alakulhatott ki, amelynek bizánci előképei lehettek. Az említett 
Goderannus biblia illusztrációinak hagyománnyá válása után a Salzburghoz 

28  Wehli 1977. 39.



106 Őze Eszter

kötődő kódexek nagy részében, majd a Hortus Delicarum29 után tágabban véve 
a nyugati művészetben is ábrázolva van a jelenet.

A teremtésábrázolások másik típusát a Cotton-genezisből vehették 
át az  Admonti bibliát készítő mesterek. Ez a hagyomány felismerhető 
ugyanezen képnek második aktusánál, az Úr áldó gesztusában, azzal 
a különbséggel, hogy itt nem profilból van ábrázolva a Teremtő. Emellett 
a Cotton-genezis illusztrációban található meg Krisztusnak az az előképe, 
amelyen egész alakja megjelenik, és keresztes nimbusszal van ábrázolva, 
a  kezében rotulust tartva. Ugyanerre a  tradícióra vezethető vissza az, 
hogy a narráció áll a központban a teremtés történetének ábrázolásában, 
nem pedig az augustinusi egyetlen isteni aktussal létrejövő világ képe. 
Így illusztrálva van a  nappal és az éjszaka, a föld és a víz szétválasztása, 
a növény és állatvilág, majd az első emberpár, Ádám és Éva teremtése.

A prófétaportrék egy másik, az itáliai óriásbibliákban megjelenő 
hagyományát követik az Admonti biblia mesterei. Az atlanti bibliákban 
a próféták könyveik elején iniciálékban vannak megjelenítve, amelyeken 
az auctorok kezébe valamilyen írást tartalmazó tekercset fest az illuminátor. 
Ez az Admonti bibliában annyiban változik, hogy mindegyik próféta 
kezébe más attribútumot ad a mester, amely kapcsolatban áll a próféta által 
írt szöveggel.

Ikonográfiailag egyik programba sem illeszthető bele az Úr, aki a képen moz-
gásban van (kezeinek cselekvő gesztusában), nem pedig a parancsára születik 
meg a világ.

A bizánci tradícióhoz nagyon erősen köthetőek a Kivonulás könyvének il-
lusztrációi. Swarzenski egyértelműen rámutat, hogy Mózes könyveinek efféle 
ábrázolása a képrombolás kora előtti tradíciókból táplálkozik.30 Egyes iniciálék 
is a bizánci hagyományt követve készültek el, például Jónás könyvének ’I’ ini-
ciáléja a bizánci zsoltárillusztrációk azon ikonográfiai típusát követi, miszerint 
az alak és a betű egybefonódik. Érdekes, hogy a kor egységesen átveszi Jónás 
kopasz megjelenítését.31

29  Herrad von Landsberg (1167−1185).
30  Swarzenski 1954. 74. Wehli Tünde kutatásai azonban leszűkítik a kört. Szerinte a Bál-

ványimádásban vétkesek ábrázolásának hagyománya eredeztethető ebből a korból. Wehli 
1977. 51.

31  Gurk dóm, Róma (San Paolo fuori le mura) kapuja; a Wormsi és a Merseburgi bibliában. 
Swarzenski 1954. 77.
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Apokaliptikus témájú ábrázolások

A keresztény világ világvégevárása a kora középkorban, főként 
az  ezredfordulót követő 500 évben csúcsosodott ki. Ennek legfőbb oka, 
hogy a Jánosnál szereplő Krisztus ezeréves uralma32 nem érkezett el 
az  ezredfordulóval, így annak állandó jelenvalóságában éltek. Az 1130-as 
években, a kódex valószínűsített készítésének évtizedében, Krisztus második 
eljövetelének várása még inkább felfokozódott, mivel Jézus születésének 
1100. évét 1133-ra datálták.

Az Admonti kódexben négy olyan illusztráció látható, amely apokaliptikus 
tartalmú szövegekhez készült. Ezek közül három: Ámosz, Ezékiel próféta és 
János evangélista illusztációja a víziót látót, és a látomást ábrázolja, amelynek 
témája a világvége. A negyedik kép Dániel prófétát láttatja az oroszlánbarlangban 
(4. kép). A kép ugyan nem apokaliptikus jelenést ábrázol, ám Dániel könyve 
a zsidó apokaliptikának az egyik legfontosabb szövegemléke,33 csakúgy, mint 
a kora középkor latin kereszténysége számára.34 Ezt bizonyítja, hogy a Biblia 
könyvei közül az elsők között már készült róla kommentár;35 a nyugati 
kereszténység körében Szent Jeromos 410-es években készült kommentárja 
volt igen jelentős.36 Azt, hogy Hyeronimus személye mennyire mélyen volt 
tisztelt, munkássága pedig a kora középkor kánonjának része, az is jelzi, hogy 
az Admonti bibliának liturgikus szövegei közt is szerepel Hyeronimus egy 
levele Nolai Paulus püspöknek, csakúgy, mint a Walther-bibliában.37

Lehetségesnek tartom, hogy tudatosan ez a négy apokaliptikus szöveg lett 
illusztrálva. A négy bibliai passzus között egyfajta folyamatosság figyelhető 
meg, ha tágabb, egy történeti folyamatban vizsgáljuk őket. Ezékiel megjövendöli 
a fogságot, ott azonban a kiválasztott nép biztos üdvözülésével vigasztal. A vallás 

32  Jel. 20,1−4.
33  A célja nem a végidő eljövetelének pontos megjövendölése. A látomásokkal, amelyek azt 

tanúsítják, hogy Isten megvalósítja uralmát a gonoszság ellenében, vigasztalni akarja az olvasót 
jelen helyzetében.

34  Itt jelenik meg az Ótestamentumi szövegben először a „filius Hominis” kifejezés, amelynek 
alapján majd az Újszövetségben, a Vulgata alapján több alakalommal hivatkoznak ezzel a szó-
párral Jézusra.

35  Hippolytos, III. század.
36  Hyeronimus tette uralkodóvá azt a nézetet, amely az egész középkor számára meghatározó 

volt. Tehát a Római Birodalom az utolsó a négy nagy királyág közül, amelyet tíz király oszt majd 
fel, és Krisztus királysága törli el.

37  Fillitz 1998. 497.



108 Őze Eszter

által determinált elhatárolódás megóvja a fogságban a zsidóságot, valamint 
még inkább összetartó erővé válik. Dániel apokalipszisében az elhatárolódás 
főként akkor legitimálható, akkor nyer politikai töltést, ha mind a kultúrába, 
mind a vallásba akar egy külső erő beavatkozni.38 A hangsúly fokozatosan 
az egyetemségre esik, vagyis az eszkhatológia alapja a végső nap lesz,39 
amely az emberiség történelmének értelme, ahol az Isten mindent megítél. 
Az Újszövetségben Jézus hivatkozik Dániel prófétára, amelyet McGinn 
a szövegrész egyik legfőbb részletének tart.40  Emellett fontos, hogy míg az ún. 
kis apokalipszisben41 az ellenállás az isteni akarattal szemben hiányzik, addig 
a Jelenések könyvében már a sátán sem képvisel egyenlő erőt a végső harcban. 

A másik ok, amiért a tudatos szerkesztést valószínűsítem, az az, hogy 
a  XII.  században Freisingi Ottó, akinek műve mind a bambergi, mind 
a  Salzburghoz közeli területeken jelentős hatást váltott ki, Dániel könyvét és 
a Jelenések könyvét használta első számú forrásként. Így az illuminátorok talán 
tudatos megfontolás, talán a hagyomány miatt ábrázolták éppen ezt a négy témát. 

 Dánielt az oroszlánbarlangban illusztráció képnek sémáját a Walther-
bibliából vehette át a főmester. Még egyértelműbb a hasonlóság, ha figyelembe 
vesszük azt a hipotézist, miszerint a vezető mester a Walther-biblia és az Admonti 
biblia esetében ugyanaz a személy.42 A mester hamarabb készíthette a Walther-
bibliát, ennek a mintájára pedig az Admonti Bibliát, amelynek hagyománya 
a  Szent Erentrud perikópáskönyvben élt tovább. Arról, hogy alapvetően 
a bizánci tradícióból táplálkozik a képformálás, nincs vita a szakirodalomban, 
ám hogy milyen közvetítő közegen keresztül érkezett a hatás, arról már 
megoszlanak a vélemények. Egyrészt a keleti motívumvilág Bizáncon kívüli 
tradíciójának követését valószínűsítik, amely vélhetően a katalán bibliákkal 
terjedt el. Közvetlen előképnek leginkább a már említett Beatus-kéziratok 
tekinthetőek e kép esetében is, de a kompozíció és a téma narratív ábrázolása 
kopt eredetű.43 Fillitz azonban az angliai és burgundiai területeken élő bizánci 
mesterek illusztrációiban lát stílusrokonságot.44 A Bury bibliában, a Corpus 

38  Dániel negyedik hatalmasa. Dán. 7, 1−28; Assmann 2004. 193−209.
39  Ámosznél nagyon jelentős. Ám. 2,6
40  McGinn 1995. 54.
41  Mk.13,1−27
42  Az osztrák szakirodalom Genesismeisternek nevezi konzekvensen a vezető mestert. 

Fillitz 1998. 498.
43  Wehli 1977. 46.
44  Fillitz 1998. 498.
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Christi Collegeban, Clunyben valamint Berzé-la-Ville-ben állapít meg hasonló 
ábrázolásokat. Az angyal fejtípusában, amely mindkét bibliában megjelenik, lát 
egyértelmű hasonlóságot a Canterbury katedrális Gábriel ábrázolásával. Egy 
másik álláspont szerint pedig a velencei mozaikművészet hatott a főmesterre. 
Az ábrázolások közötti analógiát a San Marco főkupolája és e kép közötti 
hasonlóság valószínűsíti.45

A Walther-biblia kompozíciója szinte teljesen megegyezik a tárgyalt 
kódexszel. A különbségek mindössze az ábrázolások eltérő méretéből 
fakadnak. Az Admonti bibliában a kép majdnem egy teljes oldalt tölt be. Mind 
horizontálisan, mind vertikálisan a lap felét foglalja el a kép. A különleges 
képkivágat egyes feltevések szerint46 azért jött létre, mert a szöveg nem fért 
el a tervezett helyen, így az az illusztrációnak szánt lapon folytatódott. Ennek 
eredményeként a kompozícióban az előképekhez képest változtatást kellett, 
hogy eszközöljön az illuminátor, így egyedülálló módon egy, a lap kétharmadát 
betöltő illusztráció jött létre.

Az angyal Habakuk prófétát a hajánál fogva ereszti le az oroszlánverembe 
Dánielhez, akinek a próféta élelmet hoz kezében. Az újítás a Walther-bibliai 
kompozícióhoz képest, hogy Habakuk lábai nem érnek a földhöz, így annak 
a hű látszatát kelti, mintha valóban az angyal reptetné. Mivel a vízszintes 
képkivágat is nőtt az előképhez képest, így másik két alakot is el tudott 
a vezető mester helyezni a képen. Az oroszlánbarlangon kívül a király alakja, 
Darius, valamint kísérője − talán egy főkormányzó − akar benézni Dánielre. 
A kompozíció apróbb változtatásaiban az egyes szakirodalmak a főmester 
fejlődését vélik felismerni, míg mások éppen ellenkezőleg; az illuminátort 
kevéssé temperamentumosnak és tehetségesnek vélik ahhoz, hogy kidolgozott 
előképét megváltoztassa, és új koncepciót hozzon létre.47 Ennek jele, hogy egy 
kompozíciót két külön keretbe foglal.  

Az Ószövetségből vett apokaliptikus szövegek illusztrációi mind Bizáncon 
kívüli, mind keleti tradíciót követnek. Ezékiel könyvének ábrázolásai keleti 
típusú apokaliptikus tatalmú művek, de a készítője nyugati elemekkel is 
gazdagította. A kompozíciót két külön kerettel rendelkező képből építette fel 
az illuminátor, ám közöttük más színekkel festett vonal húzódik. Az egész 
kompozíciót egy geometrikus formákkal díszített keretezés tartja össze. A téma 

45  Demus 1959. 77.
46  Buchowiecki−Walther−Mrazek–Baldass 1962. 62.
47  Feuchtmüller 1972. 62.
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kidolgozása az egyiptomi hagyományt követi, vagyis Ezékiel vízióját úgy 
ábrázolja, hogy az álmodó próféta alakja felett egy isteni küldött, egy angyal áll 
a Maiestas Domini mellett, míg az alsó sávban az evangélista kerubok láthatók 
(13. kép). Az illuminátor a legpontosabb ábrázolást adta a vízióról az Ószövetség 
alapján.48 Ezékiel látomásában négy élőlény alakját látta, akiknek arca és szárnyai 
voltak, a szárnyak mellett pedig emberi kezek. A földön a kerubok mellett 
kerekek voltak, drágakövekkel kirakva. Az evangélisták szimbólumainak arcát 
viselő kerubok formája az Admonti bibliában alakult ki, és innen eredeztethető 
a salzburgi művészetbe való bekerülése. A nyugati kereszténység ábrázolásának 
témái közé tartoznak a nimbuszok, valamint a négy vízöntő alak, akik Krisztus 
négy titkának szimbólumaként jelennek meg.

Ámosz próféta könyvének illusztrációja (10. kép) szintén Bizáncon 
kívüli, kappadóciai, szír hagyományt követ. A harmadik mester készítette 
valószínűleg, akinek illusztrációiban általában a tartalomnak van alárendelve 
a  forma. Ám Ámosz víziójának épületei, amelyek a kompozíció egész alsó 
sávját kitöltik, kiemelkednek az illuminátor munkái közül. Előzményei között, 
főként a szerkezeti megformálását tekintve a XI. századi kölni művészet példáit 
kell megemlíteni.49 Az, hogy az épületek tömbszerűen épülnek egymásra, és 
a falak átlós szerkesztése adja a térérzetet, egyfajta formai kísérletezést mutat, 
ez az  illuminátornál szokatlan, esetleg iniciáléiban figyelhető meg. Ámosz 
próféta alakja alacsony, magasságához képest tömbszerűen vastag és széles 
vállú. A  próféta mellett Isten sokkal nyúltabb alakja látható, amint sáskarajt 
teremt, és ereszti a földre, hogy elpusztítsa annak egész növényzetét.50 

Az apokaliptikus irodalom utolsó Bibliai szövege, a Jelenések könyve, János 
apokalipszisének illusztrálása, amely a nyugati kultúrkörhöz köthető (14. kép). 
Szent János Pathmos-szigeti látomásának illusztrációjának kompozíciója 
alapvetően a maiestas formai kivitelezéséből táplálkozik. Ám azt, ahogy 
Krisztus van ábrázolva − mandorlában, amelyet angyalok tartanak, a mandorla 
alatt pedig a víziót látó János evangélista jelenik meg − katalán mintákat 
követve az illuminátor a Beatus-kéziratokból vehette át. A kép színvilága szinte 
egy az egyben megegyezik az előképével: a meleg vörös, amely a két tanú előtti 
templomon megjelenik; a narancs, az élénkzöld és a citromsárga használata 
a Beatus-illusztrációk jellemzője. 

48  Ez. 1,5−28.
49  Wehli 1977. 27.
50  Ám. 7,1−4.
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A képmező alsó sávjában a két tanú halálát láthatjuk, Illését és Énokét. 
Az  alvilágból feljövő fenevad mészárolja le Isten küldötteit, akiknek teste 
az  utcán hever, a templom előtt, ahol zsákruhában prédikáltak 1260 napig. 
Az isteni szférát, amelynek közepén az Úr trónol mandorlában, a földivel János 
apostol alakja köti össze, aki Krisztus lábánál fekszik, ám nem része szervesen 
egyik kompozíciónak sem.

Összefoglalás

Ahogy dolgozatomban hangsúlyoztam, az Admonti biblia gazdag 
előképekben, és nem is egy mester műve, mégis ikonográfiai kialakítása 
nagyon egységes, ezért valószínűleg egy megszabott programot követ. Az, 
hogy később a salzburgi scriptoriumok az Admonti bibliának ikonográfiáját 
használták fel, arra enged következetni, hogy a korabeli salzburgi művészet 
célja egy sajátos bibliaciklus létrehozása volt.51 A Kódex egyesíti a korabeli 
művészeti tradíciókat, valamint prototípusa lesz a későbbi ábrázolásoknak. 
Így elmondható, hogy a Biblia a kora középkori Nyugat-Európa kultúrájának 
mind jelentős szövegemlékei, mind kiemelkedő műalkotásai közé tartozik.

51  Wehli 1977. 62.
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Képek jegyzéke

 1. kép  Kánonív
 2. kép  ’O’ iniciálé (Sponsus-sponsa pár)
 3. kép  Gedeon elhívatása
 4. kép  Dániel az oroszlánok között
 5. kép  Izraeliták és filiszteusok harca
 6. kép  Genezis
 7. kép  Genezis, Walther-biblia
 8. kép  Mózes átveszi a törvénytáblákat
 9. kép  Ámosz látomásbeli városának illusztrációja
 10. kép Ámosz víziója
 11. kép Náhum próféta
 12. kép Ezékiel víziója
 13. kép Evangélista kerubok
 14. kép János jelenései
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Képek
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The Admont Bible

The Admont Bible is estimated to have been written in the second quarter of 
the 12th century (1125-1140), in Salzburg. Today, the Codex can be found in 
the Austrian National Library (Österreichische Nationalbibliothek), where it 
has been kept since 1937. The Bible was supposedly guarded in Csatar until 
1236, however, this hypothesis is not justified at all.The Admont Bible is a part 
of the Giant Bible set, which originated in the 11th-12th century, from Italy. 
In the images and initials, the rules of the Byzantine, Catalan and Bavarian 
monastery schools’ picture designing methods emerge. Based on the stylis-
tic and iconographic examinations of the Bible it can be stated that the Bible 
embodies a unique prototype that was applied both in Bavaria and Hungary. 
The text of the Codex was written in Carolingian minuscule and the fact that 
several scripters worked on its images proves the co-authorship of the Co-
dex. The illustrations of the Admont Bible mostly picture stories from the Old 
Testament. An emerging pattern shows that most illustrations were designed 
for stories with an apocalyptic content. Therefore, I suggest that these illustra-
tions should be examined within a conceptual context, in which way, it can 
be discovered why these specifically selected pieces of text were chosen to be 
illustrated.





Orgován Kinga Mária

Tiziano Mária mennybevételét 
ábrázoló főoltárképe a velencei Santa 
Maria Gloriosa dei Frari templomban

Tanulmányomban Tiziano Vecellio (1490?–1576) Mária mennybevételét 
ábrázoló festményével foglalkozom, amely Velence legfontosabb ferences 
templomának, a Santa Maria Gloriosa dei Frari templomnak a  főoltárképe. 
(1. kép) Mindig is szerettem volna behatóbban foglalkozni Tiziano Assuntájával, 
megérteni, miben is áll jelentősége, újdonsága a  festészet történetében, 
megtudni, milyen elődei ismertek, milyen minták nyomán készülhetett, és 
nem utolsó sorban: milyen funkciót tölthetett be a templombelsőben. Írásom 
lényegében egy szemináriumi dolgozatom kissé bővített, kiegészített változata, 
amelyben kísérletet teszek az előbb felsorolt problémákra válaszolni. 

A mű Tiziano életművében kitüntetett helyet foglal el, amely lezárja első alkotói 
korszakát, megnyitva egy újat. A festmény három nagyobb, nagyjából egyenlő 
egységből épül fel: az alsó sávban az apostolok ámuló, csodálkozó csoportja, 
fölötte, a középső részben Mária felhőből kiemelkedő, angyalokkal övezett 
alakja, míg legfölül az Atyaisten két angyal kíséretében látható. Mária függőleges, 
felfelé emelkedő alakja teremti meg az összeköttetést a földi és az  égi szféra 
között. Szintén ezt a célt szolgálja a színbeli megkülönböztetés: az alsó, anyagi 
világot a kék szín, míg a Mária alakjával kezdődő mennyei világot a ragyogó, sok 
árnyalatú aranyszín képviseli. A képet aranyszínű, díszes keret veszi körül.

A festménnyel kapcsolatban több írás, dokumentum is tartalmaz lényeges, 
habár sokszor egymásnak ellentmondó információkat. Ilyen források 
időrendben haladva: Martin Sanudo (vagy Sanuto; 1466–1536) naplójának 
kortárs feljegyzései,1 Ludovico Dolce 1565-ből származó munkája,2 Giorgio 

1  Sanudo 1879–1902.
2  Dolce 1565.
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Vasari művészéletrajzának 1568-as kiadása,3 és végül Carlo Ridolfi 1648-ban 
megjelent műve.4 

A datálásról

Az említett források közül Sanudo naplójából derül ki a festmény felállításának 
biztos időpontja és megbízójának neve: Tiziano Mennybevétel képét 1518. 
május 19-én állították fel a Frari-templom főoltárképeként, megbízója pedig 
Germano da Casale ferences szerzetes volt. A kép keretének jobb oldalán 
szereplő felirat is Germano da Casalét nevezi meg felügyelőnek, valamint 
kiderül a keret elkészülésének időpontja is: 1516.5 

Az azonban már nem egyértelmű, hogy Tiziano mikor is kezdett el dolgozni 
a főoltárképen. Ludovico Dolce (Paul Joannides feltételezése szerint valószínűleg 
Tiziano hatására)6 írásában a Mennybevétel kép keletkezését egy évtizeddel 
korábbra helyezi. Vasari művészéletrajzának második, 1568-as kiadásában 
azonban – Joannides szerint helyesen7 – a munka nem kezdődhetett meg 
addig, amíg Tiziano vissza nem érkezett Ferrarából, amely 1516 áprilisában 
következett be.8 Mára azonban már elfogadhatónak tekinthető az Assunta-
oltárkép datálása, amely 1516 és 1518 között készülhetett el. 

Bár a főoltárkép megbízatásáról nem maradt fenn semmilyen biztos 
adat, Paul Joannides szerint 1516-ban bízhatták meg Tizianót a festéssel.9 
Itt merül fel a  kérdés, hogy miért éppen az akkor még meglehetősen fiatal, 
kellő tapasztalattal és hírnévvel nem rendelkező festőt bízták meg a ferences 
szerzetesek egy ilyen nagyszabású, felelősségteljes feladattal, mint a Frari-
templom főoltárképének megfestése? A kérdés már csak azért is jogos, mert 
nem tudunk a Mennybevétel kép előtt nagyobb oltárkép festéséről Tiziano 
életművében, eltekintve egy kisebbtől: a Trónoló Szent Márk-képtől10 (2. kép).

Peter Humfrey erre a következő válaszokat adja: 1516 novemberére, 
amikor is Giovanni Bellini meghalt, Tiziano lett Velencében az egyetlen 

3  Vasari 1568.
4  Ridolfi 1648.
5  Humfrey 1993. 223.
6  Joannides 2001. 288. 
7  Joannides 2001. 290. 
8  Joannides 2001. 285. 
9  Joannides 2001. 285. 
10  Humfrey 1993. 223. 
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nagyígéretű festő. Másrészt, Tiziano 1511 és 1516 között már elkezdte egy 
másik jelentős oltárképnek a festését, amely a velencei San Niccolò ai Frari 
templom számára készült főoltárkép (3. kép). Humfrey ezt az álláspontját 
a Gastone Vio által 1980-ban talált dokumentumra alapozza, amely az említett 
Szent Miklós-főoltárkép 1770-ben történt eltávolításával kapcsolatos adatokat 
tartalmazza. Eszerint, a  képet Tiziano készítette 1514-ben. (A Szent Miklós-
oltárképet még a Gastone Vio által közölt publikáció előtt, az 1960-as években 
áthelyezték fatábláról vászonra, amikor is a jelenlegi festmény alatt egy korábbi 
kompozícióra bukkantak. Ezt követően a művészettörténészek egy része 
ezt az eredeti művet, Vasari nyomán, Paris Bordone-nak, míg sokan mások 
Tizianónak tulajdonították. Ám minderre, valamint a datálásra a Gastone Vio 
által, 1980-ban közölt dokumentumból derült fény.) A Szent Miklós-oltárkép 
első változata így Tiziano korai oltárképei közé tartozik, amely, a Trónoló Szent 
Márk-oltárképpel együtt, még a Mennybevétel előtti nyugodtabb, mérsékeltebb 
stílusát idézi. (A Szent Mikós-oltárkép második, javított változatát csak 
az 1520-as évek első felében fejezte be, szintén Germano da Casale szerzetes 
felügyelete alatt.) Ez a másik oka tehát Tiziano felkérésének az Assunta-oltárkép 
megfestésére, aki a Szent Miklós-oltárkép révén bizonyságát adta annak, 
hogy kellő tapasztalattal és tehetséggel rendelkezik egy nagyméretű oltárkép 
megfestéséhez. A Szent Miklós-oltárkép megbízatásából továbbá az is kiderül, 
hogy a festő még az Assunta-kép előtt kapcsolatban állt a ferences renddel. Tehát 
1515 körül félbehagyhatta a Szent Miklós-oltárkép első változatának festését, 
hogy a sokkal nagyszabásúbb Mennybevételt megfesse a Frari számára.11

A Tiziano-féle főoltárkép elődjének kérdése

Vajon létezett-e a Tiziano-féle főoltárképnek elődje a Frari-templomban, és 
ha igen, mit ábrázolt? Habár nincs erre a kérdésre vonatkozóan biztos adat, 
elképzelhető, hogy létezett egy korábbi oltárkép, amely azzal a gyakori szokással 
magyarázható, hogy a késő középkori, reneszánsz templomokban a korábbi 
berendezési tárgyakat elavultnak tartván lecserélték azokat újabbakkal. 
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Frari-templom szentélye 1336-ra elkészült, 
valamint azt, hogy a ferences szerzetesrend a XIV. századtól kezdve fontos 
szerepet játszott az oltárképek általánossá válásában a templomok díszítésénél, 
elképzelhetetlen, hogy a ferencesek két évszázadot vártak volna az oltárkép 

11  Humfrey 1993. 226, 229. 



124 Orgován Kinga Mária

elkészítésével. Ráadásul a ferences templomnak egyik legfőbb éke, a templom 
méltóságának legfőbb kifejezője volt a főoltár. Mindezt csak fokozza az a tény, 
hogy Itália északkeleti régiójának második legfontosabb ferences temploma 
volt a velencei Santa Maria Gloriosa dei Frari templom, a padovai Il Santo-
bazilika után. Mindezeket figyelembevéve szinte lehetetlen, hogy ne lett volna 
XIV. századi elődje a mostani oltárképnek a Frariban. Ez azonban ténylegesen 
nem bizonyítható, hiszen – mint említettem – ezeket a korai, XIV. századi 
oltárokat a XVI. század elején lecserélték korszerűbbekkel, további sorsukról 
pedig szinte semmit nem tudunk.12

Ha feltételezzük, hogy létezett elődje a Mennybevétel képnek, akkor mi 
lehetett a témája? Sajnos nem tudjuk, hogy a velencei Mária-templomokban 
a főoltárképek pontosan mit ábrázolhattak Tiziano Assunta-oltárképe előtt, 
de azt tudjuk, hogy a XIV. és XV. században a legelterjedtebb téma Mária 
megkoronázása volt. Szűz Mária megkoronázása természetesen közvetlen 
kapcsolatban áll Mária mennybevételének a témájával: mindkettő egyazon 
misztérium két aspektusa. Siénával ellentétben, ahol a mennybevétel ábrázolása 
már Ducciótól kezdve népszerű volt, Velencében csak a XV. század közepén 
jelent meg, előtte mindig a koronázás motívumával jelenítették meg.13

Humfrey a Frari-templom oltárképének elődjét Paolo Venezianónak 1350 
körül készült Mária koronázását ábrázoló poliptichonján keresztül próbálja 
elképzelni, amely a velencei Santa Chiara-templom számára készült (4. kép). 
Lehetséges, hogy Paolo Veneziano műhelye a Frari-templom főoltárképének 
egy variánsát készítette el. Mindebből az következne, hogy a Frari főoltárképe 
Szűz Mária megkoronázását ábrázolta, és festett volt, nem faragott. Ám az itt 
fennmaradt XV. századi oltárok szobrászati díszítményeket is tartalmaznak, így 
az is elképzelhető, hogy az elveszett főoltárkép ezekhez volt hasonló.14 

A főoltárkép ikonográfiai elemzése és ikonológiai kontextusa

A Mennybevétel oltárkép egyszerre foglalja magában Mária mennybevételének 
és megkoronázásának ikonográfiai típusát, amely által ikonográfiailag 
összetett jelenséggé válik a festmény.15 A koronázásra utal magának 
a  koronának a jelenléte, amelyet az Atyaistentől balra lévő angyal tart, 

12  Humfrey 1993. 229. 
13  Humfrey 1993. 229–230. 
14  Humfrey 1993. 230–231. 
15  Rosand 1997. 40. 
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másrészt a táj háttérbe szorulása az aranyló felhők, angyalok ábrázolásának 
javára, amelyek a hagyományos Mária koronázása képek maradványainak 
tekinthetők.16 A  festmény bonyolult ikonográfiai programja, Tizianón túl, 
elsősorban megbízójának, Germano da Casalénak tulajdonítható, aki egyben 
az oltárképet egy tágabb ikonológiai kontextusba is beillesztette, amely magas 
teológiai szakértelmére vall.17 

Figyelemre méltó, ahogy a Mennybevétel kép beilleszkedik a gótikus 
szentélybe, ahogy kapcsolódik a körülötte lévő gótikus építészeti és szobrászati 
részletekhez, és ahogy kapcsolatban áll a már késő reneszánsz stílusban 
épült kórussal. Tehát egy olyan összefüggés figyelhető meg, amely a késő 
reneszánsz főoltárkép és a templombelső között áll fenn. A festménynek 
a  templom architektúrájához való viszonyáról több elképzelés is született. 
Ezek az elgondolások sokszor egy tágabb ikonológiai kontextust feltételeznek 
az oltár és az adott építészeti, szobrászati elemek között.

Peter Humfrey úgy véli, hogy a Frari-templom főoltárképe, valamint a főhajó 
két mellékhajójában lévő oltárok egységes Mária-trilógiát alkotnak, amelyek 
közös vonása az, hogy mindegyik egy Mária-misztériumhoz kapcsolódik. Így 
a  szerzetesek kórusától balra lévő Immaculata-oltár (Tiziano 1519 és 1526 
között festett műve, az ún. Ca’Pesaro-oltárkép), a másik oldalhajóban lévő 
Purifikáció témát ábrázoló oltár (Giuseppe Salviati 1548 körül készült műve) 
és a Mária mennybevételét bemutató főoltár alkotják azt a teológiai programot, 
amelynek kigondolója minden bizonnyal Germano da Casale volt18 (5–6. kép). 
A tervezett teológiai tartalom azonban nem valósult meg maradéktalanul 
az  oltárképeken, különösen a mellékhajókban lévőkön nem, amelyeken is 
egyéb, világias elemek (pl. álcázott portrék) kerülnek előtérbe, és nyomják el 
a szent misztériumok valóságát.19

Másodikként David Rosand írását idézem, amely elsősorban az oltár és 
a  gótikus architektúra mesteri összehangoltságát emeli ki, Tiziano művészi 
tehetségét és kreativitását bizonyítva ezáltal (7. kép). A festőnek minden 
bizonnyal kihívást jelenthetett a két stílus finom és harmonikus összehangolása, 
amelynek sikeressége egyben a festmény nagyságának egyik fő kulcsa. Ez 
az  összehangoltság apróbb kis építészeti, szobrászati fogásokban is tetten 
érhető, mint például abban, hogy a festmény párkánya igazodik a felette lévő 

16  Humfrey 1993. 235. 
17  Humfrey 1993. 236. 
18  Humfrey 1993. 236.
19  Humfrey 1993. 237.
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árkád szalagpárkányához. Ezen kívül magán a képen is eléri ezt a hatást: 
az aranyló mennyei kör, amely az Atyát, Máriát és az angyalok kórusát foglalja 
magában, a felső zóna ablakain át beáradó fényességet idézi; a kép alján lévő 
apostolok négyszögletes elhelyezésű csoportja pedig pontosan az alsó ablaksor 
magasságáig ér fel. Az illesztéseken túl azonban éles kontraszt is észrevehető 
a festmény kissé elnagyoltabb, egyszerűbb, dinamikusabb kivitelezése és az azt 
körülvevő aprólékosan, finoman kidolgozott gótikus architektúra között.20 

Hangsúlyozandó a festmény és a fény kapcsolata is. A főoltárkép szinte 
diadalmasan emelkedik ki a sötét templombelsőből, amelyet a fényviszonyok 
nagyban elősegítenek. Ez azonban nem volt mindig így. Vasari leírása szerint 
az oltárkép nehezen volt látható a XVI. században. Ez egészen 1650-ig lehetett 
így, amikor is engedélyezték két nagy félköríves ablak megnyitását a szentély 
két oldalán, amely által az oltárkép jobb megvilágítást kapott.21

Ezen a ponton elérkeztünk a Mennybevétel kép megbízatásának egyik 
érdekes problémájához. Tiziano ugyanis a nagy templomtérhez és magas 
oltártáblához (6,90 x 3,60 m) igazodva nagyméretű, a valóságnál jóval nagyobb 
alakokat festett, amelyet megbízója, Germano da Casale ellenzett. A festő 
csak nehezen tudta megértetni vele és a többi szerzetessel, hogy az oltárkép 
nagyarányú figuráit messzebbről kell szemlélni, amikor is ezek a torzulások 
arányossá válnak.22 Különös kapcsolatban áll építészetileg a főoltárkép a kórus 
félköríves árkádjával, nyílásával, amely onnan tekintve mintegy az oltárkép 
keretéül szolgál (8.  kép). Emellett szintén erről a kapcsolatról árulkodik az, 
hogy Tiziano a kórus több díszítő motívumát is felhasználta oltárképén, mint 
például a díszes arabeszk motívumot, amely a festmény keretén jelenik meg.23 

Végül kiemelendő a festmény és a körülötte lévő szobrászati díszítőelemek 
kapcsolata, amely egy újabb lehetséges ikonográfiai programba helyezi az oltárképet. 
A festményt koronázó „diadalíven” három szobor áll: középen a feltámadt Krisztus 
és kétoldalt a két fő ferences szerzetes: Assisi Szent Ferenc és Padovai Szent Antal. 
A keret alsó sarkában kisméretű relief van, amely a halott Krisztust ábrázolja két 
angyal kíséretében. Így Mária mennybevétele Krisztus feltámadásának tartalmával 
egészül ki, ezek együttesen a halál fölött aratott győzelmet fejezik ki (ez az ún. 
diadalívmotívum), mint sok más korábbi emlék a Frariban.24 

20  Rosand 1997. 41. 
21  Rosand 1997. 41. 
22  Rosand 1997. 43. 
23  Rosand 1997. 43. 
24  Rosand 1997. 43–44. 
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Az Assunta lehetséges elődei Velencében

Tiziano bizonyára azért választhatta a mennybeemelkedést a koronázás áb-
rázolása helyett, mert az sokkal jobban igazodik a vertikális képi felülethez, 
valamint jobban illeszkedik a kórus boltíves nyílásához, és sokkal több dina-
mizmust foglal magában. Mindezt csak erősíti az a tény, hogy ez időben a ko-
ronázást kezdte felváltani a mennybeemelkedés megjelenítése, így Velencében 
is, ahol ez a folyamat a XV. század közepén kezdődött el.25 

Négy velencei, Mária mennybevételét ábrázoló oltárképet sorolhatunk 
az előzmények közé. Elsőként Jacopo Moranzone poliptichonját, amely 1441-ben 
keletkezett, és amely eredetileg a Velencében lévő, olivetánus Sant’Elena-templom 
számára készült (9. kép). A poliptichon ikonográfiája siénai mintákra megy 
vissza.26 Második precedensként megemlítendő Alvise Vivarini Mennybevétel 
táblája, amely az 1470-es években készült (10. kép). Vivarini műve azért jelentős, 
mert ez tekinthető az első velencei mennybevételképnek, amely egységes nagy 
táblán van ábrázolva (pala).27 Harmadik előzményként Giovanni Bellini 1510 
körül készült Mennybevétel oltárát kell megemlíteni, amely eredetileg a muránói 
ágoston rendi női kolostor, a Santa Maria degli Angeli számára készült (11. kép). 
Habár felmerült annak a lehetősége is, hogy a kép nem Mária mennybevételét, 
hanem az ún. Immaculatát jeleníti meg, mégis mennybevétel-ábrázolásnak 
tekinthető, amely többek közt azzal magyarázható, hogy a képet Bellini egy olyan 
oltár számára festette, amelyet Mária mennybevételének szenteltek. Amiért ezt 
többen Immaculata-ábrázolásnak gondolták annak oka az, hogy a kép alján lévő 
szentek nem tartoznak a mennybevétel legendájához. Kimutatható azonban, 
hogy ez más korábbi, valódi mennybevétel-ábrázolásokon is előfordult már – 
például az említett Moranzone-oltáron is – anélkül, hogy a kép narratíváját ezzel 
megbontanák.28 Végül utolsó előzményként Palma Vecchio Assunta-oltárképe 
hozható fel, amely 1512 és 1514 között készült szintén ferences megrendelésre 
(12. kép). Manfredo Tafuri nemrég kimutatta, hogy a kép eredetileg márvány 
keretbe volt foglalva, amelyet reliefek díszítettek. Így nemcsak témájában előképe 
Tiziano Assuntájának, hanem abban is, hogy építészeti-szobrászati keretbe van 
foglalva az oltárkép.29

25  Humfrey 1993. 233. 
26  Humfrey 1993. 233. 
27  Humfrey 1993. 233–234. 
28  Humfrey 1993. 234. 
29  Humfrey 1993. 234–235.
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A főoltárképen megmutatkozó hatások

Tiziano tudatában lehetett a XVI. század elején Közép-Itáliában zajló folya-
matoknak, és több befolyás, impulzus is érhette, de az Assunta-oltárképnek 
nincs konkrét, biztos elődje, mintája. Ez a művész teljesen eredeti, innova-
tív alkotása. A festő a közép-itáliai elemek felhasználása mellett elsősorban 
a velencei lagúnavilág színskáláját, hangulatát emeli be festményébe, amely 
eluralkodik az oltárkép egészén, háttérbe szorítva más, idegen eredetű elemet. 
Az Assuntát vertikális elhelyezés, heroikus formavilág, dinamikus struktú-
ra, a felfelé emelkedés motívuma jellemzik. Ezek keltik mintegy életre Mária 
mennybevételét.30

Négy nagyobb művész hatása fedezhető fel a főoltárképen. Elsőként 
a Ferrarában működő Fra Bartolomeoé, akivel Tiziano 1516-os ferrarai 
tartózkodása alatt állt kapcsolatban. Habár nem volt döntő befolyással a festőre, 
nagy figurái, széles felületeti minden bizonnyal hatással lehettek Tizianóra, 
amelyre jó példaként szolgál Fra Bartolomeo Mennybevétel képe – habár 
lényeges eltérések fedezhetők fel a két Assunta-kép között.31  

Másodikként Raffaello hatását említhetjük, amely sokkal jelentősebbnek, 
döntőbbnek bizonyul. Raffaello két művének kompozíciós vázlata az, amely 
a leginkább kapcsolatban állhatott Tiziano oltárával: az Agostino Chigi 
megrendelésére készült Krisztus feltámadása és a Mária mennybevétele 
oltárképek. Ezek közül a Mária mennybevétele oltárról azt feltételezik – 
Joannides szerint tévesen –, hogy a római Santa Maria del Popolo templom 
Chigi-kápolnája számára készült. A képnek két kompozíciós vázlata 
ismert, amelyeken Mária ülve halad a menny felé, alul pedig az  apostolok 
hagyományos módon, Mária sírja körül sorakoznak. A Tiziano-féle oltárral 
való összevetésükkor kitűnik, hogy lényeges különbségek fedezhetők fel 
közöttük. Így elsőként az, hogy Tiziano oltárképén Mária szarkofágja csak 
jelzésszerűen jelenik meg (egy sötét vonal formájában a  kép előterének 
közepén) Raffaello vázlataival szemben. Másodikként pedig az, hogy 
Raffaellóval ellenben, Tiziano, szakítva a kissé egyhangú, sablonos 
elrendezéssel, dinamikusan, mozgalmasan jeleníti meg az  apostolokat a kép 
előterében. Ezek a lényeges különbségek egyben az Assunta-oltárkép legfőbb 
újításai is. A Krisztus feltámadása oltárkép vázlata sokkal közelebb áll Tiziano 

30  Joannides 2001. 291. 
31  Joannides 2001. 291.



129Tiziano Mária Mennybevételét ábrázoló főoltárképe a velencei…

oltárképének dinamizmusához – ez a vázlat valóban a Santa Maria del Popolo 
templom Chigi-kápolnája számára készülhetett. Ráadásul ikonográfiájuk sem 
áll egymástól távol, hiszen az egyik jól áthelyezhető a másikba: Krisztus Mária 
helyére és a hüledező katonák az apostolok helyére. Az említett két oltárképen 
kívül még egy Raffaello-művel kapcsolatba hozható az Assunta-oltárkép: 
a  Chigi-kápolna 1516-ban elkészült kupolamozaikjával, amely az Atyaistent 
ábrázolja a mennyben. Minden bizonnyal ennek a mozaiknak az ismerete 
bizonyítja az Atyaisten jelenlétét Tiziano oltárképének a tetején. Összességében 
úgy tűnik, hogy a festő a kompozíció struktúráját Raffaellótól vehette át.32 

A harmadik művész, aki közvetve hathatott Tizianóra, Dosso Dossi. Tőle 
vehette át a Mennybevétel oltárképen megjelenő felhőkön átsütő napfény 
jelenségét, amely Dosso több művén is megjelenik. Kettőjük között a közvetítő 
valószínűleg Dosso bátyja, Battista Dossi lehetett, aki 1517-ben rövid ideig 
Velencében tartózkodott. Ekkor találkozott Tizianóval.33

Végül Michelangelo befolyása is tetten érhető az Assunta-oltárképen. 
Először is Mária testtartása: felfelé tartott karjai, illetve keresztbe tett 
lábainak elvékonyodása, csúcsosodása − amelyek a test súlyát fölfelé emelik 
− nagymértékben emlékeztetnek Michelangelóra. Mária keresztbe tett lábai 
Tiziano Tóbiás és Raffael arkangyal képéből (1507–1508 körül) nőtte ki magát, 
amely viszont Michelangelo Ádám teremtése freskójára megy vissza (1508–
1512) (13−14.  kép). Ennél karakteresebben Michelangelót idézik azonban 
az apostolok testének izmos felépítése, különösen az élénken gesztikulálóké.34

Az Assunta leírása, behatóbb elemzése

Most, hogy már kirajzolódtak az oltárkép mélyebb rétegei, történelmi, iko-
nográfiai összefüggései, rátérek a festmény leírására, behatóbb elemzésére.

Az oltárképen nem egyszerű beazonosítani a tizenkét apostolt. Biztosan tud-
ható, hogy középen a szarkofág mellett ülő alak Szent Péter apostol, akit ha-
gyományosan sárga köpenyben ábrázolt Tiziano, de rendhagyó módon ülve 
és félhomályban. Ezáltal a tőle kétoldalt lévő csoport erős megvilágítást, hang-
súlyt kap. Ezzel a megoldással érte el a festő, hogy az apostolokat újszerűen, 
dinamikusan ábrázolja. Szent Péter fontosságát a kompozíció számára mutatja 

32  Joannides 2001. 292. 
33  Joannides 2001. 292–293. 
34  Joannides 2001. 294. 
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az is, hogy külön vázlat is készült róla fekete krétával.35 Tudható továbbá, hogy 
Szent Péter mellett balra, piros ruhában evangélista Szent János található, vala-
mint sejthető, hogy a kép jobb sarkában, hátul Szent Jakabot ábrázolta. Többen 
úgy gondolják, hogy a bal oldalt, hátul álló, kezét feje fölött összekulcsoló alak 
Szent Tamás, aki a hagyományos mennybevétel ikonográfia értelmében Mária 
övét kívánja elkapni. Erre a fölötte lévő, felhőből alátekintő angyal utal, aki Má-
ria köpenyének egy részét fogja, és aki erősen az apostol felé néz.36

Tiziano oltárképét egy, az egész képen áthaladó tengelyre szervezi, amely alul 
a középen álló apostolokon, majd Mária testén megy keresztül, míg végül a kép 
tetején, az Atyaisten fejénél végződik. Ezen túl a képnek további két nézőpontja 
lehetséges még, amelyek egy-egy háromszöget képeznek. Az egyiket az alsó 
sávban lévő két piros ruhás apostollal, míg a másikat a felső sávban lévő 
Atyaistennel és a mellette lévő két angyallal képezi Szűz Mária. A Szűzanya 
fölfelé kitárt karja mintegy külön háromszöget képez közte és az Atya között. 

Ezt a mesteri felépítést Tiziano a színekkel teszi teljessé, amelyek maguk is 
struktúraszervező elemekké válnak. A színek által válik élővé, érzelmileg telí-
tetté a kép. Közülük is a pirosnak van kitüntetett szerepe, amellyel a legfonto-
sabb alakok ruháit színezte, ezáltal a már említett két háromszöget emelve ki 
a képen. A piros teszi izzóvá, meleg tónusúvá a művet, amely a templom sötét 
terét bevilágítja. Tiziano a pirosat sárgával és narancssárgával fokozza, amelyek 
az isteni szeretet tüzének különféle árnyalatait alkotják, és amely legszebben 
a Mária mögötti aranyló égbolton jelenik meg. A zöld szín az alsó sávban, két 
apostol ruháján jelenik meg, amely mintegy a Mária körüli tüzes ragyogást el-
lensúlyozza, mérsékli. Hasonló szerepe van az oltárképen a kéknek is, amely 
Mária alsó ruháján, a felhők szegélyénél és az Atya ruháján jelenik meg.37

Ludovico Dolce írásában az áll, hogy az oltárképet kezdetben csalódottan 
fogadták Velencében. Ennek oka legfőképpen az lehetett, hogy Tiziano 
radikálisan újat teremtett oltárképével, amely teljesen eltér a korábbi velencei 
festészeti hagyománytól, így például Giovanni Bellini misztikus, szemlélődő 
képeitől és Jacopo Palma hidegebb színvilágú műveitől. Ez a különbség, 
újítás a dinamikusan mozgó, gesztikuláló alakok és az élénk színvilág mellett 
különösen is megfigyelhető a felhőkön zenélő, éneklő, kissé buja angyalokon, 

35  Az Assunta tekinthető Tiziano életművében az első olyan műnek, amelynek fennmaradtak 
vázlatai. Joannides 2001. 295.

36  Joannides 2001. 296. 
37  Joannides 2001. 295–296. 
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amelyek elsőre vulgárisnak, szemérmetlennek hathattak.38 Nem sokkal később 
azonban, pár éven belül, felfedezték értékét és nagyságát az oltárképnek, így 
Dolce is, aki beszámolójában Michelangelo és Raffaello műveivel állította 
párhuzamba Tiziano festményét.39

Az egész oltárkép és annak környezetébe való beillesztése a művész saját terve 
lehetett, így a kereten, valamint a szobrászati díszeken dolgozó Lorenzo Breg-
no az ő utasításait követhette.40 Tiziano egyik nagy érdeme, hogy oltárképével 
a templom terét mintegy élettel, energiával töltötte fel, megelőzve ezzel Bernini 
téralkotását. Ezen kívül, Tiziano Mária mennybevételének olyan prototípusát 
teremtette meg, amely a későbbi Assunta-képeknek kiinduló pontjává vált. Szá-
mos XVI., XVII. és XVIII. századi művészt inspirált egészében, de részleteiben 
is. Példaként Mária kezeit kitáró, felfelé néző alakja hozható fel Carlo Maratta 
1689-es Immaculata-oltárán (15. kép), illetve Franz Anton Maulbertsch Mária 
és Erzsébet találkozását ábrázoló freskóján, amely a váci székesegyház főoltára 
számára készült, 1770 és 1771 között (16. kép).

Összefoglalás

Tiziano Mária mennybevételét ábrázoló főoltárképét 1516 és 1518 között 
festette meg a velencei Frari-templom számára. Az Assunta egyszerre foglalja 
magában Mária mennybevételének és megkoronázásának motívumát, 
amely újdonság a velencei festészetben. A Mennybevétel kép egyben tágabb 
ikonológiai kontextusba illeszthető a templomon belül, amelynek, illetve 
magának a  bonyolult ikonográfiai programnak a kifundálója minden 
bizonnyal az oltárkép megrendelője, Germano da Casale ferences szerzetes volt. 
A főoltárképnek több előzménye is ismert Velencében – többek között Giovanni 
Bellini és Alvise Vivarini oltárképei –, amelyek közül több kompozíciós 
elrendezésében hasonlít Tiziano művére. A velük való összevetéskor egyben 
kitűnik művének újdonsága és nagysága: alakjai a korábbi statikus beállítás 
helyett élettel teliek, elevenek, dinamikusak; színei az eddigi hideg színvilág 
helyett meleg, lágy tónusúak. Habár több XVI. század eleji itáliai művész 
hatása is megfigyelhető Tiziano oltárképén, az Assunta mégis a nagy velencei 
mester újító, eredeti alkotásának tekinthető, amelyen a velencei lagúnavilág 

38  Joannides 2001. 296. 
39  Joannides 2001. 288.  
40  Rosand 1997. 45. 
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színárnyalatai uralkodnak el az esetleges idegen elemeken. Nagyságát mutatja, 
hogy évszázadokon át követendő példaként szolgált Mária mennybevételének 
és megdicsőülésének ábrázolásában. Tiziano a festészet történetének egyik 
legszebb képét, az egyik legnagyszerűbb Assuntát festette meg.
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Képek jegyzéke

 1. kép  Tiziano Vecellio: Mária mennybevétele, 1516−1518 (Santa Maria 
Gloriosa dei Frari, Velence) 

 2. kép  Tiziano Vecellio: Trónoló Szent Márk-oltárkép, 1511−1512 körül 
(Santa Maria della Salute templom, Velence)

 3. kép  Tiziano Vecellio: Szent Miklós-oltárkép, 1520−25 (Pinacoteca 
Vatikana, Róma) 

 4. kép  Paolo Veneziano: Mária megkoronázása-poliptichon, 1350 körül 
(Gallerie dell’Accademia, Velence) 

 5. kép  Tiziano Vecellio: Ca’Pesaro-oltrákép, 1519−26 (Santa Maria 
Gloriosa dei Frari, Velence) 

 6. kép  Giuseppe Salviati: Purifikáció-oltárkép, 1548 körül (Santa Maria 
Gloriosa dei Frari, Velence) 

 7. kép Tiziano oltárképe a szentélyben 
 8. kép A Frari-templom belseje a kórussal és a főoltárképpel
 9. kép  Jacopo Moranzone: Mária mennybevétele-poliptichon, 

1441 körül (Gallerie dell’Accademia, Velence) 
 10. kép   Alvise Vivarini: Mária mennybevétele, 1470-es évek (Brera, 

Milánó) 
 11. kép   Giovanni Bellini: Mária mennybevétele, 1510 körül (San Pietro 

Martire, Murano)
 12. kép   Palma Vecchio: Mária mennybevétele, 1512−14 (Gallerie dell-

’Accademia, Velence)
 13. kép   Tiziano Vecellio: Tóbiás és Raffael arkangyal, 1508 körül 

(Gallerie dell’Accademia, Velence) 
 14. kép   Michelangelo: Ádám teremtése, 1508−1512 (Vatikáni palota, 

Sixtus-kápolna, Róma)
 15. kép   Carlo Maratta: Immaculata-oltár, 1689 (Santa Maria del Popolo, 

Cappella Cybo, Róma)
 16. kép   Franz Anton Maulbertsch: Mária és Erzsébet találkozása, 

1770−71 (Váci székesegyház, főoltárfreskó)
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Képek

1. kép 2. kép

3. kép
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4. kép

5. kép 6. kép
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7. kép

8. kép
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9. kép

10. kép 11. kép
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12. kép 13. kép

14. kép
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15. kép 16. kép
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Titian’s Assunta in the Venetian
Santa Maria Gloriosa de Frari

The Assunta in the Frari is a prominent altar in Titian’s oeuvre. He painted 
it between 1516 and 1518 for the order of a Franciscan monk, Germano da 
Casale. Titian got in touch with the Franciscan order in about 1511 when 
he painted the Saint Nicholas altar for the Venetian church of Saint Nic-
colo ai Frari. After Giovanni Bellini’s death in 1516 Titian became the most 
promising painter in Venice, which can partly account for his being charged 
with painting a high altar for the Frari. It is very likely that before Titian’s 
altar there must have been a previous one which must have depicted the 
Coronation of the Virgin. Titian’s Assunta incorporates the iconographical 
types of both the Assumption and the Coronation of the Virgin. The perfect 
and masterful coordination between the high altar and the church’s gothic 
structure is remarkable, which refers to conscious planning and theological 
expertise. In Titian’s altar we can notice the influence of Fra Bartolomeo, 
Dosso Dossi, Raphael and Michelangelo but he perfectly combines it with 
his own Venetian, colourful style. Titian painted one of the most beautiful 
pictures about the Assumption of the Virgin and created a prototype of it 
for the following centuries.





Monori Laura

Perlrott Csaba Vilmos 
kecskeméti városképei

Jelen munkám során Perlrott Csaba Vilmos kecskeméti városképei címmel írt 
alapszakos szakdolgozatom főbb gondolatait foglalom össze.1 Tanulmányomban 
Perlrott Csaba Vilmos (1880. január 2. − 1955. január 23.) életművének eddig 
elhanyagolt területével, Kecskeméten készült városképeivel foglalkozom. 
Életműve töredékessége miatt művészete egyes periódusainak alaposabb 
vizsgálata nehéz feladat, ezért Kecskeméten készült városképeinek számát sem 
tudjuk pontosan meghatározni. Elemzésem során magángyűjteményekben, 
illetve hazai múzeumokban általam fellelt alkotásaira támaszkodom.

Perlrott Csaba Vilmos (1. kép) fél évszázadot átívelő, rendkívül gazdag életpályája 
az új magyar festészet törekvéseinek egyik legjellegzetesebb példája.2 Neve 
az 1900-as évek elejétől minden jelentős hazai kezdeményezés mellett megjelent. 
Élete egy részét Európa jelentős művészeti központjaiban töltötte, szemtanúja, 
felvevője, majd hazatérve átadója volt a kortárs francia és német művészetnek. 
Festészetében a fauvizmus, kubizmus és expresszionizmus elemeit a nagybányai 
iskolából eredő szemlélettel szintetizálta.3 Párizsban kezdettől tagja volt a Sarah 
Stein és Hans Purrmann kezdeményezésére 1908-ban induló Matisse-iskolának. 
Visszaemlékezése szerint Matisse kedvenc tanítványai közé tartozott, gyakran 
részesült abban a megtiszteltetésben, hogy a művész saját műtermében tekinthette 
meg mestere munkáit, és meghallgathatta a hozzájuk fűzött magyarázatokat.4 
Személyesen ismerte Deraint, Braque-ot és bejáratos volt Picasso műtermébe is.5

1  Alapszakos szakdolgozatom megírása során nyújtott segítségét ezúton is szeretném meg-
köszönni dr. Gosztonyi Ferencnek. 

2  Mucsi 1977.  
3  Benedek 2005. 8.
4  „Hivalkodás nélkül elmondhatom, hogy kedvenc tanítványa voltam, sok mindenben támo-

gatott. Azok közé a kegyeltjei közé tartoztam, akiket minden héten meghívott műtermébe, ahol 
megmagyarázta beállított csendéleteit s ezek az elméleti oktatások voltak a leghasznosabbak a mi 
részünkre” Perlrott 1929. 13.

5  Boros 2006. 235.
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Személye a XX. századi magyar festészet fontos láncszeme, ugyanakkor mű-
vészettörténet-írásunk a mai napig adós egy teljes körű Perlrott Csaba Vilmos-
monográfiával.6 

Az utóbbi évek kutatásai Perlrott korai párizsi éveire, a Matisse-iskolához fű-
ződő kapcsolatára helyezték a hangsúlyt, viszonylag kis teret szentelve a mű-
vész kecskeméti éveinek.7

A nagybányai és párizsi élményeket követően 1910-től a nyarakat rendszere-
sen a Kecskeméti Művésztelepen töltötte. Az 1909-es első kecskeméti látogatás 
és a művésztelep 1919-es átmeneti bezárása között eltelt évtizedben festőként 
és tanárként is egyaránt nagy hatást gyakorolt a művésztelep szemléletének 
alakulására. A művészettörténet ezt a mintegy tíz évig tartó periódust „kecs-
keméti korszakának” nevezi, hiszen a Tanácsköztársaság bukását követő emig-
rációjáig Perlrott a Kecskeméti Művésztelep tagjának tartotta magát, és ennek 
tekintették őt a művésztelepről beszámolókat, a kiállításokról kritikákat közlő 
tudósítók is, akik Iványi Grünwald Béla után a kolónia második legjelentősebb 
alkotójaként említették nevét. Ugyanakkor megkockáztathatjuk azt a kijelen-
tést is, hogy Perlrott rendkívül sokféle képnyelvi elemből építkező, a fauvizmus, 
a kubizmus, El Greco, Cézanne, Matisse, Picasso, illetve Iványi Grünwald Béla 
művészetének sajátosságait szintetizáló „kecskeméti” festészete a művésztelep 
első korszakának legizgalmasabb jelensége.8 

A Kecskeméti Művésztelep kezdeti évei

A Kecskeméti Művésztelep létrejöttét mind művészettörténetileg, mind 
a  város belső életében hosszú folyamatként kell elképzelnünk.9 A neósok 
csoporttá szerveződését, illetve új helyszínt kereső szándékát a művésztelep 
megalakulásának legfontosabb előzményeként értékelhetjük. A nagybányai 
első generáció és a neósok elszakadó kapcsolatszálai következtében már 
a Kecskeméti Művésztelep alapításának gondolata előtt felmerült egy 
új helyszín keresésének igénye, amelyben az 1902-től működő Szolnoki 
Művésztelep vállalt átmeneti szerepet, ahol 1906-tól Iványi Grünwald Béla 
mellett a neósok több tagja is dolgozott.10

6  Benedek 2005. 8. 
7  Boros 2010. 2.
8  Boros 2010. 2.
9  Sümegi 1996. 15.
10  Sümegi 1996. 12.
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A Kecskeméti Művésztelep alapításának gondolata, a koncepció kialakítása 
és közzététele 1909-re tehető.11 A művésztelep programját Iványi Grünwald 
Béla levél formájában Nagybányáról Kada Elek polgármesternek címezve 
1909. július 17-én keltezte, amely két hónappal később, szeptember 26-án 
már a Kecskeméti Újságban is megjelent.12 Az alapítást megelőző írásos tervet 
többi művésztelepünktől eltérő újdonságnak tekinthetjük.13 A művésztelep 
programjának legfontosabb gondolata az építészet, a képzőművészet és 
az iparművészet szerves egymásra épülésének terve volt, amellyel átmenetet 
jelentett volna a  tisztán festői karakterű Nagybánya és a legfőképpen 
iparművészeti jellegű törekvésekre épülő Gödöllő között.14

Iványi a hozzá közel álló neós fiatalokkal, köztük Perlrottal15 1909 nyarán 
utazott első ízben terepszemlére, Kecskemétre.16 Az 1909. évi programalkotás 
és az ehhez képest elhúzódó, megkéső 1912-es indulás között – a művésztelep 
épületegyüttesének elkészülte (2–5. kép) – képzőművészeti szempontból jelen-
tős évek teltek el, így a neósok lendülete bizonyos mértékben kihasználatlan 
maradt. Nem jött létre kizárólag neós művészkolónia.17 

A művésztelep fénykorának kétségkívül kezdeti éveit tekinthetjük. További 
évtizedeit a lassú vegetálás és a gyakran megvalósulatlan, föl-föllobbanó tervek 
jellemezték.18 Jelentőségét azonban nem szabad alábecsülnünk.

Perlrott Csaba Vilmos kecskeméti városképei közé tartozó Kálvária-
képei (12–14. kép) szoborcsoportjának grecói formái révén fontos meg-
említenünk két spanyolországi útját, amely még a kecskeméti készülődés 
idejére esett. Matisse és Picasso ösztönzésére19 először 1910 végén utazott 
Spanyolországba20, ahol kezdetben Madridban, majd Toledóban és Sevillában 

11  Sümegi 1996. 12.
12  Sümegi 1996. 19.
13  Sümegi 1996. 17. 
14  Sümegi 1996. 9.
15  „Ők elmentek nagy hű-hóval vagy 6-an Kecskemétre […] Mikor visszajöttek Kecskemétről 

(ahol csak bemutatkozni voltak, mert csak tavasszal mennek le végleg) roppant fennhéjázóan vi-
selkedtek velünk szemben s örültek a nagy diadalnak, persze Perlrott a legjobban” Ziffer 1909. 

16  Boros 2006. 243.
17  Sümegi 1996. 16.
18  Sümegi 1996. 9.
19  Boros 2006. 243. 
20  „[…] Nevezett urak ajánlatára, kiknek feltünt gótikus hajlamom, velük együtt Spanyolor-

szágba két ízbe kimentem.” Perlrott Csaba Vilmos levele Szentiványi Gyulához (Miskolc, 1914. 
december 28.). MNG Adattár 1276/1920. Matisse 1910. november 16-án indult Madridba, 
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dolgozott.21 Madridban és Toledóban ideje nagy részét El Greco festményeinek 
tanulmányozására fordította. A művek feldolgozása, új formába öntése 
a következő évek formanyelvének gyakran visszatérő eleme lett.22 Lázár 
Bélának írt levelei23 El Greco festészetének csodálatáról tanúskodnak. 

Első spanyolországi utazását követően 1911 tavaszán hosszabb időre érkezett 
Kecskemétre.24 A már ekkor itt élő művészek bekapcsolódtak a város új épüle-
teinek díszítésébe.25 A művészek részvétele az épületek külső és belső díszítésé-
ben (6–11. kép) a művésztelep tagjainak összehangolt munkáját példázza.26 

Perlrott hatalmas energiával vetette bele magát a Kecskeméten induló mun-
kába. Iványi Grünwald Bélával és Bornemisza Gézával a katolikus bérház, 
a Városi Kaszinó és a műterembérház falára tervezett freskókon dolgoztak.27 
Perlrott a műterembérház homlokzatát a festészet, szobrászat és architektúra 
allegóriájával díszítette, míg a festőműterem falaira sgraffitót tervezett.28

Nagybánya és Kecskemét természeti adottságainak eltérése

Kecskemét környéke Nagybányával ellentétben nem inspirálhatott természeti 
formáival. A síkvidéki táj, a vízszintesek, a végtelen távlatok több festő számára 
is idegenek maradtak.29 Mikola András így emlékezett az 1910. évi terepszemlén 

Perlrott talán két héttel később utazhatott el. Lázár Bélának küldött levelei alapján feltételezhet-
jük, hogy 1911 februárjának végéig tartózkodott Madridban. Boros 2006. 243.

21  Boros 2006. 243.
22  Boros 2010. 2.
23  Perlrott Csaba Vilmos nyolc levele. A leveleket ma a MNG Adattára őrzi. 
24  Boros 2010. 2.
25  Iványi Grünwald Béla a Kaszinó oromzatára az Erő, testedzés, Tánc és zene, Tudomány, iroda-

lom és művészet allegorikus alakját tervezte, a díszterem főfalára pedig Uzsonna című festményének 
nagyméretű, triptichon változata került. A nagyterem üvegablakait, faburkolatú lábazatát és a díszí-
tőfestést Falus Elek tervezte. Az 1964-ben lebontott katolikus bérház díszítését Iványi Grünwald Béla, 
Bornemisza Géza és Kisfaludy Stróbl Zsigmond készítette. A szecessziós stílusú épület oromzatára 
Iványi a Hit, Remény és Szeretet allegorikus alakját, Bornemisza Géza pedig a katolikus egyház címe-
rét vivő két angyalt festette. Sümegi 1996. 25. Kisfaludy Stróbl Zsigmond az attika falra öt Árpád-há-
zi szentet (Szent István, Szent Imre, Szent László, Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Margit) és Szent 
Miklóst (Kecskemét védőszentje) ábrázoló homokkő szobrot készített. ifj. Gyergyádesz 2011. 11.   

26  Sümegi 1996. 25.
27  „Grünwald Bornemiszával és Csabával a városi színházfestő műteremben fest freskókarto-

nokat a Jánszky építette katolikus bérház, Kaszinó és műterembérház számára” Herman 1911.
28  Sümegi 1996. 26.
29  Benedek 2005. 22.
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szerzett tapasztalataira: „Tágas, széles utcákon haladtunk, ezek az utcák azonban 
ásítani látszottak az unalomtól, embert nemigen láttunk. Majd kijjebb értünk 
a szőlőskertekbe, a barackfák és szőlőkarók végeláthatatlan sora tárult szemünk 
elé. Festőileg nem találtam túlságosan érdekesnek ezt az egyébként nagyszerű 
gyümölcskultúrát. Még kijjebb érkezve homokbuckákon haladtunk keresztül, és 
előttünk terült el az Alföld messze elnyúló rónasága. Az őszi nap verőfényében 
izzani látszott a levegő, s a végtelenségben egybeolvadt ég és föld. […] Közben 
pedig Nagybánya gyönyörű hegyeire, csobogó patakjaira, üde, buja vegetációjára 
gondoltam, és érzetem, hogy itt nem festhetek, nem élhetek, itt meghalok.”30 

Festői tájélmény hiányában Kecskemét jellegzetes utcái és épületei számos 
művésztelepen dolgozó festőt inspiráltak.31 

Perlrott Csaba Vilmos Kecskeméten készült városképei

Perlrott Csaba Vilmos kecskeméti városképeinek számát életműve töredé-
kessége miatt32 csak hozzávetőlegesen határozhatjuk meg. Városképein a fau-
vizmus, a kubizmus, Iványi Grünwald Béla, El Greco, Gauguin, Cézanne, 
Matisse és Picasso festészetének sajátosságait szintetizálta.33 Az 1910-es évek 
Kecskemétjét – változatos nézőpontból megörökítve – vonzó városként, szin-
te nagyvárosként mutatja be.34

Kecskeméti műveinek keletkezését pontosan meghatározni meglehetősen 
nehéz feladat. Festményei közül csak nagyon keveset látott el évszámmal, 
illetve az  utólagos datálások is csak „sorozatának” egy részét érintették. 
Kálvária-képeinek datálásánál első spanyolországi útjának időpontja (1910) 
lehet segítségünkre. 

Perlrott három Kálvária-képe (12–14. kép) – hasonló kivágatban – a Szent 
Miklós-templom barokk kori kőkerítése előtt álló Kálvária szoborcsoportot 
ábrázolja, háttérben a református templom, illetve a főtér épületei láthatók. 

30  Mikola 1972. 118. 
31  ifj. Gyergyádesz 2007. 193. 
32  Életművéről alkotott képünk nagyszámú ismert munkája ellenére mégsem teljes, hiszen al-

kotásai egy részének nyoma veszett. A halála előtti években készült műveit csak részben ismer-
hetjük. Második felesége, egy angol származású hölgy arra hivatkozva, hogy az ötvenes évek 
Magyarországa nem alkalmas elhunyt férje műveinek értékelésére az utolsó néhány év alkotá-
sait magával vitte Londonba, majd innen a művek egy része Izraelbe került. Az özvegy halála 
után a festményeknek részben nyoma veszett. Benedek 2005. 8.

33  Boros 2010. 2. 
34  Sümegi 2010. 99.
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A  Perlrott által megörökített szoboregyüttes mára megsemmisült, ezért 
korabeli állapotát csak fényképek és képeslapok őrzik. 

A szoborcsoport formái mindhárom festményen El Greco műveinek 
tanulmányozásáról árulkodnak, szoros rokonságot mutatva Perlrott 
1920 előtt készült vallásos műveivel (pl. Mózes, Káin és Ábel, Királyok 
imádása, Keresztelő Szent János, Krisztus halála, Feltámadás, Mária 
mennybemenetele).35 

A Kálváriát megörökítő korabeli fényképek és képeslapok alapján láthatjuk, 
hogyan ötvözte az együttes eredeti alakját a grecói inspirációval. A cézanne-i 
gyökerű formák a grecói expresszivitással párosultak.36

Az élénk, valóságtól elrugaszkodott színek, az éles kontúrok, valamint 
a nagy, viszonylag homogén színfelületek a fauvizmus hazai változatának 
jellemzői. Ugyanakkor nem elhanyagolható megemlítenünk Paul Gauguin 
művészetének hatását, és a cloissonizmus Emile Bernarddal közösen 
kidolgozott technikáját. A Gauguin-párhuzamot tovább erősíti a festmény 
témája. Elég csupán a művész egyik legismertebb képére, a Sárga Krisztusra 
gondolnunk, vagy Kálvária című festményére, amelyet szintén egy 
szoborcsoport ihletett.37 

A magyar művészek – így Perlrott is – ugyanazokhoz a forrásokhoz nyúl-
tak vissza, mint francia példaképeik, azonban a művészetük közötti ha-
sonlóság látszata mögött törekvéseikben lényegi eltérést fedezhetünk fel. 
A magyar festők a fauvizmust a gauguini, van gogh-i, cézanne-i és seurat-i 
gyökerekkel együtt értelmezték, ezért néhány kivételtől eltekintve festésze-
tükben nem tudott meghonosodni a fauvizmus spontaneitása. A pasztózus 
festésmód, illetve a forma túlzott tisztelete megnehezítette a fauve szemlélet 
lényegével való azonosulást. A fiatal magyar művészek vásznain még csak 
akkor kezdtek megélénkülni a színek, amikor a fauve-oknál a spontaneitást 
már fokozatosan felváltotta a racionális képszerkesztés (pl. Derain: Tájkép 
Cassisról, 1907).38 

Perlrott három Kálvária-képének összevetése keletkezésük meghatározásában 
is segítségünkre lehet. Az 1911 nyarán festett Kálvária (14. kép) Perlrott 
festői tapasztalatainak összefoglalása, és egyidejűleg egyéni stílusának is 
megelőlegezője. A fauve színekkel festett, kubista elemeket sem nélkülöző 

35  Boros 2005. 19–20. 
36  Kemény 2006. 186–187. 
37  Hornyik 2002.
38  Kemény 2006. 185–186.
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képet már az expresszionizmus előfutárának tekinthetjük.39 A festmény 
fénnyel szabdalt viharos égboltját, az építészeti elemek falsíkjait Kmetty János 
városképeivel rokoníthatjuk (Kecskemét, Kecskeméti templom) (15–16. kép).40 

Hasonló méretű változatát (Kálvária) (13. kép) a kompozíció és színkezelés 
révén szoros rokonának tekinthetjük. Keletkezését visszafogottabb formáira 
és felületeire támaszkodva korábbra tehetjük. A harmadik, kisebb méretű 
festmény (Kecskeméti Kálvária) (12. kép) elkészültét a két másik mű létrejötte 
elé helyezhetjük.

Kecskeméti Kálvária (12. kép) képén szorosabb kivágatot választva a háttérben 
csak a református templom épülete és a főtér nyugati részét lezáró bazár részlete 
tűnik fel. Az 1911 nyarán festett Kálváriájától eltérően itt még rendkívül 
visszafogottan alkalmazta a fekete kontúrt. Elsősorban a szoboregyüttes 
megfestésénél használt erős fekete körvonalakat. Kontúrjai dekorativitásuk 
mellett formaértelmező szereppel is rendelkeznek. Rippl-Rónaival, Czóbellel és 
Iványival ellentétben oldott fekete körvonalakat használt, amelyek legközelebbi 
rokonát Bornemisza Géza és Tihanyi Lajos festészetében találjuk meg.41 

Alkotásain a fauve-ok palettájának összes színét (krómsárga, kadmiumsár-
ga, okker, cinóber, krapplakk, viola, kobaltkék, ultramarinkék, smaragdzöld, 
ólom- vagy cinkfehér)42 megtaláljuk. Az olajfestéket kevés hígítással, szinte tu-
bussűrűségben vitte fel a felületre. 

A neósokhoz hasonlóan gyakran élt a színfokozatok és színkontrasztok al-
kalmazásával. Kálváriáin a színek számtalan variánsát felhasználta. A színár-
nyalatok és ecsetnyomok ritmusa elevenséggel tölti meg a kép felületét.43 

A festmények technikai szempontú vizsgálatánál említhetjük meg Perlrott 
befejezetlenség látszatát keltő, réteges festésmódját, amelynek gyökerét Matisse 
művészetében találjuk meg. Matisse a tízes évek első felében már nem a szép, 
hanem az izgalmas felület létrehozására törekedett. Módszerének lényege a néző 
képalkotási folyamatba való beavatásában rejlett. Az eltérő alkotói fázisokban 
vászonra helyezett színrétegekből és kontúrokból a spontaneitás látszatát 
keltve megőrzött egy-egy részletet, amellyel új távlatot nyitott a felületen.44 
Perlrott Csendélet szoborral című festménye szintén ebben a szellemben 

39  Boros 2006. 244.
40  ifj. Gyergyádesz 2008. 163.
41  Kemény 2006. 194.
42  Kemény 2006. 188. 
43  Kemény 2006. 191.
44  Kemény 2006. 198.
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készült. A kompozíció előző stádiumából „ottfelejtett” arabeszket Matisse-hoz 
hasonlóan (pl. Kék ablak, Orgonaág) beépítette a kép végleges formájába.45 
1911 nyarán festett Kálváriáján szintén megtaláljuk e festésmód alkalmazását. 

Perlrott az 1911 nyarán készült Kálvária képével elnyert ösztöndíjból46 ismét 
Spanyolországba utazott. 1912-től 1914-ig a teleket Párizsban, Münchenben, 
a nyarakat pedig Kecskeméten töltötte. 1914 és 1916 között Kecskeméten élt. 
Eladott képeinek árából 1917–1918-ban Svájcba utazott.47

A kecskeméti piarista templomot megörökítő festményeinek többsége 
1913–1916 között készült. A templom Perlrott életművében való népszerűségét 
a nagybányai református templom épületéhez hasonlíthatjuk, amelyet a neós 
festők szinte „körbefényképeztek”.48 Festményein a piarista templomot szemből 
(Kecskeméti részlet, Vörös torony kék égbolttal) (17–18. kép), a templomhajóval 
oldalról (Kecskeméti utca cégérrel, Kecskeméti utca) (19–20. kép), és tájképek 
lezárójaként hátulról (Koraősz Kecskeméten, Kecskemét49) (21–22. kép) láthatjuk. 

E részletről készült művei közül a nézőpont különlegessége révén Kecskeméti 
részlet című festményét (17. kép) emelhetjük ki. A mű érdekességét a felülnézeti 
perspektíva alkalmazása adja, amely egyedülálló a korszakban készült 
kecskeméti városképek esetében.

Perlrott alkotásán a térsíkok, a nagybányai felülnézeti városképekhez hason-
lóan az egyöntetű vastagságú kontúrok által kerülnek közelebb egymáshoz. 
Láthatjuk miként szakított a térformák plasztikai értelmezésének konvenciójá-
val. A távoli és magasra helyezett horizonthoz közel lévő házakat oldalnézetből, 
míg az előtérben látszó épületet nagy rálátással, felülnézetből ábrázolja. Ennek 
a két nézetnek az egyidejű jelenléte egy előre zuhanó, mély tér képzetét kelti.50 
A Kálváriához hasonlóan itt is megtaláljuk a spontaneitás látszatát keltő részle-
teket, amelyek legfőbb kifejezői az üresen hagyott vászon foltjai.

Vörös torony kék égbolttal című festményének (18. kép) hátterében – 
a görögkeleti templom, bérház és bazár épülete mögött – hasonló nézőpontból 

45  Kemény 2006. 198.
46  „Második spanyolországi tanulmányutamat a pesti Izraelita Hitközösség által kitűzött pá-

lyázaton „Kecskeméti Templomrészlettel” megnyert kétezer koronás ösztöndíjból fedeztem.” 
Perlrott Csaba Vilmos levele Szentiványi Gyulához (Miskolc, 1914. december 28.). MNG Adat-
tár 1276/1920. 

47  Boros 2006. 244. 
48  Szücs 2006. 169.
49  A kép felkutatásában nyújtott segítségért ezúton is szeretnék köszönetet mondani Tóth 

Károlynak.
50  Kemény 2006. 195. 
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láthatjuk a piarista templom homlokzatát. Jellegzetes mezővárosi utcarészletet 
ábrázoló képeinek (Kecskeméti utca cégérrel, Kecskeméti utca) (19–20. kép) 
hátterében szintén ott találjuk a templom épületét.

A református és Szent Miklós templomot bemutató alkotásán (Kecskemét) 
(23. kép) jellegzetes kisvárosi, alföldi teret ábrázolt. A kompozíció tengelyéül 
szolgáló református templom tornya transzcendentális erejűvé teszi a városi 
teret. A látványt szimbolikus és valóságra támaszkodó konstrukcióként 
jelenítette meg. A templomtornyok mellett feltűnő fénysáv analógiáját Kmetty 
János 1912-ben készült Kecskemét című művén (15. kép) találjuk.

A szorosan vett városközponttól távolabb, Donkanyar Kecskeméten című 
alkotásán (24. kép) a nagytemplom mögötti városnegyed részletét örökítette 
meg. A népnyelv ezt a Deák Ferenc térből kiinduló egykori városrészt furcsán 
kanyarodó utcájának életveszélyes, erős kanyarulata miatt – némi feketehu-
morral – „Donkanyarnak” nevezte. A városnegyedet az 1970-es években bon-
tásra ítélték, ezért épületei és utcái ma már nem láthatók.51 

Festményének előterét a neósok jellegzetes élénk mályvarózsaszínje, míg hát-
terét az ultramarinkék színfolt uralja. A házak földre vetülő árnyékában láthat-
juk, hogy a fauve képalakítás rendszerében az árnyékfolt ugyanolyan egyenrangú 
képviselője az autonóm színnek, mint bármely más motívum. Az árnyék plaszti-
kát értelmező funkciója helyett itt színhordozó szerepe válik fontossá.52 

Külváros címen ismert festménye (25. kép) a főtér északi oldalán álló egykori 
evangélikus bérház, a Luther-palota udvarát ábrázolja. A Luther-palota és 
a vele szemben álló Újkollégium épületét a Lechnertől eltérő úton haladó, 
de ugyancsak nemzeti építészeti stílust kereső Fiatalok egyike, Mende Valér 
tervezte.53 Az evangélikus egyház megrendelésére készült bérház kivitelezésére 
1910 és 1912 között került sor. Az épület földszintjén üzleteket, emeletein pedig 
lakásokat alakítottak ki.54 Perlrott 1913–1914-re datált alkotása a századelő 
rohamosan fejlődő Kecskemétjének új épületét mutatja.

Összefoglalás

Perlrott alkotásainak, így kecskeméti városképeinek szín, kontúr, festéstechnikai 
és felületalakítási jellegzetességeit áttekintve érzékelhetővé válik számunkra 

51  Entz–Genthon 1961. 118.
52  Kemény 2006. 195.
53  Keserü 2007. 250.
54  ifj. Gyergyádesz 2005. 78.
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a fauve inspirációjú festészet összetettsége. Festői eszközeit számba véve 
láthatjuk miként szintetizálta a külföldről hozott értékeket látásmódjának 
magyar gyökereivel, amellyel a magyar festészet megújítójává és a fauvizmus 
egyik legprogramszerűbb hazai képviselőjévé vált.

Perlrott Csaba Vilmos 1910-es évekbeli korszaka egy különleges átmeneti 
időszakot jelentett a Nagybányára jellemző természetlátás, majd az ezt követő 
neós évek, illetve expresszionista és kubista korszaka között. Ekkor készült 
alkotásain, így az 1911–1916 között festett kecskeméti városképein is a plein air 
naturalizmus, az összetett franciaországi minták (Gauguin, Cézanne, Matisse) 
és El Greco festészetének elemeit egyesítve a valósághoz is hű látásmód 
kialakítására törekedett. 
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Képek jegyzéke

 1. kép  Perlrott Csaba Vilmos festőművész, grafikus, 1915. január 
1. (fénykép), 168 x 228 mm (Magyar Fotográfiai Múzeum, 
Kecskemét)

 2. kép A kecskeméti művésztelep látképe, 1910-es évek
 3. kép Közös műterembérház, 1912 körül
 4. kép Műterembérház, 1954
 5. kép Festőiskola, 1940-es évek eleje
 6. kép  A volt Városi Kaszinó épülete a Rákóczi úton (Katona József 

Múzeum, Kecskemét)
 7. kép  Iványi Grünwald Béla freskói a volt Városi Kaszinó főhomlokza-

tán (részlet)
 8. kép  Iványi Grünwald Béla: Tudomány, irodalom, művészet (karton 

a Városi Kaszinó egyik elpusztult falképéhez)
 9. kép  A Városi Kaszinó díszterme Iványi Grünwald Béla triptichonjá-

val az 1930-as évek első felében
 10. kép  Kisfaludy Stróbl Zsigmond: Szent Miklós szobra a II. katolikus 

bérházról
 11. kép  Falus Elek díszítőfestésének részlete mai állapotában az egykori 

Városi Kaszinó dísztermében
 12. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Kecskeméti Kálvária. Olaj, vászon, 

72,5 × 64,5 cm (Magántulajdon)
 13. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Kálvária. Olaj, vászon, 100 × 85 cm 

(Kecskemét tulajdona)
 14. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Kálvária, 1911. Olaj, vászon, 100 × 80 cm 

(Kecskeméti Képtár, Kecskemét)
 15. kép  Kmetty János: Kecskemét, 1912. Olaj, vászon, 92 × 72 cm (Magyar 

Nemzeti Galéria, Budapest)
 16. kép  Kmetty János: Kecskeméti templom, 1923. Olaj, karton, 

36,5 × 48,5 cm
 17. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Kecskeméti részlet, 1913. Olaj, vászon, 

109 × 94 cm (Kecskeméti Képtár, Kecskemét)
 18. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Utcarészlet, vörös torony kék égbolttal, 

[é. n.]. Olaj, vászon, 90 × 78 cm (Magántulajdon)
 19. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Kecskeméti utca cégérrel, [é. n.]. 

86 × 90 cm (Magántulajdon)
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 20. kép Perlrott Csaba Vilmos: Kecskeméti utca, [é. n.] (Magántulajdon)
 21. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Koraősz Kecskeméten, 1915. Olaj, vászon, 

72 × 91 cm (Magántulajdon)
 22. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Kecskemét, 1913. Olaj, vászon, 

89 × 100 cm (Magántulajdon)
 23. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Kecskemét, 1913. Olaj, vászon, 

81 × 64 cm (Magántulajdon)
 24. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Donkanyar Kecskeméten, [é. n.]. 

Olaj, vászon, 56 × 64 cm (Kecskemét város tulajdona)
 25. kép  Perlrott Csaba Vilmos: Külváros, 1913–1914. Olaj, vászon, 

79 × 99 cm (Janus Pannonius Múzeum, Pécs)
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Kecskeméter Stadtansichten
von Vilmos Csaba Perlrott

Die Geschichte der Kecskeméter Künstlerkolonie begann schon mit der um 
1905/1906 einsetzenden Bewegung der „Neos” in Nagybánya. Der Plan zur 
Gründung der Künstlerkolonie tauchte schon in diesen Jahren auf, aber zur 
tatsächlichen Gründung kam es erst 1909. Der Beginn des Aufenthalts Vil-
mos Csaba Perlrotts in Kecskemét kann auf den Sommer 1911 datiert werden. 
Zwischen 1911 und 1919 wurde er zu einem der typischsten Künstler der Ko-
lonie. Neben Béla Iványi Grünwald galt er dort als der bedeutendste Maler. 
In seinen Kecskeméter Stadtansichten synthetisierte er die Naturanschauung 
der Malerei von Nagybánya, die neuesten französischen Strömungen und die 
Elementen der Kunst El Grecos. In meiner vorliegenden Studie untersuche 
ich seine außerordentlich komplexe Kecskeméter Stadtbildern.





Egyháztörténeti tanulmányok
² ² ²





Szegvári Zoltán

Kijevi Izidor 1434-es ulmi beszéde

2010 áprilisában a kiváló német bizantinológus, Peter Schreiner profesz-
szor több előadást tartott Budapesten. Egyik előadásában Kijevi Izidorral, 
a XV. századi bizánci és az egyetemes egyháztörténet, emellett a diplomácia 
egyik kiemelkedő alakjával foglalkozott. Izidor többször is megfordult a ha-
zája szempontjából fontos Magyar Királyság földjén, és annak vezetőivel is 
összeköttetésbe került. Ennek illusztrálására Schreiner professzor szót ejtett 
egy üdvözlőbeszédről, amelyet a jeles egyházfi Luxemburgi Zsigmondhoz in-
tézett 1434. június 24-én.

Bár az előadásnak csupán egy apró részletéről volt szó, a beszéd felkeltette 
érdeklődésemet. Hogyan szól egy bizánci metropolita a német-római 
császárhoz, hogyan próbálja őt megnyerni a  (császár) céljainak? 
Zsigmond életéről szólva milyen momentumokat tart említésre érdemeseknek, 
és hogyan mutatja be azokat? Mindehhez milyen hagyományokra, előképekre 
támaszkodhatott? Összefoglalva: milyen következtetéseket lehet levonni 
a szövegből, és mekkora a forrásértéke?

Dolgozatomban Kijevi Izidor, a történelmi helyzet és az  
(üdvözlőbeszéd) műfajának bemutatása után e szempontok alapján 
vizsgálom a beszédet. Úgy gondolom, hogy a szóban forgó  érdekes 
tanulságokkal szolgálhat úgy a XV. századi nemzetközi információáramlást, 
mint a korabeli bizánci diplomácia törekvéseit, stílusát, valamint a kor 
műveltségét illetően, és ezért megérdemli a figyelmet.

Kijevi Izidor élete és munkássága

Kijevi Izidor egyike volt a bizánci papság legkiemelkedőbb személyiségeinek, 
aki Zsigmonddal való 1434-es találkozása idejére már fényes pályát futott be. 
Életének korai szakaszáról keveset tudunk. A Peloponnészoszi-félszigeten, 
Monemvasia tehetős kereskedővárosában született 1385 körül. A XV. század 
elején Konstantinápolyban folytatott tanulmányokat, ahol megismerkedett 
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és barátságot kötött Veronai Guarinóval. Még azután is levelezett vele, hogy 
az visszatért Itáliába, és görög nyelvű kéziratokat is küldött neki.1 Guarino 
személye magyar vonatkozással is bír: később az ő iskolájában tanult meg gö-
rögül Janus Pannonius.

Izidor 1409-ben tért vissza a Peloponnészoszra, ahol a Szent Mihály- és 
a  Szent Angyalok-monostor szerzetese lett szülővárosában. A következő 
években itt tanult filozófiát Georgios Gemistos Pléthóntól. 1417-ben visszatért 
a fővárosba, ahol később a Szent Démétrios monostor apátja (hegoumenos) lett. 
Személyére felfigyelt maga a császár VIII. (Palaiologos) János (1421/25−1448) 
is, aki 1434-ben a bázeli zsinatra küldte mint követét. Ekkor találkozott 
Zsigmond császárral is.2 Hazájába visszatérve Kijev és egész Oroszország 
metropolitájává szentelték. Ezután sietve orosz területre ment, hogy itteni 
kíséretével jelenhessen meg a ferrara–firenzei egyházuniós zsinaton. 1438-
ban többek között Ábrahám szuzdali püspökkel együtt érkezett meg 
Ferrarába, ahol a nyilvános ülések hat görög szónoka közé választották.3 
A források tanúsága szerint azonban egyetlen hosszabb beszédet sem tartott, 
és rövidebben is csak ritkán szólalt fel, ám igen nagy szerepe volt abban, hogy 
1439. július 5-én végül létrejött az unió. A pápa még ugyanezen év december 
18-án bíborossá kreálta.4

A keleti egyházban mindazonáltal sokan nem nézték jó szemmel a római-
val történő egyesülést − klerikusok és világiak egyaránt. Utóbbiak közé tarto-
zott II. Vaszilij (1425−1462) moszkvai nagyfejedelem is, aki az 1441. március 
19-én Moszkvába visszatérő Izidort uniós szimpátiáiért négy nappal később 
bebörtönöztette.5 Innen hamarosan megszökött, és a Moszkvával ellenséges 
Tverbe menekült, ahol azonban szintén fogságba vetették. Egy év múltán, 
1442 márciusában szabadult ki. Ezután még közel egy évig maradt orosz te-
rületen, megpróbálva stabilizálni az uniót, majd visszatért Itáliába.

Hátralévő éveiben számos pápai megbízást teljesített az egyházak egy-
ségének biztosítása végett. Egyik ilyetén küldetése alkalmával tért vissza 
Konstantinápolyba 1452 októberében – 200 nápolyi íjász kíséretében –, ahol 
december 12-én be is jelentette az uniót.6

1  Hoffmann 1971. VII.
2  Oxford 1016.
3  Hoffmann 1971. VII.
4  Hoffmann 1971. VII.
5  Hoffmann 1971. VII.
6  Gregory 2005. 332.
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Ez a tény viszont már mit sem változtatott a császárság kilátástalan helyze-
tén, és ő maga is szemtanúja lett a főváros elestének 1453. május 23-án. A törö-
kök fogságába esett, újra bebörtönözték, de nemsokára innen is megszökött. 
II. Pius pápa (1458−1464) 1459-ben őt nevezte ki Konstantinápoly latin pát-
riárkájának. Ebben a méltóságában hazájába már nem tért vissza. Rómában 
halt meg 1463. április 23/27-én.7

Irodalmi munkássága aktív egyházi és diplomáciai tevékenysége ellenére 
nem jelentős. Néhány Bázelban és Firenzében elhangzott beszédét publikál-
ták, illetőleg Herbert Hunger és Herbert Wurm jelentették meg a dolgozat 
tárgyául szolgáló beszédet.8

Az üdvözlőbeszéd hagyományai Bizáncban

A tárgyalt szónoklat vizsgálatakor mindenképpen szem előtt kell tartani azt, 
hogy milyen retorikai hagyományba illeszkedik, és ott mi jellemzi a műfajt, 
amelybe tartozik. A bizánci retorika ide kapcsolódó területeinek megérté-
séhez viszont feltétlenül tisztázni kell a  (előgyakorlatok), 
az  (dicséret), valamint a   (dicsőítő beszéd) 
fogalmát.

Az ékesszólás a görög oktatásban már a Kr. e. IV. századtól kezdve 
központi szerepet kapott. Ez így maradt mind a római császárkorban, mind 
a Kelet-római Birodalom századai alatt. A  elnevezés azokat 
az előgyakorlatokat takarja, amelyeket a tanulóknak teljes beszédek nyilvános 
előadása előtt el kellett végezniük. Összesen tizennégy fajtájukat különböztették 
meg, és valamennyi egy-egy prózai műfajnak felelt meg. Ezek a  (mese), 
a  (elbeszélés), a  (anekdota), a  (közmondás), az  
(cáfolat) és a  (bizonyítás), a   (jellemző példa), a  
(összehasonlítás), a  vagy  (megszemélyesítés), a  
(vitatétel), a    (egy törvény bevezetése) az  (leírás), 
a  (feddés) és az  (dicséret).9

Ezek a feladattípusok nem csupán abból a szempontból is érdekesek, hogy 
a , a   és a    kivételével valamennyi 
kötődik valahogyan a történelemhez. Craig. A. Gibson mutat rá, hogy 

7  Oxford 1016.
8  Hunger−Wurm 1996. 143–180.
9  Oxford 1728.
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a  gyakorlókönyvek szerzői rendszerint bizonyos művek egy-egy megfelelő 
részét ajánlották az egyes gyakorlatokhoz, amelyeket a tanulónak 
memorizálnia és aztán utánoznia kellett. Az ajánlott irodalom között pedig 
igen gyakran szerepeltek történeti művek is.10

A fenti típusok közül jelen dolgozat szempontjából az  bír 
relevanciával. Az ókori szónoklattani művek lényegében bármilyen tárgyra 
elképzelhetőnek tartották üdvözlőbeszéd írását. A bizánci gyakorlatot azonban 
az ókorival szemben az jellemezte, hogy egyfelől élesen megkülönböztette 
az  és az   műfaját, másfelől utóbbi tárgyát a személyek 
dicséretére korlátozta.11 Enkómiasztikus elemek gyakorta tűnnek fel a bizánci 
történeti munkákban, bár jó pár történetíró – Lukianost követve – megpróbálta 
elválasztani a dicsőítő beszédet és a történetírást, leszögezve, hogy az egyik célja 
egy személy konzisztens dicsérete, míg a másiké az igazság bemutatása.12

Az  körébe tartozó műveket igen gyakran írtak pátriárkákra, 
császárokra és más fontos személyiségekre, de a XI. századtól a magánsze-
mélyekhez szólók is gyakoriak lettek. Ezzel párhuzamosan léteztek parodisz-
tikus változatok, például Mikhaél Psellos, a történetíró tollából maradt fenn 
egy bolhához szóló .13

Menandros rétor még a Kr. u. II. században úgy definiálta a  
-t, mint egy főméltósághoz címzett üdvözletet. Ugyanő úgy jellemzi 
e beszédtípust, hogy de facto , ám nem egy teljes variáns. 
A XI−V. században a prosphonematikos, prosphonemation, illetve prosphonesis 
kifejezések egyaránt a magas méltósághoz intézett beszédet jelölték. A terminus 
éppígy jelölhette a császárhoz szóló üdvözlőbeszédet is, amely az autoschediostól 
és a bazilikos logostól utóbbiak rögtönzött voltában különbözött, míg e kettő 
abban tért el egymástól, hogy az autoschedios nem az ideális uralkodó erényeit 
méltatta, hanem az adott alkalomra összpontosított.14

A bázeli zsinat és Zsigmond császárrá koronázása; a bizánci követjárás.

Azzal, hogy a nagy nyugati egyházszakadást a konstanzi zsinaton – nem 
kis részben Zsigmond segítségével – sikerrel felszámolták, még korántsem 

10 Gibson 2004. 108−109.
11  Oxford 700.
12  Oxford 700.
13  Oxford 700−701.
14  Oxford 1740.
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oldódtak meg a katolikus egyház problémái. A konstanzi zsinat „Frequens” 
kezdetű dekrétuma kimondta, hogy ezentúl gyakrabban kell egyetemes 
zsinatot tartani. A legközelebbire öt, az azt követőre hét év elteltével kellett, 
hogy sor kerüljön, utána pedig tízévente szerveztek volna egyetemes zsinatot.15

A legközelebbi egyetemes zsinat a dekrétum értelmében 1423-ban, 
Paviában nyílt meg, de hamarosan – ragályos betegség kitörése folytán – 
áthelyezték Sienába. Nem sokkal ennek utána a pápa, V. Márton (1417−1431) 
a reform körüli ellentétek és a kevés résztvevő folytán fel is oszlatta 
a  gyűlést.16 A konstanzi szabályozás szerint 1431-ben sor került az újabb 
egyetemes zsinat összehívására, ezúttal Baselbe, amelynek legátusává a pápa 
1431. február 1-jén Giuliano Cesarini bíborost nevezte ki. Ám az egyházfő 
rövidesen elhunyt, a zsinat július 23-i megnyitásakor pedig még egyetlen 
püspök sem volt jelen, és számuk csak lassan gyarapodott.17 Kezdetben 
maga a legátus sem volt a helyszínen, mivel a husziták elleni keresztes 
hadjárat irányításában vett részt.18

Az új pápa, Gabriele Condulmieri IV. Jenő (1431−1447) néven lépett 
Szent Péter trónjára, és egyik első intézkedésével 1431. december 18-án19 
könnyelműen feloszlatta a zsinatot, a legközelebbit 1433-ra, Bolognába 
híva össze.20 A  tanácskozás azonban ellenszegült. A pápát és bíborosát 
személyes megjelenésre szólította fel, emellett a szükséges hivatalokat 
megszervezve a pápai kúria ügyintézését is gyakorolni kezdte, mintegy 
magához vonva ezzel az egyház legfőbb törvényhozói, kormányzati, bírói 
és lelki hatalmát.21

IV. Jenő helyzete nem csupán a lázongó konciliaristák miatt volt kritikus. 
A zsinatot a világi uralkodók többsége eleinte pártolta, köztük Zsigmond 
magyar király is. Zsigmond azon igyekezett, hogy a pápa végre német-
római császárrá koronázza, de a koronázásba a Szentszék csak feltételekkel 
volt hajlandó beleegyezni. Emellett szövetségese, Firenze egyúttal a 
Magyar Királysággal hivatalosan hadban álló Velence támogatója is volt. 
A Serenissimával való együttműködés jegyében Firenze elzárta Zsigmond 

15  Szántó 1987. 491.
16  Adriányi 2001. 256−257. 
17  Adriányi 2001. 257.
18  Christianson 1979. 22.
19  Török 1999. 140. 
20  Heussi 2000. 
21  Török 1999. 141.
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elől az Örök Városba vezető utat.22 Ennélfogva a magyar és német királynak 
gyakorlati érdekei is fűződtek a baseli gyűlés támogatásához.

Mindezen körülmények folytán a pápa végül engedni kényszerült. 1433. 
április 7-én sor került a Zsigmonddal való megállapodásra, amelynek ér-
telmében május 31-én császárrá is koronázta a királyt.23 A Szent Római 
Birodalom új urának közvetítésével nemsokára a zsinattal folytatott vitát 
is sikerült rendezni, IV. Jenő a zsinatot visszamenőlegesen is törvényesnek 
ismerte el 1433 decemberében.

Ebben a zsinat huszitákkal szembeni sikerének is komoly szerepe 
volt. A  konciliaristák korábban a pápa felháborodását váltották 
ki azzal, hogy egyenlő félként tárgyaltak az eretneknek tartott 
mozgalommal. 1433-ban viszont kompromisszum született a huszitizmus 
mérsékeltebb kelyhes  (utraquista) irányzatával, ami növelte a Szentszék 
kompromisszumkészségét.24 A baseli zsinat egyik fő célja ezzel beteljesülni 
látszott, de az egyházi reformokkal kapcsolatos célkitűzéseivel a pápa még 
mindig mereven szemben állt. Éppen emiatt értékelődött fel a harmadik 
fontos cél, az egyházak uniójának jelentősége.

A Bizánci Császárság ekkoriban olyan súlyos válságban volt, amely 
még egyházi kérdésekben is éreztette hatását: a török fenyegetés hatására 
felerősödtek az 1054-ben beállt szakadás felszámolására irányuló törekvések. 
Ennek magyarázata abban rejlik, hogy Nyugaton a törökellenes keresztes 
háború feltétele az egyház egységének helyreállítása volt. A baseli zsinat és 
a pápa konfliktusa idején a kérdés azért értékelődött fel annyira, mert az unió 
létrejötte rendkívüli módon megnövelte volna megvalósítójának tekintélyét.

A bizánciak eleinte inkább a konciliaristákkal szimpatizáltak, mivel azok 
ökumenikus zsinat összehívásával tervezték megvalósítani az uniót, elvet-
ve azt az elvet, hogy az egész egyházat érintő kérdésekben kizárólag a pápa 
illetékes dönteni. IV. Jenő azonban kedvezőbb helyszínt ajánlott valamely 
itáliai város képében, így rá kellett jönniük, hogy egyházfőként hatalma na-
gyobb a zsinaténál.25

VIII. János bizánci császár ezért először IV. Jenőhöz küldte el követeit 1433 
tavaszán. A követek az éppen ott tartózkodó Zsigmond jelenlétében próbálkoztak 
megegyezni az uniós zsinat helyszínéről és a résztvevők személyéről, 

22  C. Tóth 2009. 102. 
23  C. Tóth 2009. 102.
24  Adriányi 2001. 257.
25  Gill 1959. 46–84.
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ez  azonban nem sikerült.26 János jó taktikai érzékkel a zsinathoz is elküldte 
megbízottait. Demetrios Palaiologos Metochitesnek, Ióannés Dishypatosnak 
és Kijevi Izidornak novemberben azzal a küldetéssel kellett útnak indulniuk, 
hogy a zsinattal állapodjanak meg egy Bizánc számára is megfelelő helyszínről 
az uniós concilium számára, és érjék el, hogy ha az nem Konstantinápoly lenne, 
a katolikus egyház vállalja a görög résztvevők útiköltségeit.27

A császár számított Zsigmond segítségére is, akit követeinek fel kellett 
keresniük.28 Az út számos viszontagságot tartogatott Izidor és társai számára. 
A haladásban egy tengeri vihar hátráltatta, majd magyar földön Maróti János, 
a  macsói bán katonái fosztották ki őket.29 1434 pünkösdjére értek a királyi 
székhelyre, majd nyugat felé haladva június 24-én, Ulmban találkoztak 
Zsigmond császárral,30 akihez Izidor ekkor intézte a vizsgált üdvözlőbeszédet.

Üdvözlőbeszéd Zsigmond császárhoz
(    )

Izidorra Ulmban komoly feladatok súlya nehezedett: meg kellett valósítania 
a  császára által meghatározott célokat, amelyek a birodalom érdekeihez 
igazodtak. Bizáncnak égető szüksége volt a nyugati kereszténységtől érkező 
katonai segítségre, amelyhez azonban a katolikus egyházzal való unió 
elkerülhetetlenül szükséges volt.

Zsigmond támogatásának megszerzése mindkét kérdés megoldásához 
egyformán előnyösnek látszott. A Luxemburg család utolsó férfitagja egy 
személyben volt magyar és cseh király, valamint a Szent Római Birodalom 
császára. Ő  számított a katolikus világ legrangosabb és legtekintélyesebb 
világi személyének, aki jelentős hatalommal rendelkezett. Egy eljövendő 
keresztes hadjárat sikeréhez nagyon fontos volt személyének bevonása, 
valamint a katolikus hierarchiával folytatandó tárgyalások során is komoly 
segítséget tudott nyújtani jóindulata esetén. Ebből kifolyólag Izidornak elemi 
célja volt, hogy a rangnak szóló alapvető diplomáciai udvariasságon túl is 
pozitív benyomást tegyen tárgyalópartnerére.

26  Dölger 1965. 3436. 
27  A válság mélységét maga ez a kérés is érzékelteti. Az egykor dúsgazdag birodalom számára 

már súlyos teher lett volna a zsinati atyák költségeinek fedezése. Dölger 1965. 3437., 3439.
28  Dölger 1965. 3438. 
29  Dölger 1965. 3439, 3440. 
30  Moravcsik 1961. 844.
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Ebben nyilvánvalóan segítségére lehetett a Zsigmond és II. Mánuel, majd 
VIII. János császárok között kialakult több évtizedes együttműködés. 
Magyarországot és Bizáncot egyaránt fenyegette a török hódítás, és ez 
érthetővé teszi a két hatalom közeledését. Már a közismert nikápolyi hadjárat 
előtt, 1395 őszén szövetséget kötött Zsigmonddal II. Mánuel, akinek nevében 
Manuél Philanthroperos járt el Budán.31 Az érdekek diktálta jó viszony 
a későbbiekben is fennmaradt.

Maga a beszéd nyolc részre tagolható. Az elsőben Izidor általános 
bevezetéssel szolgál a császár számára. Ebben az elvi alapvetés mellett 
beszéde elsődleges célját is megfogalmazza a metropolita, mindemellett 
captatio benevolentiae is egyben. Felütésként először is az út fáradalmairól 
tesz említést, és a betegségről, amely hosszú napokig gyötörte. A Maróti János 
macsói bán fegyveresei által ellenük elkövetett rablásról diplomatikusan 
hallgat, ezt a helyzet és a követség céljai tökéletesen érthetővé teszik. Erről 
Budán már amúgy is panaszt tettek,32 továbbá nem lett volna célszerű 
a  császárt ilyesmivel zaklatni. Értelme mindenesetre ugyanolyan erősnek 
bizonyult, mint korábban, így, mint azt elmondja, módjában állt azon 
elmélkedni, hogy mit adhatna ajándékba az uralkodónak, amely méltó 
lenne személyéhez és örömmel fogadná.

Már itt érdemes vizsgálat tárgyává tenni, milyen megszólítással él 
a  császárral szemben a görög érsek, illetve milyen jelzőkkel illeti. Az első 
vocativusos kifejezés a szövegben az    („felséges császár”). 
A  szó görögül elsődlegesen királyt jelent, de Hérakleios (610−641) 
uralkodásától ez már a császár hivatalos címe volt.33 Az, hogy Zsigmondot 
is így címezik, azzal magyarázható, hogy Bizánc elismerte a  Német-római 
Birodalom urainak császári méltóságát. A  a  felsőfokú 
alakja – amely rokonértelmű a latin serenitas szóval – , a bizánci oklevelekben 
a császár állandó jelzője.34

Előfordul még az   („legkiválóbb császár”) megszólítás 
is. Az  szintén hivatalos császárcím volt a bizánci időkben, de 
már a kései antikvitás is ezt a szót használta a római uralkodókra. A bevezető 
részben Izidor rendre ezekkel a szavakkal utal Zsigmond személyére, amely 
világosan mutatja a vele szembeni nagyfokú tiszteletadást.

31  Dölger 1965. 3255. 
32  Dölger 1965. 3439, 3440.
33  Ostrogorsky 2001. 107.
34  Hunger−Wurm 1996. 173.
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A metropolita állítása szerint ezen gondolkodva arra jutott, hogy 
az Istennek, császároknak, feljebbvalóknak és barátoknak adható ajándékok 
alapvetően kétfélék lehetnek, és a két típus nagyon is különbözik egymástól. 
Az első típusba a testi ajándékok tartoznak, amelyek vagy hasznosak a test 
számára, vagy ékesítik azt. Ebben a részben a szerző már él klasszikus 
auktoroktól származó fordulatokkal:  35 („gabonaadó föld”), 
illetve  36 („örökké áradó folyók”) említése történik meg, 
mint a testi javak forrásai. Az előbbi Homéros Iliásából, az utóbbi Hésiodos 
Munkák és napok című tankölteményéből kölcsönzött kifejezés. Itt a bizánci 
kultúra egyik jellegzetes vonásával találkozunk, ahol a műveltség jelének 
számított a  klasszikus görög irodalomból vett kifejezésekkel színesíteni 
a társalgást és az irodalmi alkotásokat. A prosphónéma további részében is 
többször bukkannak még fel ókori szöveghelyek.

A testi ajándékokra szorulóknak inkább a császár nyújt ezekből, soha ki 
nem apadó forrásból merítve, Zsigmond pedig természeténél fogva olyan 
jótevő, mint senki más, ahogyan azt a beszéd mondja.37 Az uralkodó, mint 
jótevő () Bizáncban a császári ideológia fontos eleme,38 így nem 
meglepő, hogy a fogalom () a Német-római Birodalom uralkodójára 
alkalmazva is megjelenik. A lelki javak tekintetében a bizánci főpap viszont 
Istenre és az ő mennyei hatalmaira, valamint a nagy és a szent emberekre, 
velük együtt pedig a császárokra – egyszóval mindenkire, aki részesül 
az erényben és az értelemben – nem látott mást, mint a szót. Ennek révén 
nyernek ugyanis elismerést a régi és az új császárok tettei, és ezzel éneklik meg 
a nemes és kiváló férfiak cselekedeteit himnuszokban, illetve ragyogó dicsőítő 
beszédekben. Mivel pedig szerinte a nyugati császár addigi tettei is nemesek, 
tündöklők és számosak, ezért Izidor is ezt kívánja ajándék gyanánt adni neki: 
legjelesebb cselekedeteit szeretné röviden magasztalni.

Beismeri ugyanakkor, hogy – nem tudja, miért – elfogta a félelem és 
az az érzés, hogy nem lehet méltó e jeles feladatra. Ám az is eszébe jutott, hogy 
őfelsége tetteit és műveit voltaképpen csak tulajdon gondolatai, illetve szavai 
dicsérhetnék kellőképpen. Ugyanakkor a császárok sajátja nagy tetteket 
véghezvinni, de önmaguk dicsőségét zengeniük semmiképpen sem szabad. 

35  Hunger−Wurm 1996. 154/14.; Homéros: Ilias, II. 548.
36  Hunger−Wurm 1996. 154/15.; Hésiodos: Munkák és napok, 737.
37  Van abban valami komikus, hogy az örökös pénzzavarban szenvedő Zsigmond kimeríthe-

tetlen gazdagságáról beszél Izidor.
38  Hunger−Wurm 1996. 173.
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Minélfogva pedig maradjon a magasztalás annak tiszte, aki hivatott és 
alkalmas erre, ő is fel fogja dicsérni Zsigmond ama cselekedeteit, amelyekről 
már korábban értesült (hiszen mindenről nem lehet tudomása). Beszédének 
tehát ez az első célja, emellett előrebocsátja, hogy hozzá szeretne fűzni majd 
egy ezzel összhangban lévő másodikat is.

Zsigmond családja és korai ifjúsága

A bevezetés utáni második rész a császár szűkebb családjával, fiatalságával, 
valamint neveltetésével foglalkozik. Izidor ezekben a sorokban gyakran az ál-
talánosságok szintjén mozog, de abból, hogy mit hagy homályban, illetve 
hogyan tálal bizonyos történéseket, érdekes következtetéseket lehet levonni 
a már ismert tények tükrében. Ezen túlmenően pedig olyan adalékkal is szol-
gál, ami akár újdonságot is jelenthet.

Izidor kiemeli, hogy már Zsigmond apja is császár volt, akit jó és nemes 
cselekedetei, valamint erénye juttattak a magas méltósághoz. Kisebbik fia tőle 
kapta azt, de előtte testvére lett király. Sokaknak már az is elég lett volna a bol-
dogsághoz, hogy ilyen hatalmas császárok gyermeki lehettek, ha pedig ezzel 
megelégedtek, nem is vetették pillantásukat a jövőbe. A Luxemburgok utolsó 
férfisarja ezt azonban nem tartotta túl sokra.

A nyugati birodalomnak királyra volt szüksége, és mivel Zsigmond még 
igen fiatal volt, a királyválasztás alkalmával törvény szerint bátyjára került 
a sor. Ő az összes előkelő szavazatával el is fogadta a királyságot, sok évig ural-
kodott, amilyen jól csak tudott, majd meghalt. Ezzel a metropolita saját véle-
ménye szerint eltért egy kissé a tárgytól, ezért visszatér oda, ahol abbahagyta, 
vagyis, hogy Sigismundust, mint legkiválóbbat, még bátyja életében királlyá 
választották, holott ő még élt és uralkodott.

A folytatás előtt szerencsés átgondolni az eddig elhangzottakat. Izidor ugyanis 
problematikus témát kénytelen érinteni, éppen ezért sajátosan tálalja az esemé-
nyeket. Zsigmond apja, IV. (Luxemburgi) Károlyt (1346−1378) a pápa 1355-ben 
koronázta német-római császárrá, és fiát, IV. Vencelt (1363−1419) 1376-ban vá-
lasztották német királlyá. Ez már a Károly által 1356-ban elfogadtatott Német 
Aranybulla értelmében történt, amely alapján a hét választófejedelem tiszte volt 
megválasztani a német királyt. Az, hogy sem az apát, sem a testvért nem neve-
síti a szöveg, az információ fölösleges, közismert voltával magyarázható.

Az viszont már kevésbé egyértelmű, hogy Vencel regnálásáról miért esik 
olyan kevés szó. Ennek magyarázata bizonyára nem az ismeretek hiányában, 
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hanem éppen ellenkezőleg, abban keresendő, hogy a bizánci követség nagyon 
is tisztában volt a korábbi évtizedek közép-európai eseményeivel. Vencel 
1378-ban vette át az uralmat elhunyt atyjától cseh és német királyként, de 
egyáltalán nem bizonyult rátermett utódnak. Korai éveiben megpróbált gá-
tat szabni a Német-római Császárság főrendjei és városai közötti – gyakran 
fegyveres összecsapásig fajuló – viszálykodásoknak, 1383-ban a nürnbergi 
birodalmi gyűlésen pedig ünnepélyesen kihirdette a közbékét. Ezt később 
az 1384-es heidelbergi és az 1387-es mergentheimi gyűlésen is megerősítették, 
de egyik sem hozott sikert.

Vencelnek nem csupán a birodalom valóban embert próbáló gondjai 
bizonyultak túl nagy feladatnak, hanem saját királyságában is egyre 
ingatagabbá vált a helyzete, és ez nem kis részben a rokonaival való 
konfliktusának volt köszönhető. A cseh főurak elégedetlenek voltak a király 
kormányzatával, és hatalmának korlátozására törekedtek, ezt nagyban 
elősegítette az a  szövetség, amelyik III. Albert osztrák herceg, Vilmos 
meisseni őrgróf, valamint Vencel unokatestvére, Jodok morva őrgróf és 
öccse, Zsigmond magyar király között jött létre 1393. december 18-án.39 
A küzdelem során Vencel 1394. május 8. – augusztus 2. között fogságot is 
szenvedett, miközben öccse pártatlanságot színlelve engedményeket csikart 
ki magának. Így a cseh trón öröklését Vencel utód nélküli halála esetén 
(1396. március 1.), majd vikáriusi kinevezését (március 19.).40

A döntő hibát a király kétségtelenül akkor követte el, amikor megkísérelte 
megszüntetni a nagy nyugati egyházszakadást. Ügyetlen próbálkozásaival 
az avignoni és a római pápát is maga ellen hangolta, a birodalmi rendek pedig 
– megelégelve tehetetlenségét – felhasználták az alkalmat, és megfosztották 
Vencelt német királyi címétől. Utóda Ruprecht pfalzi palotagróf lett.41 
Zsigmond e tények mellett világosan látta, hogy bátyja merev, engedményekre 
kevéssé hajlandó politikája elmélyítette konfliktusát báróival, egyre növelve 
azok elégedetlenségét urukkal szemben. Ennek hatására egyre határozottabban 
törekedett a csehországi befolyásszerzésre. Unokatestvérei, a két morva őrgróf 
közül már 1399-ben megnyerte magának Jodokot, míg Prokop kitartott Vencel 
mellett, és utóbbival még ebben az évben fegyveres harcot is kezdett a magyar 
király. 1400 őszére egyértelmű lett, hogy az elszigetelődött cseh király számára 

39  Mályusz 1984. 47−48.
40  Mályusz 1984. 48.
41  Mályusz 1984. 75.
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még súlyos helyzetében is elfogadhatatlan követeléseket támaszt az öccse: 
Csehország öröklése mellett Szilézia és Lausitz átengedését.42

A két testvér viszonya ezután – nem kis részben Zsigmond 1401-es fogsága 
miatt – rendeződött valamelyest, de amikor Ruprecht meghalt 1410-ben, ismét 
felszínre került az ellentét. Izidor arról beszél, hogy „téged (ti. Zsigmondot) 
mint az összes közül a legjobbat királlyá választottak, jóllehet fivéred még élt, s 
gyakorolta az uralmat”.43 Jogilag ugyan még mindig Vencel volt a német király, 
ám a választófejedelmek ezt nem ismerték el, és ő maga sem ambicionálta 
jogcíme érvényesítését. Ám elképzelése volt az új uralkodó személyéről: a két 
jelölt közül Jodok morva őrgrófot támogatta szavazatával fivére helyett.44

Zsigmond, belátva, hogy a választófejedelmi testület többsége Jodokot tá-
mogatta, puccsszerűen választatta meg magát saját pártjával, amely rajta mint 
brandenburgi őrgrófon kívül csupán a pfalzi palotagrófból (Ruprecht fiából) 
és a trieri érsekből állt. Megválasztását a többi választó illegitimnek tekintet-
te, de Jodok 1411. január 8-án meghalt. Ez új lehetőséget teremtett Zsigmond 
számára, aki megnyerte magának bátyját, és ő rávette a morva őrgróf má-
sik három egykori párthívét is, hogy megválasszák öccsét. Ez meg is történt 
Vencel megbízottja, a kölni és mainzi érsekek, valamint a szász herceg és maga 
Zsigmond által 1411. július 21-én, Frankfurtban; két régi híve nem kívánt újra 
szavazni, érvényesnek tekintve korábbi voksát. Az új német király uralkodá-
sát továbbra is az első választástól számította.45

Izidor megfogalmazása („amilyen jól csak tudott, uralkodott”46) felettébb 
eufemisztikus jellemzése tehát Vencel német királyságának, amelyet a soroza-
tos kudarcok jellemeztek. Azt a tényt pedig, hogy milyen súlyos konfliktusok 
voltak a két testvér között, sokat mondóan elhallgatja, akárcsak Zsigmond 
német királlyá választásának nehézségeit, értve ez alatt úgy a törvénytelen 
első választást, mint a választók nem igazán szilárd támogatását. A beszéd kí-
nosan ügyel arra, hogy semmi, a császár számára kellemetlen, vagy rá nézve 
dehonesztáló tényt ne említsen, bár egyértelmű valótlanságot nem állít.

Ismét célszerű szemügyre venni a szóhasználatot. Az eredeti szöveg nem 
tesz különbséget a német királyi és a császári cím között olyan értelemben, 
hogy mindkettőt a  szóval jelöli. Mint ahogy már szó volt róla, 

42  Mályusz 1984. 48.
43  Hunger−Wurm 1996. 155/59−60.
44  Mályusz 1984. 75.
45  Mályusz 1984. 76.
46  Hunger−Wurm 1996. 155/58.



179Kijevi Izidor 1434-es ulmi beszéde

a kifejezés jelentéskörének egyaránt része a király és a császár, – utóbbi egy 
specifikus értelme – ami érthetővé teszi egyazon terminus használatát.

Annál érdekesebb a  megjelölés használata a császárra. A caesar 
elnevezés görögösített alakja valóban használatos volt császári címként is, 
de Hérakleios nyomán ez a funkciója megszűnt, és helyette a  meg-
szólítás vált hivatalossá.47 A caesar ezután is a birodalom egyik főméltósága 
volt, de már nem a császárt jelölte. I. Alexios (1181–1118) császár óta pedig, 
jóllehet magas méltóság maradt, de sokat veszített jelentőségéből.48 Az, hogy 
a német-római császárra mégis ezt a titulust használja, valószínűleg azzal 
magyarázható, hogy a caesar, amely Bizáncban már „csak” magas udvari 
rang volt, nyugaton továbbra is a császár elfogadott megnevezései közé tar-
tozott (pl. német Kaiser), és ezzel a Blakhernés-palotában is tökéletesen tisz-
tában voltak.49

A császári rokonság után az  Zsigmond neveltetését kezdi 
taglalni. Hosszasan szól arról, hogy a császár, miután a testi gyönyörök 
hálóját „mint valami sziréneket és Charybdiseket” (   
  )50 kikerülte – egyértelmű utalás az Odysseiára – magát 
hosszas testgyakorlásokkal edzette, és ifjú kora ellenére párviadalban 
sokakat legyőzött. Bajvívóként történő dicsőítése bizonnyal kedves 
lehetett a  királynak, aki fiatalsága óta a lovagi erények bűvöletében élt, 
és vonzotta a katonai dicsőség reménye. Az ifjú neveltetését úgy mutatja 
be, mint amely az  (erény) és az  (bátorság) jegyében zajlott, 
a gyönyöröket  (megvetve).51

Ennél viszont érdekesebb a császár műveltségének méltatása. Izidor 
megállapítja: Zsigmond ékesszólással és tudományokkal is ékesítette magát, 
erről még a beszéd idején is bárki meggyőződhet. Elméje élessége mellett 
elsősorban nyelvtudásáról szól elismerően. Ha „latin” tudósokkal kell 
tárgyalni, ki lenne erre nála alkalmasabb? A királyi palotában felépített 
labirintuson – utalás Minós király krétai labirintusára – könnyebb lenne 
áthaladni, mint eligazodni gondolatai művészi és tarka szövevényén. Vagy ha 
a magyarok előkelőivel kell tárgyalni, mindenki aki tud (mármint magyarul), 
azt fogja mondani, hogy úgy beszél, mint ők.

47  Ostrogorsky 2001. 107.
48  Ostrogorsky 2001. 306.
49  Hunger−Wurm 1996. 152.
50  Hunger−Wurm 1996. 156/65−66.
51  Hunger−Wurm1984. 150
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A nyilvánvaló elfogultság ellenére ebben meglehetősen biztosak is lehe-
tünk. Zsigmond I. Lajos (1342−1382) lányának, Máriának férjjelöltjeként ke-
rült a visegrádi udvarba 1379-ben, ahol így már 11 éves korától módjában volt 
gyakorolnia magát a magyar nyelvben.52 Izidor nem hiába emeli ki remek né-
met nyelvtudását és a cseh nyelvben való jártasságát is. IV. Károly (1346−1378) 
cseh király fiaként Magyarországra kerülése előtt Prágában nevelkedett, 
a cseh fővárosban pedig német anyanyelve mellett az ország nyelvének elsajá-
títására is jócskán módja nyílott.

Érdekesség, hogy a beszéd így fogalmaz: „a legjobban a ma cseheknek 
nevezett hajdani gótok nyelvében (ti. gyakorolta magát a király)”.53 A bizánci 
történetírást erőteljes archaizálás jellemezte, gyakorta nem vettek tudomást 
arról, hogy egy ország vagy terület etnikai viszonyai megváltoztak az ókor 
vége óta. A csehek gótokkal történő megfeleltetése mindazonáltal nem 
ezzel magyarázható. A terület lakosságának változatlansága esetén amúgy 
is a markomannok lettek volna a csehek elődei. A megoldás egy késő ókori 
tévedés túlélésében keresendő. Már akkoriban gyakorta összekeverték 
ugyanis a keleti germán gótokat a gétákkal – egy ókori balkáni néppel –, 
a bizánci történetírás pedig a gétákkal azonosította a szlávokat. Így válik 
érthetővé a gót–cseh kontinuitás gondolata.

Izidor a fentiek mellett az olaszban is jártasnak mondja a császárt, meg-
állapítva, hogy mindegyikben annyi jártasságot szerzett, mint más csak egy-
ben. Zsigmond kiváló nyelvérzékét más kortársai is megcsodálták, és ehhez 
járult az 1356-os, apja által elfogadtatott Német Aranybulla azon rendelkezé-
se, amely szerint a négy világi választófejedelem köteles fiait héttől tizennégy 
éves korukig a latin, olasz illetve „szláv” nyelvekre taníttatni.54 Ennek fényé-
ben érthető, hogy otthonosan mozgott a fent említett nyelvekben. Felmerül 
viszont egy sokkal fontosabb kérdés: tudott-e a császár ógörögül?

Erre a kérdésre nem egyszerű választ adni, ám két tény megkérdőjelezi 
a felvetést. Egyfelől ekkoriban a görög nyelv ismerete meglehetősen ritka volt 
még a nyugati keresztény értelmiség körében. Másfelől, ez a készség – amely 
akkoriban rendkívül ritkának számított – miért ne került volna magaszta-
lásra a  dicséret céljával születő prosphónémában? Így az a lehetőség, hogy 
Zsigmond tudott volna görögül, lényegében kizárható.

52  C. Tóth 2009. 18.
53  Hunger−Wurm 1996. 156/83−84.
54  Mályusz 1984. 10.
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Trónra lépés és az ország felvirágoztatása

A metropolita megállapítása szerint előbbieket még serdülő ifjúsága termette 
az uralkodónak, aki örömmel élvezte ennek javait. Ám még komolyabb küz-
delmekre volt kénytelen, így felfegyverkezett, majd olyan harci tetteket hajtott 
végre, amelyek semmiben sem maradnak el a megénekelt hősök tettei mö-
gött. Ezért mindenki dicsérte, egyedül őt nem irigyelte senki, mivel azt szokás 
irigyelni, aki nem vagy csak kevéssel múl felül bennünket, míg a császárral 
szemben a többiek tökéletesen alulmaradtak.

Izidor állítása szerint Zsigmond tehát jól állta a versenyt, aminek meg is 
lett a jutalma: elnyerte a hatalmas Magyar Királyságot, hozzákapcsolva 
Horvátországot és Dalmáciát is, különösen azért, mert korábban már arra vá-
lasztotta meg a királyné és valamennyi tisztségviselő.

Ezzel a képpel több probléma is akad. Horvátország és Dalmácia hozzákap-
csolása Magyarországhoz már jóval régebben megtörtént, mint hogy Zsigmond 
trónra lépett volna. Ezt alighanem jól tudták a görög követek is. A szóhasznála-
tot talán az indokolja, hogy az akkor még ifjú brandenburgi őrgróf kényszerült 
helyreállítani a rendet a Délvidékén, ahol pártütők vették át az uralmat.

Zsigmond trónra lépése korántsem volt ugyanis zökkenőmentes. Anyósa, 
Kotromanics Erzsébet saját kezébe vette az irányítást Magyarországon férje 
halála után, megpróbálva elütni vőjelöltjét a tróntól. Zsigmond örökösödését 
annyira ellenezte, hogy leányát, Máriát – a cseh herceggel kötött törvényes 
eljegyzést bontva fel – Orleans-i Lajossal per procura összeeskettette.55 
A királyné politikai machinációit kihasználta az Anjouk utolsó élő férfi sarja, 
Durazzói (Kis) Károly, nápolyi király. 1385-ben érkezett Magyarországra, 
és meg is koronázták, de Erzsébet királyné parancsára 1386. február 7-én 
merényletet követtek el II. Károly (1385−1386) ellen, aki belehalt sebeibe.

Fő párthívei, a Horvátiak ezután felkelésbe kezdtek a Délvidéken, amelyet 
a  királyné saját, illetve lánya megjelenésével vélt lecsendesíthetni, de 1386. 
július 25-én ő és Mária is fogságba estek. A magyar urak királynéhoz hű pártja 
ekkor az addig kisemmizett Zsigmond – aki rokonai segítségével már betört 
a Felvidékre – hűségére tért, őt hatalmazva fel a felkelés leverésére. Zsigmond 
így végül 1387-ben, öt évvel apósa halála után léphetett trónra, rokonainak 
pedig mintegy 565 263 aranyforinttal tartozott.56

55  Mályusz 1984. 16.
56  Mályusz 1984. 17−21.
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Így tehát Zsigmond trónra kerülésének bemutatása erősen idealizáltnak 
mondható, mind annak egyszerűségét, mind a támogatottságot tekintve. 
Erzsébet királyné kifejezetten ellenséges volt vele szemben, és hatalomra eme-
lése is Mária fogsága idején, súlyos válságban valósult meg.

Valósághűbb az ország alatta lezajlott fejlődéséről rajzolt kép. Hatalmas 
megerődített városok építéséről esik szó, emögött könnyű meglátni az utalást 
Zsigmond városokat pártoló politikájára és a végvári rendszer kiépítésére. 
Ugyanígy szóba kerül egy pompás palota felépítése, amely mögött alighanem 
a király budavári építkezései értendők.

Dicséri a szöveg az uralkodót, mint okos bevétel-gyarapítót, aki 
óriási bevételekre tett szert „a mesterséges tavakból és a sóbányákból” 
(       ).57 A sóbányák 
valóban a legfontosabb királyi jövedelemforrásnak számítottak 
a XV. századi Magyarországon, a királyi sómonopólium révén. Engel Pál 
jegyzi meg ezzel kapcsolatban, hogy az  V. Ulászló udvarában 1453/54 
folyamán összeállított királyi jövedelemjegyzék (ismertetője után „Birk-féle 
jegyzék”) évi 100 000 aranyra tette Zsigmond ebből származó bevételét.58

A mesterséges tavak halállománya mint komoly haszon forrása, meglepő 
fejlemény, de az ötlet alighanem megfoghatta a bizánci főpap fantáziáját, 
mint a császár ötletességének példája. Említés történik még nagy kertekről, 
amelyeket ókori kifejezéssel –  – jelöl Izidor, már ezzel is 
sejtetve, hogy vadasparkokat kell érteni alattuk. Végül e tetteket más számára 
fontosnak, őfelsége számára jelentéktelennek minősítve, rátér az egész világot 
érintőnek ítélt cselekedetek elbeszélésére.

A nagy nyugati egyházszakadás és felszámolása

Izidor ebben a részben, mint mondja a császár legfontosabb műve felé for-
dul, vagyis a nagy nyugati egyházszakadás (1378−1415) megszüntetése felé, 
ámbár őfelsége dicső harcaiban „nem kevés győzelmi emlékjelet állított fel” 
(   ).59 A győzedelmes császár képzete a bizánci 
uralkodó-ideológia szerves része,60 és ezért megjelenése érthető – annak 
ellenére, hogy Zsigmond nem büszkélkedhetett jelentős harctéri sikerekkel.

57  Hunger−Wurm 1996. 157.
58  Engel 2003. 427. A számítást Mátyás-kori adatok valószínűsítik. 
59  Hunger−Wurm 1996. 157/113–114.
60  Hunger−Wurm 1996. 175.
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Magát a szkizmát egyértelműen a Sátán munkálkodásával magyarázza, 
akit nem nevez nevén, hanem „az elpártoló és a gonoszság megteremtője” 
(     )61 megnevezéssel illeti. Érdekes, 
hogy téved a mégoly közeli esemény időtartamával kapcsolatban: szerinte 
„mint mondják – közel harminc évig tartott” (     
 ).62 E hiba magyarázata még várat magára.

Miként azt a beszédből megtudjuk, a szakadás idejéig Róma nagy városa 
volt a pápák apostoli székhelye egészen Péter idejétől, és mindegyikük 
atyai, lelki módon kormányozta az egész nyugati birodalmat. Éppen ezért 
az a „szellemi kígyó” ( )63 – ahogy biblikus áthallással az Ördögre 
utal − a  hatalmat háromfelé osztotta, és három pápát állított egy helyébe. 
Ezek egymással állandó harcban álltak, így Keleten azt látták, hogy az egész 
Nyugat háborgott. Óriási zűrzavar uralkodott, amelyből sok seb és gyilkosság 
eredt, végül pedig teljes lett a felfordulás: papok és főpapok a magukfajták 
ellen ragadtak fegyvert; engesztelhetetlen harc dúlt.

Félreérthető, hogy a pápák apostoli székhelyének egészen a válságig 
Rómát tünteti fel Izidor. Valóban ez a város volt a pápaság megszokott köz-
pontja, de V. Kelemen (1305−1314) – aki megválasztása után el sem hagyta 
Franciaországot – még 1309-ben Avignont tette meg székhelyévé, és a Kúria 
1377-ig ott is maradt.64 Némiképp félrevezető emellett úgy ábrázolni a szkiz-
mát, mintha egyszerre három pápa támadt volna egy helyett. Az avignoni és 
római pápaság küzdelme közepette 1409-ben a két pápa bíborosai egyetemes 
zsinatot hívtak össze Pisába, ahol sor került V. Sándor megválasztására, illet-
ve az avignoni és a római főpapok letételére. Ám azok ezt nem fogadták el, így 
ez a jó szándékú lépés vezetett a még súlyosabb megosztottsághoz.65

Az áldatlan állapotok közepette a metropolita szerint Isten kereste a probléma 
megoldására alkalmas szolgáját, azt Zsigmond személyében találva meg. 
Ő isteni sugallatra elhatározta az egyház egységének helyreállítását, és – görög 
közmondással élve – „egész lábbal” (ῳ ,   )66 munkához látott.

A megoldás útján a királyok és fejedelmek meggyőzését tekintette az első lé-
pésnek. Követei útján először Franciaország, Írország, Anglia és a Brit-szigetek 

61  Hunger−Wurm 1996. 157/115.
62  Hunger−Wurm 1996. 157/118−119.
63  Hunger−Wurm 1996. 157/123.
64  Heussi 2000. 247.
65  Heussi 2000. 255.
66  Hunger−Wurm 1996. 158/135.
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uralkodójával tárgyalt, majd Ibéria és a mindenfelé található országok fejedel-
meivel, az egyház újraegyesítésére buzdítva őket. Ezután nem sereget vagy 
szolgahadat vett maga mellé, hanem „szárnyaló sasként a földkerekség végső 
határaiig repült” (        
)67, mindenkit meggyőzve arról, hogy jó az egyetértés és a béke, 
de még jobb az egyház egyetértése és békéje, majd nagy zsinatot hívott össze 
Konstanzba.

Mint megtudjuk, a zsinat megszavazta mindhárom pápa letételét, majd 
sikeresen megválasztotta a posztra legalkalmasabb személyt (V. Mártont 
nem említi név szerint Izidor). Az egyházszakadás megszüntetésének valóban 
hatalmas teljesítményét a beszéd az athéniak marathóni győzelméhez, 
az összes görögök Xerxés feletti tengeri és szárazföldi diadalaihoz, illetve 
Alexandros és Kyros győztes csatáihoz méri. Annyiban nagyobbnak is 
mutatja a császár sikerét, amennyiben azok testekkel testeket győztek le, míg 
Zsigmond szellemmel és lélekkel győzte le „azt a nagy asszír szellemet” ( 
   …).68

Harc a huszitákkal

A római egyház egységét újra megteremtő konstanzi zsinat a német 
királynak nem csupán sikert és elismerést hozott, hanem egy olyan másfél 
évtizedig elhúzódó válságot is teremtett, amelynek a Luxemburg família 
lett az egyik fő kárvallottja. A hitbeli zavarok tisztázása jegyében ugyanis 
elítélte John Wyclif és Husz János tanításait. A zsinatra Huszt személy 
szerint is megidézte. Miután tanait nem volt hajlandó visszavonni – dacára 
annak, hogy Zsigmond menlevelet adott neki, és az utolsó pillanatig 
megpróbálta megmenteni az életét – 1415. június 16-án kiszolgáltatták 
a világi hatóságoknak, amely a máglyahalált jelentette.69

Az esemény hatalmas felháborodást váltott ki a cseh lakosság körében, 
amelyet IV. Vencel csak nehezen tudott lecsillapítani. Amikor Vencel 1419-ben 

67 Hunger−Wurm 1996. 158/144−145. Zsigmond mozgékonyságának egy sas az  
(a lakott világ) határai közötti szárnyalásához hasonlítása egy késő antik – a Kr. u. IV. századra 
visszamenő – hagyomány XV. századi példája. Hunger−Wurm 1996. 151.

68  Hunger−Wurm 1996. 159/158. A Sátán e megnevezése nem egyedi a bizánci kul-
túrában, példának okáért a híres Suda-lexikon is feljegyezte ezt a nevét (Suda III. 253). 
Hunger−Wurm 1996. 175.

69  Adriányi 2001. 256.
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elhunyt, Zsigmond megkísérelte elfoglalni a trónt, de a csehek fellázadtak. 
Egészen 1434-ig harcok dúltak mind Csehországban, mind a  környező 
területeken.

A vizsgált  a kérdést más színben láttatja, mint a modern tör-
ténetírás. A válság okozójának itt is az Ördögöt mondja, aki arra ösztönöz 
egyeseket, hogy furcsa és az egyház számára újszerű tanokat vezessenek be, 
s általuk terjeszti ezeket a nézeteket. A csehek nagy és népes nemzete is az új 
tanítás hívéül szegődött, eltávolodva Istentől és a „latinok egyházától”. A baj 
helyrehozatalára Isten ismét Zsigmondot használja fel, aki először követek 
útján próbálja meggyőzni a cseheket (), császárhoz illő szelídség-
gel és – újabb görög közmondással élve – „minden kötelet meghúzva” ( 
 ).70

Mivel azonban ők nem engedtek, az új tanok pedig már máshol is 
elkezdtek feltünedezni, a császár Mózes példájára felbuzdulva fegyvert 
ragadott ellenük, és hadvezéri okossággal () rájuk törve sok éven 
át viaskodott velük, végül szorult helyzetbe hozva őket. Sőt a beszéd idején 
már Prága () nevű fővárosukat átadni jöttek hozzá, egész vezető 
rétegük meghódolt − már majdnem a köznép is. De kisvártatva ennek is 
be kell következnie, mivel Zsigmond kemény harcot vív velük, és minden 
oldalról szorongatja őket. Világos ugyanis, hogy aki e nép vezető rétegét 
meghódolásra bírta, az az egész népet – amely olyan vallásos () lesz, 
mint volt – képes visszavezetni az egyházhoz.

Mindenekelőtt az tűnik fel, hogy a szóhasználat alapján Izidor vitatja 
az eretnekek vallásosságát. Ezt magyarázza a kor mentalitása, ugyanakkor 
a hallgatóság vélelmezhető érzékenysége is. Utóbbit a hitbuzgóság mellett 
az  is indokolhatta − és ez nem jelenik meg a huszitizmussal foglalkozó 
részben − nevezetesen a birodalmi, illetve keresztes és magyar erők 
sorozatos vereségei a huszitákkal szemben. Az 1420-as keresztes hadjárat 
kudarca után 1422-ben is legyőzték, sőt 1428, 1430, 1431, 1432, és 1433 
folyamán is betörtek a  Felvidék nyugati területeire.71 A dicsőítő beszéd 
műfajával a katonai kudarcok taglalása nem lenne összeegyeztethető, 
helyettük a kitartó küzdelmet, végül pedig a küszöbönálló sikert taglalja 
a görög metropolita.72

70  Hunger−Wurm 1996. 159/173.
71  C. Tóth 2009. 92.
72  Hunger−Wurm 1996. 151.
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Érdekes, hogy a kelyhesek táboritákkal szembeni döntő győzelmét hozó 
lipanyi csatát (1434. május 30.)73 ekkorra (június 24.) már megvívták, de 
Izidor úgy tűnik, nem tud róla. Ha tudomással bírna a győzelemről, akkor 
biztosan megemlítené az uralkodó nagyobb dicsőségére. Mindez a korabeli 
információáramlás sebességét is jól mutatja.

Zsigmond, az ideális uralkodó

A huszita háborúk elbeszélésének lezárásával Izidor saját jelenéhez érkezett. 
A kronologikus elbeszélést tehát nem folytathatja, más módon kell folytat-
nia. A hatodik egységben erre remek megoldást talált azzal, hogy az újdonsült 
nyugati imperátort a hagyományos bizánci császári erények megtestesítője-
ként mutatja be.

Az ideális  (császár) képe alapvetően a Platón által megfo-
galmazott négy fő erényen alapszik. Ezek a bátorság (), a bölcses-
ség (), a józanság vagy megfontoltság () és az igazságosság 
().74 A négy erény jegyében Zsigmond minden téren megnyilvánu-
ló emberi nagysága után elsőként szellemi pallérozottsága és ragyogó elméje 
a magasztalás tárgya. Ezt követi bátorságának felidézése.

Költői kérdésként hangzik el, hogy vajon egy ilyen okos és bátor férfiú nem 
vagy csak alig szerette az igazságot? A válasz természetesen nem, sőt ehhez 
végletekig ragaszkodó fejedelemként jelenik meg a császár. Hiszen amint 
a próféta mondja: „szeretted az igazságot és gyűlölted a törvénytelenséget” 
(…   )75, mert az igazságosság 
„Isten mellett ül” (  ῷ ).76 A biblikus idézetek gyakori alkal-
mazása a bizánci irodalom egy másik jellemző vonása. Ezt jól tükrözi a vizs-
gált részlet.

Az igazságosság azért olyan fontos, mert e nélkül a hatalom puszta zsarnokság 
lenne, nem több. Ezután maga Izidor veti fel a kérdést, hogy az eddig említett 
három erény gyakorlása közepette elfeledkezett-e az uralkodó a többiről. Itt 
a német-római császár mértékletességének bemutatását várnánk, de helyette 
Zsigmond hihetetlen munkabírása, az államügyek lelkiismeretes intézése, 
a  népeiről való gondoskodás kifejtése következik. Lehet, hogy a követség 

73  Mályusz 1984. 100.
74  Hunger−Wurm 1996. 151.
75  Hunger−Wurm 1996. 160/200–201; Zsolt 45 (44),8. 
76  Hunger−Wurm 1996.160/201–202; Bölcs 9,4.
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előtt is ismeretes volt tárgyalópartnerük kicsapongó életvitele, emiatt – 
elkerülendő a durva hazugságot – a mértékletességhez legközelebb álló valós 
erényét helyezte Izidor előtérbe, bár ez csak feltételezés.77

Muszlim veszély és felhívás keresztes hadjáratra

Izidor azzal zárja Zsigmond tetteinek méltatását, hogy inkább csak utalt rá-
juk, hiszen ha mindet el akarná beszélni, arra könyvek, beszédek, és még 
sok-sok nap kellene. Bátorkodik azonban rátérni arra, amit már a beszéd ele-
jén említett, vagyis arra, ami a császár lelkével rokon, de még nem volt ideje 
megvalósítani. Ezért buzdítja, hogy valósítsa meg, amit mondott.

Ez a rejtélyes utalás a történelmi háttér ismeretében egyértelműen 
a  törökellenes keresztes hadjáratra értendő, amelyet a magyar király már 
hosszú ideje ígért Konstantinápolynak. Ugyanakkor ez éppoly egyértelművé 
válik a beszéd továbbolvasása során. Mint azt a metropolita leszögezi, a régi és 
a kortárs tudomány is három részre osztotta a világot: Líbiára (Afrika), Ázsiára 
és Európára. Utóbbi kettőre félelmetes harc vár. Ha Isten megadja a császárnak 
megvívni e küzdelmeket, az égig érő diadaloszlopként fog magasodni, 
felülmúlva az egyiptomi piramisokat és Babilon falait is – az antik örökség 
jelenlétének újabb példája – és minden más himnuszokban megénekelt művet.

Európa ugyanis keresztény ellenőrzés alatt áll, csak egy kis része jut 
a „hitetleneknek”, miközben Ázsia igen nagy és hatalmas „istentelen” népek 
hazája, bár jelentős keresztény királyságok is találhatók benne. Izidor szerint 
a pogányok legfőbb törekvése a kereszténység eltörlése a föld színéről, ezért 
folyamatos harcban állnak velük. Az összes létező keresztény uralkodó közül 
pedig ki lehetne méltóbb a legyőzésükre, mint Zsigmond császár?

Övé ugyanis egyfelől a császári méltóság, amelynek feladata, hogy 
rárontson a barbárokra, hatalma alá hajtsa őket, engedelmes keresztényekké 
tegye vagy a csodák erejével lebilincselje őket.78 Egyfelől tehát keresztényi 
kötelessége ez az uralkodónak, másfelől a leghatalmasabb világi méltóság is 
erre kötelezi. De ki másnak is lehet meg a kellő méretű hadserege, az ehhez 
szükséges merészsége, harci tapasztalata? Zsigmondot a hadtudományban is 
legbölcsebbnek mondja, bár ez közelebb állt a megszólított vágyaihoz, mint 
a valósághoz, ugyanis nem bizonyult rátermett hadvezérnek.

77  Hunger−Wurm 1996. 151.
78  Ismét a császári ideológia egyik jellemző panele kerül elő.
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A metropolita hangot ad azon felfogásának, hogy a császárnak bizonnyal 
nincs hőbb vágya, mint a keresztény hit ellenfeleinek legyőzése. Ha pedig Isten 
megadja neki, hogy véghezvigye ezt az elhatározását, akkor olyan hírnévre 
tesz majd szert, amely Homéros szerint sosem múlik el: „amíg a víz folyik és 
a magas fák zöldellnek” (        ).79 
Úgy véli tehát, hogy ha erre a dicső feladatra emlékezteti az uralkodót, akkor 
kellemes örömet okoz. (Hiszen úgyis mindig erre emlékszik.)

A szkizma felszámolásának reménye

Az utolsó rész a bázeli zsinat egyik fő feladatának számító kérdéssel foglalko-
zik, amely a keresztes hadjárat előfeltételének tekinthető: az 1054-ben beállott 
szkizma megszüntetésével. Ez az ortodox fél számára volt nehezebb, mivel 
a két egyház szokásait és dogmatikáját tekintve mindjobban elkülönült egy-
mástól, az adott helyzetben pedig elsősorban nekik kellett volna engedniük 
hitelveikből és szokásaikból. A jobb alkupozíció érdekében különösen érde-
mesnek tűnt megnyerni maguknak Zsigmondot, aki Bizánccal a korábbi év-
tizedekben is jó viszonyt tartott fenn.

Izidor a Gonosztól származó viszály fokozatos elhatalmasodásával magya-
rázza a beállott szakadást. Szerinte olyanná lett általa Krisztus egyháza, mint 
amikor egy városban két erős vár lövi egymást. Lázadás és zűrzavar tör ki. 
Ám már ennek orvoslását is küszöbön állónak látja, hiszen maga Zsigmond 
hívott össze egyetemes zsinatot a probléma megoldására.80

Reméli is, hogy e gyönyörűséges művet beteljesítheti az uralkodó. Beszédét 
pedig azzal zárja, hogy ezt az ajándékot kívánta adni, amely sokkal csekélyebb 
ugyan a császár uralma, művei és tettei magasztos voltánál, de erejéből ennyi-
re tellett. Fogadja jóindulattal, mert – mint mondják – Isten is azt szereti, amit 
erejéhez mérten tesz az ember.

Összefoglalás

Izidor beszéde Zsigmondhoz igen sajátos történeti forrás. Egyfelől jellegze-
tes bizánci  , másfelől viszont több is annál. A hízelgés 
mázát lehántva kibontakozik belőle az, hogy egy bizánci érsek hogyan látta 

79  Hunger−Wurm 1996. 162, vö. Homéros: Iliás, XIII. 109 és V. 241.
80  Ebben téved Izidor, ugyanis ez a pápa hatásköre volt.
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a nyugati keresztény világ vezető uralkodóját, mit tartott fontosnak megem-
líteni, hogyan szabta személyére szónoklatát a műfaj kínálta lehetőségek kö-
zött. A szöveg már csak ezért is számot tarthat az érdeklődésre.

Jelentős a mű forrásértéke is. Nem csupán egy ősi retorikai hagyomány ko-
rabeli továbbélését lehet jól tanulmányozni rajta, hanem sajátos adalékokkal 
szolgálhat Luxemburgi Zsigmond uralkodásához is, új kérdéseket vetve fel. 
Ezek tisztázáshoz további kutatás szükséges, amely remélhetőleg válaszokkal 
is tud majd szolgálni.
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Isidore of Kiev’s speech in Ulm, 1434

My study’s topic is the encomium which Isidore of Kiev (Isidóros), Byzantine 
Metropolitan told Sigismund of Luxemburg, Holy Roman Emperor in Ulm, 
on 24 June 1434. After a short introduction I deal with the life of Isidore and 
the historical situation, and then I describe the Byzantine genre of encomium 
and its traditions. Later I examine how the genre’s characteristic features are 
present in the speech and I analyze the text as a historical source. I try to show 
to what extent the prosphonema of Isidore supports our previous knowledge, 
and what kind of dangers it holds for the researchers. The speech suits its gen-
re very well, and shows a good picture about how a 15th century Byzantine 
prelate saw the most important ruler of the western Christian realm, which 
merits of Sigismund were important for him to mention, and how he applied 
his message to the emperor’s person.



Kádár Zsófia

A jezsuita kollégium mint intézmény 
fejlődése a XVII. század elejéig

Kevés nemzetek feletti intézmény működése fonódott össze olyan szorosan 
Magyarország kora újkori történetével, mint a jezsuita rendé. A jezsuiták 
hazai tevékenységének jól elkülönülő, XVI. századi „hőskorára” vonatko-
zó forrásfeltáró és -feldolgozó munka a múlt század második felében vég-
zett kutatásoknak köszönhetően jó alapot biztosít működésük kezdeteinek 
megismeréséhez.1 

A későbbi történetükről alkotott összkép azonban – a jóval nagyobb forrásbázis 
és a feltárásra váró részletek miatt – sokkal töredékesebb. Az intézményrendszerük 
gerincét alkotó kollégiumi hálózat magyarországi kiépülése és tevékenységének, 
jelentőségének feltárása is további kutatásokra szorul. A  témában megjelent 
újabb munkák általában egy-egy intézmény egy-egy időszakának feltárását és 
összefoglalását vállalják, és ezzel nagyban hozzájárulnak a  majdani összkép 
megrajzolásához.2 Fontos alapot jelentenek a főleg a XIX−XX. század fordulóján 
napvilágot látott gimnáziumtörténeti feldolgozások is, amelyek – különböző 
színvonaluk ellenére – az eseménytörténet és a legfontosabb források feltárásával 
nagy segítséget jelentenek a további munkához.3

A jezsuita kollégium intézményének kiformálódása a rend korai 
történetének egyik legérdekesebb kérdése. Intézményi szempontból jelentős 
hatással volt a társaság későbbi tevékenységére, a súlypontok ki-, illetve 
átalakulására, a rend „koldulórendi” profiljának egyre inkább „tanítórendi” 
arculattá való formálódására. Ez a folyamat, amely nagyrészt a XVI. századra 
esett, a társaság hazai terjeszkedési stratégiájára is döntő hatást gyakorolt. 

1  A közelmúlt jezsuita rendtörténeti munkásságáról lásd Molnár 2007.
2  Az újabban megjelent kollégiumtörténeti tanulmányok közül példaként említem: Dénesi 

1998, Dominkovits 2002, Lukács–Molnár 2009, Kádár 2011.
3  A századfordulós összefoglalók közül a teljesség igénye nélkül: Horváth 1895, Pacher 

1895, Acsay 1901, Blanár 1913, Schwartz 1935, Kuczogi 1936.
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Magyarországon ugyanis kezdettől fogva kulcsszerepet játszott a  jezsuiták 
oktatási tevékenysége – természetesen a missziós és lelkipásztori küldetéssel 
szorosan összekapcsolódva. Kollégiumalapításaik tárgyalásakor leggyakrabban 
a speciális feltételek, a magyar jogi szabályozások, a kedvezőtlen vallásfelekezeti 
viszonyok vagy a főúri, főpapi szerepvállalás kerül előtérbe mint az intézmények 
létrehozásának és működésének feltételeit meghatározó tényezők. 
E szempontok mellett a kollégiumi forma kialakulásának megismerése lehetővé 
teszi a hazai fejlődésnek a jezsuita rendre jellemző nemzetközi viszonylatban, 
szűkebben véve pedig a Magyar Királyság területét is magában foglaló osztrák 
rendtartomány kereteiben való vizsgálatát. A jezsuita kollégium intézményének 
létrejöttéről és jellemzőiről Lukács László, a társaság rendtörténetének 
és oktatási tevékenységének kiváló ismerője írt egyik igen jelentős (latin 
nyelvű) tanulmányában.4 Munkájának összefoglalása és a magyar jezsuita 
intézményfejlődés szempontjából történő értelmezése újabb szempontokkal 
szolgál a korabeli hazai kollégiumalapítások történetéhez.

A jezsuita kollégium létrejötte és fejlődése Loyolai Szent Ignác életében

A jezsuita kollégium intézményének létrejötte Loyolai Szent Ignác és 
az alapító atyák 1539. évi döntésére megy vissza. Ekkor ugyanis új rendtagok 
felvételét határozták el, de mivel hite és tanultsága alapján alkalmas felnőttet 
alig találtak, a fiatalabbak számára is lehetőséget biztosítottak a társasághoz 
való csatlakozásra. Az újonnan felvettek között tehát kezdettől fogva jelen 
voltak a még tanuló ifjak, akiket a rendalapítók saját tapasztalataik alapján 
híres egyetemekre küldtek. A magukat koldulásból fenntartó rendtagok 
tudatában voltak annak, hogy az ifjak ezt az életformát csak tanulmányaik 
rovására tudnák megvalósítani. Ezért határozták el, hogy a neves 
egyetemek mellett olyan kollégiumokat hoznak létre, amelyek a rendtag 
diákok lakóhelyéül szolgálnak tanulmányi éveik alatt. A társaság alapvető 
intézményformájának szánt domus professák (elsősorban a négyfogadalmas, 
főképp lelki(pásztori) tevékenységet folytató rendtagok házai) mellett tehát 
már az Institutumot magában foglaló 1540. évi pápai megerősítő bullában 
is szerepelt a kollégium mint a rendbéli diákok lakhelyéül szolgáló, állandó 
jövedelemmel (vagy birtokokkal) rendelkező intézmény.5

4  Lukács 1960, Lukács 1961. Lukács tanulmányának tudtommal eddig magyarul csak na-
gyon rövid kivonata született: Molnár 2007, 52–53.

5  Lukács 1960. 191–192. III. Pál pápa 1540. szeptember 27-én kelt, Regimini militantis 
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A középkori hagyományoknak megfelelően az egyetemek mellett 
a  különböző nemzeti diákközösségek (nációk) vagy szerzetesrendek 
a XVI. században is külön kollégiumokat tartottak fenn, amelyek szervezetileg 
az  egyetemtől függtek, és leggyakrabban pusztán a diákok lakóhelyéül 
szolgáltak. Ezzel szemben a pápai bulla kimondta, hogy a jezsuita kollégiumok 
az egyetemektől szervezetileg függetlenek, és csak a társaság diákjai lakhatnak 
bennük. Az Institutio rendelkezéseit pontosította és kiegészítette az 1541. évi 
Rendalkotmány (Constitutio), amely szerint a kollégiumokban nem lehet 
előadásokat tartani, és az ott lakók – nehogy a tanulmányaik rovására menjen 
– ne végezzenek papi szolgálatot.6

A kollégium eredeti formájában tehát gyökeresen eltért attól, amit a későb-
biekben a jezsuita rendben általánossá váló, inkább közoktatási feladatokat 
végző intézménytípus képviselt. Ezt a kezdeti kollégiumtípust Lukács „első tí-
pusú” kollégiumnak nevezi. Ilyen kollégiumok alapításának szükségességéről 
szólt a Fundación de collegio című dokumentum, amelyet Rómában az első 
általános rendfőnök megválasztására 1541-ben összegyűlt rendtagok adtak 
ki. A rendelkezés a kollégiumok számára követendő elvekről, illetve jellem-
zőikről, belső életükről és alapvető céljaikról szólt, elsődleges feladatukként 
pedig a diákok tanulását és erkölcsi nevelését tűzte ki – ezzel első ízben rög-
zítve a társaság nevelési elveit; a tanulmányok természetfeletti célját, ezáltal 
mások üdvösségre vezetését.7

Miután meghiúsult az ignáci elképzelés, hogy a párizsi egyetem mellett hoz-
zák létre a társaság központi kollégiumát, végül III. (Kegyes) János portugál 
király jóvoltából létesült a jezsuiták első kollégiuma 1540-ben Coimbrában, 
amely szinte az egyetlen sikeres alapítás volt a tisztán „első típusú” kollé-
giumok közül.8 A kollégiumok felállítására vonatkozó döntést azonban nem 
követte gyors alapítási hullám. Az 1544 végéig megkezdett hét kollégium mű-
ködésének feltételei sem voltak megfelelően biztosítva: állandó jövedelem híján 
– a rendalapítók szándékával ellentétben – nagyrészt alkalmi adományokból, 

Ecclesiae kezdetű apostoli levele fogadta el a jezsuita rend első Institutumát. Kiadását lásd 
Institutum I. 3–7. Magyar fordításban lásd Rendalkotmány 23–34.

6  Lukács 1960. 193. Ez a kitétel azonban nem jelentett szigorú tilalmat. A Rendalkotmány 
szövegét lásd Institutum II. Magyar fordítását lásd Rendalkotmány 39–230.

7  Lukács 1960. 193–194.
8  Lukács 1960. 194–195. Az alapítás 1547-ben fejeződött be egy pápai bulla elnyerésével, és 

addigra már az intézmény működése is biztosítottá vált több alapítványtételnek és javadalom-
adományozásnak köszönhetően.
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alamizsnából tartották fenn magukat. Emiatt a tanulók száma is alacsony ma-
radt, ellátásuk pedig továbbra is a társaságot terhelte.9

Ezeket a nehézségeket tükrözték a német területre küldött Claude Jay10 
páter tapasztalatai is, akinek felismerései már a későbbi fejlődési irányt 
vetítették előre. Beszámolója szerint a német főpapok ugyan szimpatizálnak 
a kollégiumi intézmény gondolatával, de olyan alapítást nem akarnak 
támogatni, amelynek működésébe nincs beleszólásuk – érthetően inkább 
saját egyházmegyés papok nevelésére alapítanának kollégiumokat. Jay páter 
javaslata szerint a társaságnak érdemes volna felvállalnia a világi papképzés 
feladatát. Az egyetemeken tanító rendtagok így a társaságot szélesebb körben 
ismertebbé tehetnék, és ez jezsuita hivatásokat is eredményezhetne. Az új, 
főpapi alapítású, de jezsuita segítséggel induló papi szemináriumokban pedig 
idővel a rendtag diákok kerülhetnének többségbe, így az alapítás a társaság javát 
is szolgálná.11 A kollégiumok átalakulása tehát napirenden volt, a tapasztalatok 
és észrevételek pedig fokozatosan az oktatás és nevelés, illetve az apostolkodás 
(azaz lelkipásztorkodás, hitoktatás) vállalása felé mozdították el a jezsuitákat.

Maga a rendalapító is rugalmas volt a formálódó kollégiumi intézménnyel 
kapcsolatban. 1545-ben a padovai egyetem mellett működő jezsuita kollégiumból 
érkező panaszok (az, hogy az egyetemi előadások rendszertelensége és ritkasága 
akadályozza a hallgatók előmenetelét) már arra indították Ignácot és segítőjét, 
Diego Laínez12 pátert, hogy az 1541. évi szabályozást újragondolva engedjék 
meg a kollégiumokban való tanítást, ugyanis ez a diákoknak a tanulmányaik 
gyorsabb befejezését tette lehetővé az egyetemi előadásokat kiegészítő órák 
révén. Ez a változás más itáliai és portugáliai intézményekben, többek között 
Coimbrában, sőt német területeken, például Kölnben is megvalósult.13

A kollégiumalapítással kapcsolatos 1541. évi szabályozás megváltoztatását 
sürgette Borgia Ferenc (Francisco Borgia) gandiai őrgróf is. Ő ugyanis, miután 
a valenciai egyetem mellett hagyományos jezsuita kollégiumot alapított, kérte 
a társaságot, hogy az egyetemmel nem rendelkező Gandia városában is hasonló 

9  Lukács 1960. 195.
10  Claude Jay (1500–1504k.–1552) itáliai jezsuita, a társaság egyik alapító tagja. Itáliában és 

német területeken tevékenykedett, részt vett a társaság szervezeti kérdéseit érintő korai viták-
ban, valamint a trienti zsinaton is. Életére lásd Diccionario III., s. v. Jay.

11  Lukács 1960. 195–197.
12  Diego Laínez (1512–1565) spanyol jezsuita, a második általános rendfőnök (1556–1565). 

Életére lásd Diccionario II., s. v. Generales II., valamint Gyenis 1935. 10–13.
13  Lukács 1960. 197–199.
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alapítást tehessen, hogy alattvalói a jezsuiták segítségével megismerhessék és 
jobban megélhessék a keresztény hitet. Az 1546-ban felállított kollégiumban 
vállalta fel először a társaság az apostolkodás új formáját: a nyilvános oktatást. 
A következő évben főiskolai rangra emelt intézményben jezsuita professzorok 
tanítottak, az iskola pedig nyitott volt a külsős diákok előtt is.14

Hasonló irányba terelte az intézményfejlődést a szicíliai Messina városának 
a rendalapítóhoz 1547-ben küldött levele is, amelyben öt-öt jezsuita tanárt és 
diákot kértek, akiknek ellátását annak fejében akarták vállalni, hogy iskolát mű-
ködtetnek a városban. Ignác, felmérve a kérés újszerűségét és jelentőségét, már 
a következő évben elküldte a nagy gonddal kiválogatott rendtagokat. Az alapí-
tást az 1550-ben Messina városával kötött szerződés tette teljessé, amely írásba 
foglalta az új iskola oktatási rendjét. A szerződés szerint a grammatika tanításá-
ra három, a humaniorák oktatására egy, a retorika, a görög nyelv, a héber nyelv 
és a matematika tanítására egy-egy, a logika és a filozófia oktatására összesen 
négy, teológia előadására pedig három professzort küld a társaság. Ennek fejé-
ben a város fenntartja a jezsuita kollégiumot, és állja a rendbéli tanulók tanít-
tatásának költségeit a társaság szokása szerint. A szerződés kompromisszumot 
tükröz: a jezsuitáknak az új kollégium fiatal rendtagjaik szemináriumaként ju-
tott fontos szerephez, a város számára a nyilvános oktatás volt elsődleges.15

A gandiai és messinai kollégiumok, illetve az azokban működő nyilvános 
(fő)iskolák a társaság új oktatási koncepcióját vetítették előre: a cél ezekben 
az intézményekben már nemcsak a jezsuita diákok oktatása, hanem az új 
apostolkodás, az ifjúság nevelése lett. A jezsuiták felismerték, hogy a tanítással 
közigényt tudnak kielégíteni, és ez missziós küldetéstudatuktól, céljaiktól 
sem idegen. Tulajdonképpen a kollégiumokról alkotott eredeti elképzelésük 
jelentette az elvi alapot arra is, hogy iskoláikat ingyenesen látogathatóvá 
tegyék. A rendalapító mindezt látva egyre erősebben kezdte szorgalmazni 
a közoktatás eszméjét.16

A közoktatási feladat rövidesen a társaságra vonatkozó pápai bullákban is 
megjelent. A rend egész életét szabályozó, 1549. október 18-i bulla megerősí-
tette a jezsuiták kiváltságait, és az általános rendfőnöknek megengedte, hogy 
a teológia és más tudományágak tanítására alkalmas rendtagokat küldhessen 
ki. Mivel a bulla ezt a jogot nem kizárólag saját rendtagjaik oktatására vonat-

14  Lukács 1960. 199–201.
15  Lukács 1960. 202–208.
16  Lukács 1960. 210.
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kozóan mondta ki, (Lukács értelmezése szerint) rejtetten a nyilvános oktatás 
engedélyezését is magában foglalta. Az egyetemektől független kollégiumok 
alapítását egy újabb pápai bulla engedélyezte 1550-ben.17 Eszerint a társaság 
bárhol, bármilyen alkalmas helyen alapíthat felajánlásokból (alapítványokból) 
fenntartott kollégiumot. A szöveg elsősorban a társaság saját diákjainak kollé-
giumairól szól, de nem zárja ki, hogy az alapítási jog más intézményeikre (pél-
dául a külsős hallgatók számára létrehozott iskolákra) is kiterjedjen.18

A jezsuita renden belül később nagy vitákat váltott ki a kollégiumok 
fenntartásának kérdése, egyesek ugyanis a szerzetesi szegénységi fogadalommal 
összeegyeztethetetlennek tartották, hogy a rendtagok napi alamizsna helyett 
biztos bevételekkel rendelkező intézményekben éljenek. A kollégiumok 
fenntartására vonatkozó eredeti (1540. évi) rendelkezést – hogy azokat valamiféle 
biztos jövedelmek vagy birtokok tartsák fenn – az 1550. évi bulla sem változtatta 
meg. A jövedelmeket eszerint nem a rendtagok kapták, hanem azt a „tanulók 
hasznára” kellett fordítani. Később ez a kitétel azért robbantott ki nagy vitát, mert 
nem tette egyértelművé, hogy a társaság saját diákjainak vagy a külsős tanulóknak 
hasznára is fordíthatóak-e a kollégiumi bevételek. Lukács – a Rendalkotmány 
IV. 7. 3. pontja szerint – amellett foglal állást, hogy a bevételek mindazok javára 
fordíthatók, akik a kollégium közjavát szolgálják, vagy ott tanulnak.19 A gyakorlat 
egyébként ennek az értelmezésnek a megvalósulását igazolta.20

A kollégium intézményéről és típusairól kibontakozó vita főbb csomópontjait 
a bevételek felhasználásának, a közoktatási tevékenység felvállalásának, illetve 

17  A III. Gyula pápa által 1550. júl. 21-én kiadott Exposcit debitum kezdetű apostoli levél a je-
zsuita rend működésének Institutumát újra meghatározta, szövege nagyrészt III. Pál bullájával 
egyezik. Vö. Rendalkotmány 23–34.

18  Lukács 1960. 210–211. Ezeket a változtatásokat a messinai egyetem példája is szükségessé 
tette, amely gyakorlatilag teljesen új egyetemalapítást jelentett.

19  „Hivatásunknak igen lényeges sajátossága, hogy semmi anyagi juttatást nem fogadunk el 
az Institutumunk szerint embertársaink segítésére vállalt lelki szolgálatainkért. Ezért ne fogad-
junk el olyan kollégiumi alapítványt, amely a Társaságot arra kötelezné, hogy szónokot, gyónta-
tót, vagy valamilyen teológiai előadót állítson. Igaz ugyan, hogy a méltányosság és a hála arra ösz-
tönöz, hogy nagyobb igyekezettel végezzük az említett, Institutumunknak sajátos szolgálatokat 
azokban a kollégiumokban, amelyeket nagyobb áldozatkészséggel és odaadással alapítottak, de 
mégse fogadjunk el olyan kötelezettségeket vagy feltételeket, amelyek eljárásmódunk őszinteségét 
akadályoznák. Ez az eljárásmód abban áll, hogy ingyen adjuk, amit ingyen kaptunk. El szabad 
azonban fogadni olyan alapítványokat, amelyeket az alapítók szeretete az Isten dicsőségére azok-
nak a fenntartására szokott adni, akik a kollégium közös javát szolgálják, vagy annak érdekében 
végzik tanulmányaikat” Rendalkotmány 128. Vö. Institutum II. 68–69. (Constitutio IV. 7. 3.: De 
scholis collegiorum Societatis).

20  Lukács 1960. 213–214.
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a kollégiumokban nevelendő jezsuita rendtagok számának kérdései jelentették. 
A társaság működését meghatározó Rendalkotmány rendelkezései (illetve 
azok eltérő értelmezései) szolgáltak kiindulópontul a vitázó felek számára.21 
A  Rendalkotmány IV. 11. 1. része szerint a nyilvános iskolák „nem csupán 
rendtagjaink, hanem még inkább a külsősök tudományos és erkölcsi épülésére” 
kell, hogy szolgáljanak.22 Ez a pont a nyilvános iskolák elterjedésével állt 
összefüggésben, amelyeknek száma már Ignác halálakor meghaladta az eredeti 
értelemben vett („első típusú”) kollégiumok számát.23 Az ezt a  szakaszt 
figyelmen kívül hagyók viszont éppen a Rendalkotmányra hivatkozva 
állították, hogy a kollégiumok bevételeit csupán a jezsuita diákok javára szabad 
felhasználni. E félreértés jól tükrözte a jezsuita kollégium intézményének 
XVI. századi fejlődését meghatározó kettősséget.

Amint arra Lukács is többször utal, a jezsuita kollégiumoknak 
a  XVI.  században valójában három típusa különült el. Az „első típus” 
a fentebb említett legelső forma, amelyben kizárólag a társaság tanuló tagjai 
lakhatnak, biztos jövedelemmel rendelkezik, és egyetemek mellett jön létre 
mintegy a  jezsuita rendtagok szemináriumaként. Ez a típus nem terjedt el; 
gyakorlatilag egyetlen, tisztán „első típusú” kollégium sem tudott tartósan 
fennmaradni. A  „második típus” részben a rendtagok, részben a külsősök 
számára jön létre, de a rendtagok érdekeit inkább szolgálja, mint a külsősökét 
– azaz a rendtagok szemináriuma egy nyilvános iskolával kiegészítve. 
A „harmadik típusú” azonban olyan kollégium, amely elsősorban a külsősök 
javát szolgálja nyilvános iskolájával (collegium externorum), de lehetnek 
benne rendtag diákok is.24 A „harmadik típusú” kollégiumokat általában 
addig „megkezdett” vagy „befejezetlen”, de valós kollégiumoknak tekintették, 

21  A Rendalkotmány (Constitutio) a jezsuita rend belső szabályzata, amelynek megírására, ja-
vítgatására a rendalapító utolsó éveiben igen sok időt szentelt, de végleges formáját csak 1556. évi 
halála után fogadta el az első általános rendi gyűlés (1558). Négy szövegváltozata ismert: a legré-
gebbi, „a” szövegváltozat 1548–50-ből, az 1550-ben Rómába hívott jezsuita atyák elé terjesztett 
„A” szövegváltozat, az Ignác példányaként ismert „B” szövegváltozat az alapító saját kezű javítá-
saival, valamint az 1558. évi, az első általános rendi gyűlésen elfogadott „C” szövegváltozat. Eze-
ket összevetve Lukács megállapítja, hogy a kollégiumtípusok megkülönböztetése rejtett formában 
már az „a” szövegváltozatban is szerepel. A későbbi változtatási javaslatok ellenére 1558-ban – Ig-
nác tekintélye miatt – az eredeti szövegváltozatot fogadták el. Vö. Lukács 1960. 215–223.

22  Lukács 1960. 220. „...non tantum ad nostrorum, sed magis etiam exterorum aedificationem 
in doctrina et moribus”. Vö. Rendalkotmány 136.

23  Lásd Lukács 1960. 242–243. oldalain található táblázatot az Ignác halálakor létező kollé-
giumokról.

24  Lukács 1961. 20.
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amíg nem tettek szert annyi jövedelemre, hogy abból ott helyben vagy más 
kollégiumban egy vagy több jezsuita diák taníttatását állni tudják.25

Lukács szerint a kollégiumok három típusa már a Rendalkotmányban is 
elkülönült, de az Ignác életének utolsó éveiben történtek is az „első típusból” 
a  „második”, majd a „harmadik típusú” kollégium felé való elmozdulást 
mutatják.26 Ezt a folyamatot tükrözi az első, kollégiumokról szóló jezsuita 
szabályzat, amelyet 1550-ben a Rendalkotmány megvitatására Rómába 
összegyűlt atyák alkottak meg, és amelyben valójában már nem is esik szó 
az „első típusú” kollégiumokról. A szabályzat ugyanis kétféle kollégiumtípust 
különít el: a rendtagok képzésére szolgáló, de nyilvános iskolával együtt 
működő kollégiumot, amelyben a rendtagok elsősorban tanulnak és nem 
oktatnak (ez a „második típusnak” felel meg), valamint a nyilvános iskolával 
ellátott, külsős diákok oktatását végző kollégiumot, amelyben a rendtagok 
elsősorban tanítanak és nem tanulnak (ez a „harmadik típusnak” felel meg). 
A szabályzat a kollégium és a rendház (domus professa) között is különbséget 
tesz: míg az előbbi a professus, azaz négyfogadalmas rendtagok lakhelye, akik 
elsősorban a lelkiekkel foglalkoznak, addig az utóbbi a tanulók képzését 
szolgálja, a jezsuita diákok kötelező tanulmányainak helyszíne.27

Az 1550 és 1552 közötti években több mint tíz, nyilvános iskolával együtt 
működő kollégium jött létre, amelyekben kezdetben a jezsuita diákok aránya 
volt nagyobb, ez az arány azonban fokozatosan eltolódott a külsős diákok 
javára. Ezt a folyamatot tükrözi az Ignác kérésére 1552-ben, Juan Alfonso de 
Polanco28 páter által összeállított dokumentum is, amely a kollégiumokkal 
kapcsolatban nem azt hangsúlyozta, hogy azok a társaság szemináriumai 
legyenek, hanem hogy nyilvános iskolákként működjenek. Másik fontos 
kitétele pedig az volt, hogy ahol domus professa létrehozására nincs lehetőség, 

25  Lukács mindvégig hangsúlyozza, hogy a „befejezetlen” kollégiumok is a Rendalkotmány 
alapján álltak, hiszen Ignác soha nem engedte volna meg egy ezzel ellenkező intézmény létre-
jöttét. A rendi tanulókat nem oktató kollégiumok teljes értékűek voltak, de tökéletesítésre szo-
rultak, vö. Lukács 1960. 244. 1573-ban például Everard Mercurian rendfőnök (1573–1580) is 
ebben az értelemben válaszolt az aragóniai rendtartomány kétségeire, és kifejtette, hogy azok 
a kollégiumok, amelyekben nincs rendtag diák, valódi kollégiumok, de a bevételek elégtelen vol-
ta miatt „befejezetlenek” vagy „megkezdettek”. Lukács 1961. 19.

26  Lukács 1960. 226.
27  Lukács 1960. 226–227.
28  Juan Alfonso de Polanco (1517–1576) spanyol jezsuita. Loyolai Ignác egyik legfonto-

sabb közvetlen munkatársa és titkára, a Constitutiones collegiorum összeállítója. Életére lásd 
Diccionario IV., s. v. Polanco.
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ott a kollégiumokban tartózkodó rendtagok lelki(pásztori) tevékenységet 
is folytathatnak – azaz átvehetik a domus professák bizonyos feladatait. Ezt 
az engedményt a társaság kénytelen volt megtenni, mert a kezdeti várakozások 
ellenére domus professák alig-alig jöttek létre. Viszont a kollégiumok sorában, 
1551-ben Ignác szándékának megfelelően megalakult a társaság központi 
kollégiuma, a Collegium Romanum. A példaértékűnek szánt intézmény célja 
a jezsuita nevelés szellemiségének továbbadása és terjesztése volt. A világ 
különböző tájairól érkező jezsuita diákokat tanulmányaik befejeztével vissza 
kívánták küldeni hazájukba, hogy ott kamatoztathassák és terjeszthessék 
a  Rómában tanultakat a jezsuiták javára. Emellett az új apostolkodás 
szellemében a Collegium Romanumban nyilvános oktatás is folyt, így a rend 
központi, példaértékű intézménye is nyitottá vált a külsős diákok számára.29

Életének utolsó éveiben maga a rendalapító is elkötelezett támogatója lett 
a nyilvános oktatást is vállaló kollégiumoknak. Ignác levelei szerint a kollégi-
umnak hármas célt kellett betöltenie: amellett, hogy az ifjúság tanítását szolgál-
ta, papi szolgálat (lelkipásztorkodás) és a jezsuita diákok képzésének helyszíne 
volt, ahol a legifjabb rendtagok felkészülhettek jövendő apostoli munkájukra. 
Ignác útmutatásai szerint lassan azok a kollégiumok is nyitottak nyilvános is-
kolákat, amelyek kezdetben csak a társaság diákjainak oktatására szolgáltak 
(például a bolognai, padovai, coimbrai kollégiumok). A jezsuita intézmény-
rendszerben megfigyelhető, a kollégiumoknak kedvező hangsúlyeltolódással 
Ignác kései levelezése is egybevág, amelyben a rendalapító – az eredeti elképze-
lésektől eltérő fejlődést látva – újabb domus professák felállítását nem sürgetve 
inkább a kollégiumalapításokat támogatta.30

A folyamat eredményeképpen 1550 és 1553 között annyi kollégium jött létre, 
különösen Itáliában, hogy a társaság nem tudta őket megfelelő számú rendtaggal 
ellátni. Ezért az új kollégiumok munkatársai túlzottan meg voltak terhelve, 
és sok fiatal jezsuita még tanulmányainak befejezése előtt tanítói szolgálatra 
kényszerült.31 Ignác és munkatársa, Polanco páter a nehézségek megoldására 

29  Lukács 1960. 230–231.
30  Lukács 1960. 232–237.
31  A Juan Alfonso de Polanco által írott La utilidad de multiplicar colegios kezdetű munka alkot-

ta a kollégiumok befogadásának elveiről kiadott szabályozás alapját. Ebben Polanco felsorakoztatta 
az új kollégiumalapítások mellett és ellen szóló érveket. A dokumentum előirányozta, hogy a biztos 
anyagi alappal rendelkező, alkalmas körülmények között működő kollégiumok fogadjanak annyi 
diákot, amennyit csak tudnak. Ahol azonban ez nincs biztosítva, ne siessenek a kollégiumalapí-
tással, amíg a megfelelő körülmények és eszközök nem állnak rendelkezésre. Nem szabad továbbá 
a kollégiumok számát mértéktelenül növelni, ugyanis ez oda vezethet, hogy a kellő tapasztalattal 
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adták ki az első rendelkezést az új kollégiumok befogadásának elvéről (1553). 
A  dokumentum a nyilvános oktatás hasznát és szükségességét nem vonta 
kétségbe, de kimondta, hogy a jövőben a kollégiumalapításoknak lassabban, 
megfontoltabban kell előrehaladniuk, hogy a jelenlegi iskolák idősebb jezsuita 
diákjainak felnövekedését megvárják, és hogy a már megalapított kollégiumok 
kellőképpen megerősödhessenek. Ebben a szabályozásban jelenik meg az az elv 
is, hogy a rendtag diákokat nem nevelő kollégiumok úgy teljesíthetik a társaság 
felé a belsősök oktatására vonatkozó kötelmeiket, hogy egy-egy rendtag más, 
nagyobb kollégiumban való taníttatásának költségeihez járulnak hozzá.32

Ignác halálakor tehát már általános „szabály” volt, hogy ahol jezsuita oktatás 
folyt, oda külsősöket is beengedtek. Egyébként erre az intézményalapítók 
szinte kivétel nélkül kötelezték is a társaságot. A kis kollégiumok száma 
volt a  legnagyobb, kevesebb nagyobb kollégium, és csak néhány főiskola 
(egyetem) működött. Általánosságban elmondható, hogy a létrejövő 
kollégiumokban szinte kivétel nélkül több külsős diák tanult, mint rendtag, 
ebből a  szempontból különleges volt a Collegium Romanum helyzete, ahol 
a belsős és külsős diákok aránya megközelítően azonos volt.33

A kollégiumok intézményi kereteinek változásai a XVII. század közepéig

Az alapító halála után, a XVI. század végén a társaságon belül egy „sze-
génységvita” bontakozott ki, amelynek alapját egyfelől a domus professák 
nagyon kis száma, másfelől a kollégiumok nagy száma miatt kialakult fé-
lelem jelentette.34 A viták akkor kezdődtek, amikor Pedro de Ribadeneira35 

és felkészültséggel még nem rendelkező rendtagokat idő előtt tanítói (vagy vezetői) feladattal bízzák 
meg, ami magukat az ifjakat és a társaság lelkiségét sem viszi kellően előre. A fiatalokat ne küldjék 
se gyóntatni, se prédikálni, mert felkészületlenségükkel árthatnak másoknak. Ugyanez igaz taní-
tói tevékenységükre is. Emellett a társaság tekintélyét is veszélyezteti, ha alkalmatlan személyekre 
bízzák új kollégiumok alapítását és elindítását, illetve a rendtagok túlzottan gyakori cserélgetése is. 
„[Így] egy ideig várva, amíg néhányan befejezik a tanulmányaikat, lassanként lehetséges lesz a kol-
légiumok számának növelése jobb [és biztosabb] háttérrel, és ez egyre könnyebbé válik oly módon, 
ahogy az most Itáliában elkezdődött, ahol úgy tűnik, hogy [az alapítások] befejezésére irányuló siet-
ség, [azokon a helyeken, ahol ez] végbevihetetlen, nem éri meg” Vö. Lukács 1960. 238–239. A spa-
nyol nyelvű szövegrész fordítását Martí Tibornak ezúton is hálásan köszönöm.

32  Lukács 1960. 238–241.
33  Lukács 1960. 244.
34  Vö. Lukács 1961. 4.
35  Pedro de Ribadeneira (1526–1611) spanyol jezsuita, jelentős rendi történetíró és író. Életé-

ről lásd Diccionario IV., s. v. Ribadeneira.
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páter könyve megjelent Loyolai Ignác életéről (Vitae Ignatii Loiolae, 1572, 
Velence), illetve valójában ennek második, spanyol (1583), majd harmadik, 
olasz (1586) nyelvű kiadásakor. Ribadeneira volt ugyanis az első, aki 
egyértelműen elkülönítette az elsősorban a társaság diákjainak javát 
szolgáló („második típusú”), illetve az elsősorban a külsős diákok javát 
szolgáló („harmadik típusú”) kollégiumokat. Ez a megfogalmazás néhány 
helyen komoly nehézséget okozott, a toledói rendtartományban például 
cenzúrázták is a művet. A cenzor véleménye szerint minden kollégiumnak 
valamilyen értelemben a társaság szemináriumának kell lennie.36 Sok 
jezsuita szerint tehát a Rendalkotmánnyal ellenkezett, hogy olyan 
kollégiumok működjenek, amelyekben nem tanulnak jezsuita diákok (és 
azok nem is tudnak jezsuita diákok taníttatásához anyagilag hozzájárulni), 
hiszen ez azt jelenti, hogy a rendtagok taníttatására létrehozott intézmény 
jövedelmeit olyan rendtagok ellátására költik, akiknek a szegénységi 
fogadalmuk szerint domus professákban, alamizsnából kellene élniük.

Ebben a szellemben kívánta csökkenteni a kollégiumok számát az aszketiz-
musra hajló, nagyformátumú Claudio Aquaviva37 rendfőnök is. Szerinte a kis 
kollégiumok csak terhet jelentenek, és ezek léte a társaság szabályzataival is 
ellenkezik. Az általa kidolgozott javaslatot (amely szerint egy ötosztályos, 
alapfokú kollégium létrehozásához minimum 50 rendtag szükséges) az ötö-
dik általános rendi gyűlés (1593) is túlzásnak érezte, és a minimumlétszámot 
30 főben határozta meg.38

Ez a rendelkezés azonban nem tudta megoldani a nehézségeket, ezért Aquaviva 
továbbra is foglalkozott az intézményi kérdésekkel. 1600-ban körlevelet 
adott ki a tartományfőnökökhöz a missziós rezidenciák létesítéséről. Ebben 
a provinciálisok feladatául szabta, hogy tartományonként 2–3 helyet jelöljenek 
ki, ahol a lakosok támogatásával és a helyi főpapok engedélyével időszakos 
rezidenciákat lehet létesíteni. Ezek missziós központul szolgálhatnának 
az  adott település és a környék számára, de elég mobilisak maradnának 
ahhoz, hogy később a helyüket változtatva nagyobb terület számára is hasznot 
hozzanak. A misszionáriusoknak apostoli módon, kettesével kellene járniuk 
a vidéket, és időnkénti cseréjükkel el lehetne érni, hogy a missziós hivatásból, 
így a társaság lelki megújulását szolgáló, új szervezeti keretek között működő 

36  Lukács 1961. 19–23.
37  Claudio Aquaviva (1543–1615), itáliai jezsuita, az ötödik általános rendfőnök (1581–1615). 

Életéről lásd Diccionario II., s. v. Generales V., valamint Gyenis 1935. 20–25.
38  Lukács 1961. 23–28.



204 Kádár Zsófia

tevékenységből minden rendtag kivegye a részét. Ezek az új, könnyen 
megalapítható és feloszlatható intézmények ellensúlyozhatnák a kollégiumok 
igen nagy és a domus professák csekély számából adódó aránytalanságot, 
rugalmasabb működési kereteik pedig a gyakorlathoz is közelebb állnának. 
A  kollégiumokban kevéssé hasznos rendtagoknak a rezidenciákban kellene 
élniük alamizsnából, a kollégiumoknak pedig törekedniük kellene annyi 
jövedelemre szert tenni, hogy „befejezettekké” válhassanak azáltal, hogy ott 
helyben vagy máshol néhány jezsuita diák taníttatását állják.39

A kis, „megkezdett” kollégiumok ilyen módon való „befejezetté” tételének 
szükségességét végül is a hatodik általános rendi gyűlés mondta ki 1608-ban. 
A Bernardino Castori40 páter által kidolgozott tervezetet szinte szó szerint 
átvéve a rendi gyűlés a 18. dekrétumában kinyilvánította, hogy nemcsak azok 
az intézmények kollégiumok, amelyekben szeminárium működik, hanem 
olyan kollégiumok is létezhetnek, ahol tudományokat oktatnak és nyilvános 
iskola működik a helyiek számára, és ezek egyeznek a Rendalkotmány és 
az  Institutum szellemével.41 A rendtag diák nélküli, kis kollégiumokról 
kimondták, hogy az ott tartózkodó jezsuita tanítók és coadiutorok, mivel 
szükségesek az adott intézmény működéséhez, eltarthatóak a kollégium 
jövedelmeiből. A  domus professákat azonban nem lehet kollégiumok 
jövedelmeiből támogatni. A „befejezetlen” kollégiumok törekedjenek 
teljessé válni és részt vállalni a jezsuita diákok képzésében. A dekrétum 
azt is hangsúlyozta, hogy a kollégium feladatkörébe az apostolkodás, 
tehát az oktatás mellett a  lelkipásztorkodás, hittérítés is beletartozik. Ezzel 
a  rendelkezéssel pedig a  társaság az ignáci elvekhez és gyakorlathoz tért 
vissza, amely egybevágott a társaság intézményszervezetének kiépülésével.42

A XVI. századi fejlődés végét jelentő 1593. és 1608. évi szabályozások 
érvényben maradtak egészen 1645-ig. Ebben az évben a nyolcadik rendi gyűlés 
kimondta, hogy az 1593. évi szabályozást, mivel azt – úgymond – eddig sem 
lehetett betartani, a jövőben se alkalmazzák. Az új szabályozás szerint azoknak 
a kollégiumoknak a felállítását lehet engedélyezni, amelyekben legalább 

39  Lukács 1961. 36–40. Aquaviva körleveleiről lásd továbbá Lukács–Molnár 2009. 99–100.
40  Bernardino Castori (1545–1634), itáliai jezsuita. Életére lásd Diccionario I., s. v. Castori.
41  Lukács 1961. 42–43. „... non solum collegia, ubi sunt eiusmodi seminaria, sed etiam alia, 

in quibus litterarum studia tractantur, et scholae in proximorum utilitatem apertae sunt, esse 
consentanea Constitutionibus et Institutio” Lukács 1961. 43.

42  Lukács 1961. 43–44.
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20 főt el lehet tartani.43 Ezzel a pusztán elvben létező szigorú szabályozást 
a  gyakorlathoz igazították, amit a XVII. század közepére kialakult jezsuita 
intézményhálózat alapvető jellemzői (sok kollégium, rezidencia és misszió, 
kevés domus professa) is indokoltak. A jezsuita rend kollégiumhálózatának 
fejlődését tükrözi a Lukács László által a rendi katalógusok alapján összeállított 
terjedelmes táblázat is.44 A leírt fejlődési folyamatból kiemelten a kollégium 
intézményének egyik jellemzőjét, a minimumlétszámra vonatkozó kitételeket 
foglalom össze az alábbi táblázatban.

43  Lukács 1961. 28.
44  Lásd Lukács 1961. 106–123.

Év Forrás
Alapfokú kollégium

Magasabb fokú 
iskolával rendelkező 
kollégiumok

összlét- 
száma megoszlás az iskola 

típusa
összlét- 
szám

1553

Loyolai Szent Ignác rendelkezé-
se (ordinációja) a kollégiumok 
elfogadásának elvéről. 
(A Rendalkotmány függelékének 
tekintik.) Lukács 1960, 239–
240., Lukács 1961, 25.

14

2–3 pap

4–5 tanító

7 coadiutor 
temporalis és tanuló

1564
Diego Laínez: Nova formula 
collegiorum fundandorum. 
Lukács 1961, 25.

20
[3 osztály]

4 pap (1 rector, 
1 minister, 
2 operarius)

5 osztályos 
alapfokú 
kollégium

30

4 tanító középfokú 
kollégium 50

5 coadiutor 
temporalis kollégium 

főiskolával 70
7 tanuló

1588
Claudio Aquaviva: Formula 
acceptandorum collegiorum. 
Lukács 1961, 25., 69–75.b

50
[5 osztály]

10 pap (5 belső pap, 
5 lelkipásztor

középfokú 
kollégium 80

8 tanító kollégium 
főiskolával 
vagy 
egyetemmel

12018 coadiutor 
temporalis
18 tanuló

1593

5. általános rendi gyűlés 
határozata (Claudio Aquaviva 
tervének módosítása). 
Lukács 1961, 28.

30
[5 osztály]

középfokú 
kollégium 60

kollégium 
főiskolával 100

1645 8. általános rendi gyűlés 27. 
dekrétuma. Lukács 1961, 28.c 20

a  Ahol van adat, az összlétszám mellett a kollégium osztályainak számát is megadom, ugyanis 
a különböző források esetében az alapfokú iskola évfolyamainak száma is eltérő.

b A tervezet soha nem vált kötelező erejűvé, mert az általános rendi gyűlés nem fogadta el.
c Ez a dekrétum törölte el az 1593. évi rendi gyűlés határozatát.
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A táblázat jól tükrözi a XVI. század utolsó két évtizedében folyó vita 
lecsapódását a kollégiumalapítás feltételeinek szabályozásán, illetve azok 
folyamatos módosításán. A kollégium létrehozásához szükséges rendtagok 
számának emelése a „kollégiumalapítási láz” lassulását kívánta elérni, 
míg a minimumlétszám csökkentése a valós feltételekhez való újabb 
közeledést mutatja. De vajon elérték-e céljukat a dekrétumok megalkotói? 
Az említett rendelkezések értékeléséhez a megalkotásukhoz vezető út 
és az elméleti háttér feltárása mellett hozzátartozik megvalósulásuknak 
(vagy megvalósulásuk hiányának) vizsgálata is. Az alábbiakban a  rendi 
szabályozások XVII.  század eleji magyarországi alkalmazásának 
lehetőségeiről és korlátairól adok rövid áttekintést.

A magyarországi kollégiumalapítási gyakorlat a rendi szabályozá-
sok fényében

A renden belül egységes szabályozást a valóságban bizonyosan rugalmasab-
ban kezelték, mint ahogy az pusztán a dekrétumok szövege alapján feltéte-
lezhető. Az 1620–1630-as évek Magyarországán ugyanis az akkor érvényes 
1593. évi szabályok értelmében aligha lehetne jezsuita kollégiumalapításokról 
beszélni – legfeljebb rezidenciák felállításáról. A magyarországi és a korabeli 
osztrák provinciabeli gyakorlat is rendszerint 12 rendtag eltartására alkalmas 
alapítványt kívánt meg egy-egy új kollégium létrehozásához. A következők-
ben a rendi szabályozásokat azok magyarországi érvényesülésével, megvaló-
sulásával vetem össze a rendi katalógusok adatai alapján.45

Hely Típusa Rendtagb 1593 1608 1617 1637 1650

Turóc koll. [1593], 
rez. [1650]

pap 10       2
tanító 3        
coad. t. 7        
ÖSSZ. 20c       2

Nagyszombat

koll. [1617], 
koll. egyetemmel 
[bölcsészkarral, 1637], koll. 
egyetemmel [1650]

pap     4 14 21
tanító     4 6 6
coad. t.     3 8 13
ÖSSZ.     11 28d 40

45  A táblázat készítésekor a Lukács által kiadott rendtartományi katalógust használtam fel: 
Lukács 1978. 526–527, Lukács 1982. 80, 83; 194–196; 462–464, 467–471, Lukács 1990. 261–
262, 268–269, 271–273, 280–282.
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Pozsony missz. [1608], 
koll. [1637, 1650]

pap   2   7 7
tanító       5 4
coad. t.       6 6
ÖSSZ.   2   18 17

Zágráb rez. [1608], 
koll. [1617, 1637, 1650]

pap   3 8 10 10
tanító   2 3 3 4
coad. t.     4 7 7
ÖSSZ.   5 15 20 21

Homonna 
[1617,1637] és 
Ungvár [1650]

koll. [1617, 1650], 
rez. [1637] 

pap     8e 6f 7
tanító     3 5 2
coad. t.     3 3 2
ÖSSZ.     14 14 11

Győr Koll. [1637, 1650]

pap       6 5
tanító       4 5
coad. t.       5 4
ÖSSZ.       15 14

Varasd rez. [1637, 1650]

pap       3 6
tanító       2 1
coad. t.       1 2
ÖSSZ.       6 9

Sopron rez. [1650]g

pap         7
tanító         3
coad. t.         3
ÖSSZ.         13

a  Az oszlopban használt rövidítések feloldása: rez. = rezidencia, koll. = kollégium, missz. = misszió.
b  Ebben az oszlopban a rendtagok csoportjait jelöltem meg, a rövidítések: coad. t. = coadiutor temporalis 

(segítő testvér), ÖSSZ. = összesített létszám (az adott intézményre vonatkozóan).
c  Ebben az évben a turóci kollégiumhoz tartozott a vágsellyei misszió is, összesen 3 fővel (egy pap, egy 

tanító, egy coadiutor temporalis), akikkel együtt az összlétszám 23 fő volt.
d  A rendi katalógus feltüntet erre az évre 17 jezsuita diákot is, őket a táblázat nem mutatja, de velük 

együtt 1637-ben a nagyszombati kollégium jezsuitáinak összlétszáma 45 fő.
e  A homonnai kollégiumhoz tartozott a Homonnai Drugeth család udvarában és a Kassán működő 

misszió is, 1617-ben összesen 7 pappal – őket nem tünteti fel a táblázat.
f  1637-ben a homonnai rezidencia alatt működött a kassai misszió 2 pappal – ők nem szerepelnek a 

táblázatban.

g  Ebben az évben a soproni intézményt már inkább kollégiumnak tekintik, de megnevezése ingadozó.

A táblázat öt különböző időmetszetben mutatja be azokat a magyarországi 
jezsuita intézményeket, amelyek a kiválasztott időpontok legalább egyikében 
iskolát is működtettek. Az első időpont az ötödik általános rendi gyűlés éve, 
amelynek rendelkezése egészen 1645-ig volt érvényben. Az eredetileg záró 
időpontnak választott 1645. év (a 8. általános rendi gyűlés éve) I.  Rákóczi 
György hadjárata miatt Magyarországon nem tükrözné a valós jezsuita 
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intézményfejlődést, ezért azt 1650-re módosítottam. A közbülső 1608. év 
a magyarországi fejlődési folyamatban új feltételrendszert jelentő országgyűlés 
ideje,46 1617, Pázmány Péter érsekségének kezdete miatt szerepel (az 1616-
ra, a valós székfoglalás évére vonatkozó rendi katalógus ugyanis hiányos), 
1637 pedig Pázmány halálának esztendeje. A táblázat, bár nem tüntet fel 
minden magyarországi jezsuita intézményt, továbbá ebben a  formájában 
a  magyar területek fejlődésének az osztrák rendtartomány más régióival 
való összevetését sem teszi lehetővé, mégis alkalmas arra, hogy érzékeltesse 
a hazai fejlődés alapvető jellemzőit, illetve ennek a fejlődésnek az érvényben 
levő rendi szabályozásokhoz való viszonyát.

A táblázatban a rendi szabályokban a rendtagok összlétszámának részét 
jelentő jezsuita tanulók számát nem tüntettem fel, mert ez a rendi katalógusban 
sem szerepel (egyetlen nagyszombati adatsort leszámítva). Nagyszombatban 
az egyetem felállítása után biztosan voltak jezsuita hallgatók is, a többi 
magyarországi iskolában azonban ez nem valószínűsíthető, tehát ezek csak 
„megkezdett” vagy „befejezetlen” kollégiumoknak nevezhetők. Varasd 
és Sopron feltüntetése a táblázatban abból a szempontból vitatható, hogy 
a vizsgált időpontokban (illetve időszakban) nem váltak valós kollégiummá. 
Mivel azonban később azok lettek, és már rezidenciaként is folytattak bennük 
oktatási tevékenységet, feltüntetésüket indokoltnak tartottam.

A fenti két táblázatból látható, hogy Magyarországon a XVII. század első 
felében – a jezsuita kollégiumalapítások szempontjából az egyik legdinamikusabb 
fejlődést hozó időszakban – egyetlen olyan kollégium sem létezett, amely 
a rendi előírásoknak megfelelt volna. 1593-ban a turóci kollégium az előírt 
minimum 30 helyett 20 fővel működött. 1608-ban Pozsonyban még csak egy 
misszió létezett (egyébként az akkor fiatal jezsuitaként ott tartózkodó Pázmány 
Péter részvételével), Zágrábban pedig az előző esztendőben kezdődött meg 
a leendő kollégiumban az oktatás, 1608-ban mindössze 5 jezsuitával. 1617-re 
három regionális központ alakult ki, Felső-Magyarországon Homonna, Alsó-
Magyarországon Nagyszombat, Horvátország és Szlavónia területén pedig 
Zágráb. Bár jogilag mindhárom kollégium volt, 11–15 fős összlétszámuk messze 
elmarad az előírt 30-hoz képest. Ugyanakkor hazai viszonylatban mindhárom 
iskola sikeresnek és jelentős vállalkozásnak tűnt fel; ennyi rendtag fenntartása, 
illetve az intézményekhez kapcsolódó, nagy létszámú iskolák működtetése 

46  Az 1606. évi bécsi béke, majd az azt szentesítő 1608. évi országgyűlés ugyanis kimond-
ta, hogy a jezsuita rend nem birtokolhat javakat Magyarországon. Vö. 1608. k. e. VIII. tc., CIH 
1608–1657. 15.
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nem kis támogatást, tőkekoncentrációt igényelt. 1637-ig komoly fejlődés zajlott 
le, bár a minimumlétszámokat ekkorra sem sikerült elérni. Pozsonyban 18, 
Zágrábban 20, Győrben 15 rendtaggal működött kollégium. Nagyszombatban 
a két éve alapított egyetemen a bölcsészkari oktatás megkezdődött, a jezsuita 
diákokkal együtt 45, nélkülük 28 főt tett ki a rendtagok száma. Ez azonban 
– bár a kollégiumok számára előírt 30 főt meghaladta – meg sem közelítette 
a  főiskolával kiegészített iskolák minimum 100 fős létszámát. Homonnán 
az  előző években újrainduló iskola ugyan „rezidencia” megjelöléssel, de 
valójában kollégiumként működött 14 rendtaggal. A varasdi rezidencia ekkor 
még csak 6 fős volt, de már működtetett iskolát is. A keretlétszámokat 1650-
re sem sikerült elérni, de a látványos fejlődés folytatódott. Nagyszombatban 
a teljes egyetemi oktatás megindult (bölcsész- és teológiai karral), a jezsuita 
hallgatók nélkül 40  rendtaggal. A pozsonyi, zágrábi és győri kollégiumok 
hasonló létszámmal működtek tovább. A 13 fős soproni rezidencia ekkor már 
valójában teljes, ötosztályos iskolával működött, gyakorlatilag kollégiumként. 
Az Ungvárra költöztetett homonnai kollégium is lényegében megőrizte korábbi 
méretét. A varasdi rezidencia lassan fejlődött, de még nem vált kollégiummá.

A XVII. század eleji magyarországi fejlődés a jezsuita rend egyetemes 
intézménytörténeti fejlődésébe illesztve bizonyos többletjelentéssel bír. 
A jezsuita rendben az 1590-es évekre kibontakozó, intézményi kérdésekkel 
foglalkozó vitákat a rend életében bekövetkezett változások is magyarázzák. 
Erre az időszakra a rendalapítók már meghaltak, az alapítási „hőskornak” vége 
lett. Az új nemzedék pedig lelkiismereti kérdéssé tette az intézményrendszerről 
szóló vitát, azt „szegénységi” vitaként fogta fel. Az alapítókkal közvetlen 
kapcsolatban már nem levő, a bullák keletkezésekor még nem élő rendtagok 
számára fontossá vált a szabályozás, hogy a felvetődő problémákhoz egységes 
irányelvek mentén tudjanak viszonyulni. Ez a vita, amely végül az 1593. évi, 
igen szigorúnak tűnő szabályozást is eredményezte, az 1610–1620-as évekre 
már lecsengett. A  szervezeti keretek a renden belül már megszilárdultak 
annyira, hogy az intézményi problémák ilyen kiélezetten többet ne kerüljenek 
elő. A rend hierarchiája biztosítani tudta azt a személyes, eseti mérlegelésen 
alapuló, a megfelelő elöljáró, végső soron pedig a rendfőnök jóváhagyására 
építő döntési mechanizmust, amely az intézményrendszer továbbépülését 
is meghatározta. Azaz mire a magyarországi „kollégiumalapítási láz” 
ideje elérkezett, már inkább ez a rutinos döntési folyamat befolyásolta 
az intézményi háló továbbépülésének sorsát. Ennek a létrejöttéhez azonban 
szükséges volt a századforduló polémiája, majd a valós fejlődés alapvető 



210 Kádár Zsófia

jellemzőinek elfogadása, illetve az ahhoz való alkalmazkodás (például 
a rezidencia intézményének létrehozásával).

Magyarországon a kollégiumalapítások szempontjából talán a jezsuiták bir-
tokszerzését tiltó 1608-as törvényeknél is fontosabb volt az egyházi és világi 
arisztokrácia támogatása. A kiszemelt székhely alkalmassága is sokat nyomott 
a latban, de végső soron mégis egy-egy fundátor elhatározására volt szükség. 
Emellett lényeges volt magának a társaságnak, illetve a rendtartományi veze-
tőknek a jóváhagyása és támogatása, akik a helyszínre küldendő rendtagok 
számáról, kilétéről döntöttek. Nehézségek vagy sikertelenség esetén a két fél 
(az alapító és a rendi vezetés) könnyen kerülhetett ellentétbe egymással, a fele-
lősséget kölcsönösen a másikra hárítva. A magyarországi jezsuita intézmény-, 
illetve iskolahálózat fokozatos, de egyértelmű fejlődése a XVII. század első felé-
ben azonban igazolni látszik ennek a gyakorlatias megközelítésnek, személyes 
döntési mechanizmusnak a sikerességét.
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Die Entwicklung des Jesuitenkollegs als
Institution bis Anfang des

XVII. Jahrhunderts

Das Kollegnetzwerk ist schon in der Zeit des Heiligen Ignatius von Loyola zum 
Grund des Einrichtungssystems des Jesuitenordens geworden. Die Entwicklung 
des Jesuitenkollegs als Institution summierte ich aufgrund der auf Lateinisch 
veröffentlichten Forschungsergebnisse von László Lukács.47 Die anfangs neben 
den größeren Universitäten geplanten Kollegs änderten sich endgültig durch 
die Ordination von Ignatius 1553 und eröffneten die Möglichkeit der selbstän-
digen Unterrichtstätigkeit auch für Externe (externi). Es entsprach auch ihren 
Missionszielen und sie betrachteten es als eine neue Form des Aposteltums.

Am Ende des 16. Jahrhunderts bildete sich eine Armutsdiskussion im Orden 
wegen des Wiederspruchs zwischen den Stiftungen für die Kollegs und der 
Idee der Ordensarmut. Aber sie verhinderte die Übernahme der öffentlichen 
Schulunterrichtstätigkeit nicht, sie verstärkte sie sogar. Obwohl mehrere or-
dentliche Regelungen (1564, 1593, 1645) vorschrieben, dass mindestens 20-30 
Ordensmitglieder notwendig für eine neue Kolleggründung (s. Tabelle 1.) sind, 
die Entscheidungsfindung war in der Wahrheit flexibler. In der ungarländi-
schen Kolleggründungswelle am Anfang des XVII. Jahrhunderts beschäftig-
ten die Kollegs zufolge des in der österreichischen Ordensprovinz wirkenden 
Entscheidungsmechanismus im Allgemeinen etwa 15 Mitglieder (s. Tabelle 2.)..

47  Lukács 1960, Lukács 1960.



Jenőffy Zsuzsanna

„Azért küldöm mindenhova, 
hogy megismerje a világot, 

és a világ megismerje őt” – Eugenio 
Pacelli pápai legációja a budapesti 

Eucharisztikus Világkongresszuson

Figyelemre méltó tény, hogy Eugenio Pacelli bíboros-államtitkárt, aki az 1938-
as budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson XI. Pius pápát képviselte, 
alig egy év múlva XII. Pius néven a katolikus egyház fejévé választották. 
Ez a tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi érintette meg Pacellit 
látogatása során annyira, hogy még 1956-ban is felszólalt a  magyarokért. 
Végigtekintek az Eucharisztikus Világkongresszus előzményein, szervezésén, 
lefolyásán és végül azon, milyen nyomot hagyott mindez XII.  Pius 
emlékezetében. A témában a forrásanyag szegényes, mivel a szocialista rendszer 
igyekezett elfelejtetni a Horthy-korszak érdemeit – el kell ismerni, érdem, hogy 
Magyarország – Trianon után – elnyerte egy ilyen világünnepély rendezési 
jogát, és olyan magas rangú személyt láthatott vendégül, mint Eugenio Pacelli. 
Néhány könyvtárban azonban mégis megtalálhatók a  kongresszus emlékei, 
és a Prímási Levéltárban is megőrizte az Eucharisztikus Világkongresszus 
eseményeit egy különleges újságcikk- és fotóalbum-sorozat. A segítségemre 
voltak továbbá a  Nemzeti Audiovizuális Archívum honlapján található 
filmhíradók és a még élő szemtanúk visszaemlékezései.

Eucharisztia és eucharisztikus kongresszusok

Az Eucharisztia, más néven Oltáriszentség, a katolikus tanítás egyik alaptétele, 
amely szerint az Eucharisztiában maga Jézus lép be közénk kenyér és bor 
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színében. Saját ünnepe az Úrnapja (Corpus Domini), amelyet a világegyház 
a pünkösdöt követő második csütörtökön – egyes országokban vasárnap – tart. 
Eucharisztikus kongresszussal 1881 óta tisztelegnek az Oltáriszentség előtt, 
az elsőt az észak-franciaországi Lille-ben tartották. A háromnapos ünnepség 
nagyjából úgy zajlott le, mint a későbbi kongresszusok; a szentmisékkel, 
szentségimádással és elmélkedéssel töltött napokat körmenet zárta be. Az első 
nemzetközi eucharisztikus kongresszusokat jobbára Franciaországban vagy 
francia nyelvterületen tartották. Valóságos áttörésnek számított a  nyolcadik, 
1893-as jeruzsálemi kongresszus, nemcsak azért, mert az Oszmán Birodalom 
területén rendezték, hanem mert itt képviseltette magát először a pápa követ 
útján Benoit-Marie Langènieux bíboros személyében. Az 1905-ös római 
kongresszuson maga X. (Szent) Pius pápa, az Eucharisztia nagy tisztelője is 
részt vett, aki elhatározta, hogy ezután valamennyi világkongresszusra elküldi 
hivatalos követét. Fényes külsőségek között zajlott az 1912-es bécsi, szerényebben 
és inkább lelki megújulást hirdetve az 1913-as máltai és 1914-es lourdes-i.1 

Az első világháború és az utána következő feszült nemzetközi helyzet miatt 
a következő kongresszust csak 1922-ben tartották meg Rómában. 1926-ban 
Chicagóban rendezték az Eucharisztikus Világkongresszust, amely Gergely 
Jenő történész szavaival élve „igazi amerikai stílusban rendezett ünnepség 
volt: középpontjában a minden addigi méretet túlszárnyalni akarás igényével és 
az elmaradhatatlan show-val és biznisszel”.2 A kongresszuson közel egymillióan 
járultak szentáldozáshoz, hatvanezer tagú kórus énekelt, a főünnepségeknek 
helyt adó stadionban a Szent Péter-bazilika főoltárának hű másolatánál 
mondták a szentmisét. Nemcsak a minden képzeletet felülmúló külsőségek 
miatt jelentős a chicagói kongresszus, hanem témánk szempontjából azért 
is, mert ez volt az első eset, hogy hivatalos magyar küldöttség részt vett rajta 
Csernoch János esztergomi érsek vezetésével. A hercegprímás kíséretében 
számos fontos névvel is találkozhatunk, például Tóth Tihamérral,3 Meszlényi 
Zoltánnal4 vagy Scheffler Jánossal,5 akik később nagy szerepet játszottak 

1  Vö. Emlékkönyv 10–13.
2  Gergely 1988. 27.
3  Tóth Tihamér (1889–1939) volt az ifjúsági pasztoráció fellendítője. 1939-ben veszprémi 

püspökké nevezték ki, de súlyos betegsége miatt alig egy hónapot tölthetett hivatalában.
4  Meszlényi Zoltán (1892–1951) esztergomi segédpüspök volt, egyházjog-tudományi munkás-

sága jelentős. A kommunista egyházüldözés során vesztette életét, 2009-ben avatták boldoggá.
5  Scheffler Jánost (1887–1952) 1942-ben szatmárnémeti püspökké nevezték ki. A román 

kommunista egyházüldözés során vesztette életét, 2011-ben avatták boldoggá. 
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a  magyar katolikus egyház történetében. 1928-ban Sydney, 1930-ban, Szent 
Ágoston halálának 1500  éves jubileumára emlékezve Karthágó, 1932-ben 
pedig a Szent Patrik partraszállásának 1500. évfordulóját ünneplő Dublin 
adott otthont az  Eucharisztikus Világkongresszusnak. Az 1934-es Buenos 
Aires-i kongresszus külön jelentősége, hogy itt képviselte először a pápát kúriai 
bíboros, mégpedig Eugenio Pacelli bíboros-államtitkár személyében. 1937-ben 
a Fülöp-szigeteki Manilában gyűltek össze az Eucharisztia tiszteletére.6 

Az ötlet, hogy Budapest is megrendezhesse az Eucharisztikus Világkongresszust, 
már 1926-ban, a magyar küldöttség Chicagóból való hazatérte után felvetődött. 
Mintegy próbaként 1928-ban nemzeti eucharisztikus kongresszust tartottak, 
kétszázezer hívő részvételével, ennek sikerén felbuzdulva a püspöki kar a következő 
évi értekezletén hivatalosan is tárgyalásokat kezdett arról, hogy Eucharisztikus 
Világkongresszust tarthassanak Magyarországon. Az 1929. március 13-án tartott 
püspökkari értekezleten az új esztergomi érsek, Serédi Jusztinián is szorgalmazta 
a rendezést, erre ki is jelölte az alkalmas időpontot, mégpedig 1938-at, Szent 
István halálának 900. évfordulóját.7 A hercegprímás alkalmasnak látta a magyar 
katolicizmust arra, hogy az egész világ előtt szerepeljen egy ilyen rendezvény 
keretei között.

Miért rendezhette 1938-ban Budapest az Eucharisztikus Világkongresszust?

Egyház a megváltozott világban 
Az első világháború utáni zavaros időszak a katolikus egyházat is megviselte. 
A hatalomra kerülő szélsőséges eszmék, kommunizmus és nemzetiszocializmus 
tagadták Istent, megvetették a kereszténységet, és üldözték az egyházakat. 
Olaszországban a fasiszta párt és annak vezére, Benito Mussolini vette át 
a  hatalmat, de az olasz arisztokrácia és az egyház nagy befolyása miatt itt 
nem gyakorolhatott olyan önkényuralmat, mint a  nemzetiszocializmus 
Németországban.8 Sőt az egyház még az ún. római kérdés rendezését is elérte 
a fasiszta kormányzatnál. Az 1929. február 11-én megkötött lateráni egyezmény 
elsimította az 1870 óta tartó viszályt a pápaság és az olasz állam között. Ez 
a szerződés visszaállította a mindenkori egyházfőnek az olasz egységért folytatott 
háborúkban elvesztett szuverenitását, amelyet a  Vatikán független országgá 

6  Vö. Emlékkönyv 10-13.
7  Gergely 1984. 146.
8  Adriányi 2005. 396.
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nyilvánítása is megerősített. A lateráni szerződés kárpótolta a pápaságot elvesztett 
vagyonáért, valamint tisztázta az olasz állam és a katolikusok viszonyát.9 

A korszak egyházfője, XI. Pius pápa, a közkeletű vádakkal ellentétben 
valójában nem lett a diktatúrák kiszolgálója. Az olasz fasizmus ellen már 1931-
ben felszólalt Non abbiamo bisogno kezdetű enciklikájában, Mit brennender Sorge 
(Ardenti Cura) kezdetű, 1937-ben kelt körlevelében a nemzetiszocializmust 
ítélte el, de még abban az évben megjelent a kommunizmus ellen szóló 
Divini redemptoris is. E zavaros időkben Pietro Gasparri bíboros-államtitkár 
volt a  Szentatya harcostársa, de az idős főpap 1930-ban betegsége miatt 
visszavonulásra kényszerült. XI. Pius Gasparri utódjának Eugenio Pacellit, 
az akkori berlini nunciust nevezte ki, aki kiváló diplomata hírében állott, és 
a pápa méltó segítője lett a pattanásig feszült nemzetközi helyzetben.

Eugenio Pacelli Rómában született 1876. március 2-án.10 Családja az ún. 
római fekete nemességhez tartozott, akik nem ismerték el az egységes Olasz 
Királyság fennhatóságát az Egyházi Állam felett. A Pacellik generációk óta 
az  egyház szolgálatában álltak, nem okozott meglepetést, hogy Eugenio 
érettségi után a Capranica szemináriumban, majd a Pápai Gergely Egyetemen 
folytatta tanulmányait. 1899. április 2-án pappá szentelték, befolyásos családja 
révén azonnal megkezdte karrierjét a Vatikánban, atyai jóbarátja, Vincenzo 
Vannutelli bíboros széles körű támogatását élvezve. Mint fogalmazó működött 
a Rendkívüli Ügyek Kongregációjában, a pápaság „külügyminisztériumában”, 
így lett Rafael Merry del Val és Gasparri bíboros államtitkárok közvetlen 
munkatársa. A neves pápai diplomaták segítségének köszönhette, hogy már 
1914-től a diplomáciai kongregáció titkára volt, 1917-től pedig müncheni 
nuncius. Állandó követsége során a pápát képviselve konkordátumot kötött 
Bajorországgal és Poroszországgal, 1925-ben megtette azt a fontos lépést, hogy 
a nunciatúrát Münchenből áthelyeztette Berlinbe, a Birodalom fővárosába, 
hogy ott folytasson tárgyalásokat a kormánnyal a német katolikus egyházat 
általánosan érintő kérdésekről. 1929 decemberében Eugenio Pacelli elhagyta 
Berlint, hogy az államtitkári állást átvegye a leköszönő Gasparri bíborostól. A 
következő években e tisztében jelentősen meghatározta a Szentszék politikai 
irányvonalát. Megvalósította a pápa kiegyezési politikáját, számos országgal 
konkordátumot kötött, többek között 1933-ban Hitler birodalmával is, ez 
volt a máig hevesen vitatott Reichskonkordat. Az aggasztó európai politikai 

9  Adriányi 2005. 397. 
10  XII. Pius életrajzát lásd Mondin 2000. 682–683., Fülei 1940, Zigány 1942.
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helyzet stabilizálására tett kísérletek mellett Pacelli bíboros-államtitkárként 
számos országba ellátogatott a pápát képviselve. Járt Lourdes-ban, az Egyesült 
Államokban és a Buenos Aires-i eucharisztikus kongresszuson. 1938-ban 
szintén mint legatus a latere11 érkezett Budapestre.

Magyarország helyzete
Mit tapasztalt a pápa követe, amikor hazánkba érkezett? Magyarország ép-
pen csak talpra állt a trianoni békediktátum és a gazdasági világválság kö-
vetkezményeiből. A közvéleményt még mindig erősen befolyásolta a megszé-
gyenítettség, amely az igazságtalan diktátum miatt az országra nehezedett. 
A király nélküli Magyar Királyság élén ekkor a konzervatív Horthy Miklós 
kormányzó állt, aki tekintélyelvű rezsimet épített ki, és jelentősen korlátozta 
a politikai szabadságjogokat, de viszonylag sikeresen biztosította a stabilitást 
a megcsonkított ország talpra állításához. A keresztény-nemzeti ideológiát 
hirdető Horthy-rendszerben az egyházak a konzervatív rend legmegbízha-
tóbb tartóoszlopainak szerepét töltötték be.12 

A magyar katolikus egyház is óriási emberi, anyagi és intézményi vesztesége-
ket szenvedett Trianonnal.13 Nemcsak birtokai egy részét veszítette el, de az egri 
főegyházmegyén, a váci, a székesfehérvári és a veszprémi egyházmegyéken kí-
vül egyet sem hagytak épen az új országhatárok. Mivel a Horthy-rendszernek 
az elcsatolt területek visszaszerzésére irányuló törekvése megegyezett a magyar 
egyház vezetőinek elképzeléseivel, ez is előmozdította a magyar egyház és ál-
lam közti jó viszony megszilárdulását.14 Az állam és egyház közötti kiegyensú-
lyozott kapcsolatot mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Magyarország és 
a Szentszék – ellentétben más európai államokkal – a rezsim huszonnégy éve 
alatt egyszer sem kényszerült konkordátum kötésére.15 Kisebb bonyodalmat 
a főkegyúri jog kérdése okozott. Az utolsó magyar uralkodó, IV. Károly trón-
fosztott volt, a kormányzót, mivel nincs megkoronázva – ráadásul református 
vallású – nem illeti meg a király jogok teljessége, így a püspökök kinevezésének 
joga sem. A főkegyúri joggal kapcsolatos vita végére az 1927-ben megkötött 

11  Rendes pápai követ. Nem azonos a nunciussal, mert míg a nuncius a Szentszék állandó 
nagykövete egy adott országban, a legátus csak egy bizonyos alkalommal, egy ügyben képviseli 
a Szentatyát.

12  László 2005. 171.
13  Balogh 2005. 60.
14  Szántó 1988. 579.
15  Vö. Balogh 2005. 60.
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intesa semplice tett pontot, amelyben abban állapodott meg Magyarország és 
a Szentszék, hogy a püspököket a pápa nevezi ki, de előzetesen ki kell kérnie 
a  kormány véleményét is.16 Az intesa semplice próbája hamar elkövetkezett: 
1927. július 25-én elhunyt Csernoch János bíboros-hercegprímás, az esztergomi 
érsek. Utódjául a kormány Szmrecsányi Lajos17 egri érseket, később Glattfelder 
Gyula18 csanádi püspököt kívánta, de a pápa Serédi Jusztiniánt, a nemzetközi 
téren is nagy elismerést szerzett kánonjogászt nevezte ki esztergomi érsekké.19 
Ez végül javára vált a magyar kormánynak, mert a kiterjedt vatikáni kapcso-
latrendszerrel bíró Serédi kiválóan alkalmazta egyháza javára minden össze-
köttetését,20 amint az Eucharisztikus Világkongresszus szervezésében nyújtott 
közreműködése kapcsán is látható.

A harmincas években az egyház és állam kapcsolatát beárnyékolta a politikai 
helyzet kiéleződése. A keresztény felekezetek egyre növekvő aggodalommal 
szemlélték a jobboldali radikalizmus térhódítását a magyar közéletben. A jó 
viszony már Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt (1932. október − 1936. 
október) érezhetően elhidegült.21 Noha a miniszterelnök római útja során 
pápai audiencián is részt vett, sőt Pacelli bíboros-államtitkár is helyesléssel 
fogadta Gömbös nemzeti egységre és az öncélú nemzetállam megteremtésére 
vonatkozó terveit,22 mégis feszült volt viszonya a püspöki karral, nemcsak 
evangélikus volta, hanem önkényuralmi törekvései miatt is.23 Gömbös 1936. 
október 6-án bekövetkezett halála után Darányi Kálmán lett a kormányfő. 
1938 májusában azonban Horthy jobbnak látta a református Darányit leváltani, 
helyette inkább a buzgó katolikus Imrédy Bélát miniszterelnöknek kinevezni. 
Gergely Jenő vélekedése szerint a váltásban nemcsak az ismert politikai, hanem 
felekezeti okok is közrejátszottak.24

16  Vö. László 2005. 179–183. Intesa semplice: egyszerű megállapodás.
17  Szmrecsányi Lajos (1851–1943) 1904 és 1912 között egri segédpüspök, 1912–1943-ig egri 

érsek volt.  
18  Glattfelder Gyula (1874–1943) 1911 és 1943 között csanádi püspök volt. A trianoni béke 

után nemkívánatos személlyé nyilvánították Romániában, ezért tette át egyházmegyéje szék-
helyét Temesvárról Szegedre. 1942-ben kalocsai érsekké nevezték ki, de ezt a hivatalt betegsége 
miatt már nem tudta vállalni.

19  Vö. Salacz 2002. 123–155. 
20  Gergely 1999. 26.
21  László 2005. 242.
22  Gergely 1999. 27.
23  Vö. Szántó 1988. 267. 
24  Gergely 1988. 57.
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A magyar katolicizmus helyzete
Bár a katolikus egyházat érzékenyen érintette a trianoni béke, mégis az összes bevett 
magyarországi felekezet közül ez fejlődött a legdinamikusabban. A siker elsősorban 
annak a korszerű pasztorációs tevékenységnek köszönhető, amely felhasználta 
a sajtó és rádió nyújtotta lehetőségeket. A korszak jeles hitszónoka, Prohászka 
Ottokár székesfehérvári püspök25 rendszeresen publikált napilapokban, Tóth 
Tihamér prédikációi pedig a rádió segítségével jutottak el a hívőkhöz, elsősorban 
a fiatalokhoz. Nagy népszerűségnek örvendtek a munkásoknak és vidékieknek 
szervezett hitbuzgalmi egyesületek is, létrejött a vidéki ifjak szervezete, a KALOT 
ennek leánytagozata, a KALÁSZ, a városi munkásságnak az EMSZO, a KIOE, 
a Hivatásszervezet és természetesen a  cserkészet. Elemi iskolás gyermekeknek 
szólt a Szívgárda, középiskolás fiúknak, leányoknak és felnőtteknek a Mária-
kongregációk. A férfiak kedvelt egyesülete volt a Credo, a  nőké a  Rózsafüzér 
Társulat és az oltáregyletek.26 Számos hitbuzgalmi lap is segítette az egyesületek 
munkáját, mint például A Szív, a Credo, a  Rózsafüzér Királynője, kifejezetten 
fiataloknak szólt a Kis Pajtás, a Zászlónk és a Nagyasszonyunk. 

A hitbuzgalmi és a hazafias társadalmi események a korszakban sokszor szervesen 
összefonódtak, kiegészítették egymást.27 Ennek annál inkább szükségét érezték, 
minél érezhetőbbé vált a világnézetek között folyó harc. Az élesen látók tudták, 
milyen kihívást jelenthet a magyar katolikusok számára az ateizmus és az újpogány 
nácizmus,28 a magyar kereszténység megint védőbástya lett a bolsevizmus és 
a  nemzeti szocializmus ellenében.29 Az  Eucharisztikus Világkongresszus kiváló 
eszköznek tűnt mind arra, hogy az egyénekben tudatosuljon a hit, mind pedig 
arra, hogy a közéletben erősödjön a katolikus szellem.30 

Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten 

Szervezés és megvalósítás
Hogy az Eucharisztikus Világkongresszusnak megfelelő főpróbája legyen, 
1930-ban Szent Imre-évet hirdetett a püspöki kar. Trianon és az elszigeteltség 

25  Prohászka Ottokár (1858–1927) 1905-ben lett Székesfehérvár püspöke. Hitszónokként 
nagy népszerűségre tett szert a korszakban.

26  Balogh 2005. 56. 
27  Balogh 2005. 57.
28  Benkő 1988. 8.
29  Balogh 2005. 57.
30  Benkő 1988. 8.
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évei után először került sor Budapesten olyan nemzetközi eseménysorozatra, 
amely a világegyház érdeklődésének középpontjába került.31 XI.  Pius pápa 
Nono exeunte saeculo kezdetű körlevelében üdvözölte a Szent Imre-évet,32 
amely 1930. április 5-től november 16-ig tartott.33 A központi ünnepségek 
augusztus 16-án kezdődtek Budapesten, ekkor érkezett a fővárosba Aloisio 
Sincero bíboros, XI. Pius pápa legátusa. Az ünnepségeken számos más egyházi 
méltóság is részt vett, köztük Bulgária apostoli vizitátora, Angelo Roncalli, 
a  későbbi XXIII. János pápa. Augusztus 19-én Sincero bíboros szentmisét 
celebrált a Vérmezőn, közel hatszázezer résztvevővel, este pedig eucharisztikus 
hajókörmenetet tartottak a Dunán. Augusztus 20-án a  parlament két 
háza együttes ülést tartott, ezután került sor a szokásos ünnepi Szent Jobb-
körmenetre, amelyben közel nyolcszázezren kísérték Szent István király 
épen maradt jobb kezét.34 A Szent Imre-év sikere után Serédi munkához 
látott: miután a magyar kormány segítségét megnyerte, Európa-szerte 
támogatókat keresett és talált a budapesti kongresszus ügyének. Barátságba 
került a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Állandó Bizottságának 
fejével, Thomas Heylen namuri püspökkel is. Az 1936. október 7-i püspökkari 
konferencián a hercegprímás bizakodva nyilatkozott: szavai szerint igyekezett 
külföldi útjai során felkelteni az  érdeklődést a magyarországi kongresszus 
iránt, és akciója örvendetes visszhangra talált.35 Ám a  kiélezett politikai 
helyzet miatt arra is számítani lehetett, hogy Serédi vállalkozása minden 
bizakodás ellenére nem sikerül. A tervezett kongresszust követő Szent István 
jubileumi év szervezése már megkezdődött, Serédi ezért kifejtette azt is, 
hogy ha a  kongresszus rendezésének jogát esetleg nem nyerné el Budapest, 
a Szent István emlékévnek nemzeti eucharisztikus jelleget fognak adni.36 A 
kongresszus budapesti megrendezése ellen csak politikai érvek szólhattak, 
mégpedig a  kisantant országok katolikusainak szempontjai:37 Budapest 
mellett Prágát és Zágrábot emlegették a kongresszus lehetséges helyszíneként. 
Varsó is beadta a  kongresszus rendezésének kérelmét, de August Hlond 
lengyel prímás később lemondott szándékáról Serédi javára. A végső döntés 

31  Balogh 2005. 57.
32  Szántó 1988. 591.
33  Gergely 1988. 32. 
34  Gergely 1988. 33. 
35  Gergely 1984. 237. 
36  Gergely 1984. 237.
37  Gergely 1988. 64.
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1936-ban született: a  Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Állandó 
Bizottsága Budapestet javasolta a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus 
színhelyéül, amelyhez XI. Pius pápa beleegyezését adta.38 A méltó lelki 
felkészüléshez előkészítő szentévet hirdetett a püspöki kar, amelyet 1937. május 
23-án, Szentháromság vasárnapján nyitották meg a Szent István bazilikában, 
a kongresszus fővédnökének pedig a kormányzó katolikus feleségét, Horthy 
Miklósné Purgly Magdolnát kérték fel. 

Bár kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy a pápa Eugenio Pacelli bíboros-
államtitkárt küldi legátusként Budapestre, a Szentatya ezt csak 1938 májusában 
hirdette ki hivatalosan. A Magyarországon járt pápai követek sorában 
ötvenegyedik volt, de talán egy legátust sem vártak még ennyire hazánkban, mint 
őt. Nemcsak azért, mert a pápát képviselte, hanem mert a bíboros-államtitkár 
Olaszországban és külföldön egyaránt nagy népszerűségnek örvendett. 

A bíboros-államtitkárt királyi pompával fogadták 1938. május 23-án a Keleti-
pályaudvaron, ahonnan az utcákra sereglett emberek üdvrivalgása közepette 
vonult a Mátyás-templomba a papság hódolatára. Május 24-én, a kongresszus 
előestéjén színvonalas üdvözlőestet adtak neki az Iparcsarnokban, aki a má-
jus 25-i megnyitó ünnepségen magyar szavakkal is köszöntötte az összesereg-
letteket. Május 26-án este közel félmillió ember volt kíváncsi a kongresszus 
leglátványosabb eseményére, a dunai körmenetre. A kongresszusi jelvénnyel 
díszített, kivilágított Lánchíd, a tűzijáték, a fényárban úszó Budapest lenyű-
gözte a résztvevőket. Eugenio Pacelli a Szent István gőzös fedélzetén kísérte 
az Oltáriszentséget. Május 27-én százötvenezer fáklyát tartó férfi tett hitet 
az Oltáriszentség előtt Csávossy Elemér jezsuita atya vezényletével, május 28-
án este pedig több ezer népviseletbe öltözött leány köszöntötte a királyi palota 
balkonján a kormányzói párt és Pacellit.39 Este az Operaházban Liszt Ferenc 
Krisztus oratóriumát játszották a legátus tisztleletére. Május 29-én, a kongresszus 
utolsó napján Pacelli záró szentmisét celebrált a Hősök terén, minden nemzet-
nek.40 A kongresszust lezáró díszes körmenetet – szemtanúk elmondása szerint 
négy órán át hömpölygött a tömeg – mire a Szent István-bazilikától a Hősök 
terére ért, elmosta egy kiadós májusi zápor. Az Est tudósítójának elmondása 
szerint „Pacelli bíboros úr ragaszkodott az eredeti tervhez, kijelentette, hogy ő 
nem fél az esőtől, és maradjunk csak Isten szabad ege alatt.”41 A kongresszust 

38  Benkő 1988. 9.
39  Emlékkönyv 202–203.
40  Emlékkönyv 210.
41  Est, 1939. március 4., 3. XII. Pius, a szabadság pápája.
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lezáró beszédét Pacelli csak a rádión keresztül tudta megtartani. Május 30-án, 
a Szent Jobb feltalálásának ünnepén is a legátus mondta a Szent István-évet 
megnyitó misét a Parlament előtt, május 31-én pedig elkísérte a Szent Jobbot 
Esztergomba. Elutazása előtt Pacelli arra kérte Horthyt, hogy engedje látni 
a Szent Koronát,42 a kormányzó pedig örömmel teljesítette kívánságát. Pacelli 
a Szent Koronánál letérdelt, és buzgó imába merült.43 A legátus e nap délután-
ján utazott el, a vonat ablakából áldását adva minden magyarra. 

Eugenio Pacelli elsősorban diplomata volt, tudta, miként kell viselkednie, 
miket kell mondania az őt vendégként fogadó ország közönségének, de 
számos gesztus, amelyet a bíboros-államtitkár magyarországi látogatása során 
és később a magyarok érdekében tett, arra utal, nem pusztán „diplomáciai jó 
viszonyra” törekedett. Ezt sugallja a Nemzeti Újság egy cikke is: „A pápai legátus 
azonban maga is szemmel láthatóan igen komolyan fogta fel küldetését, valóban 
megismerkedett azzal az országgal, amelybe jött, s erről tanúskodnak azok 
a beszédek, amelyeket budapesti tartózkodása alkalmából több ízben mondott.”44

A kongresszus után
Eugenio Pacelli, mihelyt Rómába hazaérkezett, táviratot intézett Serédihez, 
amelyben megköszönte a kongresszus eredményes megrendezését, valamint 
tolmácsolta XI. Pius pápa dicséretét. Az egyházfői elismerést és áldást közölve 
Pacelli helyeslően szólt a keresztény-nemzeti Magyarország törekvéseiről, 
és az egyház álláspontját erősítette meg a szentségi házasságnak, az ifjúság 
valláserkölcsi nevelésének és a törvényhozásnak a kérdésében, utóbbival 
félreérthetetlenül célozva a zsidótörvényekre.45 E törvényeket – amelyek 
közül az  első éppen a kongresszus napjaiban lépett életbe – elítélte, hiszen 
ellenkeztek az egyház törvényeivel.

Sokféle forrásból nyerhető bizonyíték Pacelli pozitív véleményére, például 
a vatikáni követ jelentéseiből. Barcza György szentszéki nagykövetet 1938. 
május 25-én, az Eucharisztikus Világkongresszus kezdetekor hívták vissza, 
a kongresszus után adta át leköszönő levelét először a bíboros-államtitkárnak, 

42  Zigány 1942. 104. 
43  A Szent Korona előtt imádkozó Pacellit festményen örökítette meg Márton Lajos, az a fes-

tőművész, aki a máriabesnyői bazilika freskóit és több korabeli hitbuzgalmi lap illusztrációit is 
készítette. A képet Márton Lajos a későbbi pápának ajándékozta, a festmény ma Rómában, a Vil-
la Mater Redemptoris zarándokházban található. VF 2009.

44  NÚ 1939. március 3., 3. Az új pápa és Magyarország. 
45  Gergely 1988. 160. 
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majd a Szentatyának. Barcza búcsúlátogatásakor Pacelli természetesen „nem 
győzött áradozni” a kongresszusról, ám a nagykövet tájékoztatta a bíboros-
államtitkárt az akkori magyar viszonyokról, különös tekintettel a trianoni 
határokon kívül rekedt magyarokra. A leköszönő nagykövet szavait hallva 
Pacelli kijelentette, mindent megtesz azért, hogy az elszakított magyarság 
érdekeit támogassa és megvédje.46

1938. november 2-án, az első bécsi döntés során a Felvidék egy része 
visszatért Magyarországhoz, és ez komoly egyházkormányzati problémákat 
vont maga után. A visszatért felvidéki területek egyházkormányzati helyzetének 
rendezése 1938 őszén gyors ütemben megkezdődött, és ennek folyamán 
a Szentszék messzemenő jóindulatot tanúsított a magyar érdekek iránt.47 
Pacelli már a döntés napján fogadta Thierry Heribert ideiglenes követségi 
ügyvivőt, hogy a várható fejleményekről tárgyaljanak. A bíboros-államtitkár 
magatartását kétségkívül befolyásolták az Eucharisztikus Világkongresszuson 
szerzett benyomások, Pacelli üdvözölte a Felvidék egy részének visszatértét,48 
és – ahogy Thierry írta a külügyminiszterhez – „igen melegen emlékezett meg 
a magyar–vatikáni viszonyról”.49 A bécsi döntés utáni rendezés tehát sikerrel 
járt: Serédi Jusztinián 1938. november végén arról állapodott meg Pacellivel, 
hogy a visszakerült területeknek egyházkormányzati szempontból a régi, 
Trianon előtti egyházmegyékbe kell visszatérniük. 

Az Eucharisztikus Világkongresszus nemcsak Vatikánban váltott ki nagy 
visszhangot. A külügyminisztériumhoz befutott jelentésekből kiderül, a külföldi 
résztvevők szuperlatívuszokban nyilatkoztak a budapesti eseményekről, 
ez kétségtelenül növelte Magyarország presztízsét.50 Az Eucharisztikus 
Világkongresszuson számos hívő megjelent a szomszédos országokból is. 
Itt  nemcsak a határon túl rekedt magyarokra gondolhatunk, mert nagy 
számban érkeztek – főképp Csehszlovákiából – olyanok is, akiknek semmi 
kötődésük nem volt Magyarországhoz, vagy nem tudták elfogulatlan források 
alapján megismerni hazánkat. A pozsonyi konzul jelentéséből kiderül, hogy 
a cseh és szlovák zarándokok el voltak ragadtatva a kongresszustól, kellemesen 
csalódtak Magyarországban, és belátták, mennyire félrevezető a csehszlovák 
kormány magyarellenes propagandája. A konzul szavait idézve „ügyes volt 

46  MOL K63. 452. cs. 1938-54/7.
47  Gergely 1999. 77.
48  MOL K63. 452. cs. 1938-54/7.
49  MOL K63. 452. cs. 1938-54/7.
50  Gergely 1988. 161. 
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a magyar propaganda a szlovákok között. […] Most olyan papok is elkezdtek 
magyarul beszélni, akik azelőtt ezt nem tették.”51

Romániában azonban nem tekintettek vissza ilyen jóindulattal 
az Eucharisztikus Világkongresszusra, és nem elsősorban azért, mert ortodox 
többségű államról van szó. Bárdossy bukaresti követ jelentéséből kiderül, 
hogy a  román külügyminiszterhez számos panasz érkezett, miszerint 
a  kongresszuson irredenta jelszavakat hangoztattak, és olyan képeslapokat 
is osztogattak, amelyek a történelmi Magyarországot ábrázolták.52 Bárdossy 
megemlíti, hogy a kongresszus rendezősége szerfelett előzékeny volt a román 
résztvevőkkel, ám a románokról ez nem volt elmondható. A Kánya Kálmánhoz 
befutott következő jelentésből kiderül, a román határőrök Lökösházán különös 
arcátlansággal viseltettek a hazatérő erdélyi magyar zarándokokkal szemben.53 

Bár a jugoszláv sajtó is ellenséges propagandát folytatott Magyarországgal 
szemben, és a kongresszus híreit is hiányosan közölte, a zágrábi konzul jelentése 
szerint az eseménynek a horvát zarándokok körében kifejezetten pozitív 
visszhangja volt. Aloize Stepinać zágrábi érsek szavait idézve az Eucharisztikus 
Világkongresszus „hatalmas propaganda volt Magyarország mellett” mind 
egyházi, mind diplomáciai téren.54 Sajnos Jugoszláviában vádaskodó hírek is 
megjelentek, amelyek szintén a túlcsorduló irredentizmust emlegették.

 „A Szent István-év csodája: pápa lett a legátus!”

1939. február 10-én hosszú, súlyos betegség után elhunyt XI. Pius. Hamarosan 
elindultak a találgatások lehetséges utódjáról, a bíborosok közül Eugenio 
Pacellit tartották a legesélyesebbnek. Bár a hagyomány úgy tartja, nemigen lesz 
pápa a  római kúria tisztviselőiből, a mondásnak – mint többször korábbi és 
későbbi konklávékon is – Pacelli esetében sem lett igaza. A helyettes államtitkár, 
Domenico Tardini bíboros visszaemlékezéséből tudjuk, hogy XI. Pius egyszer így 
nyilatkozott Pacelliről: „Jól és gyorsan dolgozik. Azért küldöm mindenhova, hogy 
megismerje a világot, és a világ megismerje őt. Nagyszerű pápa lesz.”55 A március 
2-án összeülő konklávén már a harmadik menetben megválasztották Pacellit, 
aki a XII. Pius nevet vette fel. Az egyik ok, amiért a bíborosok szavazatukat 

51  MOL K63. 299. cs. 1938-34-185.
52  MOL K63. 299. cs. 1938-34-185.
53  MOL K63. 299. cs. 1938-34-185.
54  MOL K63. 299. cs. 1938-34-185.
55  Mondin 2000. 684.
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az elhunyt pápa államtitkárára adták, az volt, hogy úgy vélték, ilyen súlyosan 
feszült nemzetközi helyzetben fontos az egyháznak olyan vezetőt találni, aki 
a  legnagyobb tekintéllyel képes közvetítőként beavatkozni és legnagyobb 
valószínűséggel sikert elérni.56 XII. Pius jelmondatának Izaiás próféta szavát 
választotta: „Opus iustitiae pax”, azaz az igazságnak béke a gyümölcse. 

Magyarországon természetesen jelentős visszhangot keltett Pacelli pápává 
választása. „Az egész nemzettel együtt a Szent István Társulat is még mindig 
a  pápaválasztás felemelő hatása alatt áll – mondta Serédi Jusztinián bíboros 
a  Szent István Társulat 1939. március 16-án tartott díszgyűlésén –, mert 
az alig egy napig tartó konklávéból éppen születése napján az a férfiú emelkedett 
a pápai trónra, akit […] a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából 
mindannyian megcsodáltunk és megszerettünk, s aki a római pápák közül a legelső, 
aki a mi nyelvünket némileg ismeri.”57 Ám nemcsak a hercegprímás és a papság 
örült a konklávé eredményének: örült az egész magyar nép, mint a  sajtóból 
kiderül. „A Szent István-év új csodája: pápa lett a legátus, tiara díszíti a mi nemzeti 
történelmünk gyönyörű emlékezetű ünnepének pápai képviselőjét” – írja a Nemzeti 
Újság.58 Hazánkban tehát megszerették a szívélyes és felkészült Eugenio Pacellit. 
Már 1938 őszén díszdoktorává avatta a Pázmány Péter Tudományegyetem, és 
még nagyobb büszkeséggel töltötte el a magyarokat, hogy az Eucharisztikus 
Világkongresszus legátusa Szent Péter trónjára lépett: valóságos kultusza lett 
hazánkban pápának. Például megfestették a máriabesnyői kegytemplom egyik 
freskóján, domborművet avattak Szent István-bazilika oldalában, sőt a Győrhöz 
közeli Csorna 1939-ben felszentelt plébániatemplomának oltárképére is XII. 
Pius koronázása került, abból is az a jelenet, amint a pápa az Oltáriszentség előtt 
hódol. Márványtábla őrizte a későbbi pápa látogatásának emlékét a Mikszáth 
téri Sophianum Leánygimnázium folyosóján, amelyet az iskola államosítása 
után, 1949-ben levertek.59 

Maga XII. Pius is szívesen emlékezett vissza Budapesten töltött napjaira. 
A magyar zarándokokat mindig kitüntetett figyelemmel fogadta, a koronázásán 
megjelent magyar küldöttségnek pedig ezt mondta: „Nem pártfogója, hanem 
jóbarátja vagyok az istenfélő magyar nemzetnek.”60 1943-ban szentté avatta 

56  Mondin 2000. 688.
57  Lásd Serédi 1939. 
58  NÚ 1939. március 3., 2. Baranyay Lajos: Habemus Papam!
59  Interjú Dr. Szalai Lajosnéval.
60  PL Album. 8. kötetében, a Magyar Katonaújság cikkéből kivágva. Oldalszám, illetve pon-

tos dátum megjelölése nélkül.
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Árpád-házi Margitot, akit korábban csak a boldogok sorában tiszteltek, de 
ezzel az egész világegyházra kiterjesztette a hercegnő kultuszát. A háború után, 
amikor 1948-ban a kongresszus tizedik évfordulójára emlékezett a magyar 
katolikus egyház, külön rádiószózatban fordult a magyarokhoz: „Senki közületek 
meg ne ingadozzék!”61 Akkor már tudta, hogy a kommunista hatalomátvétel 
miatt végveszélybe került a katolicizmus Magyarországon. XII. Pius pápa teljes 
határozottsággal ítélte el a kommunista pártoknak a második világháború után 
a kelet-európai országok politikai életében megnyilvánuló törvénytelenségeit, 
az ateista-materialista ideológia erőszakos terjesztését.62 Kedves személy volt 
előtte Mindszenty József bíboros, akinek 1945 és 1948 között a magyar egyház 
többmilliós közössége védelmében, az egyházellenes erők támadásai ellenében 
kifejtett prímási tevékenységét támogató-segítő figyelemmel kísérte. „1946. 
február 21-én – írta Mindszenty – a nyilvános konzisztórium alatt, amelyen az új 
bíborosok fejére tette a bíbornoki kalapot, engem átölelt és »Éljen Magyarország«-
ot kiáltó magyar szavak kíséretében helyezte fejemre az enyémet. Utána 
megindultan hozzátette: »A 32 közül te leszel az első, akinek vállalnia kell a bíbor 
színnel jelzett vértanúságot!«”63 XII. Pius határozottan kiállt Mindszenty mellett, 
amikor 1948 karácsonyán a kommunista erőszak emberei letartóztatták. Ekkor 
különféle megnyilatkozásaiban a világ elé tárta ezt a jogsértő törvénytelenséget. 
Levelet is írt a magyar egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez, de 
a  püspökkari vezetők ezt a levelet nem tették közzé, teljesen ismeretlen 
maradt.64 A nándorfehérvári győzelem fél évezredes jubileuma alkalmat adott 
a pápának arra, hogy kifejezze aggodalmát, fájdalmát a szocialista országokban 
érvényesülő egyházüldöző, egyházellenes, egyházkorlátozó megnyilvánulások 
miatt. Ennek hű tükre a Dum maerenti animo kezdetű, 1956. június 29-én kelt 
apostoli levele.65 Az 1956-os forradalom kirobbanása után – ahogy Mindszenty 
bíboros emlékezik – „minden rendelkezésére álló eszközzel küzdött érettünk, 
s egyetlen napon háromszor állt a világ elé Magyarországért.”66 

A XX. század talán egyik legnehezebben megítélhető személyisége volt 
XII.  Pius pápa. Mivel pontifikátusa egybeesett a második világháború 
pusztításával és a hidegháborúval, a történelmi helyzet azt követelte tőle, 

61  Szív, 1948. június 5., 1. XII. Pius pápa üzenete a magyarokhoz: Senki közületek meg ne ingadozzék!
62  Mészáros 2006. 24. 
63  Mindszenty 1989. 112.
64  Mészáros 2006. 24.
65  Mészáros 2006. 26.
66  Mindszenty 1989. 448.
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hogy ne csak mint lelkipásztor tevékenykedjen Szent Péter örökében, 
hanem bátran foglaljon állást még nehéz politikai kérdésekben is. Ez az oka 
annak, hogy a történészeknek még ma sem sikerült dűlőre jutnia a pápa 
szerepének tisztázásában: egyesek hallgatással vádolják, mások szerint megtett 
minden tőle telhetőt. Eltekintve attól, milyen viták folynak még manapság 
is az  egyházfő történelmi szerepének megítélésében, a magyar történetírás 
számára külön jelentős, hogy mind az Eucharisztikus Világkongresszuson, 
mind a későbbiekben kiemelt figyelmet szentelt Magyarországnak.
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Eugenio Pacelli as the papal legate in
the International Eucharistic

Congress in Budapest

The fact is not very well-known, that Cardinal Secretary of State Eugenio 
Pacelli presided as papal legate over the International Eucharistic Congress 
in Budapest from 25 to 30 May 1938. Ten months later Pacelli was elected 
Pope and took the name Pius XII. As Pope, Pius XII did not forget the days 
which he spent in Budapest, and so he paid distinct attention to Hungary 
and the Hungarian events. As a result, he helped much in solving the church 
administration problems caused by the Vienna Awards, then after World 
War II he stood up for the rights of the Hungarian Catholics, who were 
forced into communist dictatorship.
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†Vitányi Péter

A bukanérok1

Az elnevezés

A bukanér szó a francia boucanier, illetve az angol buccaneer magyarított 
változata. Nyelvünkben – lévén nem vagyunk hajós nemzet – sajnos nincs 
megfelelő szókészlet a különböző tengerészeti fogalmak kifejezésére, így ebben 
az esetben is kénytelenek vagyunk ezzel a nem éppen magyaros formával beérni. 
A kifejezéssel a karibi térség XVII. századi kalóz társadalmának különböző 
nemzetiségű, rendű, rangú és foglalkozású személyekből verbuválódott 
tagjait illetik. A  szó egyes elképzelések szerint a francia bouffle (bivaly) szó 
eltorzított változata, vagyis a francia bivalyvadászok nevezték magukat így,2 
ennél sokkal valószínűbb azonban, hogy a boucan nevű tűzhelytípusból 
származik, amelynek segítségével ezek a telepesek a bivalyok, szarvasmarhák, 
disznók húsát elkészítették (az indiánoktól átvett módszerrel a húst lassú tűzön 
sütötték meg, és ezzel egyidejűleg meg is füstölték). A bukanérokat emellett 
flibusztereknek is szokás nevezni. Ez utóbbi kifejezés eredete még vitatottabb. 
Az egyik elmélet alapján a  freebooter (kalóz) szó franciásított verziója, míg 
mások szerint a kis bárkát jelentő flyboot szóból származik.3 

1  Ez a rövid tanulmány rendhagyó módon került kötetünk írásai közé. Szerzője, Vitányi Péter 
másfél évig közeli kollégánk, a Történész Műhely tagja volt, mielőtt tragikus hirtelenséggel, fiatalon 
elhunyt. Tudományos pályát álmodott magának, és önmagával is vívódva kereste az egyetemen azt 
a terepet, ahol tehetségét leginkább kibontakoztathatja. Zárkózottsága, szerénysége nem mutatta 
környezetének, mennyi nehézséggel birkózik a számára személytelenné váló közegben; kevesen 
ismerték igazán, leginkább csöndes humoráról és elbeszélői érzékéről emlékszünk rá. A mai 
egyetemi képzés sajátossága, hogy nem igényli kezdettől a hallgatóktól, hogy saját kutatásán alapuló 
munkát írjanak. Pétertől ez az egy dolgozat maradt ránk – felsőbbéves tutorának küldte el, első 
írásaként. Megbeszélésére tragikus módon már nem jutott idő. A maga nemében azonban, s e kötet 
tanulmányai közt, hozzá hasonló pályakezdő fiatalok írásai koszorújában enélkül is megállja helyét: 
apró javításokon kívül nem változtatunk szövegén. Együtt töltött, szűkre szabott időnk emlékére 
adjuk közre. (A. Gy.)

2  Erdődy 1964. 140.
3  Marjai 1994. 100.
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Eredetük

Amerika felfedezését követően a spanyolok birtokukba vették Hispaniolát, 
majd később Kubát, Jamaicát és Puerto Ricót. A hódítók a teljes Újvilágot 
saját felségterületüknek tekintették, azonban minden igyekezetük ellené-
re más nemzetek kalandorai is megvetették lábukat az újonnan felfedezett 
földrészen.

Az első angol hajó 1517-ben tűnt fel az amerikai partoknál, ezt később 
a hollandok és a franciák követték. A spanyolok nem tudták őket visszatartani, így 
sikerült Hispaniola szigetének nyugati partvidékén letelepedniük. A spanyolok 
panasszal éltek miattuk az angol és a francia uralkodónál, utóbbi azonban 
azzal hárította el a vádat, hogy a telepesek nem királyi megbízásból érkeztek 
a térségbe, egyben figyelmeztette a panaszkodó követet, hogy a spanyol uralkodó 
felségterületén különben sem az ő feladata a rendcsinálás. Ezt követően a spanyolok 
többször próbáltak katonai erővel érvényt szerezni jogaiknak. Az egyik ilyen eset 
Pedro Menéndez de Avilés (1519–1574) spanyol kapitány nevéhez fűződik, aki 
1567-ben egy francia település teljes lakosságát lemészároltatta. A holttestek 
nyakába táblát akasztottak ezzel a felirattal: „Nem mint franciákat, hanem mint 
hugenottákat öltük meg!”4 Erre azonban a francia válasz sem váratott sokat 
magára. 1570-ben Dominique de Gourges korzárkapitány az Avilés vezette 
támadás fészkének számító Saint Augustine-beli (Florida) San Mateo-erőd teljes 
őrségét felköttette, nyakukban a táblával: „Nem mint spanyolokat, hanem mint 
gyilkosokat öltük meg őket!”5 

A spanyol agresszió miatt a magukat immáron parti testvéreknek (Freres de 
la cote) nevező angol, francia és holland telepesek összefogtak a nagyhatalom 
ellen, és Sir Francis Drake 1586-os San Domingo elleni támadása után sikerült 
a „jogos tulajdonosokat” kiszorítaniuk Hispaniola nyugati részből. Győzelmüket 
követően egyre több telepes érkezett a területre Európából, minekutána 1625-
ben Saint Christopher szigetén létrejött az első közös francia–angol kolónia. 
A szigeten élő őslakosok egy részét kiirtották, a többieket elűzték, majd a két 
nemzet határvonallal osztotta fel egymás között a területet. Ennek ellenére sok 
volt közöttük a konfrontáció, emiatt az angolok elhagyták Saint Christophert, 
és áttelepültek Nevis szigetére. Onnan 1629-ben Frederico de Toledo spanyol 
tengernagy elűzte őket, de a sziget megtartására nem tudott megfelelő katonai 

4  Marjai 1994. 98.
5  Marjai 1994. 99.
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erőt hátrahagyni, így aztán a támadás után két évvel sok angol visszatelepült 
a területre. Sikerüket látva az egyre inkább túlnépesedő Hispaniola szigetén 
maradt franciák újabb területet foglaltak el a spanyoloktól, nevezetesen Tortuga 
szigetét. A későbbiekben ez a hely lett a bukanérok központja. 

Nagyjából erre az időszakra tehető az, hogy a „parti testvérek” a két fentebb 
említett kifejezéssel kezdték magukat illetni. Tortuga kalózkodással foglalkozó 
népessége egyre növekedett, 1638-ban viszont spanyol támadás érte a szigetet, 
és az ott találtak nagy részét lemészárolták. Mivel azonban hosszú távon nem 
tudták megtartani a szigetet, a – támadás idején távollevő – bukanérok kezdtek 
visszaszivárogni, és 1641-ben De Poincy kormányzó hivatalosan is deklarálta 
Tortuga francia gyarmattá nyilvánítását, ezzel egyidejűleg pedig az angolokat 
kiutasította a szigetről. Ezt követően gőzerővel indult meg az angol és a francia 
gyarmatosítás a Karib-térségben. A spanyolok 1654-ben újfent kiszorították 
a franciákat Tortugáról. Ezzel párhuzamosan – ugyanebben az évben – francia–
angol haderő Nicaraguában kifosztotta Nuova Segovia városát. 1655-ben – 
az angol–spanyol háború során – a William Penn admirális és Robert Venables 
generális vezette angol flotta sikeresen elfoglalta Jamaicát. A harcokból a részüket 
tisztességgel kivevő bukanérok – mintegy fizetségként – megkapták Port Royalt, 
amely innentől kezdve a karibi kalózvilág központjává vált. Nem sokkal később a 
franciák újfent elfoglalták Tortugát. Az ezt követő néhány évtizedet tekinthetjük 
a karibi kalózkodás fénykorának.6 Minthogy a rendelkezésre álló magyar 
szakirodalmat meglehetősen szűkösnek találtam, interneten talált idegen nyelvű 
művekkel egészítettem ki. Korabeli források tekintetében Alexander Exquemelin 
elbészélésére támaszkodtam. 

A kalózvilág történetírója

A bukanérok életéről, társadalmáról és tevékenységéről meglévő legtöbb ismere-
tünk egy Alexander Exquemelin nevű kortárs elbeszélőtől származik, aki életé-
nek egy részében maga is bukanér volt, majd Európába hazatérve papírra vetet-
te az átélt eseményeket. Műve óriási hatással volt a későbbi irodalomra. Daniel 
Defoe 1724-es, A leghírhedtebb kalózok rablásainak és gyilkosságainak históriája 
című műve nagyrészt ezen alapult, és minden kétséget kizáróan Robinson Cru-
soe (1719) című fő művéhez is jócskán merített Exquemlintől a híres író.7

6  Marjai 1994. 98–101.
7  Marjai 1994. 104.



238 †Vitányi Péter

 Exquemelin feltehetően 1646-ban született Honfleur-ben (Franciaország), 
és 1707 tájékán halhatott meg. Bizonyos források szerint sebészetet tanult, de 
XIV. Lajos 1666. évi, a hugenottákat korlátozó rendelete miatt – ő is az lévén 
– hazájában nem gyakorolhatta az orvoslást. Elszegődött a Francia Nyugat-
indiai Társasághoz, amelynek kötelékében 1666 tavaszán Tortuga felé vezetett 
az útja. A társaság pénzszűkében eladta őt a szigeten rabszolgának. Elsőként 
a kormányzóhelyettes vásárolta meg, majd egy sebészhez került, aki mellett 
sikerült a már meglévő orvosi ismereteit tovább bővítenie. Nem kellett sok időt 
rabszolgaként eltöltenie, kisvártatva meg tudta váltani szabadságát. Ezt követően 
állt be a bukanérok közé, hajóorvosként, először Henry Morgan parancsnoksága 
alá, akinek oldalán két híressé vált akcióban is részt vett (Maracaibo, 1669; 
panamai expedíció, 1670–1671), majd pedig Roche Brasiliano legénységébe 
került be. Ott már nem időzött sokat, kilépett a bukanérok közül, és egy Kubából 
induló holland hajóval visszatérve Európába 1672-ben már Amszterdamban 
volt. A későbbiekben még három amerikai útjáról biztosan tudunk. 1674-
ben ő lett – a magyar történelemben is ismerősen csengő nevű – de Ruyter 
admirális vezette, a Francia Antillák megtámadására induló, 3400 fős flotta 
főorvosa. A holland tengernagy mellett 1676-ig szolgált. 1677-ben az angol 
haditengerészethez jelentkezett, ott azonban a hatályos rendelkezések nem tették 
lehetővé külföldi orvosok alkalmazását, ezért vissza kellett térnie Amszterdamba. 
De Americaenshe Zee-Roovers (Az amerikai kalózokról) című művének első 
kiadása 1678-ban jelent meg Jan ten Hoorn amszterdami kiadótulajdonos 
gondozásában, ő azonban a szöveget nemcsak átszerkesztette, hanem még ki 
is egészítette az olvasószám növelésének reményében. Exquemelin 1679-ben 
engedélyt kapott, hogy Hollandiában – immáron nemcsak a tengeren – orvosként 
praktizálhasson (neve szerepel is a korabeli orvosi céhkönyvben), valamint 
ugyanebben az évben a holland állampolgárságot is megkapta. Könyvét gyorsan 
elkapkodták, hamarjában megjelent több kiadása is, németre is lefordították. 
„Néhányat törvénytelenül másoltak le, ezek a kalózkiadások.”8 1681-ben spanyol 
fordítása is megjelent, amely azonban sérthette olvasóközönségét, ezért egy 
spanyol márki közbenjárására Exquemelint – Buena Maison fordítóval együtt 
– kitiltották Amszterdamból. Ezután mindketten Jamaicába utaztak a San 
Jeroboam nevezetű hajóval. Exquemelin praktizálásni kezdett San Domingóban, 
de nem sok sikerrel. 1683-ban újfent egy kalózflotta hajóorvosaként találkozunk 
vele. Ezt követően rövid időre letelepedett Franciaországban, azonban minthogy 

8  Breverton 2009. 10.
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XIV. Lajos ekkoriban megfosztotta a hugenottákat polgári jogaiktól, a kalandos 
életű orvos újra a Karib-térségben, konkrétan Michel de Grammon bukanér 
bandájának kötelékben bukkant fel. 1686-ban visszatért Párizsba, majd a francia 
királyi hajóhad felkérésre jelentést írt a Chagre folyóról. Ezt követően életéről 
viszonylag keveset tudunk, annyi bizonyos, hogy Franciaország végül befogadta, 
és 1697-ben egy újabb expedícióban vett részt, a kolumbiai Cartagena elleni 
támadásban, Pointis báró oldalán. 1707 után semmilyen említés nem maradt 
fenn róla, nagy valószínűséggel ebban az évben halt meg.

Könyvének 1684-ben angol kiadása is megjelent, Sir Henry Morgan, egykori bu-
kanér vezér azonban – aki ekkor már Jamaica lovaggá ütött kormányzó-helyettese 
volt – becsületsértési eljárást indíttatott a könyv kiadói (William Crook és Thomas 
Malthus) ellen. A pert meg is nyerte, így a második angol nyelvű kiadás már kimosta 
a felavanzsált haramiavezért a kegyetlenkedés és paráznaság vádjából. A hírhedt 
kalóz 1688-ban bekövetkezett halála után még számos angol nyelvű kiadása látott 
napvilágot az elbeszélő műnek, a XVIII. század során összesen kilenc. 1686-ban 
Jacques Lefebvre párizsi kiadótulajdonos jóvoltából az elbeszélésnek francia for-
dításban megjelent a kibővített változata, amely a korábbi kiadásoknál tíz fejezet-
tel hosszabb volt (ezek szerint még megvolt az eredeti kézirat, amelynek alapján 
a bővítések elkészülhettek). Élete vége felé Exquemelin papírra vetette az 1678 
utáni időszak kalandos eseményeit is, így aztán 1699-ben Histoire des Aventuriers 
Flibustiers címmel a harmadik kiadás is megszületett.9

Exquemelin elbeszélése, jóllehet kissé részrehajló, mindenestre a legjobb for-
rásunk a Karib-térség XVII. századi kalózvilágára nézve. E forrásmű nélkül 
ismereteink sokkalta gyérebbek lennének, a bukanérok társadalmát, egymás 
közti viszonyait és életmódját szinte lehetetlen volna rekonstruálni.

Életmódjuk

A bukanérok kezdetben húsfüstöléssel foglalkoztak, és – ahogy azt már 
fentebb leírtam – elnevezésük is ebből származhatott. Feldolgozandó húsáru 
bőven akadt, ugyanis a csődbe ment birtokokról valóságos szarvasmarha- és 
bivalycsordák szabadultak ki, szinte új állatfajtát létrehozva ezzel a vadonban.10 
A bukanérok öltözetüket, fegyvereiket és egyéb tárgyaikat is a füstölt hússal 
való cserekereskedelemmel szerezték be. Hosszú, ingszerű ruhát, nadrágot 

9  Breverton 2009. 8–13. 
10  Erdődy 1964. 100.
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és csúcsos föveget viseltek. Fegyverzetük szablyából és hosszú csövű puskából 
állt össze. Öltözködés tekintetében nem voltak éppen igényesek, fegyvereik 
viszont az adott korban jónak számítottak. Beszédre sajátos keveréknyelvet 
használtak. A „parti testvérek” közé beállók családnevükről lemondva új 
nevet vettek fel, és attól kezdve múltjukról sem illett őket faggatni. Párokat 
alkottak, akik egymás között mindenüket megosztották, és ha egyikük 
örökös nélkül halt meg, egymás örököseivé léptek elő.11 

A fentebb taglalt kezdeti tevékenységgel már a XVII. század első felében 
felhagytak, és áttértek a húsfüstölésnél jobban jövedelmező – és nemkülönben 
sokkalta izgalmasabb – kalózkodásra. Eleinte az angolok és franciák 
zsoldosaiként harcoltak a spanyolok ellen, később a saját szakállukra kezdtek 
el kalózkodni. Nem okozott gondot az önállósodás, voltak közöttük ugyanis 
korábbi hivatásos tengerészek és mindenféle mesterséget űző szakemberek, 
így még a hajó karbantartásához sem volt szükségük külső segítségre. Ezúton 
lett a „nyersbőrbe öltözött bivalyvadászból fényes csizmát és tollas kalapot viselő 
tengerész”.12 A bukanér bandák végleg kicsúsztak az angol és francia kontroll alól, 
„uraik” kénytelenek voltak végignézni, ahogy „önálló életre” kelnek. 

A kapitányok a legénységet csak az adott expedícióra leszerződtetve, sebté-
ben verbuválták össze. Egy-egy akció esetén a bevetett hajók a legkülönbözőbb 
típusokból álltak össze, attól függően, hogy korábban éppen mit sikerült zsák-
mányolni. A támadás célpontjáról a legénység szavazással döntött. Foglyokat 
nem nagyon ejtettek, ha mégis, mindenkit szabadon engedtek három éven belül. 
Szokásaik nagyban eltértek az európai normáktól. Erre a legjobb példa a vallás 
kérdése. Az egyház előírásaival általánosságban véve nem sokat törődtek. A had-
járatok előtt azonban közös istentiszteletet tartottak, és siker esetén a zsákmány 
egy részét valamelyik templomnak adományozták. A hadjáratok után gyónás 
céljával közösen felkerestek egy papot, ilyen esetekben a tetemes bűnlajstrom 
miatt a szentségkiszolgáltatás meglehetősen elhúzódott.13

A kalózkódex 

A bukanérok egymás közti viszonyaikat íratlan, de nagyon komolyan vett és 
szigorúan betartott szabályrendszerben foglalták össze. Egymáshoz rendkí-

11  Marjai 1994.
12  Erdődy 1964. 144.
13  Marjai 1994.
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vül hűségesek voltak, különösen a fent említett párok. Az újonnan érkező-
nek eleinte mindenből kölcsönöztek, egészen addig, míg nem jutott egy ak-
ció révén saját jövedelemhez, amelyből törleszteni tudott. Önbíráskodásnak 
nem volt helye. Ha valaki meggyilkolta egy társát, és a közösség nem ítélte 
jogosnak, akkor az életével kellett fizetnie, viszont a tisztességes párbajt meg-
engedték.

A legénység a kapitánnyal egy-egy akcióra kötött szerződést. A megállapodásban 
nagyon pontosan lefektették a feltételeket és azt, hogy ki mekkora arányban részesedik 
a majdani zsákmányból. A megállapodást mindenki egyénenként „aláírta”. Ha 
sikertelen volt az akció, akkor a „nincs préda, nincs pénz”14 – elv érvényesült. 
Elsőként arról döntöttek, mekkora összeg jár a kapitánynak a hajó biztosításáért, 
második lépésben pedig a hajóácsnak utaltak ki egy összeget (rendszerint 100–150 
ezüstpénzt). A bevételből ellátmányra is félretettek, körülbelül 200 ezüstöt, a felcser 
juttatása általában 200–250 ezüst volt (a legénység számától és a hajó méretétől 
függően), ezenfelül egy gyógyszeres ládika is megillette. Mindezek rendezése után 
került sor a sebesülteknek kijáró kártérítés mértékének megállapítására. Ennek 
a rendszere a legtöbb esetben a következő volt: jobb kar elveszítéséért 600, balért 
500 ezüst járt. Lábak esetén a jobb 500-at, a bal 400-at ért. Kivert szem vagy elveszített 
ujj esetén a kártérítés mértéke 100 ezüstpénz volt. A sebesültek nem feltétlenül 
készpénzt, hanem adott esetben rabszolgákat kaptak, 100 ezüstnek felelt meg egy. 

Miután az imént taglaltakat maradéktalanul kifizették, akkor kerülhetett sor 
a fennmaradó összeg felosztására. Ilyenkor mindannyian ünnepélyes esküt tet-
tek a Bibliára, hogy egyikük sem vett el semmit a közösből, mielőtt sor került 
volna az elosztásra. A tisztek nagyobb arányban részesültek, mint a legénység 
közönséges tagjai. A kapitány öt vagy hat részt kapott, a másodtiszt kettőt, a többi 
tiszt egy és kettő között valamennyit. A matrózok egyenlő részt kaptak, egyedül 
a hajósinas volt az, akinek ennek a felével kellett beérnie.15  

Azt a bukanért, aki a szabályokat nem tartotta be (önhatalmúlag megölte egy 
társát, lopott a zsákmányból stb.), a közösség kivetette magából, vagy meg is ölte.

A legénység

A bukanérok hajóin általában rend és fegyelem volt, hiszen mindenki 
önszántából vett részt az expedícióban, és minthogy részesült a zsákmányból, 

14  Breverton 2009. 48.
15  Exquemelin 1810.
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érdekelt volt az akció sikerében. A hajók fedélzetén napjában kétszer étkezett 
a legénység, mindenki – még a kapitány is – ugyanazt az ételt kapta. Szinte 
csak húst ettek (főként sertést, de előfordult például teknős is), amit elvileg 
mindenki korlátlan mennyiségben fogyaszthatott.16

A legfontosabb tisztség természetesen a karibi kalózoknál is a kapitány volt, 
ám egy hadihajó első emberéhez képest meglepően szűk jogkörrel rendelkezett. 
Tisztségét csak harc, üldözés vagy menekülés esetén töltötte be, ilyenkor viszont 
teljhatalommal volt felruházva, akár halálos ítéleteket is hozhatott. Ezeket 
a helyzeteket leszámítva azonban nem sok különbség mutatkozott a legénység 
bármely tagjához képest. A kalózkapitányok általában a vakmerő ember hírében 
álló, köztiszteletnek örvendő személyek közül kerültek ki.

A hajó nem nélkülözhette a tüzéri tisztet betöltő személyt. Ő képezte ki és 
irányította az ágyúk kezelésével megbízott matrózokat. Egy jó tüzérnek nem 
okozott gondot imbolygó hajóról eltalálni egy másik imbolygó hajót. Egy-egy 
ágyú kezelésével 4–6 ember volt megbízva, ezeket a csoportokat felügyelte a tüzér. 
Az ő dolga volt vigyázni arra, hogy az ágyúk ne melegedjenek túl, valamint 
összehangolni az egyes fegyverek működését, mégpedig úgy, hogy a hajó oldalán 
lévő ágyúk egyszerre süljenek el.

A kalózhajók fedélzetén a kapitány helyettese a kormányos volt. Ezt a sze-
mélyt a legénység választotta meg szavazással. Az ő feladata volt a matrózok 
érdekeinek képviselete a kapitánnyal szemben, valamint a harcokat leszámítva 
ő irányította a hajót. Az ő tiszte volt a fegyelem fenntartása, a viták elrendezése 
is. Mindezek mellett ő felelt a pénz igazságos szétosztásáért. Testi fenyítés esetén 
ő volt megbízva a korbácsolással, ilyesmi azonban csak akkor fordulhatott elő, 
ha a legénység megszavazta. Ha egy expedíció során sikerült hajót zsákmányol-
ni, azt rendszerint a kormányos kapta meg, ezáltal egy későbbi akcióban már 
kapitányként vehetett részt.

A tisztek közé tartozott még a fedélzetmester. Ő felelt az árbocozatért, a vi-
torlákért, a kötélzetért és a horgonyért. Ő volt továbbá a raktár és az élelmiszer 
felelőse is. Hadműveletek esetén ő konkretizálta és hajtatta végre a kapitány 
utasításait.

Szakképzett mesteremberekből gyakran hiány volt a kalózok körében, ezért 
előfordult, hogy erőszakkal kényszerítették őket a csatlakozásra. Ilyen esetekben 
a kapitány kiállított egy nyilatkozatot, miszerint az adott személy akarata ellenére 
vesz részt a kalózkodásban. Perek esetén persze a legtöbb fogságba esett kalóz 

16  Exquemelin 1810.
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ilyesmire hivatkozott, de ezeket elég könnyen ki tudták szűrni, akiknél viszont 
bebizonyosodott, hogy valóban erről van szó, azokat fel is mentették. A szakképzett 
emberek közül a már említett tüzér és kormányos mellett a hajóácsnak és a 
hajóorvosnak (vagy adott esetben csak felcsernek) volt még kulcsfontosságú 
a szerepe. Ács nélkül a hajó sérülés, rongálódás esetén elsüllyedhetett volna, 
valamint ha sikerült másik hajót zsákmányolni, az ő feladata volt azt kalózhajóvá 
alakítani. Általában külön helyet biztosítottak számára a hajón.

A hajóorvos rendszerint nem volt szakképzett, orvosi vizsgával rendelkező 
valós orvos. Tudását tekintve nem sokban különbözött a borbélytól. Gyakori 
feladatai közé tartozott a golyók kivétele, a csontok összeforrasztása, a vérzés 
elállítása, a nemi betegségek kezelése, sőt az amputáció is. Hajóorvos volt pél-
dául Exquemelin is.17

Hírhedt kapitányok, híres expedíciók

Az egyik legelső névszerint ismert karibi kalóz Pierre Le Grand volt. Valós 
nevét nem ismerjük. Egyetlen tettéről tudunk, ami után a „nagy” jelzőt kapta. 
A történet szerint egyetlen csónakkal és maroknyi legénységgel elfoglalt 
egy nagy spanyol galleont.18 Exquemelin szerint az eset 1602-ben történt, és 
a 28 főből álló csapat a hatalmas kincs mellett egy spanyol altengernagyot 
is foglyul ejtett.19 A híres eset után Le Grand úgy gondolta, a csúcson kell 
abbahagyni, vissza is tért utána Franciaországba, és soha többé nem adta 
a fejét kalózkodásra.20

Az első kalózvezér, aki egységes csapatot tudott szervezni a bukanérokból, 
Francois L’Olonnois, eredeti nevén Jean David Nau volt. Ő az 1650-es években 
érkezett a Karib-térségbe szerződéses szolgaként. Az utókor minden idők egyik 
legkegyetlenebb kalózaként tartja számon.21 Korzár volt, kalózlevelét 1662-ben 
kapta a tortugai kormányzótól. Nem annyira nagy hadjáratai, hanem inkább 
ravaszsága és kegyetlensége miatt vált hamar közismertté. Egy alkalommal úgy 
menekült meg a spanyol fogságból, hogy társai lekaszabolása után halottnak 
tettette magát, majd spanyol álruhába bújva sikerült megszöknie. Egy másik 
híres történet szerint a kubai kormányzó által az ő elfogására kiküldött spanyol 

17  Breverton 2009.
18  Gosse 2007. 139.
19  Exquemelin 1810.
20  Gosse 2007. 139.
21  Vallar 2001.
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hajó teljes, 90 fős legénységét saját kezűleg fejezte le, majd gúnyos levelet küldött 
a kormányzónak.22 Halálát 1668-ban vagy ’69-ben lelte, amikor is egy expedíció 
során indiánok fogságába került, akik élve darabokra tépték, majd tűzbe vetették, 
és hamvait szétszórták a szélben, még az emlékét is eltörölve.23

A bukanérok talán leghíresebb alakja Henry Morgan. Számos társával ellentétben 
ő nem akasztófán vagy ütközetben fejezte be életét, hanem megbecsült tisztviselőként 
halt meg természetes halállal. A hírhedt bukanér 1635-ben született Walesben, 
fiatal évei homályosak az utókor számára. Nagy valószínűséggel 1655-ben érkezett 
Barbadosra, ahol hét évet töltött el, majd 1662-ben átment Tortugára, majd végül 
a jamaicai Port Royalban telepedett le.24 Két leghíresebb akciója a maracaibói kaland 
és a panamai exedíció volt, mindkettőről Exquemelin tudósít. Maracaibót – amely, 
jóllehet korábban már több banda is kifosztotta, még mindig gazdag város volt – 
1669-ben foglalta el. Már benn volt a városban, mikor a Maracaibói-öböl bejáratát 
spanyol hadihajók lezárták. Menekülésre esély sem látszott, amikor is Morgan 
cselhez folyamodott. Saját hajóját gyújtóhajóvá alakítva az ellenséges flotta közé 
küldte, és felrobbantotta vele a legnagyobb spanyol hajót. Ezután sikeresen legyőzte 
a maradék flottát. Még egy cselre volt szüksége az öböl bejáratát védő erőd őrségének 
kijátszásához. Sikerült elhitetnie a spanyol parancsnokkal, hogy a szárazföldön készül 
támadást indítani, és miután ennek megfelelően az ellenség  átirányozta az erőd 
ágyúit, Morgan akadályok nélkül megszökött.25 Legnagyobb szabású akciója az volt, 
amikor 1671-ben kifosztotta Panamát. Az expedíció után hatalmas zsákmányával 
cserbenhagyta embereit, és kisszámú, bizalmasaiból álló csapat élén visszatért Port 
Royalba. Modyford kormányzó – a neki kijáró részesedés átvétele után – hősként 
köszöntötte a kalózt,26 aki ezután felhagyott korábbi tevékenységével. II. Károly angol 
király lovaggá ütötte, és Jamaica kormányzóhelyettesévé tette – tisztét tizenhét éven 
át, egészen 1688-ban bekövetkezett haláláig betöltötte.27 

Port Royal

1655. május 10-én angol hadiflotta érkezett a ma Kingstoni-öbölnek nevezett 
térségbe. A támadók számban bőven felülmúlták a spanyol védelmet, így 

22  Marjai 1994. 108–112.
23  Vallar 2001.
24  Breverton 2005.
25  Exquemelin 1810.
26  Marjai 1994. 118–120.
27  Erdődy 1964. 148.
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hamarosan egész Jamaica az angolok kezére került.28 A szigeten található 
Port Royal elfoglalását követően a város a karibi kalózok támaszpontja lett, 
és a sziget kormányzója, bár hivatalosan nem ismerte el, de hallgatólagosan 
tiszteletben tartotta ezt, mitöbb a zsákmányból részesedést kapott, esetenként 
pedig ő látta el a tengeri rablókat megfelelő információkkal az ezüstflottákat 
illetően. A városban a bukanérok a rabolt árut könnyedén el tudták adni, és 
valóságos iparág épült az ő szórakoztatásukra. A város – lélekszámát tekintve 
– naggyá nőtte ki magát, de szépnek nem lehetett nevezni. A  spanyolok 
állandóan napirenden tartották a visszafoglalását, de minthogy Anglia 
megfelelő védelmet nyújtott, ettől nem vagy csak kis mértékben kellett 
a város lakóinak tartania. Pusztulást egészen más okozta. 1692. június 
7-én természeti katasztrófa sújtotta a várost. A földrengés és az  azt követő 
szökőár következtében kétharmada elpusztult, több mint kétezer ember 
lelte benne halálát. A katasztrófát követően a város továbbra is tovább 
működött támaszpontként, de a kormányzóság az öböl túloldalára települt át, 
megalapítva ezzel Kingstown városát.29

A bukanérvilág alkonya

Miután 1672-ben Sir Henry Morgan, a kalózok korábbi „admirálisa” Jamaica 
kormányzóhelyettesévé vált, új fejezet nyílt a karibi kalózok történetében. 
A  főhivatalnokká avanzsált bukanér ugyanis válaszút elé állította korábbi 
társait: aki felhagyott addigi tevékenységével, az kegyelemben részesült, 
és a letelepedéshez földet kapott, aki viszont nem, az ellen hajtóvadászatot 
hirdetett. Az amnesztiát sokan elfogadták, de akik nem, azok is elhagyták 
Port Royalt, sőt Jamaicát is, és új utakat kerestek maguknak.30 

Ezzel a kalózkodásnak általam tárgyalt szakasza lezárult.

28  Buisseret 2000. 8.
29  Marjai 1994. 121–123.
30  Marjai 1994. 124.
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Les boucaniers

Le nom de boucanier désignait des personnes de nationalité et de profession 
diverse, appartenant à la communauté des pirates caribéens du XVIIe siècle. 
Leurs regroupements illégaux ont fortement marqué la littérature romantique 
; ils ont joué un rôle fondamental dans la conquête du Nouveau Monde, et 
ont également influencé les intérêts économiques liés au développement du 
colonialisme. Le présent travail se propose comme objectif de présenter le 
parcours des ces personnes emblématiques dont l’histoire reste peu connue et 
sous-développée dans l’enseignement en Hongrie.





Bojtos Anita

A nádor katonai szerepének változása 
a XVII. században 

– különös tekintettel Esterházy Pál 
nádorsága idejére, 1681–1713

A közelmúltban sokak figyelmét keltette föl a XVII. század e nagyformátumú 
politikusának élete és munkássága. A nádor iránti érdeklődést minden 
bizonnyal személyiségének és szerepeinek összetettsége, valamint a halála 
után hátramaradt hatalmas iratanyag gondos, „kutatóbarát” rendezettsége 
magyarázza. Közéleti tevékenysége kimeríthetetlen, csakúgy, mint irodalmi 
munkássága, családja pedig repülőrajttal, szinte pillanatok alatt emelkedett 
a magyar arisztokrácia körébe, és ez még a kortárs főúri famíliák közül is 
kiemeli az Esterházyakat.1 

Esterházy Pál már évtizedes levelezésben állt Thököly Évával, amikor 1682. 
augusztus 9-én feleségül vette, és ettől fogva folyamatosan tudósították egymást 
a távol töltött idő eseményeiről. E levelezés azonban nem egyszerűen egy 
házasság történetének forrásanyaga, hanem egy sokkal átfogóbb, színesebb és 
mégis személyes képet rajzoló keresztmetszet a XVII. század második felének 
magyarországi főúri életéről és az arisztokráciába csak néhány generációval 
korábban bekerült család tagjainak politikai-közéleti szerepvállalásáról. 
Esterházy Pál szerteágazó ténykedése sejteni engedi a kezében összefutó 
szálak társadalmi, néhol pedig politikai eszmetörténeti eredőjét is, így 
e szálak módszeres követése során lassanként kibontakozhat egy olyan 

1  Az Esterházy család fölemelkedéséről, családi stratégiájáról és a XVI–XVII. századi karrier-
lehetőségekről legújabban Pálffy Géza írt. Pál karrierje még annak ismeretében is egyedülállóan 
gyors és sikeres, hogy apja, Miklós szinte minden kínálkozó lehetőséget kihasználva maga is 
remekül kamatoztatta édesapjának, a Pozsony megyei alispán Esterházy Ferencnek örökségét. 
Pálffy 2009. 866.  
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társadalomtörténeti pillanatkép, amely árnyalhatja vagy esetleg módosíthatja 
a század végéről alkotott történeti ismereteinket. 

A nádor és felesége, Thököly Éva 1680-as években kelt levelezésének 
földolgozásához kezdve rögtön fölmerült a kérdés: miről és hogyan tudósítja 
Magyarország nádora a feleségét? Miként jelennek meg leveleikben az országos 
politika eseményei, hogyan ábrázolja Esterházy Pál az 1681-es országgyűlést, Bécs 
1683-as és Buda 1684-es, majd pedig 1686-os ostromát? Bíztam abban, hogy 
legalább egy apró fogódzó föltűnik majd, amely közelebb vihet az évtized egyik 
legnagyobb politikai reprezentációs hibájának megértéséhez: miért nem vett 
részt Esterházy Pál Buda 1686-os felszabadításában, amelynek sikeréhez történeti 
tudatunk a mai napig a százötven esztendős török uralom végét társítja? A vizsgált 
forrás sajnos nem szolgált elegendő információval erre nézve, elszórt adatokból 
azonban reményeim szerint bővíthető Esterházy Pál katonai szerepének és 
hadügyi tevékenységének megrajzolása, amely hagyományosan összefonódott 
a király utáni első közjogi méltóság, a nádori hivatal egyik funkciójával.2 A téma 
önmagában is ígéretesnek tűnt, a jelen összefüggéseken túlmutatva pedig talán 
közelebb visz annak megértéséhez is, hogy miként változott meg a XVII. század 
második felében, kiváltképp Esterházy Pál nádorsága idején a politikai elit, 
a rendek és az udvar viszonya, és milyen szerepet játszott ebben a hadviselés, 
a katonai szakértelem és a török elleni háború európai propagandája.

Esterházy Pál

A későbbi nádor izgalmas életútjából most csupán néhány meghatározó moz-
zanatra szeretném fölhívni a figyelmet. Olyan gyermekkori és fiatalkori ha-
tásokra, amelyeknek nyoma a nádor felnőtt évei és önálló döntései nyomán 
előbukkan, és egyúttal válaszkísérletet jelenthet politikai (és gazdasági) ma-
gatartásának miértjeire.

Pál 1635. szeptember 8-án látta meg a napvilágot Esterházy Miklós nádor 
és második felesége, Nyáry Krisztina fiaként. Apjának és anyjának előző 
házasságaiból jóval idősebb féltestvérei, valamint László bátyja és Anna Júlia 
nővére fogadták öccsüket a családban.3 A rokoni kapcsolatok ápolása élő 

2  Esterházy Pálnak a honvédelemben betöltött szerepét intézményes oldalról vizsgálta Iványi 
Emma (Iványi 1991), most csupán arra vállalkozom, hogy föltérképezzem a nádor katonai 
funkcióvesztésének XVII. századi történetének fontosabb részleteit, ill. a Thököly Évával váltott 
levelek alapján az 1684-es budai ostromról egy kicsit részletesebb képet fessek.

3  A család történetéről Nagy Iván (Nagy 1858) mellett Esterházy János (Eszterházy 1901) 
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gyakorlat volt, a felmenők tisztelete és Pál későbbi őskultusza4 minden bizonnyal 
innen eredeztethető. Apja jezsuita gimnáziumban tanult, 18 évesen katolizált, 
és kedvéért később két felesége, Dersffy Orsolya és Nyáry Krisztina is katolikus 
hitre tért. Buzgó vallásosságot adtak át gyermekeiknek,5 amelyhez ugyancsak 
hozzájárult Miklós nádor jó kapcsolata a költő és hadvezér Zrínyi Miklóssal és 
Pázmány Péter esztergomi érsekkel.6 A fiatal Pált már apja barokk udvarában 
pezsgő szellemi közeg vette körül, amelynek éltetői jezsuita szerzetesek voltak: 
Hajnal Mátyás, Keresztesi István, Kolosváry István, Dobronoki György, 
Forró György.7 Tizenegy évesen került a grazi, majd a nagyszombati jezsuita 
gimnáziumba, és ha nem szól közbe a tragikus vezekényi csata, valószínűleg 
a nagyszombati egyetem elvégzésével fejezte volna be tanulmányait, ahogyan apja 
rendelte. Két egyetemi év után azonban Pált hazaszólították családfői kötelességei.

1652. augusztus 26-án Vezekénynél négy Esterházy veszítette el az életét,8 
köztük a családfő, Pál bátyja, László is. László volt a gyámja féltestvére, István 
árvájának, Esterházy Orsolyának, akinek még a csata előtt elkezdték előkészíteni 
Pállal történő házasságát.9 Nagyvezekény azonban hirtelen családfővé tette a fiatal 
Esterházyt. Két héttel a csata után, 1652. szeptember 13-án, tizenhét évesen 
Pápa város főkapitánya lett, másnap pedig Sopron vármegye főispánja – ezzel 
megkezdődött közéleti pályafutása.10 1655-ig még tanult, és ekkoriban került sor 
élete egyetlen nagyobb utazására is, amelynek folyamán részt vett a regensburgi 
birodalmi gyűlésen.11 1655 farsangján fényes külsőségek között feleségül vette 
Orsolyát, akivel innentől fogva egészen annak haláláig, 1682-ig levelezett. 

családtörténeti munkája ad részletes összefoglalást, adataimat Iványi Emma (Iványi 1989) ku-
tatásaival kiegészítve e munkákból emeltem át.

4  A témához lásd Fazekas 2009. 
5  Esterházy Miklós térítette át a Dunántúl utolsó katolikus főurát, a fiatal Nádasdy Ferenc 

későbbi országbírót is, aki nem sokkal később Esterházy Pál nővérének, Anna Júliának férje lett. 
Iványi 1989. 431. 

6  Iványi 1989. 430–431.
7  Iványi 1989. 432.
8  A vezekényi csatában hősi halált halt négy Esterházy (Esterházy László, Ferenc, Tamás, 

Gáspár) temetéséről lásd Szabó 1989. 
9  A házassághoz a közeli rokoni kapcsolat miatt pápai engedélyt kellett kérniük, amelyhez 

karmelita szerzetesek közbenjárásával jutottak hozzá. 1652. október 21-én, Fraknón titokban 
összeházasodtak, de a hivatalos, nyilvános szertartásra csak 1655-ben került sor. Időközben meg 
kellett védeni Pál gyámsági igényét is, mert sógora, Nádasdy Ferenc ugyancsak szívesen vállalta 
volna ezt a szerepet. Iványi 1989, 433–436. 

10  Iványi 1989. 434. 
11  Lásd Horn 1989. 
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Hamarosan királyi tanácsos lett,12 1661-től királyi főudvarmester. 1667-ben Alsó-
Magyarország főhadparancsnoka, 1668 és 81 között a bányavárosok főkapitánya, 
mígnem az 1681-es országgyűlésen elnyeri a király utáni legmagasabb címet: 
nádorrá választják. 1687 végén birodalmi hercegi rangot kap, amelyet utóbb 
gyermekei is örökölhettek.13

A gyorsan fölfelé ívelő politikai pálya és egyre fényesebb főúri életmód mögött 
mindvégig megmaradt a családból és fiatalkorából hozott két legfontosabb 
élmény – a jezsuita neveltetés révén és a családtagok példáján át elsajátított buzgó 
vallásosság és a hirtelen felnőtté válás. E kettőt szinte szimbolikusan sűrít magába 
Esterházy Pál Zrínyi Miklóssal történt első találkozása. Visszaemlékezései szerint 
az apjához ellátogató Zrínyi egy alkalommal „engem meglátván magához hivott 
s kezemet fogván, fölemelt az földről s megcsókolt, mondván Tar Mihálynak, 
azki is akkor ott állott, nem sok ember tudja, micsoda gyermek légyen ez. Kire 
mondá Tar Mihály, talám szerencsés leszen, mert hetedik gyermeke az urnak, 
igen is szereti, majd jobban az többinél. Kire felelt Zrinyi Miklós, bár sok illyen 
gyermek volna Magyarországban. Kit én ugyan igen szivemben vettem ekkor, 
s tekéntvén Zrinyi uramat, eszemben vettem, hogy egyféle természetűek vagyunk, 
kit nékem atyám uram már esztendővel azelőtt megjelentett vala.”14 Esterházy 
Pál Zrínyi-élménye e találkozással kezdődik. Hatása később Pál több irodalmi 
művében megjelenik,15 utóbb még a nádort temető Vargyassi András halotti 
prédikációjában is előbukkan.16 Zrínyi „jóslatával” egybevág Esterházy Pál 
Visszaemlékezése, amelyben megemlíti, hogy foggal született és „más jelek” is 
láthatók voltak rajta, amelyekről csak apja tudott,17 illetve a hadvezér és a fiatal 
Pál bensőséges kapcsolatára utal a Mars Hungaricus egyik sora is: „… sok 

12  Merényi Lajos 1655. július 1-jére keltezi Esterházy Pál királyi tanácsosi kinevezését, de 
Fallenbüchl Zoltán már 1652-től számítja. Pálffy Géza 20 éves korára teszi ugyanezt. Lásd 
Merényi 1895 és Fallenbüchl 2002. 90, Pálffy 2009. 877.

13  Pál méltóságait és címeit Fallenbüchl 2002. 90–91 és Pálffy 2009. adataiból idéztem.
14  Visszaemlékezés 309.
15  Esterházy és Zrínyi kapcsolatát, a költő és hadvezér Pálra gyakorolt hatását irodalmi alko-

tások elemzésével Kovács Sándor Iván összegzi. Eszerint két szépirodalmi lenyomata maradt Pál 
Zrínyi-élményének: egyik a gyermekkori történeten alapuló emlék (Egy csudálatos ének), másik 
pedig a jól ismert és sokat idézett Mars Hungaricus (Kovács 1989). Előbbieken kívül ide sorolható 
Baranyay Béla feltevése, amely szerint Zrínyi politikai örökségének, a Bécshez való viszonyulásnak 
továbbéltetője Esterházy, amíg az 1670–80-as évek fordulóján át nem tér a Habsburgok örökös 
királyságának programjához. Lásd Baranyay 1933. 

16  Idézi Kovács 1989. 415. 9. jegyzet.
17  Visszaemlékezés 305. Idézi és az Esterházy-Zrínyi kapcsolat összefüggéseibe állítja Kovács 

1989. 415.
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titkos beszélgetés folyt közte és Esterházy Pál gróf között, késő éjszakáig; ezt pedig 
soha, amíg csak élek, nem fogom elfelejteni; nagy jelentőségű dolgokról volt szó, 
amelyeknek leírását tollam tiltja”.18 A fiatal, apját és bátyjait korán elveszítő 
Esterházyra kétségtelenül nagy hatással lehetett a korszak legismertebb alakja, 
a már életében hősnek számító Zrínyi Miklós. Az ő példája éltette a csatasíkon, 
eszmei-politikai öröksége adott erőt a későbbi nádori hivatás betöltésekor, 
műveivel pedig mintája és ihletője volt Esterházy Pál irodalmi munkásságának. 
A kettejük bizalmas viszonya mögött fölsejlő kiválasztottságtudaton túl volt 
azonban még egy, jóval kézzelfoghatóbb „öröksége” Zrínyinek Pál életében: 
a politikához és közjogi kérdéshez való hozzáállás, valamint az a tudatosság, 
amellyel fölismerte, hogy minden politikai kezdeményezéshez szükséges lehet 
az anyagi stabilitás és a folyamatos, uralkodótól független önálló pénzbevétel 
biztosítása. 

A nádori szerep átalakulása a XVII. században

A nádori méltóság együtt született a Magyar Királysággal. Eredetileg a királyi 
udvar első embere volt, aki a na dvore zsupán, az „udvar ispánja” („nádorispán”) 
címet viselte.19 Az udvarispánság területének királyi népeit háború idején 
ő vezette, békében pedig bíráskodott felettük. Négy fontos feladatköre volt: 
gazdasági, közigazgatási, bírói, katonai, utóbbi kettő folytán idővel a nádori tiszt 
udvari hivatalból országos méltóság lett. A XIII.  századra kialakuló rendiség 
élén már a nádor állt, aki ekkorra nemcsak az ország első embere a király 
után, hanem a rendek képviselője is. Magánjogiból közjogivá alakult a szerepe, 
gazdasági funkcióját elveszítette, ám ezzel katonai és igazságszolgáltatási 
súlya megnövekedett. Az Anjou királyok után csökkent az uralkodó hatalma, 
ekkor a  nádori tisztséget hatalmas terület fölött rendelkező tartományurak 
birtokolták, akik a familiaritás révén igen kiterjedt családi-nemzetségi 
hatalmukat is becsempészték közjogi méltóságukba. A fokozatosan kiépülő 
nádori jogkör betetőzése az 1485-ös diétán megszövegezett, ún. nádori cikkelyek 
voltak. A Jagellók alatt a nádor már tisztán közjogi méltóságnak számított.

A XVI. században előbb a mohácsi csatavesztés utáni kettős királyság, majd 
pedig az ország három részre szakadása miatt akadozott a nádori méltóság 

18  MarsH 134. A téma és a hadvezér „szakralitását” jellemzi még a Mars Hungaricus záró 
gondolata az üstökös megjelenéséről és „jósló” szerepéről.

19  Soós 2003. 64. A nádori szerepkört a továbbiakban Ember Győző alapján ismertetem. Ember 
1946.
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folyamatos betöltése, míg végül az 1554-es országgyűlésen megválasztották 
Nádasdy Tamást, a korábbi országbírót, aki haláláig, 1562-ig viselte tisztségét. 
Ugyanezen a diétán került sor a nádori jogkör első kora újkori szabályozására, 
helyesebben megújítására, hiszen az 1554. évi VI. törvény csak arról rendelkezik, 
hogy a nádort az „ország régi szabadságai és szokásai értelmében” viselje hivatalát.20 
Nádasdy halála után 1608-ig az uralkodók (I. Miksa 1564–1576, majd I. Rudolf 
1576–1608) nem hívtak össze országgyűlést, amelyen a gyakorlat szerint a rendek 
nádort választhattak volna. Helyettük időről időre püspököket vagy érseket 
bíztak meg a nádori teendők ellátásával, egyben bizonyos helytartói feladatkör 
betöltésével. A nádori helytartók kinevezésükkel együtt meghatározott feladatokat 
kaptak az uralkodóktól, nem pedig a hivatallal járó szokásjog – jóval szélesebb 
mozgásteret engedő – keretében működhettek. A jogkör pontos rögzítése 
ezért a XVI. században nem állt a Habsburg udvar érdekében. 1608–1609-
ben Illésházy István, utána Thurzó György (1609–1616) és Thurzó Szaniszló 
(1622–1625) személyében protestáns nádorok következtek21, a sort csak Forgách 
Zsigmond (1618–1621) szakította meg, aki Pázmány hatására katolizált. 1625-
ben választották meg Esterházy Miklóst, aki haláláig (1645) viselte méltóságát, 
majd Draskovich János (1646–1648), Pálffy Pál (1649–1654) és Wesselényi 
Ferenc (1655–1667) következett soron. Wesselényi halála után 1681-ig Lipót 
már nem nevezett ki több palatinust, funkcióit ismét nádori helytartók látták el. 

A helytartóság és a nádori cím egyszerre forrt össze és különült el egymástól. 
Jóllehet az 1485. évi X. törvény és az 1555. évi I. törvény 9–12. paragrafusa 
értelmében a királyt távollétében a nádor személyesen helyettesíti, I. Rudolf 
Prágába költözése után Károly, Ernő, majd Mátyás főherceget küldte Bécsbe, hogy 
nevében a magyar ügyekben eljárjanak, így az a visszás helyzet állt elő, hogy 1608-
ig az országnak tulajdonképpen két helytartója volt: egy Habsburg főherceg és egy 
törvényes, de törvénnyel meg nem erősített locumtenens. A nádori méltóságot 
érintő tárgyalások során az is fölmerült, hogy Mátyást válasszák meg a tisztségre, 
de a főherceg-nádor gondolatát végül elvetették, és csak a korszak végén, 1790-
ben gondolták át újból. (Az akcióra azért nem került sor, mert a királynak 
ehhez el kellett volna ismernie az 1485-ös nádori cikkelyek érvényességét, ezt 
pedig nem akarta, sőt a nádori cikkelyeket még Esterházy Pál kinevezésekor 

20  A legfontosabb országgyűlési szabályzatok, amelyek a nádori jogkör határait kijelölik: 1485. évi 
I–XII. törvény; 1492. évi C. törvény; 1554. évi VI. törvény; 1555. évi I. és VI. törvény; 1608. évi III. 
törvény; 1659. évi XXV., XXX. és LXXVI. törvény; 1681. évi I. törvény. Az idézetek forrása: CIH.

21  A katolikus kormányzattal szembeni protestáns közjogi hivatalviselés szerepéhez lásd 
Lauter 2008.
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sem erősítették meg.) Ugyancsak megbukott a másik terv, Mátyás teljhatalmú 
kormányzói kinevezése, amelyet ugyan előbb elfogadtak, de végül az országgyűlés 
elutasított. A nádor tehát 1608-ban Illésházy István lett, akit a rendek választottak, 
a király pedig egyúttal kinevezte helytartójának is.

A nádor katonai funkciója 

I. Példák Esterházy Pál előtt
A hadügyi forradalom22 és a kor általános nevelési gyakorlata szerint az eu-
rópai nemesifjaknak már lehetőségük volt szakszerű hadászati ismeretekre 
szert tenni. A XVII. században intézményes tisztképzés indult, amelynek 
köszönhetően Ritterakadémiákon, Kriegs- und Ritterschulékban, reálgim-
náziumokban oktatták a hadtudományt. A szakirányú tisztképző intézetek, 
egyetemek mellett azonban a legfőbb tanulási mód még mindig az empirikus 
tapasztalatszerzés volt.23 

Magyarországon tiszt csak nemesekből válhatott. A XVII. században az ál-
talános műveltség megszerzése mellett egyre fontosabbá váltak az iskolában 
tanult természettudományos ismeretek, így a katonai előképzettség fokozatosan 
összekapcsolódott a világi iskolázottsággal, szervezett és intézményes katonai 
oktatásról azonban még nem beszélhetünk. A magyar főrendek előtt nyitva 
állt a lehetőség, hogy fiaikat a királyi udvarba küldjék, ahol kicsit alaposabb 
kiképzésben részesülhettek, de a magyarországi (különösen a dunántúli) ne-
mesifjak többnyire valamelyik helyi nagybirtokoshoz kerültek: az Esterházyak, 
Batthyányak vagy Zrínyiek udvarába, ahol néhány évig apródként szolgáltak. 
Ezen főúri udvarok közül a kortársak szemében is kiemelkedett a Zrínyi-család 
birtokainak központja, Csáktornya. A tizenéves korban elsajátított „elméleti” 
ismeretek után – többnyire 17. életévük betöltését követően – részt vehettek 
egy-egy kisebb ütközetben is, de sokszor még csak nézőként vagy valami apró 
feladattal megbízva.24 

A főurak katonai szerepét tekintve a XVII. század második felében több 
jeles magyar katona állhatott példaként Esterházy Pál előtt. Közülük is ki-
emelkedik a költő és hadvezér Zrínyi Miklós alakja. A Mars Hungaricusban 
megénekelt hős katonai érdemei – és vélhetően politikája is – nagy hatást 

22  Lásd Kelenik 1990. 
23  Hausner 1996. 18–21.
24  Hausner 1996. 18–21.
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gyakoroltak a fiatal Esterházyra. Zrínyi Miklós nem csupán a harctéren, de 
irodalmi munkásságával is igyekezett síkra szállni a magyar katonai fejlődés 
ügyéért. Bár a XVII. század közepére már lezajlott a hadügyi forradalom első 
hulláma és a harmincéves háború tapasztalatai is lassan beszivárogtak a hadi 
iskolák tananyagába, a tartósan háborús hadszíntérré vált Magyarországon 
a militarizált társadalom ellenére sem volt egységes hadi irányítás és ismeret-
anyag.25 A magyar haderő feudális jellegű, időszakosan felállított elemekből állt, 
és a hagyományos, rendi normák miatt a katonaság idegenkedett a centralizált 
katonai vezetéstől is. Ha ehhez hozzászámítjuk azt a tényt is, hogy korszakunkra 
már egy évszázados eszménykép volt a végvári vitézi élet – még ha a toposz 
időközben komoly változáson ment is keresztül26 –, és hogy a határzónában 
élő köznemesek fölemelkedését leggyorsabban egy ügyesen időzített katonai 
(és gyakran évtizedes kereskedelmi) tevékenység  biztosította, láthatjuk, hogy 
a haza védelméért és a megélhetésért folytatott háborúskodás szinte szimboli-
kusan sűrítette magába a Habsburgokkal szembeni politikai, gazdasági és jogi 
függetlenség lehetőségét. 

Nem csoda, hogy épp a Dunántúl egyik legnagyobb birtokosa és a fenti 
tevékenységekben jártas Zrínyi Miklós ragadott elsőként tollat, hogy a magyar 
hadviselés megújításának lehetőségeit fölvázolja. Vitéz hadnagy és Az török áfium 
ellen való orvosság című munkáiban kárhoztatja a fennálló helyzetet, amelynek 
megjavításáról konkrét elképzelései vannak. A katonaság kiképzésében fontos 
szerepet szánt a magyar nemzet soraiból kikerülő tiszteknek, szemben az akkor 
aktuális gyakorlattal, amelynek során a bécsi kormányzat által kinevezett vezetők 
alá rendelték a magyar katonaságot. Elítélte a portyázó, irreguláris harcmodort, 
a hadvezérek legfontosabb tulajdonságának pedig nem az egyéni bátorságot 
(vitézséget és virtust) tartotta, mint egy évszázaddal korábban Balassi, hanem 
az okosságot és a hadi értelmet. A cél elérésében fontos szerepet szán a csatatéri 
tapasztalatszerzés mellett a tanulásnak, és nem utolsó sorban azt is javasolja, 
hogy a hadsereg majdani vezetői olvassák megírt munkáját. Ez tehát az első 
olyan magyarországi kezdeményezés, amely szerint a gyakorlati tudást elméleti 
ismereteknek kell megelőzniük, jóllehet Zrínyi ötlete egyelőre csak terv maradt, 
hiszen intézményes hadügyi oktatás csak ott jöhetett létre, ahol abszolutista 
érdekeket szolgált és ezért az uralkodó támogatta.27 

25  A kerületi és végvidéki főkapitányságok rendszerének ismertetésétől ezúttal eltekintenék, 
a téma összefoglalása Pállfy Gézától: Pálffy 1997. 

26  Lásd Bitskey 1997.
27  Hausner 1996. 26–27.
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Zrínyi Miklós tapasztalatai részben egybevágtak azzal a dunántúli „hadügyi 
renddel”, amit apja udvarában Esterházy Pál maga is tapasztalhatott, és 
ami legalább annyira fontos szerepet játszhatott a későbbi nádor katonai 
szemléletmódjának kialakulásában. A dunántúli nagybirtokok elengedhetetlen 
tartozéka volt ugyanis egy gazdasági-katonai szervitori hálózat, amely a napi 
ügyeket intézte. Már a XVI. század közepétől és a tizenötéves háború idejétől 
adatolható, hogy a gyenge és rosszul felszerelt végvárhálózat, valamint országos 
katonaság kiegészítésére a főméltóságok saját szervitoraikból, birtokaik 
népéből szerveztek haderőt.28 A XVII. század nagy török hadjáratai, a végvári 
katonaság csökkenő létszáma és rendszertelen fizetése később állandósította 
ezt a gyakorlatot. A Dunántúl legnagyobb családjai birtoktesteik természetes 
elhelyezkedésével szinte fölosztották egymás között a hódoltsággal szembeni 
terület védelmezését. A Muraközben a Zrínyiek, a Mura-Rába közti vidéken 
a Batthyányak, a Pozsony kapujában lévő Sopron megyében és a Fertő környéken 
pedig az Esterházyak gondoskodtak a kiegészítő katonaság fölállításáról.29 Kétfajta 
szervitori rendből rekrutálódott a katonaság: az állandó udvarnépből kerültek ki 
a hadnagyok, a saját birtokaikon élő familiárisokból pedig a parancsnokságuk alá 
tartozók.30 Az ilyen csapattestek nagyságára Esterházy Miklós idejéből vannak 
adataink: 7 vajdaságának31 élén egy-egy vajda állt (vicevajdáról nincs adat), 
melléjük 1 zászlótartó, 1 dobos, 1 inas és 7 gyalogos volt rendelve, az alájuk 
tartozó katonákat pedig 5-5 tizedbe osztották, élükön tizedesekkel, akik 9-9 
főnek parancsoltak.32 Egy 1626. augusztus 30-án kelt összeírás 719 főre teszi 
Miklós nádor hét alakulatának létszámát,33 1634-ben pedig a Barkóczy László 
főkapitány alá rendelt katonaság 502 fő volt, amelynek fizetése csaknem 3000 
forintot tett ki havonta.34 

Esterházy Miklós fiai, László, majd Pál örökölték az apjuk által kiépített 
szervitori struktúrát: a már említett Barkóczy László mellett név szerint ismert 
Svastics Gábor és Stancsics Pál familiáris, legismertebb azonban a Fabiankovics 

28  Varga 1981. 27. A katonai szervitori rendszer felépítését az alábbiakban e munka alapján 
ismertetem.

29  Korábban közéjük tartoztak a Nádasdyak és a Pálffyak is.
30  Varga 1981. 15–16.
31  A főúri magánhadsereg egy alakulata Esterházy Miklós katonai szervitorai között.
32  Varga 1981. 19.
33  Varga 1981. 26.
34  Barkóczy fizetése 300 forint volt, alkapitányáé 150, a 100 lovas élén álló hadnagy 50 forintot, 

míg alhadnagya 25-öt kapott. A katonák zsoldja 5 forint volt. Varga 1981. 38.
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család két tagja, Ferenc és Imre.35 Az úr és szolgája között általában függő viszony 
állt fenn, ami leginkább a közös katonai vállalkozásokban és a jogszolgáltatásban 
mutatkozott meg, kapcsolatukat azonban nem csak ez a függőség határozta 
meg. A szervitort esküje kötelezte arra, hogy ura oldalán részt vegyen minden 
fontos vállalkozásban – legyen szó az ország védelméről vagy portyázásról. Ez 
a következetes hűség és a „közös érdekekből fakadó kölcsönösség”36 éppolyan 
meghatározó volt kapcsolatukban, mint a katonai feladatvállalás. A gazdasági 
vállalkozások – mint a Zrínyiek és Esterházyak példáján is láthattuk – 
elengedhetetlen feltételei voltak a főúri magánhadsereg finanszírozásának és 
ezáltal a király és az ország szolgálatának. A rendszer viszonylagos stabilitását 
az a gyakorlat magyarázhatja, hogy a szervitor néha már gyermekkorától kezdve 
későbbi dominusa udvarában szolgált. Az évtizedes szolgálat és szinte baráti 
viszony idővel átadhatta helyét az apáról fiúra öröklődő szervitori státusznak. 

Zrínyi Miklós és a dunántúli nagybirtokok katonai szervitori hálózatának ta-
pasztalata mellett Esterházy Pál számára édesapja, Miklós nádor hadügyi maga-
tartása is irányadó lehetett. Esterházy Miklós tágítani kívánta a nádori hatáskört, 
ráadásul éppen a hadügyekben és az azokkal kapcsolatos pénzügyekben igyeke-
zett önálló központi hatósággá alakítani politikai címét.37 Ennek során gyakran 
összetűzésbe került Lippay György kancellárral (és a kancellárokkal általában), 
és ugyancsak nem ápolt jó viszonyt a magyar kamara elnökével, Pálffy Pállal 
sem, aki a nádori méltóságban Esterházy utóda lett. Az ország politikai elitjé-
ben tehát nem volt tökéletes összhang, jóllehet a rendek Bécset ekkor még nem 
a magyarok negligálásával, „csupán” a török elleni védelem megszervezésének 
hiányával vádolták. Esterházy Miklós vélhetően épp ezért szerette volna a tö-
rök elleni küzdelem szempontjából két legfontosabb kormányzati ágat Bécstől 
függetleníteni: a hadügyet a nádor, a pénzügyet egy országgyűlésen választandó 
kincstartó hatáskörébe vonta volna, kezdeményezése azonban sem az udvarban, 
sem a főrendek között nem talált támogatást.38 A rendszertelenül összehívott or-
szággyűlések és a kormányzati hivatalok kiépülése miatt nem volt meghatározva 
sem a nádor, sem a többi kormányszerv pontos mozgástere. Esterházy Miklós 
az udvar és a rendek felé egyaránt kockáztatta népszerűségét, és annak ellenére, 
hogy külügyi téren sikeresen tárgyalt, az inkább személyiségének, mintsem ná-
dori méltóságának volt köszönhető - ezért a palatinusi hatáskör kiterjesztésének 

35  Varga 1981. 16. A nevek horvát eredetű családokra utalnak.
36  Varga 1981. 180–181.
37  Ember 1946. 104. 
38  Ember 1946. 104.
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terve végül eredménytelen maradt. Hadügyekben ugyanúgy nem járt sikerrel: 
az 1634–35-ös országgyűlésen a főkapitányok fölötti rendelkezési jog a bécsi 
udvari haditanács kezébe került, és a törvény csak azt mondta ki, hogy a testület 
köteles a nádorral egyetértésben dönteni. A haditanács „törökellenes” politikája 
pedig minduntalan a háború elkerülésére törekedett, amiért Miklós nádor gyak-
ran támadta azt. A diéta ezenkívül a nádor és a főkapitányok törvénykezési jogát 
is korlátozta, ezt azonban nem a bécsi hatóságok, hanem a vármegyék javára.

II. Esterházy Pál hadi tapasztalatai
 Esterházy Pál életének első – és minden bizonnyal legmeghatározóbb – 
hadi élménye az 1663–64-es hadjárat volt, amelyben Zrínyi oldalán részt 
vett. Ott volt már a harcok előkészületénél is a Bécsben és Pozsonyban 
rendezett szűk körű tanácskozásokon, később pedig szerepet vállalt a hadak 
toborzásában.39 A  hadjáratnak emléket állító Mars Hungaricus című 
munkában összegzi mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket szemtanúként 
vagy mások elbeszéléséből összegyűjtött. Munkájának célja eloszlatni 
a  tévhiteket és „feltárni a  ténybeli igazságot” az olvasók előtt.40 A szöveg 
utolsó változatának keletkezési ideje bizonytalan, valamikor 1665 és 1668 
vége közé tehető. Esterházy nem történetíró, de forrásai között szerepel 
Istvánffy Miklós históriája és Zrínyi jó néhány levele, amelyek a kismartoni 
Esterházy-levéltárban maradtak fenn.41 

Az 1663–64-es harcokról tudósító Esterházy-leveleket, amelyeket feleségének, 
Orsolyának küldött, a Mars Hungaricus kiadásával együtt közölték, így  
részletesen nem térek ki ezekre.42 A vasvári békét követően nem került sor 

39  Hausner 1989. 11.
40  „…észrevettem, hogy elég sokan vannak, akik nemcsak saját házuk falai között, hanem már 

nyilvánosan, mindenki füle hallatára hamisan tájékoztatják a tudatlan népet, s akik attól sem riad-
nak vissza, hogy rágalmaikat írásban közzétegyék: az ilyen visszásságok megszüntetése érdekében 
feltétlenül szükségesnek tartottam, hogy összefoglalva ebben a könyvecskében a ténybeli igazságot 
feltárjam előtted, nyájas olvasó. Hogy pedig ne kételkedj írásom igazságában, tudd meg, hogy en-
nek a véres háborúnak, ha nem is mindig és mindenütt, mégis túlnyomórészt szemtanúja voltam. 
Amikor pedig úgy adódott, hogy nem lehettem ott, a történtekről csakis a leginkább hitelt érdemlő, 
s egyúttal jelenlévő személyek írásaiból és jelentéseiből szereztem tudomást.” MarsH 105. Esterházy 
itt homályosan utal arra, hogy a szárnyra kapott pletykák forrása a Habsburg udvar publicisztikája 
lehetett. Hausner Gábor szerint az európai közvéleményt formáló 1665-ös pamflet szerzője, Louis 
Du May azt terjesztette, hogy a vasvári békét – és általában a török háború végét – a magyarok 
könnyelműsége és közönye okozta, mert nem akartak harcolni a török ellen. Hausner 1989. 15.

41  Hausner 1989. 19.
42  Levelezés 321–332.



260 Bojtos Anita

komolyabb, szervezett összecsapásra a török ellen – ez valószínűleg elsősorban 
Zrínyi halálának, majd a Wesselényi-összeesküvést követő abszolutisztikus 
kormányzatnak köszönhető. Az első nagyobb vállalkozás már nádori méltóságában 
érte Esterházyt, amikor 1683-ban Bécset kellett megvédeni a töröktől (és nem 
mellékesen sógorának, Thököly Imrének csapataitól), egy évvel később pedig 
Buda felszabadítására indultak. Varga J. János úgy véli, Esterházy 1683-ban 
saját közvetítő szerepét kívánta erősíteni a lázadó Thököly Imre húgával kötött 
házassággal annak reményében, hogy sógorát így jobb belátásra bírhatja, erre 
azonban nem került sor.43 Lipót 1682. július 9-én elrendelte, hogy a végvárakat 
további lovas- és gyalogos csapatokkal töltsék föl, a Kamara pedig 100 000 forintot 
adott Esterházy Pálnak a zsoldok kifizetésére. A pénzből Esterházy a Kanizsa 
ellen vetett végek főkapitányán, Batthyány Kristófon keresztül hamarosan több, 
mint 3000 katonát toboroztatott a Győrtől a bányavárosokig húzódó félkörív 
megtartására.44 A Bécs védelmére összegyűjtött 42  000 fős magyar mezei 
katonaság, amely a palatinus keze alá rendeltetett, elsősorban Alsó-Magyarország 
és a császárváros oltalmazására állíttatott ki, hiszen Thököly eddigre már a felső-
magyarországi vármegyék megszerzéséért harcolt.45 A kuruc sikerek hatására 
és a törökök bekapcsolódásának hírére Esterházy Bécsben elkészítette az ország 
védelmét célzó feliratát Lipótnak.

Stratégiája kiváló volt. Logikusan, józanul és a bécsi kormányzat számára 
talán túlságosan kényes pontot érintve mondta ki, hogy miként lehetne ezt 
a kedvezőtlen helyzetet előnyükre fordítani.46 A terv középpontjában elsősorban 
a magyarországi harcok álltak, de a lépésről lépésre előre átgondolt taktika 
egy európai méretű összefogás tervét vetíti elénk, amely mögül bravúros 
diplomáciai tűnik ki. Esterházy elsőként a török kezén lévő Esztergom ostromát 
javasolta, hiszen a Felső-Magyarországon hadakozó török haderő így a város 
fölmentésére sietne – magára hagyva ezzel a kurucokat –, ráadásul ezzel a harcok 
átkerültek volna a hódoltságba. Esztergom megszerzése után tárgyalásokba 
kezdhetnek a város és Kassa elcseréléséről, ha pedig így Felső-Magyarország 
visszatér az uralkodó hűségére, már elérhető célnak tűnhet a főváros, Buda 
visszafoglalása is. Buda megszerzésének kísérlete az európai közvéleményben 
is kedvező visszhangra találna, hiszen a török kiűzésének szimbóluma lehetett 
volna a három részre szakadt Magyar Királyság egykori királyi székhelyének 

43  Varga 2007. 26–27.
44  Varga 2007. 27–28.
45  Varga 2007. 28.
46  Esterházy feliratát Varga J. János alapján ismertetem. Varga 2007. 30.
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visszaszerzése. Buda visszavívásához segítséget remélhettek XI. Ince pápától, III. 
(Sobieski) János lengyel királytól és V. Iván orosz cártól, aki az akcióval egyidőben 
hadjáratot vezetett volna a krími tatárok ellen. A tervben szerepet kapott még 
a perzsa uralkodó is, aki ázsiai hadszíntéren volt hivatott gyengíteni az oszmán 
erőket. Mindezért cserébe Esterházy azt javasolta Lipótnak, hogy ha szükséges, 
inkább tegyen engedményeket európai keresztény uralkodóknak, mint az egész 
kereszténység vesztére törő törököknek. „Esterházy ezzel a bécsi politika ez idő 
tájt legkényesebb pontját érintette, azt az alapelvet, hogy inkább Magyarországon 
kell engedni az oszmánoknak, mintsem a franciáknak a Rajnánál.”47 A tervezetet 
utóbb, a kuruc győzelmek híre hallatán egy személyes hangvételű kiegészítéssel 
is megtoldotta, amelyben vádolja Lipótot halogató taktikája miatt.48

Az ősz folyamán Thökölyék Fülekig jutottak, a nádor pedig tovább szervez-
te a mezei hadakat, csapatokat gyűjtetett a Dunántúlon, de szeptember 9-én 
a várat védő Koháry István katonái szabad elvonulás fejében átadták Füleket 
Thökölynek.49 Novemberre a császári-nádori sereg és Bercsényi Miklós alsó-
magyarországi főkapitány-helyettes csapatai a Nyitra és a Vág vidékére szorultak 
vissza, decemberben pedig Thököly hozzálátott a „civil” uralom megszervezé-
séhez, és országgyűlést hívott össze Kassára. Esterházy megtiltotta a felső-ma-
gyarországi rendek részvételét az országgyűlésen, Szepes vármegyének írt 1683. 
januári levelében pedig élesen elítéli Thököly magatartását.50 Bécs még mindig 
nem lépett föl elég keményen a kuruc állam ellen, mi több, fölmerült a felső-
magyarországi részek átengedése is: ezzel szemben ismét csak a nádor emelte föl 
szavát, aki teljes képtelenségnek tartotta, hogy a kormányzat lemondana a Szent 
Korona alá tartozó országrészekről egy illegitim uralkodó javára.51 

1682 kora őszén már nem volt kétséges, hogy a török tavasszal Bécs ellen 
indul. Előző évi tapasztalataiból kiindulva ezúttal is a nádor vállalta a hadak 
megszervezését. Március 18-án – alkalmas időt látva a visszafoglaló háború 
megkezdésére – meghirdette a nemesi insurrectiót. 12 lovas- és 6 gyalogezred 
fölállítását kérte, amelynek tekintélyes része, tervei szerint kb. 5000 katona 
a bányavidéki, győri és Kanizsával szembeni főkapitányság végváraiból került volna 
ki, a többi 9 lovas- és 5 gyalogezred a dunántúli és a Thökölynek még meg nem 
hódolt alsó-magyarországi vármegyék és főurak bandériumából állt volna össze. 

47  Varga 2007. 30.
48  A szöveget idézi Varga J. János. Varga 2007. 30.
49  Varga 2007. 32.
50  Varga 2007. 36.
51  Varga 2007. 38.
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Esterházy Pál nádorként és bányavidéki főkapitányként egymaga viselte az egész 
magyarországi seregállítás felelősségét, ebben legfeljebb helyettese, az idős Bercsényi 
Miklós, Batthyányi Kristóf és fia, II. Ádám, valamint Draskovich Miklós országbíró 
jelentettek segítséget.52 A kezdeti nehézségek után végül sikeresen kiállított hadak 
június elején Érsekújvár ostromához láttak, de Lipót türelmetlensége megtiltotta 
a hadműveletek folytatását: a császári csapatok az  örökös tartományok felé, 
Esterházyék pedig a Csallóközbe indultak. Az érthetetlen intézkedés Esterházyban 
megerősítette a  kétséget, hogy vajon a  császár-királynak fontos-e egyáltalán 
Magyarország fölszabadítása.53 Egy hónappal később átadta Lipótnak a Szent 
Koronát, majd az uralkodó elhagyta Bécset. Ugyanez időben Esterházy fraknói 
familiáris kapitánya, Fabiankovics Ferenc már a nádor birtokainak pusztulásáról, 
fölégetéséről tudósítja urát, aki azonban hősiesen megmarad a király hűségén, 
pedig már szinte az összes dunántúli nemes megadta magát a Bécs ostromára 
induló hadaknak. „Isten a tanúm, hogy a szegénységet választottam” – írja Lipótnak, 
miközben arra még van ereje, hogy családját biztonságosabb vidékre, Passauba 
küldje.54 Augusztus 5-én újabb emlékiratot terjeszt föl az uralkodóhoz, amelyben 
korábbi gondolatmenetét az aktuális viszonyokhoz igazítva ismét arra hívja föl 
Lipót figyelmét, hogy változtatnia kell eddigi birodalmi politikáján. „A királyság 
érdekeit jobban szem előtt tartó koncepciót kell kialakítani”, amelynek értelmében 
a Habsburgok fölhagynak a nyugati politikai orientációval, helyette kelet felé fordulva 
visszaszerezhetik Magyarországot és ezzel megtalálhatják a birodalom természetes 
súlypontját is.55 Úgy tűnik, ebben a döntő pillanatban egyedül Esterházy Pál nádor 
az, aki fölismeri az irányváltás szükségességét, és annak ellenére, hogy tanácsai és 
felszólításai mind az udvarban, mind a rendeknél süket fülekre találnak, kitart 
elképzelései mellett, és birtokai pusztulása árán sem hajlandó megtagadni a Szent 
Koronához való hűségét.56 Szeptember 12-re ő maga vezetett 1000 fős magyar 
katonaságot Bécs védelmére, amely azután csatlakozott a felmentő sereghez.57 
Bár a seregben nem a magyar haderő volt a legütőképesebb alakulat, Esterházy 
érdeme nem is ebben keresendő: a 48 éves nádor emberfeletti erőfeszítésről és addig 
példátlan alázatról tett tanúbizonyságot a hadjárat szervezése és a véleményének 
szinte folyamatos mellőzése során 1682–83-ban.

52  Varga 2007. 83–84.
53  Varga 2007. 92.
54  Varga 2007. 123.
55  Varga 2007. 114.
56  Varga 2007. 114–115.
57  Varga 2007. 146.
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Az összességében mégis sikeres hadjárat, úgy tűnik, újból életre keltette 
lelkesedését, és ismét önpusztító hévvel vágott bele az 1684-es budai ostrom 
előkészítésébe. Tavasszal megszületett az európai összefogás, júniusban 
a szövetséges csapatok felszabadították Visegrádot, Vácot és Pestet, július 14-én 
pedig Lotharingiai Károly főparancsnoksága alatt körülzárták Budát. Július 16-án 
Esterházy már arról tudósítja feleségét, hogy a falakat olyan erősen támadják, 
hogy talán már néhány napon belül biztató eredmény várható,58 miközben 
Thököly Éva a nádor kismartoni birtokán éppúgy szívén viseli a Buda alatti 
hadakozást, mint ura a táborban.59 Jellemző módon azonban többnyire csak 
rémhírek, pletykák érkeznek a hátországba („itten elég hír vagyon, azt sem tudjuk, 
melyiket köll hinnünk”60), a nádor pedig jó érzékkel hallgatja el felesége elől 
az ostrom veszélyesebb epizódjait, amelyekről azután a fiatalasszony a levelet 
hozó személyektől értesül. „…értem, hogy mégsem vehett[ék] meg kegyelmetek 
az belső várost. Adja az Úr Isten, édesem, hogy hova hamarább szerencsésen 
megvehess[ék] kegyelmetek. Úgy hallom, édesem, hogy kegyelmed nem igen 
kíméli magát, ottan mindenütt maga jár kegyelmed. Kérem azért, édes szerelmes 
szoczerlim61 kegyelmedet, vigyázva járjon, hogy valami szerencsétlenség ne essék 
kegyelmeden. Immáris úgy hallom, hogy nem sok híja volt, hogy ágyúgolyóbissal 
meg nem találták kegyelmedet…”.62 

Augusztus 12-én a sikerek mellett már mutatkoznak a sereg későbbi bomlásának 
tünetei is: „itten alkalmasint leromlott az bástya, de még egy ideig lesz múlatásunk, 
mindazáltal talám jól adja az Isten. Az gyalogság igen betegeskedik…” – írja 
a nádor, utalva talán a táborban kitört járványra is.63 Két nappal később még 
mindig aktív tüzérségi akciókról van hír: „Mi itten eléggé lövetjük Budát minden 

58  „…ma lőttük az falakat bé húsz ölnyire, remélem, harmadnap alatt jó hírt írhatok Isten által” 
(Esterházy Pál levele Thököly Évához, budai tábor, 1684. július 16.) MOL P 125, 4698. doboz, 464. sz.

59  „Értettem, édesem az kegyelmed leveléből, hogy Budát erősen löveti[k] kegyelmetek, adja 
Isten, hogy hamar megvehessék kegyelmetek” (Thököly Éva Esterházy Pálnak, Kismarton, 1684. 
július 26.) MOL P 125, 4698. doboz 467. sz. Néhány nappal később Thököly Éva azt is jelenti, 
hogy a Buda alatt elesett halottakért rendelt 1000 (!) misét elosztotta az ismerős papok között, 
Esterházy kívánsága tehát teljesül. (A személyes vallásosság mellett talán a nádori szerepkör 
külső „propagandájára” utaló adat lehet Esterházynak a szentmiséken és prédikációkon keresztül 
megszólított hátországra irányuló érzékenysége.) MOL P 125, 4698. doboz 468. sz.

60  MOL P 125, 4698. doboz 468. sz.
61  Bizonytalan olvasat, valószínűleg a latin socius (társ) becéző formája.
62  MOL P 125, 4698. doboz 468. sz. Augusztus 7-én már vérhasjárványról érkeznek hírek, 

Thököly Éva pedig aggódó sorokkal inti férjét, hogy vigyázzon magára. MOL P 125, 4698. doboz 
469. sz.

63  MOL P 125, 4698. doboz 470. sz.
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nap, ők is erősen viselik magokat. Mit ád Isten, arról is rövid nap alatt tudósítalak. 
Ma vetettünk föl valami minát,64 de nem igen sokat ártott az bástyának, e napokban 
többet akarunk vetetni. Az Páter Marcus itt volt ma nálam, misét is mondott, 
s áldását adta az egész Magyarságra.”65 Ismét két napnak kell csak eltelnie, hogy 
az ostrom biztató alakulásáról számolhasson be. Annak ellenére, hogy „Buda még 
erősen viseli magát”, éjjel „megint egy basa veszett el gránát golyóbissal. Még egy 
basa van benne. Az Janicsárok már kétszer tették le az fegyvert, s annyira vannak, 
hogy minden nap várjuk, hogy föladják”. Ugyanebben a levelében jelenik meg 
először az a tevékenység, amely hamarosan Esterházy figyelmét szinte teljesen 
elvonja a várvívásról: a szarvasmarha-fölvásárlás.66 Thököly Éva közben kissé 
szatirikus lelkesedéssel drukkol a harcok sikeréért, és annak hallatára, hogy egy 
török főtiszt megsebesült, csak annyit ír: tudja, hogy „az budai vezérnek az állát 
ellőtték. Azt tartom, hogy az fejének is jutott benne, bár az többi is odaveszne”.67 
Talán a propaganda, talán az ellentmondó hírek miatt az Esterházy-birtokokon 
úgy tartják, Buda nem túl erős, és mindannyian csodálkoznak, hogy még nem 
tudták bevenni.68

Augusztus hátralévő napjaiban Esterházyt leginkább a marhakereskedelem 
köti le, szeptember elsejéről való a legközelebbi tudósítás, amely már a harcok 
megfordulását mutatja. A várból kitört 200 török lovas, átvágta magát a németeken 
és elmenekült Fehérvár felé. A nádor szerint „ha az magyarok ott lettek volna, 
hiszem Istent, nem mentek volna el olyan könnyen”.69 A magyarok azonban nem 
voltak ott, és a feleségének küldött levelei alapján Esterházyt sem a török lovasok 
foglalkoztatták a megelőző napokban. Szeptember 3-án még reménykedik, hogy 
az ostrom végül sikerrel zárul, de 10-re már sejtik, hogy csapatok érkeznek 
Buda fölmentésére, 16-án pedig tudják, hogy „maholnap leszen derék harcunk 
egymással, kit ha Isten szerencsésen ád, talán Buda is megadja magát”.70 Közben 
híre érkezik annak is, hogy a Fehérvárott állomásozó török alakulatok előbb 
a Rábaközt tervezik felprédálni, ezért Esterházy óva inti Thököly Évát, hogy ki ne 

64  Bizonytalan olvasat, valószínűleg a német Mine (akna) szó torzult alakja. 
65  MOL P 125, 4698. doboz, 471. sz.
66  „Édesem, nem régen küldtem hatvan számú szarvasmarhát, most megént huszonötöt. Menj 

végére, hová lött.” MOL P 125, 4698. doboz 472. sz. 
67  MOL P 125, 4698. doboz 473. sz.
68  MOL P 125, 4698. doboz 473. sz.
69  MOL P 125, 4698. doboz 479. sz.
70  MOL P 125, 4698. doboz 481, 484, 486. sz.
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mozduljon otthonról.71 Az utolsó nagyobb összecsapásra szeptember 22–23-án 
került sor. „E mai napon is, de főképpen tegnap igen derekas próbát tött az török, 
mert négyfelől ütött meg bennünköt, az Egri, Szolnoki, Hatvani, Váradi […] Pest 
alá ütött mintegy kétezer lóval. Az várból is kiütött kétfelől kétezer török, azonkívül 
az mezőben az derék török tábor, tartott az négy helyen az harc három óráig, de 
az Pestnél lévő tábor semmit nem végezhetett, szégyennel ment el, az városbeliek 
hét németet vágtak le, de több veszett négyszáznál közülök, s bévertük. Az török 
tábor is nem mert belénk kapni szerével, hanem csak csatázott, az mieinkben tíz-
tizenkét ember veszett, az törökben száznál is több…”72

Szeptember 29-én már a keresztény tábor szétesése fenyegeti a vállalkozást, 
de Esterházynak még vannak kisebb-nagyobb sikerei. 27-én egy kisebb 
összeütközésben „oly szép mulatságuk volt”, „száznál többet vágtak le belőlük”, 
a  magyar alakulatot azonban teljes anarchia jellemzi, Esterházy már azt 
panaszolja, hogy lassan csomagolhat és indulhat haza, hiszen nem lesz kinek 
parancsolnia: „nem tudok hová lenni, úgy látom, gyalázatomra sokáig itt nem 
lehetek, mert nincs mi mellett”.73 Évtizedes tapasztalatával ekkorra már azt is 
sejti, hogy „megént téli kvártély lesz az egész Magyarországon, az Isten légyen 
ítélőbíró benne”,74 pár nappal később pedig valóban megérkezik Lipót levele, 
hogy a  katonák Magyarországon telelnek majd.75 Október elsejére teljes a 
kiábrándulás: noha még lövik Budát, a nádor már szinte egyedül van a táborban, 
„az urak mind elmentek, csak éppen az két vicegenerális maradott, mindenestől 
nem vagyok ezred magammal, elég galibával s rettenetes költséggel”.76 Október 
7-re megérkezett a török utánpótlás és felmentés, bejutottak a várba, ezért az 
ostrom szinte fölösleges, de még 12-én is ágyúzzák a falakat. Esterházy bízik 
a sikerben, a hónap második felében azonban már ő is azt írja, csak csodával 
vehetik be Budát.77 A fogyatkozást ráadásul tetézi, hogy 23-án törökök elhajtották 
a pápaiak, vázsonyiak, veszprémiek és a császári sereg lovainak egy részét. A 
rajtaütésben húsz ostromlót vágtak le, majd fordult a kocka, mert a török csapatot 
„valami haiduk” támadták meg, akik – jellemző módon – sokkal nagyobb kárt 

71  MOL P 125, 4698. doboz 488. sz.
72  MOL P 125, 4698. doboz, 490. sz.
73  MOL P 125, 4698. doboz, 492. sz.
74  MOL P 125, 4698. doboz, 492. sz.
75  MOL P 125, 4698. doboz, 494. sz.
76  MOL P 125, 4698. doboz, 493. sz.
77  MOL P 125, 4698. doboz, 502. sz.
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tettek bennük, mint azok a keresztényekben.78 Ezek azonban már nem segítettek 
az ostrom kimenetelén: Esterházy a maradék emberét összeszedve eltávozott 
Buda alól, egy héttel később pedig már Esztergomból keltezi levelét. November 
3-án Lotharingiai Károly hivatalosan is feladta az ostromot.

A hónapokig tartó sikertelen küzdelem után nem csoda, hogy Esterházy 
nem kívánt komolyabb feladatot vállalni a két évvel későbbi ostromban. 
Már 1684-es szerepléséből is kitűnik, hogy szakértelmére, hivatalából fakadó 
katonai kötelezettségeire az udvar nem tartott igényt – ha komolyabban 
vették volna szerepét, valószínűleg nem hagytak volna neki időt a több száz 
szarvasmarha fölvásárlására sem. Lotharingiai Károly egyenesen kijelentette, 
hogy tábornagyként nem hajlandó elismerni a nádort felettesének.79 Noha 
korábban, a kahlenbergi csatában szintén nem kapott komoly hadmérnöki 
feladatokat, helyzetértékelését pedig az udvar negligálta, Bécs fölmentésére mégis 
kicsit „szakszerűbben” készült föl, mint egy évvel később Buda ostromára. Kas 
Géza összefoglalásából ismerjük, hogy milyen felszerelést vitt magával Esterházy 
Pál 1683-ban, majd pedig 1684-ben. 

A nádor mindkét tábori felszereléséről fennmaradt egy-egy följegyzés. A lajst-
romok formai és tartalmi eltéréseiből kitűnik a két táborozás különbözősége.80 
1683-ban Esterházy katonai parancsnokként volt jelen a táborban, a hangsúly 
tehát a funkcionalitásra helyeződött, ezért elsősorban titkárokra, familiárisokra 
volt szüksége a hatékony tábori ügyintézéshez. A kíséret teljes létszáma 107 fő 
volt, ebből a kancellária tagjai 23 főt tettek ki. Volt ezen kívül mellette muzsikus, 
palotások, mesteremberek, festő, ferences szerzetes, stb.81 1684-ben azonban más 
volt a helyzet – ez év június 25-én, Kismartonban született egy összeírás a szük-
séges tábori felszerelésről.82 Ebben a lajstromban – szemben az előzővel – a ruha 
és a felszerelés minőségén volt a hangsúly, nem a funkcionalitásán, mert míg 
1683-ben Esterházy egy viszonylag önálló katonai feladatot látott el, most csak 
némi segédhad vezetője volt: a birodalmi hadseregben a „főgenerális strázsa-
mester” nem túl magas rangját kapta. Kialakult az a visszás helyzet, hogy noha 
nádorként ő volt az ország legmagasabb méltósága, a császári seregben mégis 
csak egy volt a főtisztek közül, és akadt olyan magyar, aki nála magasabb rangban 

78  MOL P 125, 4698. doboz, 505. sz.
79  Iványi 1991. 118.
80  Kas 2009. 536. 
81  Kas 2009. 537. 
82  Kas 2009. 538. 
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szolgált.83 Minthogy a császáriak számára a magyar méltóságok nem jelentettek 
semmit, a nádornak 1684-ben a táborban a magyar rendek képviselete lett fontos, 
nem pedig a funkcionalitás, ehhez pedig pompára és átgondolt reprezentációra 
volt szükség. Megjelenése fényét tovább növelhette, hogy familiárisaiból külön 
„díszegységet” vitt magával.84

Összefoglalás és kitekintés

A fentiekből kitűnik, hogy Esterházy Pál szerepe nádorrá választását 
követően egyre inkább beszűkül, idővel pedig a palatinus középkori eredetű 
hármas funkciója olyannyira átalakul, hogy katonai súlya teljességgel elvész, 
és maga a méltóság sem lesz több a következő évszázadra, mint egy díszes 
országgyűlési rang. Ezzel párhuzamosan a nádorválasztások is természetesen 
egyre fényesebb külsőségek között zajlanak.85 

A nádor katonai szerepe részben összefüggött egy olyan kérdéssel is, amely 
a XVII. század közepétől időről időre előkerült a magyar rendi politizálásban, 
és amelyben Esterházy Pálnak nádorként állást kellett foglalnia: a Habsburgok 
örökös királyságának problematikájával. A kérdés megválaszolására Baranyay 
Béla tett kísérletet a Zrínyi Miklós-féle politikai örökség és Esterházy viszonyának 
bemutatásával 1933-ban, a szövegről azonban, amelyre feltevését építette, utóbb 
kiderült, hogy nem Zrínyi Miklós munkája, hanem a katolikus köznemesi 
réteg politikai meggyőződésének egy lenyomata.86 Az azonban tény, hogy 
az ország önerőből, nádori vezetéssel történő felszabadításának vágya már 
az 1650-es években megjelenik, és Esterházyt már nádorrá választása előtt 
is foglalkoztatja a  fenti kérdés kifutásaként értelmezhető Habsburg örökös 
királyság problematikája. 1671-ben egy emlékiratban két út lehetőségét vázolja 
Lipót számára: ha békét köt a törökkel, akkor a status quo alapján a királyi 
Magyarországot (a középkori állam egy kis részét) megtarthatná, ha azonban 
összefog a többi keresztény uralkodóval és kiűzi a törököt, azzal féken tarthatja 
a lázadókat, és így az egész országban megszilárdíthatja hatalmát. 1677-ben még 
mindig elutasította az időközben újból fölvetett örökös királyságot, 1680–81-re 
viszont annyira sürgetővé vált a Thököly-kérdés megoldása, hogy a soproni 
országgyűlésen nádorrá választott Esterházy maga is belátta, hogy az ország 

83  Kas 2009. 539.
84  Kas 2009. 540–542.
85  Lásd Lauter 2008.
86  A témához lásd Baranyay 1933, R. Várkonyi 1978, valamint Péter 1973.
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felszabadításához egy Bécstől független – de nem egységes – magyar haderő 
kevés. A kahlenbergi tapasztalatok, majd pedig Buda sikertelen ostroma, 
kiváltképp saját nádori méltóságának harctéri súlytalansága is megerősítették 
ebben. 1686-ban bécsi feladatai és részben elkeseredettsége miatt inkább távol 
marad a látványos harcoktól, hiszen két évvel korábban sem volt eredményes 
a budai táborban bevetett reprezentáció: részvétele sem itthon, sem külföldön 
nem talált komoly visszhangra. Az 1687-es országgyűlésen már nem vállalja 
a rendek és Lipót közötti villámhárító szerepét, inkább rövid úton elfogadtatja 
a diétával mind a Habsburgok örökös királyságát, mind pedig az ellenállási jog 
feladását. 

A fentiek alapján a soktényezős, összetett átalakulás mélyén kitűnik egy kény-
szerpálya, amely leginkább talán a XVII. századi magyar politikusok magatartá-
sában érhető tetten: a rendek és az idegen országban lakó uralkodó ambivalens 
viszonyából fakadt Wesselényi Ferenc, Thököly Imre, majd II. Rákóczi Ferenc 
engedetlensége egyaránt, ez azonban ugyanazokon a pilléreken nyugodott, mint 
Esterházy Pálnak megannyi, Lipóthoz intézett kritikája. A különbség csak az, 
hogy amíg az előbbiek megtagadták a király iránti hűséget, addig Esterházy végig 
kitartott emellett. A döntések részben egyéni vérmérséklettől és motivációktól 
függtek, a mai történetírásnak azonban lehetősége nyílik megvizsgálni mind-
nyájukban a közös vonásokat, és beilleszteni érveiket a katolikus és protestáns 
Habsburg-ellenes nemesi nemzettudat politikai eszmetörténeti ívébe.
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Die Änderung der militärischen Rolle
des Palatins im XVII. Jahrhundert, besonders

in der Amtszeit des Palatins Paul Esterházy
(1681–1713)

Schon im Mittelalter war der Palatin der wichtigste ungarische öffentlich-
rechtliche Würdenträger nach dem König, und seit Ende des XV. Jahrhun-
derts hatte er laut der gesetzlichen Regelung auch in der Militärführung eine 
sehr wichtige Rolle. Nach dem Zerfall des Königreichs Ungarn, der Verset-
zung der königliche Residenz nach Wien (und für kurze Zeit nach Prag), so-
wie nach der Gründung des Hofkriegsrats (1556) wurde der Wirkungskreis 
des Palatins allmählich umgedeutet. Die Türkenkriege verlangten eine ande-
re Art der Kriegsführung, wobei die in der westlichen Grenzzone aufgestell-
ten, zum Schutz einer Region dienenden, vom König unabhängigen Privat-
armeen der Magnaten eine verstärkte Rolle bekamen. Die Zentralregierung 
beauftragte immer häufiger qualifizierte Militäringenieure mit der Planung 
der Kriege, so wurde die militärische Funktion des Palatins in der zweiten 
Hälfte des XVII. Jahrhunderts allmählich verblasst und am Ende der Epoche 
ganz verschwunden. Diese Akzentverschiebung zeigt sich besonders in der 
Zeit des Palatins Paul Esterházy (1635–1713), deshalb habe ich die untersuch-
ten Vorgänge durch seine Korrespondenz dargestellt.





Locsmándi Dániel

Peter Lambeck élete és kapcsolati hálója
Kutatási beszámoló

A latin nyelvet és kultúrát gondolkodásunkban általában az ókorhoz és 
a  középkorhoz kötjük; a reneszánsz utáni időszakokra pedig egyre inkább 
a nemzeti nyelvek felemelkedését tesszük. A latin kultúra azonban nem halt 
meg a  Római Birodalom bukásával, hanem még évszázadokon keresztül 
az európai értelmiség alapnyelve volt. A középkor végén a nemzeti nyelvek 
megjelenésével lassan megkezdődött ugyan a latin szó- és írásbeliség 
hanyatlása, ám az még hosszú ideig megőrizte vezető szerepét az oktatásban és 
a tudományos életben. Ennek egyik fényes bizonyítéka, hogy az 1701-es lipcsei 
könyvvásáron a könyvek 55%-a latin nyelven jelent meg.1 Mik voltak a latin 
továbbélésének az okai? Egyrészt hagyományosan ez jelentette az oktatás 
nyelvét,2 másrészt a latin nemzetközi nyelv volt: a kutatók eredményeiket 
a nemzetközi tudományos életben így tudták a legkönnyebben elterjeszteni.3 
Bár a reformáció inkább a nemzeti nyelvek előretörését segítette – részint 
a  bibliafordításokkal –, a XVII. századi ellenreformáció, a jezsuita rend és 
iskolahálózat elterjedése kedvezett egy neolatin irodalom elterjedésének is.4 
A francia térhódítása előtt a különböző származású diplomaták így érthették 
meg egymást.5 A latin nyelvű kommunikáció egyszersmind a távolságtartás, 
a tiszteletadás eszköze is lehetett.6 Továbbá a latin írásbeliség már kialakult 
hagyományokkal és eszközrendszerrel rendelkezett – ezzel szemben a nemzeti 

1  Tusor 2010. 906.
2  A harvardi egyetemen a XVII. században még tilos volt angolul beszélni, Cambridge-ben 

az étkezések alatt pedig csak latinul szólalhattak meg. Utóbbi helyen beépített diákok (lupi) 
figyelték társaikat. Tusor 2010. 907.

3  Febvre–Martin 2005. 318, 320.
4  Febvre–Martin 2005. 318.
5  Tusor 2010. 907.
6  Tusor 2010. 909–910.
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nyelvek hátrányt szenvedtek: nem tudtak még megfogalmazni bármit, 
és a latin betűkön edzett könyvnyomtatás is bajban volt az egyes nyelvek 
különleges hangzóival. Egészen egyszerűen szükség volt még a latinra, míg 
a beszélt nyelvek eléggé megerősödtek ahhoz, hogy letaszíthassák trónjáról.7 
A latin ugyanakkor az egységes európai kultúra jelképe is lett.8

A XVII. századi Európában tehát bőven találkozunk még latin nyelvű 
írásbeliséggel. Ez a klasszikus Európa kora – a harmincéves háború lezárulásával 
a vallásos ellentétek háttérbe szorultak,9 és megindult a szellemi és tudományos 
fellendülés, amely a felvilágosodáshoz vezetett. A tudományos élet képviselői 
ugyan már inkább a polgárság, mint a nemesség köréből kerültek ki,10 ám 
még jellegzetesen egyetemeken vagy főúri udvarokba tömörültek. Az oktatás 
– amely ekkor elsősorban a jezsuitáknak köszönhető – fejlődését jelzik 
az egyetemalapítások (Graz, Innsbruck, Olmütz, Nagyszombat).11 Noha 
korszakunkban jöttek létre (a korábbi előzményekre épülve) az első tudományos 
társaságok, ezek még inkább csak Nyugat-Európára jellemzőek.12

A kormányzással, az uralkodói önképpel kapcsolatban is fontos változások 
tanúi lehetünk. Elsősorban francia mintára Európa vezetői újjászervezték 
az államigazgatást, de a bevételek mellett az uralkodói dicsfényt is igyekeztek 
növelni. Ennek eszköze volt Habsburg I. Lipót számára is a császári udvar 
fényesebbé tétele – az egyes hivataloknak és intézményeknek az összevonásával,13 
a „nemesség domesztikációjával” (vagyis komolyabb katonai-politikai pálya 
befutására csak az udvari környezetében nyílt lehetőség) és nem utolsósorban 

7  Febvre–Martin 2005. 320.
8  Febvre–Martin 2005. 320.
9  A vallás és a tudomány elkülönülése is megkezdődik, de még nem válnak el teljesen: amit 

csak felfedeznek, mind Isten világának jobb megismerésére szolgál; a tudományokban (is) meg-
szűnnek a felekezeti alapú különbségtételek. Cameron 2001. 171. Bár elsősorban az alsóbb 
néprétegek megvetették egymást (1780-ban Londonban többnapos zavargás tört ki, amikor 
szóba került a katolikusok esetleges egyenjogúsítása). Hahner 2006. 70–71. A vallásosság is 
egyre inkább a racionalitás felé fordult; a XVII. század első harmadától például már a Bibliát is 
az irodalomkritika klasszikus szabályai szerint vizsgálták. Davies 2002. 565.

10  Chaunu 2001. 283. A szerző a kulturális forradalom három generációját különbözteti meg; 
ezek közül az első, az 1620 és 1690 közötti esik bele vizsgált korszakunkba. Chaunu 2001. 280.

11  Kann 1974. 136–138.
12  Cameron 2001. 191.
13  A közigazgatási átszervezés kezdete már Lipót trónra lépésekor megkezdődik, amikor 

a király Johann Ferdinand Porcia herceget nevezte ki a Titkos Tanács élére; együtt igyekeztek 
egy abszolutisztikus rendszert kiépíteni. R. Várkonyi 2005. 77.
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a kulturális élet központosításával.14 A francia példa utolérése ugyan nem 
sikerült, azonban a német fejedelmi udvarok számára Bécs lett a minta.15 Ennek 
keretében az udvartartás mérete jelentősen felduzzadt (minőségi és komoly 
szerkezeti megújulás azonban nem következett be): a XVI. századi 7–800 főről 
1500–2000-re.16 Bécs kulturális fellendülésének jelei a kertek, művészeti és 
kincsgyűjtemények és az udvari opera lettek. Nem meglepő ezek alapján, 
hogy az udvari könyvtár szerepe is felértékelődött. Egyrészt mint gyűjtemény 
lehetőséget adott az uralkodói hatalom fényességének bemutatására, másrészt 
az itt vagy csak itt őrzött ismeretek a történelmi tudás legnagyobb birtokosává 
az uralkodót tették.17 Montecuccoli szerint is csak a hatalom birtokosának szabad 
hozzáférnie a forrásokhoz, hogy egyedül ő tudja a múltat megfogalmazni18 – 
a gondolat később a XX. századi posztmodern történetírás-elméletben és Orwell 
1984 című regényében is megjelenik. A rendszerező hajlam is eleme a kora újkori 
uralkodóképnek.19 Nem csoda, hogy az udvari könyvtáros bizalmi állásnak 
számított, akárki nem tölthette be a pozíciót. Tanulmányom főszereplőjének ez 
mégis sikerült, sőt az egyik legismertebb bécsi könyvtáros lett.

Peter Lambeck vagy latinosan Petrus Lambecius neve Magyarországon nem 
örvend túl nagy ismertségnek, pedig – mint ezt majd látni fogjuk – életútja 
több ponton is érintkezik hazánk történetével. Lambeck 1628-ban született 
Hamburgban. Protestáns családja jó nevelésben részesítette, fiuknak egy 
Amszterdamot, Leident, Párizst és Rómát is érintő peregrinációs körúton 
sikerült ismereteit bővítenie. 1651-től 11 éven keresztül a hamburgi gimnázium 
történelem professzora volt, közben jó kapcsolatba került Krisztina svéd 
királynővel.20 Megírta városa történetét Rerum Hamburgensium címen, amelynek 
díszpéldányáért I. Lipót 1661-ben egy császári protréval díszített medállal 
jutalmazta. Ezután Rómába utazott, ahol katolizált,21 találkozott VII. Sándor 
pápával és annak magánkönyvtárát is megtekintette; visszatérése után újabb 

14  Habsburgok 1995. 239.
15  R. Várkonyi 2005. 85.
16  R. Várkonyi 2005. 784.
17  Természetesen nem csak koronás fők gyűjtötték a különféle nyomtatott és írott anyagokat; 

ez a társadalom más rétegeinél is megfigyelhető – természetesen más léptékben. A fejedelmi 
könyvtárakkal versenyezni lehetett, azokat utolérni már kevésbé. R. Várkonyi 2005. 68.

18  R. Várkonyi 2005. 81.
19  Habsburgok 1995. 256.
20  Viskolcz 2009. 150.
21  Természetesen ez komoly döntésnek számított a korban: már első római tanulmányútja 

után vádként rótták fel neki a katolikus hitre térést. Habsburgok 1995. 256.
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császári audiencia következett: elnyerte az udvari történész és alkönyvtáros címet 
– évi 900 arany fizetéssel.22 Alig egy év múlva, 1663-ban Matthaeus Mauchter 
elhunytával megszerezte a megürült főkönyvtárosi posztot, amelyet 1680-ban 
bekövetkezett haláláig folyamatosan viselt.23 Ehhez az időhöz köthető a tudatos 
könyvtárfejlesztés is.24 A barokkra és I. Lipót udvarára különösen jellemző 
rendszerezés jegyében katalogizálni kívánta a könyvtár állományát. Az ebben 
a témában tervezett 24 kötetes sorozatból végül csak az első nyolc kötet jelent 
meg 1665 és 1679 között,25 de Lambeck így is múlhatatlan érdemeket szerzett. 
Nevéhez köthető a XVI. században élt II. Ferdinánd Habsburg főherceg ambrasi 
könyvtárának Bécsbe szállítása és katalogizálása – ez 583 kéziratot és csaknem 
másfél ezer nyomtatványt jelentett; eredményeit az udvari könyvtárat bemutató 
sorozatának második kötetében ismertette.26 Magyar szempontból ennél 
sokkal fontosabb és ismertebb Hunyadi Mátyás Bibliotheca Corvinianájának 
felkutatására tett kísérlete. Noha több forrásunk is foglalkozik az úttal (Leslie 
nagykövet levelei, az ő udvari papjának, a jezsuita Paul Tafernernek hivatalos 
beszámolója, Lambeck naplója, az ez alapján készült útleírás, a könyvtáros 
levelezése),27 a szakirodalomnak mind a mai napig komoly kérdése, hogy mit talált 
Lambeck Budán? A történet a vasvári békével kezdődött, amikor Walter Leslie, 
a Habsburgok frissen kinevezett, skót származású nagykövete Konstantinápolyba 
utazott a szerződés elismertetése érdekében. „Mellékküldetésként” a corvinákról 
kellett tárgyalnia, és itt látott is esélyt a sikerre – hangsúlyozta hűségét és afeletti 
örömét, hogy az uralkodó szolgálatára lehet,28 ám egy hozzáértő könyvtárost 
kért,29 hogy az segítségére legyen. Így indulhatott Lambeck Lipót személyes 
utasításait meghallgatva Budára. A feladat jelentőségét mutatja mindaz, ami 
a kor uralkodóképével kapcsolatban (gyűjtési és rendszerezési szándék, az udvar 
fényességének bemutatása, az értékek központosítása) említésre került; ám annak 

22  Viskolcz 2009. 150–151.
23  Viskolcz 2009. 151.
24  R. Várkonyi 2005. 79–80.
25  Viskolcz 2009. 151. Ezekben több magyar adalék is található, például Istvánffy Miklós 

Hugo Blotiushoz írt levele. Uo. 154.
26  Viskolcz 2009. 151.
27  Viskolcz 2009. 152.
28  „Dann ich in der Welt nichts mehr verlang, alß Euer Kayserlichen Mayestät in allen Satisfaction 

zugeben” (Mert semmi másra nem vágyom a világon, mint hogy császári felségteknek megelége-
désére legyek.) – írta 1665-ben. Viskolcz 2009. 155.

29  Leslie (1606–1667) katonaember volt: II. Ferdinándot is szolgálta, 1650-ben kapott tábornoki 
rangot, 1665-től nagykövet és titkos tanácsos. Viskolcz 2009. 155.
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ismerete, hogy a főúri udvarok fő szellemi irányvonalai közé tartozott a magyar 
történeti hagyomány ápolása,30 még érthetőbbé teszi az ezzel való törődést. Az utat 
nemcsak a császár tartotta fontosnak; még a bécsi pápai nuncius is érdemesnek 
tartotta megemlíteni a Vatikánnak írt levelében és a Theatrum Europaeum című 
történeti évkönyv is beszámolt a misszióról.31 1666. március 3-án érkeztek a bécsi 
küldöttek Budára, ám a törökök nem engedték be őket az állítólagos könyvtárba. 
Egyhetes huzavona és kényszerű városnézés után, március 10-én a három 
legkevésbé fontosnak tartott embert – Jacob Leslie-t, a nagykövet unokaöccsét, 
Heinrich Julius Wogin tolmácsot és magát Lambecket – egy sötét pincébe vezették 
(a császári követséget erről nem is értesítették), ahol a földön heverő 3–400 könyv 
(többnyire nyomtatványok) közül fejenként egy kötetet hozhattak el.32 Ezek 
Nazianzi Szent Gergely, Augustinus és Janus Pannonius munkáit tartalmazták, 
amelyek közül ma csak a Janus Pannonius-kódexet tartjuk nagyon fontosnak. 
Lipót nem volt megelégedve az eredményekkel, amikor a követség 1666. március 
24-én Bécsbe érkezett.33 Újabban − elsősorban − Viskolcz Noémi kutatásai azt 
mutatják, hogy Lambeck és társai nem a Corvinába, hanem a mátyási könyvtár 
értéktelenebbik részébe nyertek bebocsátást.34 Lambeck később is érdeklődött 
a Corvina iránt, így felvette a kapcsolatot a budai könyvtár nyomait kereső 
tudósokkal (pl. Henry Howarddal, Edward Brownnal).35

Peter Lambeck nemcsak személyesen látott világot: művelt könyvtárosként 
nagyon sok ismerethez írásos formában fért hozzá. A kora újkori értelmiség 
levelezésére Rot ter da mi Erasmus elképzelései hatottak a leginkább. A XVI. századi 
humanista eszmei célja az európai tudósok societasának létrehozása volt, amelyet 
éppen a levelezés fogna össze. Így egy értelmiségi „res publica” jönne létre, amely 
meg tudná reformálni Európa erkölcseit, a népeket egyesíteni tudná, és – a kor 
egyik legsürgetőbb problémájára is figyelve – a török elleni összefogáshoz is 
elvezethetne.36 Nem véletlen, hogy egy, először 1498-ban megfogalmazott, 
74 fejezetből álló könyvet (Liber utilissimus de conscribendis epistolis) szentelt 
a témának, amelyben leírja a levél típusait, levélíró-gyakorlatokat ajánl és számba 

30  R. Várkonyi 2005. 74–75.
31  Viskolcz 2009. 155–156.
32  Viskolcz 2009. 157.
33  Viskolcz 2009. 157.
34  Viskolcz 2009. 168.
35  Viskolcz 2009. 159–161.
36  Garin 1988. 71.
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veszi a különböző stilisztikai fordulatokat.37 Javasolja, hogy a levél szerzője ne csak 
egy témáról írjon, hanem legyen változatos, a személyesség kerüljön előtérbe.38 
Levelei valóban feltűnést teremtettek és divatot keltettek irodalmiasságukkal;39 
hatása például a Lipsius-kör levelezésén is megfigyelhető.40 Erasmusnak magának 
is több mint 3000 levele maradt ránk;41 ezekről a XVII–XVIII. század fordulóján 
kiadott Leydeni Gyűjtemény előszava azt állítja, hogy az olvasók számára 
a legkedvesebbek a szerző összes művei közül.42

Leveleit Lambeck is nagy becsben tartotta. A hozzá írott episztolák és néha 
az általa küldött üzenetek piszkozatai öt nagy kódexben maradtak ránk. 
Ezek nyelve általában latin vagy német, de találkozunk francia vagy olasz 
szövegekkel is. Az Osztrák Tudományos Akadémia Bizantinológiai Intézete 
Christian Gastgeber professzor vezetésével elindított egy projektet, amelynek 
távlati célja ezen levelek publikálása, és bár a kutatások még igencsak kezdeti 
szakaszban járnak, már vannak részeredmények. A levelek katalogizálása 
során eljutottunk a latin nyelvű levelek adatainak összeírásáig. Jóllehet bőven 
vannak még kérdőjelek, bizonyos – elsősorban mennyiségi – eredmények 
már megfigyelhetők. Így például tudjuk, hogy az összesen körülbelül ezer 
dokumentumnak több mint harmada latin nyelven íródott. A továbbiakban 
ezek közül a Lambeckhez írottakat veszem figyelmesebben szemügyre, és 
elsősorban a feladási hely alapján próbálok meg következtetéseket levonni 
a bécsi könyvtáros kapcsolati hálójára vonatkozóan.

Több-kevesebb biztonsággal körülbelül 300 levélről sikerült megállapítani és 
azonosítani a feladási helyet. A sikertelenségeknek több oka is volt: néhány levél 
keltezetlen, mások ugyan megnevezik a feladási helyet, de semmitmondóan (ex 
domo meo) vagy túl általánosan (Neuhaus). Az azonosított pontok viszont Európa 
térképén 67 pontban helyezhetők el (1. kép). Érkeztek üzenetek Londonból, 
Stockholmból vagy Rómából is, de jól látszik, hogy a legtöbb helység a Német-
római Birodalom vagy a Habsburg-fennhatóság alatt álló területeken belül 
foglalt helyet. Ha tehát azt feltételeztük volna, hogy a levelezés latin nyelvű 
része elsősorban a külfölddel való kapcsolattartást segíti vagy a diplomáciai 

37  Markis 1976. 35.
38   Markis 1976. 117.
39  Markis 1976. 120.
40  Hargittay 1981. 13–14.
41  „Leveleket mi annyit írtunk és írunk nap mint nap, hogy két szekérre se férne rá” – írta 1523-

ban. Idézi: Markis 1976. 116.
42  Markis 1976. 117.
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udvariasság részét képezi, ettől el kellene állnunk. Lambeck elsősorban filológus 
volt; nem csoda a német területek fölénye: a korban a humán tudományok inkább 
a Habsburg-területekre voltak jellemzők.43 A latin nem „segédnyelv”, hanem 
az értelmiség levelezésének természetes formája volt. Szintén megfigyelhetjük, 
hogy – miként ez előre várható volt – a levelek dandárja Nyugat-Európához 
kötődik. Ha a húsz leggyakoribb feladási helyet nézzük, ez még egyértelműbbnek 
tűnik (2. kép). A vizsgált dokumentumok háromnegyede ezekhez a pontokhoz 
köthető; sok olyan helyszínnel találkoztam, ahonnan csak egy-két levél érkezett. 
Érdekes, hogy Liège (németesen Lüttich) után a legtöbb üzenetet Béccsel váltotta 
a már ott élő Lambeck. Ez azt támasztja alá, hogy az episztola mint üzenethordozó 
a hivatalos információszerzés eszköze lett – pár száz évvel korábban még szóbeli 
üzenettel is beérték volna. A birodalmon belüli levelezés fölénye itt is kitűnik: egy-
két hely – például Párizs vagy Pádua – kivételével minden üzenet a Habsburgok 
területéről érkezett (3. kép).

Érdekes eredményeket kapunk, ha a leveleket kronológiailag is megvizsgáljuk. 
A mennyiségi vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az 1660-as évek elején 
egyértelmű ugrás következett be. Ennek okát többnyire az udvari könyvtárosi 
pozícióban kell keresnünk. Jóllehet ezután az üzenetek száma ingadozik, a kinevezés 
előtti számot mindig jócskán meghaladja (4. kép). Ha az egyes feladási helyeket 
ötéves bontásban vizsgáljuk, azt találjuk, hogy az eleinte kisszámú üzenet elsősorban 
a szélső területekről érkezett (Róma, Toulouse, Stockholm), a későbbi sűrűsödés 
pedig inkább a Német-római Birodalom területére tehető. Azt is megfigyelhetjük, 
hogy a külföldi pontok helyét lassan átveszik a belső területek, majd a 60-as évek 
második felétől ismét megjelennek a londoni vagy párizsi levelek (5–11. kép).

Az egyes helyszínekkel való levelezés tartóssága is vizsgálható. Láthatjuk, hogy 
ez nem teljesen fedi a gyakorisági táblázatot, amely alapján csökkenő értékeket 
kellene kapnunk – Mainzból például több levél érkezett, mint Párizsból, ám 
utóbbi helyről negyed évszázadon keresztül érkeztek üzenetek, míg a Rajna-parti 
érseki székhely egy évtized alatt termelte ki a csaknem kétszerannyi levelet. Olyan 
helyet azonban nem találunk, amellyel Lambeck hosszú élete során folyamatosan 
levelezett volna – az ötéves ciklusok miatti bontás alapján hét lenne az y tengelyen 
elérhető legnagyobb szám, ám a négy és az öt cikluson keresztül való kitartás 
dicsősége is csak két-két helyet illet meg (12. kép).

Természetesen felmerülhet az a probléma, hogy Lambeck nem helyszínekkel, 
hanem személyekkel állt kapcsolatban, és a területek helyett a feladókat kellett 

43  Kann 1974. 142.
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volna szemügyre venni. Ha külön belenézünk például a jénai levelezésbe, azt 
látjuk, hogy a 15 beérkezett levél négy személy között oszlik meg. A kutatás 
következő szakaszaiban ebbe az irányba is szeretném kiterjeszteni a vizsgálódást, 
de az eddigi eredményeket is értékelhetőnek tartom. Egyrészt az adatfeldolgozás 
jelenlegi szintje ezt teszi lehetővé, továbbá így láthatjuk egy XVII. századi 
értelmiségi személy kapcsolati hálójának térbeli kiterjedtségét. A későbbiekben 
magyar vonatkozású anyagokat is szeretnék kutatni. Bár nem várhatunk sokat, 
mégis jelentős tény, hogy (már) előkerült az 1671-ben kivégzett Nádasdy Ferenc 
könyveinek vagy azok egy részének listája, amely az uralkodóra, és ezáltal 
a bécsi könyvtárra szállt. Akárhogyan is lesz, Peter Lambeck levelezése még 
sok felfedezni valót rejt magában.
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De virorum doctissimorum ad
Petrum Lambecium epistulis

(1646–1679)

Hoc opusculo de Petro Lambecio bibliothecario Caesareo atque de societate 
sua scribo. Prima parte ostendo, ut lingua Latina in saeculo XVII immo viva 
fuisset, quia philosophi studiosi et homines eruditi ea vehementer usi essent. 
Breviter et scribebam de aulis regum Europae huius saeculi, quas reges prin-
cipesque facere voluissent splendidas et propterea gazam multis rebus pretio-
sis implevissent. Bibliothecae principum ob pulchritudinem prudentiamque 
librorum suorum splendorem regni auctoritatis augere maxime potuerunt.

Huius aetatis Bibliothecarius Vindobonensis maximi momenti ille Petrus 
Lambecius erat, qui ab anno MDCLXIII usque ad annum MDCLXXX hoc 
magistratum gerebat. Vita operibusque eius illustrato, epistulas, quae ab amicis 
suis ei missi fuerunt perscruto. Has litteras nunc in libris V legere possumus, 
qui in Bibliotheca Nationali (pridem Caesarea) Vindobonensi servuntur. Harum 
litterarum acervo epistulas lingua Latina scriptas quam unius explorationis in-
ternationalis particeps investigavi.

Si litterarum origines videmus, multa de congregatione philosophorum cognos-
cimus. Circiter CCC epistolae Latine scriptae sunt; quarum ortuum locis LCVII 
in tabula Europea indicare possumus. Socii Lambecii in tota fere Europa habita-
visse videtur, sed maxima pars litterarum regione monarchiae Habsburgicae orta 
est. Philosophi quoque, qui viva voce generatim lingua Germanica vel Franca uti 
solerent, Latine scribebant. Mutatio autem temporalis videri potest: Lambecius 
bibliothecarius factus plures litteras quam antea accepit. 

Pro futuro studium meum extendere volo – sicut de ortu litterarum multa 
ostendere potui, de personibus quidem habitatorum civitatum (amici scilicet et 
collegae Lambecii) simile inquisitio maxime utilis fore censetur.





Kökényesi Zsolt

„A nemesi ifjak minden szükséges 
tudományra és exercitiumra neveltessenek” 

– Mária Terézia uralkodói imázsa 
a bécsi nemesi iskolák tükrében

A Habsburg Monarchia a XVI. század első felében jött létre a cseh, az oszt-
rák és a magyar korona területeinek egyesítése révén, de hosszú út vezetett 
egységesebb (bár sosem egységes) birodalommá válásához. Az abszolu-
tizmus kialakításában mindig nagy szerepet kapott a centrum, ez Bécs 
esetében sem volt másképp. Az udvar célja a centripetálisan ható erők se-
gítségével a birodalmi egység egy központ révén való megteremtése és fenn-
tartása volt. Ennek az összetett folyamatnak az egyik legfontosabb állomása 
volt Bécs fővárosi funkciójának kialakítása. A nemesi „domesztikáció” és 
„kulturalizáció” nem valósulhatott volna meg, ha nem jönnek létre vagy 
nem alakulnak az igényeknek megfelelően az oktatási-nevelési lehetőségek.1 
Az udvar és vonzáskörzete már a XVI. századtól fogva támogatta az isko-
laügyet, ezzel is elősegítve a fővárosi szerepkör kialakulását. A felvilágosult 
abszolutizmus korában pedig különleges – később részletezendő – hang-
súlyt kapott az oktatás és tudomány patronálása. 

1700 és 1789 között a monarchia egyetemeire és akadémiáira összesen 4231 
magyar diák iratkozott be – Varga Júlia adatai alapján.2 Bécs pozíciója a magyarok 
számára a kora újkor évszázadai alatt folyamatosan erősödött: 1560 és 1599 között 

1  Norbert Eliasnak az udvari társadalomra alkalmazott domesztikációs elméletét a történettudo-
mány ma már csak megkötésekkel használja. A kora újkori abszolutizmusban a nemesség „kihaszná-
lása” és udvarra utaltsága nem volt olyan nagymértékű, mint azt korábban feltételezték. Jelen esetben 
a „domesztikációt” a XVI−XVII. században a nemesség folyamatosan növekedő tendenciát mutató 
udvari integrációjának megnevezésére használom. Lásd bővebben: Duindam 1995.

2  Varga 2004. 16.
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245-en folytattak ott tanulmányokat, de 1750–1789 között már 1526-an. Érdemes 
megemlíteni, hogy a Bécsben tanuló magyar ifjak száma a XVIII. században 
(2970 fő) önmagában felülmúlta az egyéb birodalmi városok kora újkori (1560–
1789) hazai peregrinusainak számát (2387 fő). Ez nem volt mindig így: míg 
1560 és 1599 között Bécsben 245 magyar tanult, addig a monarchia nyolc másik 
felsőoktatási központjában (pontosabb kilencben, mivel ekkor még működött 
a prágai Klementinum is) 268-an.3 Gecsényi Lajos kutatásai kimutatták, hogy Bécs 
iskolái milyen nagy szerepet játszottak a magyar oktatásban már a XVI. század 
második felétől, és nemcsak egyetemi-akadémiai szinten, hanem alsóbb fokon 
is.4 1623-ban a Pázmáneum (Collegium Pazmanianum) létrehozása, majd 
a XVIII. században a különböző alapítványok mellett a Theresianum magyar 
alapítványai, 1760-től pedig a bécsi Magyar Testőrség intézménye erősítette 
tovább a főváros és a magyar nemesi ifjúság közti művelődési kapcsolatokat.

A császárváros nemesi iskolái

Bécs kora újkori történetében a legelső és még a XVIII. század derekán is 
létező iskolának a nemesi apródok udvari iskolája tekinthető. Az udvarban 
az apródok számára I. Ferdinánd alapított önálló iskolát a Stallburgban. Bár 
már korábban, III. Frigyes és I. Miksa udvarában is találkozhatunk Bécsben 
nemesi apródokkal, szervezetük – amely évszázadokon keresztül megmaradt 
– csak a XVI. század első harmadában alakult ki, ekkor kaptak saját iskolát 
is.5 Az apródok számát kezdetben 12-ben állapították meg, később 20 és 
30 között ingadozott. Udvari apródnak lenni egyfelől szolgálatot jelentett: 
a főistállómester udvari stábjához tartoztak, de az instrukciókat közvetlenül 
saját udvarmesterüktől (Edelknabenhofmeister) és nevelő-elöljáróiktól 
(Praeceptor) kapták.6 Feladataik ceremoniálisak voltak, legfontosabb közülük 
az étkezésnél való felszolgálás. Másfelől az udvari apródi tisztség jó lehetőség 
volt a  tanulásra is, Petr Mata értelmezése szerint „a nemesi apród szolgálat 
valójában a kavalierstour olcsóbb változata volt”.7 A következő tárgyakat 
tanulták: lovagi exercitiumokat, latint, katekézist és a filozófia bizonyos részeit 

3  Varga 2004. 16.
4 Gecsényi 2008. 241–254.
5  Hübl 1912. 8.
6  Scheutz 2007. 78.
7  „…der Edelknabendienst [war] in Wirklichkeit die billigere Alternative zur Kavalierstour” 

Mata 2003. 215.
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– ezekre saját tanáraik voltak.8 Az ifjak 1767-től a Savoyai Akadémián tanultak, 
ahol modern nyelveket és tudományokat sajátítottak el, továbbá a  nemesi-
lovagi exercitiumok is nagy hangsúlyt kaptak – képzésük legfőbb célja a méltó 
nemesi neveltetés volt.9 1778-ban került sor a Theresianum és a Savoyai 
Akadémia egyesítésére, a Theresianische und Savoysche Ritterakademie név 
alatt, ekkortól a közös akadémián kaptak helyet az apródok. 

A nemesi szülők igényelték, hogy fiaik az udvari nevelésben és oktatásban 
részesüljenek.10 Az udvari apródi szolgálat a monarchián belül hamar 
nemezetek feletti intézmény lett, a diákok között találkozhatunk Aursperger 
vagy Liechtenstainer arisztokraták neveivel is, sőt olykor még külföldi családok 
is a bécsi udvarba küldték fiaikat tanulni.11 Érdemes ezzel kapcsolatban Petr 
Mata (cseh arisztokraták kapcsán tett) állítását is megfontolni: „Úgy tűnik, hogy 
a nemesi apródszolgálat nem jelentett ugródeszkát az udvari karrierhez. Nem 
ismerek a császári udvarban az elemzésbe bevont tartományokból származó olyan 
magasabb rangú előkelő arisztokratát, aki ifjúságában nemesi apródszolgálatot 
látott volna el.”12

Az alsó-ausztriai rendek Landschaftsakademie-je volt a nemesi iskolák 
sorában a következő alapítás, amely a XVIII. század közepéig képes volt fenn 
maradni. Fontos hangsúlyozni Anton Mayer 1888-ban közzétett véleményét 
(amelyre felkészülésem során egyetlen ellenpéldát sem találtam), miszerint 
a Landschaftsakademie volt az egyetlen korabeli nemesi iskola, amely a rendek 
kezdeményezésére jött létre, és fenntartása is mindvégig az ő feladatuk volt.13 
A Landschaftsakademie tervezete már az 1660-as évek elején körvonalazódott, de 
a helyválasztás, az anyagi nehézségek, majd a török veszély miatt még évtizedekig 
húzódott az ügy. Kezdetben a Minoritenplatzon akarták kialakítani az iskolát, de 
1682-ben, több bizottsági munkálat után úgy határoztak az alsó-ausztriai rendek, 
hogy Rossauban hozzák létre a lovagi akadémiát, ahol addig vidéki lovaglóiskola 
működött. 1684 és 1689 között folytak az építkezési munkálatok, az iskola pedig 

8  Hübl 1912. 15.
9  Hübl 1912. 13–16.
10 A XVIII. századi magyar nemesi szülők oktatási stratégiáiról és lehetőségeiről: Khavanova 

2006b 95–115.
11  Hübl 1912. 8.
12  „Die Edelknabendienst scheint also kein Sprungbrett zur höfischen Karriere gewesen zu sein. 

Ich kenne keinen am Kaiserhof in einer höheren Rang tätigen Hocharistokraten aus den in die 
Analyse einbezogenen Ländner, der in seiner Jugend eine Edelknabenstelle besessen hätte” Mata 
2003. 215.

13  Mayer 1888. 6.
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1692-ben nyithatta meg kapuit.14 Az akadémián latint, francia és spanyol nyelvet, 
világ- és államtörténetet, földleírást, jogtudományt, polgári és hadi építészetet, 
matematikát és geometriát, illetve táncot, lovaglást és katonai exercitiumokat 
tanítottak.15 Az iskola korabeli viszonylatban drágának számított: 1692 és 1717 
között évente 700 forint volt a tandíja a diáknak és szolgálójának együtt, 1743 
után 1000 forintra emelkedett az összeg. Aki saját udvarmestert is akart magával 
vinni, annak még további 250, később 300 forintot kellett fizetnie.16 A diákok 
a magas tandíj miatt leginkább az arisztokraták soraiból kerültek ki, bárók és 
grófok látogatták az iskolát (Auerspergek, Sinzendorfok), de elvétve magyarok 
nevével is találkozhatunk, például Csáki Antaléval vagy Forgách Ádáméval.17 
A napirend, a tanrend és a mindennapok az előkelőbb lovagi akadémiákon 
megszokott módon zajlottak. Az intézmény 1748-ig állt fenn, ugyanis 1749-ben 
megalapult a Savoyai Akadémia, és a rendek inkább ott létesítettek 12 ösztöndíjat 
(1778-tól pedig a Theresianische und Savoysche Ritterakademie-n).

1717-ben alapította VI. Károly császár a bécsi Hadmérnök Akadémiát (k. k. 
Ingenieur-Akademie).18 Az intézmény története sokszínű, a XVIII. században 
egymás után öt helyen működött: kezdetben (1717–1755) Anguisola és Marinoni 
professzorok saját lakásukban, a Kärtner bástya mellett tartották óráikat; 1755 
és 1769 között a gumpendorfi Königsegg nyári palotában; 1770 és 1784 között 
Laimgrubén; 1785 és 1797 között Wiedenben a Favorita kastélyban (a Theresianum 
épületében); 1798 és 1851 között a Savoyai Akadémia laimgrubei épületében 
talált otthonra az iskola. A Hadmérnök Akadémia már nem tekinthető lovagi 
akadémiának, hanem már a katonai szakiskolák kategóriájába sorolható. I. Frigyes 
Vilmos kadétiskolája, amely a katonai szakiskolák egyik origójának tekinthető, 
szintén 1717-ben nyitotta meg kapuit. A bécsi akadémia igen modernnek 
számított, a következő tárgyakat oktatták (a felsorolás időbeli árnyalást nem 
tartalmaz): hadi építészetet, matematikát, azaz aritmetikát és geometriát, 
mechanikát, hidrosztatikát, hidraulikát, aerometriát, nyelveket (német, angol, 

14 A bizottsági munkálatokról és az alapítás részleteiről lásd Mayer 1888. 6–25.
15  Gatti 1901. 5–6.
16  Mayer 1888. 25.
17  Mayer 1888. 26–27.
18  Fináczy Ernő nagyszabású műve (Fináczy 1899) jó kiindulópont a korszak iskolaügyének 

tanulmányozásához, a bécsi iskolák egy részéről is ír. Lásd Fináczy 1899. 336–343. Könyve 
azonban két évvel Friedrich Gattinak az Ingenieur Akademie mozgalmas történetét (pozitivista 
módon) feldolgozó műve (Gatti 1901) előtt jelent meg, Fináczy figyelmét pedig az iskola legelső 
periódusa elkerülte.
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francia, olasz, magyar, cseh), illetve egyéb hadi- és mérnöki tudományokat.19 
A képzés színvonalát jelzi, hogy a diákok nyaranta kipróbálhatták a megtanultakat 
a gyakorlatban is, ezáltal tapasztalatokat szerezhettek leendő szakmájukról már 
a diákévek alatt.20 A tandíj 500 forint volt egy évre, de az akadémiára különböző 
alapítványi helyeken is be lehetett kerülni.

Az akadémia katonai iskolának számított, nem jellemezte akkora kényelem, 
mint a Landschaftsakademie-t, de aki akarta és megtehette, külön éves költség 
ellenében vihetett magával saját udvarmestert is.21 A Magyar Hírmondó egyik 
számában így ír az iskoláról, elismerve annak tudományos színvonalát, a tanultak 
felhasználhatóságát és hiányolva a magyar és erdélyi ösztöndíjas helyeket: 
„Óhajtják az Ing. Akadémiabéli jó szívű Prófesszorok, hogy bártsak Magyar és 
Erdély-Ország részéről is úgy vólnának Fundátziók ezen Ing. Akadémiában, 
mint vagynak Tseh’s Morva Országok, és Ausztria részéről. Ha katonákká nem 
lennének is mind az ezen Akadémiában tanulandó Iffjak: szép hasznára lehetnének 
a Hazának: mert, oly mesterségek értésével térnének vissza annak kebelébe, melyek 
a mi Nemzetünknél nem igen esmeretesek, s pedig egyáltalában szükségesek 
vólnának, minéműek a’ Mekhánika, Hydraulik, és Architectura.”22

A katonai képzés kapcsán meg kell említenünk még egy katonai szakiskolát, 
amely korszakunkban Bécsben működött – bár ez nem a nemesi közép- vagy 
felsőfokú oktatás intézménye, ebben különbözik az eddig felsorolt iskoláktól. 
1752-ben alapította Mária Terézia a bécsújhelyi katonai Theresianumot, amelynek 
fő célja a tiszti, nemesi szakképzés biztosítása volt, és ezzel párhuzamosan 
Bécsben (a Laimgrubén) alapított a bécsújhelyi akadémia számára előkészítő 
iskolát (k. k. Militärpflanzschule).23 Itt a 8 és 13 év közötti növendékek írni, 
számolni, latinul, franciául tanultak, illetve a matematika és a hittan alapvető 
tételeit is elsajátíthatták. 1769-ben egyesítették ezt a kadétiskolát a bécsújhelyivel, 
laimgrubei otthonát pedig a mérnökakadémia örökölte meg.

Felsorolásunkban még egy, kissé kivételnek tekinthető iskolát kell 
megemlítenünk, mégpedig a Chaos-féle alapítványt.24 Johann Conrad von 
Richthausen, Freiherr von Chaos 1663-ban hátrahagyott végrendeletében 
alapítványt hozott létre, amelynek célja szegény és árva gyermekek nevelése és 

19  Gatti 1901. 70–85, Geusau 1803. 238–239.
20  Gatti 1901. 74.
21  Gatti 1901. 81.
22 MH 1797. 20. sz. 295–296.
23  Fináczy 1899. 339, Geusau 1803. 388–390, Svoboda 1894. 40–52.
24  Történetéről bővebben lásd Geusau 1803. 231–237, Fináczy 1899. 337–338, Gatti 1901. 6–34.
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oktatása volt. Alapvetően nem nemesi iskolaként indult, de hamar kerültek az 
intézmény pártfogásába nemesi árvák is. 7 és 16 éves kor közötti fiúkat fogadott be 
az alapítvány, akiknek a következő alapvető tantárgyakat oktatták: hittant, olvasást, 
írást és számtant. A tehetségesek (adottságuknak megfelelően) tanulhattak még 
zenét, festészetet, polgári építészetet, majd később mérnöktudományokat is, 
a nemes diákok oktatásában pedig különös súllyal volt jelen a latin. 1752-től 
12 magyar és 12 horvát árva nemesi ifjú nyerhetett felvételt az alapítványba, 
leginkább azok közül választottak, akiknek az apja katonatiszt volt.25 A nemes 
árvák az intézményben más bánásmódban részesültek, mint az alacsonyabb 
származású társaik. Saját egyenruhával bírtak, más ételt kaptak, személyenként 
saját szobával rendelkeztek, és 1717-től még a Hadmérnök Akadémiára is 
felvételt nyerhettek, ha rendelkeztek kellő tehetséggel, betöltötték 16. életévüket, 
és elvégezték a latiniskola első hat osztályát.

A bécsi nemesi képzés legrégebbi helyszíne az egyetem volt, amelyet 1365-
ben alapítottak, és a XVI. századtól központi jelentőségre tett szert a Habsburg 
Monarchiában. Regionális súlya miatt magyarokat már a XVI. század előtt is 
nagy számban találunk az alsó-ausztriai univerzitáson, de hazánk fiai számára 
a legnagyobb jelentőségre a „közös birodalom” létrejöttével tett szert. A külön-
böző bécsi oktatási lehetőségek közül kvantitatívan egyértelműen az egyetem 
volt a legfontosabb, amit a különböző, csak magyar diákok számára fenntartott 
alapítványi helyek (például Oláh-, vagy Kutassay-féle) is elősegítettek.26 Kiss 
József Mihály a Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban című sorozat 
részeként az 1715 és 1789 között a bécsi egyetemen tanult magyarországi diákok 
névsorát közli és elemzi.27 Kutatásai szerint 1715 és 1789 között 1951 magyaror-
szági diák iratkozott be a bécsi egyetemre.28 686 diák származása állapítható meg, 
61%-uk volt nemesi és 27,7%-uk polgári származású, a legtöbben katolikusok 
és nyugat-magyarországi megyékből, városokból származtak.29

Bécs egyeteme nemcsak regionális, hanem birodalmi jelentőségű is volt. 
Tanrendjét, professzori karát és hallgatói létszámát tekintve mintaegyetemnek 
tekinthető, azonban a XVIII. század első felében a nagy nyugati reformegyetemekkel 
összevetve a Habsburg Monarchia elsőszámú univerzitása elavultnak számított. 
A jezsuiták befolyása túl nagy volt, a cenzúra erős, a professzorok alulfizetettek, 

25  Fináczy 1899. 338.
26  Fináczy 1899. 341. 
27  Kiss 2000.
28  Kiss 2000. 12.
29  Kiss 2000. 12–14.
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hogy csak a legszembetűnőbb hiányosságokat említsük. Ezen az elmaradott 
helyzeten próbált segíteni Gerard van Swieten,30 aki a reformokat 1749-ben 
az orvosi fakultás fejlesztésével kezdte meg (néhány intézkedése: új tanszékek, 
egyetemi klinika létrehozása, botanikus kert berendezése). Van Swieten hatására 
az uralkodónő egyre több reformot hagyott jóvá – a felsőoktatás az állami 
érdekek és érdeklődés fókuszába került, de ezzel párhuzamosan az egyetem 
korábbi autonómiája is sérült.31 1752-ben – a gyakorlatias oktatás jegyében 
– a  filozófiai stúdiumot három évről kettőre csökkentették. A jezsuiták 
feladatköre fokozatosan csökkent, de 1773-as feloszlatásukkal sem kerültek ki 
az egyetemről, mivel számos egykori jezsuita tudós személyes szerepvállalása 
nélkülözhetetlennek bizonyult.32 1753-ban vette kezdetét a jogi kar reformja, 
ugyanebben az évben a filozófia fakultáson megindult a német nyelv és stilisztika 
önálló tárgyként való tanítása.33 A cenzúra függetlenedett az egyetemtől, önálló 
könyvvizsgáló bizottság alakult, és a professzorok javadalmazásában is előrelépés 
történt. Bécs ezzel a katolikus egyetemi reform és a katolikus felvilágosodás 
kiemelkedő szellemi központja lett. Fénykorának az 1750-es évtized első évei 
és az 1770-es évek második fele közti időszak tekinthető, a reformok mellett 
ez volt a korszak nagy professzorainak (például Karl Anton von Martini, 
Joseph von Sonnenfels, Joseph von Riegger) ideje is. E jeles professzorok 
a Savoyai Akadémián és a Theresianumban is tanítottak, de hatásuk nem állt 
meg Bécs határánál, hanem (tan)könyveik és tanítványaik révén (akik később 
a távolabbi vidéki egyetemek tanárai lettek) az egész monarchia szellemi életének 
meghatározó jelentőségű alakjai voltak.

A Collegium Theresianum alapításáról egy 1746. február 24-én aláírt 
szerződésben rendelkezett az udvar megbízásából Johann Graf von Windischgrätz, 
az udvari kamara elnöke és Matthias Pock, az osztrák jezsuita provincia vezetője.34 

30  Gerard van Swieten (1700–1772) leideni származású, 1745-től Mária Terézia udvari orvosa, 
egyik legbefolyásosabb tanácsosa – az udvaron belül a jezsuiták ellenfele – a bécsi egyetemi reform 
kezdeményezője, az osztrák állami és tudományon alapuló egészségügy úttörője. Sokszor még 
a szakirodalomban is könnyű őt összetéveszteni fiával Gottfried van Swietennel (1733–1803), 
aki a bécsi kormányzat- és oktatástörténetben szintén megkerülhetetlen szerepet játszott, mint 
diplomata, az udvari könyvtár őre, udvari kancellár, az udvari oktatásügyi bizottság elnöke és 
a cenzori hivatal vezetője. Rövid összefoglalás kettejük életéről és tevékenységéről: Lexikon 2005 
600–603, 604–606.

31  Engelbrecht 1984. 189.
32  A volt jezsuiták szerepéről és jelentőségéről osztrák földön: Haberzettl 1969.
33  Engelbrecht 1984. 190.
34  A Theresianum a történetírás számára a legjobban ismert korabeli bécsi nemesi iskola, ezért 
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A  seminarium nobilium kezdetben nem állami intézménynek számított, 
hanem önálló jezsuita iskolának, költségeit hivatalosan saját bevételeiből kellett 
fedeznie, azonban bizonyos kiadásaikat a rend is támogatta. Ez az állapot nem 
volt sokáig fenntartható, az iskola komoly financiális nehézségei miatt segítőleg 
beavatkozó udvar a támogatásával párhuzamosan egyre nagyobb befolyást szerzett 
az intézmény felett. A képzés négy szintből állt: a hagyományos jezsuita gimnáziumi 
szintekből (grammatika, humaniora), valamint a filozófiai és a jogi évfolyamokból. 
A Theresianumban a monarchia elitje korszerű tudományos ismeretek birtokába 
juthatott, és a rangjának megfelelő körülmények között művelődhetett. 1749 és 
1774 között 117 magyar növendék (köztük Esterházy, Batthyány, Erdődy vagy 
Teleki családok fiai) fordult meg a bécsi nemesi akadémián.35

A Savoyai Akadémiát Maria Theresia Felicitas von Savoyen hercegnő alapította 
1746-ban.36 Az alapítás után még három évig, 1749-ig tartott az akadémia 
laimgrubei épületének építése, és az iskola csak utána nyithatta meg kapuit. 
Szerkezetében és céljaiban nagy hasonlóságot mutatott a Theresianummal. 
Létrejöttének fő célja, hogy az örökös tartományok nemes ifjait megfelelő 
tudás elsajátításához segítse hozzá, az alapítónő tervei szerint „…a nemesi 
ifjúságot az összes szükséges tudományban és exercitiumban oktatni és ezáltal 
rátermetté kell tenni, hogy az államfőnek és az egész hazának is majdan minden 
rangban kibontakozó és hasznos szolgálatot tehessen”.37 A „nemesi kötelességek” 
(exercitiumok, ókori és modern nyelvek) művelése mellett nagy hangsúlyt 
helyeztek a mérnöki és hadászati tudományok oktatására. Az alsó- és középfokú 
képzést piaristák vitték, a jogi, katonai és technikai órákat világi szaktanárok 
tartották. A Savoyai Akadémia jogi képzése és modern berendezkedése (például 
nem piarista iskola volt, hanem rendtagokat kértek fel tanítani, nagy szerepet 
kaptak a világi szaktanárok) a Theresianum számára is mintául szolgált. A Savoyai 
Akadémián tanulni más bécsi nemesi iskolákkal összehasonlítva kedvezőbbnek 
bizonyult. Léteztek különböző ösztöndíjak, alapítványok, de a tandíjas képzés 
sem volt megfizethetetlen (legalábbis a tehetősebb nemesi réteg számára): évente 

mi itt nem térnénk ki hosszasan az intézmény történetének a bemutatására. Lásd bővebben (csak 
a legfontosabb intézménytörténeti írásokat felsorolva): Cicalek 1872, Schwarz 1890, Guglia 
1912, Igálffy-Igály 1980.

35  Kosáry 1983. 107.
36  A Savoyai Akadémia történetéről: Geusau 1803. 383–387, Schwarz 1897.
37 „…die adelige Jugend in allen erforderlichen Wissenschaften und Exercitien unterrichtet und 

somit geschickt gemacht werden sollte, dem Oberhaupte des Staates wie auch dem gesammten 
Vaterlande dermaleinstens in allen Ständen ersprießliche und nützliche Dienste zu leisten” 
Schwarz 1897. 1.
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300 forintba került, az udvarmesterért 270 forintot, a saját, nagyobb méretű 
szobáért 100 forintot, a lovaglóiskoláért szintén további 100 forintot kellett 
fizetni.38 Az iskola kedvelt volt a nemesség körében, diákjainak száma 70-80 körül 
alakult, köztük rendszeresen lehetett magyarokkal is találkozni, mint például 
Draskovich Jánossal, Erdődy Jánossal vagy Kemény Lőrinccel.39 1776 és 1778 
között egyesítették a Theresianummal, erre az intézménytörténeti fejezetben 
még kitérek.

A Savoyai Akadémia mellett létezett ekkor Bécsben még egy piarista iskola, 
amelynek fő célja a nemesi oktatás volt, mégpedig a Löwenburg-féle nemesi 
konviktus (Löwenburgisches Konvikt).40 A konviktus 1748-tól a josephstadti 
piaristáknál működött. Az iskolát Johann Jakob Graf von Löwenburg hozta létre 
1731-ben kelt végrendeletében, de a végakarat megvalósítása 1748- ig váratott 
magára. Az intézményben – a testamentumban rendelteknek megfelelően – 
alapítványi helyek is voltak, Löwenburg gróf 4 ösztöndíjas helyet hozott létre, 
kettőt mindig osztrák, kettőt mindig magyar, kevésbé tehetős nemesi ifjúnak 
kellett elnyernie. Az újonnan felvett alapítványi diákokról gyakran beszámolt 
a korabeli sajtó. A Wienerisches Diarium 1748. október 19-én külön függelékben 
tudósított arról, hogy az újonnan berendezett josephstadti piaristákhoz egy-egy 
ifjú osztrák és magyar nemes nyert felvételt 200 forint értékű alapítványi helyre, 
ahol szépírást, levélírást, számtant, nyelveket, táncokat és vívást fognak tanulni.41 
A piaristáknál a grammatika, a humaniora és a filozófia évfolyamai működtek. 

Bécsben a XVIII. század közepén (egészen Mária Terézia regnálásának utolsó 
éveiig) három fő nemesi iskola működött: a Theresianum, a Savoyai Akadémia 
és a Löwenburg Konviktus. Mindhárom kiváltságos viszonyban állt az udvarral, 
Mária Terézia vagy a Habsburg család valamely tagja többször is megtisztelte ezeket 
jelenlétével, és csak e három iskola diákjai részesültek (intézményesen) abban 
a kegyben, hogy az udvarba, audienciára rendszeresen meghívást kaptak42 – erről 
később részletesen is lesz szó. Vizsgáikról a Wienerisches Diarium rendszeresen 
tájékoztatta olvasóit, sok esetben egyéni teljesítmények is közlésre kerültek. 
A lap 1773. szeptember 11-i száma felsorolja a három akadémia vizsgatárgyait 
vizsgáztatóikkal és vizsgázóikkal együtt.43 Általában külön számoltak be 

38  Schwarz 1897. 11–12.
39  Fináczy 1899. 338.
40  Geusau 1803. 363–383, Savageri 1832. 206–216, Fináczy 1899. 337.
41  WD 1748. október 19. 84. sz.
42  Khavanova 2006/a. 1513–1514.
43  WD 1773. szeptember 11. 73. sz. 5–7.
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az egyes iskolák vizsgáiról, de elvétve ezzel a közléstípussal is lehet találkozni – 
a Theresianum példáján a Diariumban megjelent hírekre szintén kitérünk még.

A bécsi oktatás korszakunkban egyedülállóan sokszínűnek számított. 
A kortársak is így gondolkodtak róla (vagy legalábbis a sajtó mindenképp ezt 
a képet sugallta). Az egyik első magyar érdekeltségű lapban, az Allergnädigst 
privilegierte Anzeigen egyik cikkében, amely a bécsi iskolákkal foglalkozott, ezt 
olvashatjuk: „Jólétünk, boldogságunk ismert módon az ifjúság jó nevelésén alapul. 
A jól felszerelt iskolák ezért voltaképpen a jó szokások, a hasznos művészetek, 
a szép tudományok valódi hajtatóházai; valóban a műveltség igazi gyeplői és 
legjobb létrafokai, bármely részüket is nézzük. Ez tényleg így van és ez Európa 
legtöbb országában napról napra bebizonyosodik.”44 Joseph von Sonnenfelsnek45 
az uralkodónőt születésnapja alkalmából dicsőítő egyik beszédében a következőt 
olvashatjuk: „Olyan alapítványok születnek, amelyekben a hazáért életüket adó 
apák nemesi ifjú fiai az uralkodónő bőkezűségének köszönhetően megfelelő 
rangú nevelésben részesülnek. Bécs egy sor remek épület révén, amelyekben 
a használhatóság és a pompa vetekszenek, válik Európa egyik legpompásabb 
városává.”46 Mindkét idézetből kitűnik: szerzőik nemcsak az iskolákról, 
oktató-nevelő intézményekről szóltak elismerően, hanem az alapítványokról 
is. Az alapítványok vagy ösztöndíjak alapítójuk nevét viselték, aki – gyakran 
végrendeletében – nagy összegű tőkét hagyott hátra fiatal, kevésbé tehetős nemesi 
fiúk taníttatásának finanszírozására. Bécsben a XVIII. században rendkívül 
bonyolult ösztöndíjrendszer működött, mint a szerveket az erek, úgy szőtték 

44  „Der Grund unserer Wohlfahrt, unserer Gückseligkeit, beruhet bekanntermaßen auf der 
guten Erziehung der Jugend. Wohleingerichtete Schulen sind daher nicht uneigentlich die wahren 
Pflanzstätte der guten Sitten, der nützlichen Künste, der schönen Wissenschaften; ja die rechten 
Reine und beßten Sprossen der Gelehrsamkeit in allen ihren Theilen zu nennen. Sie sinds auch 
wirklich, und der Beweiß sieget in den meisten Ländern von Europa am Tage” APA 1772. II. 402–405. 
Neuverbessertes Schulwesen zur allgemeinen Nutzen der Jugend in der k. k. Residenzstadt Wien, 
und in Oesterreich unter der Enns. 

45  Joseph von Sonnenfels (1732–1817) az államtudományok professzora és a bécsi kameralizmus 
megkerülhetetlen jelentőségű alakja. Neve a jozefinizmushoz, az osztrák felvilágosodáshoz és 
a felvilágosult abszolutizmushoz kötődik. 1766 és 1784 között tanított a Theresianumban. Főbb 
művei: Der Mann ohne Vorurtheil (Sonnenfels szerkesztette hetilap: 1765–1767); Grundsätze 
der Polizey; Handlung und Finanz (I−III. köt.) (1769–76); Ueber die Liebe des Vaterlandes (1771); 
Versuch über die Grundsätze des Stils in privat- und öffentlichen Geschäften (I−II. köt.) (1781).

46  „Es werden Stiftungen errichtet, in welchen die adeliche Jugend, ein welchen diejenigen deren 
Väter das Leben zu Vertheidigung des Vaterlandes dahingegeben, der Freygebigkeit der Fürstin 
eine standesmäßige Erziehung verdanken. Wien wird durch eine Reihe der herrlichsten Gebäude, 
an denen Nutzbarkeit und Pracht vereiniget sind, zu einer prächtigsten Städte Europens gemacht” 
Sonnenfels 1762. 29.
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át és kötötték össze a főváros iskoláit a különböző ösztöndíjak. Egy iskolában 
rendszerint több alapítvány is működött, az ezekhez tartozó diákok általában 
saját egyenruhával rendelkeztek, vagy az alapítóra (esetleg annak védőszentjére) 
emlékezve külön medaliont kellett viselniük. Bécs esetében is megállapítható, 
hogy nemcsak az iskolák között voltak nagy különbségek, esetleg hierarchikus 
sorrend, hanem az intézmények falai között a diákok is különböző bánásmódban 
részesülhettek (nemcsak személyenként, hanem alapítványok esetében 
csoportosan is). Két alapvető szisztematikus jegyzék47 áll rendelkezésünkre 
az  alapítványokról és az iskolákról, de a nemzetközi történetírásban Olga 
Khavanova kutatásain kívül sem a magyar, sem az osztrák historiográfia nem 
foglalkozott az utóbbi száz évben az alapítványok történetével. Ennek a bonyolult 
rendszernek a modern feldolgozása és rekonstruálása, úgy vélem, sok tekintetben 
árnyalná a XVIII. századi oktatási rendszerről alkotott képünket.

Mária Terézia alatt nemcsak a nemesi képzés virágzott, hanem uralkodásának 
második felében a szakképzés is fejlődésnek indult. Ekkor alakult a keleti nyelvek 
akadémiája (1754), a rajz- és rézmetsző akadémia (1768), az állatorvosi iskola 
(1767), a méhészeti iskola (1770), a katonai sebészeti akadémia (Josephinum, 
1780). Ezek a mintaintézmények az egész monarchiában éreztették hatásukat, 
és nem csak tanulóik révén. A bécsi sikerek után a monarchia más területein is 
sorra alapultak hasonló iskolák, így Magyarországon is: a szempci Collegium 
Oeconomicum (1763), a selmecbányai bányatisztképző (1763), a pesti egyetem 
orvosi fakultásának állatgyógyászati tanszéke (1787) vagy a Festetics György 
alapította mezőgazdasági szakiskola, a Georgikon (1797). De nemcsak 
a szakoktatás, hanem a közoktatás is ebben az időszakban (az oktatáspolitika 
megszületésének korában) nyert egyre nagyobb teret, egyre nagyobb súllyal 
volt jelen a felvilágosult abszolutista udvar politikájában. 1774-ben adták ki 
az Allgemeine Schulordnungot, 1777-ben Magyarországon a Ratio Educationist. 
E változások a kulturális léptékváltás kezdetét jelentették, a nemesi iskolák 
csillaga leáldozóban volt. Mária Terézia regnálása alatt az összevonások és 
célszerűsítések ellenére még tartották magukat ezek az iskolák, de II. József 
1783–84-ben nagyrészüket bezáratta vagy drasztikusan átalakíttatta.48 
I./ II. Ferenc alatt ugyan több nemesi iskola újjáéledt, de régi fényüket már 
nem tudták visszanyerni.

47  Geusau 1803, Savageri 1832. 

48  A Savoyai Akadémiával egyesített Collegium Theresianumot is bezáratták 1784-ben uralkodói 
rendelet alapján, majd 1797-ben újra megnyitották a nemesi akadémia kapuit.
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Az iskola mint az uralkodói reprezentáció eszköze

A tudomány pártolása már régóta az uralkodói reprezentáció fontos eszközé-
nek számított, azonban az oktatás patronálása a felvilágosult abszolutista kor-
mányzatnak vált jellemzőjévé.49 Az udvarok és a modernizálódó államok egy-
más közti versengésében a tudománynak és a magas színvonalú oktatásnak 
egyre nagyobb szerep jutott. Európában egyre jellemzőbbé vált a felvilágoso-
dás kulturális, tudományos és társadalmi elvei mellett a gondolatkörben rejlő 
hatalmi-politikai potenciál kihasználása.50 A felvilágosult abszolutista ural-
kodók az „általános boldogság” és a közjó jegyében próbálták kormányozni 
országaikat, és ez számukra és rendszerükre nézve természetjogi legitimációt 
jelentett.51 A közjó és a felvilágosodás általános elvei, valamint az emberi ra-
cionalitásba vetett bizalom vezette az uralkodókat, amikor a közoktatás elő-
mozdításán munkálkodtak.

Az intézményesült tudáshoz, az iskoláztatáshoz vagy a tudományok 
elsajátításához való jog Európában a XVIII−XIX. századi közoktatási reformok 
előtti évszázadokban a társadalom kis százalékának privilégiuma volt.52 
A  felvilágosult abszolutizmus átfogó reformokba kezdett, de a társadalom 
szerkezetét – amelyből saját intézménye is kinőtt, és amelyhez szervesen kötődött 
is – nem alakította, nem alakíthatta át. A kormányzat a kiváltságok és az előjogok 
visszaszorításán munkálkodott, valamint azon, hogy minden társadalmi rend 
„fogaskerékként” illeszkedjen a közös érdekek hajtotta állami gépezetbe. 
A rendszer mindenkitől elhivatottságot várt el, de csak a rendi állásuknak és 
lehetőségeiknek megfelelő szerepvállalást kívánta meg polgáraitól.53 Az „állam 

49  Hermann 1987. 54–55. A Habsburg felvilágosult abszolutista uralkodók (természet)tudo-
mány pártolásáról bővebben lásd Hamann 1983.

50  bödeker 1987.
51  A felvilágosult abszolutizmus problémája Wilhelm Roscher 1847-ben megjelent tanulmánya óta 

foglalkoztatja a történettudományt. Definiálására számos kísérlet történt, de konszenzus nem tudott 
kialakulni. A kutatás jelenlegi állása szerint a fogalmat azon XVIII. századi monarchiákra alkalmazzuk, 
amelyek uralkodói a felvilágosodás jegyében általános (oktatási, gazdasági, jogi, társadalmi) reformokba 
kezdtek országuk felzárkóztatása és a „jóléti állam” előmozdítása érdekében. A felvilágosult abszolutista 
fejedelem archetípusa a porosz II. (Nagy) Frigyes (1740–1786), aki korában mintaadó jelentőségű volt. 
A historiográfia a széleskörű témáról könyvtárnyi irodalommal rendelkezik. A nemzetközi kutatás 
kurrens magyar nyelvű, kritikai áttekintését lásd bővebben Poór 2008. 543–551.

52  Ridder-Symoens 1996. 157.
53  Sonnenfels, a bécsi kormányzat egyik legfontosabb államtudós teoretikusa is hasonló elve-

ket vallott. (Sonnenfels nemességkoncepcióját önálló tanulmányban szeretném kifejteni, amely 
jelenleg előkészületben van.)



303„A nemesi ifjak minden szükséges tudományra és exercitiumra neveltessenek” …

első szolgái” a nemesség közösségi szolgálatát különösen szorgalmazták. 
A privilegizált nemesi oktatást azért támogatták, mert attól várták, hogy a fiatal 
főurak hasznos szakismeretek birtokába jussanak, és egyszersmind megfelelő 
állampolgári nevelésben is részesüljenek. Emellett a rendészeti (Polizey) elvekkel 
egyre jobban azonosuló államokban a nyilvános, intézményesült képzés állami 
felügyelet alatt állt, és így a művelődés és a társadalom szabályozásának fontos 
eszköze volt.54 A nemesi oktatásban érvényesülő utilitarista államkoncepció 
nem ismeretlen jelenség a szakirodalomban, de az udvari arisztokrácia mint 
a felvilágosodás eszméinek befogadója és hordozója annál inkább újszerű 
megközelítés. Ivo Cerman monográfiájában ezt a tételt igyekszik bizonyítani.55 
A felvilágosodás bizonyos (a cenzúra által jóváhagyott) tanainak közvetítésében 
vagy a modern tudományágak oktatásában a császárvárosi nemesi iskolák között 
a Savoyai Akadémia és a Theresianum jártak az élen, de a felsorolásból nem 
szabad kifelejteni a van swieteni reform utáni bécsi egyetemet sem. 

A bécsi nemesi oktatás a XVIII. század derekán élte fénykorát. Mária Terézia 
patronátusa és személyes közbenjárása ezen intézmények működéséhez alapvető 
fontosságú volt. Az uralkodónő igyekezett a nemesi képzést „domesztikálni”, 
tehát a császári-királyi udvarban olyan oktatási lehetőségeket teremteni, amelyek 
az elitet a monarchián belül tartják, és kompenzálják a német (protestáns) 
reformegyetemek vonzerejét. A historiográfia Mária Terézia személyének 
a megrajzolásánál, történeti kategorizálásánál sokszor nehézségekbe ütközik, 
ugyanis nem könnyű az ő helyét kijelölni a „kulturális koordinátarendszerben” 
III/VI. Károly és II. József között. Sok történész a barokk bécsi udvar és 
reprezentáció végeként 1740-et jelöli meg, míg mások a Habsburg Monarchiában 
a felvilágosult abszolutizmust József trónra lépésétől (vagy társuralkodásától) 
számítják. Az 1740 és 1780 közötti periódus nehezen megfogható átmeneti 
időszaknak tekinthető, amelyben kultúrtörténetileg a barokk és a felvilágosodás 
elvei egyidejűleg voltak jelen. (Arra itt ki sem térünk, hogy ez a negyven év nem 
tekinthető homogén egységnek, belső változásokat és tendenciákat hordozott 
magában.) A dolgozat utolsó részében Mária Terézia szimbolikus viszonyát, 
reprezentációját vizsgálom meg a  legnagyobb jelentőségre szert tevő bécsi 
nemesi iskola, a Theresianum példáján.

A Theresianum közvetlen udvari intézménynek számított, mivel a legfiatalabb 
udvari tisztviselők, az udvari nemesi apródok ott tanultak. Ez praktikus 

54  Raeff 1983. 135−146.
55  Cerman 2010.
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és gazdaságos lehetőség volt a nemesi ifjak számára a tanulásra, művelődésre, 
és egyidejűleg fontos reprezentatív funkcióval is bírt. A nemesi apródok korábban 
saját iskolával rendelkeztek, majd 1767-től a Savoyai Akadémián tanultak. Modern 
nyelveket és tudományokat sajátíthattak el, taníttatásuk során a nemesi-lovagi 
exercitiumok is nagy hangsúlyt kaptak, képzésük legfőbb célja a méltó nemesi 
neveltetés volt.56 1778-ban került sor a Theresianum és a Savoyai Akadémia 
egyesítésére, a Theresianischen und Savoyschen Ritterakademie név alatt. 

Az udvar és a seminarium nobilium kapcsolatát tárgyalva fontos megemlíteni 
a Theresianumnak otthont biztosító Favorita kastélyt is. A Wiedenben fekvő 
palota, amely I. Mátyás császártól egészen VI. Károly császár haláláig bővült, 
fejlődött, a Habsburg-dinasztia nyári rezidenciájaként szolgált. Mária Terézia 
1746-ban bocsátotta a jezsuiták rendelkezésére nemesi akadémia kialakítása 
céljából. A Favorita mint a bécsi rezidencia pompás kastélya szimbolikusan is 
fontos köteléket jelentett az udvar és a nemesi iskola között. A fejedelmi udvar 
a kora újkorban tágan értelmezhető fogalomnak számított, egyfelől az uralkodót 
és környezetét foglalta magába, másfelől a fejedelem székhelyét és a kormányzati 
központot is jelölte. A bécsi udvar központjának a XVII−XVIII. században 
állandó jelleggel a Hofburg és környéke tekinthető, de a Habsburgok rendszeresen 
tartózkodtak Bécs környéki nyári rezidenciáikban (Favorita, Schönbrunn, 
Laxenburg) is. A Favorita azzal, hogy a seminarium nobilium otthona lett, nem 
került ki az udvar szimbolikus teréből, és „világi szakralitása”,57 amely a barokk 
kastélyépítészet fő sajátossága volt, nem tűnt el a nemesi akadémiává történő 
átalakítás során. Az a tér, amely korábban a ceremóniák és császári „teofániák” 
színhelyéül szolgált, amelynek belső és külső térhasználata, kertje, ornamentikája 
és művészi kidolgozása mind a császári hatalmat és a dinasztiát reprezentálta, 
átalakult ugyan, de teljesen nem veszett el. A Collegium Theresianum, amely 
abban a kegyben részesült, hogy a nagy császárné nevét viselhette, a fejedelmi 
reprezentáció fontos színhelye maradt, mind puszta létében, mind az udvari 
látogatások állandó helyszíneként.

A Theresianum diákjainak mindennapjaihoz hozzátartozott, hogy olykor 
az udvari reprezentáció közvetlen szereplői lettek. Ez többféleképpen történhetett: 
voltak, akik azon megtiszteltetésben részesültek, hogy az uralkodónőt – 
például a névnapján – a Schönnbrunnban meglátogathatták, néhányan pedig 
a főhercegek, főhercegnők, vagy maga Mária Terézia jelenlétében vizsgázhattak. 

56  Hübl 1912. 13−16.
57  Alewyn 1959. 41–47, Schütte 1995.
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E találkozók alkalmával a szerencsés diákok ajándékot is kaptak, ez általában 
egy aranylánc volt. Persze a növendékek kiválasztása a legtöbb esetben nem 
véletlenül történt, hanem az ifjú családjának közvetett jutalmazása volt.58 
1749. július 25-én, amikor néhány diák abban a kegyben részesült, hogy Mária 
Anna főhercegnőnek előre is (július 26-a Anna-nap) átadhatta jókívánságait, 
szószólójuk a patinás Kottulinski család leszármazottja volt.59 Vagy 1754. 
október 9-én, amikor Balassa Ferenc sikeresen nyilvános vizsgát tett egy császári 
megbízott jelenlétében fizikából, geometriából, matematikából, etikából és 
természetjogból, majd egy arany medált kapott Szent István képmásával.60 
A Theresianum diákjai nemcsak önmagukban vehettek részt udvari ünnepeken, 
hanem a másik két bécsi nemesi akadémia (Savoyai Akadémia és a Löwenburg-
féle Konviktus) diákjaival együttesen is, ezáltal a fővárosban tanuló nemesi 
ifjúság válogatott elitjét reprezentálva. 1764. május 12-én, Mária Terézia 
47.  születésnapjának előestéjén a három nemesi akadémia kiválasztott 
növendékei a Hofburgban tiszteletüket tehették az uralkodónő előtt. A köszöntő 
beszédet az ifjú Lobkowitz herceg mondhatta, majd ezt követően mindnyájan 
kezet csókolhattak az ünnepeltnek.61 Ez csupán két kiragadott példa, nagyon sok 
hasonló esettel lehet találkozni Khevenhüller naplójában, vagy a Wienerisches 
Diarium hasábjain. E nyilvános és szimbolikus gesztusok fontos megerősítő 
elemei voltak a fennálló rendszernek. Mind a kormányzat, mind a társadalom 
felső rétege számára kölcsönös legitimációt biztosítottak.

A bécsi újságokban megjelent cikkeken keresztül a nyilvánosság elé az a kép 
tárult, hogy a döntéshozó elit az udvari környezetben vagy az uralkodó közelében, 
pártfogásában művelődik. A Theresianumban nemcsak az összbirodalmi elit 
jelenléte és vizsgái voltak a fejedelmi reprezentáció eszközei, a diákok közvetlen 
módon is (színjátékaikban, beszédeikben, verseikben, vizitációikon) kifejezésre 
juttathatták hódolatukat. A „szép tudományok” tanóráin begyakorolt iskolai 
színjátékok témaválasztása és olykor az előadások alkalmai is az uralkodó fényét 
emelő laudációk voltak.

Például 1764-ben, II. József római királlyá koronázásának tiszteletére 
a Theresianumban ünnepséget tartottak, amelynek fénypontja a nemesi diákok 
Józsefnek ajánlott két vígjátéka volt. Az első vígjáték szereplői: Franz Xavier 

58  Khavanova 2005. 1105–1129.
59  Khevenhüller-Metsch 1908. 339.
60  WD 1754. október 9. 81. sz. 4–5.
61  WD 1764. május 16. 39. sz. 4.
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Graf von Aursberg, Franz Xavier Graf von Salm, Karl Graf von Salm voltak.62 
A darab Ignaz Wurz63 Der Vorwitzige című vígjátéka volt: allegorikus történet 
a megszemélyesített Nagyságról, aki nem akarja a vidám, ünneplő ifjúságot a földi 
istenek elé bocsátani, de megjelenik az Öröm, és parancsot hoz, hogy az istenek 
mindenkit látni akarnak, de kiváltképp az ifjúságot.64 A második vígjátékban 
a következő diákok szerepeltek: Michael Karl Graf von Althann, Maximilian 
Freyherr von Waidmannsdorf, Aloysius Graf von Aursberg, Aloysius Graf von 
Cristiani és Johann Graf von Aursberg, Joseph Freyherr von Spleny, Joseph 
Graf von Csáky (utóbbi kettő magyar).65 A vígjátékokat követően és az ünnepi 
verseket – Michael Denisnek66 erre az eseményre írt öt költeményét – megelőzően 
tűzijátékot tartottak.67  

A tanárok – kiváltképp a kameralista és államtudományok, valamint a „szép 
tudományok” professzorai – jó példával jártak növendékeik előtt, számos 
beszédet írtak és adtak elő nyilvánosan, amelyek a diákok számára mintául 
szolgálhattak. A legtöbb szónoklatot Joseph von Sonnenfels, Karl Mastalier és 
Michael Denis írta és szavalta el, amelyek különböző szempontokból egytől 
egyig az uralkodót és a dinasztiát magasztalták, és a (felvilágosult abszolutista) 
kormányzatot „legitimálták”. Erre volt hivatott a „szép tudományok” két jeles 
professzorának, Denisnek és Mastaliernek bárdköltészete is.68 A bécsi akadémia 
nemcsak a szakmai-tudományos kihívásokra készítette fel diákjait, hanem 
légköre, mindennapjai és ünnepei, a professzorok világképe és tankönyveik, 
beszédeik retorikája az udvarba való szocializációt segítette elő és a diákok 
értékrendszerére, gondolkodásmódjára is hatással lehetett.

62  Freudenbezeigungen 1764. 7.
63  Ignaz Wurz (1731–1784) osztrák jezsuita író, aki az 1740-es évtized utolsó éveiben 

a Thereisanumban is tanított.
64  Unger 1907. 24.
65  Freudenbezeigungen 1764. 14.
66  Michael Denis (1729–1800) a bécsi Theresianum legismertebb „szép tudományok” tanára, 

költő, műfordító, könyvtártudós és rovarszakértő. Nemcsak érdeklődött a fenti tudományágak 
iránt, hanem elismerten művelte és kutatta is azokat. Szerteágazó, gazdag életműve is erről ta-
núskodik (válogatás): Die Gedichte Ossians, eines alten celtischen Dichters, aus dem Englischen 
übersetzt, Wien 1768–69;  Einleitung in die Bücherkunde, Wien 1777–1778; Systematisches 
Verzeichniß der Schmetterlinge der Wienergegend herausgegeben von einigen Lehrern am k. k. 
Theresianum (mit Ignaz Schiffermüller), Wien 1775.

67  Freudenbezeigungen 1764. 133.
68  A bárdköltészet (antik és középkori hagyományok alapján) a német nyelvterületeken a XVIII. 

század végén (de még a XIX. század elején is) a megújuló német nyelvvel együtt fejlődött és széles 
körben kedvelt irányzattá vált. Lásd bővebben Fuszek 1912. 13–20, Unger 1907. 41–67.
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A növendékek – tanáraikhoz hasonlóan – beszédeikben az uralkodó(nő)
t és a  dinasztiát dicsőítették, az udvart magasztalták, és a kormányzat 
működésében a közjót, az állam számára hasznosat látták. A diákok beszédei, 
amelyeket a vizsgák vagy az audienciák alkalmával volt lehetőségük elmondani, 
a vizsgakiadványokban, a Jugendfrüchte kötetben69 és a tanárok tankönyveiben 
mellékletként nyomtatásban is megjelentek (bár némelyikük nem hangzott el, 
csak írásban látott napvilágot). E jól felhasználható beszédek forrásértékére már 
Olga Khavanova is felhívta a figyelmet, a szövegek reprezentációtörténeti értéke 
igen jelentős.70 A beszédek nagy része sablonszerű, és mondanivalójuk is sok 
szempontból fedi egymást, de kvantitatív jelentőségük mellett finom különbségek 
is kimutathatóak bennük, amelyek más, az adott politikai helyzetre vagy az adott 
(tan)könyv témájára reflektáló dicsőítő aspektusokat tartalmaznak.

Mária Terézia és Lotharingiai Ferenc István uralkodói képe, imázsa több, 
a felvilágosult abszolutista uralkodókra jellemző jegyet viselt magán. A diákok 
beszédeikben Mária Teréziát úrnőnek (Domine), legmagasztosabbnak 
(Augustissima), felségnek (Majestas) szólították, különböző jelzőkkel, mint 
főméltóságú (Excelentissime) vagy legkegyelmesebb (Clementissima) ellátva. 
Ezek hagyományos uralkodói megszólítások, de a beszédek dialektikájában, 
érveiben az oktatás és a tudomány patronálása is kiemelt hangsúlyt kapott. 
Nemcsak a diákok, de a tanárok beszédeiben is nélkülözhetetlen toposznak 
számított az udvar, vagy kimondottan az uralkodó személye mint az oktatás és 
a tudomány mecénása. Sonnenfels közvetlenül Mária Terézia halála után mondott 
beszédében a nagy császárné lényegét oktatásból vett hasonlattal próbálta 
megragadni: „Minden szava tanítás, minden cselekedete példa volt.”71 Nemcsak 
Mária Terézia, hanem Ferenc István uralkodói imázsának is megkerülhetetlen 
eleme volt – a  felvilágosodás értékrendjének megfelelően – a  „scientia és 
az educatio támogatója” kép. Karl Mastalier császárt búcsúztató beszédének, ha 
nem is a központi gondolata, de kihagyhatatlan reprezentatív jegye e jellemzők 
hangoztatása.72 Sonnenfels Mária Terézia 45. születésnapjára írt beszédében 
az udvar „oktatás- és művelődéspolitikája” az állam érdekét, a közjót szolgálja, 

69  A Theresianum „szép tudományok” tanárai (Michael Denis és Joseph Burkhardt) kétszer 
is külön kötetbe szerkesztve kiadták a diákok jobban sikerült dolgozatait, esszéit és verseit. 
Jugendfrüchte I-II.

70  A szerző következő tanulmányának mellékletében a magyar diákok nyomtatott beszédeinek 
forrásait közölte: Khavanova 2006/a. 1517–1518.

71  „Jedes Ihrer Worte war Unterricht, jede Ihrer Handlungen Beyspiel” Sonnenfels 1780. 6.
72  Mastalier 1765. 15. 
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így találhatja csak meg minden fogaskerék a helyét az állam gépezetében. 
A nemesi oktatásról és a Mária Terézia támogatta alapítványokról és iskolákról így 
fogalmaz: „Bőkezűsége az államnak a jövőbeni államférfit, az egyháznak a jövőbeni 
tanárt, a tudományoknak azt a férfiút adományozza, aki később becsületére fog 
válni.”73 Mária Terézia oktatáspolitikájának, felvilágosult abszolutista imázsának 
természetesen nem a Theresianum volt az egyetlen forrása, a többi bécsi nemesi 
iskola és a monarchia iskolaügyének fejlesztése szintén részét képezte ennek, de 
a Teréz-akadémia a korona ékkövének számított. A Theresianum tudományos 
színvonala, az udvarral való szoros kapcsolata és összbirodalmi jellege miatt 
legelsőnek számított a monarchia nemesi iskoláinak sorában. 

Michael Denisnek a Theresianum könyvtáráról megjelent könyvében az előszó 
fölött egy 1766-ból származó emlékérem két oldala látható.74 Az érem egyik 
oldalán a császári pár, Ferenc István és Mária Terézia, a másikon a Favorita 
kastély utcafrontja és egy allegorikus kép látható. Az érem hátoldalán a „hac itur 
via” felirat olvasható, a hac via itur ad astra latin szentencia első fele (magyar 
megfelelője: ez az út vezet a csillagokhoz). A felirat a Theresianum épülete és egy, 
a felhők közt tündöklő, mennyei palota közé van írva. Az „ad astra” felirat hiányát 
a képi megjelenítés egyértelműen pótolja. A felhők közt sugárzó épület a tudás 
temploma, az ideáknak, a művészeteknek és a tudományoknak az otthona. 1797-
ben Franz Saurau kurátor az akadémia újbóli megnyitásakor mondott beszédében 
a Theresianumot „Musen-Tempelnek”, múzsák templomának nevezi.75 A múzsák 
lakhelye a mitológiában a Helikon volt, ami az emberi (vagy emberfeletti) tudást 
szimbolizálta. A Helikon elsősorban a múzeumok, de az oktatási-tudományos 
intézmények jelképe is. A múzsák otthonának hagyományos ábrázolása az érmén 
látható templom – a Theresianum egykori diákjának, Festetics Györgynek, 
a keszthelyi Helikon ünnepségek szervezőjének a parkjában is hasonló templom 
található. Az érmén a Theresianumtól, a Theresianumon keresztül vezet az út 
a templomhoz, a tudáshoz, ahol a képen látható gyermeket, kisdiákot Pallasz 
Athéné, a bölcsesség, a képzés, az igazságosság istennője kíséri. Ez az emlékérme 
a Theresianum és az udvar, a Theresianum és az oktatás, a tudomány kapcsolatát 
reprezentálja.

Az udvar a Theresianumban rejlő felvilágosult, tudományos reprezentáció 
lehetőségét többször közvetlenül is felhasználta. A természettudományok 

73  „Ihre Freygebigkeit bildet dem Staate den künftigen Staatsmann, der Kirche den künftigen 
Lehrer, den Wissenschaften den Mann, der künftig ihre Ehre seyn wird” Sonnenfels 1762. 24.

74 Denis 1780. 8.
75  Saurau 1797. 3.
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a XVIII. században fontos változásokon mentek keresztül. Az experimentális fizika 
és a kísérleti módszerek alkalmazása a természettudományt rendkívül látványossá 
tette és a nagyközönség figyelmét is felkeltették. 1745-től Bécsben, a jezsuita 
gimnáziumban (a városi jezsuita gimnáziumban, nem a  Theresianumban) 
péntekenként fél öttől hat óráig jegy megvásárlása ellenében az érdeklődők 
megtekinthettek egy fizikai kísérletet és utána a jelenséget értelmező előadáson 
vehettek részt.76 A Realzeitung 1775-ben tudósít arról, hogy: „Ezt a haza számára oly 
kitűnő gazdasági intézményt a legmagasabb udvar személyesen vette szemügyre…”.77 
Az udvari reprezentáció fontos intézményének számított a Theresianum, 1775-
ben milánói, 1781-ben pedig orosz arisztokraták látogatták meg az intézményt. 
Az e látogatások tiszteletére írt diákversek önállóan, nyomatásban is megjelentek.78

A tudományt és az oktatást pártoló felvilágosult abszolutista uralkodói párról, 
mint szülői párról érdemes külön is említést tenni. Sonnenfels egyik beszédében 
úgy ír Ferenc Istvánról és Mária Teréziáról, mint családapáról (Hausvater) és 
családanyáról (Hausmutter), de az ő szülői kötelékük túlnyúlik a közvetlen 
biológiai szálakon, és az egész államot, a monarchiát körülöleli.79 Az államtudós 
véleménye szerint Ferenc és Mária Terézia az alattvalókra mint saját gyermekeire 
tekintett.80 Mastalier beszédében Ferenc császárról írja: „Ő apánk volt, szeretett, 
védett, óvott minket.”81 

A kora újkori uralkodói reprezentációban az anyakép kialakítása és használata 
bevett gyakorlat volt. Dagmar Freist szerint a női uralom kétszeres legitimációra 
szorult, ezért sok esetben megfigyelhető, hogy az idealizált és értékteli női 
életszakaszok, mint fiatalon a szűz, később a gondoskodó anya fogalma 
a királynőképpel összekapcsolódva milyen eszmei hatást voltak képesek elérni.82 
Az anyakép megfigyelhető I. (Szűz) Erzsébet (1558–1603) uralkodói képeiben 
vagy I. (Nagy) Katalinnál (1762–1796) is. Katalin cáranyaságát a theresianumi 

76  Nem tudjuk, hogy ezek az előadások 1745 és 1765 között vagy azt követően milyen rendsze-
rességgel és színvonalon voltak valójában megtartva. Az előadásokról hirdetés: WD 1765. május 
15. 39. sz. 3.

77  „Diese für das Beste des Vaterlandes so erspitzlichen ökonomischen Anstalten wurden 
ohnlängst von den allerhöchsten Hofe selbst in Augenschein genommen…” Beschluß der in Nro. 
37 abgebrochenen Nachricht von dem errichteten Musäen in der k. k. Theresianischen Akademie. 
RZ 1775.

78  Walterskirchen 1775, Freudenbezeigung 1781.
79  Sonnenfels 1762. 46.
80 „Seine Untherthanen als seine Kinder” Sonnenfels 1762. 3.
81  „Er war unser Vater: Er liebte, Er schützte, Er rettete uns” Mastalier 1765. 20.
82  Freist 2005. 32–33.
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versmondó diák is külön kiemelte 1781-ben, az orosz méltóságok akadémiai 
látogatásakor.83

 Mária Terézia a „népei közös édesanyja” imázst kiemelten alkalmazta 
a Theresianum növendékeivel kapcsolatban – a kollégium diáksága együttesen 
a birodalmi elitet reprezentálta, így az édesanyaszerep szimbolikusan az egész 
birodalomra kiterjedt. A Wienerisches Diarium 1747-ben, a Theresianumról 
írt egyik legelső tudósításában a császárné viszonyulását a nemesi iskola felé 
a „mütterliche gnaden”84 (az anyai kegyesség, vagy kegyelem) kifejezéssel írja 
le. Mária Terézia megbízottjai, családtagjai, vagy több alkalommal ő maga 
személyesen is ellátogatott a Theresianumba, gondoskodó figyelemmel kísérte 
az iskola működését, a tanulókat ösztöndíjjakkal támogatta.85 Szemléletes példa 
erre a viszonyra, hogy 1767-ben Mária Terézia himlőből való felgyógyulása után 
külön levelet íratott kezelőorvosával fiatal alattvalóinak a jó hírről, hogy már 
ne aggódjanak tovább.86 A diákok laudációikban, beszédeikben, vizsgáikon, 
költeményeikben általános megszólításként használták Mária Terézia felé 
az édesanya, édesanyánk kifejezést, különböző jelzőkkel ellátva, mint császári, 
apostoli, vagy hatalmas, jóságos.87 

Joseph Freiherr von Walterskirchennek egy 1775-ben, a milánói főurak 
Theresianumba és annak fizikai kabinetjébe és gazdasági-botanikus kertjébe való 
látogatására írt versében a tudományos imázs és az anyakép összekapcsolódik.88 
Az újonnan berendezett gazdasági-botanikus kert a korban tudományos 
újdonságnak számított, és ez nyilvános reprezentatív erővel is bírt. Az udvar 
az intézményhez való kötődését, támogató szerepét kifejezésre juttatva látogatott 
el az iskolába, ennek fényét csak emelte a külföldi főurak jelenléte. A verselő diák 
költeményében mégsem Mária Terézia tudományt és oktatást pártoló szerepét 
dicsőíti – amelyet már maga a környezet nyilvánvalóvá tesz – hanem anyai 
támogatását. Már versének címzése is egyértelművé teszi szándékát: „Monarchin! 
Mutter!” („Uralkodónő! Anya!”). A későbbi strófák mindegyike a császárnéi 

83  Freudenbezeigung 1781.
84  WD 1747. március 11. 3. sz. 5–6.
85  A diákok és Mária Terézia közötti anyai viszony leírása és ennek a képnek a legrészletesebb 

szemléltetése a következő forrásban érhető tetten: Fritz 1752. A szöveg logikája arra épül, hogy 
Mária Terézia anyai gondoskodó szeretetével miként fordul ifjú alattvalói felé. A lovagi iskola 
puszta léte is ezt bizonyítja, amely egyben a haza felvirágoztatásának fontos eszközéül is szolgál.

86  Locher 1767.
87  Riegger 1757, Bonbardius 1750, Pray 1766, Pray 1767.
88 Walterskirchen 1775. 
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és anyai személyiség összekapcsolódását magasztalja, így olvashatók a versben 
a  következő jellegzetes kifejezések: „deine Brust” („melled”), „dein schutz” 
(„védelmed”), „mütterlich besorgt” („anyai gondoskodás”). 

Michael Denis, akitől Walterskirchen a verselés művészetét tanulhatta, szintén 
írt egy költeményt Theresia die Mutter címen, amely a császárné személyiségében 
és uralkodói működésében az anyai vonásokat emelte ki.89 A versben az anyai 
szív („Mutter Herz”) motívuma többször visszatérő elem. A költemény központi 
gondolata, hogy Mária Terézia népeiért úgy tevékenykedik, mint édesanya 
a saját gyermekeiért. A költő a vers 24 strófájában részletesen ír a tevékeny anyai 
szeretet megmutatkozásairól, köztük az oktatásügyről és Mária Terézia árvákról, 
ifjakról való gondoskodásáról. Az utóbbi érdemek az „iskolák és alapítványok 
patrónusa” képre utalnak. Mária Terézia anyai imázsának irodalomtörténeti 
vetülete kapcsán Wolfram Mauser tanulmányáról kell említést tennünk.90 Mauser 
három szerző, Hugo von Hofmannsthal, Joseph von Sonnenfels és Ignaz Wurz 
példáján keresztül vizsgálta Mária Terézia anyakirálynői képét, de mellettük 
megemlékezik Michael Denisről is. Az utóbbi három író az uralkodónő kortársa 
volt, így ők témánk szempontjából különösen érdekesek. A tanulmány szerzője 
Mária Terézia anyai imázsának az összbirodalmi egységesülésre gyakorolt 
hatását vizsgálta, amely Hofmannsthal költészetében, 1917-ben az áhított egység 
szimbólumaként tért vissza.

Mária Terézia uralkodói képe halálát követően fokozatosan ikonikussá vált, 
a Habsburg Monarchia egységes összetartozásának a szimbólumává fejlődött. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia évtizedeiben ez a kép egyre elterjedtebb és 
„kanonikusabb” lett. Ezt figyelhetjük meg a bécsi Maria-Theresien Platzon 
1888-ban kialakított, Mária Terézia és az őt körülvevő különböző nemzetiségű 
főhivatalnokok, tábornokok és tanácsosok híres szoborcsoportján (a Maria-
Theresien-Denkmalon) is. Hasonló hatású Hans Gasser (1817–1868) osztrák 
képzőművésznek Mária Teréziáról és egy theresianumi kisdiákról készített szobra 
is.91 A nemesi akadémia uniformisát viselő diák úgy viszonyul a császárnéhoz, 
mint saját édesanyjához. A szobor sugallta biztonság és összetartozás az állam, 
a dinasztia és a (Theresianumban tanuló) nemesség összetartozására utal. 
Az ifjú nemes az udvar szimbolikus terében, Mária Terézia közelében, mint 
„anyja” mellett nő fel. 

89  Denis [2011].
90  Mauser 1996.
91 A szoborról készült kép megtalálható: Guglia 1912. 37.
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Mária Terézia a Mária-kultusz és a késő barokk vallásosság támogatója volt, 
a „keresztények édesanyja” képet is igyekezett magáról kialakítani.92 Ez a kép 
az oktatás területén is éreztette hatását. A császárnéról írt beszédek nemcsak 
a diákok oktatását és tudományos felkészültségét emelik ki, hanem a méltó 
nemesi képzés feltételeinek megteremtése mellett a keresztény szellemben és 
erkölcsökben való neveltetés fontosságát is.

Mária Terézia uralkodói és anyai imázsa antik mitológiai elemeket is tartalmazott. 
Batthyány József beszédében Athéné és Justitia (vagy más beszédekben általánosan 
Clementia) istennők az uralkodónő megfelelői, aki az erények és a tudomány útján 
segíti a diákokat előrejutni.93 Mária Terézia uralkodásának és számos érméjének, 
tallérjának mottója „Justitia et Clementia” istennők, az Igazságosság és a Kegyelem 
voltak.94 Mastalier Mária Terézia, a szépművészetek és tudományok édesanyjának 
a képe című versében a költő Athénéhez szól, aki a császárnéról készült képet tart 
a kezében.95 Mastalier a császárnét politikai, hadi, általános uralkodói érdemei 
mellett külön magasztalja anyai szeretetéért és a tudományok, művészetek 
pártolása miatt múzsaként tiszteli. 

A Theresianum nemcsak Mária Teréziát mint uralkodónőt reprezentálta, 
hanem II. Józsefet és I./II. Ferencet is. A Theresianum 1780 után (majd 1797 után 
is) udvari intézménynek számított. Láthattuk, hogy a Theresianum növendékei 
1764-ben József római királlyá koronázására külön színjátékot adtak elő, és 
az egész iskola ünnepi fénybe borult. 1765 után a diákok több alkalommal 
Józsefnek címezték beszédüket, az 1780 és 1784 között keletkezett theresianumi 
kiadványok pedig az udvar dicsőségét is szolgálták.96 1797 után Ferenc császárt 
az akadémia újjáalapítójaként tisztelték, az udvar és a Theresianum kapcsolata 
helyreállt. Ferenc azonban nem tudott olyan közel kerülni az intézményhez, 
mint nagyanyja. Mária Terézia alapítóként, névadóként és patrónusként 
egyaránt elválaszthatatlanul összekapcsolódott a seminarium nobiliummal. 
Az összbirodalom édesanyja az összbirodalmi diákok édesanyja is volt, így 
szerepe és személyisége a Theresianum lényegéhez tartozott. Ezért mondhatta 
Sonnenfels Mária Terézia halálát követően, hogy a császárné tettei és emléke 
az általa létrehozott nagy intézményekben élnek tovább.97

92  Schmal 2001. 214–237.
93  Riegger 1757.
94  Rácz 2005. 30–31.  

95  Mastalier 1774.
96  Józsefnek ajánlott beszédek: Bonbardius 1750, Pray 1766.
97  Sonnenfels 1780. 33.
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„Die adelige Jugend sollen in allen
erforderlichen Wissenschaften und Exercitien

unterrichtet werden”
Das Herrscherbild von Maria Theresia im

Spiegel der Wiener adligen Schulen

Die Untersuchung der Herrscherbilder ist eine wichtige Aufgabe für die 
Erforschung der höfischen Kultur, des Absolutismus und der Repräsentati-
onsgeschichte. Die Regierung und das Bild von Maria Theresia (1740−1780) 
haben sich während der vier Jahrzehnte viel geändert und kulturhistorisch 
zahlreiche barocke und aufgeklärte Kennzeichen getragen. In Wien ha-
ben die adligen Schulen und die verschiedenen Stiftungen in der Mitte des 
XVIII. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebt. Diese Schulen haben eine noch nie 
gesehene Unterstützung genossen, die die Herrscherin auch für ihre eige-
ne Repräsentation ausgenutzt hat. Die Förderung der Wissenschaften war 
schon seit langem ein Mittel der fürstlichen Repräsentation, aber die syste-
matische Entwicklung des Schulwesens ist als aufgeklärtes Merkmal zu be-
trachten. Maria Theresia hat schon Jahrzehnte vor ihrer Unterrichtsreform, 
am Anfang ihrer Regierung die Wichtigkeit und die Verwendbarkeit der 
Wiener Adel-Schulen für den Staat erkannt und sie unter ihr Protektorat 
genommen.

Ziel meiner Arbeit ist die Vorstellung des aufgeklärten absolutistischen 
Herrscherbildes von Maria Theresia am Beispiel ihrer Beziehung zu den ade-
ligen Unterrichtsanstalten.  In der Kaiserstadt haben seit den 50er Jahren des 
XVIII. Jahrhunderts drei Hauptschauplätze für die privilegierte Schulung 
existiert: das Löwenburgische Konvikt, die Savoyische Akademie und das 
Theresianum. Die letztere Akademie, welche den Namen der Kaiserin tragen 
durfte,  hat in der gesamten Monarchie eine zentrale Bedeutung erworben, 
so spielt diese Anstalt auch in meiner Arbeit eine Hauptrolle. Nach meinen 
Quellen (zeitgenössische Wiener Presse, Prüfungspublikationen, Reden der 
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Professoren und der Zöglinge, bildliche Quellen), nach der Rhetorik der Texte 
und den Symbolsystemen der Bilder untersuche ich die öffentliche Beziehung 
zwischen Maria Theresia und den adeligen Schulen als entscheidendes Element 
der fürstlichen Repräsentation der Kaiserin.



Nagy János

Rendi ellenzék és kormánypárt 
az 1751. évi országgyűlésen 

− Egy nádorválasztás margójára

Tanulmányomban az 1751. évi pozsonyi országgyűlés történetének egy kivá-
lasztott szeletét, a nádorválasztást vizsgálom egy újonnan feltárt családi le-
velezés és néhány ismeretlen országgyűlési költemény segítségével. A Sopron 
vármegye követeként Pozsonyba küldött Festetics II. Pálnak apjához, 
Kristófhoz címzett levelei és az általa írt Diarium domesticumnak a Magyar 
Országos Levéltárban őrzött fogalmazványa szolgál elsődleges kiindulópont-
ként az elemzéshez.1 Néhány, az országgyűléshez kapcsolódó, az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárában található kiadatlan pasquillus és Faludi 
Ferenc egy alkalmi költeménye tájékoztatnak a nádorválasztás politikai köl-
tészetre gyakorolt hatásáról.2 Az események tárgyalása során kísérletet teszek 
arra, hogy az országgyűlés-történeti munkák eredményeit és az említett leve-
lezés és néhány pasquillus résztvevőkről tudósító információit összevessem. 
Reményeim szerint ebből kirajzolódik majd az országgyűlésen a nádorválasz-
tás során küzdő érdekcsoportok viszonyrendszere. Választ kívánok majd kap-
ni arra is, hogy milyen legitimációs és érvrendszerrel rendelkeztek a szemben 
álló politikai ellenfelek. Feltehető továbbá a kérdés, hogy megállapíthatóak-e 
a fenti források alapján a 18. századi magyar rendi politikai kultúra egészé-
re, hosszú távon is érvényes társadalom- és politikatörténeti összefüggések? 
Ugyan Szabó Dezső monográfiájában feldolgozta Festetics Pál országgyűlési 
szereplését, de a levelezés országgyűlés-történeti szakmunkákkal való ösz-
szevetése újabb szempontokat és adatokat szolgáltathat a diéta eseményeinek 

1  A levelezés: MOL P 243. A Diarium domesticum. MOL P 245. 
2  A pasquillusok: OSZK Ktt. Quart. Lat. 417.; Quart. Lat. 445. ; Quart. Lat. 2497. Faludi Ferenc 

verse(i) kiadva: Faludi 1985. 103–106. 
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jobb megértéséhez.3 Mielőtt azonban a szűkebb értelemben vett témámat tár-
gyalnám, először ki kell térnem a levélíró személyére. 

A levélíró Festetics Pál 1722-ben született. Családja az apa, Kristóf birtokszerzései 
és hivatali pályája (például helytartótanácsos, a  hétszemélyes tábla bírája, 
országgyűlési követ, aranysarkantyús lovag) révén emelkedett a Nyugat-Dunántúl 
jómódú középbirtokos famíliái közé. Festetics Pál soproni és nagyszombati 
középfokú tanulmányai után külföldön, Itáliában és német területen (Bécsben 
és Lipcsében) bővítette látókörét tanulmányútjain. Hazatérése után a kőszegi 
kerületi táblánál gyakornokoskodott, majd szokatlanul fiatalon, 1748-ban Sopron 
vármegye helyettes, majd egy évvel később rendes alispánja lett. Megyéje 1751-ben 
Pászthory Lászlóval együtt őt küldte az országgyűlésre.4 Udvarhű országgyűlési 
szerepvállalásának és jogi-pénzügyi ismereteinek köszönhetően gyorsan 
emelkedett felfelé a hivatali ranglétrán: 1756-ban a Pénzverési és Bányászati 
Igazgatóság (Münz- und Bergwerksdirektionskolleg) tanácsosa, majd 1758-ban 
magyar kancelláriai referens lett, közben 1762-től egyszersmind a bécsi Udvari 
Kamara (Hofkammer) tanácsosa is. Az 1760-as években a királynő legbizalmasabb 
tanácsadójává vált magyar ügyekben, olyannyira, hogy József főherceg 1771-ben 
javasolta anyjának, nevezze ki őt az Államtanács magyar tanácsosának, ám ez 
végül nem valósult meg. Az 1764–65. évi országgyűlés előtt névtelenül röpiratot 
jelentetett meg (Opinio circa reformationem regni), amelyben a felvilágosodás 
jegyében javaslatot tett a rendi struktúra reformjára: a kereskedelem fejlesztésére, 
a nemesi adózás bevezetésére és az úrbéri terhek szabályozására.5 Elméleti 
munkáját a gyakorlatban is kamatoztathatta: részt vállalt az 1767. évi úrbéri 
rendelet előkészítésében. 1772-ben a Magyar Kamara alelnöke lett. Ugyanebben 
az évben grófi címet is kapott. A királynő 1777-ben Baranya vármegye főispánjává 
nevezte ki. 1782-ben hunyt el.6 

Az országgyűlés és előzményei 

Az 1751. évi országgyűlésen újra az adóemelés került az érdeklődés 
középpontjába. Mária Terézia az országgyűlés megnyitásakor az eddigi 
2,5  millió forintos évi adóösszeg 1,2 millióval való megemelését kérte 
a magyar rendektől. (Hozzátehetjük, hogy taktikusan valójában csak 1 milliós 

3  Szabó 1928. 146–154. 
4  Sümeghy 2007. 18.  
5  Az országgyűlés előtt megjelent reformjavaslatokra: Kosáry 1996. 290–292. 
6  Festetics Pál pályafutására: Szabó 1928. 141–145; Ember 1959. 150. 
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adóemelést akart.7) A rendek elutasították a kedvező válaszfeliratot (június 3.), 
majd a sérelmek tárgyalásához fogtak. Az országgyűlés az ország osztrák 
örökösödési háborúk alatt elszenvedett anyagi kimerülésére hivatkozva 
adócsökkentést, illetve a Pálffy János halálával megüresedett nádori tisztség 
betöltését kérte. Az adóösszeg körüli vita annyira elmérgesedett, hogy 
a  királynő letett a nemesi föld megadóztatásának tervéről. A felsőtáblán 
Grassalkovich Antal kamaraelnök vezetésével a főpapság, az alsótáblán 
a személynök, Fekete György, a királyi tábla, a káptalani követek és néhány 
protestáns követ támogatta a királyi propositiokat.8 A rendek több lépcsőben 
először 300 ezer forintot ajánlottak meg, majd a királynő július 6-i leirata 
újabb 200 ezer forintot követelt. Július 15-én végül 700 ezer forintot szavazott 
meg az országgyűlés, ezzel az ország hadiadója 3,2 millióra emelkedett.9 
Az országgyűlés utolsó szakaszában került terítékre Újvidék, Zombor, Győr 
és Komárom szabad királyi várossá emelésének ügye, amely a rendek újabb 
heves ellenállásába ütközött. Egyrészt a rendi ellenzék félt a kormánypárt 
pozícióinak alsótáblai megerősödésétől, mivel e városok megkapták volna 
a követküldés jogát az országgyűlésre, másrészt szabad királyi várossá 
nyilvánításuk földesúri érdekeket sértett, mivel ez a magánbirtokosok 
számára várható jövedelemkiesést is jelentett volna.10 Végül azonban a diéta 
ezt is megszavazta. Mivel a várt 1 milliós adóemelést nem sikerült elérnie, 
a királynő csalódottan zárta be az országgyűlést augusztus 27-én.11

A diétán az első, legnagyobb vitát a nádorválasztás váltotta ki. Az 1608. évi III. 
törvénycikk értelmében a nádort, az ország első rendi méltóságát az uralkodó 2-2 
katolikus, illetve protestáns jelöltje közül az országgyűlés választotta. A királyi 
biztosok a választás előtt a jelöltek nevét tartalmazó borítékot a prímásnak adták 
át, aki azt felbontotta és tartalmát felolvasta. A szakirodalom ezzel kapcsolatban 
hangsúlyozza, hogy a diétán nem volt a rendeknek valódi választási lehetősége: 
a négy jelölt közül csak egynek volt reális esélye a tisztség elnyerésére, a rendek 
egyhangúlag választották meg az udvar jelöltjét. A protestáns kandidálók 
az uralkodó és a katolikus többségű országgyűlés előtt eleve esélytelennek 
számítottak. A még versenyben maradó katolikus ellenjelölttel szemben a választás 
során az elnök (leggyakrabban a személynök vagy a tárnokmester) a vegyes 

7  Ember 1989. 425–426, Szijártó 2005. 246–248. 
8  Horváth 1873. 184–185 és Szekfű 1943. 262. 
9  Szijártó 2005. 247. 
10  Ember 1989. 425–426. 
11  Szijártó 2005 246–248, 169–173. 
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ülésen, vagyis a felső- és alsótábla együttes ülésén az udvar jelöltjét támogatta. 
1741-ben például a másik valóban esélyes jelölt, Esterházy József horvát bán 
maga is elállt a versenytől az udvar jelöltje, Pálffy János javára, sőt egy őt dicsőítő 
beszédet is mondott az országgyűlésen.12 A diétát követően Esterházyt országbírói 
méltóságra emelte az uralkodó, feltehetően a nádorválasztás során tanúsított 
udvarhű magatartásáért. A választás mindig közfelkiáltással történt: ilyenkor 
a többséget az elnök állapította meg. Ugyancsak az elnök mondott a kandidált 
személyét méltató beszédet a választás előtt. Állásfoglalása, „elővivátozása” is 
erősen befolyásolhatta a választás kimenetelét. A szakirodalom szerint ebben 
az eleve lefutott játszmában nem is volt igazán korteskedés.13 

„Confusioval kezdődött, Isten adja, ugy végződjék” – Rágalomhadjá-
rat a nádorválasztás előtt

Az 1751-es diéta kapcsán kiválasztott forráscsoport az előző fejezetben 
kirajzolódott képet árnyalja, illetve módosítja. Festetics Pál április 24-
i, az  országgyűlésről apjához írt levelében beszámol az ott uralkodó 
zavarodott hangulatról. Némi iróniával fűszerezett mondatában kívánja, 
hogy a diéta, amely „Confusioval kezdődött, Isten adja, ugy végződjék”.14 
A  személynök, Fekete György beszéde az országgyűlés alsótáblájához még 
a vármegyei beszédek ünnepélyességét sem érte el. A királyi propositiók 
felolvasását az alsótáblán ülő követek remegve, „halványodásokkal” és némán 
fogadták.15 Az országgyűlési résztvevők magatartását a levélíró közéleti 
tapasztalatlanságukkal magyarázza, mivel szerinte az „emberek [értsd: az 
országgyűlési résztvevők – a szerző megjegyzése] noviciusok s- az Iudiciumban 
gyöngébbek, hogy sem az opinio volt erántok”. A szakirodalom ezt a vélekedést 
meg is erősíti: Barta János például a régi főúri politikusgeneráció kihalásában 
látja az 1751. évi országgyűlésen kicsúcsosodó köznemes–főnemes, illetve 
uralkodó–rendek közötti ellentétek okát.16 Az alsótáblai követek esetében 
ez a kérdés – kiterjedtebb prozopográfiai kutatások híján – továbbra is 

12  Bérenger 2008. 164. 
13  Szijártó 2005. 297–300. 
14  MOL P 243. Festetics Pál Festetics Kristófhoz, 1751. április 24. 9–12. fol. Az idézet helye: 9. fol. 
15  MOL P 243. Festetics Pál Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. április 24. 10. fol. A státusok 

hangulata az 1,2 milliós adóemelés miatt válhatott paprikássá: „az propositiok remegve tétettenek, 
s- halványodásokkal, mind eddig közükünk egy sem szóllott”. 

16  Barta 1984. 152. 
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nyitott marad. A propositiók alsótáblai fogadtatása viszont egyértelmű volt: 
az adóemelés mértékét a rendek visszautasították. A felsőtáblán a mágnások 
között vetélkedés és meghasonlás uralkodott, többek között a nádori címért 
való versengés miatt.17 Festetics Pál országgyűlési szóbeszédből megtudta, 
hogy négy vagy öt főúr is pályázott a nádorságra, de csak hármat nevesített 
ezek közül. Megemlíti Esterházy Ferenc tárnokmestert, Erdődy György 
országbírót és Batthyány Lajos egykori kancellárt és főpohárnokot, de 
hangsúlyozza, hogy a nádor személyét „az Udvar választja el”. Festetics levelei 
tudósítanak az országgyűlési közvéleményről, pletykákról: azt beszélik – írja 
–, hogy az udvar Erdődyt kívánná nádornak, helyére országbírónak Esterházy 
Ferencet, Grassalkovich Antal kamaraelnököt tárnokmesternek, és az ő 
pozíciójába Batthyány Ádámot nevezné ki. Szerinte Erdődyt az országgyűlés 
nem választaná meg „acclamatió”-val, mivel nincs kellő támogatottsága. Kitér 
a személynökre, Fekete Györgyre, aki szerinte nagyon Erdődy ellen van, „holott 
eő neki köszönheti az miben vagyon”. Fekete György Batthyány Lajost segítette 
a nádori pozíció elnyerésénél, akit Festetics a legerősebb támogatottsággal 
rendelkező jelöltnek tartott.18 A Fekete Györgyről szóló legújabb tanulmány 
szerzője szerint a személynök rokoni-familiárisi kapcsolatai valójában 
az  Esterházy és Pálffy grófi családokkal voltak szorosabbak, de Batthyány 
Lajossal jó barátságot ápolt (például Fekete lovat ajándokozott a későbbi 
nádornak, de Pest-Pilis-Solt vármegyében viselt adminisztrátori tisztségét is 
Batthyánynak köszönhette). Nem említi viszont az  Erdődy Györgyhöz való 
viszonyát.19 Őt a nádori tisztség betöltésében a klérus nagy része és főként 
Csáky Miklós kalocsai érsek támogatta.20 A klérus kiállása Erdődy oldalán 
nem véletlen: testvérével, az 1744-ben elhunyt Erdődy Gábor egri püspökkel 
együtt a katolikus egyház érdekeinek állhatatos védelmezője volt.21 Mindketten 

17  MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. április 24. 10. fol.
18  MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. április 29. 18. fol.
19  Tuza 2006. 1523–1524. 
20  MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. május 10. 23–24. fol. A le-

vél szerint „az Kalocsai Érsek az Papságnak nagyobb részével Judex Curiae részéről vannak”. 
21  Erdődy György Lipót (1680–1759): Erdődy Kristóf kamaraelnök fia. 1708-tól árvai főispán, 1723 

és 1759 között helytartótanácsos, 1715-ben az országgyűlés által kiküldött jogügyi bizottság tagja, 1730 
és 1748 között a Magyar Kamara elnöke. 1732-től Bars vármegye főispánja. 1741-ben titkos tanácsossá és 
koronaőrré nevezik ki, noha egy pasquillusból kiderült, hogy a horvát bánságra pályázott. Pályája csúcsán, 
1748-ban elnyerte az országbíróságot. Családja presztízsét növelte azzal, hogy feleségül vette Esterházy 
Teréziát, herceg Esterházy Pál lányát. 1720-ban hitbizományt alapított Galgóc központtal. Életrajzi adatai: 
Kállay 1992. 22, birtokszervezői és mecénási szerepére lásd Bubryák 2005. 550, 553–556.  
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az erőszakos ellenreformáció élharcosai, földesúrként számos protestáns 
templom elfoglalása és országgyűlési politikusként jónéhány protestánsellenes 
felszólalás fűződik a nevükhöz.22

A nádorválasztást a levelek tanúsága szerint Erdődy György részéről lázas 
szavazatszerzés előzte meg. Egyfelől a királyi kegyet akarta elnyerni azzal, 
hogy az udvar Pozsonyba érkezésekor súlyos betegsége dacára lóháton fogadta 
a királynőt, továbbá, hogy a diéta megnyitása utáni magyar nyelvű beszédében 
a királyi propositiókat méltató szónoklatot tartott.23 Másfelől a diétai résztvevők 
között akart szavazatokat szerezni: a bécsi küldöttségből hazaérkező követeknek 
ünnepélyes lakomát adott, az országgyűlések ülései idején pedig, hogy 
megszerezze „az Palatinusi Dignitást, s verbóválókat, s- azok között gaz embereket 
is fogadott, kik votumot szereztenek”.24 A szavazatszerző „gaz emberek” között 
a levélíró megemlít egy Matulai nevűt, az országbíró praefectusát, Dubrovay Imrét 
és titkárát, Bezerédy Mihályt.25 Maga az országbíró pedig a városi követekkel és 
a távollévő mágnások követeivel is szóba elegyedett, sőt „csókollya még az absens 
ablegatusokat, s nékik magát gratiajokban ajánla, meghnevezvén az Palatinalis 
Dignitást”.26 

Az ellenjelölt, Batthyány Lajos megválasztása mellett sorakozott fel a főméltó-
ságok nagy része: a személynök, Fekete György, a kamaraelnök, Grassalkovich 
Antal, az egri püspök, Barkóczy Ferenc és a Batthyány-rokonság. Batthyány 
megválasztása mellett szólt az is, hogy a korszak nagybirtokosainak egyik legfőbb 

22  Erre lásd Marczali 1898. 125–127. Protestánsellenes országgyűlési fellépésükhöz legin-
kább az 1728–29. évi országgyűlésen történtek köthetőek. Erdődy György leghírhedtebb pro-
testánsellenes cselekedete a galgóci evangélikus gyülekezet tagjainak 1723. évi bebörtönzése és 
megverettetése volt. 

23  A lóháton való május 5-i fogadásra lásd MOL P 243. Festetics Pál Festetics Kristófhoz, 
Pozsony, 1751. május 7. 21–22. fol. Erdődy országbíró május 10-i országgyűlési beszédére lásd 
Szijártó 2005. 63. 

24  Az országbírói ebédre lásd MOL P 243. Festetics Pál Festetics Kristófhoz. Pozsony, 1751. 
május 7. 20. fol., az országbíró szavazatszerzési akciójára (ebben figyelemre méltó az ebéd leírása): 
„mai napon Gróff Judex Curiaenél voltunk ebéden valakik Bécsben voltunk deputálva, 52. ültünk 
az asztalnál, az asztal egy T raepresentált, azt kölletett volna néki jelenteni Theresia”.

25  Az előbbi első, április 24-i levelében, utóbbi kettő az apjának elküldött la-
tin nyelvű naplójában tűnik fel: MOL P 245. 26. fol., Diaeta 2011. 2303. rekord. 
Dubrovay Imre gróf Schilern távollévő mágnás alsótáblai követe volt 1751-ben. 
Bezerédy Mihály (1728–1790) 1749-től volt Erdődy György országbíró titkára, majd 1752-től Győr 
megye jegyzője, később alispánja, 1765-től a királyi tábla ülnöke volt. Utóbbira lásd RL B/15. 

26  Erre: MOL P 245. 26. fol. és MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 
1751. április 24. 10. fol.
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hitelezője volt: a magyarországi főnemesi familiák egy része (pl. Esterházy, Zichy, 
Pálffy családok) tartozott neki, ezért többen közülük – cserében a hitelekért – őt 
támogathatták a megmérettetés során.27 Batthyány megtévesztésből sokáig azt 
híresztelte az országgyűlésen, hogy nem aspirál a nádori pozícióra, miközben 
bátyja, a kitűnő hadvezér és horvát bán, Batthyány Károly az udvarban járt köz-
ben megválasztása érdekében.28 

A választást jelentős propaganda- és rágalomhadjárat kísérte. A rágalmak 
szóban és írásban, pasquillusok útján egyaránt terjedtek. A klérus azt terjesztette 
Batthyányról, hogy katolikus főméltóság létére hivatali alkalmazottai között 
sok protestáns van, továbbá, hogy a kancelláriára és a nagyszombati kerületi 
táblára saját „dunántúli” származású embereit neveztette ki.29 Ez utóbbi arra 
utal, hogy az országos politikában az érdekérvényesítés is területi-regionális 
alapú volt – nemritkán függetlenül a kormányzat-ellenzék szembenállástól is. 
Ezt sokszor átszőtték a szervitori rendszer maradványai, a szakirodalomban 
újabban patrónus-kliens viszonynak nevezett kapcsolatok is.30 A levelek tanúsága 
szerint a területi-regionális elkülönülés érvényesült a sérelmek tárgyalásakor is. 
Festetics félt attól, hogy a helyi (megyei) sérelmek nem kerülnek be az országos 
listába, vagy más kerületek követei az ő megyéje rovására érvényesítik 
érdekeiket a sérelemösszeállító bizottságban. Ebben az esetben szembekerült 
a dunáninneniekkel, vagyis a „fel-földiek”-kel, függetlenül attól, hogy a másik 
kerületből valók az adómegszavazáskor éppen vele azonos állásponton voltak. 
Sérelmezte, hogy míg a bizottságba az „fel földrül”, vagyis a dunáninneni kerületből 
az egri püspök, Barkóczy Ferenc, Grassalkovich Antal kamaraelnök, Károlyi 
Ferenc gróf és egy bizonyos Balassa jutott be, addig a dunántúli főméltóságok 
közül csak Batthyány Ádám került be ide. 31 Festetics május 24-i levelében 

27  Móricz 2005. 19. 
28  MOL P 245. 26. fol. Ilyen értelemben utasította Batthyány Lajos Vas vármegye főispánjaként 

a vármegye követeit is. Sallér István, az egyik követ később, amikor közeledett a választás, és fény 
derült Batthyány jelölésére, mégis megrovást kapott főispánjától, mivel nem terjesztette ura nádori 
ambícióit: „Sallér igen el rontotta az Fő Ispánya dolgát, mert eleinte azt hitelte [híresztelte], hogy 
nem vallalta magára az Palatinusságot.” 

29  MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. május 10. 23–24. fol. A vá-
dakat további hivataltörténeti, archontológiai és társadalomtörténeti kutatások tisztázhatják. 

30   A 18. századi patrónus-kliens viszony alakulására legújabban általánosságban: Szijártó 
2005. 372–377, egy esettanulmány kapcsán historiográfiai bevezetetőt ad Pál 2007. 1409–1411. 

31  MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. május 24. 25–27. fol. 
Festetics szerint a kerületek sérelemösszeállító bizottságokat hoztak létre: „mastan az Circulusok 
szedik öszve az magok gravamennyeit, s- azoknak rendben való hozására rendöltetett Regnicolaris 
Deputatio”. A szakirodalom szerint 1751. május 14-től kerületenként tárgyalták a vármegyék 



330 Nagy János

nehezményezte, hogy a személynököt, Fekete Györgyöt is a „fel-földiek”-hez húzó 
ítélőmestere, Péchy Gábor befolyásolja.32 A politikai jellegű vetélkedést erősítette 
a kor sztereotip irodalmi táj- és nyelvszemlélete, amely az etnikailag vegyes 
lakosságú peremterületek népességét – így a „fel-földiek”-et is – „elkorcsosult” 
nyelvűnek tekintette, ezért az itteniek magyar etnikumát is kétségbe vonta, 
és másodrangúként kezelte őket a dunántúliakhoz vagy a tiszántúliakhoz 
képest.33 Nemcsak az országgyűlési tárgyalásokon, hanem az országos hivatalok 
betöltésénél is megfigyelhető a regionális ellentét. A méltóságok betöltésénél 
például a  kelet-magyarországiak sokkal hátrányosabb helyzetben voltak: 
az országgyűlésen a döntően ellenzéki tiszamelléki vármegyék sérelmezték 
a nádorválasztás után, hogy körükből senki sem viselt zászlósuraságot. Festetics 
Pál egyik levele szerint az itteni vármegyék követei egy személynöki fogadáson 
követelték, hogy „Groff Karolynak conferaltassék Pincernas Barosagh [vagyis 
pohárnokmesterség – a szerző megjegyzése], mivel az eö földjökön egy Baro Regni 
sincsen”.34 A jelenség oka a szakirodalom szerint a kelet-magyarországi főnemesség 
integrálódásának megkésettségében rejlik. A kelet-magyarországi főnemesség 
több tekintetben (házassági kapcsolatok létesítése a nyugat-magyarországi 
és örökös tartományokbéli elittel, palotavásárlások Bécsben, nyugat-európai 
kulturális minták átvétele, majorsági gazdálkodás elterjedése) csak a 18. század 
közepén kezd felzárkózni a nyugat-magyarországi arisztokráciához.35

Pasquillusok az országgyűlésen 

Érdekes adalékot nyújt mindehhez a nevezett szereplőkről a nemesi 
közvéleményben megjelent kép vizsgálata a pasquillusokban. A versek 
lehetőséget teremtettek az egymással szembenálló pártoknak arra, hogy 
saját céljaikat és jelöltjüket dicsérjék, és ellenfeleiket különböző vádakkal és 
rágalmakkal lejárassák. Noha nem állapítható meg bizonyosan, hogy mely 
darabok kapcsolódnak egyértelműen magához a nádorválasztáshoz, ám 

a sérelmeket (május 15–18-án és 20–21-én), ezután vegyes bizottsági ülés következett. Feltehetőleg 
ezeken az üléseken vehettek részt a fent nevezett főrendek is, ahogy a levélrészlet mutatja, főis-
pánként. Erre lásd Szijártó 2005. 341–342. 

32  MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. május 24. 25–27. fol.
33  Benkő 1960. 285–286. 
34  MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. június 8. 30–33. fol. 

A szövegben említett gróf: Károlyi Ferenc (1703–1757).  
35  Kovács 1997. 57–63, főleg 60–61. 
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néhány jellemzően az ebben jelentős szerepet vállalt személyek megítéléséről 
is tudósít. Több pasquillus is a személynökről és két ítélőmesterről szól: az In 
Personalem et Protonotarios című vers szerint a személynök ruhájánál csak 
az elméje feketébb. Ezt mutatja, hogy két lovával, vagyis ítélőmesterével, 
Brunszvik Antal országbírói és Péchy Gábor nádori ítélőmesterrel együtt szokta 
árulni a haza jogait.36 Hiába burkolja a feketét fehérbe, takarja el a kopaszságát 
álhajjal (parókával) és a nemzet elől a báránybőrbe bújt farkasokat (vagyis a két 
ítélőmestert). Kéri, hogy ne csábító szavakkal édesgesse magához híveit.37

Fennmaradt Festetics Pálról egy személyre szabott pasquillus és említi őt 
egy kollektív költemény is. Mindkettő kiemeli Festetics fiatalaságát, ez rávilágít 
arra, hogy Festetics ifjú kora ellenére határozottan kiállt az uralkodói álláspont 
védelmében az országgyűlésen. Ezt tükrözi az In Festetics című gúnyvers, 
amely azt veti fel, hogy mi lesz abból később, aki már fiatalon ilyen romlott. 
A válasz erre az volt, hogy a fiú rosszabb az apjánál.38 Az In diversos et compluros 
című pasquillusban a vármegyék közül Sopron vármegye követe, Festetics Pál 
alispán az adóemelés mellett szólal fel, de Csuzy Gáspár, Veszprém vármegye 
követe, az ellenzék egyik vezére „tsak hamar őttet le ülteti”, és ezután az „mint 
gyermeketske hallgat” tovább a diétán.39 

Az 1751. évi országgyűlés alatt sok pasquillus született Batthyány Lajos 
gróf, korábbi kancellár nádorrá választása kapcsán. A versek nagy része a már 
megválasztott Batthyányt élteti nádori pozíciójában. A nádorok pasquillusokban 
történő ábrázolása ellentmondásos, irodalmi képükben pedig egyfajta kettősség 

36  Brunszvik Antal (1709–1780): szolgálatait Pozsony vármegyénél kezdte, majd helytartótanácsi 
titkár (1738–1745), utóbb személynöki- majd országbírói ítélőmester a Kúriában, majd élete végén 
kancelláriai tanácsosként működött és 1779-ben Bihar vármegye főispánjává nevezte ki a királynő. 
Királyi biztosként jelentős szerepet játszott az 1766-os nyugat-dunántúli parasztfelkelés lecsillapí-
tásában. 1775-ben grófi címet nyert. Brunszvikra lásd Hornyák 1993. 16–17 és Ember 1940. 204.
Péchy Gábor (1705–1782): nádori ítélőmester, septemvir, sárosi főispán, II. József idején kassai 
tankerületi főigazgató. Péchyre lásd Diaeta 2011. 8027. rekord és Szluha 2007.

37  OSZK 417. 6. fol. Ugyanez In Personalem Fekete címen (OSZK 445. 24. fol.): „Namque duobus 
equis vendere justa soles. / Pécsy cum Brunszvik tua jam figmenta sequnt. / Hisce duo pariter forte 
dabunt equi / Frustra tegis nigros albis in fronte capellos. / Ast tu non pilos, ast tua falsa tegis, / 
Pelle sub agmina fugito, tu hos Hungare, lupos / Nec verbis blandis alliciare precor.”

38  OSZK 417. 11. fol.
39  OSZK 2497. 23–28. fol. és Szijártó 2009. 93. Az országgyűlési napló szerint 1751. június 11. és 

július 5. között az ellenzék soraiból a leggyakrabban felszólalók egyike (58 alkalommal) Festetics 
vitapartnere, Csuzy Gáspár volt. Csuzy Gáspárral való szóváltása június 11-re tehető, amikor is 
javaslatát – Csuzy beszéde hatására – az alsótábla elvetette. Június 22-én az adó további emelést 
támogatók egyikeként szerepe volt abban, hogy az alsótábla elfogadta az éves adó 500 000 forinttal 
való megnövelését (továbbá a fuvarozás egyszeri megváltását 200 000 forint értékben).
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érvényesül, és ez hivatali funkciójuk jellegéből adódott. Egyrészt tisztükből 
fakadóan közvetítők voltak a király és a nemzetet képviselő diéta között, másrészt 
a felsőtábla elnökeiként az uralkodói akarat érvényesítői, a „kormánypárt” itteni 
vezetői voltak. Míg a diétai politizálás hangsúlyának az alsótáblára tolódásával 
utóbbi szerepük egyre inkább háttérbe szorult, addig a bécsi udvar és a magyar 
rendek közötti közvetítő feladatuk egyre fontosabbá vált.40 A nádor mint 
a rendi alkotmányosság védelmezője jellemző toposzává vált az országgyűlési 
pasquillusirodalomnak.  

Az Ad Palatinum című vers is hangsúlyozza a nádor kettős kötődését: 
hivatalában nemcsak a haza, vagyis a magyar rendek, hanem a királynő gyakran 
egymással szembenálló érdekeit is képviselnie kell. Ahogy a vers mondja, ha 
„a hazának pártfogója leszel, az a Terézia sérelme lesz / ha a királynak, akkor 
a nép ellensége leszel”. Az elhunyt előző nádor, Pálffy János itt már követendő 
példaképként jelenik meg, a szerző szemében ő „az ország dísze”, akit a haza 
népe könnyes szemmel sirat meg, mivel ha most élne, akkor biztosan nem 
egyezne bele az udvar által kezdeményezett „több miliós” adóemelésbe”.41 
A Suavis allocutio Mariae Theresiae Augustae Reginae ad Hungaros status suos 
című kollektív pasquillusban Batthyány Lajos nádor felkiált: „mindkét részről 
körbevettek engem!”, ez utal arra, hogy a nádor pozíciójánál fogva közvetíteni 
volt kénytelen az uralkodó és a rendi országgyűlés ellenzéke között.42 Az In 
Palatinum Regni című versben Hunnia a jelenlegi szomorú helyzetben minden 
bizalmát az igazságnak atyjába, „a pannonok remény”-ébe és az „ország 
dicsőségé”-be helyezi, akinek megválasztásával az ország öröme meg fog 
újulni.43 A Laus in Palatinum hangvétele hasonlóan Batthyány-párti: a nádor 
kegyesen és igazságosan tölti be hivatalát, egyszerre bírja a király és a haza 
támogatását.44 Faludi Ferenc, a neves jezsuita költő – akinek apja a Batthyányak 
körmendi szervitora volt – is írt egy magyar nyelvű költeményt Batthyány 
Lajos dicséretére Méltóságos gróf Batthyány Lajosnak mikor palatinussá lett, 
1751. esztendőben címmel. Ebben a család címerállatának, a fiókáit vérével 
tápláló pelikánnak a tulajdonságaival ruházta fel a leendő nádorispánt. A nádor, 
aki magánérdekét aláveti a közérdeknek, ebben hivatali elődje, Pálffy János 
példáját követi: 

40  Szijártó 2005. 46–47. 
41  OSZK 445. Ad Palatinum. 16–17. fol.  
42  OSZK 2497. 8. fol.
43  OSZK. 445. 24. fol. 
44  OSZK 2497. 13. fol.
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„Egy vitéz orszlányt metszet pecsétjére, 
Irgalmas pelikánt annak tetejére. 
A vadak királlya kardot tart körmével. 
Pelikán fiait táplálja vérével,
Ebbül Magyarország reménységet vehetsz, 
Benne bizakodván bátorságban lehetsz, 
Tudja, akarja is hasznát hazájának, 
Előmenetelét tartja sajátjának.”45 

Az ellenfelet, Erdődy országbírót az In Judicem Curiae című anonim vers 
bírálta, amiért az országot kiárusítja, és ezzel csak saját családját gazdagítja.46 
Egy másik versben (In Erdődy et ejus filios) a pasquillusszerző az Erdődy 
család nagy kiterjedtségére és befolyására mutat rá, hangsúlyozva, hogy a fiúk 
sem estek messze a fájuktól, vagyis a fiak mindig az atyáikhoz hasonlatosak, 
hozzátéve: „nem szokott a gyomból szép rózsa kifejlődni”. Végül a vers csattanója 
ironikus kívánságot fejez ki: „növekedjetek és sokasodjatok”.47 Az Erdődy család 
szerepe a 18. századi országgyűlési politikában jelentős volt, a kormányzat 
támogatóiként az országgyűlési pasquillusok össztüzébe kerültek.48

Erdődy párthívei közül a klérusról is számtalan verset találni, egy kéziratban 
az országbíró ellen írt, elsőként említett pasquillussal. Csáky Miklós kalocsai 
érsekről az In Nicolaum Csáky című versből kiderül, hogy prímási székre pályázik, 
amit aztán hamarosan el is nyert (1751. július 30-án nevezte ki a királynő 
esztergomi érsekké).49 Egy kollektív pasquillus is homályosan utal aspirációira: 
„a szarvas minden módon vágyakozik a patak forrására”.50 A klérus többi tagjára 
írt vers az  országbíró-ellenes költemény után következik: az összemásolás 
sorrendje szerinti szerepeltetésük feltehetőleg utal a nevezett méltóságok aktív 
országgyűlési, így a nádorválasztás során is betöltött, fontos szerepére. Ennek 

45  Faludi 1985. 103–104. 
46  OSZK 2497. In Judicem Curiae. 13. fol. 
47  OSZK 417. In Erdődy et ejus filios. 6. fol. Az 1751. évi országgyűlésen Erdődy György or-

szágbíró fiai is jelen voltak: Erdődy Sándor, János (a későbbi kamaraelnök) és Kristóf. A család 
azonosítására: Nagy 1858. 60–63, 68. 

48  Az Erdődy család tagjaira a század pasquillusirodalmában: Abafi 1883. 253–254, Téglás 
1927. 83–84, 88–89, Nagy 2011. 106–107. A család leggyűlöltebb (vagyis legtöbbet emlegetett tagjai) 
az 1728–29. és az 1741.évi országgyűlésen Erdődy György és testvére, Gábor egri püspök voltak. 

49  OSZK 2497. In Nicolaum Csáky. 13. fol. Csáky Miklós kinevezésének dátumát közli Bérenger 
2008. 173. 

50  OSZK 445. Pater noster Paraphratice deductum in Diaeta 1751. 22. fol.  
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alapján elkülöníthető a két politikai csoprtosulás (a „Batthyány-” és „Erdődy-
párt”). Csáky érsek és az országbíró után Klobusiczky Ferenc csanádi, majd 
kalocsai főpásztor, Forgács Pál váradi, végül Althan Mihály gróf váci püspök 
következik. Utánuk a Batthány-párt támogatói: Barkóczy Ferenc egri püspök, 
Károlyi Ferenc (akiről kiderül a  versből, hogy Barkóczy jó barátja) majd 
a kamaraelnök, Grassalkovich Antal.51 A versek részletes tartalmi ismertetésétől itt 
most eltekintek, nem lévén ezeknek a nádorválasztással kapcsolatos vonatkozása. 

A nádorválasztás lefolyása 

A május 11-i nádorválasztás alkalmával a jelöltek neveit tartalmazó 
lepecsételt borítékot a két királyi biztos adta át a kalocsai érseknek, aki 
a  hercegprímást helyettesítette ekkor e szerepben. A levél felbontása után 
kiderült, hogy a  nádorjelölteket megnevező királyi leiratban Batthyány és 
Erdődy neve mellett két protestáns, Zay Imre és Révay Pál is szerepelt, de 
az  ő esélytelenségüket mutatja, hogy Festetics leveleiben meg sem említi 
őket.52 A rendek ekkor az esemény ünnepélyességére való tekintettel mixta 
sessiora, vagyis a két tábla együttes ülésére jöttek össze, amelyet nádor 
hiányában és az országbíró személyes érdekeltsége miatt a tárnokmester, 
Esterházy Ferenc vezetett le.53 A közhiedelemmel ellentétben tehát nem a 
személynök elnökölt. A választás napjára a Batthyány-párt már előzetes 
forgatókönyvvel rendelkezett, ez egy egy nappal korábbi levélből is kiderült: 
a horvát bán, Batthyány Károly, öccsét a rendek figyelmébe ajánlva kivonul 
a teremből összeférhetetlenségére hivatkozva. Majd a kalocsai érseknek 
az országbírót méltató felszólalását követi Barkóczy egri püspök Batthányt 
dicsőítő beszéde. Ugyanilyen értelemben szólal fel Grassalkovich Antal, 
végül a személynök és „az Statusok közülis egy az ki magát resolvállya”. 
A  tervezet ilyen formában meg is valósult.54 Ez  az  említett megyei követ, 
az események aktív részese maga a levélíró Festetics Pál lehetett. Erről annak 
kapcsán értesülünk, hogy Festetics nem törlesztette a főleg kártyajáték 

51  OSZK 2497. 13–14. fol. A további verscímek: In Eppiscopum Klobusitzky, In Eppiscopum 
Forgats, In Eppiscopum Althan, In Eppiscopum Barkotzy, In Generalem Karolyi, In Camerae 
Praesidiem. Ezek tartalmi jellemzésétől itt eltekintek. 

52  Szijártó 2005. 298. 
53  Szijártó 2005. 111. 
54  A kérdéses levél: MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. május 

10. 23–24. fol.
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közben szerzett adósságait, ezért nyilvánosan rossz hírét terjesztették.55 Az őt 
ért rágalmak elhárításáért Batthyány nádorhoz folyamodott segítségért, és 
ekkor hivatkozott a  nádorválasztás során szerzett érdemeire. Festetics volt 
tehát az, aki a testvére érdemeit ecsetelő Batthyány Károly bánt maradásra 
késztette és megéljenezte.56 Festetics a latin nyelvű diariumában rögzítette 
Fekete személynök erdetileg magyarul elhangzott, Batthyány Lajost éltető 
felszólalását és „elővivátozását”, amelyet a rendek hangos éljenzése követett.57

A nádorválasztás utózöngéje volt, hogy a megválasztott Batthyány Lajos nem-
csak a királynőre, hanem a császárra, tehát Lotharingiai Ferencre is felesküdött, 
ami csalódást keltett a rendek körében, de senki sem mert az ország alkotmányos 
különállását sértő aktus ellen nyilvánosan tiltakozni.58

Összefoglalás 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy ezen az országgyűlésen a szabad 
nádorválasztás, bár több tényező – leginkább az uralkodói akarat – 
jelentősen korlátozta ennek érvényesülését, mégis valódi téttel bíró választás 
volt. A  hátráltató tényezők a királyi jelöltállítási jog, a protestáns követek 
esélytelensége és a közfelkiáltással való szavazás jellege voltak. A  nádor 
közvetítő szerepet vitt a magyar rendek és az uralkodó között a rendi 
politikában, így személyének megválasztására – a meglévő korlátok mellett 
is – komoly súlyt fektetett az ország politikai elitje. Komolyabbat legalábbis, 
mint amit a szakirodalom ennek korábban tulajdonított. A jelölteket támogató 

55  Kártyajáték-szenvedélye később is jelentős mennyiségű pénzt emésztet fel. 1758-ban Festetics 
Kristóf egy levelében például megrója a Bécsben már kancelláriai tanácsos fiát kártyán szerzett 
adósságai miatt. Erre: Szabó 1928. 142. 

56  MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. június 13. 34–35. fol. 
A kérdéses levélrészlet is utal arra, hogy a nádor és a bán ügyében pártját fogták, tekintettel korábbi 
szolgálataira: „ezt pedigh úgy érdemlettem tőlök, hogy Palatinus választáskor, az midőn az Bán 
ki ment a sessiobul, senki nem marasztotta, hanem én kiáltottam föl, hogy az Statusok kivánnyák 
hogy bent maradjon, és az többi ugy conclamaltak”. Festetics Pál családját évszázados szervitori 
kapcsolat fűzte a Battyányakhoz: már dédapja (ugyancsak Pál) németújvári tiszttartóként szolgálta 
Batthyány Ádámot 1634 és 1640 között, de nagyapja, II. Pál is udvari seregében vitézkedett. Ez 
az alárendelt, de kölcsönös személyes viszony a későbbi generációk életét is befolyásolhatta. Erre 
lásd Polgár 2007. 83–97.

57  Fekete személynök felszólalásának utolsó szavait Festetics szó szerint rögzíti: MOL P 245. 
26. fol.: „az T. Statusok megh nyugosznak Groff Batthyány eő Excellentiaja meritumin, azért talán 
egyéb nemis szükséges hanem mindnyájan kiáltsuk vivat”.

58  MOL P 243. Festetics Pál levele Festetics Kristófhoz, Pozsony, 1751. június 13. 34–35. fol.
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érdekcsoportok a regionális-területi érdekeltségek és a patrónus-kliensi 
viszonyok mentén szerveződtek, az udvarhoz való viszony kevésbé volt ebben 
meghatározó. A pasquillusok hozzásegíthetnek egy-egy országgyűlési szereplő 
nemesi közvéleményben elfoglalt helyének meghatározásához. A  nádor 
irodalmi képe egyértelműen pozitív: ő a pasquillusszerzők szerint a rendi 
alkotmányosság bástyája. A személyre szabott országgyűlési pasquillusok 
nagy részénél nem állapítható meg határozottan, hogy kötődnek-e 
a nádorválasztáshoz, de a szereplők főbb személyiségjegyeinek vagy személyes 
ambíciójuk említése hozzásegíthet az országgyűlési események kapcsán (így 
a nádorválasztáskor) képviselt álláspontjuk vagy véleményük sokoldalúbb 
megismeréséhez. Az országgyűlési levelezések vizsgálata a személyes 
motivációk és „világkép” felrajzolásában jelenthet nagy segítséget. Jelen 
dolgozatból látható, hogy az  országgyűléseken való aktív részvétel egy-egy 
köznemes politikai-közéleti pályájának bíztató kiindulópontja lehetett, erre 
Festetics Pál példája is rámutat. Sok hasonló, egy-egy országgyűlési szereplő 
magánlevelezését, továbbá a keletkezett pasquillusokat a szakirodalommal 
(és a hivatali jellegű forrásokkal) összevető kutatás szükséges az országgyűlés 
társdalomtörténeti alapú politika- és eseménytörténetének feltárásához. 
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Estates and government in the Diet of 1751 –
History of the palatine’s election

The history of the Diet of 1751 has received less attention in literature than it 
would have deserved due to its significance. The debates in the Diet again cen-
tred on the issues of tax increase and the protection of the privileges of the es-
tates. In comparison with earlier Diets a heavier fight took place between the 
opposition and the government’s supporters at this time. There is not much 
known about the details of debates due to lack of data in the Diet’s records, 
neither do we know about the life and carrier of the participants. 

In my study I would like to contribute to the understanding of the palatine’s 
election in 1751 with the help of analyzing new data, namely letters written 
to the father of Pál Festetics and some pasquils. To conclude we can state that 
there was a real fight for the position of the palatine between the parties, so we 
can disprove the previously held belief that the king’s nominee automatically 
got the position.





XIX−XX. századi 
magyar történelem
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Boa Krisztina

Társadalmi krízis és elhárítása 
az 1863−64. évi aszály és éhínség 

idején Békés megyében1

1863−64-ben országos szintű aszály és éhínség pusztított hazánkban, 
amelyet gazdasági krízis és társadalmi problémák sorozata kísért. 
A  természeti csapás az általános közvélekedés, a sajtó, a tudományos 
élet, valamint az  országos, illetve a helyi kormányzat reakcióját egyaránt 
kiváltotta. Jelen tanulmányban2 a csapás Békés megyei történetének 
társadalomtörténeti megközelítését a Békés Megyei Levéltár3 és a Magyar 
Országos Levéltár több fondjában található iratanyag alapján mutatom 
be; ennek során a társadalomban jelenlévő feszültségek kihívására adott 
kormányzati válaszok mint elhárítási módok reprezentációját kísérlem 
meg. A gazdasági problémákkal csak vázlatosan foglalkozom, míg az aszály 
okait, elhárítási módjait és a pusztítás mértékét tárgyaló sajtóbeli és 
tudományos fejtegetéseket figyelmen kívül hagyom. A dolgozat egy eddig 
kevéssé kutatott időszak − az 1860-as évek − új megközelítését teszi lehetővé 
mind tematikailag, mind módszertanilag.

Az aszály eljövetele és kiterjedése

Az időjárás radikális megváltozása az 1850−60-as évek éghajlattörténeti 
választóvonalához kötődik, ugyanis ezt megelőzően a kis jégkorszak visszatérése 

1  Szeretném megköszönni Kósa László professzornak és akadémikusnak, hogy mindig biztatott 
és támogatta a munkámat.

2  A szerző jelen tanulmánya a XXX. Jubileumi OTDK Humán Tudományi Szekciójában I. he-
lyezést elért dolgozatának részlete.

3  Itt szeretnék köszönetet mondani a Békés Megyei Levéltár munkatársainak a kutatás során 
nyújtott segítségért.
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figyelhető meg,4 majd ezt követően a hűvös, csapadékos időjárást a XIX. század 
második felében meleg, száraz nyarak váltották fel.5 A száraz, aszályos időjárás 
1863–64-ben tetőzött. A csapás nem váratlanul érkezett: Anton Kerner, osztrák 
botanikus és Lónyay Gábor, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke 
már korábban felhívták a figyelmet például a mocsárlecsapolások veszélyes 
következményeire, utaltak egy nagyobb katasztrófa lehetséges eljövetelére.6 

Az aszály döntően az Alföldre és környékére terjedt ki,7 legalább 148 vagy 179 
közigazgatási egységet (vármegyét és kiváltságolt területet) érintett részben vagy 
egészben, hozzávetőlegesen 1,7 millió lakost sújtott.10 

A kár felmérésével a Magyar Királyi Udvari Kancellária 1863. május 31-én 
Abonyi István tanácsnokot11 bízta meg, aki királyi biztosként bejárta az aszály 
sújtotta területet, így ellátogatott Békés megyébe is. Először, június 27-én csak 
Szeghalmot és környékét nézte meg, majd az egész megyét − Gyomáról kiindulva 
− július 8. és 23. között járta be.12 A jelentése alapján készült helytartótanácsi 
statisztikából kitűnik, hogy az aszály Békés megye egészére, tehát mintegy 
0,5 millió hold területére és összes (2213 vagy 2314) településére kiterjedt.15

4  Rácz 1993. 83; Rácz 2001. 269.
5  Rácz 1993. 84.; Rácz 2001. 269−271.
6  Vö. Hunfalvy 1863. 227−232; Kósa 2009. 237 és Lónyay 1863. 82.
7  Noha az általam vizsgált levéltári iratok nem említik, ám vélhetően az aszály a Dunántúl 

megyéire is kiterjedt.
8  Kimutatás az ínség által sújtott területekről és azokon a pusztítás mértékéről, valamint az aszály 

által nem érintett területekről (Buda, 1863. július 18.). MOL D189. Acclusa. 407. doboz. No. 11/1863.  
12 281/1863.; Katus 2007. 7. Ezúton is köszönöm Kövér György egyetemi tanárnak, hogy a Katus-
tanulmányra felhívta a figyelmemet.

9  Érkövy 1863. V., 2−3.
10  Katus 2007. 7.
11  A Magyar Királyi Helytartótanács levele a Magyar Királyi Udvari Kancelláriához (Buda, 1863. 

június 15.). MOL D189. Acclusa. 407. doboz. No. 11/1863. 9925/1863.
12  Igaz Károlynak, a szeghalmi járás szolgabírájának levele Kis János főispáni helytartóhoz (Szeghalom, 

1863. június 27.). BéML IV−B−251−a. 5. doboz. 573/1863.; Kis János főispáni helytartó levele 
az egyes járások szolgabíráinak (Gyula, 1863. július 18.). BéML IV−B−251−a. 5. doboz. 653/1863.

13  Helynévtár 1863. 16.
14  Kimutatás az 1863. évi aszály által a Tisza-vidéki megyék területén okozott ká-

rokról (Buda, 1863. augusztus 5.). MOL D189. Acclusa. 407. doboz. No. 11/1863. 
13  767/1863. A kancelláriai irat nem nevezi meg az egyes településeket, így nem is-
mert, hogy miért említ eggyel több települést (23-at), mint a korabeli helynévtár (22).  
A továbbiakban a helynévtár 22 települését veszem alapul.

15  Kimutatás az 1863. évi aszály által a Tisza-vidéki megyék területén okozott károkról (Buda, 
1863. augusztus 5.). MOL D189. Acclusa. 407. doboz. No. 11/1863. 13 767/1863.
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 A szántóföldeken a vetések kisültek vagy nem keltek ki, a legjobb termés sem 
adott két magot.16 A legelők és a rétek kopárak lettek, továbbá a Körösök vize 
olyannyira leapadt, hogy át lehetett rajtuk sétálni.17 Mindezen tényezők élelem- és 
takarmányhiányhoz, az állatállomány nagyarányú pusztulásához és az árak meg-
változásához vezettek. A gabona ára sokszorosára nőtt (pl. Békéscsabán 1 köböl18 
tiszta búza 1863-ban 15 Ft-ba, egy évvel később, már a normális áron, 5 Ft-ba 
került19), míg a lábas- és aprójószágoké rendkívül visszaesett. Ezt támasztja alá, 
hogy a Kisújszálláson, 1862-ben 150−200 Ft értékű páros jószágokat az aszály 
idején 10−12 Ft-ért árulták.20

Megélhetési nehézségek, munkanélküliség

Az árak megváltozása nemcsak a gazdaságot forgatta fel, hanem a társadalmi 
feszültségek felszínre törését is magával hozta. A megyei hivatalnokok a silány 
termést és az élelmiszerek magas árait látva aggódtak, hogy csekély fizetésükből 
a legszükségesebb élelmiszerekkel sem lesznek képesek ellátni családjukat. 
Ebből adódóan azzal a kéréssel fordultak Kis János főispáni helytartóhoz,21 
hogy számukra − fizetéseik arányához viszonyítva − drágasági pótlékot kérjen 
a Magyar Királyi Helytartótanácstól. A főispáni helytartó 1863. június 20-án 
mintegy 30 megyei tisztségviselő (köztük Méhes Lajos első aljegyző, Bede 
József másodaljegyző, Fábry Márton alügyész és Hugyecz Pál főszámvevő22), 
a csendőri és a börtönőri szolgaszemélyzet, továbbá a tiszti legények számára, 
a 400−800 Ft közötti havi rendes fizetésük után 10% drágasági pótlékot kért 
5 hónapra.23 A rendfenntartó és a bűnügyi szféra emberei vélhetően azért 
kerültek bele a kérvénybe, mert a gyulai járás esküdtje már korábban jelezte 
azt a problémát, hogy a magas árak miatt a csendbiztos és a csendlegények 

16  Érkövy 1863. 3. 
17  A Hon 1863. augusztus 6. 178. sz. 1.
18  Száraz űrmérték, 1850-től 1 köböl általánosan 122,96 l-t vagy 92,22 kg-ot jelentett. Bogdán 

1991. 606.
19  Papp 1971. 92.
20  Zsoldos 1979. 234.
21  Kis János 1861. december 20. − 1864. június 15. között megszakításokkal töltötte be e tisztsé-

get. Betegeskedése miatt 1863. december 25. − 1864. február 4. között, valamint 1864. június 6-tól 
Weinzierl Zsigmond helyettesítette. Héjja 2002. 126−127., 216.

22  Tiszti névtár 1863. 53−54.
23  Kis János főispáni helytartó levele a Magyar Királyi Helytartótanácshoz (Gyula, 1863. június 20.).  

BéML IV−B−251−a.  5. doboz. 535/1863. 
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élelem helyett takarmányra költik fizetésüket.24 Ennél súlyosabb helyzetben 
volt Benkovits Sámuel várnagy,25 aki a főispáni helytartóhoz írt levelében 
valamilyen „csekely, hivatalszolga, segedhivatalszolgai vagy akármi […] 
űresedésben lévő” állást kért, különben igen nagy éhségnek van kitéve.26

Benkovits várnagy esete nem volt egyedi, ugyanis a Tisza-völgy vízi 
munkálatainak megszűnésével Békés, Csanád, Csongrád vármegyék, 
valamint a jászkun kerület 129 ezer földmunkása közül 114 700 vált munka- 
és keresetnélkülivé.27 Békés megyére vonatkozóan a már említett szolgabírói 
kimutatások közlik a kereset nélküliek számát, vagyis összesen 49 233 főt. Érdekes 
paradoxon, hogy a főispáni helytartónak a Helytartótanácshoz július 16-án 
felterjesztett kimutatásában, szintén a szolgabírói statisztikákra hivatkozva, 
44 996 fő szerepel munkanélküliként.28 A két adatsorban a szeghalmi járás 
adatai térnek el jelentősen, ennek oka vélhetően az volt, hogy Kis Jánoshoz 
a szeghalmi járás adatairól egy nem végleges táblázat jutott el. E számból levonva 
a magát ellátni képes 300 főt, valamint hozzáadva az összes munkanélküli 1/3-át 
kitevő szegényparasztságot és a falusi mesterembereket, 65 244-et vagy 59 594-et 
kapunk, vagyis kb. 59−65 ezer közé tehető a közmunkára várók száma,29 és ez 
a vármegye kb. 180 ezer fős lakosságának30 1/3-át jelentette. 

A társadalmi problémák elmélyülése

Július folyamán Abonyi István javasolta, Orosháza községi elöljárósága és 
a Békés Megyei Gazdasági Egyesület pedig kérvényezte a felsőbb szervektől 
a  közmunkák mielőbbi megindítását.31 Augusztus közepén a főispáni 
helytartó figyelmeztette a Helytartótanácsot, hogy „ha ezen az éhség 
miatt elkeseredett néposztály a segélyrei várakozást megúnja […] [akkor] 

24  A gyulai járás esküdtjének [Soltész Gézának] levele Kis János főispáni helytartóhoz (Gyula, 
1863. június 9.). BéML IV−B−251−a. 4. doboz. 480/1863. 

25  A tiszti névtár szerint Szilágyi László volt a várnagy 1863 elején, Benkovitsot vélhetően a tavaszi 
tisztújító közgyűlésen választhatták meg. Vö. Tiszti névtár 1863. 54.

26  Benkovits Sámuel várnagy levele Kis János főispáni helytartóhoz (Mezőberény, 1863. július 18.).  
BéML IV−B−251−a. 5. doboz. 662/1863. 

27  Ihrig 1973. 117; Károlyi 1963. 126.
28  Dénes 1959. 78−79; Szabó 1988. 291.
29  Összehasonlításként, Kisújszálláson 26 321 fő várt közmunkára. Zsoldos 1979. 240.  
30  Kimutatás az 1863. évi aszály által a Tisza-vidéki megyék területén okozott károkról (Buda, 

1863. augusztus 5.). MOL D189. Acclusa. 407. doboz. No. 11/1863. 13 767/1863.
31  Dénes 1959. 79. 
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az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető kitörésekben fogja nyilvánitani 
keseredettségét…”.32 A  levelek azonban nem vezettek célra egyhamar, mert 
a közmunkák csak későn (ősszel) indultak meg. 

A munkanélküli ínségesek körében – mint választható lehetőség − bizonyára 
felmerült a kivándorlás ötlete. A gondolat nem volt ismeretlen, ugyanis az erdélyi 
éhínség idején, 1813−14-ben, 14 554 személy élt ezzel a lehetőséggel.33 1863-ban 
tömeges kivándorlásról nem tudunk, annyi azonban bizonyos az iratok alapján, 
hogy nyújtottak be néhány egyéni elvándorlási kérelmet Kis János főispáni 
helytartóhoz. Továbbá feltételezhetően eljutott hozzájuk azon, Tóth Urbán vezette 
kiskunfélegyházi lakosok augusztus végi − szeptember eleji szervezkedése, akik 
a bukaresti hercegség levele alapján a Duna-fejedelemségekbe szándékoztak 
kivándorolni és ott letelepedni. A levél földet, állatot, szerszámokat és aranyat 
kínált a letelepedőknek, vagyis épp elég volt ahhoz, hogy a kivándorlók listájára 
feliratkozó 1114 személy, köztük Csongrád megyeiek is, önámítása kezdetét 
vegye (Békés megyei csatlakozókról nem tudunk). Az önámítás annak ellenére is 
folytatódott, hogy a lakosok által a Helytartótanácshoz delegáltakat34 Hrabovszky 
Zsigmond tanácsos azzal bocsátotta el, hogy a levél hamis.35 A „népámítás” ügye 
megrémítette a Helytartótanácsot, ügynököket sejtettek (hiábavalóan) a háttérben. 
Bánkiné valószínűsíthetően nem ismerte teljességében a Helytartótanácsnál 
lezajlott eseményeket, különben utalt volna a helytartó rendeleteire. Pálffy Móric 
királyi helytartó36 már augusztus 27-én kérte a főispáni helytartókat a lakosság 
megnyugtatására, később pedig több megyének − köztük Békésnek − küldött 
levelében a hasonló jellegű izgatásokra szigorú elbánást helyezett kilátásba.37 

A kivándorlás ötlete mellett egy súlyosabb kategóriába sorolható jelenség, 
a deviáns magatartásforma is megjelent. A politikus Eötvös József Orosházával 
kapcsolatban három öngyilkossági esetet és egy mérgezést jegyzett fel napló-

32  Dénes 1959. 81. 
33  Teleki 1862. 318.
34  A küldöttek számát és nevét illetően eltérőek az adatok. Bánkiné 2 küldöttet, Görög Lőrincet 

és Andró Mihályt, míg a helytartótanácsi rendelethez mellékelt kihallgatási irat 3 személyt − Toldi 
Istvánt, Tóth Urbánt és Andró Mihályt − említ. Vö. Bánkiné 1989. 22. és Távirati jelentés az ínség 
miatti kivándorlási kísérlet tárgyában. MOL D191. IV/K. 332. doboz. 12 725/1863. 

35  Bánkiné 1989. 21−23.
36  Gr. Pálffy Móric altábornagyot 1861. november 5-én nevezte ki az uralkodó Magyarország 

királyi helytartójává, tisztségét 1865. július 18-ig töltötte be. Sashegyi 1965. 92., 114.
37  Gr. Pálffy Móric királyi helytartó levele több megye főispáni helytartójához (Buda, 1863. 

szeptember 8.). MOL D191. IV/K. 332. doboz. 12 725/1863. 
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jában.38 Szenttornyán saját maga tapasztalhatta meg a társadalmi krízis egyik 
jelét, amikor bérbe adandó pusztájának felmérésekor két helyen a lopás nyomait 
fedezte fel.39 Békésen, a Szent Mihály-napi vásár idején civódó parasztlegényről 
számolt be az egyik lap.40 

A deviancia szélsőséges megnyilvánulásának számítottak az 1863-ban, 
Békéscsabán és Orosházán lejátszódó népzendülések vagy éhséglázadások.41 Maga 
az esemény nem számított ismeretlennek, hiszen hasonló jellegű mozgolódás történt 
az 1794−95. évi aszály és éhínség idején, Békéscsabán,42 valamint az 1846−47-es 
ínség idején a megye több településén.43 Békéscsabán, 1863. november 15-én – 
az ínség okozta kritikus helyzet miatt – Lázár Imre szolgabíró a községi elöljáróság 
újraválasztása mellett döntött. Lázár Imre és szűk köre Such Józsefet választotta meg 
bírónak Hrabovszky Mihállyal, a Zsibrita János vezette zsellérek jelöltjével szemben. 
Az esemény politikai válsághelyzetet idézett elő: a zsellérek megakadályozták Such 
eskütételét, megszerezték a városháza kulcsát és a hajdú kardját, továbbá a szolgabírót 
új választásra próbálták kényszeríteni. A csendőrség azonban közbelépett, és elfogta 
a megmozdulás szervezőit. Másnap 700−800 zsellér újra próbálkozott: körbevették 
a csendőrséget, és az elfogottak szabadon bocsátását követelték, de a csendőrök 
átvitték az elfogottakat a gyulai börtönbe. Az ügy kivizsgálására a főispáni helytartó 
bizottságot küldött ki. A résztvevők előbb a nagyváradi katonai törvényszék elé 
kerültek, majd 1864 áprilisában uralkodói kegyelemben részesültek.44 Orosházán, 
november 16-án a Tisza-szabályozási munkálatokhoz nem jelentkezett, utcán 
csoportosuló 200 ínséges Brudkovszky György szolgabírótól követelt kenyeret. 
Ennek hatására Brudkovszky mielőbbi intézkedéseket kért Kistől: a csendőrség 
és egy század gyalog katonaság jelenlétét, valamint a közmunkák megindítását.45 
December 1-jén már durvább eszközökhöz folyamodtak a napszámosok: 
a községházánál fenyegetőzve búza kiosztását követelték, a községi elöljáróságot 
megtámadták, a kirendelt csendőröket pedig megütötték.46 

38  Lukinich 1941. 41.
39  Lukinich 1941. 73−74.
40  Magyar Sajtó 1863. szeptember 30. 223. sz. 915. 
41  Dénes 1959. 83−84, 87−88.
42  Erdmann 1991. 120.
43  Erdmann 1991. 125. 
44  Szabó 1988. 291−293.
45  Az orosházi járás szolgabírájának, Brudkovszky Györgynek levele Kis János főispáni helytartóhoz 

(Békéscsaba, 1863. november 17.). BéML IV−B−251−a. 6. doboz. 1129/1863; Dénes 1959. 84. 
46  Dénes 1959. 87−88. 
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A tárgyalt megmozdulások kérdését tágabb kontextusban vizsgálva, láthatjuk, 
hogy az 1890-es éveket megelőző 3−4 évtizedben, a későbbi Viharsarok 
megyéiben − így Békésben is – számos helyi indíttatású, búvópatakokhoz 
hasonlítható érdekvédelmi harc fűződik a művelt, öntudatos napszámosok és 
a szegényparasztok társadalmi rétegéhez. E harcok népvezérek47 vezetésével, 
a községi elöljáróságok és a presbitériumok választásain, főként a birtokosokkal 
és az őket támogató hatóságokkal szembeni jogok kivívására irányultak, és mint 
ilyenek, a későbbi agrárszocialista megmozdulások előképeinek tekinthetők. 
E folyamatba illeszkednek az 1863. évi békéscsabai és orosházi népzendülések 
eseményei.48

Az éhínségtől a halálig – a demográfiai mutatók megváltozása

A szükséghelyzet és a megélhetési nehézségek minden társadalmi réteget 
érintettek, „végigkísérték” az aszály időszakát. Teleki már 1862-ben 
megfogalmazta, hogy „az átmenet a szükségből az inségre lassanként történik, 
de az inségtől az éhhalált csak egy lépés választja el”.49 Az éhínség eleinte egy-egy 
település (pl. Bánfalva)50 szintjén jelentkezett, majd egyre többeket érintett, és 
gyorsan éhhalálhoz vezetett. Hazánkban utoljára tömeges éhhalált (12−13 ezer 
fő)51 az 1814−17-es erdélyi éhínség okozott.52 1863−64-ben, országos szinten 
szórványos jelleggel, Békés megyében relatíve többen váltak az éhhalál áldozataivá.  
Az éhenhalással küzdő bánfalvai vagyontalanok 1863 júniusában a főispáni 
helytartótól kértek segélyt. Kis János a megyei tartalék pénztárból 200 Ft-
ot adományozott kölcsön formájában az orosházi járás szolgabírójának, aki 
az összegen 33 köböl árpát és tengerit vásárolt a szegényeknek.53 

Az éhínség következtében legyengülteket különböző betegségek támadták meg: 
télen – akárcsak az 1794−95. évi éhínség idején54 – a sülly (skorbut) pusztított 

47  A népvezérek közé tartozott pl. Zsibrita János, Kertész György és Somlyai Gábor. Szabó 
1986. 68−69.

48  Szabó 1986. 65−69.
49  Teleki 1862. 336.
50  Vasárnapi Ujság 1863. augusztus 2. 31. sz. 278.
51  Teleki 1862. 325.
52  Kósa 2003. 248−249; Kósa 2004. 91; Kósa 2009. 242. 
53  Kis János főispáni helytartó levele a Magyar Királyi Helytartótanácshoz (Gyula, 1863. június 28.).  

BéML IV−B−251−b. 29. doboz. 2615/1863. 
54  Erdmann 1991. 120.
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Békéscsabán,55 Gyulán56 és Szeghalmon,57 továbbá az ország más településein 
(pl. Kisújszálláson58 és Makón59). Tavasszal Vésztőn a gyermekeket a kanyaró, 
a középkorúakat a tüdőlob, a tüdőhurut és a hagymáz (tífusz), a szegényeket 
pedig szintén a skorbut gyengítette. 99 skorbutos beteg állt kezelés alatt, közülük 
hárman haltak meg.60 

Az éhínség éhhalált okozott, ez pedig növelte a halálozási számot, ami hosz-
szú távon a demográfiai mutatók (születések, házasságkötések és halálozások) 
megváltozásához vezetett. A 22 Békés megyei település demográfiai mutatóit − 
megyei szinten − egy olyan tízéves ciklusban (1859 és 1868 között) vizsgáltam, 
amelynek középső két éve 1863−64, tehát éppen az aszály ideje.61 A születési 
adatokat vizsgálva, láthatjuk, hogy 1864-ben, tehát az aszály kezdetétől számí-
tott terhességnyi (nagyjából 9 hónapnyi) időt követően esett vissza jelentősen 
a születések száma a korábbi 9300 fölöttiről 7938-ra. Az 1864-et követő évek-
ben 1867-ben van még egy kisebb megtorpanás 9107 születéssel, ez vélhetően 
az 1866. évi kisebb aszálynak köszönhető.62 A házasságkötések esetén az 1863-as 
(1382 fővel) és az 1864-es (1662 fővel) év egyaránt alacsony. Nyilvánvalóan a ter-
mény- és pénzhiány, illetve a mulatozási kedv csökkenése az oka a házasságok 
elhalasztásának. Ezt megelőzően 1859-ben kötöttek még kevesen házasságot, 
1864 után már két-háromezres számokat láthatunk.63 A halálozási szám mind 
1863-ban (9407 fő), mind 1864-ben (9148 fő) nagyon magas, ezt sem a korábbi, 
és (1867 kivételével) a későbbi évek sem tudták megközelíteni.64 

Amennyiben 1859 és 1868 között, 10 év átlagát tekintve vizsgáljuk az egyes 
demográfiai mutatókat, akkor megállapíthatjuk, hogy a születések száma 
átlagban 9770, tehát 1864-ben a születési hiány 1832 volt, a házasságkötések 

55  Szabó 1988. 291.
56  Scherer 1938. 152.
57  Kimutatás a süllybetegek részére kiosztott ecet és szalonna mennyiségéről (Szeghalom, 1864. 

augusztus 15.). BéML IV−B−255. 4. doboz. Szeghalom ínségbizottmánya. 10/1864.  
58  Zsoldos 1979. 238. 
59  Sipos 2001. 15. 
60  Kimutatás a vésztői ínségesek számára kiosztott gyógyszerekről és az előforduló betegségekről 

(Vésztő, 1864. június 24.). BéML IV−B−255. 1. doboz. A Békés megyei központi bizottmány válogatott 
iratai. 48/1864.  

61  Vö. 1. sz. melléklet. Klinger 1980. 28−35, 36−43, 44−51 és Klinger 1984. 124−125, 132−133, 
140−141 adatai alapján.

62  Klinger 1980. 28−35; Klinger 1984. 124−125. 
63  Klinger 1980. 36−43; Klinger 1984. 132−133. 
64  Klinger 1980. 44−51; Klinger 1984. 140−141. 
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száma átlagban 2252, ez 1863-ban 870-nel, 1864-ben már csak 590-nel esett 
vissza, míg a halálozások átlaga 7812, amely 1863-ban 1595, a következő évben 
pedig 1336 halálozási többletet jelentett.65

Az ínségbizottmányok tevékenysége

A gazdasági és társadalmi értékveszteség megkövetelte a helyi kormányzat 
beavatkozását. Június 19-én megalakult az állandó bizottmány, majd június 
28-án főispáni helytartói határozat rendelte el a települési ínségbizottmányok 
felállítását. Ezek mellett a levéltári iratok említenek egy gyulai székhelyű 
központi bizottmányt, amelyről csekély iratanyaga miatt, nincsenek további 
információink, de elképzelhető, hogy azonos volt az állandó bizottmánnyal.66 

A települési ínségbizottmányok száma bizonytalan, ugyanis egyes bizottmányok 
anyaga megsemmisült, eltűnt vagy lappang. Kis János ugyan a megye összes, tehát 
mind a 22 településére vonatkoztatta levelét, ám az iratanyagot leíró segédlet 
24 bizottmányt említ.67 Nem tudjuk, hogy honnan feltételezte az illető ezt a számot, 
elképzelhető, hogy néhány pusztának külön bizottmánya volt, esetleg 23 településről 
tudott, és ehhez adta még hozzá az állandó bizottmányt. Ma 11 ínségbizottmány 
(Orosháza, Gyula, Békés, Szarvas, Öcsöd, Kétegyháza, Köröstarcsa, Szeghalom, 
Szentandrás, Vésztő és Gyoma) több-kevesebb iratanyagát őrzi a Békés Megyei 
Levéltár.68 A gyomai ínségbizottmány első ülésének jegyzőkönyvéből tudjuk, 
hogy a 25 fős bizottmány tagjai közé a településen jelen lévő felekezetek lelkészei, 
az uradalmi tiszttartó, a település néhány lakosa, az elöljáróság részéről pedig 
a bíró, az esküdtek és a jegyző tartoztak.69 A levéltári iratokból kitűnik, hogy a többi 
bizottmány tagjai is a település köztiszteletben álló személyiségei közül kerültek ki. 

Az ínségbizottmányokhoz ínségsegélyező pénztárak tartoztak, élükön 
pénztáros állt, aki a bizottmány bevételeiről és kiadásairól ínségnaplót 
vezetett, valamint erről ínségügyi számadást (az ínségnapló részletes 

65  Klinger 1980. 28−35, 36−43, 44−51 és Klinger 1984. 124−125, 132−133, 140−141 adatai 
alapján számolva.   

66  Vö. BéML IV−B−255. 1. doboz. A Békés megyei központi bizottmány válogatott iratai.
67  Kereskényiné 2008. 60.
68  Gyomával kapcsolatban egy irat található a főispáni helytartói fondban, a többi bizottmány 

anyagát az ínségbizottmányi fond tartalmazza. 
69  A gyomai ínségbizottmány első ülésének jegyzőkönyve (Gyoma, 1863. július 15.). BéML 

IV−B−251−a. 5. doboz. 665/1863.
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kivonata) készített.70 Orosháza mintaszerű és precíz, 1863. június 12. − 1864. 
július 30. között vezetett ínségnaplója lehetőséget ad a bevételek és a kiadások 
elemzésére.71 A bevételek alapján rekonstruálhatjuk az adományozókat 
és a  könyöradományok típusát, továbbá képet alkothatunk a segélyek 
mértékéről.72 A bevételek döntő többsége (86,7%) a Magyar Földhitel 
Intézettől kapott 18 ezer Ft és az államtól kapott 9  ezer Ft kölcsönből, 
kisebb része országos, községi és egyéb könyöradományokból származott. 
A társadalmi szolidaritás bizonyítéka, hogy olyan köztiszteletben álló 
magánszemélyek küldtek pénzt Orosházának, mint Karolina Augusta egykori 
osztrák császárné, Székács József evangélikus szuperintendens vagy Péterfalvi 
Szathmáry Károly nagyenyedi tanár, továbbá ezekhez járultak hozzá egy 
svájci magánszemély adományai. A Magyar Gazdaasszonyok Egylete mint 
szervezet, valamint a jótékony célú társadalmi rendezvények (a pesti ínségi 
bazár, a Nemzeti Színház előadásai és a bécsi magyar úrhölgyek kiállítása) 
felajánlásaiból is részesült a település. A kiadásokból arra következtethetünk, 
hogy egyrészt milyen típusú segélyre volt a legnagyobb szükség, másrészt 
milyen szükség- és bérkifizetések történtek.73 A kiadások felét vetőmag 
vásárlása tette ki, kb. negyedét segélypénz, ami a kiosztott államkölcsön 
miatt volt magas. Nagy mennyiségű élelmiszert vásároltak, ennek több mint 
fele kenyér volt. Az egyéb költségek közé tartozott a kölcsön törlesztése, 
ruha vásárlása és az ínségi konyha eszközeinek beszerzése. Csekély kiadást 
jelentettek a közlekedés költségei és a közmunkákért fizetett napidíjak.

Az ínségbizottmányok számára általánosságban az egyik legfőbb kiadási tételt 
az egyes élelmiszerek, illetve a települések ínségi konyháin főzött levesadagok 
képezték, amelyek jelentősen hozzájárultak az éhínség felszámolásához. 
1864 tavaszán Szarvason 57 959 adag,74 Orosházán 35 220 adag75 levest 

70  Orosháza, Szarvas, Békés, Vésztő, Szentandrás, Kétegyháza és Szeghalom ínségüggyel kapcso-
latos naplója vagy számadása maradt fenn.

71  Orosháza ínségügyi naplója (1863−64). BéML IV−B−255. 1. doboz. Orosháza ínségbizott-
mánya. sz. n.

72  2. sz. melléklet. Orosháza ínségügyi naplója (1863−64). BéML IV−B−255. 1. doboz. Orosháza 
ínségbizottmánya. sz. n.

73  3. sz. melléklet. Orosháza ínségügyi naplója (1863−64). BéML IV−B−255. 1. doboz. Orosháza 
ínségbizottmánya. sz. n. 

74  Az ínségbizottmány által a helyi ínségesek számára főzetett leves (Szarvas, 1864. június 16.).  
BéML IV−B−255. 3. doboz. Szarvas ínségbizottmánya. 43/1864.

75  Az ínségi konyhán kiosztott levesrészletek jegyzéke (1864). BéML IV−B−255. 1. doboz. 
Orosháza ínségbizottmánya. sz. n.
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osztottak szét, Gyulán pedig 170 fő részesült 1 icce76 levesben.77 Vésztőn,78 
Békésen79 és Orosházán80 a nagy mennyiségű kenyéradagok, Szeghalmon 
az ecet és a szalonna81 járultak hozzá a skorbutos betegek gyógyulásához.  
A vésztői betegek számára kiszolgált gyógyszerek a községi orvos szerint 40 Ft 
36 kr.-t tettek ki.82 Egy Szeghalomról fennmaradt számla pedig a szegényeknek 
kiszolgált orvosi szereket (pl. tea, főzetek, kenőcsök stb.) tartalmazta 30 Ft 79 kr. 
értékben.83

A munkanélküliség problémájának részleges megoldása: a közmunkák

Békés megyében csak 1863 őszén indultak meg az ínségesek számára 
keresetet és megélhetést biztosító közmunkák, amiktől a munkanélküliség 
felszámolását várták. A Helytartótanács közmunkák céljára a megyének 
augusztus 22-én 100  ezer Ft-ot utalványozott. Az Országos Építészeti 
Igazgatóság engedélye alapján, szeptember 1-től indultak meg a Szentes−
Orosháza országos útvonal Csongrád megye határszéle és Orosháza közötti 
szakaszán a földmunkálatok.84

A vasútépítési földmunkák megkezdésére a Helytartótanács október 23-án 
adta meg az engedélyt az alföld−fiumei vasútvonal Békéscsaba−Szeged−
Szabadka közötti szakaszán. A vasútépítés ügyét a megyében br. Eötvös 
József és Trefort Ágoston karolták fel, ők irányították a Békéscsaba−
Hódmezővásárhely közötti szakaszt. A csabai munkásokat Radnics Imre, 

76  Száraz űrmérték, 1 icce átlagosan 0,8−1,3 l vagy 0,6−1 kg közöttinek feleltethető meg. Bogdán 
1991. 605.

77  Scherer 1938. 152. 
78  Napló a Vésztő községbeli munkatehetetlenek számára kiosztott kenyérről (1864). BéML 

IV−B−255. 4. doboz. Vésztő ínségbizottmánya. 2/1864. 
79  Havi kimutatások a békési ínségbizottmány által kiosztott kenyérrészletekről (1863−64). BéML 

IV−B−255. 2. doboz. Békés ínségbizottmánya. sz. n.
80  Napló az ínségesek élelmezésére, ápolására kiosztott cikkek kiadásáról, 2. füzet (1864). BéML 

IV−B−255. 1. doboz. Orosháza ínségbizottmánya. sz. n.
81  Kimutatás a süllybetegek részére kiosztott ecet és szalonna mennyiségéről (Szeghalom, 1864. 

augusztus 15.). BéML IV−B−255. 4. doboz. Szeghalom ínségbizottmánya. 10/1864. 
82  Kimutatás a vésztői ínségesek számára kiosztott gyógyszerekről és az előforduló betegségekről 

(Vésztő, 1864. június 24.). BéML IV−B−255. 1. doboz. A Békés megyei központi bizottmány válogatott 
iratai. 48/1864.  

83  Számla a szeghalmi ínségesek számára kiszolgált orvosi szerekről (Szeghalom, 1864. július 25.). 
BéML IV−B−255. 1. doboz. A Békés megyei központi bizottmány válogatott iratai. 31/1864.

84  Dénes 1959. 82. 
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az orosháziakat Boros Béni vasúti mérnök igazította el. A nem megfelelő 
előmunkálatok miatt a munka eredeti, november 24-i kezdését december 
1-jére halasztották. Ennek híre viszont nem jutott el azon 200 orosházi 
napszámoshoz, akik 24-én (hiábavalóan) indultak el dolgozni. A csabai 
szakaszon viszont megkezdték a munkálatokat. November−december 
folyamán az orosházi járásbeliek száma 340-ről 800-ra nőtt, míg a csabaiaké 
350−418 között mozgott, bérük 45 kr. volt. A föld befagyása miatt azonban 
1864. január 7. és március 7. között szünetelt a munka, ezt követően pedig 
1350 munkással folytatódott a július 16-i végső beszüntetésig.85 

November elején ugyan megindultak a vízszabályozási munkák, de 
nem tartottak sokáig. A tiszai töltésépítésben mintegy 2000, a Körösök és 
a Berettyó szabályozásában több mint 1000 Békés megyei földmunkás vett 
részt. A Tiszához kerülők közül a kedvezőtlen körülmények miatt sokan 
visszatértek lakóhelyükre.86 Jelentős szerepet játszott a vízszabályozási mun-
kálatokban a Hosszúfoki Körös-szabályozási Társulat és pénztárnoka, Bodoki 
Károly vízszabályozási főmérnök. A társulat keretein belül a Fekete-, majd 
Kettős-Körös mentén, Doboz, Békés és Köröstarcsa településeken köbölen-
ként 80 kr.-ért gátépítési munkákat folytattak. További elképzeléseikről is 
tudunk: a Sebes- és Hármas-Körösöknél átmetszéseket, továbbá a Kettős- 
és Hármas-Körös bal parti töltéseinek kiépítését, valamint a Hosszúfoki-
csatorna végére zsilip készítését tervezték.87 

Az ínségbizottmányok 1864. július és augusztus folyamán szüntették be 
tevékenységüket, ez elméletileg az aszály végét jelentette,88 így a pénztárnokok 
befejezték az ínségnapló vezetését.89 Emellett további feladatuk volt, hogy 
az ínségnaplók alapján számadást készítsenek a bizottmányi bevételekről és 
kiadásokról. E számadást később Hugyecz Pál főszámvevő és az e célra kijelölt 
gyulai albizottmány hagyta jóvá.90 

85  Szabó 1972. 206−207. 
86  Szabó 1972. 206.
87  Jegyzőkönyv a hosszúfoki Körös-szabályozási Társulat közgyűléséről (Békés, 1864. május 4.). 

BéML XV−23−2. 24/1864.
88  Csanád megyében az aszály hivatalosan 1863. szeptember 4-én „ért véget”. Sipos 2001. 21.
89  A bizottmányok tevékenysége azonban csak 1865 januárjában ért véget. Vö. Sipos 2001. 21. 
90  Vö. pl. Hugyecz Pál számvevő észrevételei Kétegyháza ínségügyi számadásáról. (Gyula, 

1864. szeptember 25.). BéML IV−B−255. 4. doboz. Kétegyháza ínségbizottmánya. 583/1864.   
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Összefoglalás

Tanulmányomban a téma társadalomtörténeti aspektusát az egyre mélyülő 
társadalmi krízis elemeinek − drágaság, munkanélküliség, kivándorlás gon-
dolata és népzendülések − szemléltetésén keresztül, a korábbi hasonló jelle-
gű katasztrófákkal összehasonlítva mutattam be. Az éhínség és a nyomában 
fellépő éhhalál, valamint a különböző betegségek a demográfiai mutatók 
megváltozásának elemzését tették lehetővé. A természeti csapás okozta kár 
helyreállítását az országos kormányszervek és a Békés megyei települési ín-
ségbizottmányok intézkedésein (ínségnapló vezetése, élelmiszerek szétosztá-
sa, közmunkák megszervezése stb.) át érzékeltettem. Azon kérdés, hogy ez 
a helyi kormányzati válságkezelési stratégia mennyiben tekinthető hatékony-
nak, jelenlegi kutatások tárgyát képezi, ugyanis paradoxon áll fenn a jól doku-
mentált ínségbizottmányi iratanyag és Kis János főispáni helytartó tényleges 
tevékenysége között.
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BEVÉTELEK

kölcsön 35 968 Ft 16 kr. 86,7%
országos adomány 3510 Ft 16 kr. 8,5%
magánszemély 1151 Ft 71 kr. 2,76%
szervezet, rendezvény 641 Ft 80 kr. 1,54%
községi adomány 108 Ft 12 kr. 0,3%
egyéb 103 Ft 13 kr. 0,2%
összesen 41 483 Ft 8 kr. 100%

2. sz. melléklet. Orosháza ínségnaplója: bevételek (1863−1864)
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Sozialkrise und Krisenbewältigung bei Dürre
und Hungersnot in den Jahren 1863 und 1864

in der Békeser Gespanschaft

In den Jahren 1863 und 1864 litt Ungarn unter Dürre und Hungersnot, die 
sowohl auf das Wirtschaftsleben, als auch auf die Gesellschaft eine negative 
Auswirkung hatten. In der vorliegenden Studie versucht die Verfasserin − an-
hand von Unterlagen des Landesarchivs Békes (Békés Megyei Levéltár) und 
des Ungarischen Staatsarchivs (Magyar Országos Levéltár) − die sozialen Fol-
gen der Naturkatastrophe in Békes darzustellen. Verschiedene Faktoren wie 
Teuerung, Arbeitslosigkeit, die Idee der Auswanderung, sowie Volksaufruhre 
in Orosháza und Békéscsaba zeigten die Vertiefung der Sozialkrise. Die Wir-
kungen der Hungersnot und der sich dadurch ergebenen Krankheiten (vor 
allem der Skorbut) kommen in den Bevölkerungsstatistiken zum Ausdruck. 
Die Gespanschaftsverwaltung reagierte auf die sozialen Probleme so, dass ei-
nerseits lokale Hungersnotkommissionen in der Békeser Gespanschaft aufge-
stellt und andererseits öffentliche Arbeiten organisiert wurden.
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Nemzetiség és nyelvhasználat 
a nyíregyházi evangélikus népiskolákban 

és gimnáziumban 
1876–1910

Tanulmányom a nyíregyházi iskolák nemzetiségi megoszlásának 
és nyelvhasználatának problémakörével, valamint az asszimilációs 
törekvésekkel foglalkozik egy három és fél évtizedes intervallum adatait 
vizsgálva a  dualizmus korszakán belül. A vizsgálat kezdő időpontja 
1876, Nyíregyháza megyeszékhellyé válása, amely tényleges központi 
szerepkörének jogi elismeréseként értékelhető, ugyanakkor a város további 
fejlődésében is fontos szerepet játszott. A végét kutatástechnikai okokból 
az 1910. évi népszámlálás jelenti. Az elemzés döntően az elemi iskolai, illetve 
gimnáziumi diákok nyelvhasználatára vonatkozó adatokat tartalmazó iskolai 
iratokra támaszkodik. Nyíregyháza nemzetiségei közül a legjelentősebb 
a  gyakran „tirpáknak” emlegetett szlovák lakosság alkotta kisebbség volt 
a dualizmus korában. Tanulmányom az ő jelenlétükre fókuszál. A város újkori 
történetének egyik legjelentősebb eseménye az 1753-ban Károlyi Ferenc által 
kiadott pátens nyomán történő szlovák betelepülés volt. A „városalapítóként” 
számon tartott földesúr a török idők alatt elnéptelenedett földjeire 331 
evangélikus szlovák családot hívott Nyíregyházára. Ezen telepesek nagy 
része – mint például a 134 szarvasi család1 – az Alföldről érkezett, így 
a  magyar nyelv és kultúra nem volt számukra idegen.2 A város tehát 
feltámadt poraiból, ám a  nemzetiségi és felekezeti megoszlást ez igencsak 
megbolygatta. Az eredeti lakosság a becslések szerint 590 fő körül lehetett, ez 

1  Cservenyák−Mező 1987. 59–60.
2  Frisnyák 2003. 83.
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a betelepülő családokkal hamarosan 2485 főre duzzadt.3 Az új Nyíregyháza 
lakóinak többségét tehát a szlovákság alkotta.4

Mivel a „tirpákokat” munkájuk a művelhető földekhez kötötte, a város 
külterületén telepedtek le. Így ők alkották a Nyíregyháza belterülete körüli 
jellegzetes és sajátos bokortanyák lakosságát. Ez a népség falusias életmódot 
folytatott, ám az idősek közül sokan beköltöztek a városba, evangélikus 
nagytemplomuk közelébe.5

Az „elfalusított” bokortanyákon élő szlovákokról elmondható, hogy a várossal 
való kapcsolatuk a magyarokénál sokkal lazább volt. Ahogy Erdei Ferenc meg-
állapította, az 1753 után szlovákká lett település a XX. század derekára a magyar 
város és a szlovák tanyák egységévé vált.6 Ezért is célszerű a városi és tanyai ok-
tatásra vonatkozó adatokat külön kezelni és összevetni.

A Nyíregyházára érkező szlovákok sajátos nyelvet használtak, melyben 
a bibliai cseh nyelv és régi szlovák nyelvjárások keveredtek egymással, latin 
és magyar kifejezésekkel tarkítva. A XIX. században azonban egyre nagyobb 
teret nyert körükben az asszimiláció. Ennek fontos eszköze volt az oktatás, 
hiszen az egynyelvű szlovák elemi iskolák kétnyelvűvé, majd jórészt egynyelvű 
magyar iskolákká váltak.7 A középiskolák tanítási nyelve a vizsgált időszakban 
a magyar, így feltételezhető, hogy az ide járó diákok már jól beszéltek magyarul, 
tehát ha voltak köztük nem magyar származásúak, a népiskolai oktatás során 
elsajátították a továbbtanuláshoz szükséges kommunikációs képességeket magyar 
nyelven. Az asszimiláció a XIX. század második felében vált igazán erőteljessé. 
Frisnyák Sándor szerint ekkor a város szlovák jellege szinte teljesen eltűnt, ám 
a mentalitásbeli különbségek a lakosságon belül a mai napig érezhetőek.8

A dualizmus korában lejátszódó asszimiláció elsősorban a – tényleges vagy 
bevallott – nyelvhasználatot érintette látványosan, miközben a felekezeti megoszlás 
a források tanúsága szerint az eredeti állapotokhoz képest kevésbé módosult. 
Emiatt fontosnak tartom a nemzetiségi mellett a felekezeti megoszlást is szem 
előtt tartani, mind a város lakosságára, mind az iskolásokra vonatkoztatva. Mivel 
a betelepült szlovák népesség hagyományosan evangélikus volt, a Nyíregyházán 
működő iskolák közül az ágostai hitvallású iskolák adatai lehetnek a vizsgálat 

3  Hajnal 2003. 160.
4  Dienes 1931. 69.
5  Simkó 1909. 69.
6  Erdei 1971. 36−37.
7  Németh 1979. 351−353.
8  Frisnyák 2003. 82.
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szempontjából a legérdekesebbek. Természetesen nem tekinthető minden 
evangélikus a szlovák telepesek leszármazottjának, és a szlovák származásúak 
között is akadtak más vallásúak, de a két adat összevetése mindenképp tanulságos. 

Tanulmányom egyik forrásául az evangélikus elemi népiskolák iratanyaga 
szolgált. Az iskolákat vizsgálva két fontos szempont megfigyelését tűztem ki 
célul. Egyrészt a statisztikák segítségével feltérképezem a szlovák ajkú tanulók 
arányának alakulását és területi különbségeit, valamint rávilágítok a változások 
mögött meghúzódó lehetséges okokra. Másrészt a tanulókkal szemben támasztott 
vizsgakövetelmények ismertetésével körvonalazom az oktatás nyelvhasználatát, 
és az asszimilálásukra irányuló törekvéseit. A népiskolák mellett megvizsgálom 
a Nyíregyházi Ágostai Hitvallású Evangélikus Gimnázium tanulóinak iratanyaga 
alapján kirajzolódó képet is. 

A nyíregyházi ágostai hitvallású evangélikus iskolák

Az 1753-ban betelepült szlovák evangélikusok beköltözésük után 
legfontosabb feladatuknak az imaház felállítását és a „tót nyelven” való 
oktatás megszervezését tartották. A tanítás a katekizmust, olvasást, írást 
foglalta magába, további ismeretek átadásáról nincs információnk.9 Az iskola 
tanulóinak száma egyre növekedett, így oldaliskolák nyitására is sor került. 
A város különböző részein házakat béreltek vagy vettek a kezdő osztályok 
tanulóinak oktatására, hogy a kisebbek választhassanak otthonukhoz 
közelebb lévő iskolát, ahova télvíz idején könnyebben eljuthatnak.10

Az 1868. évi XXXVIII. törvény, amely a népoktatásról szól, kimondta, hogy 
a nemzetiségi tanulókat anyanyelvükön kell tanítani.11 Ennek köszönhetően 
egyre többen tanulhattak anyanyelvükön írt tankönyvekből.12 A tankönyvek 
mellett néhány esetben írástudó segéd, vagy kezdő segédtanító is igyekezett 
a tanító munkáját megkönnyíteni. A kisegítő munkaerő alkalmazása lehetőséget 
teremtett a párhuzamos, esetleg kétnyelvű tanításra.13 Az 1860-as években 
megindult iskolaalapítások következtében a második világháború kezdetéig 
minden tanyai gyermek lehetőséget kapott az alapfokú oktatásra.14

9  Siklós 2001. 11.
10  Mátis 1993. 37.
11  CIH 1836−1868. 449–469.
12  Mészáros−Németh−Pukánszky 2005. 308−310.
13  Mátis 1993. 49.
14  Siklós 2001. 16−18.
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A városban a templom környékén lévő iskolákat „központi” jelzővel illették. 
Már korábban is felmerült az igény egy nagy iskolaépület felépítésére e központi 
osztályok számára. Az evangélikus templommal szemben álló emeletes épület 
felszentelésére végül 1892. szeptember 17-én került sor, mely örömünnep volt 
a város polgársága számára.15 A tanév legjelentősebb eseményei a nyári nyilvános 
vizsgák voltak. A vizsga az evangélikus családokban nagy ünnep volt, különösen 
a bokortanyán élők életében, hiszen ilyenkor ünnepélyes hangulatban, az evan-
gélikus nagytemplomban meghallgathatták gyermekeik feleleteit.16

Az 1879. évi XVIII. törvény már a magyar nyelv tanításáról is rendelkezett, 
vagyis megkövetelte, hogy minden állampolgárnak biztosítsák a jogot arra, hogy 
elsajátíthassa az állam nyelvét. A törvény kimondta, hogy minden népiskolában 
fel kell venni a magyar nyelvet a kötelező tantárgyak közé.17 A XIX. század végé-
től pedig már alapvetően a magyar vált az oktatás nyelvévé. Mégis úgy tartották, 
hogy az evangélikus tanító boldogulása szempontjából hasznos, ha szlovákul is 
beszél. Ez még egyébként a XX. század első két évtizedében is szempont lehetett.18 
Az 1907. évi Lex Apponyi aztán világosan kimondta, hogy mindent meg kell 
tenni annak érdekében, hogy a nemzetiségek gyermekei elsajátítsák a magyar 
nyelvet. A törvény megkövetelte, hogy negyedik osztály végére a nem magyar 
tanítási nyelvű iskolák tanulói is ki tudják fejezni gondolataikat magyarul írás-
ban és élőszóban is.19 Az államnyelv iskolai oktatása tehát a vizsgált korszakban 
mind nagyobb politikai súlyt kapott.  

A jelenleg újra egyházi kézben lévő evangélikus gimnáziumot 1806-ban ala-
pították. A főként földműveléssel foglalkozó hívek belátták a magasabb szintű 
képzést nyújtó, úgynevezett professzori iskola létrehozásának szükségességét.20 
Az intézményt az evangélikus egyház tartotta fenn Nyíregyháza város támoga-
tásával. Az iskola az Entwurf szigorú követelményei miatti bezárását követően 
1861-ben nyitotta meg újra kapuit, ekkor már algimnáziumként. 1872-től kezdve 
egyre több évfolyamot indítottak, és végül az 1887/1888-as tanévre nyolcosztályos 
főgimnáziumi rangra emelkedett.21

15  Siklós 2001. 21–26.
16  Siklós 2001. 38.
17 CIH 1879−1880. 85−87. 
18  Siklós 2001. 41.
19  CIH 1907. 370–394.
20  A Nyíregyházi Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnázium negyvenkettedik értesítője 

az 1905/1906-ik évről. 1906. 3−4. 
21  Kuknyó−Sallai 1993. 562−565.
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Az iskolai iratok és feldolgozásuk ismertetése

Elemzésem alapjául a Nyíregyházi Ágostai Hitvallású Evangélikus Elemi 
Népiskola22 és a Nyíregyházi Ágostai Hitvallású Evangélikus Gimnázium ira-
tai23 szolgáltak. A vizsgált időintervallumon belül ötévenkénti időmetszetben 
vettem fel a tanulók nyelvi és felekezeti összetételét, és ezen adatokat egy adat-
bázisban rögzítettem. Az adatfelvétel 15024 tanulóra terjed ki. Az 1875/1876-os 
tanévvel indítva, végül az 1910/11-es tanévvel zárva nyolc-nyolc adatsor ke-
letkezett az iskolákról. Ezeket vetettem össze egymással, illetve a tízévenkénti 
országos és városi népszámlálási adatokkal. Az evangélikus népiskola tanyai 
iskoláinak anyagát külön kezelte, így lehetőségem nyílott a Nyíregyháza szélén 
kialakult bokortanyák rendszerét a nyelvi asszimiláció szempontjából külön 
elemezni. Az elemi iskolák és a gimnázium anyagának összevetése kulcsfontos-
ságú a továbbtanulási lehetőségek vizsgálatának szempontjából. Efféle összeha-
sonlítást csak egyetlen évfolyam diákjainál alkalmaztam, így a továbbtanulás 
kérdésének vizsgálati módszereit kidolgoztam, ám eredményeim bemutatását 
– további kutatások elvégzése után – egy későbbi munkában tervezem. 

Az anyakönyvek, naplók és értesítők gyakran a vizsgatárgyakat és a követel-
ményeket is rögzítették. Ebből az oktatás nyelvhasználatára, illetve ezen keresztül 
az asszimilációs törekvésekre, a tanulónkénti összeírásból – amely a jegyeket is 
tartalmazza – pedig a nyelvi és nemzetiségi megoszlásuk alakulására, esetleg 
az asszimiláció sikerességére is következtethetni lehet. Ennek a vizsgálatnak 
a középiskolában nincs értelme, hiszen itt a törvényi szabályozás szerint az ok-
tatás nyelve csak magyar lehetett.  

Fontos megjegyezni, hogy a források anyanyelvről, és nem nemzetiségről 
tesznek említést, így a „magyar ajkú”, „tót ajkú”, „német ajkú” kifejezéseket 
használták. Az iskolák tanulóinak anyanyelvi és felekezeti megoszlását meg-
vizsgáltam a nyíregyházi evangélikus diákság egészére vonatkoztatva, emellett 
városi és tanyasi iskolák szerinti bontásban is. Az 1910/1911-es napló megadta 
a tanulók által beszélt egyéb nyelvekre vonatkozó adatokat is.

A Nyíregyházi Ágostai Hitvallású Evangélikus Gimnázium anyakönyvei24 
sajnos nem nyújtanak olyan lehetőséget a nemzetiségi viszonyok vizsgálatá-
hoz, mint a népiskolai iratok. Rendelkezésre áll ugyanakkor egy másik forrás, 

22  Ág. H. Ev. Elemi Fiú Népiskola iratai. SzSzBML VIII. 233. d.
23  A Ny. Ev. Főgimn. értesítői 1877−1921. 
24  Nyíregyházi Ág. H. Ev. Kossuth Lajos Gimnázium iratai. SzSzBML VIII. 51.
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a gimnázium évente megjelenő értesítője, amely – az iskolai életre vonatkozó 
számos információ mellett – a tanulókról szóló statisztikákat is tartalmazott, 
többek között az anyanyelvre és a vallásra vonatkozó adatokat is. A nyolc általam 
vizsgált év közül az 1885/1886-os tanév statisztikája az első, amely az anyanyel-
ven kívül már a tanulók által beszélt egyéb nyelveket is rögzítette. Ez az adatsor 
a népiskolákhoz hasonlóan itt is fontos szerepet játszik.

Az asszimiláció folyamata 

Vizsgálatom középpontjában a nyelvi asszimiláció áll, amelynek egyik legha-
tékonyabb eszköze az oktatás volt.25 A népiskolák szerepe különösen megha-
tározó volt, hiszen azok a kisiskolások, akik esetleg egyáltalán nem beszéltek 
magyarul, itt négy vagy hat év alatt megtanulhattak olyan jól, hogy később 
akár tovább is tanulhattak, illetve elboldogultak magyar nyelvű környezet-
ben. Mivel a város ekkori egyetlen főgimnáziumának tanítási nyelve a ma-
gyar volt, a népiskolák stratégiája döntőnek számított abból a szempontból, 
hogy lehetnek-e a „tirpák” gyerekekből értelmiségiek. Persze ez nagyban füg-
gött a tanulók családi hátterétől is, de az iskolai nyelvhasználat jelenthette szá-
mukra az ugródeszkát a továbbtanulás felé. A gyerekek iskolai előmenetelét 
vizsgálva ugyanakkor képet alkothatunk a nyelvi asszimilációs folyamatról 
is. Ehhez elsőként a népiskolában tanított tantárgyakhoz tartozó vizsgaköve-
telményeket igyekeztem feltárni.

Az oktatás nyelve a vizsgakövetelmények alapján

A vizsgakövetelmények leírása hasznos információkat hordoz az ismeretellen-
őrzés nyelvéről. A számonkérést nyilvánvalóan az abban az évben tanultakhoz 
igazították, tehát a vizsgatárgyakat a tantárgyakkal azonosíthatjuk, míg a kö-
vetelményeket az év során tanultakhoz kapcsolhatjuk. A feljegyzések azonban 
sokszor nem egyértelműek, vagy hiányosak.

A forrás alapján feltételezhető, bár e téren még további kutatások szüksége-
sek, hogy a diákok anyanyelvüktől függetlenül magyar nyelvtant tanultak. Úgy 
tűnik, csak az olvasás és az imák esetében engedtek teret a szlovák nyelvnek.

A legkisebbek az említett tantárgyakon kívül első és második osztályos ko-
rukban részt vettek az úgynevezett beszéd- és értelemgyakorlaton is. A leírások 

25  Az asszimiláció különféle felfogásáról és megközelítéseiről a magyar történetírásban lásd Gyáni 
1993. 18–28.  



373Nemzetiség és nyelvhasználat a nyíregyházi evangélikus népiskolákban és gimnáziumban 

szerint az ehhez kapcsolódó vizsgán osztálytermi tárgyakat, élőlényeket kel-
lett megnevezni. Véleményem szerint ez a tantárgy a nem magyar anyanyelvű 
gyermekek számára kiemelt fontosságú volt, hiszen inkább nekik okozhatott 
nehézséget az alapvető tárgyak és élőlények magyar nyelven való megnevezése.

A korábbi keletkezésű anyakönyvek vizsgatárgyai közt az olvasást a kisebbek 
esetében legtöbbször így találjuk: „olvasás magyar s tót nyelven”. Ahol így jelölték 
a tárgyat, ott legtöbbször az imákhoz is hozzáfűzik a „magyarul és tótul” kifeje-
zést. A hit- és erkölcstan követelményei közt pár alkalommal szerepel a „káté és 
az evangélium magyar és tót nyelven” bejegyzés, többek közt a negyedik osztályos 
lányoknál és fiúknál 1881-ben.26

Az ilyen esetekben a forrás nem adja meg pontosan, hogy a magyar és tót 
nyelven való olvasást, imádkozást hogyan is kell érteni. Kétféle értelmezés jö-
het szóba. Vagy mindenki – anyanyelvétől függetlenül – részt vett a munkában 
akkor is, ha tótul, akkor is, ha magyarul zajlottak az események, vagy mindenki 
a saját anyanyelvén olvasott és imádkozott. Mindenesetre, ez esetben sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy az iskolai gyakorlatban minden tanuló ugyanattól 
a tanártól tanult, vélhetően együtt voltak minden órán, így az esetleges külön 
nyelvi foglalkozást is ezen keretek között kell elképzelnünk. 

A szlovák ajkúak minden valószínűség szerint részt vettek a magyar nyelvű 
olvasási órákon, hiszen más tárgyakat is magyarul kellett tanulniuk, mivel az ál-
lami oktatáspolitikának a minél gyorsabb asszimiláció elősegítése volt a célja.

A városban végbemenő nyelvi asszimiláció következtében egyre több nem-
zetiségi gyermek kezdte meg tanulmányait úgy, hogy már beszélt magyarul. 
Ám még 1910-ben is volt a tanulók között 21 csak szlovákul beszélő elsős.27 
Felvetődik a kérdés, hogy a csak szlovákul értő kisdiákok hogyan tanulhattak 
a magyar nyelven tartott órákon. A készségtárgyaknál talán nem okozott nagy 
problémát a nyelvi akadály, de már az elsősök is tanultak számtant, ahol már 
gondot jelenthetett, ha a tanuló nem értett magyarul.

Az egyes osztályokat és a tanéveket is össze lehet hasonlítani a szlovák nyelv 
említésének szempontjából. A leírásokat átnézve megfigyelhető a nemzetiségi 
nyelv szerepének folyamatos visszaszorulása. Két tendencia rajzolódik ki. 
Az egyik az anyanyelv térvesztését mutatja meg a nemzetiségi tanuló életében, 
a másik pedig az asszimiláció hosszabb távú sikereit.

26  A nyíregyházi ág. hitv. evang. elemi iskola összes osztályának anyakönyvi naplói az 1880/81-ik 
évről (Nyíregyháza, 1881. június). SzSzBML VIII. 233. d) 35.

27  A nyíregyházi ág. hitv. evang. tanyai elemi mindennapi iskola összes osztályának Előmeneteli 
és Mulasztási naplói az 1910/11-ik évről (Nyíregyháza, 1911. június). SzSzBML VIII. 233. d) 68.
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A tanuló asszimilációja

Az anyanyelv térvesztésének tendenciája a különböző évfolyamok összeve-
tésével válik nyilvánvalóvá. Míg az első és második osztályosoknál gyakran 
említik a szlovák nyelven való olvasást, imádkozást, esetleg éneklést, addig 
a felsőbb évfolyamokon ez egyre kevésbé jellemző. A harmadikosok és ne-
gyedikesek vizsgatárgyainál még elvétve megemlítik, de itt legtöbbször már 
a nyelv megjelölése nélkül szerepelnek a tantárgyak. Mindezek alapján való-
színűnek tartom a szlovák nyelv jelenlétét az oktatásban egészen a negyedik 
osztályig, ám úgy vélem, az előmenetellel egyre inkább visszaszorult a szerepe 
a tanuló életében.

Az ötödik, illetve hatodik osztályosoknál már szinte biztos, hogy nem volt 
szokás a szlovák nyelven való olvasás. Ők ugyanis már idegen nyelvként a né-
metet is tanulták, és az olvasásnál a „magyar s német nyelven” felirat szerepel, 
míg a szlovákot már egyetlen esetben sem említik. Eszerint úgy gondolom, 
hogy a nemzetiségi tanulók számára az anyanyelvnek ötödik osztálytól kezdve 
feltehetően már nem volt semmilyen szerepe a tanulásban.

A tanyai iskolák vizsgáinak leírására egyértelműen jellemzőbb a szlovák nyel-
ven való olvasás jelenléte, mint a városban. A tanyák iskoláinál az első évti-
zedben majdnem minden iskolában szerepel. Mivel itt az összes évfolyam egy 
teremben, egy tanító irányításával tanult, feltételezhető, hogy a tanyai tanulók 
a felsőbb osztályok végzésekor is sokkal több szlovák szót hallottak az órákon, 
mint városi társaik.

A magyar nyelv elsajátíttatásának sikeressége kihatott a tanuló további életére, 
hiszen ha jól megtanulta az államnyelvet, bekerülhetett a magyar tanítási nyelvű 
városi főgimnáziumba, és ez megnyithatta előtte az érettségihez és az értelmiségi 
pályához vezető utat. A kimutatásokból látható, hogy a gimnázium tanulói közt 
feltűntek olyan diákok, akiket „tót anyanyelvűeknek” jegyeztek be, igaz, nagyon 
kevesen voltak − a diákság 1%-át egyik vizsgált évben sem érték el.

Az asszimiláció évtizedeinek hatása az iskolai nyelvhasználatra

A megvizsgált népiskolai anyakönyvek közül az első kettőben (1875/1876, 
1880/1881) szinte minden tanyai iskolánál jelzik a szlovákul való olvasást. 
A  városban kevesebb helyen találkozunk ennek említésével, de még itt is 
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markánsan jelen van.28 Az ezt követő évek forrásai alapján megfigyelhető, hogy 
míg a tanyai kép változatlan, a városi iskolák sorra hagyják el a szlovák tanítási 
nyelvet.29 Ezek alapján lehetségesnek tartom, hogy az összesen csupán 28,52% 
szlovák anyanyelvű tanulóval rendelkező városi iskolákban megszűnt a szlovák 
iskolai használata, míg a tanyai iskolákban, ahol a tanulók 51,49%-a szlovák ajkú 
volt, továbbra is szerepe volt a nemzetiségiek anyanyelvének. A vizsgált időszak 
végére teljesen eltűntek a szlovák nyelv iskolai jelenlétére utaló feljegyzések.30 
Elképzelhető, hogy a nem magyar anyanyelvűek arányának csökkenésével, 
illetve a magyarul is beszélők arányának növekedésével feleslegesnek 
nyilvánították a kétnyelvű oktatást, és fokozatosan elhagyták.

Talán nem véletlen, hogy a gimnáziumi tanulók között ettől az időszaktól 
kezdve szerepelnek szlovák anyanyelvűek. Hiszen ha a népiskolák minimalizálták 
a szlovák nyelven való oktatást, a nemzetiségi gyerekek talán nagyobb motivációval 
sajátították el majdani gimnáziumuk tanítási nyelvét.

Nemzetiség és anyanyelv

A nyíregyházi szlovák lakosság számbeli alakulásának, nyelvhasználatának és 
asszimilációjának vizsgálatához fontos adalék az iskolások nemzetiségi ösz-
szetétele, a diákság anyanyelvének és nyelvhasználatának alakulása a kijelölt 
időszakban. Ennek megállapításához az iskolai adatsorok – minden esetleges 
hiányosságukkal és pontatlanságukkal együtt is – nagy segítséget nyújtanak. 

A vizsgált iskolai iratokban a nemzetiségre vonatkozóan nem, ám 
az anyanyelvre, illetve esetenként a beszélt nyelvekre vonatkozóan is találtam 
információt. Az anyanyelvi adatokból nem lehet következtetni egyértelműen 
a nemzetiségre, hiszen egyrészt egy személy felvállalt nemzeti hovatartozása 
és anyanyelve nem feltétlenül esik egybe, másrészt az anyanyelvi arányok 
vezetése a politikai-társadalmi erőviszonyok torzító befolyása alatt állt, amely 
az államnyelvet anyanyelvként beszélők arányát kívánta többnek feltüntetni.31 

28  A nyíregyházi ág. hitv. evang. elem iskola összes osztályának anyakönyvi naplói az 1875/76., illetve 
1880/81. évekről (Nyíregyháza, 1876. június, 1881. június). SzSzBML VIII. 233. d) 30., 35.

29  A nyíregyházi ág. hitv. evang. elem iskola összes osztályának anyakönyvi naplói az 1885/86. 
évről (Nyíregyháza, 1886. június). SzSzBML VIII. 233. d) 40.

30  A nyíregyházi ág. hitv. evang. elem iskola összes osztályának Előmeneteli és Mulasztási naplói 
az 1890/91., 1895/96. és 1900/1901. évekről (Nyíregyháza, 1891. június, 1896. június, 1901. június). 
SzSzBML VIII. 233. d) 45, 51, 56.

31  Karády 2001. 129−130.
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Esetünkben tehát a szlovák anyanyelvűként bejegyzettek számának gyors 
csökkenéséből nem kell feltétlenül a szlovákok teljes asszimilációjára 
következtetnünk. Az iskolai adatok torzító hatását lásd a később résztesebben is.

Az anyanyelvi adatok fokozatos eltűnése a népiskolai iratokból igencsak meg-
nehezíti a tisztánlátást. Míg az 1875/1876-os tanévben csupán a tanulók 10,5%-
ánál nem jelezték az anyanyelvet, az 1895/1896-os tanévben ez az arány elérte 
a 100%-ot, és nem is vezették az anyanyelvet egészen az 1910/1911-ig. Ebben 
az évben is csak az új rendszerű napló miatt jegyezték fel a tanulók anyanyelvét, 
hiszen a nyomtatott táblázatok minden iskolásnál az adat megadására késztet-
ték a tanítót. A népiskolai gyakorlattal szemben az evangélikus gimnáziumban 
pontosan nyilvántartották a diákok anyanyelvét. Ez az adat minden évben meg-
található a diákság egészére vonatkozóan az értesítőkben.

A szlovák anyanyelvűek

A népszámlálások adatai szerint a nyíregyházi szlovák anyanyelvű lakosság 
1881-ben még 35% fölötti volt32, ám 1910-re arányuk már alig haladta meg 
az 1%-ot33 (1. ábra). Harminc év alatt ez igencsak drasztikus fogyást jelent, 
gyakorlatilag teljes asszimilációként is értékelhető. A népiskolai adatok 
hasonlóan gyors ütemű elmagyarosodást jeleznek. 1876 és 1910 között 
60,69%-ról 2,88%-ra csökkent a szlovák ajkúak aránya (2. ábra).

1. ábra. A szlovák anyanyelvűek aránya a népszámlálási adatok alapján

32  Népszámlálás 1881.
33  Népszámlálás 1910. 
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2. ábra A nyíregyházi evangélikus népiskolák tanulóinak anyanyelvi megoszlása

A gimnáziumi adatoknál ez a folyamat nem figyelhető meg, hiszen a szlo-
vák anyanyelvűként bejegyzettek száma mindvégig 1% alatt ingadozott, sőt 
több olyan év is volt, amikor a feljegyzések szerint a gimnáziumot egy szlovák 
anyanyelvű diák sem látogatta. A beszélt nyelveket megvizsgálva ugyanakkor 
az látható, hogy 1885 és 1910 között a csak magyarul beszélők aránya 55,56%-
ról 87,3%-ra növekedett.

Ezen adatok alapján egy igen gyors és drasztikus nyelvi asszimiláció fel-
tételezhető. Ezt a képet azonban erősen árnyalja, hogy az evangélikus hitélet 
a hívek kérésére szigorúan szlovák, illetve kevert nyelvű maradt. Az előbbi főleg 
a bokortanyák lakosságát tömörítő gyülekezetben volt jellemző. Csak 1913-ban 
került sor az első tisztán magyar nyelven tartott istentiszteletre Nyíregyházán, 
de az evangélikus egyházi élet nyelve továbbra is kevert maradt.34 Ez arra hív-
ja fel a figyelmet, hogy az anyanyelvre vonatkozó feljegyzéseket fenntartással 
kell kezelni.

A tanyák viszonylagos elszigeteltsége azt eredményezte, hogy a szlovák anya-
nyelvű többség jobban megőrizte a nyelvét. Ez kimutatható az evangélikus nép-
iskola irataiból is. A kiválasztott tanévek mindegyikében a tanyai iskoláknál 
figyelhető meg a szlovák ajkúak nagyobb arányú jelenléte. Az 1875/1876-os 
iratok szerint a városban a tanulóknak kevesebb, mint a fele volt szlovák anya-
nyelvű, míg a tanyai iskolákban a diákok többségénél – 80%-nál – a „tótot” írták 
be anyanyelvnek. Az 1910/1911-es tanévben a városban már egyetlen szlovák 
nyelvű gyermeket sem tartottak számon, ám a tanyai iskolások közül még ekkor 
is majdnem 5% szerepelt szlovák ajkúként.

Az 1890-es évek elejére az evangélikus alapfokú tanintézmények teljesen el-
hagyták az anyanyelvi adatok vezetését. Ezen időszakig a városi és tanyai iskolák 

34  Takács 2008. 125−126.
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adatsoraiban is csökkent a szlovák anyanyelvű diákok aránya. Azonban míg a vá-
rosban ez együtt járt a magyar anyanyelvűek arányának emelkedésével, a tanyai 
adminisztrációban azt figyelhetjük meg, hogy a korábban szlovák anyanyelvű-
ként bejegyzett tanulók anyanyelvi adatait nem adták meg a későbbiekben. Tehát 
a tanyai iskolák esetében az „elmagyarosodás” kevésbé alátámasztható.

A szlovák anyanyelvűekként bejegyzettek arányának csökkenő tendenciája 
a nyelvi asszimiláció sikerességére, az „elmagyarosodásra” utal, ám nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a beírt adatok torzító tulajdonságait sem. Az utolsó 
időmetszet kiemelkedő fontosságú a vizsgálat során, mert ez a tanuló „anyanyelve” 
mellett az „egyéb beszélt nyelveket” is tartalmazza, amely Karády Viktor elmélete 
szerint kulcsfontosságú az asszimilálódó kisebbségek kutatásánál.35 Kovács I. 
Gábor megállapítása szerint pedig a kétnyelvűség a nyelvváltás előrejelzője, 
illetve utólagos bizonyítéka.36 

Ha valaki beszéli egy nemzetiség nyelvét, akkor feltehetően vagy az adott 
nemzetiségből származik, vagy az adott nemzetiséggel egy közösségben él, 
a családban, a szomszédságban ismerik és használják a nyelvet. Ez a beszélt 
nyelv az esetek többségében azonos lehet az egyén felmenőinek anyanyelvével. 
A szlovák ajkúak Nyíregyházán tapasztalt gyors ütemű fogyása arra enged 
következtetni, hogy esetükben a szlovák mint beszélt nyelv nemcsak az elődök, 
hanem az adott személy korábbiakban feljegyzett anyanyelvét is jelentik, amint 
erre az alábbiakban példát is láthatunk. 

Az „átmagyarosítások”

Karády Viktor a dualizmuskori középiskolai diákságon keresztül mutatta 
be, hogy a diákok gyakran magyar anyanyelvűekké váltak, sőt, sok esetben 
„tősgyökeres magyaroknak” tüntették fel őket azzal, hogy még a beszélt nyelvhez 
sem írták be nemzetiségük nyelvét, amely esetleg saját eredeti anyanyelvük is 
lehetett. Középiskolákról lévén szó, mindez a magyarok kultúrfölényét kívánta 
dokumentálni.37

A nyíregyházi evangélikus gimnázium vizsgálatakor efféle jelenséget közvet-
lenül nem lehet kimutatni, mivel csak osztályonkénti összesítő adatok állnak 
rendelkezésre az anyanyelvet illetően. Az ismertetett népiskolai források alapján 

35  Karády 2001.
36  Kovács 2008. 334.
37  Karády 2001. 131−132.
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azonban könnyedén hozható néhány példa az úgynevezett „átmagyarosításokra”. 
Mivel itt a kötelező népiskolai oktatásról van szó, nem mondható, hogy ez eset-
ben is a magyar kultúrfölényt hirdető adatsorok kialakítása lett volna a cél. Talán 
inkább a sikeres asszimilációt kívánták bizonyítani − amely többek közt az iskola 
„áldásos” tevékenységének volt köszönhető −, illetve a majdnem tisztán magyar 
anyanyelvű város és ország képét igyekeztek megfesteni.

Mivel az 1910/1911-es tanévtől vezetett naplók a leginformatívabbak az anya-
nyelv és a beszélt nyelvek szempontjából, érdemes összevetni a gyerekek két 
egymást követő tanévből származó személyes adatait. Az 1910/1911-es és 
1911/1912-es tanév adatsorai meglepő eltéréseket mutatnak.38„Anyanyelvvál-
tásokat” lehet észrevenni az Antal, Halmos és Sipos bokori iskola esetében is. 
Mindhárom intézményben megfigyelhető, hogy egyes gyerekek szlovák anya-
nyelvűekként kerültek be az iskolapadba, a következő évben pedig már szlovákul 
is beszélő magyar anyanyelvűekként szerepeltek.

Az első nyelv átminősítése a nem magyar ajkúak figyelmen kívül hagyását 
jelenti, ez a statisztikákban több esetben is 100%-ig magyar anyanyelvű 
diákságot eredményez. 

Az „átmagyarosítás” nyomaival nem csak a különböző évek adatsorait ösz-
szevetve találkozhatunk. Sokkal ritkább, ám szintén igen érdekes jelenség a már 
beírt adatok módosítása. Ez átírást, leragasztást, néhány esetben lekaparást jelent. 
Erre a legjobb példa a központi III/A. leányosztály 1910/1911-es tanévről készült 
előmeneteli és mulasztási naplója, amelyben nyolc diák lapján is előfordulnak 
módosított adatok. A módosítást a tanító úgy végezte el, hogy az eredeti feljegy-
zést leragasztotta egy papírcsíkkal, amelyre ráírta a megváltoztatott információt. 
Mind a nyolc tanuló esetében magyarra írták át szlovák anyanyelvüket.39

Ezzel az átírással az osztály minden tanulója magyar ajkúvá vált. Véleményem 
szerint itt nem elhanyagolható tényező, hogy a belterületi iskolákat tartalmazó 
kötetben csupán ebben az egy osztályban lettek volna nem magyar anyanyelvűek. 
Ez talán motiválhatta a tanítót vagy a felettesét az adatok módosítására.

A bemutatott példák alapján látható, hogy ha nem vesszük figyelembe 
a beszélt nyelvként feltüntetett adatokat, amelyek a tanuló eredeti vagy legalábbis 
felmenőinek anyanyelvére is utalhatnak, és pusztán az anyanyelvi adatokra 

38  A nyíregyházi ág. hitv. evang. tanyai elemi mindennapi iskola összes osztályának Előmeneteli 
és Mulasztási naplói az 1910/11-ik és az 1911/12-ik évről (Nyíregyháza, 1911. június, 1912. június). 
SzSzBML 233. d) 68., 70.

39  A nyíregyházi ág. hitv. evang. városi elemi mindennapi iskola összes osztályának Előmeneteli 
és Mulasztási naplói az 1910/11-ik évről (Nyíregyháza, 1911. június). SzSzBML 233. d) 67.
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támaszkodunk akkor – helytelenül – arra következtethetnénk, hogy a vizsgált 
időszak végére az osztályok nagy része majdnem színmagyar volt. 

A beszélt nyelvek

A népiskolai és gimnáziumi dokumentumok második nyelvre vonatkozó in-
formációi lehetővé tették, hogy az anyanyelvi adatoknak az előző években ta-
pasztalt megtévesztő elhagyása és a bemutatott „átmagyarosítások” ellenére 
ne tűnjenek el teljesen a szlovák származásúak a statisztikákból.

Ha a népiskoláknál az 1910/1911-es tanév beszélt nyelvi adatait is figyelembe 
vesszük, és a szlovákul beszélőkről feltételezzük, hogy – akár anyanyelvként, akár 
beszélt nyelvként tüntették fel a nyelvet nevük mellett – a szlovák lakossághoz tar-
toztak, és eredetileg mindegyiküknek a szlovák volt az első nyelve, az anyanyelvi 
adatok által megrajzolt rohamos gyorsaságú elmagyarosodás kérdésessé válik.

A feljegyzett anyanyelvi adatok ugyanis azt mutatják, hogy 1876 és 1910 között 
a szlovák nyelvű tanulók aránya több, mint 60%-ról 3% alá csökkent (2. ábra). 
A beszélt nyelvek segítségével azonban kimutatható, hogy 1910-ben a városi 
evangélikus népiskolák tanulóinak több, mint 20%-a, a tanyai tanulóknak pedig 
több, mint 80%-a beszélt szlovákul (3. ábra).

3. ábra. A nyíregyházi evangélikus népiskolák tanulóinak nyelvi megoszlása 1910/1911-ben
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Ugyan a szlovákul tudóknak csak egy kis része volt szlovák anyanyelvűként 
feltüntetve, a nemzetiségi nyelvet beszélő tanyai tanulók 80%-ot meghaladó 
aránya arra enged következtetni, hogy a bokortanyai evangélikus iskolákban 
mindenképpen szlovák többség állt fenn. Itt a gyermekek közel 5%-a szlovák 
anyanyelvűként szerepelt, 75,81% pedig – állítólagos – magyar anyanyelve 
mellett szlovákul is beszélt.

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a bemutatott harmincöt év folyamán 
a nyíregyházi bokortanyák evangélikusainak szlovák többsége stabil, 80% körüli 
volt. Ez azt is alátámasztja, hogy a településtípus viszonylagos elszigeteltsége 
a nemzetiségi nyelvet beszélők számára nyelvük hosszú távú megőrzését tette 
lehetővé. Ennek további bizonyítéka, hogy az itt tanulók 1,5%-a egyáltalán nem 
beszélt magyarul (3/b. ábra). Ők az elsősök közül kerültek ki. Ez azt sugallja, hogy 
a tanyai iskolákban még 1910-ben is lehetett nyelvi akadálya a kisgyermekek 
magyar nyelvű tanításnak.

A népiskoláknak, mint az a fentiekből is látszik, igen komoly szerepe volt 
az asszimilációban. Az 1910. évi népszámlálás során kiderült, hogy az ország 
szlovák lakosságának 75%-a csak anyanyelvén beszélt.40 Ugyanebben az évben 
a nyíregyházi bokortanyák iskolásai már szinte mindannyian beszélték a magyar 
nyelvet. Ez is azt bizonyítja, hogy az oktatás az asszimiláció legerősebb fegyvere 
volt. Mivel a szlovákok leginkább az evangélikus iskolákat látogatták, nyelvi 
beolvadásuk ennek a felekezetnek és tanítóiknak köszönhető. A nyíregyházi 
folyamat sikerét jól mutatja a magyarul tudók arányának emelkedése 1881 és 
1910 közt. 1881-ben a lakosság mintegy 80%-a beszélt magyarul. Ez az arány 
kevesebb, mint húsz év alatt 99,24%-ra nőtt.

A gimnáziumba csak azok a gyerekek kerülhettek be, akik megfelelő szin-
ten használták az államnyelvet. Az innen származó adatok vizsgálatával fény 
derülhet arra is, hogy a nem magyar anyanyelvű gyerekek képesek voltak-e 
a magyar nyelv kellő szintű elsajátítására a népiskolában. Így itt is meg kell 
vizsgálni a beszélt nyelvi adatokat.

Az 1885/1886-os tanév értesítője az egyetlen, amelyben megtaláljuk, hogy 
konkrétan mely egyéb nyelvekről van szó, és melyiket hányan beszélik. Ebben 
az évben a tanulók 6,76%-a beszélt szlovákul (4. ábra). Ez igen kevésnek 
tűnik a fent megállapított népiskolai értékekhez képest, ám figyelembe kell 
vennünk, hogy a népiskolákkal ellentétben a város egyetlen gimnáziumát 
nem vallási hovatartozás, hanem képességek és ambíciók szerint választották 

40  Lőkkös 2000. 73.
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a gyerekek, tehát az evangélikusok aránya itt sokkal kisebb volt, mint saját 
felekezetük népiskoláiban.

4. ábra. A nyíregyházi evangélikus gimnázium tanulóinak nyelvi megoszlása 1885/1886-ban

A 6,76%-ban jelenlévő gimnáziumi szlovákság az öt évvel későbbi népszámlá-
lási adatokkal összevetve kevésnek tűnik – hiszen itt a lakosságának majdnem 
16%-a szerepelt szlovák anyanyelvűként (5. ábra) – ám az alulreprezentáltság 
így sokkal kisebb mértékű, mint azt az anyanyelvűek 1% alatti adata alapján 
vélhetnénk.41

5. ábra. A szlovák anyanyelvűek aránya a népszámlálási adatok alapján 1890-ben

41  Népszámlálás 1891.
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Összefoglalás

Az iskolai adatsorok elemzése számos támpontot adott a nyíregyházi 
szlovákság vizsgálatához. A feldolgozott források alapján fény derült 
az  evangélikus iskolák diákságának nemzetiségi megoszlására és 
az  oktatás nyelvhasználatára. Mindezek azt mutatják, hogy az iskolák 
által feljegyzett anyanyelvi adatok gyakran félrevezetőek lehetnek, 
ezért fontos, hogy az elemzésbe más adatokat is bevonjunk. Ha csupán 
az anyanyelvi adatokból indulunk ki, a helybeli szlovák diákság gyors és 
igen nagy arányú nyelvi asszimilációjára utaló kép bontakozik ki előttünk. 
A tényleges nyelvi állapotok azonban ettől eltérőek lehettek. Konkrét 
eseteken keresztül mutattam be, hogy a tanulók anyanyelvi adatait egyes 
tanárok manipulálták. Ha pedig figyelembe vesszük a második, beszélt 
nyelvre vonatkozó adatsorokat is, jóval árnyaltabb képet kapunk, amely ha 
nem is írja felül alapjaiban a szlovákság nyelvi asszimilációjának látható 
folyamatát, de annak mindenképpen visszafogottabb mértékére utal. 

Az oktatás nyelvhasználata csupán a népiskolákban volt kérdéses. 
Megállapítottam, hogy a dualizmus korában a vizsgált népiskolák jelen-
tős része a magyar mellett a szlovák nyelvet is alkalmazta a tanítás során. 
Viszont az is jól látszik, hogy a szlovák iskolai nyelvhasználat fokozatosan 
visszaszorult, amelynek mértéke azonban különböző módon alakult a városi 
illetve a tanyai iskolák esetében.

Az anyanyelvi megoszlással és az oktatás nyelvhasználatával kapcsolatos meg-
állapítások alapján elemeztem az oktatás nyelvi asszimilációs törekvéseit és ered-
ményeit. Látható, hogy az iskolákban folyó munka hogyan vált az asszimilációs 
politika egyre hatékonyabb eszközévé. Lényeges továbbá az is, hogy az e téren 
elért hatékonyság a tanyavilág iskoláiban jóval szerényebb volt, hiszen itt a nem-
zetiségi tanulók jelentős többséget alkottak.

A népiskolák és a gimnázium adatainak összevetésével a szlovák diákságot 
érintő vizsgálatok további lehetőségei tárulhatnak elénk. Mivel a gimnázium 
a későbbi elit képzésének színhelye volt, a továbbtanulás kérdéskörében elvég-
zendő elemzésen át megfoghatóbbá válna a társadalmi mobilitás kérdése. Jelen 
keretek között csupán egy kis mintavételre szorítkozó vizsgálat elvégzésére volt 
lehetőségem. A tanulmány keretében kialakított adatbázis azonban jó kiindulási 
alapot biztosít arra nézve, hogy a kutatás egy további szakaszában részletesebben 
is feltérképezhessem a nyíregyházi nemzetiségi tanulók társadalmi hátterét.
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Nationality and usage of language at Lutheran
primary and secondary schools in Nyíregyháza

1876–1910

The study deals with the problems of compound of nationalities and usage 
of language among pupils and students in Nyíregyháza through three and 
a half decades during the dualism. The research concentrates on the Lutheran 
Slovaks of the town, who were settled there in the middle of the 18th cen-
tury. On the basis of the data of the censuses we may think that there was 
a rapid and almost holistic assimilation between 1876 and 1910 so the town 
became totally Hungarian. The most important instrument of assimilation 
was of course education. Hence the documents of education are relevant in 
the question of assimilation. Education is also the key of social mobility, so 
the opportunities of Slovak children can be outlined with the research of sec-
ondary school students. The statistics of scholastic registers – similarly to the 
censuses – suggest a strong assimilation from the point of view of the pupil’s 
mother tongue. But if we analyze other data, for example the other languages 
of the pupils, we can see that the usage of Slovak did not end. Moreover, we 
can find that the domination of Hungarian-speaking pupils came often from 
the modification of linguistic data of Slovak-speaking pupils. So the criticism 
of linguistic statistics is very important, because they sometimes distort the 
real processes.





Székely Tamás

„Vajon megadassék-e?” 
– Munkások és választójog a századelőn

Az 1900-as évek elején a választójog kiterjesztésének kérdése – mint Európa 
sok országában – Magyarországon is a politikai közbeszéd egyik állandó 
elemévé vált. Közéleti hovatartozásától függetlenül a kortársak többsége tudta 
és  érezte, hogy immáron elkerülhetetlen lesz a politikai jogok valamiféle 
kiterjesztése a társadalom szélesebb rétegeire. 

A mából szemlélve – legalábbis XIX. és XX. századi kontextusban – e küzdelem 
folytonosnak, visszafordíthatatlannak és szükségszerűnek tűnik. A kor emberét 
viszont sokkal inkább a „hogyan”, a „mennyire” és a „mikor” kérdések aktuali-
tásai foglalkoztatták. Ez a tanulmány ehhez, az egyébiránt a szakirodalomban 
mélyrehatóan tárgyalt történeti kérdéshez kíván némi adalékkal szolgálni.

Választójogi kérdés a dualizmus kori Magyarországon

A boldog békeidők Magyarországának különös kettősége a választójog 
kapcsán is tetten érhető. A szabadelvű aranykor, a gazdasági fellendülés, 
a társadalmi progresszió a századfordulót követően furcsa módon „nemzeti 
maradiságba”, „magyar ugarba”, „úri Magyarországba” torkollott, legalábbis 
a megkövesedett politikai frázisok sugalmazása szerint. Vajon mi húzódhat 
meg az ilyen és ehhez hasonló summázatok hátterében, és milyen szerepet 
játszanak mindebben a választójogi csatározások?

Kétségtelen, hogy a korszak választási rendszerének története abban az 1848. évi 
V. törvényben (Az országgyülési követeknek népképviselet alapján választásáról) 
gyökerezik, amely a korabeli Európában kimondottan liberálisnak számított. 
Az életkori, nemi, vagyoni, jövedelmi, származási, vallási, műveltségi cenzussal 
és a nyílt szavazás eljárásával egyaránt operáló törvény ugyanis az  akkori 
magyar társadalom mintegy tizedét juttatta politikai jogokhoz. Ez a szám bár 
megközelítőleg háromszorosa volt a reformkori rendi berendezkedés arányainak, 
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az első magyar népképviseleti választáson az „alkotmány sáncaiba emelt” 
jogosultaknak csupán mintegy harmada(!) élt választói jogával.1 

Közismert az is, hogy mind az 1861-es „provizórikus országgyűlés”, mind 
az 1865-ös „kiegyező országgyűlés” a 1848-as választójog alapján ült össze, 
sőt még a dualizmus első két országgyűlési választását (1869 és 1872) is ez 
alapján tartották meg.2 Az új választójogi törvény (1874. évi  XXXIII. törvény) 
csak mintegy kétéves vita után került elfogadásra, egyszerűsítve és szigorítva 
a korábbi szabályozást. A jövedelmi és vagyoni cenzust felváltotta a birtok- 
és jövedelemadóval kalkuláló adócenzus, amelynek mértéke a társadalom 
túlnyomó többségét, döntően a mezőgazdasági és ipari munkásságot (továbbra 
is) kizárta a választásra jogosultak köréből. Az új szabályozás, ha abszolút 
számban a demográfiai növekedés miatt nem is, de arányaiban csökkentette 
a választópolgárok számát, kb. a társadalom 6–7%-ára. Ez alapján joggal 
beszélhetünk konzervatív fordulatról úgy is, hogy az adócenzus elvben nyitva 
hagyta a politikai jogok kapuját az egzisztenciális felemelkedésre képes kevesek 
előtt. Tehát azok előtt, akik a kor felfogásában erre érdemesek voltak, azaz, 
akik anyagi helyzetükből fakadóan két területen mindenképpen bővelkedtek 
a társadalmi többséggel szemben: műveltségben és veszíteni valóban.3

Ez, az egész korszakban megközelítőleg egymilliósra tehető választóközönség 
adta le vagy inkább mondta be szavazatait az 1874 utáni dualizmus kori magyar 
parlamenti választásokon. A századfordulót követően azonban nyilvánvalóvá 
vált mind az ellenzék, mind a kormány számára, hogy a lassacskán 18 milliósra 
duzzadó lakosság előbb-utóbb kikényszeríti a választójogi reformot. A demok-
rácia és a választójog ugyanis, amíg nem tömegdemokráciáról van szó, főként 
demográfiai kérdés.

Egyfelől nemzetiségi szempontból: 1910-ben a szűkebb értelemben vett 
Magyarországon (tehát Horvát-Szlavónország nélkül) a magát magyar ajkúnak 
valló polgárok száma alig haladta meg a 10 millió főt, a teljes lakosság kb. 55%-
át. Ellenben 3 milliós román, közel 2-2 milliós német és szlovák, fél-fél milliós 
szerb és ruszin kisebbség élt az országban, jelentős hányaduk a jogkiterjesztés 
potenciális várományosaként.4 E ponton rejlik a választójogi küzdelem egyik 
legfontosabb kérdése: vajon a választójognak reflektálnia kell-e a társadalom 
nemzetiségi megoszlására és annak várható következményeire, vagy sem? 

1  Lásd Csizmadia 1963.
2  Mezey 2003. 319–324.
3  Kozári 2005. 132–133.
4  Gergely 2005. 412–417.
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A magyar belpolitikai élet és pártstruktúra, amely 1867 óta képtelen volt felülke-
rekedni a közjogi ellentéteken, és amely az európai tendenciáknak megfelelően 
a századfordulóra már ideológiailag is polarizálódott, aligha lett volna képes 
rövid távon még markáns nemzetiségi törésvonalakat is magába olvasztani. 

A kérdés azonban paradox, hiszen az évtizedeken keresztül kormányzó 
Szabadelvű Párt választási sikereit jelentős részben az ország peremterületei-
nek köszönhette, azaz a későbbi trianoni határokon kívüli, vegyes vagy tisztán 
nemzetiségi választókerületeknek. „Határozottan tévedésnek tartom, ha nem 
magyar anyanyelvű polgártársainkat ellenfelekként állítják szembe a magyarság-
gal. Ellentmond ennek az élet, a tapasztalat. Sok választókerület van ma is, ahol 
a képviselőválasztók között alig akad néhány magyar anyanyelvű, mégis minden 
nemzetiségi ellenzés nélkül a magyar nemzeti politika határozott hívei nyernek 
mandátumot” – vélekedett Lukács László miniszterelnök 1912-es választójogi 
indítványában.5 Az ellentét feloldását egyrészt a választási földrajz adja, másrészt 
a szociális kérdés, amely e ponton kapcsolódik össze a nemzetiségi kérdéssel. 
A nemzetiségi kerületek kormánypártisága főként az asszimilálódó, egzisztenci-
álisan nem kiszolgáltatott, tehát a magyar állammal szemben lojális társadalmi 
csoportok aktivitásával magyarázható.  

Nem ők alkották azonban a társadalmi többséget. 1910-ben Magyarországon 
még mindig a mezőgazdaság nyújtotta kétkezi munka tartotta el a legtöbb 
családot.6 A nehéz körülmények között élő kis- és törpebirtokos gazdálkodóknál 
is kiszolgáltatottabb helyzetben volt a napszámosok, cselédek, bérmunkások 
többmilliós tömege, különösen az ország peremvidékein. A politikai jogok kapuja 
ezen rétegek előtt volt leginkább eltorlaszolva, hiszen a korszellem sem anyagiak 
terén, sem műveltségben nem tartotta őket azokra érdemesnek. Az uralkodó elit 
a szociális, a nemzetiségi, a vallási agitáció szempontjából egyaránt sérülékeny 
társadalmi rétegként tekintett rájuk, akinek esetleges szavazati joga komoly 
veszélyt jelentene az egész politikai intézményrendszerre nézve.

Bár a századelő Magyarországa még mindig döntően agrárország, olyan mérté-
kű iparosodás és technikai fejlődés jellemezte a kiegyezés utáni időszakot, amely-
re korábban nem akadt példa. Az első világháború kitörésekor az ipari munkásság 
száma már megközelítette az egymillió főt.7 A legtöbb munkás a bányaiparban, 
a vas- és gépiparban, valamint a feldolgozóiparban dolgozott; kétharmaduk 

5  Pajkossy 2003. 841–842.
6  Gergely 2005. 448–455.
7  Gergely 2005. 456–458.
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nagyüzemekben, gyárakban. Ezekben az ágazatokban jelentős volt az állami 
szerepvállalás mértéke: főként a fővárosban, Zólyom vármegyében, továbbá 
Diósgyőr és Vajdahunyad térségében működtek jelentős állami vállalatok. 

Bérviszonyok szempontjából a nagyvárosi munkások előnyösebb helyzetben 
voltak vidéki társaikhoz képest. Ennél is komolyabb kereseti különbségek mutat-
koztak a szakképzett dolgozók és a segédmunkások között, akik közül sokan kül-
földről (jellemzően a Monarchia másik feléből) vándoroltak be Magyarországra. 
Az eltérő anyagi megbecsülés egyszersmind komoly társadalmi, kulturális és 
életmódbeli különbségeket eredményezett az ipari munkások körében, amelyek 
a politikai orientációt is nagyban meghatározták. Nem csoda, hogy a választójogi 
vita egyik sarkalatos elemévé vált a munkáskérdésnek a jog nyelvén és módsze-
reivel történő megközelítése.

A századfordulót követően kibontakozó választójogi csatározások 
hevességét csak részben indokolták a magyarországi politikai események 
és a társadalom alapjait érintő korszakos változások. A határainkon kívül 
történő fejlemények is felgyorsították az eseményeket. A birodalom másik 
felében, Ausztriában ugyanis már 1896-ban általánossá szélesítették a kuriális 
választójogot, sőt 1907-től már általános és titkos szavazás volt érvényben. 
Természetesen a nemi és életkori cenzus itt is érvényben maradt, emellett 
kuriális maradványként fenntartották a városi és községi körzetek közötti 
aránytalanságokat.8

Bár a két birodalomrész társadalmi és gazdasági viszonyai nem voltak ösz-
szemérhetők, a Lajtán túli fejlemények kiváló hivatkozási alapot szolgáltattak 
a szárnyait bontogató szocialista és polgári radikális mozgalmaknak a választó-
jogi küzdelemben. Ugyancsak a parlamenten kívüli ellenzék érveit erősítették 
a nyugat-európai államok választójogi rendszereiben végbement változások. 
A világháború előestéjén ugyanis az osztrák, német, francia vagy angol polgá-
roknak már negyede-ötöde rendelkezett szavazati joggal.

Magyarország Ausztria Németország Franciaország Anglia
6,7% 27% 22% 28% 16%

1. táblázat. A választásra jogosult polgárok számaránya a teljes lakossághoz viszonyítva 1910-ben9

8  Somogyi 1968. 165–183.
9  Kozári 2005. 132.
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„Az általános, titkos választójog követelése nem múló, esetleges, taktikai 
kívánsága a politikai élet elégedetlen elemeinek, hanem olyan organikusan 
szükséges reform, melyet az ország mai fejlődése kikerülhetetlenné tesz” – írta Jászi 
Oszkár a Huszadik Század hasábjain.10 Jászi és követői kétségtelenül ráéreztek 
az európai folyamatokra; a XX. század tömegdemokráciáknak adott életet szerte 
a kontinensen. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a mérsékeltebb szocialisták és 
radikálisok taktikai kívánságként az általános választójogtól várták a politikai 
fordulatot Magyarországon a háború előtt, és részben ugyancsak taktikai és 
politikai megfontolásból nem került sor általános választásokra a baloldali 
áttörést követően, 1918−19-ben.11 

Mindemellett nem lehet eléggé hangsúlyozni a fenti megközelítés súlyát a ma-
gyar választójogi historiográfiában. Még akkor sem, ha azóta a „demokratikus 
diadalra” némi árnyékot vetnek az európai tömegdemokráciák válságtünetei.

Az uralkodó magyar elit és a közjogi ellenzék természetesen hallani sem 
akart az általános és titkos választójog fokozatosság nélküli, rövid távon való 
bevezetéséről. Ennek egyfelől hatalompolitikai, másfelől elvi okai voltak. 
A fentiekben már jelzett módon élesen elválasztották az emberi, alanyi jogokat 
a politikai jogoktól. A magyar társadalmat összességében még nem tartották 
anyagilag és szellemileg érettnek az általános és titkos választójogra. Ennek 
az érettségnek lényege ugyanis a kontinuitás felvállalása lett volna – tágabb 
értelemben a magyar történeti hagyománnyal, szűkebb értelemben pedig 
a dualista rendszerrel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne születtek volna 
tervek lehetséges választójogi reformokról, éppen ellenkezőleg!

Nem véletlen, hogy a politikai és legitimációs válsággal küszködő Fejérváry 
Géza vezette darabontkormány idején (1905. június 18. − 1906. április 8.) történt 
az első jelentősebb kísérlet a választójogi reformra. Az uralkodó bizalmát élvező, 
de a magyar parlamentre kívülről oktrojált kormány belügyminisztere, Kristóffy 
József 1905 decemberében benyújtott törvényjavaslat-tervezetével általános 
(a 24. életévüket betöltött férfiak kiterjedő) és titkos választójogot kívánt érvénybe 
léptetni.12  

Tehát társadalmi, vagyoni státuszára és foglalkozására való tekintet nélkül (ki-
véve a fegyveres testületek tagjait) mindenki választójogot kapott volna: a szak-
munkás éppúgy, mint a segédmunkás, a törpebirtokos gazdálkodó éppúgy, mint 

10  Jászi 1908. 636.
11  Szerencsés 1999. 270–273.
12  Pajkossy 2003. 777–779.
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a napszámos, a magyar vagy sváb polgárok éppúgy, mint a román, szlovák vagy 
szerb nemzetiségű társaik. Egy ilyen mérvű radikális fordulat terve nemcsak 
Tisza István konzervatív híveit, hanem az ellenzéki koalíciós pártokat is meg-
hökkentette. A kísérlet a megvetett átmeneti kormánnyal egyetemben elbukott, 
de az elsőrangú politikai kérdések közé emelte a választójogi kérdést a magyar 
közéletben. Világossá vált továbbá, hogy a dinasztia és a magyar uralkodó elit 
hatalompolitikai házassága törékeny képződmény, és Bécsből nézve a magyar 
alkotmányosság 1867-es formája – beleértve ebbe az érzékeny választójogi kér-
dést is – nem volt olyan magától értetődő szükségszerűség, mint amilyennek 
azt Budapesten tekintették.

Az „ellenzéki” parlamenti többséget élvező második Wekerle-kormánynak 
(1906. április 8. − 1910. január 17.) az uralkodóval kötött áprilisi paktum 
értelmében napirenden kellett tartania a választójogi reform ügyét, így 
elkerülhetetlenné vált a Kristóffy-tervezetre történő reflektálás.13 Ifj. Andrássy 
Gyula belügyminiszter végül – belga mintára hivatkozva – 1908 novemberében 
terjesztette be „plurális” javaslatát, amely az általános választójog elvi fenntartása 
mellett a nyílt szavazás megtartásával, és az adó- és műveltségi cenzusra épített 
többszörös szavazat intézményével kívánta ellensúlyozni a Kristóffy-féle javaslat 
társadalmi és nemzetiségi radikalizmusát.14 

A plurális tervezet értelmében a 24 év feletti férfiak döntő többsége (tehát 
az ipari és mezőgazdasági munkások) 1 szavazatnyi beleszólást kapott volna 
az ország közügyeibe, míg a műveltebb (magasabb iskolai végzettségű), illetve 
tehetősebb (így többet adózó) kisebbség 2 vagy 3 szavazattal befolyásolhatta 
volna a választások végkimenetelét. Elvi síkon az Andrássy-féle tervezet egy-
fajta kompromisszumként értelmezhető a politikai jogot alanyi jogként hirdető 
demokratikus felfogás, illetve a politikai jogot érdemként értelmező konzervatív 
elgondolás között. Parlamenti többséget azonban még így sem tudtak Andrássyék 
a tervezet mögé felsorakoztatni, bő egy évvel később pedig a második Wekerle-
kormánynak is mennie kellett.

A korábban kormányzó Szabadelvű Párt romjain feléledt Nemzeti Munkapárt 
fölényes győzelmet aratott az 1910-es választásokon, így előbb Khuen-
Héderváry Károly (1910. január 17. − 1912. április 22.), majd Lukács László 
(1912. április 12. − 1913. június 10.), végül ismét Tisza István (1913. június 
10. − 1917. június 15.) alakíthatott kormányt. Ezzel eldőlt, hogy a választójogi 

13  Pajkossy 2003. 790.
14  Pajkossy 2003. 807–812.
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reform ügye ismét a 1867-es alapokon álló hagyományos magyar elit kezébe 
került vissza. A Kristóffy-féle javaslatot túl progresszívnek, Andrássy plurális 
tervezetét pedig elvében aggályosnak, gyakorlatban bonyolultnak tartották. 

Lukács László 1912 decemberében nyújtotta be törvényjavaslatát, amely 
osztrák mintára egyfelől kuriális szisztémára, másfelől a műveltségi, adózási 
és életkori cenzusok sajátos kombinációjára épült. Úgy törekedtek a szava-
zásra jogosultak számának megduplázására (az összlakosság 6%-a helyett 
kb. 10−12% részesült volna választójogban), hogy a politikai, nemzetiségi 
vagy társadalmi földcsuszamlást elkerüljék. „Ez a rendszer olyan tekintélyes 
jogkiterjesztést jelent, amely a műveltség és vagyonosodás bizton remélhető 
terjedésével párhuzamosan haladva, természetes fokozatossággal és minden 
nagyobb rázkódás veszélyének kizárásával automatikusan vezet az általános 
választójog felé” – érvelt a tervezet indoklásában a miniszterelnök és bel-
ügyminiszter Lukács.15 

Az elgondolás jogerőre végül csak a Tisza-féle 1913. évi XIV. törvény ke-
retében emelkedett, azonban jelentősen szigorítva az eredeti elképzelésen.16  
Csupán a 30. (értelmiségieknél 24.) életévüket betöltött, legalább 6 elemit el-
végzett és minimum 2 korona adót fizető vagy írni-olvasni tudó, de 20 korona 
adót fizető férfiak kaptak választójogot, így a választásra jogosultak száma 
alig emelkedett. Ugyanakkor az új választójogi törvény – elsőként a magyar 
történelemben – kísérletet tett a titkos szavazás bevezetésére is, méghozzá 
a törvényhatósági jogú városokban. 

Ez is jól mutatja, hogy a dualizmus kori magyar elit elvi alapon nem idegenke-
dett a jogkiterjesztés lehetőségétől, sőt klasszikus szabadelvű meggyőződéséből 
eredően szükségesnek is vélte azt, csupán a fokozatossághoz ragaszkodott – 
részben ideológiai, részben politikai okokból. Abban, hogy az 1913. évi XIV. 
törvény érdemben nem változtatott a választójogon, a közelgő háború fenyegető 
veszélye is közrejátszott. A politikai stabilitás ily módon történő biztosítására 
végül nem lett szükség, hiszen e törvény alapján soha nem tartottak ország-
gyűlési választásokat Magyarországon.

Tény, hogy a századelő közel tízéves választójogi küzdelme lényegében 
eredménytelen maradt. A számos cikk, tanulmány, parlamenti felszólalás, 
a különböző tervezetek és az 1913-as törvény ellenére a korszak választástörténete 
az 1848-as és az 1874-es választójog tükrében került mérlegre a szakirodalomban. 

15  Pajkossy 2003. 843.
16  Pajkossy 2003. 858–863.



396 Székely Tamás

Gyakorta olvashatunk plasztikus összevetéseket más országok egyidejű vagy 
későbbi választási rendszereivel, sőt a közkeletű vélekedés szerint a választójogi 
kérdés még a dualizmus Magyarországának bukásával is összefügg: „Minden 
próbálkozás, akarat ellenére, a nemzetiségi és szociális problémák csapdájában 
vergődő történeti Magyarország képtelen volt hozzáigazítani a választójogot 
és a választási rendszert az európai követelményekhez. […] A választójog és 
a választási rendszer merevsége nem kétséges, hogy jelentősen hozzájárult a történeti 
Magyarország védtelenségéhez és összeomlásához 1918-19-ben” – írta például 
Szerencsés Károly egy tanulmánykötetben, tíz évvel a rendszerváltoztatás után.17 

Meglátásom szerint érdemes lenne újragondolni a magyar választástörténetet, 
valamint a választójog történetének ideológiai és politikai vonatkozásait. 
Valóban egy „demokratikus versenyfutás” képe rajzolja fel hitelesen 
a kérdéskör történeti hátterét, ahol az „európai követelmények” irányába 
mutató progresszió politikai, gazdasági, társadalmi kamatot termelve, 
visszaigazolja az elv helyességét; a  „demokráciadeficit” pedig politikai, 
gazdasági, társadalmi gondokat hagy maga után, mutatva ezzel a másik elv 
tarthatatlanságát? Ha a történeti diskurzus tárgyává inkább az elvi, ideológiai 
hátteret és a hatalompolitikai célok feltárását tennénk, akkor a különböző 
pártok, irányzatok, mozgalmak választójogi elképzeléseinek és eljárásainak 
érdemi összevetésére nyílna lehetőség. Az egyik felfogás gyakorlati kivitelezését 
összevetni egy másik irányzat elvi álláspontjával méltánytalan és ahistorikus 
gondolat, így nem is vezethet közelebb a korszak megismeréséhez. Hasonlóan 
értelmetlen megfeledkezni az elvi-ideológiai alapállásról, vagy hatalompolitikai 
szempontból öncsonkító magatartást elvárni a politikai küzdőtér bármely 
szereplőjétől.

Példának okáért a Tisza Istvánhoz és köréhez köthető választójogi álláspont sem 
magyarázható csupán az 1874-es és az 1913-as választójogi törvények szövegével 
és az azokra épülő statisztikákkal. A helyes kérdésfelvetés ugyanis nem az, hogy 
törekedtek-e a demokratikus, általános és titkos választójog létrehozására, vagy 
sem; hanem az, hogy elképzelhető volt-e egyáltalán olyan módja a választójog 
egyszeri vagy fokozatos kiterjesztésének, amely a századelő liberális-nacionalista 
szellemiségében a korabeli magyar társadalmi viszonyok között úgy hajtható 
végre, hogy nem forgatja fel a magyar politikai élet erőviszonyait, a gazdasági 
és társadalmi berendezkedést, és nem jelent veszélyt a hagyományos magyar 
állameszmére?

17  Szerencsés 1999. 267–284.
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Választójog és munkáskérdés: a Vajkay Károly-féle jelentés

Bár a választójogi kérdést közvetlenül az 1905-ös belpolitikai válság hoz-
ta felszínre, nem a Kristóffy-tervezet volt az első kísérlet az 1874-es törvény 
megváltoztatására. Tisza Istvánban már első miniszterelnöksége idején 
(1903–1905), az obstrukciós küzdelmek során felmerült a választójogi reform 
szükségességének gondolata. A jogkiterjesztést az ipari dolgozók irányába 
vélte valamiképp megvalósíthatónak, ezért mint ideiglenes belügyminisz-
ter 1904. február 7-én vizsgálatot indított az állami kötelékben dolgozó ipari 
munkásokkal kapcsolatban.18 Bár a jelentésből még csak törvénytervezet sem 
született, megoldási javaslatai és szemléletmódja miatt elemzésre érdemes do-
kumentum, amely jól mutatja, hogy a kormányzat milyen irányban tapogató-
zott a választójogi kérdésben.

Az elemzést a Lukács László vezette pénzügyi tárca alárendeltségében működő 
Magyar Királyi Vasgyárak Központi Igazgatóságának kellett elvégeznie, méghozzá 
a „küszöbön álló választójogi reform miatt”. A statisztikai táblázatokkal kiegészített 
javaslatot Vajkay Károly központi igazgató jegyezte 1904. május 24-én.

Vajkay – aki korábban m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelő volt, majd miniszteri 
tanácsos – 1900-ban került a központi igazgatói székbe, és az ekkor újonnan 
felállított hivatalt egészen a világháború végéig irányította. Kitűnően megfelelt 
a feladatra, hiszen széles látókörű, művelt vezető volt, aki nagypolgári státusza 
ellenére is közelről ismerete a munkások mindennapi életét.19 Munkája során 
a gazdasági irányítás mellett napról napra kellett nehéz döntéseket hoznia a szak- 
és segédmunkások munkakörülményeinek, valamint egzisztenciális, kulturális 
és oktatási lehetőségeinek ügyében.20 

Bár a belügyminiszteri utasítást közvetlenül a diósgyőri vas- és acélgyár 
vezetősége kapta, ők egyből továbbították a feladatot Budapestre, a Kőbányai 
út 21. szám alatt működő központi igazgatósághoz. Az állami vaskonszern 
kebelében ekkor a diósgyőri üzemen kívül Felső-Magyarországon a zólyombrezói 
vasgyár, Erdélyben pedig a vajdahunyadi és kudsiri vasgyárak álltak, továbbá 
Budapesten a MÁV gépgyára. Vajkay jelentésében ez utóbbinak és a diósgyőri 

18  MOL K269. 364. cs. 359/1904.
19  Jó példa erre Urbán Rezsőnek, a kisgarami zománcedénygyár altisztjének esete, akit a gyár 

privatizációja után a magántulajdonos elbocsátott. Vajkay Károly egy, a miniszterhez írott jelentésé-
ben pártfogóként ismerteti a Csehországból bevándorolt munkás és családja kálváriáját. Lásd MOL 
K269. 361. cs. 133/1902. 

20  Vörös 1984. 213–214.
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gyárnak tulajdonított különös jelentőséget, mondván hogy a többi vidéki gyár 
körülményei a diósgyőrihez hasonlítanak, míg a budapesti üzem „munkásai 
úgy kereset, mint szolgálati és életviszonyok tekintetében, de magasabb értelmi 
képességre nézve is a vidéki gyárakétól lényegesen eltérnek.”21

Vajkay Károly – tájékoztatás céljából – statisztikai táblázatokat is csatolt 
a  jelentéshez azon dolgozókról, akik szerinte a választójogra érdemesek 
lennének. Bár Diósgyőrben 5600, Budapesten 3000 munkás dolgozott ebben 
az időszakban, csak azokat vette számításba, akik a 20. életévüket betöltötték, 
és legalább évi 1000 korona keresettel bírtak. Mindkét gyárról két táblázat 
készült, egy a kereseti viszonyok és egy a szolgálati évek alapján, szakmák 
és beosztások szerint rendezve. A szolgálati évekre vonatkozóan rendkívüli 
szigorral jártak el: azon személyeknek, akik részt vettek Budapesten, az 1900-
as gépgyári sztrájkban, szolgálati idejüket csak az újbóli munkafelvétel évétől 
számolták el. Érdekesség, hogy míg Diósgyőr esetében a munkások lakhelyét is 
feltüntették (zömük a gyár munkástelepein lakott), addig a budapesti gépgyár 
esetében erre nem került sor. A vidéki alkalmazottakhoz képest a fővárosi 
munkások lakhelye és életmódja sokkal átláthatatlanabb volt a vezetőség 
számára, mivel – az igazgató szavaival élve – „a munkások a kerületekben és 
szomszédos községekben erősen vándorolnak”.22

Mire alapozta akkor Vajkay a munkások osztályzását, milyen objektív 
szűrőt lehetett felállítani, amely a jog nyelvén is körülhatárolható? A központi 
igazgató szerint a különféle munkásegyletek és társulások alapján nem érdemes 
különbséget tenni, hiszen ezek a szervezetek önkéntes belépésen alapulnak, és 
ily módon kontrollálhatatlanok. 

Ellenben a betegsegélyező és jótékonysági (árvasági) alapok, valamint a nyug-
díjpénztárak kellő információt szolgáltatnak a munkások megbízhatóságáról, 
hiszen ezek részben vagy egészben állami finanszírozással működnek. Ez azt 
jelentette, hogy a munkások fizetéséből levont járulék ekkoriban csak kis részben 
vagy egyáltalán nem fedezte a későbbi kifizetéseket, azokat a gyárak költségveté-
séből fedezték.  Ez a jelentős, lényegében állami ráfordítás azt eredményezte, hogy 
a gyárak vezetése eleve csak olyan munkásokat támogatott ebben a formában, 
akiknek munkájával elégedett volt és arra hosszútávon építeni akart. 

Vajkay szerint első körben a pénztártag munkásoknak kellene biztosítani 
a választójogot, mivel ők a dolgozók legjobbjaiból kerülnek ki. „Ha ezek után 

21  MOL K269. 364. cs. 359/1904.
22  MOL K269. 364. cs. 359/1904.
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azon kérdésre kell felelnem, vajon megadassék-e az ipari munkások összességének 
az általános választási jog, úgy nemmel, arra a kérdésre, vajon megadassék-e 
az ipari munkások és különösen az állami vasgyárak munkásai élite-jének 
a választási jog, feltétlenül igennel kell válaszolnom” – állította határozottan 
a központi igazgató.23

A jelentés alapján nem egy olyan vezető képe rajzolódik ki, aki pusztán szám-
adatként, ki- és felhasznált termelőerőként gondol az üzemi munkásokra. Vajkay 
Károly, aki egész pályáját ipari, gazdasági területen töltötte, nap mint nap került 
kapcsolatba a gyárak mindennemű alkalmazottaival, és nem osztotta a kora-
beli felfogást, miszerint a munkások általában véve alacsonyabb műveltségi és 
társadalmi fokon állnának, mint a polgári réteg vagy a birtokos gazdálkodók 
alacsonyabb rangú csoportjai. „Az állami vasgyárak munkásai általában és kü-
lönösen azok, akik mint felvigyázók és előmunkások működnek vagy egyáltalá-
ban mesterséghez értenek, értelmi képesség és látkör tekintetében nemcsak nem 
állanak a választójoggal bíró földmíves kisgazda alatt, hanem azt felülmúlják, 
tehát honpolgári jogaik és kötelezettségeik megértésére, átérzésére és gyakorlására 
képesek. Fokozott mértékben áll ez fővárosi munkásainkra nézve, akik a szellemi 
képzettségük tökéletesbítésére kínálkozó számos alkalommal bőven élnek s úgy 
gondolkodásmódjuk, mint életmódjuk tekintetében a szorosan vett polgári osz-
tályhoz közel állnak, attól alig különböznek. Erkölcsi érzet és jellem tekintetében 
is munkásosztályunk bármely más társadalmi osztállyal egyenlő fokon áll, sőt azt 
kell mondanom, hogy a munkásosztályt jellemző jó tulajdonságok, komolyság, 
tudásvágy, kötelességérzet, összetartás, ideálok érti lelkesedés és áldozatkészség 
a politikai jogokkal felruházandó munkásosztály révén helyes irányítás mellett 
politikai életünk felfrissüléséhez vezethetnek.”24 

Tehát Vajkay nemhogy veszélyt nem látott a munkások felső rétegének 
választójoggal történő felruházásában, inkább a kormányzati politika újabb 
potenciális támogatóit látta bennük. A „helyes irányítás” gondolata egyfelől 
a választójogi cenzus precíz kidolgozását jelentette, másfelől az állam fokozott 
szerepvállalását a munkások egyesületi, kulturális életében. A központi igazgató 
a társadalmi csoportoknak a kormány iránti lojalitását alapvetően egzisztenciális 
és kulturális kérdésként fogta fel; és érvelése szerint, ha ezekben az ügyekben 
a munkások kevésbé lennének kiszolgáltatottak, akkor a szocialista agitáció is 
kevésbé lenne népszerű köreikben. Jelentésében ugyancsak el akarta oszlatni 

23  MOL K269. 364. cs. 359/1904.
24  MOL K269. 364. cs. 359/1904.
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az ipari dolgozókkal kapcsolatos nemzeti előítéleteket is: „nem találok okot 
aggályokra nemzeti szempontból sem, mert munkásaink zöme érzésében, 
gondolkodásban és nyelvben jó magyar ember, akiknél kevés visszhangra találnak 
a munkásvezérekül szereplő egyéniségek hangos nemzetközi jelszavai.”25

Vajkay azonban mindezek ellenére sem tartotta célszerűnek a választójog 
általános kiterjesztését az ipari munkásokra. Ennek egyik fő okát abban jelölte 
meg, hogyha az általánosság elve teret nyerne, akkor annak visszafordíthatatlan 
társadalmi következményei lennének. Ha az ipari munkásosztály általános 
választójogot kapna, akkor a többi társadalmi csoport, így a mezőgazdasági 
bérmunkások és a napszámosok milliói vagy akár a fegyveres testületek tagjai, 
a nők és fiatalkorúak is joggal követelhetnék az azonnali általános jogkiterjesztést. 

Másfelől a munkások zöme egzisztenciálisan kiszolgáltatott, egyik napról 
a másikra tengeti életét. A hatályos jogszabályok értelmében ugyanis bárki 
14 napi felmondási idővel elbocsátható, bármiféle indoklás nélkül. Ezért egy 
átlagos segédmunkásra két irányból leselkedne veszély, ha választójoggal bírna. 
Egyfelől munkaadója helyezhetne rá politikai nyomást a neki szimpatikus 
politikai párt érdekében. Másfelől, ha előbbinek a munkás nem enged, és 
az utcán találja magát, akkor nincs más választása, „ha családjával együtt éhen 
veszni nem akar”, minthogy a szocialista szakszervezetek felé sodródjon. Vajkay 
a szakszervezeteknek különösen ártalmas hatalmat tulajdonít: szerinte, ha egy 
munkás „a szocialista szakszervezetek hatalmába kerül, amelyek annak fejében, 
hogy munkanélkülisége idejében anyagilag segélyezik és neki új munkahelyet 
szerezni törekszenek, politikai meggyőződését kívánják cserébe, s az élő és írott 
szó hatalmán kívül a terrorizmus minden eszközével rendelkeznek arra nézve, 
hogy az egyszer hatalmukba került egyén többé ne szabadulhasson”.26

A központi igazgató az állami tulajdonú gyárakat e szempontból szerencsésebb 
helyzetűnek gondolta, mivel itt a munkaadó irányából történő nyomás nem 
számottevő, vagy ha mégis, akkor sem lenne ártalmas. Okfejtésében arra 
akart rámutatni, hogy miképp a múltban a tisztikart is érte politikai nyomás 
a választások idején, úgy ez fennállhat az államilag foglalkoztatott munkások 
esetében is, amennyiben választójoggal ruházzák fel őket. Ezt a befolyásolást 
azonban nem tartotta veszélyesnek, hiszen eredendően az „soha állam, nemzet 
vagy közérdekellenes irányban nem történhetik, sőt tekintettel arra, hogy az állami 
üzemek jelentékeny része nemzetiségileg exponált vidékeken létezik, előnnyel is 

25  MOL K269. 364. cs. 359/1904.
26  MOL K269. 364. cs. 359/1904.
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járhat”.27 Ez a mai szemünknek cinikusnak tűnő megállapítás jól mutatja, hogy 
még bő fél évvel a belpolitikai krízis előtt is mennyire elképzelhetetlennek 
tartották a kormányzó párt választási vereségét, és a regnáló politikai hatalom 
érdeke és léte miképpen fonódott össze elválaszthatatlanul az állami, nemzeti 
vagy közérdekkel vagy az annak gondoltakkal.

Szintén az állami gyárak előnyére válik a privát szektorhoz képest, hogy az ál-
lami alkalmazottak – legalábbis Vajkay szerint – kevésbé fogékonyak a szocialista 
propagandára. Ezt az igazgató az „állami gyár eszméjéből” vezeti le: „Az állami 
gyárak munkása büszkén és öntudatosan nevezi magát állami vagy kincstári 
munkásnak, s ebbeli öntudatát minden kínálkozó alkalommal kifejezésre juttatja. 
Azonkívül tudja, hogy az, amire a szocializmus mint végcél törekszik, a termelés 
eszközeinek köztulajdonná tétele, az ő gyárában már meg van valósítva, tudja, 
hogy munkájának gyümölcsét amennyiben nem az ő javára esik, a köz élvezi, 
munkálkodásával nem egyeseket, hanem az államot szolgálja.”28 

Ez a típusú gondolkodásmód napjainkból visszatekintve meglepően hat, 
hiszen az elmúlt két évtizedben az állami tulajdon fogalmához alapvetően 
negatív képzetek társultak. A XX. század elején azonban még nem uralkodott 
el az a korszellem, amely szerint minden, ami állami igazgatás alatt áll, kevésbé 
produktív, technikailag és innovációs szempontból elmaradottabb, emberileg 
pedig korruptabb és romlottabb. Csak az ezredforduló szellemisége emelte morális 
és egzisztenciális mintává a magánszférát Magyarországon; egy évszázaddal 
ezelőtt még rangot és társadalmi megbecsülést jelentett egy „m. kir.” jelzésű 
hivatalban vagy üzemben dolgozni. Vajkay Károly is hangot ad jelentésében 
ezen öntudatnak, sőt politikai jelentőséget tulajdonít neki, ezzel is alátámasztva 
további állami üzemek esetleges privatizációjával kapcsolatos aggályait.

Hiába voltak azonban az igazgató szerint mind politikai, mind morális 
szempontból előnyösebb helyzetben az állami tulajdonú vállalatok, erre nem 
lehetett választójogi cenzust alapozni. Mivel az állami és magántulajdonú 
gyárak és üzemek dolgozóinak nyílt politikai megkülönböztetését a korabeli jogi 
környezet sem tette lehetővé, legalábbis Vajkay erre „formulát” nem látott, ezért 
szükségesé vált olyan fogódzók keresése, amelyekkel a munkásokat érdemeik 
szerint tudták rangsorolni. Ez pedig nem lehetett más, mint a pénztári (egészség, 
jótékonyság, nyugbér) tagság, a szolgálati évek száma, a szakmai végzettség 
és a beosztás. Szintén az állami gyárak pozitív diszkriminációja ellen szóltak 

27  MOL K269. 364. cs. 359/1904.
28  MOL K269. 364. cs. 359/1904.
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a közelmúlt bizonyos eseményei, melyek kapcsán Vajkay nem feledkezett el 
megosztani kritikai észrevételeit a belügyminiszter és miniszterelnök Tiszához 
és a pénzügyminiszter Lukács Lászlóhoz is felterjesztett jelentésében.

Nem nyíltan, de egyértelműen bírálta azt a kormányzati szándékot és 
költségvetési politikát, amely szerinte nem törekszik kellő mértékben az állami 
ipari munkások kereseti viszonyainak rendezésére, általában véve egzisztenciális 
helyzetük javítására. „Minél intelligensebb valamely munkás, annál inkább 
érzi igazságtalannak a mai gazdasági rendszert, amely nézete szerint a tőke és 
munka viszonylagos értékét helytelenül becsüli meg, s míg az előbbinek hozadékát 
túlságosan szabja meg, a munkásnak még a létminimumot sem biztosítja 
állandóan.”29 Az elkeserítő viszonyok kialakulásában nem csekély szerepet játszott 
a századforduló általános gazdasági pangása, amely a termelés visszaesésével, 
így sok ezer munkás elbocsátásával járt az állami szektorban éppúgy, mint 
a magánvállalatoknál.30 

Az 1900 nyarán még Széll Kálmán miniszterelnöksége és belügyminisztersége 
(1899. február 26. − 1903. június 27.), ám szintén Lukács László 
pénzügyminisztersége idején kitört budapesti gépgyári sztrájkot Vajkay szerint 
rosszul és ellentmondásosan kezelte a kormányzat. A munkabeszüntetést 
törvénytelennek minősítették, a szakszervezeti vezetőkkel szemben viszont 
engedékenynek mutatkoztak, és mint a munkások legitim képviselőivel 
bocsátkoztak velük tárgyalásokba. „Ily előzmények után a legértelmesebb 
és legjózanabb munkásnak is meg kellett zavarodnia s fel kellett, hogy 
magában vesse azt a kérdést, vajon helyesen cselekedette, midőn a sztrájkok 
sikertelenségét távolmaradásával előmozdította, s a szakszervezetek be nem lépett 
s a munkásvezérekhez nem csatlakozott?”- tette fel a kérdést az Vajkay.31

Álláspontja szerint ugyanis a kormánynak mielőbb szakítania kell azzal a po-
litikával, amely a munkások követeléseinek letörését a szakszervezeti vezetőkkel 
való egyezkedés útján kívánja elérni. Vajkay szerint inkább a munkásoknak tett 
valódi engedményekkel és a szocialista szervezkedők elszigetelésével kell az ipari 
munkásság helyzetét konszolidálni, mert ezek az előfeltételei a választójogi re-
form lehetséges bevezetésének.

A választójog kibővítését tehát Vajkay Károly, a M. Kir. Vasgyárak Központi 
Igazgatóságának vezetője általánosságban az ipari munkásságra nézve 1904-ben 

29  MOL K269. 364. cs. 359/1904.
30  Romsics 2007. 686.
31  MOL K269. 364. cs. 359/1904.  
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nem javasolta. Ellenben megadhatónak vélte a politikai jogokat az állami és 
magánszektorban minden olyan 20 év feletti munkásnak, aki (1) olyan 
nyugbéralap tagja, ahol a munkáltató a befizetésnek legalább a felét fedezi, vagy 
(2) legalább évi 1000 korona vagy napi 3 korona 30 fillér keresettel és legalább 
ötéves szolgálati idővel bír, vagy (3) korábbi katonai vagy haditengerészeti 
szolgálataiban legalább tizedesi fokozatot nyert.

Tisza István és az ipari munkások választójoga

Az 1904. májusi Vajkay Károly-féle jelentés megrekedt a kormányzati 
adminisztráció falain belül, és az első Tisza-kormányt is megfojtotta 
az  obstrukciós válság. A Szabadelvű Párt az 1905. januári választásokon 
elvesztette többségét is a parlamentben, így a következő években a választójogi 
kérdésben más politikai erők vették át a kezdeményezést, ahogy azt korábban 
olvashattuk. 1910-ben a Nemzeti Munkapárt színeiben azonban ismét a 1867-
es alapon álló nemzeti-konzervatív szabadelvű kurzus jutott hatalomra. 
A  választójogi kérdést ekkor már nem lehetett a kormányzó erők kebelén 
belül tartani, sőt az általános jogkiterjesztés igénye olyan erővel jelent meg 
a magyar közéletben, amelyet elhallgatni sem lehetett. Tisza ennek ellenére 
mérsékletre intette a második Khuen-Héderváry-kormányt, nem tanácsolta 
a választójogi kérdés idő előtti rendezését.

1910. március 19-én egy, a hívei és párttársai körében a budapesti Vigadóban 
elmondott beszédében összegezte választójoggal kapcsolatos félelmeit és átfogó 
álláspontját.32 Ebben a beszédben politikai ellenfelei mellett elsősorban a sajtót 
és a fővárosi közéletet tette felelőssé az általános választójogot követelő igények 
felkorbácsolásáért. Élesen megkülönböztette a budapesti és vidéki állapotokat 
és érdekeket egymástól, mondván „hogy hiába oldjuk meg a választói reform 
kérdését jól erre az egy huszadra nézve, ha az nem illik a többi tizenkilenc 
huszad viszonyaira”.33 

Nem kerülhette meg a külföldi áramlatok kérdését sem, amely állandó alapját 
képezte az ellenzéki követeléseknek a sajtóban és a parlamentben egyaránt. 
Tisza szerint az általános vagy ahhoz közeli választójog bevezetésének hátrányai 
már a nyugati országokban is megmutatkoznak.34 Anglia esetében az 1867-es 

32  Tőkéczki 2003. 145–154.
33  Tőkéczki 2003. 146.
34  Tőkéczki 2003. 147–150.
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reformot, amely döntően az ipari munkásoknak kedvezett, még elfogadhatónak 
tartotta, de az 1885-ös változásokat, amelyek a vidéki társadalmi rétegeket is 
nagy számban bevonták a választóközönségbe, már elítélte. A németországi 
általános választójog Tiszta értékelése szerint oda vezetett, hogy a „birodalmi 
gyűlésben két erős tömb” kerekedett felül a polgári erőkön, méghozzá a „vörös és 
fekete internacionalizmus, a vörös és fekete demagógia”. Franciaországban pedig 
szerinte a „tömegek uralma” miatt hasonló helyzet alakult ki, mint az Egyesült 
Államokban, „ahol jóformán inzultusszámba megy már, ha valakit politikusnak 
neveznek”. Tisza István az osztrák választójogi fejleményeket is sötéten látta, 
álláspontja szerint a cenzusos választójog a Lajtán túl csak feltüzelte a nemzetiségi 
törekvéseket, amelyek immáron az „ultracseh, ultrarutén és ultralengyel töredékek” 
vezetése alatt szerveződtek.

Tisza víziója szerint a magyar állam számára végzetes lett volna az általános 
választójog bevezetése, mivel az a magyar ajkú népesség körében a szocialista 
és internacionalista erőket hozná felszínre, míg a nemzetiségi vidékeken 
a nacionalista mozgalmakat támogatná. Óva intette azonban a kisebbségi 
politikusokat ettől a „pünkösdi királyságtól”, mert szerinte évtizedes távlatban 
a szlovák, szerb vagy román nemzeti politika is ugyanolyan kárvallottja lesz 
a „demagógiának”, akárcsak a magyar a jelenben. 

Tisza István a parlamentarizmust nem a demokrácia természetes következ-
ményeként értelmezi, hanem egy olyan elitista politikai erőtérként, amelynek 
az ország legjobbjait kell magához vonzania. A választójogi cenzus tehát nem 
szükséges rossz, hanem inkább egy kvalifikációs eszköz. Éppen ezért akkor 
bővíthető, ha ezt a szerepet a továbbiakban is képes betölteni. Tehát a parla-
mentarizmus nem a politikai jogok tömegesítésével erősíthető, hanem az egyes 
társadalmi csoportok felemelkedésének fokozatos és csak történelmi távlatban 
lehetséges biztosításával. 

Tisza szerint a jelen feladata, hogy olyan megoldásokat keressen, amelyek 
az aktuális viszonyokra reflektálva, kellő mértékkel és fokozatossággal szélesítik 
a választójogot. Elvben ilyennek tartotta a plurális rendszert is, de más utakat 
keresett. (Az olyan megoldásokat azonban, amelyek az életkori cenzus 24. életév 
alá történő csökkentését tűzték ki célul, vagy a műveltségi cenzust a magyarul 
írni és olvasni tudás szintjére szállították volna le, elégtelennek tartotta, és ezek 
mellőzésére biztatta párttársait.)

Miután a második Khuen-Héderváry-kormány nem tett érdemi lépést 
a választójogi reform ügyében, és a következő miniszterelnök, Lukács László 
1912. decemberi javaslata sem emelkedett törvényerőre, Tisza István kezébe 
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került a reform gyakorlati kivitelezése. A meglehetősen szűkmarkú (a választásra 
jogosultak száma mintegy fél százalékkal emelkedett a teljes népesség körében) 
1913. évi XIV. törvény előkészítéseként Tisza több cikket publikált a Magyar 
Figyelőben, illetve nézetei összefoglalásaként ezekből Réz Mihály és Méhely 
Kálmán társszerzőkkel közösen egy tanulmánykötetet is megjelentetett 1913-ban 
Választójog címmel.35 E munka lapjain többször körüljárták a választójogi kérdés 
nemzetközi vonatkozásait, valamint a magyarországi társadalmi, belpolitikai és 
nemzetiségi viszonyokat. Tisza nem véletlenül szentelt a munkáskérdésnek külön 
tanulmányt, amely A választójog reformja és az ipari munkások címet kapta.36

„Érdekükben áll-e a szavazatjog az ipari munkásoknak? Saját szavazatjoguk 
kétségtelen” – fogalmaz Tisza ebben az írásában. Szerinte azonban ez nem azt jelenti, 
hogy az általános választójog irányába kell elmozdulni. Azzal ugyanis legszélesebb 
formában a vidéki agrárproletariátus jutna túlsúlyra, akik a „nemzetiségi” és 
„klerikális” demagógiának leginkább ki vannak szolgáltatva. Tisza szerint, ha „a 
legszélsőbb konzekvenciákig túlhajtott marxizmus” álláspontjára helyezkedünk 
is, és csak gazdasági szempontokat érvényesítünk – a munkásoknak akkor sem 
érdeke az általános szavazati jog, mivel a gazdasági és politikai élet negatív 
hullámai őket sújtják legjobban mindennapi életük során. Érvelése szerint 
a közérdek és a munkásosztály érdeke egybeesik, és valódi kérdésként azt 
fogalmazza meg, hogy miként lehetne „részt juttatni a politikai érvényesülésben 
és hatalomban az ipari munkásosztálynak anélkül”, hogy abból más társadalmi 
rétegek is automatikusan részesedjenek. A jövőre nézve a kötelező és ingyenes 
népoktatás bevezetésével, és az erre épülő szellemi cenzussal látta biztosíthatónak 
a választójogot, ám ez több évtizedes folyamat, és az ipari munkások előtt ugyan 
más kritériumok szerint, de már az „átmeneti időszakban” indokolt megnyitni 
a politikai jogok kapuját.

„Természetes, hogy e kritériumokat elsősorban az országos munkás-betegsegélyező 
pénztárral kapcsolatban keressük” – írta Tisza, majd – sajnálkozva – statisztikai 
adatokkal cáfolta meg a Vajkay-féle javaslathoz hasonló elgondolás híveit.37 
Szerinte ugyanis a munkáspénztárak tagjai részéről történt befizetések 
döntően önkényesek és torzak voltak, mert a dolgozók minél alacsonyabb 
kereset bevallásában voltak érdekeltek, hogy kevesebb összeget vonjanak le 
a fizetésükből. Ha a Vajkay Károly által javasolt napi 3 korona 30 filléres határt 

35  Lásd Tisza 1913.
36  Tőkéczki 2003. 343–352.
37  Tőkéczki 2003. 346–347.
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szabták volna meg, azzal a pénztártagok háromnegyedét alapból kizárták volna 
a választójogból, legalábbis a Tisza által feltüntetett pénztári statisztikák alapján. 

Tisza István szerint tehát az érvényben lévő pénztári rendszer nem volt alkalmas 
arra, hogy a választójogi reform alapjául szolgáljon. Éppen ezért az évtized 
szociálpolitikai feladataként jelölte meg egy új magyar társadalombiztosítási 
rendszer felállítását az angol Lloyd George-féle munkásbiztosítási törvény 
mintájára. A részvétel kötelező lenne, és az állam és a munkaadók kiegyensúlyozott 
teherviselésén alapulna. Tisza felfogása szerint egy ilyen intézményrendszer 
nemcsak szociálpolitikailag és gazdaságilag lenne kívánatos, de megfelelő alapot 
szolgáltatna egy radikálisabb választójogi reformra is, amely az ipari munkások 
széles körét juttatná szavazati joghoz. Addig pedig „egyéb mozzanatokra” 
támaszkodva kell megtervezni az új választójogi törvényt. 

Ezek a mozzanatok már jól ismertek.38 Az 1913. évi XIV. törvény szigorú 
életkori, iskolai, munkaköri, vagyoni és adózási cenzussal operálva alig emel-
te a választásra jogosultak számát, és inkább a szavazás lebonyolítása (városi 
körzetekben titkosság) és a választókerületek átrendezése terén tett fontolva 
haladó lépéseket.39

Összefoglalás

Áttekintve a dualizmus kori választójogi kérdés legfőbb elemeit és azon belül is 
az ipari munkásokra vonatkozó jogkiterjesztés magyarországi történeti hátterét, 
bizonyos következtetések levonására van lehetőségünk. 

Az általános és titkos, vagy annak közel megfelelő választójogi reform gondolata 
több irányból is ostromolta az ország politikai vezetését. A külföldi választójogi 
fejlemények, az uralkodói nyomás, a politikai sajtó, a parlamenten belüli és 
kívüli ellenzék harsány kritikája, és maguk a társadalmi változások mind-mind 
arra ösztönözték a kormányzatot, hogy jelentékeny módosítást hajtson végre 
az 1874-es választójogi törvényen. 

Ugyanakkor a jogkiterjesztés gondolata nem állt távol a szabadelvű, nem-
zeti-konzervatív elittől sem, még a szigorúbb álláspontot elfoglaló gróf Tisza 
István és köre is ezt támogatta. A fokozatosság elvét figyelembe véve eltökélten 
keresték azokat a jogi, társadalmi és gazdasági fogódzókat, amelyek alapján 
a méltányos választójogi reform kivitelezése és az állameszmének, a magyar 

38  Pajkossy 2003. 858–863.
39  Mezey 2003. 323–324.
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parlamentarizmus hagyományainak, valamint nem utolsó sorban a regnáló ha-
talmi elit politikai, gazdaság és kulturális befolyásának konzerválása egyidejűleg 
megvalósítható. 

Ide sorolhatjuk többek között az 1908-as Andrássy-féle plurális javaslatot, 
Lukács László 1912-es tervezetének kuriális elemeit vagy akár a Vajkay Károly 
és Tisza István kapcsán vizsgált pénztári alapú elgondolásokat is. A kísérletek 
többé-kevésbé megegyeztek egy alapvetésben: a társadalomban lennie kell egy 
szigorú szabályok alapján meghatározott zsinórmértéknek, amely a politikai 
jogokra érdemes és nem érdemes csoportokat elválasztja egymástól. Konzervatív 
körökben közmegegyezés volt abban, hogy nem a mezőgazdasági, hanem 
az ipari munkások lehet a következő olyan társadalmi csoport, amely ezen 
a határon átléphet.40 Ám a szocialista szakszervezeti befolyástól való félelmük 
majdnem olyan erős volt, mint amit a nemzetiségi nacionalizmusokkal szemben 
tápláltak. Ebből kifolyólag csak a munkások legfelső rétegének kívánták megadni 
a választójogot, de ennek a csoportnak a körülhatárolása mind szociális, mind 
jogi szempontból meddő kísérletnek bizonyult. 

Történelmi távlatból vizsgálva megállapítható, hogy az ellentmondásoktól sem 
mentes Tisza-féle választójogi gondolat rendkívül komplex politikai és szociális 
ellenerőkbe ütközött. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy az erre irányuló 
politikai szándék a történelem kerekének megállítását vagy visszaforgatását 
akarta volna elérni.

40  A kis- és törpebirtokos parasztság szavazati joga inkább technikai kérdésként merült fel, a bir-
tok értékétől és az azon megtermelt jövedelem mértékétől függően. Az adócenzus szigora azonban 
az ipari és mezőgazdasági munkásság, tehát „a bérből és fizetésből élők” számára technikai és elvi 
akadályt egyaránt jelentett. A választójogi reform fókuszába így ezen társadalmi csoportok kerültek.
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„Shall it be granted?” – The Labour Class
and the Elective Franchise in Hungary

at the Dawn of the 20th century

By the first decade of the 20th century the question of the elective franchise 
clearly became one of the most controversial issues of the public discussion. 
Almost every figure of the political life (including the king, the opposition in- 
and outside of parliament) tried to force the government to extend the elective 
franchise and shift the existing system towards universal suffrage.

Despite the fact, that the Hungarian elective franchise was deeply beyond 
the European standard at the time, the ruling conservative-liberal elite under 
the leadership of prime minister István Tisza, resisted the pressure. They were 
convinced that the universal suffrage would have been favouring the socialist, 
nationalist and radical movements which wanted to ruin the integrity of the 
kingdom. However the new elective law of 1913 remained almost as strict as 
the previous one from 1874 was before, it does not mean the government did 
not recognise the necessity of the extension.

The modification of the elective franchise was planned step by step. First 
of all the Hungarian government wanted to give the permission to vote to 
the elite members of the labour class and gradually to the other poorer parts 
of the society depending on their future property, education and political-
cultural reliability.



Segyevy Dániel

„…megvédeni igazunkat 
minden téren…”1 

 A trianoni béke-előkészületek és 
a magyar földrajztudomány

A számos sebből vérző, soknemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchia 1918 
októberére elvesztette az első világháborút. Mivel a hadseregek jórészt fel-
bomlottak, és a továbbiakban nem volt olyan erő, amely gátat tudott volna 
vetni a világháború alatt radikalizálódott etnikai indíttatású folyamatoknak, 
a birodalom néhány hét alatt darabokra esett. 

A Monarchián belül a soknemzetiségű Magyarország helyzete a kiegyezést kö-
vetően különlegessé vált, 1867-ben a Habsburg Birodalomban hagyományosan 
meglévő korlátozott szuverenitását az új állam keretein belül megerősítette, stá-
tusza az 1849 és 1867 közötti állapotokhoz képest rendeződött. Az egyre erősödő 
nacionalista indíttatású törekvésekkel helyzeténél fogva kevésbé törődött. Ezek 
a mozgalmak később a katonai és politikai események következtében 1918 őszére 
meghatározó, az ország létét alapjaiban befolyásoló tényezőkké váltak. 

1918 és 1920 között a kialakulófélben lévő új (nemzet)államok hadseregei 
a minél nagyobb terület megszerzése érdekében folyamatosan manővereztek 
a Kárpát-medence jelentős részén. Az ország területét felszabdaló frontvonalak, 
a demarkációs vonalak, a demilitarizált övezetek és a folyamatosan zsugorodó 
magyar ellenőrzés alatt lévő államterület, valamint a bizonytalan belpolitikai 
helyzet és a különböző hatalomátvételek kínzó morális, politikai és gazdasági 
hatásai közepette a magyar földrajztudomány teljes tudományos eszköztárát 
bevetve sietett a magyarság, a magyar állam segítségére. Az alábbiakban ennek 
folyamatát tekintem át.

1  Fodor 1919. 45.
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A téma irodalmából fontosnak tartom kiemelni Hajdú Zoltán írását,2 amely 
az 1918 és 1920 közötti eseményeket mutatja be, elsősorban a magyarországi 
földrajztudományra fókuszálva. A cikk hierarchiát, időbeliséget tükröző tagolását 
jó megközelítésnek tartom, azonban fontos megjegyezni, hogy a  politikai 
eseményekkel nagymértékben korrelálva követték egymást a különböző 
intézkedések, törekvések, amelyeket párhuzamosságuk miatt sokszor nehezen 
különíthetünk el egymástól.

A magyar földrajztudomány már az első világháború előtt lépéseket tett ezzel 
a kérdéskörrel kapcsolatban. Az 1910-es évek elejére a magyar tudományos életben 
mind többen látták be, hogy az ország belviszonyait külföldön alig ismerik, így 
erős szándék mutatkozott egy tájékoztató jellegű mű közreadására. A nemzetközi 
közvéleményben ugyanis – magyar szempontból – némileg torz kép élt az ország 
belső viszonyairól. Ennek kettős oka volt. A régebbi abból eredeztethető, hogy 
Magyarország nem számított gazdasági értelemben centrumországnak, így még 
ekkor is aránylag kevés nyugat-európai jutott el az országba, különösen annak 
vidéki, rurális térségeibe, például az Alföldre vagy még inkább Erdélybe. Ennek 
köszönhetően a kisszámú útleírás is sokszor túlzó és tájékozatlan, az országról nem 
egy esetben negatívabb képet festett a valóságosnál. Ez a jelenség azonban kevésbé 
Magyarország-specifikus, Európa más, elsősorban perifériajellegű területeire 
szintén jellemző volt. A másik ok már kifejezetten Magyarországhoz köthető: 
a nemzetállamok korában a környező népek egy részének már sikerült önálló 
államot alapítania, azonban ezen országok többségének uralkodó etnikuma 
jelentős részbene élt a szomszédos országokban, így hazánkban is. Ezekben 
az országokban önálló tudományos élet alakult ki, és már a háború előtt jelentős 
propagandát fejtettek ki a nemzetközi közvéleményben saját országuk nemzeti 
igényeit szolgálva. Törekvéseik gyakran a soknemzetiségű Magyarország ellen 
irányultak. Az első világháború ezeket az eseményeket jelentősen felértékelte, 
illetve felgyorsította, ugyanis a háborúba való belépéshez a nagyhatalmak területi 
ígéretekkel igyekezett megnyerni a bekapcsolódó országokat. Jelentős szerepe volt 
például az 1915-ben Londonban megalakult cseh emigráns kormánynak, amely 
már a háború alatt is jelentős lépéseket tehetett a majdani területi rendezések 
kapcsán. 

A magyar politikai elit felismerte, hogy nem létezik az országot idegen nyelven 
is bemutató munka, ezért 1913-ban, még a háború kitörése előtt a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium megbízta Lóczy Lajost egy többnyelvű tudományos 

2  Hajdú 2000.
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ismeretterjesztő mű elkészítésével (amelyet maga Lóczy is szorgalmazott). 
A  magyar szent korona országainak földrajzi, társadalomtudományi, 
közművelődési és közgazdasági leírása című munka azonban a háború miatt 
csak 1918 januárjában jelent meg magyar, német és horvát nyelven, de angolul, 
olaszul, és a talán célja szerint legfontosabb nyelven, franciául már nem volt 
idő kiadni. Csak rövid kivonatok, vékony tájékoztató füzetek jelentek meg 
ezeken a nyelveken.3 Pécsi Albert korabeli recenziója4 a mű hiánypótló és vitán 
felüli jelentőségét méltatja, ám kritikával is él. Úgy fogalmaz, hogy ez a mű jól 
van megírva, de rosszul van szerkesztve. Szót emel az ellen, hogy a Lóczy által 
szerkesztett, harmincöt szerzős kiadvány egyes részei között sokszor gyakorlatilag 
semmilyen összefüggés sincs, és a témakörök egymáshoz viszonyított arányát 
(sokszor még egy cikken belül sem), valamint nyelvezetét nem mindig találták 
el jól. Összességében bár hiánypótló, hatalmas ismeretanyagot felhalmozó, sok 
szempontból korát megelőző és politikai felhangoktól csaknem mentes mű került 
a nemzetközi közvélemény elé, a kívánt hatást nem érte, nem érhette el. Az 1918 
őszétől nyilvánvaló háborús vereség ennél célzottabb törekvéseket követelt meg, 
ekkortól beszélhetünk az ország területi épségének tudományos védelméről. 
A földrajztudósok kezdetben kétféleképpen harcolhattak szakmailag az ország 
területi védelméért: egyrészt a Magyar Földrajzi Társaságban egységes fellépéssel, 
Teleki Pál vezetése alatt, másrészt külön-külön, saját szakmai műhelyeikben. 

A szakmai műhelyekben zajlott tevékenységek egyik legjelentősebbike 
a Pozsonyi Magyar Tudományegyetemen Prinz Gyula és további tanszékvezetők 
által közösen kiadott Pro Hungaria című, a világ tudományos közvéleményéhez 
intézett szózat volt. Ez alapvetően földrajzi fogantatású, jól felépített, világos és 
logikus érvrendszerű mű, amely – nem véletlenül – inkább hegy- és vízrajzi, mint-
sem az általuk változékonynak talált etnikai tényezőkre építette érvelését.5 

A magyar földrajztudomány több képviselőjét egzisztenciálisan is érintették 
a mind előrébb nyomuló hadseregek és de facto határok, így a legtöbben Budapestre 
menekültek. Ennek köszönhetően igen gyorsan a Magyar Földrajzi Társaság 
szervezetében, Teleki vezetése alatt gyűltek össze a magyar földrajztudomány 
képviselői, 1918–19 telére a tudományos aktivitás már gyakorlatilag Budapestre 
koncentrálódott. A magyar földrajztudomány egyik legnagyobb fegyverténye 
a területi egység kapcsán a Magyar Földrajzi Társaság által 1918-ban kiadott 

3  Hajdú 2000. 226.
4  Pécsi 1918.
5  Prinz 1918.
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A Magyar Földrajzi Társaság szózata a világ Földrajzi Társaságaihoz című írás 
volt. Ez a társaság hivatalos szakfolyóiratában, a Földrajzi Közleményekben teljes 
terjedelmében, mintegy 30 oldalon közreadott mű6 foglalta össze legjobban 
a korabeli magyar földrajztudomány álláspontját és érvelését az ország területi 
épségének ügyében. Általánosságban elmondható, hogy az írás szakmai körökben 
nagy port kavart, politikai hatása azonban teljesen elmaradt. Mivel a béke-
előkészítés kapcsán minden oldal a tudományos eszköztár legmodernebb elemeit 
vonultatta fel, Budapesten is ehhez igazodtak. Teleki Pál személyes hatásának7 
is betudható, hogy a francia emberföldrajz megközelítése, illetve az arra való 
hivatkozások ilyen tág teret kaptak a szózatban. Fontos momentum még 
a magyar kultúrfölény kiemelése, illetve itt jelenik meg először a Kárpát-medence 
természetföldrajzi tájfelosztása, valamint a természeti régiók és az egységes 
gazdasági régió kapcsolata:8 „A régiót azon összes városok és területek alkotják, 
amelyeknek egymásra szükségük van. […] A Magyarországot alkotó természeti 
régiók ma egy közös magasabb rendű életet élnek ebben az értelemben.”9 Látható 
ebből is, hogy a mű mindig igyekezett utalni a legmodernebb földrajzi irányzatok, 
elsősorban a francia emberföldrajz képviselőinek konkrét kijelentéseire, így 
többek között Reclus-re, illetve Vidal de la Blache-ra hivatkoztak.

A dolog pikantériája, hogy arra a szemléletre alapozták érvelésüket, amelynek 
legfőbb képviselője, Vidal de la Blache a béketárgyalásokon szakértőként ott ült 
a francia delegációban, az asztal túlsó oldalán. Telekiék ügyesen manőverezve 
az ellenfeleik módszertanán alapuló, de azzal teljesen ellentétes eredményre 
vezető saját érvelésüket is Vidal de la Blache egyik kijelentésére hivatkozva ajánlják 
a többi földrajzi társaság figyelmébe: „[…] a tények kutatásában nem szabad 
csak egyetlen módszert követni: hasznos, hogy a legkülönbözőbb nézőpontokból 
tekintsük meg azokat.”10 Ez a megközelítés egyébként a magyar földrajztudomány 

6  MFT 1918. 
7  Fodor Ferenc egyenesen úgy fogalmaz, hogy maga Teleki írta meg a „felvilágosító füzetet”. 

Fodor 2006. 760.
8  Az írás szerint Magyarország természeti tájai a következők: 1. Alföld; 2. „dunántúli, vagy 

pannoniai dombvidék a régi röghegyekkel” (a mai Dunántúli-középhegység és a Dunántúli-dombság 
területe); 3. Kisalföld; 4. Erdélyi-medence; 5. „északnyugati felföld” (Északnyugati-Kárpátok); 
6. „északkeleti felföld” (Északkeleti-Kárpátok); 7. Keleti- és Déli-Kárpátok; 8. „krassószörényi hegy-
vidék”; 9. Bihar-hegycsoport; (10. „karsztrégió”). A leírás szerint ezek a kis természeti régiók egy 
nagy természeti régiót alkotnak, amely a társadalom fejlődésével gazdasági szinten is leképeződött. 
Lásd MFT 1918. 307–309.

9  MFT 1918. 309. 
10  MFT 1918. 291.
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törekvéseiben a béke-előkészítés teljes időtartama alatt kimutatható. Teleki, annak 
ellenére, hogy a módszertan kidolgozói a tárgyalóasztal másik oldalán foglaltak 
helyet, sikerrel állította a magyar nemzeti célok szolgálatába ezt a megközelítést. 
Mindeközben Vidal de la Blache is mint iskolája fő képviselője a francia 
tájföldrajzi szemlélet teljes módszertanát a francia nemzeti célok szolgálatába 
állította. Ez veje, a Románia-kutató Emmanuel de Martonne tevékenységére 
még inkább igaz. Krasznai Zoltán tanulmányában rendkívül találóan mutat rá 
arra, hogy de Martonne-nál hogyan módosult, illetve vetült ki a későbbi „Nagy-
Románia” területére az eredetileg Havasalföldre alkalmazott, a fizikai földrajz 
elgondolásai alapján kialakított hármas egység (hegység-dombság-síkság) elve 
a politikai szempontok mentén, illetve ezzel összefüggésben arra, hogy hogyan 
változott ténnyé a korábbi hipotézis a hegyvidéki transzhumáló állattartás 
(„erdélyi citadella”) és a román etnogenezis kapcsolatát illetően.11 

Összességében elmondható, hogy a magyar földrajztudomány a történelmi 
Magyarország felosztását semmilyen kompromisszumos formában nem támo-
gatta. Minden földrajzi tudományos megnyilvánulás az ország területi integritása 
mellett érvelt. Ennek több oka is volt. Elsőként említhetjük, hogy a magyar föld-
rajzi tudományos élet rövid idő alatt Teleki vezetésével Budapesten összpontosult, 
így kevésbé volt tere az eltérő elképzeléseknek, bár itt hozzá kell tennünk, hogy 
a magyar földrajztudósok túlnyomó része, ahogyan az ekkoriban megszokott volt, 
már korábban is vállalt bizonyos nemzeti elköteleződést szakmai tevékenysége 
folyamán. Másrészt az ekkoriban Európa-szerte uralkodó paradigma, a francia 
emberföldrajz, aminek éppen Teleki volt a legjelentősebb hazai képviselője, érdek-
lődése középpontjába a tájat mint az emberi és természeti jelenségek szintézisét 
állította. Így – bár ezt minden nemzet a saját céljainak megfelelően igyekezett 
felhasználni – a földrajzi érveléseknél ez mégiscsak felülírta az etnikai alapú 
felosztást és a wilsoni önrendelkezés elvét. Emellett a magyar földrajztudósok 
nem tartották vállalhatónak, hogy a jól hangzó egységes Kárpát-medencei tér 
magyar közvéleményt uraló gondolatát bármilyen kompromisszumos javaslat 
oltárán feláldozzák. Tehették ezt annál is inkább, mert nagyon hamar nyilván-
valóvá vált, hogy véleményük, mondanivalójuk a majdani béke szempontjából 
a külföldi közönség szemében szinte semmit sem ér. Ugyanakkor e szózat magyar 
részről talán az egyik legékesebb bizonyítéka annak, hogy a földrajztudomány, 
ahogy ebben az időben más országokban is, tudatosan (és sikerrel) vállalta 
a béke-előkészítés tudományos hátterének kidolgozásában a vezető, más tudo-

11  Krasznai 2003. 351–353.
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mányokat összefogó, azok eredményeit szintetizáló és keretbe foglaló szerepet, 
noha korábban e pozíciója nem volt egyértelmű.

1918. november–decemberben a Károlyi-kormány segítségével, az MFT és 
Teleki közreműködésével megalakult a Magyarország Területi Épsége Védelmi 
Ligája (Területvédelmi Liga, TEVÉL), amelynek elnöki tisztségére Teleki 
megnyerte Lóczy Lajost, akinek szakmai elismertségétől a szervezet súlyának 
növekedését várták.12 A kezdeményezés mögé fölsorakozott az MFT teljes 
választmánya, és ez vált a legnagyobb, az ország területi védelmével foglalkozó 
társadalmi szervezetté a korabeli Magyarországon. Legfontosabb feladata a bel- és 
különösen a külföldi propaganda-tevékenység volt, azonban az érdekütközések 
miatt törekvései az általa végzett háttérkutatások dacára is kudarcra voltak ítélve.13

Fontos szót ejteni a béke-előkészítés konkrét földrajzi munkálatairól is. 
Ezek, a többitől eltérően, időben nem illeszthetőek be egyértelműen a sorba, 
ugyanis a  magyar földrajzi tudományos élet társadalmi, emberi, politikai 
szerepvállalásával, tudományszervező funkciójával párhuzamosan folytatott 
konkrét szakmai tevékenységet ölelik fel. Teleki 1918 szeptemberére felismerte, 
hogy a háborút elvesztettük, és hogy a béketárgyalások jó eséllyel az ország 
területi épségét is veszélyeztetni fogják, így magánkezdeményezésként nekilátott 
a szerinte hasznos adatok célzott összegyűjtésének. A következő fontos 
dátum 1918. október 5-e, amikor a nyilvánvaló vereség mind szélesebb körű 
belátásának hatására Teleki a Magyar Földrajzi Társaság választmányi ülésén 
felvetette, hogy készítsék el Magyarország részletes néprajzi térképét. Erre 
négyen pályáztak (köztük maga Teleki is), végül Kogutowitz Károly pályázatát 
fogadták el. Ezt követően gőzerővel nekiláthattak a feladat megvalósításának, 
ez a Kárpát-medence etnikai viszonyainak térképi ábrázolása, „a magyar 
elemnek megfelelő feltüntetése”14 volt. A szerző abból kiindulva, hogy a kevert 
etnikumú területeken a magyar lakosság döntően a térképen jóval kisebb területű 
városokban él, a különböző etnikumok színezéssel való megjelenítése mellett 
fontosnak tartotta megjeleníteni az adott terület népsűrűségét is, így fehér folt 
nem maradt a térképen, a megjelenítést 50, 100, 500 és 1000-es egységeket 
szimbolizáló jelekkel oldotta meg. Fontos szempont volt még, hogy az 1 : 200 000-
es méretarányú térkép az akkori Magyarország összes helységét, települését, 
tanyáját tartalmazza, megjelenítse. Ehhez a Központi Statisztikai Hivatal adataira, 

12  Hajdú 2000. 228.
13  A szervezet még körülbelül a ’20-as évek közepéig működött, amikor is beolvasztották a Magyar 

Nemzeti Szövetségbe.
14  Kogutowitz 1918. 320. 
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közelebbről az 1910-es népszámlálások adataira támaszkodott, amelyek először 
tartalmaztak Magyarország településeinek külterületeire vonatkozó adatokat 
is.15 A térkép 25–30 rajzoló segítségével végül 1919 februárjára készült el, 
23 példányban.  

1918 decemberében Teleki Pál Nopcsa Ferenc segítségével hozzálátott 
az 1 : 100 000-es méretarányú – később az uralkodó magyar etnikumot jelző 
vörös szín után vörös térképnek nevezett – térkép megalkotásához. E térkép, 
bár színezése miatt érték kritikák,16 alapvetően az objektivitásra törekedett. 
A népsűrűséget egyenlőnek tételezte fel, 1 négyzetmilliméternyi beszínezett 
területe 100 embert jelentett, a népességet pedig úgy aggregálta, hogy 
a hegyvidékek szórványnépességét is a völgyekbe hozta le, így összefüggő lakott 
területeket kapott, emellett pedig lakatlan területek is maradtak.17 Utóbbiak 
ábrázolása korszakalkotó jelentőségű volt. A térkép külön érdekessége – és 
erénye –, hogy a korszakban előremutató módon minden egyes ember megjelent 
a térképen, tehát semmilyen adat sem veszett el: ha kiszámolnánk a beszínezett 
területek nagyságát, az eredeti népességi adatokat kapnánk vissza. 

A térképnek, mint minden térképnek, objektivitásra való törekvés ellenére 
van saját mondanivalója: híven tükrözi készítője állásfoglalását az ország 
területi kérdéseit illetően.18 Azzal, hogy Teleki a ritkán lakott hegyvidéki 
terület népességét a völgyekben vonta össze, még inkább hangsúlyozta a hegyek 
elválasztó szerepét, a Kárpát-medence egységes voltát. Krasznai Zoltán 
tanulmányában arra is rámutat: azzal, hogy Teleki a határokon túli területeket 
nem ábrázolja, különös jelentőséget kap ez a „csend” vagy jelhiány a Kárpát-
medence tökéletes, befejezett, megbonthatatlan egységének demonstrálásában.19 
Keményfi Róbert MTA doktori értekezésében ezzel kapcsolatban a magyar 
nemzeti tér „romértékéről” beszél, olyan romantikus belső képet villantva fel, 

15  Kogutowitz 1918. 321. 
16  Mindamellett meg kell jegyezni, hogy a korszakban más országok ilyen jellegű térképei is 

hasonló elvek szerint jártak el, kihasználva a színek egymáshoz viszonyított komplementer vagy 
kontraszt jellegéből fakadó optikai hatást. Lásd például Herzberg: Die Völker Europas. 1920. 

17  Hajdú 2000. 229.
18  Keményfi Róbert az etnikai térképeket illetően a geográfiában a múlt század utolsó éveiben 

végbement „térbeli fordulat” jegyében ennél tovább megy, kijelenti, hogy ezek a térképek felhasz-
nálásuk, „céljuk” szerint a „hol?”, „miért?”, „mikor?” és a „milyen módon?” kérdések mentén ír-
hatóak le, valamint „el nem mondott történetekkel” bírnak. Véleménye szerint ezen térképek mai 
interpretálásánál nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a társadalmi kontextust, amelyben a térkép 
keletkezett. Lásd Keményfi 2010. 8.

19  Krasznai 2003. 358.
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amely a mai befogadóban a vágyott, ugyanakkor racionálisan elérhetetlen 
állapot ellentmondásaiból fakadóan általános melankóliához vezet.20

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez volt az egyetlen térkép, „a nevezetes 
carte rouge, amely a békekonferencia asztalán feküdt”,21 ám a béketárgyalásokon 
ezt sem vették figyelembe, bár később szakmai körökben a kartográfiatörténet 
egyik köztiszteletben álló alapköve lett. Az eddig tárgyaltakon kívül – már főleg 
az 1919 augusztusában megalakult Béke-előkészítő Iroda tevékenysége nyomán 
– rengeteg statisztikai kimutatás és kisebb térkép is készült.

Mint arra a Kogutowitz- és a Teleki-féle térkép közti különbségek is valamelyest 
rámutatnak, a magyar törekvések az idő előrehaladtával fokozatosan csak egyre 
kisebb célt tűzhettek ki maguk elé. Ennek eredményeként például a Kogutowitz-
féle térkép még a Horvátország területén élő magyar népességet is ábrázolja, 
a Teleki-féle térkép viszont már visszatükrözi azt a tényt, hogy a nemzeti ön-
rendelkezés jogán a csaknem 1000 éve a Magyar Királysággal perszonáluniót 
képező Horvátország elszakadt, így a horvát területeket ez a térkép már nem 
ábrázolja. Közben 1918 decemberében vita alakult ki a TEVÉL és Jászi-féle po-
litikai irányzat között, a magyar álláspont alapjának kérdésében. Míg a TEVÉL 
a Kárpát-medence egysége alapján a teljes területi egység mellett foglalt állást, 
addig Jászi Oszkár köre az etnikai alapú határok mellett érvelt. 

Teleki az őszirózsás forradalmat követő Károlyi-érától támogatást egyáltalán nem 
kapott, de nem is akadályozták munkájában. Földrajztudósként tevékenykedett, 
és a Magyar Földrajzi Társaságon belül betöltött vezető pozíciójára támaszkodva 
volt képes e tudományszervező munkálatokra, valamint saját kartográfiai 
szakismeretei tették lehetővé számára a különböző konkrét térképészeti 
munkálatok elvégzését. 1919 januárjában Nyugat-Európába ment, hogy ott 
szakmai körökből való személyes ismerősei között propagandatevékenységet 
fejtsen ki a magyar álláspont megismertetése és védelme ügyében. Időközben 
1919. március 21-én kezdetét vette a 133 napig fennálló, orosz segítségben, 
valamint a világforradalom eljövetelében bizakodó Tanácsköztársaság 
proletárdiktatúrája, ebben az időszakban a béketárgyalások földrajzi előkészületei 
tulajdonképpen szüneteltek, ráadásul az ország kilátásai, nemzetközi megítélése is 
nagyságrendekkel romlottak. Teleki ezalatt Bécsben tartózkodott, és ott Bethlen 
Istvánnal megalapította az Antibolsevista Comitét (ABC), majd csatlakozott 
a Horthy Miklós köré szerveződő szegedi ellenkormányhoz, és a későbbi 

20  Keményfi 2010. 15–17.
21  Fodor 1919. 46.
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kormányzó egyik legfőbb bizalmasa lett. Budapest román megszállása alatt 
pedig afféle földalatti mozgalomként zajlott a béke-előkészítés.22

A hivatalos, politikailag is támogatott, földrajzi szempontú béke-előkészítő 
tevékenység 1919. augusztus 21-én vette kezdetét, amikor Horthy utasítására 
Teleki megszervezte az általa vezetett Béke-előkészítő Irodát, amelynek tagja volt 
még rajta kívül Fodor Ferenc, illetve Cholnoky Jenő. A Béke-előkészítő Iroda 
„nagyüzemi” működése 1919. októberben kezdődött meg, ekkortól a különböző 
tudományokból bevont rengeteg tudósnak köszönhetően jelentősen kibővült 
testület képezte a béke-előkészítés tudományos gerincét.23 

Az, hogy Magyarországon is sikeresen ragadta magához a földrajztudomány 
a  béke-előkészítés tudományos hátterének koordináló feladatait, és ezzel 
a korabeli közvélemény szemében korábban nem tapasztalt magasságokba emelte 
saját presztízsét, magával vonta azt is, hogy a földrajztudomány átpolitizálódott, 
megszűnt afféle „tiszta tudománynak” lenni. A tudomány és a politika ilyen 
összefonódásában jelentős szereppel bírt az is, hogy Teleki nemcsak tudós, de 
arisztokrata és főrendiházi politikus is volt, így személyének köszönhetően 
ez a folyamat sokkal egyszerűbben lezajlódhatott. 

Teleki 1920 januárjától a hivatalos magyar békedelegáció fődelegátusa lett, 
ebben a minőségben utazott ki tárgyalni Párizsba, azonban hamar rájött, hogy 
diktátumokról van szó, az érvelésére senki sem kíváncsi. Ettől függetlenül 
közvetlenül a béketárgyalás helyszínén megpróbált személyes szakmai 
ismeretségei révén hatni a külföldi geográfusok szemléletére.24 Ez idő tájt már 
nem hitt az érdemi javulás lehetőségében, később úgy nyilatkozott, hogy ekkor 
már a későbbi revíziós álláspont tudományos megalapozását végezték, tehát 
a jövőnek dolgoztak.25 A béketárgyalásokon a francia fél volt a legharciasabb, 
a románok pedig de Martonne személyében olyan személyes pártfogót kapott, 
amelynek véleményem szerint akkor sem lett volna túl sok reményre okot adó 
magyar „ellenjátéka”, ha a francia politikusok jóval visszafogottabbak. 

1920. június 4-én a Trianon palotában aláírták a trianoni békediktátumot, 
itt Teleki, mint a Simonyi-Semadam-kormány külügyminisztere volt jelen, ám 
nem ő, hanem a magyar delegáció két másik tagja írta alá a békeszerződést. 

22  Hajdú 2000. 230.
23  Az elvégzett tudományos munka egy részéről jól áttekinthető, taxatív jellegű összegzést nyújt 

Fodor Ferenc a Földrajzi Közleményekben. Fodor 1919. 45–47.
24  Krasznai Zoltán tanulmányában a személyes kapcsolatokon túl a földrajzon, mint akadémiai 

diszciplínán belüli konjunkturális hatásról is említést tesz. Krasznai 2003. 348.
25  Hajdú 2000. 231.
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Az  ország nemzeti gyászba borult, a földrajztudomány is magába roskadt 
egy időre, úgy látták, hogy abban a maradék medencefeneki országban nincs 
értelme a földrajzi kutatásoknak: ahogy Fodor Ferenc írja, „Csonkamagyarország 
gazdasági földrajzának megírása önmagában való ellentmondás”.26 Ebből azonban 
hamar talpra álltak, és a földrajztudomány az elkövetkezendő két évtizedben 
stabilan nemzeti tudománnyá, a területi revízió tudományos alapjává vált.

Összességében elmondhatjuk, hogy a szilárd intézményrendszerű, ám 
időnként viharokat átélő magyar földrajztudomány Teleki Pál vezetésével szinte 
egy emberként, belső nézeteltéréseit, feszültségeit jórészt félretéve sorakozott 
fel a haza ügye mellett, és vállalta magára a magyar érdekek tudományos 
képviseletét, valamint a tudományos munka, a különböző tudományágak 
eredményeinek összehangolását. Tevékenységük eredményeként a diszciplína 
az egyik legtekintélyesebb tudománnyá vált az elkövetkezendő mintegy negyed 
évszázadra.  Ettől függetlenül a béketárgyalásokra érdemi hatása nem volt, 
mert nem lehetett. Szerény vigasz, utólagos elégtétel csupán Teleki számára, 
hogy tudományos eredményei elismeréseként 1925-ben felkérték, hogy 
a Moszul-bizottság tagjaként vegyen részt a török–iraki határ megvonásában. 
A magyar földrajz- és néhány egyéb tudomány ebben az időszakban, 1918 
és 1920 között több évtizednyi tudományos produktumot tett le az asztalra, 
elsősorban területi és demográfiai kérdésekben. A magyar földrajz a trianoni 
traumából gyorsan felállva, újult erővel folytatta azt a heroikus munkát, 
amelyet 1918 és 1920 között elkezdett. A következő évtizedekben legtöbb 
tudományos megnyilvánulása a békeszerződés területi revízióját célozta. 
Ugyanakkor fontosnak tartotta a magyar nép szemléletének alakítását 
is, a hazafias gondolkodásra való nevelést, így szaktudományból afféle 
magyarságtudománnyá válva, ha lehet, még fokozta is tudományos súlyát. 
Ezt az időszakot ezért a  magyar földrajztudomány egyfajta aranykorának 
tekinthetjük. 

Ugyanakkor bizonyos politikai meghatározottságok elől a földrajztudomány 
nem tudott kitérni. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázásához, a különböző 
sztereotípiák könnyebb kezeléséhez, a megértéshez egy lehetséges jó irány lehet 
a Keményfi Róbert által vizsgált társadalmi kontextus, a hely „szellemének”, 
az ott élők kollektív emlékezetének, közösen megélt, elmesélt (és elmondatlan) 
történeteinek a vizsgálata. 

26  Fodor 1924.
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La préparation du Traité de paix de Trianon et
la science géographique en Hongrie

Suite à la défaite de la Monarchie austro-hongroise en 1918, l’armée royale 
s’est décomposée et n’était plus capable d’empêcher les conflits ethniques se 
répandant dans le pays. En même temps, l’objectif des armées des Etats-na-
tion se formant progressivement de 1918 à 1920 a été de s’approprier de plus 
de terre possible dans le bassin des Carpathes. Pendant cette période longue 
et pénible, les géographes hongrois ont, grâce à tous les moyens scientifiques 
à leur disposition, agi en faveur de la nation hongroise qui, confrontée à une 
crise politique et économique, s’est retrouvée coincée entre les lignes du front, 
les lignes de démarcation et les zones démilitarisées. Le présent travail se pro-
pose d’étudier cette activité scientifique et d’en présenter une évaluation, tout 
en s’appuyant sur la littérature spéciaisée.



Pál Zoltán – Rigó Balázs

Balra át! − Adalékok a magyar 
sportélet 1948 és 1953 közötti 

államosításához

A második világháború után Magyarországon a Magyar Kommunista Párt 
(1948. június után a Magyar Dolgozók Pártja) fokozatosan építette ki hatal-
mát. A szovjetizálás során 1949-re kialakult az egész társadalmat behálózó 
totális állam. A világégés után hamar magára találó sportélet sem kerülhette 
el sorsát. Miután a kommunisták megszerezték a legfontosabb kulcspozíció-
kat, nekikezdtek a sportélet szovjetizálásához: felszámolták a hagyományos 
egyesületi struktúrát, a testnevelést szoros párt- és állami irányítás alá vonták, 
a versenyzők számára új besorolási rendszert vezettek be. Az alábbiakban ezt 
a folyamatot, a sportélet államosítását kívánjuk bemutatni a szakirodalom, 
valamint eddig ki nem adott források segítségével.

Előzmények

A második világháború a sportéletben is komoly károkat okozott, az újjáépí-
tés azonban e téren sem váratott magára sokáig. A háború után meglepően 
hamar magára talált a magyar sport. A fiatalok számára a szabadidő eltöl-
tésének szinte egyetlen módjaként kínálkozott a testmozgás. Az újrainduló 
pártok igyekeztek is sportközpontokat létrehozni, hogy a fiatalokat ezzel is 
megnyerjék maguknak.1 Szinte valamennyi párt készített „sportkoncepciót”.

A magyar sport új vezető szervei már az 1945-ös esztendő kezdetén létrejöttek. 
A Budapesti Nemzeti Bizottság 1945 elején megalakította a Legfelső Sport Tanácsot 
(LST), amelynek kezdetben három tagja volt. A Magyar Kommunista Pártot 
(MKP) Jámbor Alajos, a Szociáldemokrata Pártot (SZDP) Ries István és Bechtler 

1  Takács 2003. 26.
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Péter képviselte. Ez később (1945. áprilisban) Legfelsőbb Ötös Sporttanáccsá 
(LÖS) alakult át, és tagjai lettek még Hidas Ferenc (MKP) és Barcs Sándor 
Független Kisgazda Párti (FKGP) politikusok is.2 Az LST 1945. február 20-án 
hozta létre a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium keretei között működő 
Nemzeti Sport Bizottságot (NSB), majd folyamatosan megalakultak a területi 
NSB-k is. A bizottság elnöke az Munkás Testedző Egyesület (MTE) egykori 
birkózója, Frankó Mihály (SZDP), főtitkára pedig Becskő József (MKP) volt.3 Ez 
a szerv 1948-ig a magyar sport főhatóságaként, politikailag még koalíciós alapon 
működött. Mint elsősorban konzultatív szerv, tényleges operatív jogkörrel nem 
rendelkezett, ehhez apparátust sem biztosítottak számára.4

Az NSB hatáskörébe tartozott a sportigazgatás és azok az ügyek, amelyek nem 
álltak közvetlenül a különböző sportszövetségek és egyesületek irányítása alatt. 
A bizottság első intézkedései közé tartozott a (szélső)jobboldali kötődésű, valamint 
az arisztokratikus exkluzivitás szellemét képviselő sportszervezetek feloszlatása 
(pl. Országos Sport Központ, Levente Mozgalom és a Magyar Országos Véderő 
Egylet, vagyis a MOVE sportegyesületei, Magyar Athletikai Club, Budapesti 
Budai Torna Egylet stb.), valamint az igazoló eljárások elrendelése, amelyek 
során a sportvezetőknek az e célra kijelölt bizottságok előtt bizonyítaniuk kellett, 
hogy tevékenységük semmilyen módon nem hozható kapcsolatba a fasizmussal.5 

Mindezek mellett már ekkor sor került a profizmus eltörlésére is.6
A Baloldali Blokk 1946. márciusi megalakulása után igyekezett kiterjeszteni 

tevékenységét a sport területére is, a pártszövetség azonban nem mutatott egységet 

2  Földes 1977. 353.
3  Antal 1984. 817. 
4  Sipos 2003. 16.
5  Bár az igazolásokkal a Kommunista Párt nem volt maradéktalanul megelégedve, több helyen (pl. 

az atlétáknál) olyan személyek kerültek a szakszövetségek vezetésébe, akiket az NSB nem igazolt, vagy 
akik nem álltak igazoló bizottság elé. SZN 1946. január 9. 4. Bizonyos, az MKP-nak nem megfelelő, 
reakciósnak vagy antidemokratikusnak bélyegzett egyesületek feloszlatására később került sor: a turista 
egyesületek közül a Pannóniát, a Kárpát, a Sólyom, valamint a Magyar Turista Egyesületeket például 
1946 februárjában oszlatta fel Nagy Imre belügyminiszter. SZN 1946. február 16. 4. 

6  Földes 1977. 354. A kommunisták elképzelését a professzionizmusról a Szabad Nép 1945. április 
8-i számában így foglalták össze: „Semmi kifogásunk az ellen, ha valaki sportbeli tudását kamatoztatni 
akarja. De ez már nem sport, hanem kenyérkereset. […] A munkások tömegsportját támogatjuk, és 
azt akarjuk teljes erővel kifejleszteni. Semmi szükség nincs a professzionizmusra. Ha nagy tömegek 
fognak sportolni, ha helyesen fogjuk meg a sportoktatás kérdését, akkor a tehetséges fiatalok ezrei fognak 
felszínre kerülni. […] Álljanak félre mindazok, akik megint üzletet akartak csinálni a sportból. Az új, 
demokratikus Magyarországon a sportot is újjáalakítjuk, és semmi szükség sincs azokra, akik ezt meg 
akarják akadályozni.”
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ez ügyben. A vitás kérdések rendezése érdekében összehívott koalíciós értekezlet 
eredményeként született meg még ugyanebben a hónapban a 3380/1946. M. E. 
sz. rendelet, amely a vallás- és közoktatásügyi minisztert bízta meg a magyar 
testnevelés és sport irányításával, továbbá a már meglévő IX. Testnevelési 
Ügyosztály mellett előirányozta a sport hatóságainak létrehozását.7 Az újabb 
koalíciós egyeztetést követően a Minisztertanács által két hónappal később 
elfogadott 5120/1946. M. E. sz. rendelet pedig már meg is határozta a LÖS 
helyébe lépő Sport Főtanács (SF) és az NSB mint sporthatóság szervezetét és 
hatáskörét.8 E rendelkezés nyomán kezdte meg működését a Magyar Olimpiai 
Bizottság, valamint a megyei és helyi sportbizottságok és szövetségek is.9 

Fontos még megemlíteni, hogy a belügyminiszter, Rajk László, 1946 júliusában 
újabb 50 sportegyesület feloszlatását rendelte el, valamint még ugyanebben 
a hónapban a testnevelés és sport területén is megjelent a „B-lista”.10

Ilyen előzmények után az MKP már 1946 végén, 1947 elején elérkezettnek 
látta az időt, hogy a sport egységesítése terén a baloldal további, számottevő 
előrelépést érjen el. Ennek egyik első momentumaként az MKP maga adott példát 
az 1945. március 31-én általa és az SZDP által életre hívott Munkás Sportközpont 
megszüntetésével,11 amelynek helyébe a Szakszervezeti Tanács sportosztálya lépett 
Sebes Gusztáv irányításával.12 Láthatjuk, hogy a kommunisták már 1946–1947-
ben is tudatosan törekedtek a sportirányítás kulcspozícióinak megszerzésére. 
Ennek hátterében az a felismerés állt, hogy a sportsikerek növelhetik a párt 
népszerűségét, hiszen „a sport nem csupán testmozgás vagy szórakozás, hanem 
a társadalmi élet egyik megnyilvánulási formája”, a sportoló pedig elsősorban 
„társadalmi lény”, akiknek életkörülményeit a társadalmi viszonyok alakulása 

7  A rendelet a Nemzeti Sport Bizottságon kívül a következő hatóságok létrehozását írta elő: Sport 
Főtanács (SF), Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), Magyar Sportorvosi Tanács (MST). Hegyi 1949. 4−5. 

8  Földes 1977. 370. A rendelet emellett intézkedett a Magyar Olimpiai Társaság (MOT) Magyar 
Olimpiai Bizottsággá történő átszervezéséről is. A Sport Főtanács elnöke a szociáldemokrata Ries 
István lett. Földes 1977. 377.

9  Szabó 2002. 86.
10  Földes 1977. 371.
11  Az MSK célja a munkásság „széles tömegeinek a sportéletbe való bevonása” volt. 1945-ös 

felhívásukban hangsúlyozták, hogy szövetkezésük nem irányul a sport ellen, hanem továbbra is 
részesei kívánnak lenni az ország sportéletének a polgári sportolókkal együtt. SZN 1945. május 25. 
4. A szervezethez a budapesti munkás sportegyesületek mellett rengeteg vidéki egyesület is csatla-
kozott, így 1946 elejére már 250 szervezet működött az MSK égisze alatt, ebből 180-at tudtak ellátni 
különböző sportfelszerelésekkel. SZN 1946. január 1. 8.

12  Földes 1977. 375.
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szabja meg, azaz, hogy a társadalom biztosítja-e számára a sport előfeltételét, 
a gondnélküli életet?13 E gondolatmenetnek, azaz a népi demokratikus társadalom 
fejlődését gátló akadályok lebontásának, jegyében a sport területén a „fordulat 
évére” jellemző események hamarabb következtek be, mint a nagypolitikában.14

Az igazán jelentős lépésekre az 1947. augusztusi választások után került sor, 
amelyen a négy koalíciós párt (FKGP, NPP, SZDP és MKP) a szavazatok majdnem 
60,9%-át és a mandátumok 66%-át szerezte meg, és 100 képviselői hellyel az MKP 
zárt az élen az indulók közül.15 A politikai változások nyomán az MKP vezetői 
úgy vélték, hogy megérett a helyzet a sport lényeges kérdéseinek rendezésére, 
ezért a Népsport 1947. november 23-i számában nyilvánosságra hozták a párt 
sportprogramját. A 31 pontból álló írás javasolta többek között a tömegsport 
megszervezését, a minőségi sport támogatását, a  sportoktatási rendszer 
szélesítését. Megjelent a célok között a sportirányítás centralizációjának igénye 
is.16 Az MKP után a többi koalíciós párt is megfogalmazta a saját sportprogramját, 
amelyek egyeztetésére 1948 januárjában–februárjában került sor. A felek között 
egyetértés alakult ki abban, hogy egy központosított sportszerv létrehozása 
szükséges, amelynek erősnek és egységesnek kell lennie és meg kell valósítania 
az egységes sportpolitikai gyakorlatot.17 Az MKP és az SZDP sportosztályai 
1948. február elején közös megegyezéssel elfogadták a két munkáspárt egyesített 
sportprogramját, illetve konszenzust alakítottak ki a tekintetben, hogy meg kell 
alakítani az Országos Sporthivatalt (állami szervként, a VKM keretében), valamint 
az Országos Sport és Testnevelési Tanácsot, amely népi szervként működik majd 
a jövőben. A négy koalíciós párt végül február 14-én egyezett meg az egységes 
sportprogramban, és annak kormányprogrammá emelésében.18

13  A propaganda módszerei három alapvető formában öltöttek testet. Az újonnan létrehozott 
sportszervezetekre természetesen ezek megvalósításában is fontos szerep hárult. A szóbeli propagan-
dát tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával, az írásbelit, a Testnevelési Főiskola Tudományos 
Kutatóintézetével együttműködésben, szakkönyvek és röpiratok kiadásával, az élő sporttal szem-
léltetett propagandát pedig a sportbemutatók szervezéséhez nyújtott támogatásával segítette elő 
az OSH. Sportpropaganda 1948. 30 és 34−35.

14  Frenkl 1995. 65. E felgyorsulást leginkább a közeledő londoni olimpia gerjesztette, ahol 
az esetleges jó szereplést a kommunista propaganda a saját javára fordíthatta.

15  Földes 1977. 381. Igaz, a Kommunista Párt 1945-höz képest mindössze 5%-al tudta szava-
zatainak arányát megnövelni (17%-ról 22 %-ra), az SZDP-re adott szavazatok száma pedig enyhén 
csökkent is. Romsics 2005. 292.

16  Földes 1977. 453–457.
17  A fenti elképzeléseket jól szemlélteti a közös törekvések jelmondata is: „Egyesült erővel, központi 

irányítással a magyar sport jövőjéért!” Hegyi 1949. 8. 
18  Földes 1977. 384–385.
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Az Országos Sporthivatal (OSH) működése (1948–1951) és a sportélet
további államosítása

Az OSH létrehozása fontos lépésnek tekinthető a háború utáni sportélet 
államosításában. Ez a szervezet, mint az első központi sporthatóság volt hivatott 
a sportpolitikai fordulat „levezénylésére”.19 Megalakítását a  döntéshozók 
elsősorban azzal indokolták, hogy a második világháborút követően 
„megalakult sportkeretek sem bírtak megszabadulni a minőségi sport döntő 
befolyása alól és képtelenek voltak megoldani a demokrácia által annyira óhajtott 
népi sportmozgalmak kiterjesztését”.20 Ennek okát főként abban látták, hogy 
a testnevelésre és sportra fordítható anyagi források felett még mindig a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztériumban működő, személyi összetételéből fakadóan 
a „reakció melegágyának” számító IX. Testedzési Főosztály rendelkezett, így 
a Nemzeti Sportbizottság nem tudta teljesíteni a magyar sport átszervezésének 
feladatát. A jobboldali politikai vezetők akadékoskodásai mellett ugyanakkor 
hangsúlyos hiányosságnak tartották azt is, hogy a két munkáspárt sem tudott 
megfelelően együttműködni a sportélet központosítása terén a szociáldemokraták 
jobbszárnyának ellenállása miatt.21 Az egységesítés akadályainak elhárítása 
érdekében végül az MKP javaslatára a  Minisztertanács 1948. március 5-én 
kiadta a 3190/1948. MT. számú rendeletet, amely intézkedett a VKM-en belül 
önálló államtitkársággal rendelkező Országos Sporthivatal és az Országos Sport 
és Testnevelési Tanács (OSTT) megalakulásáról.22 Az OSH élére államtitkári 
beosztásban a  kommunista Hegyi Gyula szakszervezeti tisztségviselő került 
(addig iparügyi államtitkár, 1945 előtt a  Vasas labdarúgó-szakosztályának 
elnöke).23 A hivatal ügykörébe tartozott többek között a Testnevelési Főiskola 
felügyelete és irányítása; a sportszövetségek, sportegyesületek, sportközpontok 
és egyéb sportszervezetek irányítása és anyagi támogatása, valamint minden 
egyéb, sporttal foglalkozó intézmény sportszempontból történő felügyelete 
és irányítása, az alsóbb fokú sportigazgatás és sportfelügyelet megszervezése, 
sportlétesítmények fejlesztése, a nemzetközi sportérintkezés irányítása stb.24

19  Frenkl 1995. 65. 
20  Hegyi 1949. 6.
21  Hegyi 1949. 7.
22  Antal 1984. 820. A rendelkezés alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 4400/1948. sz. 

rendeletével 1948. augusztus 28-i hatállyal hozta létre. MÁSZ 1985. 588.
23  Földes 1977. 386.
24  MK 1948. április 3. 
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Az OSH megalakulásával párhuzamosan beszüntette működését az NSB és 
az SF, valamint a kommunista sportirányító szervek addigi riválisa, a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium IX. (Testedzési) Főosztálya is.25 Az OSTT 
létrehozására azonban nem került sor.26

1948 áprilisra kialakult az OSH szervezete a VKM keretében. A Hivatal öt 
ügyosztályra, illetve ezeken belül további osztályokra és bizottságokra, valamint 
két, elsősorban a sportinfrastruktúráért felelős szervezetre tagolódott. A hét 
ügyosztály: I. Szervezési, II. Nevelési, III. Jogi- és közigazgatási, IV. Gazdasági, 
V. Sajtó- és Propaganda Ügyosztály, VI. Sportlétesítmények Országos Felügyelete, 
VII. Sportszerellátó Rt.27  Az egyes ügyosztályok közül a Szervezési Ügyosztály 
látta el a legszerteágazóbb feladatokat, magában foglalt ugyanis öt további 
osztályt, a Szakszövetségi, a Vidéki szervezési, a Nagybudapesti szervezési, 
a Nemzetközi és a Statisztikai osztályokat, amelyek önmagukban is rendkívül 
széleskörű munkát végeztek (1. sz. melléklet).28 

Az OSH megalakulása után és szervezeti kiépülésével egyidőben zajlott le 
a két munkáspárt egyesülése. Az egyesülés folyamata (vagyis a kommunista 
elképzelések felülkerekedése) a sport terén is végbement. A Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) 1948. május 14-én tartotta azt az értekezletét, amelyen egye-
sültek a kommunista és szociáldemokrata párt munkacsoportjai.29

Az MKP és az SZDP 1948. június 12–14-én tartotta egyesülési kongresszusát: 
megszületett a Magyar Dolgozók Pártja (MDP). Az elfogadott programnyilatkozat 
tartalmazta többek között azt is, hogy a párt síkraszáll az „ifjúság egészséges 
nevelése érdekében” a testedzés tömegmozgalommá fejlesztéséért, a „munkás- 
és parasztifjúságra” való kiterjesztéséért, valamint a sport messzemenő állami 
támogatásáért és irányításáért.30

25  Ezt a szervet folyamatosan támadták az MKP tagjai, hiszen ez nem állt az ellenőrzésük alatt. 
Hegyi Gyula, az OSH elnöke 1949-ben például azt írta, hogy a VKM IX. főosztálya „önkényesen” 
kisajátította magának a magyar sport átszervezését, irányítását és felügyeletét, annak ellenére, hogy 
az iskolákon kívüli területeken csak felügyeleti jog illette volna meg. Hegyi 1949. 7.

26  Földes 1977. 386. Az OSTT az OSH mellett működött volna, mint véleményező és tanácsadó 
testület. MÁSZ 1985. 588.

27  Hegyi 1949. 10.
28  Tevékenységükre lásd részletesen Hegyi 1949. 11−16.
29  Földes 1977. 386.
30  A kormányzat évi 18 millió forintot állított be a sport költségeinek fedezésére, ezenfelül külön 

összeget szántak az olimpiai költségek fedezésére. Az említettek mellett az ország sportlétesítményeinek 
helyreállítására és vidéki pályák építésére a hároméves terv további hatmillió, a Népstadion felállítására 
pedig tízmillió forintot biztosított. A fentiekre és erre lásd Balogh 2004. 210 és Korbacsics 1948. 25−26.
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1948 júliusában az OSH kiépülésével párhuzamosan Budapest sportjának in-
tézését is központosították. Ennek érdekében a Fővárosi Önkormányzatnak saját 
szervezetén belül sportalosztályt kellett létesítenie, amely a polgármester – mint 
középfokú sporthatóság – szakszerve lett (az alsó fokú sporthatóságok a kerületi 
elöljárók voltak). Ugyancsak a főváros sportéletéhez kapcsolódik Hegyi Gyula 
államtitkár azon rendelkezése, amely szerint a négy legnagyobb üzemi sport-
egyesületnek (Beszkárt, Elektromos Művek, Gázművek és Vízművek) minden 
budapesti (üzemi, intézeti, hivatali) sportegyesületet egy sportegyesületben 
kellett egyesítenie.31

Az OSH négy fő feladatot tűzött maga elé munkája megkezdésekor. Az első 
a  magyar sportoló ifjúság szabadságünnepének megrendezése, a második 
a Balkáni és Közép-európai Játékok megszervezése, a harmadik a nyári olimpiai 
játékokra való felkészülés befejezése, a negyedik pedig a népi sportmozgalom fej-
lesztése volt.32 A kitűzött célok megvalósítása rendkívüli erőfeszítéseket igényelt 
az OSH részéről. Az első három feladat közvetlen szervezőmunkát jelentett, nem 
tette lehetővé egy országos szerv funkciójából következő irányító munka azonnali 
kialakítását. A területi szervek létrehozásához a kezdeti időszakban nem volt elég 
energia, enélkül pedig a kitűzött negyedik fő feladat elvégzése megoldhatatlan 
volt. Így az OSH munkáját fokról fokra alakították ki.33

A „Sportoló Ifjúság Szabadság Ünnepe” nevű rendezvénysorozatot közvetlenül 
a két munkáspárt egyesülése után, 1948. június 15–17. között szervezte meg 
az  OSH. A megnyitó alkalmával megjelentek az MDP és az állam vezető 
személyiségei, valamint az MDP alakuló kongresszusán résztvevő külföldi 
kommunista pártok képviselői.34

Ennél is fontosabb volt azonban a XIV. nyári olimpiai játékokra való 
felkészülés. Az OSH megalakulásától a játékok megnyitásáig mindössze négy 
és fél hónap állt rendelkezésre, a kezdeti időkben tehát ez jelentette a legnagyobb 
kihívást a frissen megalakított szerv munkatársainak. Az állam mindenesetre 
igyekezett elősegíteni azt, hogy élsportolóink kimagasló eredményeket érjenek 
el. A Szovjetunió érdekszférájába került országok a negyvenes évek végére egytől 
egyig proletárdiktatúrákká váltak, a kommunista vezetők pedig felismerték, 
hogy a sport kiváló lehetőséget nyújthat a szocialista államok életképességének 

31  MOL XIX-I-14-a (1. doboz). OSH Jogi Osztály – helyek szerint A–Z-ig.
32  E célkitűzések fontosságát jelzi, hogy a Szervezési Ügyosztály Szakszövetségi Osztályán belül 

önálló felelősöket neveztek ki a megvalósításukra. Hegyi 1949. 11.
33  Földes 1977. 388.
34  Földes 1977. 389.
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(esetleg felsőbbrendűségének) igazolására. Mindez a versenysport erőteljes 
fejlesztését igényelte.35 Az OSH vezetésével sürgős intézkedések bevezetésére 
került sor: az olimpiai keret tagjait megszabadították anyagi gondjaiktól, Tatán 
szinte a semmiből hoztak létre egy megfelelő színvonalú olimpiai edzőtábort, 
átszervezték a MOB-ot, és mozgósították a szakbizottságait.36 A siker nem is 
maradt el: a londoni olimpián (1948. július 29. – augusztus 14.) az eredményesség 
tekintetében minden addigi olimpiai szereplésünket felülmúlták élsportolóink. 
A magyar versenyzők 10 első, 6 második, 13 harmadik, 11 negyedik, 9 ötödik 
és 2 hatodik helyet szereztek,37 így a nemzetek (nem hivatalos) pontversenyében 
az Egyesült Államok és Svédország mögött hazánk a harmadik helyet érte el. 
Szeretnénk ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ez a világviszonylatban is kimagasló 
eredmény nem a „szocialista fejlődésnek” köszönhető, noha az MDP így 
próbálta azt beállítani. Mint már említettük a háború után a magyar sport igen 
gyorsan regenerálódott, és a kiugró sikerek éppen azt igazolták, hogy a magyar 
sport a szocializmus nélkül is életképes és nagyszerű eredményeket tud elérni. 
A sportélet ezt követő államosítása és a szovjet típusú sportirányítás mechanikus 
átvétele sajnos ennek az egészséges folyamatnak a durva, erőszakos megszakítását 
jelentette.38

Az átalakítás azonban nem egyik-napról a másikra zajlott le, sőt, az élet más 
részeihez viszonyítva az MDP a sportéletben némileg lassabban érvényesítette 
akaratát. Nem véletlen, hogy a pártvezetés az olimpia után „jelentékeny lemara-
dást” állapított meg a sportban az egyéb területekhez képest. Joggal vélték úgy, 
hogy továbbra is fennmaradt az a hagyományos struktúra, amely, úgymond, 
lehetővé tette az 1945 előtti korszakban szerepet vállalt sport- és üzletemberek, 
„kulákok” és a „reakció” számos más képviselője számára, hogy „befurakodjon” 
a sportéletbe.39 Noha az ilyen és ehhez hasonló szövegeket sulykoló kommu-

35  Bíró 2003. 8, valamint Keresztényi 1972. 76.
36  Antal 1984. 820.
37  Keresztényi 1972. 76. A magyarok közül az első olimpiai érmet Földes Éva nyerte, aki 

a szellemi olimpia epikai művek csoportjában a női sport történetéről írt munkájával a harmadik 
helyet érte el. A háború utáni első olimpiai bajnoki címet sportolóink közül Németh Imre szerezte 
meg kalapácsvetésben. Gyarmati Olga távolugrásban, Pataki Ferenc tornában (műszabadgyakorlat), 
Gerevich Aladár egyéni kardvívásban (valamint csapatban is), Elek Ilona egyéni tőrben, Takács Károly 
sportlövészetben, Bóbis Gyula nehézsúlyú birkózásban, Csík Tibor harmatsúlyú, Papp László pedig 
középsúlyú ökölvívásban szerzett aranyat. Földes 1977. 390, továbbá Keresztényi 1972. 198, 203, 
206–207 és 210.

38  Frenkl 1995. 65.
39  Sipos 2003. 17.
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nista propaganda már az 1948 utáni ellenségkép-gyártás és háborús pszichózis 
előhangjának tekinthető, tény, hogy a sportélet totális államosítása némi 
„fáziskéséssel” zajlott le Magyarországon. Ebben az OSH tevékeny részt vállalt.

Milyen feladatok hárultak a sportirányítás központi szervére? Egyéb ellátandó 
teendői mellett például ez az intézmény kezelte a feloszlatott egyesületek 
vagyonát. Az 1948. április 3-án feloszlatott Sirály Evezős Egylet margitszigeti 
klubházát (a hozzá tartozó ingóságokkal együtt) a belügyminiszter 1949. 
január 19-én az OSH kezelésébe utalta.40 Ha valahol elhagyott „sportjavak” 
(felszerelések vagy ingóságok) voltak, azok sorsáról is az OSH döntött. Így 
történt ez Komárom-Esztergom vármegyében is, ahol Plank Márton vármegyei 
sportfelügyelő 1948. augusztus 4-én azt kérte, hogy a „volt reaktios” MOVE41 
vízisport-felszerelésének tulajdonáról döntsön az OSH, mert azt magának akarja 
többek között Esztergom városa, a helyi pártszervezet, de még a szakszervezet 
is, a torzsalkodás közben pedig a lényeg, a sport „vízbe fullad”.42 Az V. Kerületi 
Dolgozók Sportegyesülete pedig az újpesti rakparton található volt Levente-
otthonra vetett szemet, és megkérte az OSH-t arra, hogy bocsássa azt az ő 
rendelkezésükre.43

Az OSH feladata tovább bővült a 626.000/1948. B. M. sz. rendeletének 
kiadásával,44 amely előírta, hogy minden sportszervezet és sportegyesület 
vezetője köteles legalább tizennégy nappal korábban bejelenteni az OSH-nak, ha 
közgyűlést kíván összehívni. A gyűlést csak abban az esetben lehetett megtartani, 
ha azt az OSH az előzetesen beérkező információk alapján engedélyezte.45

Tovább erősödött a hivatal szerepe, amikor 1949-ben lehetővé tették, hogy 
mindenkit, akit a sport területén alkalmaznak, az OSH káderosztálya is 
ellenőrizhessen. A szervezet irányította az újabb politikai tisztogatásokat is: 
a régi, „reakciós, demokráciaellenes elemekből” álló sportvezetőségek helyett 
politikai szempontok szerint összeállított testületek vették át az irányítást.46 

40  MOL XIX-I-14-a (1. doboz). OSH Államtitkársági iratok.
41  A Magyar Országos Véderő Egylet igen jelentős sporttevékenységet fejtett ki a két háború 

között, számos egyesülete mellett saját labdarúgó-, valamint lovassportszövetséggel is rendelkezett. 
Földes 1977. 257–258, valamint 268 és 272.

42  MOL XIX-I-14-a (1. doboz). OSH Jogi osztály – helyek szerint A–Z-ig.
43  MOL XIX-I-14-a (1. doboz). OSH Jogi osztály – helyek szerint A–Z-ig.
44  MK 1948. december 17. 276–277.
45  MOL XIX-I-14-a (1. doboz). OSH Államtitkársági iratok. Kötelező volt bejelenteni a közgyűlés 

napját, helyét és tárgysorozatát, a sportszervezet vezetője az OSH észrevételének kézhezvétele előtt 
nem hívhatta össze a gyűlést.

46  MOL XIX-I-14-a (1. doboz). OSH Államtitkársági iratok. 
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A meginduló alapfokú labdarúgó bajnokságokkal kapcsolatosan az OSH 
beleszólt a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) életébe is: azokon a vármegyei 
székhelyeken ugyanis, ahol a labdarúgásért felelős szervezetnek nem volt 
alszövetségi központja, az OSH egy MLSZ-megbízottat nevezett ki a bajnokság 
levezénylésére. Az alszövetségek tettek javaslatokat a megbízottak személyére, 
ezt aztán felterjesztettek az MLSZ-hez, az továbbította az OSH-hoz, a listát 
pedig véleményezés végett onnan elküldték a megyei sportfelügyelőknek is. 
Az illetékes sporttársak az alábbi szempontok szerint véleményezhették a kijelölt 
személyeket: 1. politikai megbízhatósága, 2. a labdarúgásban való jártassága, 3. 
jelenlegi munkahelye, 4. jelenlegi sporttevékenysége.47 Úgy tűnik, ekkorra már 
fontosabbnak számított a politikai megbízhatóság, mint az adott sportágban 
való jártasság.

Mindemellett az OSH kidolgozta a sportolók új minta-alapszabályzatát is. Erre 
az 1948-as őszi válogatott labdarúgó mérkőzések után került sor, amikor három 
győzelem után a magyar válogatott teljesen váratlanul kikapott Szófiában 1 : 0-ra.48 
A kommunista vezetés szerint focistáink enervált játéka mögött a professzionalista 
gondolkodás húzódott meg (sérülésveszély, keresetkiesés), és ezt mindenképpen 
ki akartak irtani. Ezért 1948. november 24-én huszonkét sportági szövetség 
képviselőinek részvételével értekezletet tartottak az OSH-ban a sportszövetségek 
munkájának továbbfejlesztéséről. Itt – nem először – megállapították, hogy meg 
kell változtatni az alapszabályokat, javítani kell a vezető testületek személyzeti 
összetételén (ez további tisztogatásokat vetített előre), és tovább kell szélesíteni 
a szövetségek rendszerét az alszövetségek hálózatának kiterjesztésével.49

Az OSH befolyását mutatja az is, hogy javaslatokat tehetett a pártvezetőségnek 
arra, hogy mely sportolóinknak engedélyezzék a külföldi kiutazást. Ez 
elsősorban a nyugati országokba való utazás szempontjából volt érdekes, hiszen 
a hidegháború egyik csúcspontján (1949–1953) meglehetősen nehezen lehetett 
a vasfüggöny túloldalára jutni. Ráadásul az MDP vezetősége – érthetően – tartott 
attól, hogy számos kiutazó játékos inkább a célországban marad, és többé nem tér 
haza. A külföldre látogató sportolók névsorát minden esetben az Államvédelmi 
Hatóság (ÁVH) priorálta, engedélye nélkül a Belügyminisztérium útlevélosztálya 
nem járult hozzá a határ átlépéséhez. Sokszor előfordult, hogy a politikai 

47  MOL XIX-I-14-a (1. doboz). OSH Jogi osztály – helyek szerint A–Z-ig.
48  Ennek egyik következménye az lett, hogy Sebes Gusztáv lemondott az MLSZ válogató bizott-

ságában betöltött tagságáról (A lemondás azonban nem törte derékba karrierjét: 1949. január 6-án 
megtették a válogatott csapat szövetségi kapitánynak). Sebes 1981. 117.

49  Földes 1977. 391.
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rendőrség kifogást emelt egyes játékosok részvétele ellen. Többnyire azonban 
Hegyi Gyula vagy Sebes Gusztáv megvétózta a tilalmakat arra hivatkozva, hogy 
az illetők nélkül a magyar csapat vereséget szenved, vagy értékes helyezésektől 
esik el, ezért szereplésük nélkülözhetetlen. Saját személyükben vállaltak akár 
írásbeli garanciát is pártfogoltjaikért.50 A végső fellebbezési fórum Farkas Mihály 
volt, aki a sportvezetők kérésére rendszerint felülbírálta az ÁVH határozatait. 
A honvédelmi miniszternek formálisan ugyan nem lett volna joga a sport kézi 
vezérléséhez, de ezzel nem törődött. Mindenféle hivatalos közegen átnyúlhatott, 
és elképzeléseit közvetlenül erőltethette rá az alsóbb szintekre, amelyek aztán 
közvetítették az akaratát.51

1949 és 1953 között az volt az alapelv, hogy sportolóink nyugaton csak Európa- 
és világbajnokságokon vehetnek részt, és csak ott, ahol győzelmi esélyekkel 
indulhattak, továbbá olyan jelentős versenyeken, amelyek a nyugati országok 
kommunista pártjainak nagy rendezvényeit segítik. Az OSH emellett 1950. már-
cius 16-án azt is jelezte az MDP Titkárságának, hogy a Nemzetközi Szövetségek 
Kongresszusain is képviseltetné magát (ezért mellékelték javaslataikat az addig 
beválasztott képviselők helyére kinevezendő új káderekről).52

A régi egyesületi élet felszámolása

Az OSH tevékeny részt vállalt a háború után újjáéledő sportegyesületek 
fúziójában is. A szakszervezeti rendszer 1948–1949-es átszervezésével ugyanis 
tömeges méreteket öltött a különböző helyi – önkormányzati és üzemi – 
klubok összevonása, szakmaközi egyesületek alakítása.53 Egyes szervezetek 
maguk kérték, hogy a hozzájuk tartozó egyesületeket másokkal vonják össze, 
így egyesítve azokat. A Csongrádi Népi Sport Egyesület például azért kérte 
1948 májusában három sportegyesületének összevonását, mert a város nem 
rendelkezett kellő anyagi fedezettel ahhoz, hogy a különböző formában 
működő egyesületeit (egy szakszervezeti54 és két „anyagi és társadalmi” alap 

50  Sipos 2003. 20. Sebes Gusztáv például 1949 őszén, a küszöbönálló bécsi magyar–osztrák barátsá-
gos futballmérkőzés előtt személyesen kereste fel Kádár János belügyminisztert, és kérte, hogy legyen 
a válogatott tagja az a Lóránt Gyula, aki akkor éppen nevelőtáborban tartózkodott tiltott határátlépés 
kísérlete miatt. Kádár ehhez hozzájárult, Lóránt játszhatott az osztrákok ellen (ahol egyébként 4 : 3-ra 
győztünk), és problémamentesen visszatért Magyarországra. Sebes 1981. 129–131.

51  Frenkl 1995. 65.
52  MOL M-KS 276. f. 54. cs. 90. ő. e. 1950. március 16.
53  Horváth 2003. 22.
54  A Csongrádi MTK-ról van szó.
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nélküli egyesület) fenntartsa, ráadásul a Csongrád MOSZK csapata még 
óhajtotta is a fúziót, mert játékosainak egy része eleve a Csongrádi MTK-ból 
került ki, és nem az aránylag kis létszámú üzemekből. Arról nem esett szó, 
hogy a harmadik egyesület, az amatőr I. osztályában játszó Csongrád Tisza 
mit szeretne. A helyi Népi Sport Bizottság főtitkára ezt írta: „A fúziót leginkább 
az teszi ilyen kis városban szükségessé, hogy nem rendelkezik egyetlen egyesület 
sem elfogulatlan, hozzáértő, önzetlen sportvezetőkkel, s így az egyesületi életből 
kifolyólag sokszor párt és személyi ellentétek keletkeznek, letérve az egyetemes 
magyar sportot szolgáló magasabb elvi síkokról, s ezek gátolják az egyesületek 
kifejlődését, mert apró-cseprő áskálódásokra, egyenetlenségekre vezetnek.”55 
Akadtak azonban olyan egyesületek is, amelyek nem akarták alárendelni 
magukat a központi rendelkezéseknek, és elutasították a rájuk oktrojált 
egyesülési kötelezettséget. Ilyen esetben a hatalom határozottan cselekedett: 
Pécsett például, a sport felletti ellenőrzés és irányítás szempontjából ugyancsak 
fontos szerepet játszó Szakszervezetek Országos Tanácsának Sportosztálya 
vezetőjeként Sebes Gusztáv személyesen lépett fel az ellenállókkal szemben, 
és a vitát azzal zárta le, hogy amennyiben az együttműködésre kijelölt klubok 
„önkéntes megállapodással nem fuzionálnak, úgy hivatalból fog az egyesületek 
összevonása megtörténni”.56 

Az átalakítást a legnagyobb hagyománnyal rendelkező klubok sem kerülhették 
el. Mint már szóltunk róla, a kommunisták már 1945-től törekedtek arra, hogy 
helyet kapjanak a legfontosabb egyesületek, szövetségek vezetőségében. A két 
legjelentősebbet, az egymással folyamatosan rivalizáló Magyar Testgyakorlók 
Körét (MTK) és a Ferencvárosi Torna Clubot (FTC) egyaránt 1948-ban „vették 
birtokukba”. Előbbit nyáron,57 utóbbit márciusban (vezetője Münnich Ferenc 
fővárosi rendőrfőkapitány lett, aki 1950 januárjáig vezette a klubot).58 A többi 
egyesület elnökségébe is ebben az évben kerültek a nómenklatúra vezetői.

Az 1949-ben rohamléptekkel meginduló folyamat azonban csak a kezdetet 
jelentette. A végső cél az egyesületi sport területén is a teljes centralizáció, 
a szovjet minta tökéletes lemásolása és nem utolsósorban a hagyományokkal való 

55  MOL XIX-I-14-a (1. doboz). OSH Jogi osztály – helyek szerint A–Z-ig.
56  Horváth 2003. 22.
57  Horváth 2003. 22.
58  Majtényi 2009. 129. Münnich elnöki székfoglalójában így nyilatkozott: „Az FTC valósággal 

nemzeti intézmény Magyarországon. Vigyáznunk kell rá. Helyesen kell vezetnünk, építenünk, hogy 
valóban szilárd pillére lehessen a magyar népi demokrácia sportjának.”
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szakítás volt.59 Ahogyan az OSH megfogalmazta: „a Szovjetunió példája nyomán” 
kellett kialakítani „a sportegyesületek új rendszerét”.60 A szovjet modell átvétele 
azt jelentette, hogy a sportban is megszüntették az egyéni kezdeményezéseket, 
és minden autonómiát eleve kártékonynak ítéltek. Feloszlatták azokat 
az egyesületeket, amelyek részben települési, részben munkahelyi alapon vagy 
egy-egy iskolához kötődve alakultak ki. A centralizálás jegyében országos 
sportközpontokat hoztak létre, amelyek egyrészt szakszervezeti szakmák szerinti 
felosztásban, másrészt fegyveres testületek szerint szerveződtek, és ezeknek 
az egyes sportkörök mintegy alapszerveiként működtek.61 A pártállami vezetők 
számára különösen a fegyveres testületek sportszervezetei (a Honvéd és a Dózsa 
egyesületek) bírtak jelentőséggel, úgy vélték ugyanis, hogy a „magyar sport és 
testnevelés újjászervezésében a karhatalmi szervezeteknek kell alapul szolgálni, 
mert személyi kiválogatottságuk alapján hivatása szerint is erre legalkalmasabb, 
valamint azért, mert szervezeti felépítettsége szerint a fegyelmezett építő munkának 
[…] itt van a legnagyobb lehetősége”.62

Az 1949-es év vége felé a Honvédelmi Minisztérium részéről felmerült 
az a kívánság, hogy – hasonlóan a többi szocialista országhoz – Magyarországon 
is legyen a hadseregnek olyan reprezentatív sportegyesülete, amely méltó módon 
képviseli a haderőt az ország sportéletében Elsősorban persze a legnépszerűbb 
sportágra, a labdarúgásra gondoltak az illetékesek. A Farkas Mihály vezette 
minisztérium először az FTC-re vetett szemet, ezzel azonban Sebes Gusztáv nem 
értett egyet. Úgy gondolta, hogy egy ilyen régi és nagy múltú sportegyesület, 
amelynek országszerte százezrek szurkolnak, semmi esetre sem adná fel önként 
az önállóságát. Kényszerintézkedésekre lenne szükség, és azok következtében 
az egész sport elveszthetné a zöld-fehér szurkolók tömegeit. Ezért az javasolta, 
hogy a Honvédelmi Minisztérium vegye pártfogásába a Kispestet, amely tehetséges 
játékosokkal rendelkező középcsapat,63 annak három-négyezres szurkológárdája 

59  Horváth 2003. 23.
60  Majtényi 2009. 280.
61  Frenkl 1995. 65.
62  Papp 1948. A fentiek mellett azért is fontosnak tartották a karhatlami szervezetek sportjának 

összehangolását, mert azzal számoltak, hogy ennek anyagi és humánerőforrásbeli előnyei a jövő-
ben a káderképzésnél, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók foglalkoztatásánál, valamint 
a sportcélú építkezéseknél, a különböző versenyek és ünnepségek szervezésénél egyaránt komolyan 
megmutatkoznak. 

63  A későbbi Aranycsapat két tagja, Puskás Ferenc és Bozsik József is ott játszott.
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aligha keseredik el csapatának „előléptetése” miatt.64 A pártvezetőségnek minden 
bizonnyal tetszett az ötlet, mert az MDP Titkársága 1949. november 23-i, 
a sportmozgalomról szóló határozatával összefüggésben kiadott 52 858/1949. 
számú honvédelmi minisztériumi rendelet a katonai sportegyesületek központi 
irányítására létrehozta a Honvéd Sportközpontot (HSK),65 majd a Kispesti Athleticai 
Club 40. évfordulója alkalmából rendezett díszközgyűlésen, egyhangú határozattal 
ügy döntöttek, hogy az egyesület – reprezentatív központi egyesületként – felveszi 
a Budapesti Honvéd elnevezést.66 A HSK-t – azonkívül, hogy a honvédelmi 
miniszter akart magának egy saját, kiemelt sportegyesületet – azért állították 
fel, hogy biztosítsa a hadsereg tagjainak (és a HM polgári alkalmazottainak) 
sportolását szervező honvéd sportegyesületek egyöntetű munkáját. Ennek 
megfelelően a HSK felhatalmzást kapott a honvéd sportegyesületek alakulásának 
és működésének ellenőrzésére, ezeknek a sportszövetségekben való képviseletére, 
ugyanakkor a felettük gyakorolt főfelügyeleti jog továbbra is a belügyminisztert, 
a szakfelügyelet joga pedig a honvédelmi minisztert illette.67 Az OSH a HSK 
felállításáról szóló miniszteri rendelettel kapcsolatban a szakszövetségekhez 
intézett körrendeletében előírta, hogy a folyó bajnokságok befejezését követően 
„a honvédség állományába tartozó katonai és polgári személyek kizárólag a HSK 
kötelékébe tartozó honvéd sportegyesületekben sportolhatnak”.68

A belügyi szervek sem akartak önálló klubhálózat nélkül létezni, ezért 1950. 
április 1-jén megalakult a Dózsa Sportegyesület (az Újpesti Torna Egylet és a bu-
dapesti BM-sportegyesületek fúziójával), majd a rendőrség, tűzoltóság és más, 
a Belügyminisztériumhoz tartozó szervek sportegyesületei (ezek egységesen 
a Dózsa nevet vették fel). Munkájuk koordinált irányítására belügyminiszteri 
rendelet alapján létrehozták a Belügyi Sport Központot (BSK).69 A Moszkva be-
folyása alá került országokban általában a Dinamo nevet kapták a belügyi-titkos-
szolgálati egyesületek (csakúgy mint a Szovjetunióban), Magyarországon ezzel 
szemben csak a címerükben szerepeltetett „D”-betű, illetve annak a vasfüggönyön 
inneni Dinamo-egyesületek kezdőbetűjével megegyező rajzolata utalt arra, hogy 
a „Dózsák” a belügyminisztérium csapatai.70

64  Sebes 1981. 132–133.
65  Horváth 2003. 23. 
66  Sebes 1981. 133.
67  Földes 1977. 400.
68  NS 1950. február 23. 1.
69  Földes 1977. 400.
70  Bíró 2003. 8–9.
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A Rákosi-korszak rettegett politikai rendőrsége, az ÁVH ekkoriban 
a Belügyminisztériumtól függetlenül, a minisztertanács (igazából a legszűkebb 
pártvezetőség) közvetlen irányítása alatt állt, és maga is igényt tartott egy 
önálló sportegyesületre. Ám a kiszemelt csapatot – a Magyar Testgyakorlók 
Körét, vagyis az MTK-t – már a textilipari dolgozók szakszervezete71 „szerezte 
meg” 1950. február 24-én, így a klub neve Budapesti Textilesre változott.72 Egy 
1950. november 27-i javaslat szerint az ÁVH saját csapatába, a Bástyába a Textiles 
élsportolóit akarták átigazolni.73 Végül magát az egyesületet tették meg a Hatóság 
sportszervezetének:74 1951. február 6-án megalakult a Budapest Bástya.75

A központosítási törekvések részeként a pártvezetés utasítására megszervezték 
a szakszervezetek és a közületek mellett működő sportegyesületeket is. Erre 1950. 
novembertől került sor – bár már 1949 nyarán is készült olyan előterjesztés, 
amely a sportélet egészét kizárólag a szakszervezetek alá rendelte volna76 –, 
amikor az OSH javaslatot készített az MDP-nek az egyesületi élet átszervezéséről. 
A hivatal az akkoriban működő széttagolt egyesületi rendszer helyett77 helyett 
a sportegyesületek egységesítését szerette volna elérni, ezért javaslatot tett 14 
sportegyesület felállítására, amelyek közül 9 szakszervezeti, 4 pedig közületi 
vezetés alatt működött volna. Az MDP Szervező Bizottsága úgy vélte, helytelen 
a sportszervek fúzióját túlzásba vinni, inkább azt tanácsolta, hogy a javasolthoz 
képest több sportegyesületet hozzanak létre, úgy hogy a nagyobb iparágaknak 
általában önálló egyesületük legyen. Emellett arra utasították az OSH-t, hogy 
a jelenlegi egyesületek beolvadására, illetve megszüntetésére hagyjanak „bizonyos 
kíméleti időt” és az új egyesületek elnevezésére tegyenek megfelelő javaslatokat.78

1951. január 2-án Hegyi Gyula már az új javaslatot ismertette a Szervező 
Bizottsággal. Ebben már 17 egyesület felállítását irányozták elő az OSH 

71  Bár eredetileg a kereskedelmi szakszervezetnek szánták a nagy múltra visszatekintő egyesületet, 
de ők végül (a pénzügyi és vendéglátó-ipari alkalmazottakkal együtt) az Új Erő Sport Egyesületet 
kapták, lásd Horváth 2003. 24.

72  Horváth 2003. 23.
73  MOL M-KS 276. f. 55. cs. 146. ő. e. 
74  Bár 1951. január elején még az szerepelt az MDP Szervező Bizottságának írt javaslatban, hogy – 

több más „baráti” ország titkosszolgálati csapatához hasonlóan – Dinamó SE legyen az ÁVH mellett 
működő sportegyesület neve. MOL M-KS 276. f. 55. cs. 150. ő. e. 

75  Hencsei 2008. 31. A Bástya 1953. augusztusi megszűnéséig az önálló ÁVH egyesülete maradt, 
utána Budapest Vörös Lobogó néven visszatértek a textilipariakhoz. Hencsei 2008. 20.

76  Horváth 2003. 23.
77  Magyarországon 1949 végén már 3500 sportegyesület működött. Földes 1977. 400.
78  MOL M-KS 276. f. 55. cs. 146. ő. e.
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munkatársai, és azt, hogy ezeket két ütemben szervezzék meg: először felülről 
lefelé építsék ki az egyesület szerveit (szervezőbizottságait), majd alulról fölfelé 
bonyolítsák le az egyesületi választásokat.79 A pártvezetőség azonban még ezzel 
sem volt megelégedve, úgy vélték, hogy az OSH vezetői „nem vették kellően 
figyelembe a Párt vezető szerveinek határozatait és lebecsülték a sportegyesületek 
átszervezéséhez szükséges politikai és szervezeti feladatokat”. Ezért utasították 
Hegyi Gyulát arra, hogy egy héten belül dolgozzák át a javaslatot.80

Közben, 1951. január 12-én, a Csepeli Vasas Torna Club sportnagygyűlésén 
fontos javaslat született: Lázár Lajos, az egyesület főtitkára beszámolójának 
végén megállapította, hogy a Vasas sportegyesületei teljesen elszakadva él-
nek egymástól, a rosszul értelmezett sportvetélkedések miatt pedig már 
többször farkasszemet néztek egymással. Ezért javaslatot intéztek a Vas- és 
Fémmunkások Szakszervezetéhez és a SZOT-hoz, hogy 1. szovjet mintára 
egységes szervezetbe vonják össze az összes Vasas egyesületet; 2. ez az új 
szervezet segítse elő az üzemi sportszervek egységes felvilágosító munkáját; 
3. biztosítsák az üzemi sportszervek közötti tapasztalatcserét és a szakképzést; 
4. az összes Vasas egyesületnek legyen egységes neve, színe, jelvénye és tag-
sági könyve.81 A SZOT-ot képviselő Horn Dezső hozzászólásában elmondta, 
hogy a Csepeli Vasas Torna Club által felvetetett javaslat más üzemekben 
is felvetődött, és hogy a kérdéssel már a SZOT is foglalkozik.82 A Csepeli 
Vasas Torna Club kezdeményezéséhez a bányászsportolók is csatlakoztak. 
Ezt fejezte ki január végén a Bányász Szakszervezet elnökségének az egy-
séges bányász-sportegyesület létrehozására vonatkozó javaslata. De más 
szakmák sportolóinál is „azonnal kedvező visszhangra talált” a szakmai 
sportegyesületek gondolata.83

Így végül 1951. január 29-én megszületett a SZOT elnökségének határozata, 
melynek nyomán létrejöttek az egységes rendszerű szakmai sportegyesületek, 
először 10 szakszervezetre kiterjedően: a Vasas Szakszervezet mellett megalakult 
a Vasas Sport Egyesület, a Bányásznál a Bányász SE (átmenetileg felbukkant a Tárna 

79  MOL M-KS 276. f. 55. cs. 150. ő. e.
80  MOL M-KS 276. f. 55. cs. 150. ő. e. Ismételten felhívták a figyelmet arra, hogy fokozatosan, 

lépésről lépésre hajtsák végre az egyesületek átszervezését, fordítsanak nagy gondot a politi-
kai és szervezeti előkészítésre és biztosítsák az új egyesületek vezetéséhez a megfelelő káderek 
kiválasztását.

81  Killik Frigyes kézilabdázó indítványa nyomán az egyesület színe piros-kék lett. NS 1951. január 14. 1.
82  NS 1951. január 14. 4.
83  Földes 1977. 406.
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név is), az Építőknél az Építők SE, a Vasutasnál a Lokomotív SE, a Közlekedésinél 
az Előre SE, a Vegyiparinál a Szikra SE, a Közalkalmazottaknál a Petőfi SE, 
a Kereskedelmi és Pénzügyinél a Vörös Meteor SE, az Élelmezésügyinél a Kinizsi 
SE (2. sz. melléklet).84

Emellett létrehozták a Haladás SE-t az egyetemi, főiskolai hallgatók és dolgozók 
sportolásának biztosítására. A közalkalmazottak, pedagógusok és egészségügyi 
dolgozók a Vörös Csillag SE-ben, míg a gépállomások, tszcs-k, állami gazdaságok 
dolgozói a Traktor SE-ben találtak otthonra. A két fegyveres klub és a felsőoktatási 
Haladás mellé hamarosan felállították az ipari tanulók számára a Munkaerő-
tartalékok Hivatala SE-t. 1951. májusban újabb szakszervezeti klubok alakultak, 
ekkor jött létre az Egészségügyi Dolgozók Sportegyesülete, a Postás SE, továbbá 
a pedagógus Fáklya SE.85 Így összesen 19 egységes egyesületi típus jött létre, 
15 a szakszervezetek, 4 pedig az illetékes szakminisztériumok mellett (2. sz. 
melléklet).86

Az erőszakszervekhez kötődő „hármasfogat” (Honvéd, Dózsa, Bástya) 
ebben az új egyesületi rendszerben minden lehetséges eszközzel igyekezett 
megkaparintani a legtehetségesebb játékosokat, ennek köszönhetően rengeteg 
élvonalbeli sportolóval gazdagodott. A versenyzők leigazolásához több fajta 
eszközt felhasználtak (fenyegetőzés, előnyök biztosítása stb.), ez olykor még 
a  totális diktatúrában is tiltakozást váltott ki a szakszervezeti és ifjúsági 
egyesületek részéről.87 Jóllehet 1951. január 6-án megegyezés született, amely 
szerint a szakszervezeti egyesületek versenyzőit csak előzetes megegyezés alapján 
igazolják le valamelyik fegyveres testület sportklubjához, a megállapodást nem 
tartották be. Folytatódott az erőszakos „csapatépítés”, és ez komolyan hátráltatta 
az utánpótlás nevelését. A civil egyesületek vezetői és edzői ugyanis úgy gondolták, 
hogy nem érdemes a fiatal tehetségekkel foglalkozniuk, mert ha azok kiemelkedő 
eredményeket érnek el, úgyis elviszik őket a fegyveres szervek sportköreibe.88 
A létrejövő rendszerrel elégedetlenek voltak mind a sportolók, mind a szurkolók. 
Ahogyan Sebes Gusztáv írta visszaemlékezésében: „nemcsak régi sportegyesületek 

84  Horváth 2003. 24. és Földes 1977. 406. Az FTC labdarúgó csapata is Kinizsi lett, ugyanis 
még 1950. február 16-án egybeolvadt az Élelmezési Dolgozók Országos Szövetségének (ÉDOSZ) 
Sport Egyesülete a Ferencvárosi TC-vel, és így született meg az ÉDOSZ SE. Margay 2009. 48.

85  Horváth 2003. 24–25.
86  Antal 1984. 822.
87  Egy panaszlevél szerint a Honvéd „minden kérdezés nélkül, presszióval” viszi el a szakszervezeti 

egyesületek játékosait. A Debreceni Honvéd például szuronyos katonákkal kísértetett be egy nyír-
egyházi focistát a kaszárnyába (Sipos 2003. 18).

88  Sipos 2003. 18–19.
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erkölcsi alapjait ingatták meg, hanem egy elsietett intézkedéssel elkeserítették, de 
legalábbis erősen felbosszantották egy sor egyesület sportkedvelő híveit, szurkolóit. 
[…] A játékosok körében is kialakult olyan vélemény, hogy a névváltozások nemcsak 
lényegtelen formaságok, hanem valójában a régi egyesület megszüntetését jelzik, 
s az újnak semmi köze a régihez. Valószínű, hogy az új vezetők jó része is így 
gondolta, de végül nem tudták keresztülvinni tervüket. Ez bizonyítja, hogy milyen 
erősen gyökereztek ezek az egyesületek a magyar sport talajában.”89

Az Országos Testnevelési és Sportbizottság (OTSB) megalakulása (1951)

A magyarországi sportélet államosításának betetőzése volt az OSH 
átszervezése 1950 végén és 1951 elején. A pártvezetőség arra a következtetésre 
jutott, hogy a Hivatal minden igyekezete ellenére sem tudja már összefogni és 
irányítani az átalakított magyar sportmozgalmat, így a szervezet hatáskörét 
mindenképpen bővíteni akarták. Ezért az MDP Titkársága 1950. november 
2-án határozatot hozott a Minisztertanács mellett működő önálló sporthatóság 
felállítására.90 Az Elnöki Tanács 1951. évi II. számú törvényerejű rendeletének 
értelmében született meg az Országos Testnevelési és Sportbizottság (OTSB), 
a  sportügyek így kikerültek a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 
hatásköréből. Az OTSB feladata lett a Magyar Népköztársaságban folyó 
testnevelési és sportmunka szakirányítása és ellenőrzése, a testnevelési és 
sportügyekkel foglalkozó állami és társadalmi szervek tevékenységének 
irányításán keresztül. Budapesten, valamint minden megyében, járásban, 
a  közvetlenül a megyei tanácsok alá rendelt városokban és Budapesten 
a  városi kerületekben is testnevelési és sportbizottságot kellett alakítani. 
A  bizottságok szakirányítás szempontjából az OTSB-nek, a helyi feladatok 
megoldása tekintetében pedig a helyi tanács végrehajtóbizottságának 
lettek alárendelve.91 Az OTSB elnöke Hegyi Gyula lett, elnökhelyettesei: 
Tapolczai Jenő (az MDP Sportkollégiumából) és Sebes Gusztáv.92 Az OTSB 
feladata lett, hogy irányítsa és ellenőrizze a  minisztériumok és az összes 
közületi szervezetek keretében folyó testnevelési és sporttevékenységet, 

89  Sebes 1981. 134.
90  MOL M-KS 276. f. 55. cs. 146. ő. e.
91  MK 1951. január 14. 23−24.
92  Bár visszaemlékezése szerint Sebes nem szívesen hagyta el a Szakszervezeti Tanácsot: „Szerettem 

ezt a munkát. Üzemi, gyári, fizikai munkát végző emberekkel volt dolgunk, míg a versenysport területén 
a tőkés világból itt maradt, sok hájjal megkent kis- és nagypolgár nehezítette a munkát” Sebes 1981. 137.
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megszervezze a testnevelési és sportpropagandát, kiadja a sportkiadványokat, 
vezesse a sportlétesítmények építését, meghatározza az országos jelentőségű 
sport versenynaptárt stb. Közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozott 
a Testnevelési Főiskola, a budapesti fiú-, a budapesti leány-, a kiskunfélegyházai, 
pécsi és tatai testnevelési gimnáziumok, a  Sportlétesítmények Vállalata, 
a Turistaházakat Kezelő Vállalat, a Sportlap és Könyvkiadó Vállalat.93 Minden 
sportág válogatott keretének irányítását közvetlenül ez a szerv végezte.94

Az OTSB 1. számú utasítását a Munkára, Harcra Kész mozgalom új feladatairól 
adta ki, a 2. számú utasítás az egységes sportnaptár bevezetéséről, a 4. számú 
az egységes sportminősítésről szólt.95 Az egységes versenynaptár létrehozása 
azt a célt szolgálta, hogy a jövőben ne álljon elő az a szervezetlenségből fakadó 
furcsa helyzet, hogy több sportág egyszerre rendezze meg a bajnokságait. 
1951-ben ezért a labdarúgást kivéve valamennyi sportágban megszüntették 
a nemzeti bajnokságokat. Területi felépítésű rendszert vezettek be (a megyei 
és budapesti bajnokságok győztesei küzdhettek az országos bajnoki címért), 
emellett bevezették a szakmai sportegyesületek versenyeit is. Az országos bajnoki 
döntőket arányosan akarták elosztani az ország egész területére, hogy elősegítsék 
a vidéki sport fejlődését.96 Ez azonban nem sikerült, a szocialista Magyarországon 
végig megmaradt a főváros előnye a vidékkel szemben, a bajnokságokat általában 
a fővárosi futballcsapatok nyerték – ez a többi szocialista országra is jellemző 
volt.97 Fontos volt még az egységes sportminősítés bevezetése is, mely a minősítés 
alapfeltételéül írta elő, hogy a sportoló szerezzen jelvényt az MHK-ban.98 
A sportolókat osztályokba sorolták (ifjúsági, III., II., I. osztály; a legnagyobb 
elismeréssel „A Magyar Népköztársaság kiváló sportolója” cím járt).99

93  MÁSZ 1993. 447.
94  Sebes 1981. 138.
95  Földes 1977. 405.
96  NS 1951. január 4. 1.
97  Bíró 2003. 9. Magyarországon a szocialista korszakban csak a Győr volt képes arra, hogy 

vidékiként bajnokságot nyerjen (1963, 1982, 1983).
98  NS 1951. január 4. 1.
99  NS 1951. január 7. 1. Ugyanebben a cikkben írták a következőket is: „Az egyes sportágakban 

a legkiválóbb eredményt elért sportolókat eddig is megtisztelték az »élsportoló« elnevezéssel. Aki viszont 
nem ért el olyan kiváló színvonalat, mint sportága legjobbjai, annak a helyét alig lehetett meghatároz-
ni. Ma, amikor a felfelé törekvő, az élvonalat ostromló sportolóknak száma egyre inkább szaporodik, 
szükséges, hogy az élsportoló meghatározást pontosabban körvonalazzák és legyenek ennek a megha-
tározásnak fokozatai is, hogy így a sportolók pontosan ismerjék a helyüket a sportban és ezen keresztül 
világos célokat kapjanak és tűzhessenek maguk elé.”
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Az OTSB fontos intézkedései közé tartozott az éves sportfejlesztési terv be-
vezetése. Irányszámokat adott ki, és ezek alapján minden sportegyesületnek 
és TSB-nek el kellett készítenie saját sportfejlesztési tervét.100 Az első terveket 
1951. július 3-ig kellett eljuttatni az OTSB-nek. A jelentésekbe azt is bele kellett 
foglalni, hogy hogyan állnak a sportkörök a pályaépítésekkel.101

Az OTSB (a szakszervezeti funkcionáriusokkal karöltve) 1951–1952-
ben végrehajtotta az MDP vezetése által megszabott legfontosabb feladatát: 
a hagyományos sportegyesületek és szövetségek felszámolását és szovjet példára 
az egységes rendszerű szakszervezeti sportegyesületek létrehozását. Bár hivatalosan 
az OTSB működött a sportügyekért felelős legfőbb sporthatóságként, feladata 
alapvetően – a totális rendszer működésének megfelelően – a végrehajtás volt. 
A  legfontosabb döntések az MDP vezető testületeiben – Titkárság, Politikai 
Bizottság, Szervező Bizottság, Sportkollégium – születtek, itt hozták meg azokat 
a határozatokat, amelyek a sportmozgalom egészét az MDP politikai céljainak 
rendelték alá.102

Az OTSB (és elődje, az OSH) tevékenysége azonban így is rendkívül fontos volt 
a Rákosi-korszak sportpolitikájának alakításában. Bár a végső döntések a párt 
vezetőségében születtek, Hegyi Gyula és Sebes Gusztáv, a két zseniális menedzser 
sokszor pozitív irányba befolyásolta a sportélet alakulását. Kapcsolataik révén – 
mindketten nagyon jó viszonyt ápoltak Rákosi Mátyással és Farkas Mihállyal 
– számos kedvezményt, illetve engedményt tudtak kiharcolni élsportolóinknak, 
szervező és lobbitevékenységük erősen hozzájárult azokhoz a sikerekhez, amelyeket 
a magyar sportélet elkönyvelhetett. (Itt elsősorban az olimpiai szereplésekre 
gondolunk, valamint az Aranycsapat 1953. november 25-i híres, angolok felett 
aratott 6 : 3-as győzelmére.) De legalább ilyen jelentős eredmény, hogy 1949 és 1951 
között a közéletben a sportmozgalom volt az utolsó terület, ahol a párt érvényesítette 
a szovjet típusú rendszert. Ennek magyarázata abban keresendő, hogy Hegyi Gyula 
a végletekig harcolt egy polgári látszatú vonulatért.103 Bármennyire is ügyes volt a két 
sportvezető, a magyar sportélet teljes átalakítását, az egészséges fejlődést megtörő 
ostoba politikát nem tudták megakadályozni, csak lassítani. Bár hazánk néhány 
évig igazi sportnagyhatalom volt, hosszú távon ez a politika nem csak előnyökkel 
járt, amire talán napjaink felemásnak tekinthető sportélete a legjobb példa, amelyre 
jelenleg is komoly hatást gyakorolnak az 1948 és 1951 között kialakult torzulások. 

100  Földes 1977. 405.
101  NS 1951. június 28. 3. 
102  Horváth 2003. 22.
103  Szabó 2004. 4.
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Mellékletek

1. sz. melléklet
Az Országos Sport Hivatal szervezete és működése104

104   OTSB 1953. Függelék. 
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2. sz. melléklet
A Magyar Népköztársaságban működő sportegyesületek105 

105  SE 1949. 3. sz. melléklet.
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3. sz. melléklet
Az Országos Testnevelési és Sportbizottság szervezeti felépítése106

106    OTSB 1953. Függelék. 
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Turn left! − Addition to the nationalization
of sport between 1948 and 1953

After the Second World War the Hungarian Communist Party (after June 
1948 it was called Hungarian Workers’ Party) built its power gradually. Fol-
lowing the Soviet model, total state was also established in Hungary, so the 
awakening sport life was also highly affected by this change. After having 
occupied the key positions, communists started to transform sports: they 
abolished the various societies and put sport under the strict direction of the 
party. In order to make sport available to the masses Munkára, Harcra Kész! 
movement (Ready for work and fight!) was founded. Moreover, the National 
Sport Office and later the National Sport Committee came into existence in 
order to control sport directly. In our study we aim at presenting the process 
of nationalization of sport with the help of literature and primary sources 
which were not published until now.





Collegium-történet
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Arató György − Perényi Károly

 Még egy szó Janicsek Istvánról

Egy hajdani ösztöndíjasa „az ifjúság és a kultúra menedékének” nevezte 
visszaemlékezésében az Eötvös Collegiumot.1 E két építőelem – az ifjúság 
és a kultúra – összeforrt az évszázados falakban, és igazi iskolához méltón 
szuverén hagyományvilágot hozott létre maga körül. Ennek a hagyománynak 
az erejét máig a két építőelemnek, az ifjúságnak és a kultúrának a viszonya 
határozza meg: minél tudatosabban ragaszkodnak egymáshoz, minél 
jobban fölismerik azt az alkotóerőt, amelyből összetartozásuk révén e helyen 
egyedi, lemásolhatatlan szellemiség – menedék – terem, annál szervesebben, 
erősebben, frissebben növekszik az éltető hagyomány az erős sarokkövekkel 
összetartott falak között.

A Történész Műhely előző kötetében, tavaly közöltük a Collegium 
diákhagyományainak tán legjellegzetesebb alakjával, Janicsek Istvánnal 
kapcsolatos kutatásainkat,2 elemezve a hagyomány és a történeti adatokból 
kirajzolódó életrajz összefüggéseit, rávilágítva a közelmúltig nemzedékekről 
nemzedékre továbbadott Janicsek-kultusz rétegeire és történeti gyökereire. 
Reméltük, hogy az irodalom- és eszmetörténeti háttér kínálkozó fölvázolása 
mellett sikerül újat mondanunk a kultusz alapjául szolgáló életpályáról, 
személyes sorsról is, hiszen tudománytörténetileg sem érdektelen egyéniségre 
bukkantunk a sztereotípiává sűrűsödött tradíció ködfoszlányai mögött. Erre 
a Collegium levéltárában rendelkezésre álló és más közgyűjteményekből 
kiegészíthető kiváló személyes forrásanyag adott módot, a portré azonban – 
hiedelem és valóság, irodalom és emlékezet határmezsgyéjén – csonka maradt. 
Janicsek világszínvonalú orientalista eredményeit, levelei alapján elképesztőnek 
látszó egyiptomi kutatóútját, elszórt bibliográfiai adatokból föltáruló 
tiszteletparancsoló kapcsolatrendszerét, a szintén legendássá vált Gombocz 
Zoltán igazgatóhoz fűződő mester-tanítványi viszonyát, amelyről a hagyomány 

1  Lásd Vernon Duckworth-Barker Eötvös-Collegiumi emlékeim című munkáját. Idézi Bojtos 
2011. 253.

2  Perényi 2011.
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lényegében mind nem tud, sikerült rekonstruálnunk a primer forrásokból, azon 
a ponton azonban, ahol a hagyomány lényege kezdődik, 1932 körül, a történész 
szerszámosládája elégtelennek bizonyult a feladathoz: az újonnan föltárt gazdag 
életút tekintetében különösen is érdekes, ellentmondásosnak tűnő tradíció, 
amely Janicseket saját hivatása betegeként állítja példaképpen minden idők 
collegistái elé, nem nyer semmilyen tényszerű bizonyítékot az emlékezet sok 
szájon átalakult részein kívül.

A már-már szenvedélyessé váló nyomozásról alkotott elképzeléseink 
irodalminak is nevezhető törvényszerűségei szerint azonban itt is közbelépett 
a véletlen: tavalyi konferenciánkon bemutatott eredményeink hírére levelet 
kaptunk Miskolcról, Janicsek István hajdani lakhelyéről, és a nyár derekán 
alkalmunk volt megismerkedni Janicsek István unokahúgával, Osvayné Jáky 
Erzsébet nyugalmazott főiskolai tanárnővel és férjével, Osvay Károly mérnök 
úrral. Az ő jóvoltukból nyílik alkalmunk ezúton lekerekíteni az adatok híján 
befejezetlen történetet. Örömmel tesszük ezt, nemcsak adatközlőink lekötelező 
szívélyessége és biztatása miatt: úgy véljük, valamelyest tartozunk az összképpel 
Janicsek megbolygatott emlékének és a neki menedéket jelentő közös iskola 
hagyományainak is.

Rokonai megtisztelő bizalmának köszönhetően a függelékben közöljük 
Janicsek Istvánnak családjánál megmaradt személyes leveleit és fényképeit. 
Tisztázódott továbbá az a kérdés is, hitelesnek tekinthetjük-e Sőtér István – ilyen 
adatok híján egyébként történetileg nyilvánvalóan csak óvatosan értelmezhető – 
regényének, a Fellegjárásnak a Janicsek nevű őrültre vonatkozó adatait: valóban 
gyógyíthatatlan betegség borított fátylat a szépreményű fiatal tudós túlfeszített 
elméjére.

A források megszólaltatása előtt azonban vegyük föl a fonalat ott, ahol ta-
valy elejtettük: a Collegium számára sok nehézséget hozó 1932. esztendőben. 
A harminckét esztendős Janicsek István ekkor már nyolc éve bölcsészdoktor. 
Tanári képesítését előkelő házi nevelőként is kamatoztathatta az Almásy gró-
foknál Gyulán, illetve az Ambrózy családnál Perenyén (Vas m.). Két hosz-
szú, állami ösztöndíjból fizetett külföldi kutatóutat tudhatott ekkor maga 
mögött – Londonban kapcsolatrendszerét és tudományos látókörét tágította 
1926–27-ben, 1929–30-ban Egyiptomban pedig hatalmas, a magyar őstörténet 
és a nemzetközi orientalisztika terén is jelentős munkásság megalapozására 
elegendő kutatásokat végzett olyan gyűjteményekben, ahol európai tudósok 
előtte alig-alig kutathattak. Édesanyjához és testvéreihez írott leveleiben is 
olvashatjuk szeretett mesterének, Gombocznak is említett, római jellemre 
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utaló elhatározását: bármilyen állással és ranggal kínálják külföldön, annak 
ellenére sem fogadja el, hogy tudja, hazatérte után a világválság által is sújtott 
szegényes magyar közszférában nem vár rá tehetségéhez illő fényes karri-
er. 1932-ben már másfél éve a Collegium tanáraként bent lakik a Ménesi úti 
székházban, sejtésünk szerint a világtól egyre inkább visszavonulva, az őrület 
vagy tudathasadás egyre mélyebb bugyraiba kerülve, míg végül a kommunis-
ta szervezkedéssel egy időben, Gombocz első összeroppanását megelőzően 
az angyalföldi elmeintézetbe szállítják. Mélységes zuhanás a fényes sikerek és 
lehetőségek világából a teljes elnémulásba. 

Tudományos célkitűzése sikerének, módszere tévedhetetlenségének tudatában 
emberfölötti igyekezettel, az idővel és a lejáró ösztöndíjjal versenyt futva 
dolgozott, ha hihetünk beszámolóinak. Mégsem találta meg, amit leginkább 
keresett, a magyar őstörténet elveszett forrását, a Dzsajháni-hagyomány 
eredeti vagy legalább teljes kéziratát, itthon pedig alighanem komoly munka 
nélkül maradt. Az extatikus munka zsúfolt időszaka után úgy érezhette, 
fölfedezésekre éhes elméje idehaza a súlytalanság állapotába kerül. Nem talált 
magának új kihívásokat, és bár a Nyelvtudományi Társaságban is előadhatta 
eredményeit, és megpróbált újabb ösztöndíjhoz jutni, ez már csak lecsengése 
lehetett nagy terveinek. Gombocz Zoltán visszavette a Collegiumba, és az 1931-
ben fölvett Kosáry Domokos már így emlékezik rá: „Janicsek Istvánt, mint 
fiatal egyetemi hallgatót még nem egyszer láttam személyesen, amint az Eötvös 
Kollégium társalgójában egy nagy kötet francia folyóirattal a kezében némán 
üldögélt, mindinkább elzárkózva a világtól, ahogy skizofréniája előrehaladt. 
Mindannyian tudtuk, hogy kitűnő emberként indult. Az arab filológia 
tanulmányozása céljából megfordult Észak-Afrikában. Jeles tanulmányokat 
közölt a 20-as években, egyebek közt a Századok hasábjain a magyar őstörténeti 
problémákról. Valahogy az Eötvös Kollégium volt az a menedékhely (kiemelés 
tőlünk – a szerzők) számára, amelyet el tudott viselni, és amely egy ideig tudott 
is menedéket nyújtani egykori jeles diákjának.”3 A tudós történész empatikus 
visszaemlékezésébe talán betűhiba csúszhatott: nem láthatta Janicseket, „mint 
fiatal egyetemi hallgatót”, hiszen Janicsek 1924-ben végzett az egyetemen, 
és Kosáry idejében már érett ember volt – amint erre az emlékező is utalni 
látszik, amikor lejjebb a Collegium „egykori jeles diákjának” nevezi Janicseket. 
Az elemeiben pontos emlékkép azonban így is sokat elárul. Janicsek nem 
hirtelen őrült meg valamikor a harmincas években, és nem valódi tanára volt 

3  Kosáry Domokos Osvay Károlynénak. Budapest, 1995. október 9. A levél akadémiai elnöki 
főléces papírra írodótt, jelzete: kd-144-95.
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az Eötvös Collegiumnak hazatérése után: nagy mestere, Gombocz Zoltán 
igazgató menedékül biztosította az egyre rosszabb elmeállapotú fiatalember 
számára a collegiumi tanári bentlakást, talán azért, hogy hozzá hasonlóan 
magányos tanítványa nagyreményű pályáját előkészítő szellemi közegében 
legalább lelkének nyugalmat találhasson. 

Betegségével kapcsolatban a családi emlékezet két, bizonyít(hat)atlan adalékot 
is megőrzött. Az egyik a labilis idegállapot okára vonatkozik, és Janicsek nevelői 
éveihez kötődik, a másik az elmezavar egyik sajátos tünetét örökíti meg. Osvayné 
Jáky Erzsébet visszaemlékezését idézzük: „Egy szomorú történetet mondott 
el szóban a nagybátyám4, miszerint a Bibó család ifjú ura meglehetősen lusta 
gyermek volt, Pista nagybátyám pedig hirtelen természetű ember, összetűzött 
a gyerekkel a tanulás miatt, és lekent neki egy pofont. Erre Bibó Dénes (aki 
különítményes volt 1919-ben)5 kegyetlenül összeverte, felrakatta egy szekérre 
és felküldte a magatehetetlen embert Pestre, ahol a testvérei bérelt lakásánál 
tették le. Az elmondás szerint olyan állapotban volt, hogy nem ismerték meg 
a testvérei. Sajnos nem tudom, mikor történt az eset, dátumot nem mondott 
a nagybátyám. [...] Én úgy gondolom, hogy súlyos elmebetegségét a fenti esemény 
válthatta ki, természetesen más egyéb bajok mellett.”6 A családi hagyomány 
szerint Janicsek Istvánt Gombocz azután utaltatta be szanatóriumba vagy 
elmegyógyintézetbe, hogy az Eötvös Könyvtár drága művészeti albumainak 
naturalisztikus tablóképeit a megfelelő helyeken megpecsételte és összefirkálta 
– ennek azonban a Könyvtár művészettörténeti gyűjteményének alapos átnézése 
után sem találtuk semmilyen nyomát; természetesen fönnáll a lehetősége annak, 
hogy ezeket az albumokat nem sokkal később kiselejtezték, ám ez nem valószínű.

Idegrendszerének labilitásához talán öröklött szervi gyengesége, 
tüdőgyulladásra való hajlama is hozzájárulhatott. Leveleiben rendszeresen 
– mondhatni aggályosan – kitér „jóllétére”, megfázásaira, a hőmérséklet-
ingadozással kapcsolatos problémákra. A családi emlékezet tud arról,7 hogy 
nagyapja, Janicsek János molnár fiatalon, 46–47 éves korában, 1875 körül 
tüdőgyulladásban halt meg, és hogy apja is beteges volt fiatalkorában. A pálya 
ívének végéhez értünk, tény, hogy Janicsek István először valamelyik fővárosi, 

4  Jáky, szül. Janicsek Miklós – a szerzők.
5  Ezt a tényt Bibó István antikommunizmusának problémája kapcsán a közelmúltban Ungváry 

Krisztián vetette föl: Ungváry 2011.
6  Feljegyzések Janicsek Istvánról. Kézirat.
7  Dr. Janicsek József családja. Dr. Jáky Miklós elbeszélése alapján lejegyezte Osvayné Jáky Erzsébet. 

Kézirat.
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majd a második világháború alatt a gyöngyösi elmegyógyintézetbe került. 1944-
ben kiköltözhetett egy gondozását fizetésért vállaló gyöngyösi családhoz, és itt 
egy koratavaszi napon kiment sétálni a záporesőbe. Mire hazaért, megfázott, 
és április 2-án hörgi tüdőlobban meghalt.8 

Túlélte tehát – majdnem tíz évvel – mesterét, Gombocz Zoltánt, de nem 
véletlenül nem találkozunk nevével 1932-ben történt utolsó collegiumi 
említése után. Hogy pontosan mikor és milyen eredménnyel vizsgálták és 
kezelték, a lipótmezei gondozó nehezen kutatható iratanyagából bizonyára 
kiderülhetne: ennek megállapítása azonban tárgyunk szempontjából és 
kegyeleti okokból is, különösen a fönti tényszerű adatok napvilágra kerülése 
után immár szükségtelen. Janicsek István jeltelenné vált sírját rokonai 2011. 
ősszel megtalálták a gyöngyösi temetőben – a nyilvántartás szerint 1944 óta 
nem exhumálták, és mást sem temettek föléje.9

Most, hogy a nagyszorgalmú és szépreményű fiatal tudós kettétört pályáját 
tényszerűen is bemutattuk, és mérlegre tettük az évszázados közösség öröksé-
gében nevét megörökítő hagyományt, talán bízhatunk abban, hogy e nagyszerű 
és nyugtalan elme emlékezete révbe ért. Janicsek István szelleme nyugszik, 
ott, ahol örökifjú tudós elméje pályája kezdetén és végén egyaránt menedé-
ket talált a világ háborgató gondjai elől: az Eötvös Collegium nagy tagjainak 
panteonjában.

Függelék

I.
Janicsek István életútjának fontos dátumai

1900. május 15. – szüleinek negyedik gyermekeként megszületik Eperjesen
1917 – önkéntes tüzér őrvezető, 1918-ban szerel le tüdő- és mellhártya-
gyulladással
1918 – érettségit tesz az eperjesi gimnáziumban, ősszel beiratkozik a József 
Nádor Műszaki Egyetem gépészmérnöki karára, de más irányú érdeklődése 

8  A gyöngyösi Szent Bertalan Római Katolikus Plébánia (Gyöngyös-Felső) halotti anyakönyveinek 
XIII. köt. (366.) 368. l. 91. fsz. bejegyzése szerint. A kivonatot Dobák Gábor káplán állította ki 2010. 
március 11-én.

9  Az utóbbi tíz-tizenöt év collegiumi diákbizottságainak hatására vulgarizálódott Janicsek-
emlékversenyt a legutóbbi gólyaavatáson már meg sem rendezték, amin nem csodálkozhatunk 
annak tükrében, hogy a „névadónak” még a keresztnevét sem tudják. Lásd tavalyi tanulmányunk 
11. jegyzetét.
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és anyagi gondjai miatt rövidesen kilép az egyetem kötelékéből, és beiratkozik 
a pesti bölcsészkarra; családja a cseh megszállól elől Miskolcra húzódik
1920 nyara – Bartoniek Géza igazgató fölveszi az Eötvös Collegiumba
1922 – leteszi egyetemi alapvizsgáit
1924 – történelem és földrajz szakon végez a pesti bölcsészkaron
1924. szeptember – felveszik nevelőnek az Almásy grófok gyulai kastélyába
1925 – sikerrel megvédi bölcsészetdoktori értekezését, első említése az Eötvös 
Collegium Volt Tagjainak Szövetsége évkönyvében
1926 – nevelői munkát vállal a Vas vármegyei Perenyén, az Ambrózy családnál
1927. október – londoni ösztöndíjat kap, az ősz folyamán a British Museum 
keleti kézirattárában és az India Office gyűjteményében végez kutatásokat10

1928 nyara (?) – a Bibó család felveszi nevelőnek, Bibó Dénessel való össze-
tűzése
1929. április – előadást tart a Magyar Nyelvtudományi Társaság ülésén
1929. június – a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából 
Egyiptomba utazik, majd 1930 nyaráig bezáróan a kairói Királyi Könyvtár, 
valamint az Azhar Egyetem gyűjteményeiben a magyar őstörténethez 
kapcsolódó arab, perzsa és oszmán-török nyelvű kéziratokat vizsgál
1930. március – Görögországon és Jugoszlávián át hazatér Magyarországra
1930–1932 között: az Eötvös Collegiumban kap bentlakást, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság tagjává válik
1932 – utolsó említése a Szövetségi Évkönyvekben, elméjének végleges meg-
bomlása, az angyalföldi beteggondozóba kerül
1934 – családja tagjai – édesanyját és őt kivéve – Janicsekről Jákyra 
magyarosítanak (egy időben egy szintén Jákyra magyarosító mérnök családdal)
1935. május 1. – meghal mestere és pártfogója, Gombocz Zoltán collegiumi 
igazgató, akadémikus és dékán
1944. április 2. – Gyöngyösön elhuny

II.
Janicsek István újonann előkerült levelei

Itt közöljük Janicsek Istvánnak külföldi ösztöndíjasként családjához írt, 
a Jáky rokonság szíves jóvoltából hozzánk került lapjait, leveleit. A közlés 
tekintetében tavalyi tanulmányunk elveihez igazodtunk. A most közölt 

10  Janicsek motivációihoz és kapcsolataihoz lásd: Czeglédy 1954. 86.
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levelek sorszámozása az időrend rekonstruálhatósága érdekében a tavalyi 
forrásközlés számaihoz igazodik: előző forrásközlésünk sorszámait alapul 
véve itt az abc kisbetűinek segítségével szúrtuk be az időrendet érzékeltetve 
a tavalyi sorszámok közé az új forrásokat.

3.a
Janicsek István húgához, Janicsek Máriához11

London, 1927. december 20.

With the Compliments of the Season and best wishes for Christmas and the 
New Year from your

     Stephen

[Címzés:] Miss Mary Janicsek. Miskolcz. Urak u. 45. sz. Hungary

3.b
Janicsek István húgához, Janicsek Annához12

[London,] 1928. április 4.

Kedves Ani.
Jól vagyok. Most már pihenek s már nem is fogok dolgozni, míg el nem me-
gyek innen. 1-2 hónap mulva otthon leszek. Pedig mindenáron itt akartak 
tartani gyönyörű állásokban, amilyenekben odahaz nekem sohasem lesz ré-
szem. Most már legalább senki sem mondhatja, hogy nagyravágyó vagyok. 
Mama lapját köszönöm. Mityú13 miért nem ír? Irtam neki. 
 Pista

11  Janicsek, utóbb Jáky Mária, István nővére, született Eperjesen, 1895. november 29-én, meghalt 
Miskolcon, 1974. november 27-én.

12  Janicsek, utóbb Jáky Anna, István nővére, született Eperjesen, 1898. szeptember 2-án, meghalt 
Miskolcon, 1986. augusztus 1-jén.

13  Janicsek István öccsének, Janicsek Miklósnak (1903–1987) – az előző levél címzettjének 
– beceneve.
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3.c
Janicsek István húgához, Janicsek Annához

Kairó, 1929. július 6.

Kedves Ani!
Itt is nagy a hőség, de nagyszerűen birom. Végre, egy hét mulva, immáron 
teljes nyugalommal hozzá kezdhetek a nagyszerű munkához, melynek pro-
grammján már 1½ év óta dolgozom! Csókol Pista

[Címzés:] Janicsek Ani nagyságos úrleány. Miskolcz. Urak u. 45.14 Hungary. 
Madzsaresztan.15

3.d
Janicsek István húgához, Janicsek Annához

Kairó, 1929. szeptember 30.

Kedves Ani!
Születés, illetve nevenapotok alkalmából minden jót kivánok. Végre voltam 
a piramisoknál! Gyönyörű volt. A levelet megkaptam. Ezelőtt 3-4 nappal még 
38-40 Cº meleg volt, s én akkor is dolgoztam! Mostmár megenyhült a meleg 
s remélem tartósan (30-33 Cº van már csak.) Az itteni gyapot-muzeum igaz-
gatója – aki magyar ember – autójával egy éjszakai kirándulásra vitt a szuezi 
sivatagba! Felejthetetlenül kellemes volt! Csókol mindnyájatokat

 Pista
[Címzés:] Janicsek Any nagyságos úrleány. Madzsaresztan. Ungarn. Hunga-
ry. Miskolcz. Urak u. 45. La Hongrie. Hungharija.

4.a
Janicsek István édesanyjához, özv. Janicsek Józsefnéhoz

Asszuán, 1929. október 10.

K. Anyám.
20 000 arab török és perzsa kézirat sikeres átkutatása után itt csavargok 

a ráktérítőhöz közel. Gyalog jártam be a katarakták mentén fekvő 9-10 arab 

14  Postairónnal áthúzva, átírva: „utána Farkaslyuk bányatelep”.
15  Köszönöm Székely Mártonnak, hogy az itt és később előforduló arab és perzsa részeket elolvasta.
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falut. Ezekkel még könnyen beszélek. Sajnos Szudánba már nem mehetek. Ezt 
az utazást is alaposan le kellett koplalnom. Itt a meleg még mindig 36-40 Cº 
(árnyékban). Kezét csókolja

 Pista.

[Címzés:] Nagyságos özv dr Janicsek Józsefné úrnő. Miskolcz. Urak u. 45. Un-
garn. La Hongrie. Hungary. Hungharija. Madzsaresztan.

4.b
Janicsek István öccséhez, Janicsek Miklóshoz

Kairó, 1929. december 1.

 8. Charch el Qassed.
 Bāb el Lūg

K. Öregem.

Ma kaptam meg ama leveledet (miért nem írsz dátumot), melyben a Zeppelinről 
is emlitést teszel. A Jóskának írtakat figyelmedbe ajánlom. Nagyon sajnálom, 
K. Öregem, inkább leszek odahaza, életem egész végéig – akár 50-60 évig is 
– gyakornok, mint itt egy pasa! Nem szerencsét vadászni jöttem ide. Bizony, 
az itteni gyakorlati emberek is csak kozmopoliták, mint Te.16 Sajnálom, ilyen 
én soha nem leszek, még akkor sem, ha éhen halok. Azonban még azt óhajtom 
megjegyezni, hogy – soraidra válaszolva – nem azért jöttem ide, hogy, miként 
egy szerencsevadász – ahogy az Te gondolod – feltaláljam a perpetuum mobilét 
s mint egy nemzeti hős jőjjek vissza Magyarországba. Nem, kedves Öregem! 
Annyit azonban már most kijelenthetek, hogyha már most vissza kellene 
térnem – hirtelen – nyugodt fővel néznék a legelfogultabb és a legszigorúbb 
Professor szemébe!17 Hogy azután esetleg egy aranygyapjút is hozok haza 
azt majd csak ezután fogom meglátni. Nincs kizárva! Az a kérdés, hogyan 
boldogulok az arabokkal, akik ugyan most már belátják és talán csodálják is 
egy-két kunstückömet18 (pl. az írás technikájáról megmondom, hány százéves 
az arab, török perzsa írás. Ebbe módszeresen bedolgoztam magam – elég jól. 

16  Remélem, azonban hogy Te csak tréfáltál leveledben s csak mutatod, hogy Te is „gyakorlatiasan” 
gondolkozol. (A levélíró saját jegyzete a levél bal margóján.)

17  A szemébe helyett eredetileg elé szerepelt.
18  Kunststück (ném.): trükk, bűvészmutatvány.
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Vagy 10-15 fajta irástechnika van. Ezt bizony az arabok között sem igen tudják), 
de igen gyanusan nézik – különösen – a gyors munkámat. A királyi könyvtár 
teljes ránkvonatkozó anyágát – kb. 25 000 kézirás – egy-két hét mulva bevégzem 
s ezután az Azharra megyek. (Remélem, tudod, mi az az Azhar.)

Csak még azt jegyzem meg, hogy mindezideig sem arab, sem európai túdós 
nem végzett ebben a könyvtárban módszeres kutatásokat. Én szerénységem 
az első. Természetes, ezt a tényt már tudják Németországban, Angliában, 
de különösen a helyi „tudósok” akik közül főleg az európaiak borzasztóan 
irigykednek reám s bizony ha nem lennék óvatós – a végletekig – már bajom 
is eshetett volna. Azonban ettől eltekintve jóban vagyok velük – távolról. 
Akár hiszed akár nem, már leráztam magamról egy-két riportert, az ilyen 
ostobaságnak nem sok az értelme!

Az angol cikkem végre megjelent – amit még Pesten írtam, mint kétévi 
kutatásom egyik eredményét - a legnagyobb angol szalapban,19 remélem, 
hallottátok20 (Journal of Royal Asiatic Society, azaz JRAS), ahova magyar 
orientalisták közül eddig még csak Vámbéry Goldziher és Stein Aurél írtak 
egy-két kutatást. Gyönyörű kiállításban s csakis a cím egy részét változtatták 
meg egy kicsit. E tény bizony nemcsak reám nézve hoz egy kis dicsőséget. 
Kmoskónak s a világ minden részébe küldtem tiszteletpéldányokat.

A  névnapodon minden jót kivánok. A pénzemből egyél meg egy jó vacsorát 
(de ne nagyon drágát).21 Eredj el továbbá, légy szíves, a B. H. – hoz (Budapesti 
Hirlap. Kiadóhivatal. Üzlet.22 József körút 5. földszint s e honapra törleszd le két 
hónapra (december és február) a Budapest Hírlap nekem való járatását. Ezeket 
a kiadásokat jegyezgesd. Pénzem sorsáról majd később.

Örülök, hogy oly erősen és sikerrel dolgozol s adja Isten, hogy végre telje-
süljön a Te de Különösen Jóska kivánsága – a vegyészeti doktorátus. Ez egy 
copf23 (pláne Neked!) De a te helyedben teljesen értem, mivel állásodnak talán 
ez az egyetlen előnye van (és ez nagy előny, ezt ne feledd! Én nem hiszem, hogy 
oly kedvező helyzetbe kerüljek odahaza, hogy szakmámban dolgozhassak 
a hivatalban), s ezt minél jobban ki kell használnod. Amig az ember fiatal, 
ne zugolódjék (ez a legelső) s ne kimélje magát a munkától. Bár már látnám 

19  Sic!
20  E két szó utólag beszúrva a sor alá.
21  Törölve: Ugy szintén arra kérlek, járj el a Budapesti
22  József Kö, majd N törölve – talán habozott, hogy a körúton, vagy a József nádor téren van 

a kiadóhivatal.
23  Ezt a szót háromszor is aláhúzta.
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e doktorátust. Gyogyú szándékszik szintén doktorálni? Gábornak felesleges 
megadnod címemet.

Hetenkint egyszer ki kirándulók egy egy mecsetbe, de legszívesebben a szue-
zi sivatagba, ahol a multkor majdnem baj ért. Az egyik mecsetben egyszer 
a Mohamedánok úgy megörültek nekem s azon, hogy egy-két szúrát mondtam 
nekik, s hogy írtam és olvastam arabul stbi, hogy legott mohamedánná akar-
tak tenni (remélem, tudod, mit jelent ez?) De azután szépen lecsendesítettem 
őket. Már a beduinokkal is tudok konverzálni, csaknem teljesen folyékonyan. 
Ez igazán nagy örömet okoz nekem. Ha arabok között vagyok, ritkán beszélek 
franciául vagy angolul velük, csaknem mindig arabul.

K. Öregem. Az általad írt ügyben (s az előzőben is) bármikor, szívesen eljá-
rok, előbb azonban irjon a fönököd egy hivatalos levelet, de ne nekem, hanem 
„le Ministére d’Agriculture. Horticultural Section. Giza. l’Egypt. Le directeur” 
(Kairo említése felesleges.)

Ebben nevemet ne emlitse, csak annyit, hogy egy magyar barátja vagy 
ismerőse fogja az ügyet sürgetni vagy közvetíteni. Csak így hajlandó ez ügyben 
bármikor eljárni, most nagyon kell vigyáznom. Akár hiszed, akár nem, itt 
nagyon szeme előtt vagyok az embereknek! Kmoskó és a többi professorok 
sohasem kérnek semmit, mert tudják, mi az a keleti ember gyanakvása stb., de 
a Te főnököd azért kér ilyenre. Tehát: bármikor, bármiben, de előbb ti írjatok 
az alábbi címre (egyedüli kompetens faktor a Ti szakmátokban) s akkor én 
eljárok. De csakis így! Remélem, értesz? és megértesz! s félre nem értesz.

Az üdvözleteket köszönöm. Viszont üdvözleteimet add át. Legalább febr. 
1.-ig leszek itt. Mamának írtam, Jóskának is. Több levelem „elveszett”. Itt a hő-
mérséklet olyan, mint odahaza május végén Jun. elején. A mult héten esett itt 
legelőször az eső, amióta itt vagyok. Most fázom egy kicsit.

Odahaza – már ezelőtt két hónappal – két súlyos cikket írtam. Az egyik a Hadt. 
Közl. legközelebbi (januári) számban fog megjelenni. Ha unatkozol, olvasd el 
ennek a cikknek az 1. oldalát. De akár 20 súlyos cikket is írhatnék. Van idő. 
Kmoskó válaszát várom. Az a multkori assuáni „kirándulásom” (melyről Te 
is irtál nekem) – kétségkívül – a legmegerőltetőbb volt, amit egész életemben 
tettem eddig. Azt hiszem, jönnek még súlyosabbak! (Teljesen egészségesnek 
érzem magam. Dacára annak, hogy – most – naponta csak 8-9 órát dolgozom, de 
igen súlyos és faradságos idegölő munkát végzek. E hó végén (jan. 1.) elmegyek 
lakni a belvárosba, ahol olcsóbban fogok kijönni. Addig irhatsz még ide. Vigyázz, 
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hogy mit írsz, mert itt a ...-kék24 – tudod jól – azzal is szoktak néha szórakozni, 
hogy a lakók leveleit felbontják (avagy másutt teszik ezt). Azt hiszem azonban, 
e figyelmeztetésem felesleges, hiszen nincs Neked oly írnivalód, hogy azt más 
is el ne olvashatná, s csak inkább kuriozumképpen írtam le e figyelmeztetést.

Azonban az arabokkal kezdek egész szépen megbarátkozni s egy két igen 
előkelő tudóst stb. ismerek már közöttük. Csak nagyon óvatosnak és lassúnak 
kell lenni az embernek, mert ezek igen gyanakvó és sunyi emberek. Engem 
most igazán – lassan – kegyelni kezdenek, amiért az angolokat, a franciákat, de 
különösen a németeket eszi a méreg és a düh. Te ezt onnan nem érted. Ha látnád, 
hogy itt mily élethalálharc folyik a nemzetek között. Nyugodtan állíthatom, 
hogy itt nem csekély dicsőséget szereztem a magyar névnek s remélem, hogy ezt 
a hátralévő idő alatt még csak fokozni fogom. A budapesti Hírlapot ne feledd! 
Szat...i-t25 stb. üdvözlöm. 

 Ölel Pista.

5.a
Janicsek István édesanyjához, özv. Janicsek Józsefnéhoz

Kairó, 1929. december 17.
 

K. Anyám!

Megint itt a karácsony s én tehát minden jót kivánok e szent ünnepre s az újévre 
is. Szerettem volna Jeruzsálembe menni, de – sajnos – lehetetlenség, mert nincs 
annyi pénzem, ígytehát csak – egyedül – (lehet ugyan, hogy addigra még valami 
meghívást kapok) fogom tölteni a karácsonyt. Ezen napon meg fogom nézni 
a pesti futballcsapatot, mely itt játszani fog.

Január 1.-én elhagyom ezt a „kolostort”, mely dacára annak, hogy zárda, igen 
drága nekem s még jobban meg akarnak nyúzni. Azért ide már ne tessenek 
írni nekem. Az új címemet kártyán írom meg valamelyik leánynak. Épen most 
készülök (este 8 óra van) az operába, ahol vendégszerepel a párizsi „Nemzeti 
Szinház” gárdája, mégpedig az eggyüttes, melyet Párizsban szintén láttam 
már (ezelőtt 5-6 évvel) Egy kozák kórúst is hallottam itt és egy Beethoven 
koncertet. Most nem dolgozom naponta csak 8-9 órát. De meg kell adnom, hogy 
ily idegfeszitő munkát még sohasem volt szerencsém végezni annál inkább, 

24  A hajtás miatt kiolvashatatlan szó.
25  Olvashatatlan becenév.
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mivel itt szeme előtt vagyok mindenkinek s minden tekintetben nagyon kell 
magamra vigyázni.

Egy cambridgei professzor írja nekem, „Akármit is írjon ön ezután, a mos-
tan megjelent cikke egyik legfontosabb mérföldköve lesz az ön pályafutásá-
nak, amelyre büszke lehet.” Most erősen didergek, mivel a hőmérő naponta 
„csak” 15 Cº-ig emelkedik föl s ez, a nagy meleg után, szokatlan. De azért 
kis kabátban járok (az arabok ugyanígy burkolják magukat). Még 4-5ször 
eső van, még lesz – legföljebb kétszer – s azután a hőmérő (januárban) 20 Cº 
felé emelkedik ismét. Reggel 8-10 Cº-ban jéghideg zuhanyt veszek – minden 
nap. Itt egy tejekávé 1 P. 20 f., egy gulyás 1 P 68 f. egy pohár sör (kicsi) 84 fil-
lér. A mostani szobám 112 P. lesz, amely összegért odahaza egy luxusszobát 
lehetne kapni.

Magyarokkal ritkán jövök össze (egy honapban egyszer. Ez úntig elegendő.)
Most, nemrég, kértem a kultuszkormánytól meghosszabbítást májusig. Nem 

tudom, megkapom-e! Ha nem kapom meg, úgy február hó 1.-én haza indulok.
Éppen ezért úgy tessék vigyázni, hogy a Mityúnak kiadott összes pénzemet 

legkésőbb január hó 20.-án már megkapjam, a kezembe, itt Kairóban. Erre 
a pénzre akkor is szükségem lesz, hogyha megkapom a meghosszabbítást. 
U. i.,26 ez bizton késni fog! Épen ezért, már Mityú ne is várjon tőlem új uta-
sítást, hanem a Pesti Kereskedelmi Bank utján, angol fontokban, utaltassa 
át nekem ide Kairo-ba. (Azért a „Kereskedelmi Bank” utján, mivel ennek 
közvetlen összeköttetése van Kairóval.) Csak ne csekken utaltassa át, mivel 
a csekket nem fizetik ki rögtön. Erről az átutalásról Mityú legyen szíves engem 
külön lev.lapon értesíteni.27 Ismétlem tehát, úgy utalja át Mityu a pénzt, hogy 
az Január 20–22-én már itt legyen. (Legjobb, ha a kairoi Loyd Bank Ltd.-hez, 
vagy a Barclay Bank-hoz utalja át a Kereskedelmi a pénzemet.)

Teljes egészséges vagyok, még náthám sincs. (Itt most sokan náthások.) 
Holnap, 24 drb. karácsonyi üdvözletet írok meg. Ez maga több, mint 15 
Pengő! És mennyit írtam már! Ez hol kedves, hol nem kedves – kötelesség! 
Azt hiszem, legalább 5 fontot írtam el (140 Pengő). Most igen szűken élek. 
Egy-két inget vettem magamnak (4 drb-ot) egy alsónadrágot, 3-4 könyvet 
(szótárak! Kb. 5 fontba – 140 Pengő – kerültek. Nagyon sürgös volt.) Egy – 
finom – fekete zakót (kb. 180 P.) egy chevreau félcipőt és egy-két kis apróságot 
(nadrágtartó, harisnyatartó, stb.) Sajnos ezen  dolgokat lehetetlenség volt 

26  Ugyanis.
27  Ezt a mondatot utólag szúrta be.



466 Arató György−Perényi Károly

nélkülözni. Bizony ezt szépen le kellett koplalnom. (Az a szép kirándulás 
kb. 200 P.-be került.) Így is összesen28 7 hónapig leszek itt az 5000 P—mért 
– az oda- és visszautazásokat beleszámítva. Bizony ez is szép eredmény! 
Egy londoni professorom (Sir Th. Arnold29) februárban le fog jönni ide 
előadásokat tartani. (Erről Nicholson30 cambridgei professor értesített) Ha 
meghosszabbítást kapok s ha addigra még itt leszek, akkor találkozni fogok 
vele. Itt az araboknak nagyon tetszik az a „kunstücköm”, hogy a régi keleti 
irásoknál, az irásról felismerem a kézirat korát. Ha lesz éjféli mise a szt. József-
templomban, el fogok menni! Kmoskó írt egy hosszú levelet. Szívességre kér. 
Félek, hogy sok hivatalos levelem elveszett. A mostani hivatalos leveleim 
a konzulátusra fognak érkezni. Karácsony után fezben fogok járni. Sokkal 
könnyebben mozoghatok.

 Kezét csókolja: Pista.

III.
Részlet Dr. Jáky Miklós életrajzából

Apropó! Pista bátyámról most történik először említés. Ez a zseniális, nyug-
hatatlan vérű fiatalember, aki többször megfoghatta volna az „Isten lábát” és 
nagy karriert csinálhatott volna, túlfeszített munkájával magát tette tönkre, 
és úgy tűnt el az élet porondjáról, mint elöregedett okos elefánt: elvonulva, el-
hagyatottan, önmagával és a világgal meghasonulva, egy kis vidéki városban, 
Gyöngyösön ment el csendesen 1944-ben.

Mindnyájan csodáltuk óriási munkabírását és tehetségét. Orientalista volt, 
aki Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain a magyarok eredetét kutatta. Ennek 
érdekében először a londoni British Museumban búvárkodott egy évig, majd 
a kairói Aszhar egyetem féltve őrzött könyvtárában – ugyancsak egy év alatt – 
20 000 régi kéziratot böngészett át. Eötvös kollégista volt, ott is kötött ki, mikor 
külföldi útjairól hazatért. Ekkor történt, hogy az akkori kultuszminiszter német 

28  Ez a szó utólag beszúrva.
29  Arnold, Thomas Walker (1864–1930) neves angol iszlamista, orientalista, az aligarh-i (Észak-

India) Muhammedan Anglo-Oriental College (később aligarh-i Muszlim Egyetem), majd 1921-től 
haláláig a Londoni Egyetem orientalista iskolájának arabista professzora, többek között az Iszlám 
Enciklopédia szerkesztője. Kairói előadása után nem sokkal, június 9-én meghalt.

30  Nicholson, Reynold Alleyne (1868–1945) világhírű angol orientalista és iszlamista, az iszlám 
miszticizmus kutatója, műfordító, cambridge-i egyetemi tanár.
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kollégája (Becker)31 tiszteletére díszvacsorát adott az Eötvös kollégiumban. 
Miután ez a német miniszter is orientalista volt, Pista bátyámat mellé ültették, 
és mindenki csodálattal szemlélte és hallgatta, hogy ez a két tudós ember 
miképpen cseveg könnyedén különböző arab dialektusokban. Úgy látszott, 
hogy ezzel a sikerrel Pista bátyám megalapozta jövőjét, és talán még tanszéket 
is kap a pesti egyetemen. Ő ezt joggal várta is, de hiába, közben az idő múlt, ő 
meg teljesen tönkre ment.

Nagy tudós és nagy nyelvtehetség volt a maga szakmájában, 13 nyelven be-
szélt és olvasott. Az európai világnyelveken kívül arabul (ötféle dialektusban), 
törökül és héberül is tudott.

Még egy eseményt el kell mondanom az ő különcségével kapcsolatban. 
Soós Pistával együtt laktunk a Széll Kálmán téren, amikor egy vasárnap 
reggelén beront szobánkba egy szakállas, török fezt viselő valaki, és „Szálem 
Alejkum” köszönéssel leül egy székre. Én még ágyban voltam, persze azonnal 
kiugrottam, először megdöbbentem, de azután örömmel ismertem rá Pista 
bátyámra. Ekkor érkezett Kairóból, és egyenesen hozzám jött, persze teljesen 
pénztelenül, ami nála nem volt újság, mert sohasem tudott bánni a pénzzel. 
Felvittem magammal a Gyógynövényre,32 tudva, hogy főnököm vasárnap 
délelőtt is ott szokott lenni. Hozzá vittem be Pistát, mert tudtam, hogy az öreg 
hálás lesz, ha érdekes eseményekről számolnak be neki. Több órán át számolt 
be kairói tartózkodásáról. Augusztin33 – aki bőbeszédű ember volt – szótlanul, 
nagy érdeklődéssel hallgatta Pista különleges és eseményekben dús előadását.

Ismételnem kell, hogy óriási egyéniség volt Pista, zseniális adottságok 
voltak benne, de környezetével nehezen fért össze, a végén már minden-
kiben – még családjában is – ellenséget látott, talán csak engem tűrt meg 
közelében, és nekem okozta a legtöbb gondot, mégis nagyra becsültem, és 
tragikus sorsa nyomott hagyott egész életemen. Isten nyugosztalja, talán 
megtalálja azt a Másvilágon, amit itt e földön elvesztett. Nincs nap, hogy 
ezért ne imádkozzak.

31  Becker, Carl Heinrich (1876–1933) német orientalista és pártonkívüli kultúrpolitikus, 1921-ben 
és 1925–1930 közt porosz kulturális miniszter. Janicsekkel miniszterként csak Janicsek londoni útja 
után találkozhatott, ez megerősíti, hogy Janicsek István londoni útja után a Collegiumba tért vissza, 
nem Perenyére.

32  Gyógynövénykísérleti Állomás, ma Gyógynövénykutató Intézet Zrt., a Herman Ottó úton.
33  Dr. Augustin Béla, az európai hírű Gyógynövénykísérleti Állomás alapító igazgatója.
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IV.
Képtár

Janicsek család, Eperjes, 1901. Édesanyja, Krajnyák Mária ölében az egyéves Janicsek István

Janicsek család, Eperjes, 1918. Édesapja, id. Janicsek József jobbkeze felől 
csukaszürke egyenruhában a frissen érettségizett Janicsek István
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Janicsek István egyetemista korában (1920–1924)

Dr. Janicsek István útlevélképe sajátkezű aláírásával, 1926
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Nochmals von István Janicsek

Im vorigen Band des Historischen Seminars wurden letztes Jahr unsere 
Forschungen in Bezug auf István Janicsek, die vielleicht typischste Gestalt 
der Studententradition des Collegiums publiziert und dabei die literaturge-
schichtlichen und archivarischen Beziehungen des Problems analysiert. Lei-
der war das wichtigste Element des Janicsek-Kults wegen fehlender Daten mit 
historischen Methoden nicht zu klären. Eine unerwartete Begegnung hat aber 
das Rätsel gelöst: hiermit bedanken wir uns für das sich auf den „legenden-
haften Wahnsinnigen“ des Collegiums beziehende Urkundenmaterial der Fa-
milie, mit dessen Hilfe sich die bisher unklaren Probleme lösen.





Pál Zoltán

Besúgók a Ménesi úton – 
Szemelvények a Tóth Gábor vezette 
Eötvös Kollégium állambiztonsági 

megfigyelésének történetéből1

Az 1895-ben alapított Báró Eötvös József Collegium2 története során 
mindig is a  nemzeti értelmiség-képzés egyik legsikeresebb intézménye 
volt. A XX. századi magyar szellemi élet közismert tudósai nevelkedtek itt, 
mellettük pedig – az intézmény eredeti célkitűzésének megfelelően – művelt, 
a magyar nemzeti kultúra terjesztéséért, az ifjúság szellemi fejlődéséért 
munkálkodó középiskolai „tudós-tanárok” is kikerültek a  Ménesi úti 
alma mater-ből. A  Collegiumban a  szabad szellemi légkör és a  nemzeti 
elkötelezettség jól megfért egymással. Nem volt ez másként a létező 
szocializmus éveiben sem, bár a Kádár-korszak hatalmi elitje mindvégig 
gyanakodva figyelte a társadalom nemzeti megnyilvánulásait. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc egyik okának a nacionalizmust tartották, ezért 
a rezsim hamar megindította többfrontos támadását a  nemzeti jelenségek, 
mozgalmak ellen. A Tóth Gábor igazgatósága alatt fokozatosan újjászervezett 
Eötvös Kollégium, bár saját kommunista pártaktívával is rendelkezett, otthont 
adott rengeteg olyan hallgatónak is, akik nem szimpatizáltak a rendszerrel, és 
a Collegium nemes hagyományainak folytatásán munkálkodtak. Mindezek 
elegendő okot adtak arra, hogy a  korszak politikai rendőrsége ellenőrzése 
alatt tartsa az intézményt.

1  A kutatást a Regestrator Collegium-történeti Kutatócsoport tagjaként végeztem. Köszönettel 
tartozom Kósa Lászlónak, Papp Istvánnak és Sonnevend Gergelynek, akik értékes segítséget nyúj-
tottak munkám során.

2  A Collegiumot 1950-ben számolták fel felsőbb nyomásra. 1956-ban kezdte meg ismét működését 
az Eötvös József Kollégium. Régi, „C” betűs nevét a rendszerváltás után nyerte vissza az intézmény.
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Ennek ellenére az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, 
ahol kutatásainkat folytattuk, nem található a Kollégiumra vonatkozó önálló 
objektumdosszié.3 Nehéz elképzelni, hogy az állambiztonsági szervek által 
megfigyelt budapesti egyetemnek, az ELTE-nek e kollégiuma ne került volna 
a Belügyminisztérium látókörébe. Az egyetem objektumdossziéja ugyan 
rendelkezésünkre áll, de erősen hiányos, a Bölcsészkarra vonatkozó anyag nagy 
részét megsemmisítették.4 Sajnos nemcsak a kollégiumi kutatások szembesülnek 
ezzel a helyzettel, több olyan egyedi helyszín és intézmény is volt a Kádár-korban, 
amelyet bizonyosan megfigyeltek, ám a Történeti Levéltár mégsem rendelkezik 
róluk átfogó jellegű anyaggal.5 Ha volt valaha külön dossziéja az  Eötvös 
Kollégiumnak, akkor azt nagy valószínűséggel 1989 végén vagy 1990 elején 
semmisíthették meg, ugyanis Horváth József csoportfőnök 1989. október 16-án 
javasolta az operatív nyilvántartás felülvizsgálatát és ezzel kapcsolatban különböző 
anyagok – köztük oktatási intézményekre vonatkozó iratok! – megsemmisítését.6

Külön iratgyűjtemény hiányában az egyetlen lehetőség más dossziékból 
összeszedni a Kollégium (és a kollégisták) állambiztonsági megfigyelésének 
adatait.7 A dolgozatban csak néhány példát mutatok be, ám bízom benne, hogy 
az érdeklődés felkeltésére és a kutatások ösztönzésére ezek is elegendőek lesznek.

„Hargous” ügye

Joggal merülhet föl a kérdés: kik jelenthettek a Kollégiumról? Mindenekelőtt meg 
kell említeni Tóth Gábor igazgatót, az intézmény újjászervezőjét, aki hivatalos 
kapcsolat8 volt, tehát hivatalból tájékoztatnia kellett a Belügyminisztériumot 

3  Objektum- vagy OD-dossziét olyan objektumokról nyitottak az állambiztonsági szervek, amelyek 
hálózati operatív ellenőrzést igényeltek (pl. egyetemek, üzemek, külképviseletek, hivatalok, szerzetesrendek, 
települések stb.). Ebben a dossziéban operatív feldolgozó munka nem folyt, csupán az objektum elhárítá-
sával kapcsolatos dokumentáció gyűjtésére szolgált. Lásd Petrikné 1999. 54, továbbá Papp 2010. 102.

4  Unger 2004. 182. Az ELTE-n lévő ellenséges személyek – Bölcsészkar című dosszié például 
mindössze három lapot tartalmaz, amelyek egy 1986-os bombariadóra és egy 1987-es falfirkálásra 
vonatkoznak, lásd Papp 2010. 102.

5  Így például nincsen külön objektumdossziéja az Egyetemi Színpadnak sem. Vö. Unger 2004. 179.
6  Baráth 2004. 278.
7  Nem e sorok írója az első – és minden bizonnyal nem is az utolsó – aki kénytelen ezzel a mód-

szerrel élni. Papp István például így vázolta fel a neves klasszika-filológus és ókortudós, az Eötvös 
Collegium későbbi kurátora, Borzsák István megfigyelését. Papp 2010, különösen 103.

8  A szakzsargon így nevezte azt a személyt, aki az adott területen, vonalon vagy objektumban 
betöltött vezetői munkakörénél fogva segítette az állambiztonság munkáját. ÁÉK 1980. 35.



475Besúgók a Ménesi úton…

a Kollégium lakóiról.9 Arra, hogy mi módon történhetett ez a tájékoztatás, 
a következő esetet szeretném bemutatni.

A Belügyminisztérium III/I., hírszerzésért felelős csoportfőnöksége 
1963  januárjában foglalkozni kezdett egy Londonban tanuló amerikai 
diák, bizonyos Stephen D. O’Harrow személyével,10 aki 1963 áprilisában tíz 
napot töltött Magyarországon, elfogadva levelezőtársa, az ELTE magyar–
arab szakán tanuló Juhász Ernő11 meghívását. Az amerikai állampolgár 
itt-tartózkodása alatt az Eötvös Kollégiumban lakott, Juhász Ernő és angol 
szakos évfolyamtársa, Sarbu Aladár12 szobájában (mindkettőjüket 1958-ban 
vették fel a Kollégiumba). Sarbu 1962. októbertől 1963. márciusig Londonban 
tanult, ő adta meg Juhásznak O’Harrow címét, aki angol levelezőpartnert 
keresett.13 O’Harrow (akit az állambiztonsági szervek „Hargous” néven jelöltek) 
elutazása után meghívta magához Juhászt, aki előbb egy egyiptomi ösztöndíj 
reményében, majd anyagi okok miatt nem tudott élni ezzel a lehetőséggel.14 
Az állambiztonsági szervek figyelmét felkeltette a két egykori Eötvös-kollégista, 
úgy vélték, hogy ha „Hargous” meghívná őket Angliába (esetleg Amerikába), 

9  ÁBTL 3.1.5. O–20021/1. 14/2. Az ELTE-n dolgozó hivatalos kapcsolatok. ELTE diákszállók.
10  Az 1942-es születésű nyelvész szakos egyetemista angol ösztöndíjának köszönhetően került 

a Londoni Egyetemre, ahol távol-keleti nyelveket tanult. Tanulmányai után újságíróként akart dolgozni 
Kínában és Vietnamban, hogy gyakorolhassa nyelvtudását. ÁBTL 3.2.4. K–605. 7/a. Javaslat „Hargous” 
ügyében. 1964. december 29., valamint 27. Javaslat Juhász Ernő ügyében. 1964. május 26.

11  Juhász Ernő (1939–2004) orientalista, tolmács, diplomata.  1958 és 1963 között az ELTE BTK 
magyar–arab szakát végezte el, majd 1964-65-ben a Kairói Egyetemen tanult. 1965-től 1974-ig 
a Kulturális Kapcsolatok Intézetének egyiptomi, majd arab referense, később osztályvezető. 1974–
1980 között a kairói nagykövetség kulturális tanácsosa, 1974-től 1977-ig a kairói Magyar Tudományos 
és Kulturális Központ igazgatója. 1980–1989 között a Művelődési Minisztérium Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosztályán osztályvezető, majd főosztályvezető-helyettes. 1989 és 1993 között ismét 
a kairói nagykövetség kulturális tanácsosa. 1994-től 1998-ig kairói nagykövet. 1998–1999-ben 
a Külügyminisztériumban a Kulturális és Tudományos Együttműködési Főosztály vezetőhelyettese. 
1999-től 2001 novemberéig Magyarország bagdadi nagykövete, ügyvivője, majd 2002 áprilisában 
a Külügyminisztérium állományából ment nyugdíjba. Utolsó éveiben az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán orientalisztikát tanított.

12  Sarbu Aladár (1940–) irodalomtörténész. 1958 és 1963 között tanult az ELTE magyar–angol 
szakán. 1963-tól tanít az ELTE BTK angol tanszékén, 1992-től egyetemi tanár. 1983 és 1990 között 
tanszékvezető volt. Kutatási területe az angol regény, a XX. századi angol és a XIX. századi amerikai 
irodalom.

13  ÁBTL 3.2.4. K–605. 8. Jelentés „Hargous” ügyében dekonspirációról. 1964. július 13.
14  Pedig nagyon szeretett volna kiutazni, hogy gyakorolja az angol nyelvet, továbbá hogy kapcso-

latba kerüljön angol orientalistákkal. ÁBTL 3.2.4. K–605. 26. Jelentés Juhász Ernő ügyében. 1964. 
június 6.
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akkor hírszerzőként lehetne őket alkalmazni.15 Ezért Oláh János rendőr 
alhadnagy 1964. április 15-én felkereste Sarbu Aladárt munkahelyén, az ELTE 
Angol Tanszékén, hogy megtudja tőle: van-e lehetősége arra, hogy kiutazzon 
nyugatra, O’Harrow-hoz? Hamarosan kiderült, hogy Sarbu nem tartja 
a kapcsolatot az amerikai fiatalemberrel, ugyanis összeveszett vele.16 A politikai 
rendőrség embere azonban úgy ítélte meg, hogy Sarbu egyéb területeken 
jó lehetőségekkel rendelkezik, ugyanis ő volt akkor az egyetem UNESCO 
Bizottságának elnöke, ezért rajta keresztül a politikai rendőrség információkat 
remélhetett a vasfüggöny túloldalára kiutazó magyar és az onnan beutazó 
külföldi diákokról.17 Oláh alhadnagy ezért fokozatosan megpróbálta társadalmi 
kapcsolatnak18 beszervezni Sarbut, e célból még háromszor felkereste, baráti 
beszélgetéseket folytattak, összetegeződtek,19 ám a tanársegéddé kinevezett ifjú 
tudós közölte a tiszttel, hogy nem szeretne a belügyi szerveknek dolgozni, mert 
elvesztené hitelét tanítványai előtt, ha megtudnák, hogy titokban jelentéseket 
készít. Ráadásul élethivatásának tekintette a tanári pályát, amely rengeteg 
elfoglaltsággal jár, és így nem tudná vállalni, hogy rendszeresen találkozzon 
a Belügyminisztérium embereivel.20 Mivel a titkos kapcsolattartástól Sarbu 
visszariadt, Oláh alhadnagy úgy döntött, nem erőlteti a beszervezését.21

Sarbu mellett a másik érintettet, Juhász Ernőt is felkereste az állambiztonság 
embere. Május 28-i soproni22 találkozásuk során Juhász közölte Oláh 

15  ÁBTL 3. 2. 4. K–605. 63. Jelentés O’Harrow ügyében. 1964. május 3.
16  ÁBTL 3. 2. 4. K–605. 62. Jelentés O’Harrow ügyében. 1964. május 3. Sarbu elmondta, hogy 

O’Harrow-t „józan gondolkodású embernek ismerte meg. Kritikusan bár, de elismerte eredmé-
nyeinket. […] Politikailag reális és haladó gondolkodásúnak mondható. Sok zavaros nézete van 
még, s ez heves vitákra adott okot” Sarbu és „Hargous” között. Sarbu magáról azt állította, hogy 
„a vitákban elég heves természetű, s egy vita során annyira összekülönböztek, hogy többet nem is 
találkoztak. O’Harrow-t nem kísérte ki az állomásra, amikor elutazott, s nem is tartottak fenn 
levelezési kapcsolatot”.

17  ÁBTL 3.2.4. K–605. 55. Jelentés Sarbu Aladár ügyében. 1964. június 10.
18  Társadalmi kapcsolatnak nevezték azt a szocializmushoz hű személyt, aki felkérésre vagy önként 

folyamatosan segítette, tájékoztatta az állambiztonsági szerveket. ÁÉK 1980. 76.
19  Saját bevallása szerint az alhadnagy Sarbut „becsületes, őszinte elvtársnak” ismerte meg, akivel 

„őszintén és nyíltan lehet beszélni”. ÁBTL 3.2.4. K–605. 9. Jelentés „Hargous” ügyében dekonspirációról. 
1964. július 13.

20  Azt is mondta, hogy nem szereti „a titkos dolgokat. Ha arra kerülne a sor, hogy szemtől-szembe 
fegyverrel kellene harcolni az ellenséggel”, és hívnák, azt mondaná: „elvtársak, adjanak géppisztolyt és 
megyek”. ÁBTL 3.2.4. K–605. 10–11. Jelentés „Hargous” ügyében dekonspirációról. 1964. július 13.

21  ÁBTL 3.2.4. K–605. 50. Jelentés Sarbu Aladár ügyében. 1964. június 26.
22  Juhász arab szakon szerezte meg a diplomáját, de szakmájában nem tudták elhelyezni a fővá-

rosban, ezért a soproni Széchenyi István Gimnázium magyar, angol és francia tanára lett egy időre. 
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alhadnaggyal, hogy nem tartja a kapcsolatot O’Harrow-val, aki feltételezése 
szerint már visszautazott hazájába, ugyanis lejárt a kétéves angliai ösztöndíja. 
Elmondta, hogy „Hargous” magyarországi tartózkodása alatt beszélgettek 
politikai kérdésekről is, többek között a szovjet–kínai rivalizálás is szóba került. 
Az amerikai diák nem tartotta jónak Peking politikáját, úgy vélte, ha a többi 
szocialista ország is a kínai politikát követné, az háborúhoz vezetne. Kifejtette 
azt is, hogy véleménye szerint Magyarországon az életszínvonal rosszabb, mint 
nyugaton, ennek ellenére sok minden tetszett neki, főleg a nagy építkezések.23 
Oláh János úgy ítélte meg, hogy Juhász képzett, tehetséges ember és képes lenne 
segíteni a politikai rendőrséget. Az alhadnagy úgy döntött, hogy a következő 
találkozásukkor megkéri Juhászt, vegye fel a kapcsolatot „Hargous”-szal, hátha 
fenntartja még számára a londoni meghívást. Ha a kapcsolatfelvétel sikerrel 
jár, a tiszt javaslatot tehet Juhász fokozatos beszervezésére.24

Őt sem sikerült azonban megnyerniük. Júniusban ugyanis Juhász – és tőle 
függetlenül Sarbu – felkeresték Tóth Gábort, egykori kollégiumi igazgatójukat, 
és közölték vele, hogy egy magát a Belügyminisztérium alkalmazottjának kiadó 
gyanús személy zaklatja őket, aki szerintük nyugati kém, mert közös amerikai 
ismerősükről tett fel kérdéseket.25 Mivel mindketten ugyanarra a személyre 
panaszkodtak az igazgató mindkét fiatalembert magához hívatta, hogy közösen 
tisztázzák az ügyet. Sarbu beszámolt a találkozókról, elmondta Tóth Gábornak, 
hogy az állambiztonság embere igen „agresszíven”, „erőszakosan” viselkedett 
vele, s írásban „követelte” tőle a jelentést. Juhász is azt mondta, hogy az alhadnagy 
„követelőzően” tette fel a kérdéseket.26

Tóth Gábor megpróbálta az ügyet tisztázni: 1964. június 26-án az 
egyetemen magához kérette Sarbut és Oláh alhadnagyot, aki Bőr Ferenc 
rendőr főhadnaggyal jelent meg (Juhász nem volt jelen, mert visszautazott 
Sopronba). Oláh megkérdezte Sarbut, hogy miért dekonspirálta27 kapcsolatukat 
az Eötvös Kollégium igazgatója előtt, amikor találkozóikon többször is felhívta 

ÁBTL 3.2.4. K–605. 24. Jelentés Juhász Ernő ügyében. 1964. június 6., valamint ÁBTL 3. 2. 4. K–605. 
21. Környezettanulmány. Juhász Ernő Vilmos. 1964. június 30.

23  ÁBTL 3.2.4. K–605. 25–26. Jelentés Juhász Ernő ügyében. 1964. június 6.
24  ÁBTL 3.2.4. K–605. 26. Jelentés Juhász Ernő ügyében. 1964. június 6.
25  ÁBTL 3.2.4. K–605. 7/a. Javaslat „Hargous” ügyében. 1964. december 29.
26  ÁBTL 3.2.4. K–605. 13. Jelentés „Hargous” ügyében dekonspirációról. 1964. július 13.
27  Dekonspiráció (lat.): Árulás, fecsegés vagy egyéb titoksértő magatartás következtében operatív 

értékű adat lelepleződése. Emiatt az adott területen lépéshátrányba kerülnek az állambiztonsági 
szervek. ÁÉK 1980. 16.
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a figyelmét arra, hogy állambiztonsági kérdésekről lévén szó, szigorúan 
titkos államtitokként kezelje az elhangzottakat. Az ifjú tanársegéd azt 
válaszolta: gyanús volt neki az, hogy a tiszt nem mutatott fel BM-igazolványt. 
Az alhadnagy azt mondta, nem tartotta szükségesnek igazolni magát, mert 
úgy érezte, beszélgetőpartnerével megfelelő, bizalmas viszonyba került. Ezután 
megkérdezte Sarbut, a beszélgetéseken valóban agresszívnek, erőszakosnak 
érezte-e a magatartását, aki azt felelte, hogy ő ezt soha nem mondta, ellenkezőleg, 
éppen az tűnt fel neki, hogy igen barátságos volt az alhadnagy, ugyanakkor 
határozott is, és ez szintén gyanús volt számára. Végül tisztázták, hogy Tóth 
Gáboron kívül másnak nem beszélt az ügyről.28

Június 29-én Juhász Ernővel is tisztázták az ügyet (ekkor szintén jelen volt 
Tóth Gábor). Oláh alhadnagy tőle is megkérdezte, miből gondolta, hogy nem 
magyar belügyi tiszt keresi, hanem valamiféle nyugati hírszerző a BM nevében? 
Ő szintén azt válaszolta, hogy nem mutatott neki igazolványt, ugyanakkor 
titoktartást kért tőle. Emellett elmondta, hogy egyszer, amikor egy presszóban 
találkoztak, az alhadnagy épp az órájával bajlódott, és ő azt gondolta, hogy 
abban magnetofon van, és ez megijesztette.29 A soproni találkozón a beszélgetés 
hangneme szerinte nem volt agresszív, ezt soha sem állította. Elmondta még, 
hogy a történtekről beszámolt édesanyjának is. Oláh alhadnagy ezért finoman 
megdorgálta Juhászt, és ismét felhívta a figyelmét arra, hogy erről az ügyről 
senkinek sem szabad beszélnie. Juhász megígérte, elmondja édesanyjának, 
hogy megnyugodhat, az ügy tisztázódott, és nem szabad terjesztenie a dolgot.30

Az állambiztonság embereinek tehát sikerült megnyugtatniuk Juhászt 
és Sarbut. Mivel azonban szigorúan titkos állambiztonsági kérdésekről 
tájékoztattak egy harmadik személyt, a BM elvesztette bennük a bizalmát, 
és véglegesen letett arról, hogy a két egykori kollégistát beszervezze (bár 
Juhásszal a későbbiekben még akartak próbálkozni, de ő végül elutazott 
Egyiptomba ösztöndíjjal), ráadásul O’Harrow sem került újra a látókörükbe, 
így következmény nélkül zárták le az ügyet.31

28  ÁBTL 3.2.4. K–605. 14–15. Jelentés „Hargous” ügyében dekonspirációról. 1964. július 13. 
29  Még a beszélgetés elején elmondta Tóth Gábor, hogy tapasztalata szerint a diákok nem is-

merik eléggé az állambiztonsági munkát, nincsenek tisztában a kémtevékenységgel, csak a filmek 
és regények alapján vannak elképzeléseik, ennek következtében már nem egyszer jeleztek olyan 
„kémtevékenységet”, amiről kiderült, hogy fantáziájuk szüleménye. ÁBTL 3.2.4. K–605. 15. Jelentés 
„Hargous” ügyében dekonspirációról. 1964. július 13.

30  ÁBTL 3.2.4. K–605. 15–16. Jelentés „Hargous” ügyében dekonspirációról. 1964. július 13.
31  ÁBTL 3.2.4. K–605. 7/b. Javaslat „Hargous” ügyében. 1964. december 29.
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Ez a jelentéktelennek tűnő eset azonban számos kérdést felvet. Juhász és 
Sarbu kezdetben igen segítőkész volt az őket felkereső alhadnaggyal. Akkor 
mégis miért vonták be Tóth Gábort az ügybe? Miért fordultak egymástól füg-
getlenül az Eötvös Kollégium igazgatójához, amikor Oláh alhadnagy világosan 
jelezte nekik, hogy a vele való találkozásukról nem beszélhetnek senkinek? 
Talán a dekonspirációval akarták magukról végleg lerázni az állambizton-
ságot? Vagy maga Tóth Gábor tanácsolta ezt nekik? A levéltári iratokból erre 
nem tudunk választ adni, az mindenesetre tény, hogy Juhász János őrnagy, 
a Belügyminisztérium III/6-d alosztályának vezetője egy 1964. június 25-én 
keltezett dokumentum szerint úgy vélte, hogy az igazgató Sarbu Aladárról 
részletesebb információkkal rendelkezett, mint amit a hatósággal közölt.32

„Sziklai Barna” és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom-
történeti Intézete

„Sziklai Barna” tájékoztatásai nem a szigorúan vett Eötvös Kollégiumról 
szólnak, hanem a vele egy épületben működő Irodalomtörténeti Intézetről.33 
Úgy gondoljuk, hogy ezek a jelentések mégis fontosak, hiszen több egykori 
Eötvös-kollégistát is érintenek,34 emellett kapcsolódnak az „új” Kollégium 
történetéhez is.

A „Sziklai Barna” fedőnév Szekeres Lászlót35 takarja, akit kompromittáló 
alapon szerveztek be ügynöknek36 1957. május 4-én.37 Kezdetben a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészkarának hallgatóiról és tanárairól készített 

32  ÁBTL 3.2.4. K–605. 48. Környezettanulmány. Sarbu Aladár. 1964. június 25.
33  Az 1950-ben megszüntetett Collegium könyvtára a Magyar Tudományos Akadémia kezelésébe 

került, és azt az 1955-ben megalakult MTA Irodalomtörténeti Intézethez csatoltak. Ezáltal sikerült 
megőrizni a gyűjtemény egységét, amelyet az intézet kutatóin kívül az épületben lakó kollégisták is 
használhattak (és használnak a mai napig). Markó 2011. 234 és Tóth 2011. 780.

34  Például az Intézetet vezető Sőtér Istvánt, helyettesét, Klaniczay Tibort, valamint Bodnár 
Györgyöt, Czine Mihályt, Szauder Józsefet, Nagy Pétert.

35  Szekeres László (1927–): Irodalomtörténész, műfordító. 1945-ben érettségizett, majd a budapesti 
egyetem bölcsészettudományi karán szerzett diplomát. Ezután a szegedi egyetemen volt tanársegéd 
1952–1957 között. 1957-től 1962-ig az Irodalomtörténeti Intézet munkatársa, majd a Petőfi Irodalmi 
Múzeum tudományos főmunkatársa. Részt vesz a Jókai kritikai kiadásban. Cseh és német szépiro-
dalmat fordít.

36  Ügynök: Az a hálózati személy, aki az állambiztonsági szerv birtokában lévő terhelő vagy 
kompromittáló adatok hatására, illetve anyagi érdekeltség fejében működött együtt a szervvel. Cseh 
1999. 301.

37  ÁBTL 2.2.2. „Sziklai Barna”.



480 Pál Zoltán

jelentéseket, majd Budapestre került, ahol az MTA Irodalomtörténeti Intézetének 
munkatársait kellett megfigyelnie. Tartótisztje, Sebestyén Sándor rendőr 
őrnagy később azt írta róla, hogy az Intézet „tudományos munkatársainak 
nagy részét jól ismeri és igen jól jellemzi”.38

Kezdetben Szauder Józsefről39 jelentett. A XIX. századi irodalmat kutató 
osztály vezetőjéről a következőt írta: „általában pontosságot, komoly megfeszített 
munkát követel, ugyanakkor igyekszik emberileg is közel kerülni beosztottaihoz. 
Minden nagyképűség nélkül, munkatársi alapon igen szívélyes és segítőkész. […] 
Közvetlen baráti beszélgetések formájában állandóan figyelemmel kíséri a csoport 
munkáját. Ha szükségesnek látja, kemény szóval figyelmeztet. […] Olyan szakmai 
kérdésekben, amelyekben nem eléggé járatos (mint pl. az 1848 utáni korszak) 
is határozott, gondosan megfogalmazott (nem egy esetben túl korai) véleményt 
nyilvánít anélkül, hogy ezzel a további vitakedvet lelohasztaná. Szinte minden 
egyes alkalommal nagyon értékes szakmai tanáccsal szolgál.”40

Ám a jeles tudósnak, segítő szándéka mellett, a hatalomhoz való viszonya 
is szóba került: „A megbeszélések vezetésének elvi-politikai részét illetően is 
az egészséges vitaszellem híve – különösen ha közben nem érintenek »kényes« 
kérdéseket, amelyekből esetleg »baj« származhat. Helyesnek tartja az őszinte 
vélemény-nyilvánítást, de az összefoglalásokkor határozottan állást foglal 
rendszerint valakinek a rovására s valakit pártolva. Ebben az esetben igyekszik 
különösen súlyt helyezni arra, hogy se a jobb vagy az egészen minimális (inkább 
fiktíve meglévő) baloldali túlzások vagy veszélyes jelenségek ne maradjanak 
válaszolatlanul. Ezek az összefoglalások minden korrektsége, tapintata ellenére 
vagy éppen ezért kissé azt a benyomást keltik, mintha Szauder igyekeznék 
mindent és mindenkit megérteni, megmagyarázni s hajlik afelé, hogy az 
ellentétes vélemények kiegyenlítődjenek. […] 1958 januárjában […] elmondotta, 
hogy a maga részéről nem kíván »senkinek sem ártani«, de azt sem szeretné, 

38   ÁBTL 3.1.2. M–41884. 90. Jelentés. Irodalomtörténeti problémák Szauder Józsefről. 1958. 
augusztus 25.

39  Szauder József (1917–1975): Irodalomtörténész. Eötvös-collegistaként a budapesti és a ró-
mai egyetemen magyar és olasz szakon tanult. 1950-től az ELTE docense, 1956-tól az MTA 
Irodalomtudományi Intézet osztályvezetője, 1961-től a József Attila Tudományegyetem tanára, 
1966-tól 1975-ig az MTA Irodalomtudományi Intézet főmunkatársa. Fő kutatási területe a felvilágo-
sodás és a reformkor magyar irodalma, művelődéstörténete. Szerkesztői, szövegkritikai, textológiai 
munkái közül a legfontosabbak Kölcsey, Csokonai, Bessenyei és Kisfaludy Károly életművéhez 
kapcsolódnak.

40  ÁBTL 3.1.2. M–41884. 89. Jelentés. Irodalomtörténeti problémák Szauder Józsefről. 1958. 
augusztus 25.
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ha az általa négyszemközt elmondottak értelmüket és összefüggésüket vesztve 
köröznének különböző politikai és irodalomtörténeti körökben, s ezek alapján 
igyekeznének őt megítélni. Éppen ezért a lehetőségekhez képest nem jár senkihez, 
nem beszélget túlságosan bizalmasan senkivel, mert véleménye szerint nem 
lehet bízni az emberekben, nem lehet tudni mikor ferdítik el kijelentéseit.”41 
Ezekből a sorokból kiolvasható a diktatúrában élő ember aggodalma 
egzisztenciájáért, szabadságáért. Különösen, ha ehhez hozzátesszük Szauder egy 
másik megállapítását: „nem érdemes senkivel igazán jóba lenni, mert ráfizethet 
az ember”.42 Ez megnehezítette „Sziklai Barna” dolgát, amikor megpróbálta 
feltérképezni Szauder baráti körét. „Apró jelekből” arra következtetett, hogy 
Lukácsy Sándort43 és Oltványi Ambrust44 kedveli. Fekete Sándorért45 kezdetben 
aggódott, hogy nem lesz jó filosz belőle, de később kellemesen csalódott, 
erre egyébként Feketének Petőfi segédszerkesztői idejéről írt kis dolgozata 
jogos alapot szolgáltatott. Jó volt a kapcsolata Nagy Péterrel,46 akinek úgy 
segített pénzt szerezni, hogy lefordíttatott vele egy francia nyelvű cikket, 
majd többedmagával megrendezett egy „meglehetősen értelmetlen” vitát, 

41  ÁBTL 3.1.2. M–41884. 89–90. Jelentés. Irodalomtörténeti problémák Szauder Józsefről. 1958. 
augusztus 25.

42  ÁBTL 3.1.2. M–41884. 90. Jelentés. Irodalomtörténeti problémák Szauder Józsefről. 1958. 
augusztus 25.

43  Lukácsy Sándor (1923–2001): Irodalomtörténész. 1947–1948-ban közreműködött a Valóság 
című folyóirat megalapításában. 1948-ban az Országos Könyvhivatalban, 1949 és 1951 között 
a Népművelési Minisztériumban dolgozott. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt 1960-
ig nem publikálhatott. Fő területe a XVIII–XIX. század fordulójának és a reformkornak az irodalma. 

44  Oltványi Ambrus (1932–1983): Irodalomtörténész. 1954-ben az ELTE-n szerzett tanári és 
bölcsészdoktori oklevelet. Kutatóként a XIX. század magyar irodalmát és művelődéstörténetét 
vizsgálta.

45  Fekete Sándor (1927–2001): Író, újságíró, irodalomtörténész. 1949-ig a Györffy Kollégium 
tagjaként a budapesti egyetemen magyar–olasz szakon tanult. 1949-től egyetemi tanulmányait abba-
hagyva a pártfőiskolán tanult. 1952-től a Szabad Nép szerkesztőbizottságának tagja. 1957–1958-ban 
az MTA Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa. A forradalom utóvédharcaiban vállalt szerepe 
és a Hungaricus álnéven megjelent írásai miatt 1959-ben 9 évi börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban 
amnesztiával szabadult. 1975-ig az Irodalomtudományi Intézet tudományos ügyintézője. 1976–1977-
ben az Új Tükör szerkesztője, 1986-ig szerkesztője, majd 1989-ig főszerkesztője. Szatirikus hangvételű 
színműveit, vígjátékait sikerrel mutatta be több budapesti színház. A reformkor irodalmával és Petőfi 
Sándor életével, elsősorban műveinek eszmetörténeti vonatkozásaival foglalkozott.

46  Nagy Péter (1920–2010): Irodalomtörténész, kritikus. Eötvös-collegistaként 1942-ben ma-
gyar-francia szakot végzett a budapesti egyetemen. 1945-től a Külügyminisztériumban, 1957-től 
az MTA Irodalomtörténeti Intézetében, 1963-tól a Corvina Kiadóban dolgozott. 1966-tól az ELTE 
Irodalomtörténeti Tanszékén tanított. 1971 és 1986 között az ELTE Világirodalmi Tanszékének vezetője. 
1951 és 1962 között „Borisz” fedőnéven a politikai rendőrség ügynöke. Papp 2011. 626 és 628.
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amelynek anyagát a lefordított cikk képezte. Rejtő István47 és Dienes András48 
munkásságával kapcsolatban viszont nehezen mondott értékelhető véleményt. 
A tartótiszt megemlítette, hogy „a jelentésben említett személyek legtöbbje 
»nemzeti kommunista« és nézeteik ellen sem az osztály vezetője (Szauder) sem 
az Akadémia nem folytat elvi harcot”.49

Nagyon érdekesek azok a jelentések, amelyekben az Intézeten belüli 
személyi változásokról, eltávolításokról számol be Szekeres. Fekete Sándort 
például Hungaricus álnéven megjelent írásáért (Az 1956-os felkelés okairól és 
tanulságairól) 1958-ban letartóztatták és kilencévi börtönre ítélték (1963-ban 
szabadult amnesztiával, utána ismét az Irodalomtörténeti Intézet munkatársa 
lett). Szekeres azt írta 1958. októberben, hogy Szauder „valósággal megrémült, 
de szóval nem mondta”, míg Bodnár György50 és Vargha Kálmán51 nem vettek 
tudomást a letartóztatásról.52 Fekete elítélésével kapcsolatban az volt az általános 
vélemény, hogy „magára vessen az, aki belemászott ebbe a hülyeségbe”. Jenei 
Ferenc53 „nem is gondolta soha erről a nagyszájú gyerekről, hogy ilyen őrültségre 

47  Rejtő István (1928–1991): Irodalomtörténész. Az ELTE BTK-n szerzett 1950-ben magyar–fran-
cia szakos tanári diplomát. Az egyetem Irodalomtörténeti Tanszékének, majd az Irodalomtörténeti 
Intézetnek lett a tudományos munkatársa. 1961-től az MTA Könyvtárának tudományos főmunka-
társa, majd megbízott igazgatója, illetve főigazgató-helyettese.

48  Dienes András (1904–1962): Író, irodalomtörténész. A Magyar Királyi Honvédtiszti Közigazgatási 
és Jogi Főiskolán végzett 1928-ban. Először a honvédségnél, majd 1944-ig a csendőrségnél teljesített 
közigazgatási szolgálatot. Szálasi hatalomra jutása után nem esküdött fel, részt vett az ellenállási mozga-
lomban. 1951-ben letartóztatták, koholt vádak alapján 15 fegyházbüntetést kapott. 1955-ben szabadult, 
1957-ben rehabilitálták. Az Irodalomtörténeti Intézet munkatársaként Petőfi Sándor életét kutatta.

49  ÁBTL 3.1.2. M–41884. 90. Jelentés. Irodalomtörténeti problémák Szauder Józsefről. 1958. 
augusztus 25.

50  Bodnár György (1927–2008): Irodalomtörténész, kritikus. Eötvös-collegista volt. A budapesti 
egyetemen 1952-ben kapott magyar–angol szakos tanári oklevelet. 1957. október 1-től az MTA 
Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, 1969-től osztályvezetője, 1984-től igazgatóhelyette-
se, 1992-től igazgatója. Kutatási területe elsősorban a század eleji és a két háború közötti magyar 
irodalom.

51  Vargha Kálmán (1925–1988): Irodalomtörténész. 1952-ben végzett az ELTE magyar–könyvtár 
szakán. 1956-tól az Irodalomtörténeti Intézet tudományos munkatársa, 1965-től a Bibliográfiai 
Osztály vezetője.

52  ÁBTL 3.1.2. M–41884. 143. Jelentés. Fekete Sándor letartóztatásával kapcsolatos hangulat. 
1958. október 21.

53  Jenei Ferenc (1905–1971): Irodalomtörténész. 1929-ben Budapesten magyar-francia szakos 
tanári oklevelet szerzett. Győrött levéltáros, könyvtáros, 1941 és 1944 között a Győri Szemlét szer-
kesztette. 1946–1954 között a győri egyházi levéltárakat rendezte. 1954–1956-ban a tatai múzeum 
vezetője. 1956-tól az Irodalomtörténeti Intézet munkatársa.
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képes”.54 A politikai rendőrség kiemelten érdeklődött Oltványi Ambrus iránt, 
akit „kifejezetten ellenséges beállítottságú személynek” tartottak.55 (Nem 
véletlenül: 1956. november 15-én szovjet katonák ellenforradalmi röpiratok 
terjesztésének vádjával letartóztatták néhány napra, a Kádár-rendszer elleni 
véleményét pedig sohasem titkolta.) A polgári származású irodalomtörténészt 
végül többedmagával el is távolították az intézetből 1958 őszén. Oltványi úgy 
gondolta, hogy ezt egykori főnökei, Sőtér István56 és Klaniczay Tibor57 tették 
azért, hogy saját pozíciójukat „elvi” alapon védhessék Waldapfel József58 és 
hívei túlságosan baloldali követeléseivel szemben.59

Szekeres jelentései említést tesznek Vujicsics Sztojánról60 is, akit „kitűnő 
képességű” embernek tartottak az intézetben, és úgy látták, hogy az egyik 
legígéretesebb gyakornok (Szekeres úgy tudta, hogy a gyakornokok közül egyedül 
neki nem mondtak fel 1958 végével). Ám arról is értesítette a politikai rendőrséget 
„Sziklai Barna”, hogy Vujicsics politikailag „nem könnyen nyilatkozik, óvatos, bár 
[…] jó adag cinizmus van benne. Most persze a formális demokratizmus tógájában 
tetszeleg”. Sebestyén Sándor rendőr őrnagy megjegyezte, hogy a jellemzés „igen 
találó”, és szükséges is, hogy megszervezhessék Vujicsics operatív ellenőrzését. 
A politikai rendőrség ugyanis írásos bejelentést kapott, amely szerint 1956-ban 
Pécsen a szerb irodalomtörténész „ellenforradalmi agitációt és tevékenységet” 

54  ÁBTL 3.1.2. M–41884. 176. Jelentés. 1959. április 14.
55  ÁBTL 3.1.2. M–41884. 269. Jelentés. 1960. május 18.
56  Sőtér István (1913–1988): Író, esszéista, irodalomtörténész. Egyetemi éveit az Eötvös 

Collegiumban töltötte, 1935-ben magyar–francia–német szakos tanári diplomát szerzett. 1956-ban 
oktatásügyi miniszterhelyettes. 1957-től 1984-ig az Irodalomtörténeti (majd Irodalomtudományi) 
Intézet igazgatója. 1963–1966 között az ELTE rektora. Jelentős irodalomtörténeti monográfiákat és 
tanulmányokat írt, főként a XIX. század nagy magyar íróiról.

57  Klaniczay Tibor (1923–1992): Irodalomtörténész. 1945-ben Eötvös-collegistaként magyar–olasz 
szakon szerzett diplomát. 1956-ban részt vett az Irodalomtörténeti Intézet megalapításában, és annak 
igazgatóhelyettese, 1984-től igazgatója volt. 1956-tól a magyar irodalomtudomány minden nagy 
vállalkozásában kezdeményező és irányító szerepet játszott.

58  Waldapfel József (1904–1968): Irodalomtörténész. 1949 és 1953 között az MTA I. Osztályának 
titkára volt. 1949-től haláláig az I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetője az ELTE-n és 
a Magyar Irodalomtörténeti Intézet igazgatója.

59  ÁBTL 3.1.2. M–41884. 144. Hangulatmegnyilvánulások az Irod. tört.-i Intézetből eltávolítottak 
részéről. 1958. december 5.

60  Vujicsics D. Sztoján (1933–2002): Magyarországi szerb író, költő, irodalomtörténész. Édesapja, 
Vujicsics Dusán irányította a magyarországi szerb ortodox egyházat. Irodalomtörténészként dolgozott 
évtizedeken át az Irodalomtörténeti Intézetben. Kutatási területe a magyarországi szerb kultúra, 
a szerb irodalom, valamint a magyar–délszláv művelődési kapcsolatok.
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fejtett ki az egyetemi és a délszláv ifjúság körében.61 Mivel Vujicsicsot nem sokkal 
ezután politikai okokból elbocsátották az intézetből, okunk van feltételezni, 
hogy ehhez „Sziklai Barna” jelentései is hozzájárultak. Szintén érdekes, hogy 
a Belügyminisztérium többek között Szekerestől szerzett tudomást arról, hogy 
az intézet egyik nagy programján, Jókai Mór műveinek kritikai kiadásán 
„politikailag megbízhatatlan” külső munkatársak is dolgoztak. Ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy a politikai rendőrség javasolja az Akadémia vezetőinek a státuson 
kívüli munkatársak ellenőrzését.62

Még rengeteg példát fel lehetne hozni „Sziklai Barna” ügynök tevékenysé-
gére, ám ez szétfeszítené írásunk kereteit, a téma pedig véleményünk szerint 
megér egy önálló tanulmányt. A kiemelt néhány esettel mindössze azt szeret-
tük volna bizonyítani, hogy az Eötvös Kollégiummal közös épületen osztozó 
Irodalomtörténeti Intézetet milyen nagy érdeklődéssel ellenőrizte az állambiz-
tonság. Ennek tudatában nehéz elképzelni, hogy magát a Kollégiumot csak an-
nyira figyeltették volna, amennyire az a megmaradt iratokból tükröződik…

„Somlay Károly” és a Kollégium az 1970-es évek második felében

Sajnos az 1970-es évek Kollégiumot érintő állambiztonsági megfigyeléseiről 
eddig nagyon kevés dokumentum került elő. Ezek közül mindenképpen 
érdemes megemlíteni a „Haraszty Vilmos” fedőnevű63 titkos megbízott64 
jelentését. A férfi 1974. november 7-én arról tájékoztatta a hatóságokat, hogy 
egy-két héttel korábban az Eötvös Kollégium Ménesi út 12. szám alatti „B” 
épületében járva65 egyik hölgyismerőse, Dobosi Katalin megkérdezte tőle, 
hogy a katonaságnál kérték-e felettesei „spicliskedésre”. „Haraszty” nemmel 
felelt, mire Dobosi elmondta neki, hogy fiú hallgatótársai a népművelés 
szakon azt állították, az elhárítástól megkeresték és erre kérték őket. Sőt azt 
is mondták, hogy közöttük is van ilyen személy (nem nevezték meg), akivel 
vigyázni kell. A jelentést kapó Szekeres Péter rendőr alhadnagy a jelentést 

61  ÁBTL 3.1.2. M–41884. 156. Jelentés. Vujicsics Sztoján. 1959. február 3.
62  ÁBTL 3.1.2. M–41884. 149. Jelentés. A Jókai „munkaközösség” és Gerelyes Endre megnyilvá-

nulása. 1958. december 19.
63  Sajnos az M-dossziéján kívül nincs más hálózati anyaga az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltárában.
64  Titkos megbízott (tmb.): Az állambiztonsági hálózatnak az a tagja, aki elvi meggyőződésből 

vett részt a titkos együttműködésben. Cseh 1999. 301.
65  Az épületben akkoriban a Kollégium hölgy tagjai laktak, 1983 óta a Bibó István Szakkollégiumnak 

ad helyet.
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operatív értékűnek nyilvánította, azt írva, hogy az egyértelműen „mutatja, 
hogy az ELTE Bölcsészkar kollégiumában a tárgyban említettek napirenden 
vannak, arról széles körben beszélnek. Az a megjegyzés, miszerint van egy 
személy, akivel »vigyázni kell« értékes adatul szolgálhat az adott évfolyamon 
lévő hálózati személy konspirációs helyzetének megítéléséhez”.66

A hetvenes évek második felére lényegesen nagyobb a rálátásunk. 
A Kollégium lakóiról ekkor egy „Somlay Károly” fedőnevű titkos megbízott 
jelentett, akit már tudunk azonosítani: Barabás Béláról van szó, akit 1977-
ben vettek fel a Kollégiumba. 1975. március 13-án szervezte be a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. osztálya hazafias alapon.67 A politikai 
rendőrségnek 1980-ig jelentett, ekkor dekonspirálódás miatt lezárták 
és irattárba helyezték dossziéját.68 Kezdetben a Békésen élő fiatalokról 
tájékozatta a szerveket, majd a Kollégium és az ELTE BTK hallgatóiról. 
Egyik első jelentését az erdélyi származású Kiss Mihály ötödéves 
magyar–művészettörténet–esztétika szakos hallgatóról írta, aki jóban 
volt Czine Mihály irodalomtörténésszel,69 a szakdolgozatát is hozzá írta. 
A jelentésekből megtudhatjuk, hogy „Kiss nem vállal tevékeny szerepet 
a kollégium életében, inkább csak a tudományos jellegű rendezvényeken 
jelenik meg (pl. Ady-est) – ahol esetleg felolvassa tanulmányait (Makkai 
László Ady-képe) de kerüli a konkrét állásfoglalást, vitába nem bocsátkozik”. 
Emellett információt adott Kissnek a „mellveregető” nacionalizmusról 
történt „leszokásáról” és háttérbe húzódásáról is, mint aki „mindent elkövet 
azért, hogy Magyarországon maradhasson”.70 Kiss Mihály később is többször 
feltűnt Barabás jelentéseiben, például amikor 1978. március 31-én néhány 
kollégista részt vett Sánta Ferenc Nyolcvan huszár című filmjének protokoll-
bemutatóján. A Szikra Filmszínházban tartott vetítésen Kiss Mihály mellett 

66  ÁBTL 3.1.2. M–38014. 31–32. Jelentés. 1974. november 8.
67  Hazafias (eszmei, politikai) alap: Mint beszervezési alap a jelölt olyan eszmei, politikai beál-

lítottsága, amely biztosítja a titkos együttműködéssel járó nagyobb leterheltséget, felelősséget és 
kockázatot. ÁÉK 1980. 33.

68  ÁBTL 2.2.2. „Somlay Károly”.
69  Czine Mihály (1929–1999): Irodalomtörténész, kritikus. 1953-ban Eötvös-kollégistaként 

a budapesti egyetem magyar–történelem szakán szerzett tanári oklevelet. 1956-tól az MTA 
Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa. 1964-től az ELTE docense. 1974-től egyetemi taná-
ra. Fő kutatási területe a népi írók és Móricz Zsigmond munkássága mellett a határainkon túli 
magyar irodalom.

70  ÁBTL 3.1.2. M–38434. 106–107. Jelentés Kiss Mihályról. 1978. január 12.
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jelen volt Arató György,71 és Hóvári János72 is, a jegyet Kovács István,73 a film 
dramaturgja, a Kollégium korábbi nevelőtanára szerezte. A vetítés után vele 
és feleségével beszélgettek a kollégisták, de „említésre méltó dologról nem 
esett szó – csak a film formai jegyeiről folyt a vita”.74

Barabás „korábbi életének” szereplői is feltűnnek a jelentésekben. Egyetemi évei 
előtt, előfelvételisként katonai szolgálatot teljesített Hódmezővásárhelyen (1976–
1977), ahol megismerkedett a később szintén kollégistává lett Baktay Miklóssal.75 
Baktayt bajtársai mélyen megvetették túlzott „alkalmazkodóképessége” és 
kritika nélküli tekintélytisztelete miatt. Tudását „felszínesnek” és „brosúra 
ízűnek” tartotta „Somlay”,76 aki Terényi György rendőrhadnagy értékelése 
szerint „jó képet ad” Baktay katonaság alatti viselkedéséről, valamint kollégiumi 
magatartásáról, és ez jól felhasználható annak tanulmányozásához (Baktayt 
beszervezés céljából figyeltették).77

A hatalom és a Kollégium ifjúságának viszonyára világítanak rá Barabás 
jelentései a Kollégium március 15-i megemlékezéseiről. A Kádár-korszakban 
az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe valódi szellemiségétől 
megfosztott, mindig kicsit gyanús, veszélyes ünnep volt, amelynek szerepét 
igyekeztek elhalványítani a későbbi történelmi eseményeket dicsőítő 
felvonulások árnyékában. Az ideológiai szempontból fenntartás nélkül 
elfogadott és ezért kiemelt ünnepekre járt a piros naptári számmal jelölt 

71  Arató György (1955–): Kultúrdiplomata, tanár. 1974-ben magyar–népművelés–esztétika szakon 
lesz kollégista. 1984-től öt éven át az Eötvös Kollégium könyvtárának vezetője. 1989-től vendégoktató 
Sumenban, a Konsztantin Preszlavszki Egyetem Szlavisztika Tanszékén. 1990-től 1994-ig a szófiai 
Ohridai Szent Kelemen Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékének tanára. Két alkalommal 
(1994–1999; 2004–2008) a szófiai Magyar Kulturális Intézet igazgatója.

72  Hóvári János (1955–): Diplomata, történész. 1974-ben lesz kollégista, történelem–török szakos 
hallgatóként. 1979-től 1992-ig az MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. 
1998 és 2000 között tel-avivi nagykövetként dolgozik. 2008-tól 2010-ig kuvaiti nagykövet.

73  Kovács István (1945–): Történész, költő, diplomata. 1964-ben kerül a Kollégiumba, történelem–
lengyel szakon végez. 1972-tól 1981-ig az MTA Kelet-európai Irodalmak Kutatócsoportjában dolgozik. 
1981-től az ELTE Lengyel Filológiai Tanszékén tudományos munkatárs. 1990-től kulturális attasé 
Varsóban, később Krakkói főkonzul. 1995 és 1999 között a PPKE általa alapított, Lengyel Tanszékének 
vezetője. A lengyel–magyar kapcsolatok kutatója. A Kilencek költői csoportosulás tagja.

74  ÁBTL 3.1.2. M–38434. 129. Jelentés. 1978. április 20.
75  Baktay Miklós (1957–): Párkapcsolati és játékterapeuta, mediátor. 1977-ben filozófia–német 

szakon lesz kollégista. 1985-től részt vett a Magyar Filozófiai Társaság alapításában, amelynek szervező 
titkára is lett. Később a horkolásterápia és a pszichoplasztika kidolgozójaként vált ismertté.

76  ÁBTL 3.1.2. M–38434. 125. Jelentés Baktay Miklósról. 1978. március 14.
77  ÁBTL 3.1.2. M–38434. 126 és 128. Jelentés Baktay Miklósról. 1978. március 14.
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munkaszüneti nap, a félig-meddig felejtenivalókra (így március 15-re) nem.78 
Az iskolákban megemlékezésekkel egybekötött aktív tanszünetet írtak elő, 
állami szinten azonban teljesen elsikkasztották az ünnep lényegét. Igyekeztek 
évről évre megfelelő kiegészítő, szalonképes elemeket beépíteni kultuszába, 
de társadalmi szinten nem tartottak megemlékezéseket. A Kollégiumban 
azonban Tóth Gábor igazgató jó pedagógusként nem akadályozta az ifjúság 
megemlékezéseit, ellenkezőleg: beépítette őket a hivatalos egyetemi programba. 
A ’70-es évekre az Eötvös Kollégium az ELTE hivatalos ünnepélyeinek és 
megemlékezéseinek is helyszíne lett.79 Az ünnepi szónokok többször merész 
hangot ütöttek meg, de 1978 márciusának idusa a pártállam hívei szempontjából 
nyugodtabb év lehetett, mert „Somlay Károly” semmi említésre méltó dolgot 
nem tapasztalt: „Az ünnepi beszéd kb. 20 percig tartott, de szigorúan csak a 
történeti tények ismertetésére szorítkozott, sem társadalmi, sem filozófiai jellegű 
értékelésbe […] nem bocsátkozott. A szép számmal megjelentek (kb. 60–70 fő) 
ezt – az utózöngék ismeretében – hiányolták is.”80

A következő évi megemlékezés is gondtalanul indult: a meghívott neves 
vendégelőadó, László Gyula professzor81 beszédében „nagyon korrekt módon 
szólt 1848-ról és annak főleg nemzeti szempontokat tekintő mai kihatásairól, 
tanulságairól. Központi gondolatként és feladatként a határainkon kívül élő 
magyarság gondozását, nevelését emelte ki, de ezt nem egy szélsőséges vagy 
akár kissé nacionalistának nevezhető éllel, hanem a nemzet lehetőségeinek 
az egymás iránti kölcsönös lojalitás és segítőkészség felmérésével tette. Ami 
szerinte nemcsak a magyaroknak, hanem az összes Duna völgyi népnek – 
az egymásrautaltságban – érdeke.” Ám a beszédet követő irodalmi műsor már 
megkapta azt a „nacionalista színezetet”, amelyet beszédében a régészprofesszor 
elkerült: „Túl sok pátosz, és a válogatásban – talán nem véletlenül – erdélyi 
levelek az ottani románok elleni harcokról, a székely vitézségről. A hallgatóság 
egy – és nagyobb – része szükségtelen álmagyarkodásnak tartja a műsort.”82 
Nem tudni, hogy a közönség többsége valóban így gondolta-e, az viszont tény, 
hogy március 15-e a csöndes és határozott, békés és elszánt rendszerkritika 

78  Kalmár 1998. 263.
79  Arató 2011. 411–412.
80  ÁBTL 3.1.2. M–38434. 129. Jelentés. 1978. április 20.
81  László Gyula (1910–1998): Régész, képzőművész. 1957 és 1980 között az ELTE tanára, tan-

székvezetője volt.
82  ÁBTL 3.1.2. M–38434. 211. Jelentés. 1979. március 19.
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napja is volt az Eötvös Kollégiumban 1955 és 1984 között.83 Ez alól 1978 és 
1979. március 15-e sem volt kivétel.

A kollégisták azonban nemcsak nemzeti ünnepünk méltó megünneplésében 
tűntek ki. Sokat foglalkoztak a határon túli magyarok ügyeivel is, kiknek 
hatékony védelmére a magyar párt- és állami vezetők képtelenek voltak. 
Csiszár Mária84 ötödéves magyar–angol–néprajz szakos kollégista például 
lefordította 1978. júniusban Gheorghe Mihneanak, a romániai Társadalom- 
és Politikatudományi Akadémia elnökének egy írását, amely májusban, 
Illyés Gyula néhány hónappal korábbi cikkére (Válasz Herdernek és Adynak) 
reagálva85 jelent meg. Ebben Mihnea – teljesen alaptalanul – a Monarchia utáni 
nosztalgia és a Horthy-féle magyar nacionalizmus irányvonalára emlékeztető 
megnyilvánulásnak nyilvánította Illyés esszéjét.86 Csiszár Mária ezt az írást 
fordította le, hogy megismerhessék hallgatótársai is.87 A hatás nem is maradt el: 
„Az írásról általános vélemény, hogy alapvető tények téves ismeretére, valamint 
az elvakult nacionalizmusra és a minden etikai érzést nélkülöző vádaskodásokra 
épül. […] A kialakult vitában elfoglalt magyar álláspont88 egyértelműen helyeslésre 
talált a kollégiumon belül, de pl. Bradean-Ebinger Nelu891978-ban végzett román 

83  Arató 2011. 418.
84  Csiszár Mária (1953–): Erdélyi származású tanár, író. 1973-ban lesz kollégista, magyar–an-

gol–néprajz szakos hallgató. Tanulmányai után visszatér Erdélybe. 1982-től 1996-ig otthon neveli 
öt gyermekét, közben családjával Magyarországra települ. 1995-től 2005-ig iskolaigazgató a tinnyei 
Kossuth Lajos Általános Iskolában. Dokumentumregénye, a Mégis élsz, Barackvirág 1994-ben jelenik 
meg, betegen született kislánya életéért vívott küzdelmeiről szól.

85  Az esszé a Magyar Nemzet 1977-es karácsonyi és 1978-as újévi számában jelent meg. Illyés 
ebben az írásában a magyarság össznemzeti felelősségét firtatta. Elítélte a román állam erőszakos 
asszimilációs politikáját, a határon túli magyarokat pedig kitartásra buzdította. A cikk komoly 
hullámokat vert. Földes 2007. 230–231.

86  Földes 2007. 235.
87  Csiszár arra is felhívta a figyelmet, hogy Pach Zsigmond Pál történész válasza Mihneanak – 

amely az Élet és Irodalom 1978. július 8-i számában jelent meg – sajnos szintén nem volt mentes 
tévedésektől, mivel egy pontatlan fordítás alapján készülhetett. ÁBTL 3.1.2. M–38434. 139. Illyés 
Gyulával kapcsolatos jelentés. 1978. augusztus 8.

88  Itt Pach Zsigmond említett cikkére utalhat „Somlay”, amelyben az MTA alelnöke azt írta, hogy 
Illyés egyik-másik tételét lehet vitatni, de azt nem, hogy valós, Romániában sem ismeretlen kérdésekkel 
foglalkozik. A belügyekbe való be nem avatkozás – a román politika állandó hivatkozási alapja – címén 
nem söpörhető szőnyeg alá a nemzetiségi kérdés. A nemzetiségek hídszerepének érvényesülése a többségi 
nemzet felelőssége. Mindent meg kell hát tenni a két nép együttműködéséért. Földes 2007. 237.

89  Nelu Bradean-Ebinger (1952–): Egyetemi tanár. Magyar–finnugor–általános germanisztika 
(skandinavisztika) szakos hallgatóként 1973-ban kerül a Kollégiumba. Ma a Budapesti Corvinus 
Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetében tanít.
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ösztöndíjas – aki persze szeretne Magyarországon maradni – megpróbálkozott 
olyan propagandát kifejteni és terjeszteni, amely szerint »a magyarok nem 
válaszoltak érdemben, elhanyagolják az erdélyieket, többet kéne tenni értük, 
stb« de ezt barátom véleménye szerint provokatív célzattal tette.”90 A tartótiszt 
utasította Barabást, hogy továbbra is kísérje figyelemmel a fordítás sorsát (kik 
olvassák el azt stb.), és folyamatosan jelentsen Nelu tevékenységéről.91

Érdemes még megemlíteni Bánszegi László esetét is. A történelem–angol 
szakos egyetemista 1975-ben iratkozott át a Kossuth Lajos Tudományegyetemről 
az ELTE-re, és „Somlay” jelentése szerint „kapcsolatban áll vagy állhat 
a Közgáznál, több történelem szakot végzőkkel és más illegális irodalmat terjesztő 
személyekkel”. „Somlay Károly” barátja Bánszegit Bibó István temetésén is látta. 
Terényi György rendőr hadnagy feladatul adta Barabásnak, hogy kíséreljen meg 
Bánszegitől információkat nyerni, illetve a birtokában lévő illegális anyagok egy 
példányát megszerezni.92 Nem tudjuk, hogy mi lett a történet vége, mindenesetre 
a jelentés újabb fényt vet a Kádár-kori Kollégium életére.

Összefoglalás

Talán a fenti példák is bizonyították, hogy a Kádár-korszak Kollégiuma 
erőteljes állambiztonsági ellenőrzés alatt állt. A politikai rendőrség 
érdeklődése az intézmény iránt minden bizonnyal jelentősebb volt, mint amit 
az eddig előkerült iratok mutatnak. Sajnos egyelőre csak szemelvényekkel 
szolgálhatunk a Kollégium tagjainak megfigyeléséről, de ezek is értékesek a 
kutató számára. Az intézményt bölcsen vezető Tóth Gábor mindenesetre el 
tudta érni, hogy a létező szocializmus alatt is megmaradhasson a Kollégium 
hagyományos szellemi függetlensége. Ezt jó kapcsolatainak, ügyes 
politikájának köszönhette, bár a politikai rendőrség tagjai vagy az  őket 
kiszolgáló besúgók nem mindegyike bízott meg benne. „Hargous” már 
említett esete mellett (lásd a 31. lábjegyzetet!) erre utal a „Marika” fedőnevű93 
ügynök is: „Meglátásom szerint ez a kollégium jelentős, a gyerekek közt 
található politikai hibát éppen az igazgató belenyugvásának, hallgatólagos 
magatartásának köszönhet, Tóth  Gábor véleményem szerint nem őszinte 

90  ÁBTL 3.1.2. M–38434. 140. Illyés Gyulával kapcsolatos jelentés. 1978. augusztus 8.
91  ÁBTL 3.1.2. M–38434. 140. Illyés Gyulával kapcsolatos jelentés. 1978. augusztus 8.
92  ÁBTL 3.1.2. M–38434. 220. Jelentés Bánszegi Lászlóról. 1979. július 6.
93  Az ügynök valódi neve Öri Viktorné (szül. Goda Mária, 1935. május 12.), akit 1960. szeptember 

10-én szerveztek be. Az ELTE Rektori Hivatalában dolgozott. (ÁBTL 2.2.2. „Marika”.)
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ember.”94 Természetesen nem állítjuk, hogy az  1956-tól újjászervezett „új” 
Eötvös Kollégium olyan mértékű szabadságot élvezhetett volna, mint az 1950 
előtti elitintézmény, hiszen a diktatúra ezt nem tette, nem tehette lehetővé. 
A fennállt korlátok között azonban Tóth Gábor mégis ki tudott harcolni olyan 
szabadságokat, amikkel más kollégiumok akkor nemigen rendelkezhettek, és 
erre a megmaradt néhány állambiztonsági forrás is jó bizonyíték.

94  ÁBTL 3.1.2. M–22846/4. 83. Jelentés László Ernőről. 1961. január 19.
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Moles on the Ménesi road Extracts
from the history of the state security’s

observation of the Gábor Tóth’s Eötvös College

In my study I would like to show how Kádár-regime’s state security was 
present in the Eötvös College, which was reorganised by its director, Gá-
bor Tóth. There cannot be found a separate document collection about 
the institute in the Historical Archives of the Hungarian State Security, 
so I had to collect the data regarding the observation of the College from 
other sources. The founded documents reveal that under the years of the 
dictatorship the institute succeeded in obtaining such liberties which oth-
er schools did not have.
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Arató György: 2006 óta az Eötvös Collegium Történész Műhelyének tagja. 
Tröténelem alapszakon, levéltár szakirányon szerzett BA-oklevelet 2009-ben; 
jelenleg az ELTE harmadéves történelem–levéltár mesterszakos hallgatója. 
2011-ben a XXX. jubileumi OTDK kora újkori szekciójában I. helyezést ért 
el. Érdeklődési területe a magyarországi kora újkor, elsősorban a rendiségtör-
ténet. Szakdolgozatát a dunántúli törökellenes védelmi vonal társadalomtör-
ténetének tárgyában írja. Jelen tanulmányában a korábbi kötetben megjelent 
írásának témáját folytatja.

Boa Krisztina: 2006 óta az Eötvös Collegium Történész Műhelyének tag-
ja. Történelem alapszakon, levéltár szakirányon szerzett BA-diplomát 2009-
ben. Jelenleg az ELTE történelem (művelődéstörténet szakirány) − levéltár 
(új- és jelenkor szakirány) mesterszakos, végzős hallgatója. Kutatási területe 
a XIX. századi magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet, különös 
tekintettel a természeti csapások (aszályok, kolerajárványok stb.) történetére. 
A kötetben megjelent tanulmánya részlet a XXX. jubileumi OTDK-n I. helye-
zést elért dolgozatából.

Bojtos Anita: 2006 óta az Eötvös Collegium Történész Műhelyének törté-
nelem–néprajz szakos tagja. Alapszakos diplomáját 2009-ben szerezte meg. 
Kutatási területe a kora újkori magyarországi egyház- és eszmetörténet, vala-
mint Esterházy Pál nádor élete.

Jenőffy Zsuzsanna: 2010-ben végezte el a történelem alapszakot új-
kor-jelenkor specializációval a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán, jelenleg a történelem mesterképzést végzi 
ugyanitt. Érdeklődési területe a két világháború közötti időszak egyháztörté-
nete. Tanulmányában alapszakos záródolgozata témájával foglalkozik.

Kádár Zsófia: 2006 óta tagja a Történész Műhelynek. 2011-ben történe-
lem szakon (kora újkor szakirányon) MA-diplomát szerzett, jelenleg a mes-
terképzésben levéltár szakon másodéves, emellett az ELTE TDI kora újkori 
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magyar történelem doktori programján elsőéves PhD-hallgató. Doktori té-
mája a  XVII. századi nyugat-magyarországi jezsuita kollégiumok társada-
lomtörténeti vizsgálata.

Kedves Júlia: Történelem MA és történelem–földrajz tanári MA-szakos hall-
gató. 2009-ben történelem alapszakon szerzett BA-oklevelet. Érdeklődési és ku-
tatási területe a dualizmus korának oktatáspolitikája és nemzetiségi viszonyai. 
Tanulmányában III. helyezést elért OTDK-dolgozatának témájával foglalkozik.

Kökényesi Zsolt: 2011-ben végzett történelem mesterszakon; jelenleg 
az ELTE Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti doktori programjának 
elsőéves hallgatója. Érdeklődési területe a magyar nemesség és Bécs közötti 
kultúrális (művelődési) kapcsolatok a XVIII. században.

Locsmándi Dániel: 2007 óta a Történész Műhely tagja. 2010-ben törté-
nelem szakon, latin minorral szerzett BA-oklevelet; jelenleg az ELTE má-
sodéves mesterszakos hallgatója történelem–latintanár szakon. Érdeklődési 
területe a magyarországi középkor politika- és művelődéstörténete, a kö-
zépkori hagiográfiai irodalom és a közép- és koraújkori latin paleográfia. 
Tanulmányában a bécsi Bizantinológiai Intézet által működtetett tudomá-
nyos kutatásának eddigi eredményeit ismerteti.

Monori Laura: alapszakos diplomáját 2011-ben az ELTE szabad bölcsé-
szet alapszakán, művészettörténet (művészettörténet specializáció) szakirá-
nyon szerezte. Érdeklődési területe a XIX−XX. századi egyetemes és magyar 
művészet. 

Nagy János: 2006 óta a Történész Műhely tagja. 2009-ben vég-
zett az ELTE történelem alapszak levéltár szakirányán. Jelenleg vég-
zős hallgató ugyanitt történelem és levéltár mesterszakon. Érdeklődési 
területe a XVIII. századi politika- és társadalomtörténet, különös 
tekintettel a magyar rendi országgyűlések története.

Novotnik Ádám: 2006 óta a Történész Műhely tagja, 2009-ben történelem 
alapszakos, régészet szakirányos BA-oklevelet szerezett (ELTE BTK). 2009-
től régészet, 2010-től történelem tanári mesterszakos hallgató. Kutatási terü-
lete a népvándorlás kor régészete.
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Orgován Kinga Mária: 2009 óta a Történész Műhely tagja; jelenleg 
az ELTE harmadéves alapszakos hallgatója művészettörténet szakirányon 
és specializáción. Érdeklődési és kutatási területe a XIX−XX. századi ma-
gyar festészet és grafika, különös tekintettel a nagybányai művésztelepre. 
Tanulmányában egyik szemináriumi dolgozatának témájával foglalkozik. 

Őze Eszter: 2009 óta a Történész Műhely tagja; jelenleg az ELTE BTK sza-
badbölcsészet szak, művészettörténet–esztétika szakirány harmadéves hall-
gatója. Érdeklődési, kutatási területe főként a modern és a kortárs művészet, 
művészetelmélet. A közölt tanulmány 2011-ben az ELTE Tudományos ösz-
töndíjpályázatán díjazott volt.

Pál Zoltán: 2009 óta a Történész Műhely tagja. 2009-ben történelem alap-
szak, levéltár szakirányon szerzett BA-oklevelet; jelenleg az ELTE mestersza-
kos hallgatója történelem és levéltár szakon. Kutatási területe Magyarország 
1945 utáni története, azon belül a művelődés-, illetve eszmetörténet. 
Szakdolgozatát az Eötvös József Kollégium 1956 utáni történetéből írja.

Perényi Károly: Történelem szakon, régészet szakirányon szerezte BA-
diplomáját 2010-ben; jelenleg az ELTE másodéves történelem mesterszakos 
hallgatója. Érdeklődési területe a magyar és egyetemes középkor.

Rigó Balázs: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszicho-
lógiai Karának történelem–magyar tanári szakos és Bölcsészettudományi 
Karának történelem szakos végzős MA-hallgatója. 2007-ben kutatója volt 
a  „Kamarai autonómiák Magyarországon és az Európai Unióban 1990-
2004” OTKA-pályázatnak, 2008 és 2010 között pedig, ugyancsak az OTKA 
támogatásával működő „Érdek-képviseleti és érdekvédelmi szervezetek 
Magyarországon és az Európai Unióban 1945–2004” kutatócsoport tagja-
ként dolgozott. Érdeklődési területéhez tartozik még a sporttörténet, szű-
kebben a XX. századi magyar sportélet alakulása. Jelen kötetben szereplő, 
Pál Zoltánnal közösen jegyzett tanulmánya is e témával foglalkozik.

Segyevy Dániel: 2010 óta az Eötvös Collegium Mendöl Tibor földrajz-
földtudomány-környezettudomány műhelyének tagja. Jelenleg az ELTE TTK 
másodéves földrajz alapszakos, regionális elemző szakirányos hallgatója. 
Érdeklődési területe az etnikai földrajz, valamint a politikai és a történeti földrajz. 
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Szegvári Zoltán: 2008 óta a Történész Műhely tagja. 2011-ben történelem 
szakon szerzett BA-diplomát; jelenleg az ELTE BTK klasszika-filológia MA-
szakos elsőéves hallgatója. Elsődleges érdeklődési területe a bizantinológia, 
azon belül a historiográfia, a retorika és más irodalmi műfajok. Jelen írásában 
egy bizánci dicsőítő beszédet vizsgál, irodalmi alkotásként és egyben történe-
ti forrásként.

Székely Tamás: 2011-ben szerzett történelem szakos egyetemi oklevelet 
a  PPKE BTK-n. 2009-ben, a szegedi OTDK-ára benyújtott tanulmányával 
a dualizmus kori szekcióban I. helyezést ért el. Szakmai gyakorlatot a Magyar 
Országos Levéltárban végzett, külföldi tanulmányokat/kutatást pedig 
a  leuveni (2010) és a bécsi Collegium Hungaricumban (2012) folytatott. Fő 
kutatási témája XIX. századi nacionalizmustörténet.

Toronyi Alexandra: 2008 óta a Történész Műhely tagja. 2011-ben tör-
ténelem alapszak, régészet szakirányon szerzett BA-oklevelet; jelenleg 
az ELTE elsőéves mesterszakos hallgatója régészet szakon. Érdeklődési és ku-
tatási területe a császárkori barbaricum, azon belül a szarmata települések. 
Tanulmányában alapszakos záródolgozatának témájával foglalkozik.

†Vitányi Péter: 2009 és 2011 között a Történész Műhely tagja, történelem 
szakon, angol minorral, majd 2011-től Visegrádi országok története szak-
iránnyal. 2011. júniusban tragikus hirtelenséggel elhunyt.
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