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Köszöntő 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifj. Barta János, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének emeritus professzora 
idén ünnepli 70. születésnapját. 1958, azaz egyetemi tanulmányainak megkezdése 
óta oktatói és kutatói munkája szervesen összekapcsolódott az akkori Kossuth 
Lajos Tudományegyetemmel, mely 2000 óta a Debreceni Egyetembe integrálódott. 
Pályájának elindulásában meghatározóak voltak a családi környezetből származó 
hatások. Megtapasztalhatta a humán tudományok, a széles értelemben vett mű-
veltség iránti fogékonyságot. 

Diplomát 1963-ban szerzett. Azóta folyamatosan lát el oktatói és vezetői meg-
bízatásokat. Volt tanszékvezető, intézetigazgató és a Bölcsészettudományi Kar dé-
kánhelyettese is. Nyugdíjba vonulása előtt hat éven keresztül vezette a Történelmi 
és Néprajzi Doktori Iskolát. Oktatómunkája rendkívül széles körű, mely felöleli a 
középkort, valamint a kora újkori és a 18. századi magyar és egyetemes történel-
met. Ez is mutatja széles érdeklődési területét. A doktori képzés elindulása óta 
számos PhD értekezés eredményes megvédésben működött közre témavezetőként. 
Tanítványai a magyar felsőoktatás és tudományos élet rangos intézményeiben gaz-
dagítják megszerzett tudásukat. 

Nyelvismeretének is köszönhetően kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel 
bír. Számos nemzetközi szakmai közösségnek, társaságnak volt tagja. Több európai 
ország mellett Japánban és Kanadában is tartott előadásokat. Neki is nagy szerepe 
van abban, hogy a Történelmi Intézet 1990 után élénk tudományos és oktatási 
együttműködést alakított ki a határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel, tu-
dományos műhelyekkel. Ennek eredményességét számos kiadvány, eredményesen 
megvédett PhD értekezés és sikeresen lezajlott konferencia igazolja. 

Mindig fontosnak tartotta a hazai tudományos közéletben való jelenlétet. Szá-
mos történelmi-szakmai társaságnak volt tagja, illetve tisztségviselője: (Magyar 
Történelmi Társulat, Gazdaságtörténeti Társaság, 18. Századi Társaság, Agrártörté-
neti Társaság, Hadtudományi Társaság, METESZ Műemlékvédelmi Albizottság 
stb.). 1995–2003 között tagja volt a Történelmi Társulat országos választmá-
nyának, 1999–2003 között a társulat egyik országos titkára, 1999-től választott 
tagja az MTA Történettudományi Bizottságának, 2008-től az MTA Egyetemtör-
téneti Albizottságának. 2001–2007 között két ciklusban az MTA választott köz-
gyűlési doktor képviselője volt. 
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Kiemelkedően fontosnak tekintette a debreceni tudományos közéletben való 
részvételt. 2008-tól a DAB Társadalomtudományi Szakbizottság elnöke. 1995-től 
(a kiadó megszűnéséig) sorozatszerkesztője volt a Debreceni Csokonai Kiadó Cso-
konai História Könyvek és Történelmi Kézikönyvtár sorozatnak, 1996–1997 között 
a Debrecen története 3. és 5. kötet szakmai szerkesztőségének tagja. 1995–1999 
között szerkesztőbizottsági tagja volt a vezető hazai történelmi tudományos folyó-
iratnak, a Századoknak, 2006-tól a Debreceni Szemle főszerkesztője, ugyanezen 
évtől az Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) folyóirat szerkesztőségi tanácsadója. 

Publikációs tevékenysége rendkívül gazdag. Ezek elsősorban agrártörténeti té-
májúak, illetve a 17–18. század magyar és közép-európai történelem meghatározó 
kérdéseire koncentrálnak. Mindig fontosnak tartotta a tudományos eredmények 
népszerűsítését. Számos olyan könyvnek volt szerzője – elsősorban 1990 előtt –, 
melyek a magyar történelem egy-egy izgalmas kérdését mutatták be egyszerre köz-
érthetően és szakmailag is hitelesen. Fiatalok ezrei számára feltételezhetően nem-
csak a történelmet hozta emberközelségbe, hanem beléjük oltotta a történelem sze-
retete mellett a történelem tanári, vagy a történész szakma mellett elhivatottságot. 

Oktató tevékenysége országszerte elismert. A Debreceni Egyetem mellett hosz-
szabb-rövidebb ideig tartott előadásokat, szemináriumokat más intézményekben is. 
10 évig a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola (1977–1987), 4 évig 
az egri Esterházy Károly Tanárképző Főiskola (1990–1994) történelem oktatásában 
vett részt, eközben egy szemeszteren át a szegedi József Attila Tudományegye-
temen is tartott előadásokat néprajz szakos hallgatóknak. 1994–1997 között mel-
lékfoglalkozásban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba) történelem 
szakján oktatott. 1994–2007 között részt vett az International Students' Exchange 
Program keretében egyetemünkre érkező külföldi hallgatók angol nyelvű oktatá-
sában.   

A debreceni felsőoktatáshoz való szoros kötődését igazolja, hogy őt kérték fel a 
2012-ben alapításának centenáriumát ünneplő Debreceni Egyetem történetét fel-
dolgozó kötet szerkesztői munkálataira. Aktívan jelen van Debrecen tudományos 
közéletében. Eredményeit számos kitüntetéssel ismerték el. 2003-ban DE BTK em-
lékérmet, 2004-ben DAB plakettet kapott. Debrecen Város Önkormányzata Debre-
cen város kultúrájáért (2002) és Debrecen város Csokonai díjával (2005) tüntette ki. 

Kollégáival, diákjaival mindig közvetlen és segítőkész. Széles műveltségének, 
ismeretanyagának köszönhetően mind kollégáival, mind hallgatóival nemcsak a 
szűken vett szakmai, tudományos problémák megtárgyalására nyitott, hanem szíve-
sen elbeszélget zenei, irodalmi, művészettörténeti, közéleti kérdésekről is. 

 
Kollégái, tanítványai, barátai ezzel a kötettel kívánják ifj. Barta János előtt 
tiszteletüket kifejezni 70. születésnapja alkalmából. 
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DE ALLUVIONE. 
FÖLDMÉRŐK ÉS JOGÁSZOK 

 
 
 
 
Az alluvio fogalmának meghatározása Iustinianus Institutióinak második könyvé-
ben található: Praeterea quod per alluvionem agro tuo flumen adiecit, iure gentium 
tibi adquiritur. est autem alluvio incrementum latens. per alluvionem autem id 
videtur adici, quod ita paulatim adicitur ut intellegere non possis, quantum quoquo 
momento temporis adiciatur.1 Mind a római jogászok, mind a kérdéssel foglalkozó 
egyéb források az alluvio alá sorolták azt, amikor a folyó a telek egy (nagyobb és 
azonosítható) részét szakítja le, s csatolja egy másik ingatlanhoz.2 Ezt nevezték 
később avulsiónak3 Az alluvio jelentőségét mutatja, hogy a pro suo birtoklás egyik 
eseteként is említésre kerül a Digestában.4 

Mindenekelőtt érdemes röviden kitérni a szó használatának történetére. Az al-
luvio szó három forráscsoportban fordul elő. A legtöbbször természetesen a jogi 
forrásokban, másodsorban a földmérési szakirodalomban, harmadsorban pedig iro-
dalmi jellegű művekben található meg. A Digestában az alluvio kapcsán hivat-
kozott vagy idézett jogtudósok közül a legkorábbiak közé Sempronius Proculus és 
Neratius Priscus tartoznak, a legkésőbbieket Ulpianus, Callistratus és Marcianus je-
lentik. A jogászok tehát az I. és III. század közötti periódusban intenzíven foglal-
koztak az alluvióval. Többnyire ehhez az időszakhoz sorolhatók azok a földmérők, 
akiknek munkáiban szintén tárgyalásra kerül az alluvio: Frontinus, Hyginus, Sicu-
lus Flaccus és Agennius Urbicus. Frontinust (kb. 30–104) leszámítva, aki 
háromszor volt consul (73, 98, 100), a többiek életéről és pályafutásáról keveset 
tudunk. Hyginus név alatt több földmérési szakmunka is fennmaradt, de datálásuk 
nem későbbi a II. század második felénél. Siculus Flaccus, aki említi Domitianus 

 
1  Inst. 2.1.20. „Továbbá amit a folyó, mint hordalékát a földedhez növeszt, az a ius gentium értel-

mében a tiéd. A hordalék észrevehetetlen gyarapodás, és az tekinthető hordaléki növekedésnek, 
ami oly lassan gyarapszik, hogy nem tudod a pillanatonkénti gyarapodás mennyiségét 
megállapítani.” (Mészöly Gedeon ford.) 

2  Gaius Inst. 2.71. Iust. Inst. 2.1.21. Iustinianusnál e szakaszban elismerést nyer a szintén nem római 
terminussal implantatiónak nevezett jelenség sajátos változata. 

3  Az avulsio szó a késő ókor előtt idősebb Pliniusnál fordul elő, de nála sem a folyókkal, hanem a 
növényekkel kapcsolatban. (Nh. 17. 13, 58, 64, 98). A késő ókori források (pl. Cassiodorus, 
Hieronymus,) sem jogi kontextusban használják a fogalmat. Vö.: TLL s.v. avulsio. 

4  Dig. 41.10.2. 
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egyik intézkedését, az I. és II. század fordulóján alkothatott. Urbicus a késő 
ókorban írt.5  

A jogászok és földmérők irodalmi munkássága egyazon hosszabb időszakra 
esik. Az irodalmi források ellenben a kései antikvitáshoz kötődnek. Apuleius a II. 
században az alluvio kifejezést a világ pusztulásával összefüggésben hasznája: 
terram … aquarum saepe adluvionibus mersam.6 Ammianus Marcellinus a gallok 
eredetének ismertetésénél használja a szót a tenger pusztító kiáradásaira. A gallok 
ősei adluvione fervidi maris kényszerültek elhagyni korábbi lakhelyüket, hogy a 
Rajnán átkelve a későbbi Gallia területére költözzenek.7 Augustinus két helyen is – 
Apuleiushoz hasonlóan – a föld pusztulásával és az emberi viszontagságokkal 
összefüggésben szerepelteti olyan fogalmak társaságában, mint a tűzvész, földren-
gés, vihar.8 Macrobius egyenesen a gyomor pusztító erejű nedveit jelöli az alluvio 
szóval.9 Sidonius Apollinaris egyik levelében az alluvio jelenségét egy tóhoz kap-
csolja, de ő is negatív értelemben használja: a tó áradása egy épület alapjait veszé-
lyezteti.10 Hasonló szerepet játszik az alluvio Severinus egyik csodájában, amelyet 
a szent életét megörökítő Eugippus (V–VI. század) ismertet. Egy raetiai település 
templomát a Businca folyó áradása állandóan megrongálja (frequenti fluminis allu-
vione). A lakók minden erőfeszítése és építkezése hiábavaló, mígnem az odaérkező 
Severinus szavainak hatására a folyó felhagy ezzel a tevékenységével.11 Cassiodo-
rusnál maradt fenn Theodahadus gót király (534–536) levele Honoriushoz az 
akkori praefectus urbishoz. Honorius – a levélből kitűnően – szívén viselte Róma 
antik emlékeinek sorsát. A Via Sacrán álló bronz elefántok restaurálása érdekében 
fordult a gót uralkodóhoz, aki válaszlevelében nem csupán tanácsokkal látja el a 
helyreállítás kivitelezését illetően (vaskampókkal és támasztékokkal rendelve meg-
erősíteni a szobrokat), hanem hosszú sorokat szentel az elő elefántok testalkatának, 
szokásainak leírására. Ebben az összefüggésben használja az alluvio szót arra a 
vízre, amit az elefántok alkalom adtán ormányukból kifújnak.12  

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy az irodalmi források többnyire a jogi jellegű 
források keletkezése utáni időszakból származnak. A szó – általunk ismert – legko-
rábbi előfordulása is jogi kontextusban található, jóllehet nem jogi szakmunkában. 
Cicero de oratore című művében részletesen kitér Antonius jogi ismereteire, s 
megemlíti, hogy Antonius kiváló szakértője volt többek között az alluvio és a 
 
 5  Campbell, B.: Shaping the Rural Environment: Surveyors in Ancient Rome. JRS, 86 (1996). 76–

79. 
 6  Apul. De mundo 23. 
 7  15.9.4. 
 8  Aug. civ. 12.12; 22.22. 
 9  Macr. Sat. 7.8.8. 
10  Sid. Ap. ep. 2.2.16. (A jog az állóvizek esetében nem ismerte el a ius alluvionis-t. Vö.: Dig. 

41.1.12pr) 
11  Eug. Sev. 15.2. 
12  Cass. Var. 10.3.5.; Vö.: Scullard, H. H.: The Elephant in the Greek and Roman World. Cambridge, 

Thames and Hudson, 1974. 234–235. 
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circumluvio jelenségének.13 Cicero maga is gyakorló jogász lévén, ezt a forrást 
inkább a jogi munkák közé érdemes számítani. Ezek alapján indokoltnak látszik az 
a feltételezés, hogy a szó a jogi nyelvből került át az irodalmi vagy köznyelvbe. 
Eközben azonban egy különös jelentésmódosuláson ment át. 

Az alluvio szót az irodalmi művekben a víz okozta nem kívánatos pusztítás 
kontextusában használják. A szó a benne rejlő ad praefixummal eredetileg nem a 
pusztuláshoz, veszteséghez, sokkal inkább a gyarapodáshoz kötődött. Ezt mutatja 
az a tény, hogy a római jog szerint az alluvio voltaképpen egy tulajdonszerzési 
mód. Megerősíti álláspontunkat az is, hogy bár sem a jogi, sem az irodalmi forrá-
sok nem használják, létezett az abluvio kifejezés is. A földmérők az alluvio ellenté-
teként használják.14 A víz ereje által okozott területi változások egészen addig nem 
voltak vitásak, s ezáltal érdekesek a jogászok és földmérők számára, míg a folyó 
csupán elmosott apránként vagy nagyobb darabban egy földterületet, s ez utóbb 
nyomtalanul eltűnt a vízben.15 Ez volt a tulajdonképpeni abluvio. A probléma ak-
kor jelentkezett, amikor a víz hordalékként valaki más telkéhez csatolta az elsodort 
földet.  

A természeti jelenség általában csak az alluvio megvalósulásával lett társadalmi 
jelenséggé. Az alluvio persze csak a szerző fél oldalán jelentkezett nyereségként, a 
telkéből veszítő fél számára nevétől függetlenül a veszteséget, a pusztulást hor-
dozta. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a szó negatív tartalommal telítve került 
át az irodalmi nyelvbe. A kifejezés használata egy ponton különös fordulatot vett. 
Új jelentésével visszakerült a jogi nyelvbe, legalábbis egy rendeletben. Egy Cons-
tantinus császár által kiadott 333-as rendelet a procuratores rei privatae baphii et 
gynaecii részére helyez kilátásba halálbüntetést, ha hanyagságuk folytán a császár 
számára készülő ruhák tönkremennek, festésük foltos lesz az inquinata adluvio 
miatt. (CJ 11.8.2) Itt aligha lehet szó valamely folyó áradásáról, sokkal inkább a 
festőműhelyben bekövetkező „üzemi baleset” eredményére kell gondolni.  

A jogi források nagy teret szentelnek az alluvio okozta változások tisztázásának. 
Nem csupán a fogalom definiálása, hanem az alluvio alapvető megvalósulási 
formái is teret kapnak az Institutiókban. Ezeket ismétlik meg vagy bontják ki rész-
letesebben a Digesta szabályai. Az alluvio már idézett meghatározását lényegileg 
ugyanúgy találjuk meg Gaius és Iustinianus Institutióiban, valamint a Digestában.16 
E szerint használja az alluvio fogalmát a Dig. 7.1.9.4, ahol Ulpianus – egyetértve 
Pegasusszal – azt mondja, hogy a parti ingatlanon fennálló ususfructus kiterjed az 
iszaplerakódásra, ha latitet incrementum. Ezzel ellentétben a folyóban keletkezett 

 
13  Cic. de orat. 1.173. A circumluvio mibenlétéről Dig. 43.20.3.2.; Vö.: Maddalena, P.: Gli incrementi 

fluviali nella visione giurisprudenziale classica. Napoli, Jovene, 1970. 138. 
14  Siculus Flaccus 150 L. Hyginus 123 L. Agennius Urbicus 82 L.; Vö.: Maddalena 1970. 95–97. 
15  Ilyen lehetőséggel számol Agennius Urbicus 82 L. 
16  Gaius Inst. 2.70. Iustin. Inst. 2.1.20. Dig. 41.1.7.1. 



TAKÁCS LEVENTE 

 

12 

szigetre nem.17 Kérdéses, hogyan vélekedett Ulpianus vagy Pegasus arról az eset-
ről, ha egy nagyobb földdarabot csatol a folyó a parti ingatlanhoz,18 hiszen ekkor 
ugyanúgy apparet separatum, ahogyan az insula iuxta fundum in flumine nata 
esetében. Az alluvio alapesetéhez hasonlóan részletezően ismétli meg a Digesta az 
Institutiók szabályait akkor, amikor rendezi a folyó áradása és visszahúzódása 
esetére a tulajdoni viszonyokat.19 A Dig. 41.1.56pr szintén csak azokat az alaphely-
zeteket tárja az olvasó elé, amelyeket a folyóban keletkező sziget problémájánál 
már az Institutiók is érintettek.20  

Abból a tényből kiindulva, hogy az alluvio révén gyarapodó parti ingatlan 
tulajdonosának – akármilyen formájú is legyen a növedék – lehetősége van tulaj-
dont szerezni a hordalékon, kézenfekvő, hogy az alluvio osztja a fődolog jogi 
sorsát. Ezt a Digesta számtalan részletszabálya bizonyítja. Az ususfructusról már 
esett szó, de ugyanígy kiterjed az iszaplerakódásra a zálogjog is: Si fundus 
hypothecae datus sit, deinde alluvione maior factus est, totus obligabitur. (Dig. 
20.1.16pr.) A hozományba adott teleknél szintén a doshoz nő hozzá a folyó horda-
léka. Ezzel párhuzamosnak tekinthető a tartozatlan fizetés condictiójának szabályo-
zása, amikor a condictio tárgyául szolgáló telek az alluvióval megnövelve alkotja a 
jogvita tárgyát (Dig. 12.6.15pr. és 23.3.4).  

A végrendelet hatásait is megváltoztathatja a folyó. Pomponius szerint, ha a 
végrendelet elkészülte után a folyó kiegészíti a hagyományosnak juttatott telket, 
akkor nemcsak a végrendeletben szereplő földet, hanem az alluvio révén kiegészült 
területet követelheti a hagyományos. (Dig. 30.24.2) Pomponius később megerősíti 
ezt a véleményét: Saepe legatum plenius restituetur fideicommissario quam esset 
relictum, veluti si alluvione ager auctus esset vel etiam insulae natae. (Dig. 32.16) 
Paulus tárgyalja azt az esetet, amikor a patronus részesül elhalt libertusa vagyoná-
ból. Ebben az esetben a halál időpontjában meglévő vagyont (quae mortis tempore 
fuerunt) kell figyelembe venni a köteles rész számításánál. Hiába gyarapszik a 
vagyon az örökhagyó halála után pl. egy hadifogságba esett rabszolga hazatértével, 
az nem változtat a köteles részen. Ugyanez igaz akkor is, ha a libertus által örökül 
hagyott földterületet az alluvio időközben megnöveli. (Dig. 38.2.44.2) 

Több részlet vonatkozik az adásvételre. Az alluvio okozta területváltozásokra is 
érvényes a periculum est emptoris szabálya, ahogyan arra a Digesta expressis 
verbis utal. Az adásvétel megkötése után (post emptionem), de nyilvánvalóan a 
vételár kifizetése előtt, bekövetkezett területmódosulások a vevő oldalán jelentenek 

 
17  Talán ez a megkülönböztetés tekinthető valamilyen távoli – gondolati – előzménynek a modern 

magyar jogi szabályozás szempontjából, ahol az 1995. évi LVII. tv. 6 § (1) és (7) bekezdései 
értelmében a folyóvízben újonnan keletkezett sziget az állam kizárólagos tulajdonában van, a 
feliszapolódáson (parti növedék) viszont a parti ingatlan tulajdonosa tulajdont szerezhet. A római 
jogban e két jelenség tulajdonszerzési szempontból még egy tekintet alá esett. 

18  Vö.: Gaius Inst. 2.71. és Iust. Inst. 2.1.21. 
19  Dig. 41.1.30.3. Iust. Inst. 2.1.24. Ezt egészíti ki a szolgalmak szempontjából: Dig. 8.6.14pr. 
20  Gaius 2.72. és Iust. Inst. 2.1.22. 
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veszteséget vagy nyereséget. (Dig. 18.6.7pr) Az alluvio nem orvosolja az eladói 
oldalon jelentkező dolust. A példa szerint az eladó a szerződésben egy 90 iuge-
rumnyi területet 100 iugerumosként ad el. Amennyiben tudomása volt a különbség-
ről, a dolus alól akkor sem mentesül, ha a föld felmérése előtt a folyó hozzácsatolja 
a telekhez a hiányzó 10 iugerumot. Az eladó ellen ez esetben ex empto actio 
indítható. (Dig. 19.1.13.14) A 10 iugerum hozzávetőleg 2,5 hektárnak felel meg, 
ami egy adásvétel megvalósulásának (megállapodás, föld felmérése, vételár kifize-
tése) időviszonyait tekintve meglehetősen nagy mennyiségnek látszik ahhoz, hogy 
iszaplerakódás révén a telekhez csatolódjék. Még ennél is nagyobb mennyiségeket 
hoz példának a Digesta a jogszavatosság tárgyalásánál. Evictio esetén az alapsza-
bályt Papinianus mondja ki: alluvionis periculum non praestat venditor. Az általa 
felhozott két eset (Dig. 21.2.64.1-2.) 1000 iugerumos adásvételnél átadott alap-
területtel számol. Először az alluvio 200 iugerummal növeli meg az átadott terüle-
tet, majd ezt követően a telek ötöd részét elperlik. A helytállás szempontjából – 
Papinianus szerint – ez esetben csak az átadott 1000 iugerumot, ill. annak ötöd 
részét kell figyelembe venni. A második esetben az átadott 1000 iugerumos telek-
ből a folyó előbb leszakít 200 iugerumot, majd később a telek másik részén 
hozzánöveszt ugyanennyit a parti ingatlanhoz. Az ötöd rész elperlése esetén csak 
az eredeti telekből megmaradt 800 iugerumból kell számítani az eladó helytállási 
kötelezettségét. Vagyis, ha a folyó elvesz a területből, csökken a venditor evictiós 
szavatossága, ám, ha a folyó megnöveli az ingatlant az eladó szavatossága nem 
növekszik. A 10 iugerumos gyarapodásnál megállapított mennyiségi probléma 
fokozottan igaz a 200 iugerumos változásokra, még akkor is, ha a jogszavatossági 
igények érvényesíthetősége időben hosszabb volt a perfekt adásvétel megvalósulási 
idejénél. A jogászok nyilvánvalóan a számítások egyszerűbbé tétele érdekében 
vették alapul a százat vagy az ezret.  

A hordaléki növedékeknek a jogászok példáiban szereplő mennyisége veti fel 
az alluvio és az avulsio megkülönböztetésének kérdését. A rómaiak fogalmi kü-
lönbséget nem tettek, de az Instituiókban – mint láttuk – külön szabály vonatkozott 
a két jelenségre. A szemlézett Digesta helyek közül csupán egy (7.1.9.4) különböz-
tet az észrevehetetlen növekmény említésével. Nyilvánvaló azonban, hogy a többi 
esetben sem mindegy, milyen módon gyarapszik a parti ingatlan. A 10 és 200 iuge-
rumos példák jószerivel csak avulsio útján valósulhattak meg. Ez esetben viszont a 
Digesta példáinak érvényét kioltják az Institutiókba foglaltak. Feltehető, hogy a 
mindennapi életben az avulsio okozta változásoknál is az alluvio főszabálya érvé-
nyesült. Nehezen képzelhető el, hogy a folyó túlpartjára vagy jelentős távolságra 
szakadt telekrész megtartása érdekében állt az eredeti birtokosnak, hiszen haszno-
sítása nagy nehézségekbe ütközött volna. Valószínűbb, hogy megegyezett a meg-
növelt parti ingatlan birtokosával. Az eredeti birtokost eltéríthette jogfenntartó 
szándékától (jóllehet akár vitát is gerjeszthetett) az a természeti jelenség, amelynek 
a rómaiak tudatában voltak. Az elmosott föld minőségét a folyó jelentősen csök-
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kenthette.21 A felmerülő viták számának csökkentésére vezethette be Iustinianus 
azt a Gaiusnál még nem szereplő rendelkezést, hogy, ha az elsodort telekrészen 
lévő növények gyökeret eresztenek a megnövelt parti ingatlanba, akkor a telekrész 
gyarapodásnak tekintendő.22 

A hordaléki gyarapodás milyensége mellett még egy szempontot vettek figye-
lembe a rómaiak: a parti ingatlan jellegét. Az Institutiók egyáltalán nem, a Digesta 
is csupán egyetlen helyen említi azt a szabályt, amelyet voltaképpen az összes ed-
dig idézett esetben figyelembe kellett vennie a jogalkalmazónak. Két esetben ki-
zárható a ius alluvionis alkalmazása. Kisebb jelentőségű hogy az állóvizek (lacus et 
stagna) partjain jogilag nem érvényesül az alluvio. Mint az irodalmi forrásokból 
kitűnik, a jelenség a természetben nem példa nélküli, sőt maga a Digesta is utal a 
megvalósulásra.23 A másik esetről Antoninus Pius császár adott ki rendeletet, amely 
szerint: In agris limitatis ius alluvionis locum non habere constat.24 Ha a parti in-
gatlan az agri limitati körébe tartozott, sem a jogászok, sem a földmérők nem 
ismerték el az alluviót. Hyginus így fogalmaz: si vero in divisa et adsignata re-
gione tractabitur, nihil amitett possessor (Hyginus 124 L), amit azzal indokol, 
hogy a kataszteri térképen (forma) pontosan rögzítve van a parcellák mérete.  

A természeti erők működését azonban még a római császárok rendeletei sem 
gátolhatták meg. A jogalkalmazók persze tisztában voltak azzal a problémával, 
hogy a folyók a felparcellázott területeket is veszélyeztetik. Az agrimensoroktól 
tudjuk, hogy különösen a Pó és az Alpokból Galliába érkező folyók okoztak ilyen 
gondokat.25 Valószínűleg ehhez a kérdéshez kapcsolódik Cassius Longinusnak az 
állásfoglalása. Ha a folyó lassan elmos egy területet, akkor a birtokos elveszíti azt. 
Nagy erejű áradásnál az elveszített területrész megmarad az eredeti birtokos birto-
kában. Az indoklását ennek a megkülönböztetésnek az adja, hogy a part lassú el-
mosása ellen a birtokos védekezhetett volna (persze sine alterius damno). A másik 
esetben nem a possessoris neglegentia felelős a bekövetkezett veszteségért, hanem 
a természeti erők.26 A sabinianus Cassius Longinus (cos. 30) után mintegy száz 
évvel vezeti be a Digesta imént idézett (41.1.16) rendelkezését Antoninus Pius. 
Nem tűnik valószínűnek, hogy a császár a természeti erőkkel dacolva mindenáron 
valami merev rendszert akart volna visszaállítani egy évszázad múltán. Inkább 
arról lehet szó, hogy a Digestának ezt a szabályát az alluvio és az avulsio – már az 
Institutiókban rögzített – szabályaival együtt kell használni. Ha ez a hipotézis 
helytálló, akkor a késő ókorra az alluvio szempontjából az ager occupatorius és az 
ager limitatus közötti különbség veszít jelentőségéből: 1. A lassan lerakott horda-

 
21  Agennius Urbicus 82 L.  
22  Iust. Inst. 2.1.21.; Vö.: Kaser, M.: Das Römische Privatrecht. (Erster Abschnitt). München, Beck, 

1971. 428. 
23  Dig. 41.1.12pr. Sid. Ap. ep. 2.2.16.; Vö.: Maddalena 1970. 62. 
24  Dig. 41.1.16.; Vö.: Kaser 1971. 428. 
25  Agennius Urbicus 82–83 L. Hyginus 124 L.  
26  Hyginus 124–125 L. Megerősíti ezt Siculus Flaccus 150–151 L. 
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lék a parti ingatlan birtokosáé lesz. 2. A leszakított földdarab viszont visszakö-
vetelhető. 

A földmérők nem vetették el a megelőzés lehetőségét sem, ami a jogi forrá-
sokban általában nem tükröződhet. A prevenció egyik fajtája mégis bírt jogi 
jelentőséggel. Az agrimensorok több ízben utalnak arra, hogy az ager occupatorius 
birtokosa azért veszíti el a víz ereje által elragadott földterületet, mert védekezhe-
tett volna a part megerősítésével. A védekezés előtt csak a másnak való károkozás 
tilalma szabott korlátot.27 Bizonyos vidékeken a folyót a terület felmérése során 
nem egy vonalként jelölték a térképen, hanem megfelelő szélességet hagytak neki, 
hogy sine iniuria cuiusquam deflueret. A jogi probléma akkor keletkezett, ha ezt az 
„árterületet” eladták. A földmérők rögzítik, hogy áradás esetén: secundum aes 
quitquit venditum est restituatur emptori. 28 Előfordult, hogy a folyót mégis kiter-
jedés nélküli vonalként tüntették fel. Ilyenkor a felparcellázott parti telkek egy 
részét voltaképpen a folyó alkotta. Agennius Urbicus magyarázatot ad arra, hogyan 
állhatott elő ilyen helyzet. A colonia alapításakor kevés föld állt rendelkezésre. A 
folyó menti ingatlanokba ezért beszámították a folyó területét is. A késő ókori agri-
mensor szerint az ilyen módon kisebb területű ingatlanhoz jutók ezt vagy a víz 
közelségéből fakadó előnyök miatt fogadták el, vagy azért, mert si sors ita tulerat, 
aequo animo ferendum habebat.29 Ez utóbbi nehezen képzelhető el, hiszen a 
coloniákba telepített veteránok nagyon is öntudatosak voltak és vigyáztak érde-
keikre, amint az Tacitus közléséből is világos.30 A folyó mederváltoztatásakor 
többnyire az adsignatio megismétlésével kísérleteztek, de a végleges megoldásnak 
az bizonyult, hogy megfelelő szélességet hagyjanak a folyó számára. Ez fordult elő 
Lusitaniában, ahol a parti birtokosok a provincia helytartójának segítségéhez folya-
modtak, és Itáliában is.31 

Franz Wieacker a római jogtörténet forrásainak szemrevételezésénél elisme-
réssel nyilatkozik mind a mezőgazdasági szakírók, mind az agrimensorok írásairól, 
kiemelve szakszerű és praktikus hozzáállásukat.32 Az alluvióval kapcsolatban a 
földmérők több olyan adatot szolgáltatnak, amelyre a jogi forrásokból nem derül 
fény. Példáik konkrét történelmi helyzeteket adnak meg, amellyel élővé teszik a 
jogi források absztrakcióit. A két forráscsoport remekül kiegészíti egymást egy-egy 
jelenség komplex vizsgálatánál. 
 

 
27  Agennius Urbicus 83 L. Hyginus 124 L. Siculus Flaccus 150 L. 
28  Hyginus. 125 L. 
29  Agennius Urbicus 83 L. 
30  Tac. Ann. 1.17. 
31  Agennius Urbicus 83–84 L. Hyginus 125 L. 
32  Wieacker, F.: Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechts-

literatur. (Erster Abschnitt). München, Beck, 1988. 140–141. 
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BITHYNIÁTÓL RÓMÁIG 

ARRIANOS POLITIKAI ÉS KATONAI KARRIERÉNEK VÁZLATA 
 
 
 
 
Közismert, hogy a római hadsereg a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb 
eszköze volt. A provinciálisok és barbárok egy segédcsapatban letöltött több éves 
katonai szolgálat után római polgárjogot szerezhettek, a helyi magasabb társadalmi 
rétegek számára pedig a szenátori rendbe és a lovagrendbe való bekerülést, azon 
keresztül pedig a birodalmi karrier betöltéséhez jelentett fontos kiindulási pontot a 
katonai szolgálat. A provinciális elit számára a katonai karrier mellett persze 
elsősorban az előkelő származás és a műveltség jelentette a belépést a birodalmi 
elitbe.1 Ennek kiváló példája a kis-ázsiai görög származású Flavius Arrianos, aki a 
legmagasabb katonai és politikai tisztségeket töltötte be a Kr. u. 2. század elején, a 
Római Birodalom fénykorában. 

Arrianos, vagy latinos nevén L. Flavius Arrianus görög származású római 
polgárok gyermekeként született. A család római polgárjogának eredetére többféle 
elképzelés is van. Az egyik szerint az előkelő bithyniai család a Flavius-dinasztia 
alatt kapott római polgárjogot. Mivel azonban a Kr. u. 1. század végéről nem sok 
Flavius melléknevű személyt ismerünk, ezért ha ekkor kapták a polgárjogot, akkor 
nem a dinasztia valamelyik uralkodójától, hanem a zsidó háborúban a Masada 
erődjét Kr. u. 73–74-ben elfoglaló L. Flavius Silvától kapták,2 aki fontos posztokat 
töltött be keleten. Erre utalhat Arrianos praenomenje is, hiszen az nem a dinasztia 

 
1  A Kr. u. 2. században, az antoninusi fénykorban élt Aelius Aristeidés szónoklatában (Eis Rhómén 

60.) kiemeli, hogy a római polgárjog mindenki számára fényes karriert biztosít: „Senki sem marad 
polgárjog nélküli idegen, ha egy hivatalra vagy bizalmi állásra méltónak bizonyul, hanem épp 
ellenkezőleg: a földkerekség közös demokráciája jött létre itt egyetlen személy, a legkiválóbb 
uralkodó és vezető igazgatása alatt, és mindenki, mint valami közös agorára, ide sereglik, hogy ki-
ki itt nyerje el azt, ami méltán megilleti.” (Szlávik Gábor ford.) A kora császárkori római 
társadalom rétegződéséhez és a vezető rétegek karrierlehetőségeihez ld. Alföldy Géza: Római 
társadalomtörténet. Osiris, Bp., 20022. 107–130.; a magyar szakirodalomban legújabban Grüll 
Tibor foglalkozott a kérdéssel: Az utolsó birodalom. Typotex, Bp., 2007. 67–85. (különösen 75–
76.) 

2  L. Flavius Silva karrierjéhez és keleti tevékenységéhez ld.: L’Année epigraphique 1961, 140 = 
1969/70, 183a. Eck, Werner: Senatoren von Vespasian bis Hadrian. München, 1970. 93–103.; A 
névadáshoz ld. még: Hahn István: Ethnische identitaet, Integration und Dissimulation im Lichte 
der Namengebung. In. Gedenkschrift István Hahn. (Hrsg. Németh György) Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica 26, 1993, 9–17. 
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császárainál megszokott Titus, hanem Lucius, vagyis ugyanaz mint a hadvezéré.3 
Ennél valószínűbbnek tűnik azon elképzelés, hogy Arrianos családja még a máso-
dik triumviratus idején kapta a polgárjogot, mégpedig a Kr. e. 33-ban a consulságot 
is betöltő L. Flaviustól, aki M. Antoniusnak, a triumvirnek volt keleti megbízottja.4 

Arrianos a bithyniai Nikomédia gazdag köreiből származott, Phótios azt írja,5 
hogy a történetíró szülőhazája történetét is megírta (Bithyniké), amelyben megem-
líti, hogy Nikomédiában töltötte gyermekkorát, ott kezdte meg tanulmányait és ott 
töltötte be Démétér és Koré kultuszának papi tisztségét. Ez utóbbi annak a bizo-
nyítéka, hogy Arrianos előkelő családból származott, mivel ez volt a város legfőbb 
kultusza, amely a római császárkultusszal is összefüggött.6  

Az antikvitásban Arrianost ’a filozófus’ melléknévvel illették.7 Fiatal éveiben a 
korszak neves filozófusánál, Epiktétosnál tanult filozófiát a görögországi Nikopolis 
városában. Epiktétos iskolája nemcsak a korszak görög, hanem római elitjének is 
az egyik legjelentősebb szellemi műhelye volt, itt ismerkedett meg Arrianos Had-
rianussal a későbbi császárral is, akivel életre szóló barátságot kötöttek. Epiktétos 
maga nem írta le tanításait, azokat Arrianos és más tanítványok feljegyzéseiből 
ismerjük.8 Hellasban töltött évei alatt beavatást nyert az eleusisi misztériumokba is. 

 
3  Peppas-Delmousou, Dina: Basis andriantos tou Arrianou. = Athens Annals of Archaeology 3, 1970, 

377–80 és Supplementum Epigraphicum Graecum 1, 446. Az ő téves A(ulus) olvasatát Oliver, 
James H. javította helyesen ’L(ucius)’-ra: Arrian and the Gellii of Corinth. = Greek Roman and 
Byzantine Studies 11, 1970, 335–338. Vö.: még Borza, Eugene N.: Some Notes on Arrian's Name. 
= Athens Annals of Archaeology 5, 1972, 100–102 és Kapetanopoulos, Elias: Arrian’s Praenomen 
Again. = Athens Annals of Archaeology 6, 1973, 301–304. 

4  Syme, R.: Roman Papers. IV. Oxford, 1988. 24; Bosworth, A. B. Arrian and Rome: the Minor 
Works. In. Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II. 34. 1. Walter de Gruyter, Berlin-New 
York, 1993. 228. és Devine, A. M.: Arrian’s Tactica. In. Aufstieg und Niedergang der Römischen 
Welt II. 34. 1. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1993. 312–315. Pelham szerint Arrianos atyja 
kapta a polgárjogot és fia nevét felesége nevéből képezték, aki a gens Arria-ból származott. Bár 
tudjuk, hogy ez a nemzetség a sztoikus körökhöz tartozott, Pelham feltételezését a mai 
szakirodalom nem fogadja el. Pelham, H. F. Arrian as Legate of Cappadocia. = The English 
Historical Review 11, 1896, 626. 

5  Phot. cod. 93, p. 73 b 4 ff. A szöveg megtalálható: Flavii Arriani quae exstant omnia II. Ed. A. G. 
Roos. B. G. Teubner, Leipzig, 1968. 197–198. 

6  A császárkultuszhoz: Burrell, Barbara: Neokoroi: Greek cities and Roman Emperors. Brill, Leiden, 
2004. Arrianos papi tisztségéhez ld. még: http://www.livius.org/arlarz/arrian/bithynica.html 
[Letöltve: 2009. augusztus 15.] 

7  Suda Arrianos. a 3868: „Nikomédeus, philosophos Epiktéteios, ho epiklétheis neos Xenophón. en 
de en Rhómei epi Adrianou kai Markou kai Antoninou tón basileón, kai axiomatón metalabón kai 
mechris autou tou hupateusai, katha phésin Hélikonios, dia tén tés paideias dexioteta. egrapse de 
biblia pampléthe.” („Nikomédiai származású, Epkitétos tanítványa, filozófus, akit új Xenophón-
ként is ismernek. Rómában élt Hadrianus, Marcus (Aurelius) és Antoninus (Pius) császárok 
uralkodása idején és sok megtisztelő címet kapott, még a consulságot is – éppen úgy, amint He-
likonios mondja – kiváló neveltetése miatt. Számos könyvet írt.”) Arrianos filozófus melléknevé-
vel részletesen foglalkozik: Gerhard Wirth: Arrianos ho philosophos. = Klio, 41, 1963, 221–233. 

8  Arrianos a Diatribai (Elmélkedések) és a Homiliai (Beszédek) c. művekben foglalta össze mestere 
tanításait. 
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Ebben valószínűleg közrejátszott az is, hogy szülővárosának éppen a kultusz isten-
női, Démétér és Koré voltak az alapító istennői. 

Arrianos karrierjének állomásai közül háromra van közvetlen forrásunk: baeti-
cai propraetorságára (ennek ideje nem ismert, minden valószínűség szerint 125 
körül töltötte be), 129–130-ban betöltött consulságára és ezt követő cappadociai 
helytartóságára. Karrierjének többi állomására csak következtetni tudunk művei 
alapján. Nem tudjuk biztosan, hogy Arrianos szenátori, vagy lovagrendű családból 
származott. Ronald Syme szerint a lovagrendi származás tűnik valószínűbbnek, hi-
szen ha szenátori rangú családból származott volna, akkor indokolatlanul későn töl-
tötte volna be a szenátori karrier egyes állomásait.9 Ha a szokványos lovagi karriert 
futotta be, akkor előbb egy segédcsapatnál szolgált tiszti rangban, majd valószí-
nűleg lovassági parancsnok volt, ezt követően egy legióban töltött be tribunus an-
gusticlavius tisztséget.10 Művei alapján többen is kísérletet tettek korai karrierének 
rekonstruálására, Syme szerint, mint praefectus alae szolgált Noricum provinciá-
ban.11 Ennek közvetett bizonyítéka Syme szerint, hogy Arrianos alaposan ismerte a 
Duna-vidéket. Például amikor az Indiké-ben összehasonlítja az indiai folyókat a 
Dunával, megemlíti az Aenus (Inn) folyót, amely Raetia provincia (a mai Svájc) 
területén ered és Noricum területén (az antik Boiodurum / ma Innstadt bei Passau) 
folyik a Dunába.12 Periplusában a kelta-Alpokat hasonlítja össze a Kaukázussal.13 
Tudjuk, hogy mind Noricum, mind Raetia provinciát lovagrendű procuratorok 
irányították, így elsősorban lovagok töltötték be a katonai tisztségeket is, így 
nehezen elképzelhető, hogy egy szenátori rangú személy ezen a területen szolgált 
volna.14 Ez is azt a feltételezést erősíti, hogy ha Arrianos ezeken a helyeken töltött 
be katonai szolgálatot, akkor lovagrendi származású volt. 

 
  9  Syme elég meggyőzően bizonyítja, hogy Arrianos lovagrendű családból született, majd Hadrianus 

császár barátjaként, komoly katonai karrierrel a háta mögött kapta meg a szenátori rangot a 
praetorság betöltését követően. Syme, Ronald: The Career of Arrian. = Harvard Studies in Clas-
sical Philology, 86, 1982, 195–196. 

10  Stadter, Philip A.: Arrian of Nicomedia. University of North Carolina Press, Chapel Hill (N.C.), 
1980. 6. A principatus korának lovagi és szenátori karrierjéhez ld. Campbell, J. B.: The Emperor 
and the Roman Army, 31. B.C.- A.D. 235. Clarendon Press, Oxford, 1984. 317–362. Kiemelkedő 
karriert futott be Arrianos kortársa a szintén provinciális, de előkelő származású Iulius Quadratus 
Bassus (Pergamonból), aki Traianus uralkodása idején folyamatosan vezető katonai tisztségeket 
töltött be. PIR2 I. 508. (Campbell i.m. 322.) 

11  Syme 1982, 196–197. 
12  Arr. Ind. 4.15. Vö.: Bosworth, A. B.: From Arrian to Alexander. Oxford University Press, Oxford, 

1988. 19–20. Boiodurum fontos katonai és kereskedelmi csomópont volt, vö.: Tabula Peutin-
geriana (III. 4.) és a Notitia Dignitatum (Occ. XXXIV. 44.), „stationis Boiod(urensis)” (CIL III. 
5121.) 

13  Arr. Perip. 11. 5. 
14  Grassl, H. Arrian in Donauraum. = Chiron 12, 1982, 245–252. is egyetért azzal, hogy Arrianos 

alaposan ismerte a Duna-vidéket, szerinte azonban nem itt szolgált tisztként, hanem Hadrianus 
kíséretében járt itt, mint katonai tribunus. 
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Egy delphoi-i feliraton Arrianos, mint C. Avidius Nigrinus öt fős consiliumának 
tagja tűnik fel.15 A consulságot 110-ben betöltő Nigrinust Traianus nevezte ki 
Achaiába legatus Augusti pro praetore rangban 112–113 között. Nigrinus előkelő 
szenátori családból származott, Traianus lehetséges utódaként is szóba került a neve, 
ezzel magyarázható az is, hogy nem sokkal Hadrianus trónra lépését követően őt és 
három társát összeesküvéssel vádolták és kivégezték, ami egy időre elmérgesítette a 
császár és a senatus viszonyát.16 Arrianos ezen megbízatása arra utalhat, hogy a 
történetíró a legelőkelőbb római körökkel állt kapcsolatban, ami későbbi pályafutását 
is befolyásolta. Hadrianus, a trónörökös és a görögök kapcsolata is ebben az időben 
vált szorossá, aminek nyilvánvaló jele volt, hogy 112-ben athéni archónná válasz-
tották.17 

Nagyon valószínűnek tűnik, hogy Arrianos részt vett Traianus párthus háború-
jában.18 Lovagrendű tisztként egy segédcsapat parancsnoka, vagy tribunus an-
gusticlavius volt. Syme szerint vagy a háború során, de legkésőbb 118-ban Arria-
nos a senatus tagja lett.19 Szenátorsága bizonyosan összefüggött azzal, hogy egyko-
ri nikopolisi tanulótársa és személyes jóbarátja, Hadrianus 117-ben magára öltötte 
a császári bíbort. Egy Artemisnak szóló kis verses felirat alapján úgy gondolhatjuk, 
hogy a 120-as években (125 k.?) Baetica provincia propraetori rangú legatusa 
(legatus Augusti pro praetore) lett.20 

Amellett, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy a korszakban még egy Arria-
nos nevű előkelő személy élt, aki magas birodalmi hivatalt töltött be (legatus, 
görögül anthypatos), az epigramma tartalma is valószínűvé teszi, hogy a felirat állí-
tója a történetíró volt. A vers egy Artemisnek ajánlott áldozati ajándék. Arrianos 
nem arany, vagy ezüst ajándékokat ad, hanem áldozati állatokat, amelyek nyilván-
valóan kedvesebbek a vadászat istennőjének a kincseknél. Tudjuk, hogy Arrianos 

 
15  Dittenberger, G.: Sylloge Inscriptionum Graecarum. Lipsiae, 19173. Vol. II. 827. sz. felirat. A 

tanács tagjainak felsorolása a felirat végén: „… In consilio adfue]runt Q. Eppius Fl. Arrianus C. 
Papius Habitus T. Liv[ius - - -” 

16  Historia Augusta. Vita Hadriani. 7.; Syme 1982, 185.; Nigrinus achaiai megbízatását a Delphoi és 
szomszédjai közötti vita megoldására kapta. Vö.: Meritt, Benjamin D.: Greek Inscriptions. = 
Hesperia 32, 1963/1, 24–25.; Eck, W.: Jahres- und Provinzialfasten. = Chiron 13, 1983, 4. 

17  Olympiák szerint 222,4. év, Phlegón FGrH 257 F 36 (XXV). In. Herrscherkronologie der antiken 
Welt. Namen, Daten, Dynasten. (Eder, W. – Renger, J. Hrsg.). Der Neue Pauly Supplemente 
Stuttgart-Weimar, 2004. Band. 1. 164. 

18  Konkrét adatunk nincs, ismét csak Arrianos műveinek adatai, elsősorban az Anabasis és a 
töredékesen fennmaradt Parthika pontos helyismerete alapján következtethetünk erre. Arr. Parth. 
frg. 6. amely Johannes Lydusnál maradt fent (De mag. I. 36.). Lydus szerint Arrianos védte az un. 
Kaszpi-kapukat (így nevezték az észak-déli irányú kaukázusi átjárót) Traianus párthus hadjárata 
idején, ez azonban nyilvánvaló tévedés és valószínűleg Arrianos Hadrianus uralkodása alatt 
betöltött cappadociai helytartóságára gondolt. 

19  Syme 1982, 190. 
20  L’Année epigraphique 1974, 370.: „Kressona soi chrysoio kai arg[y]rou ambrota dóra, / Artemi, 

kai thérés pollon areiot[era], / Mousaón [ech]thró(?)me karéati dóra komi[dz]ein, / Eis theon 
ouch osié daistoras allotrión… / Arrianos anthypatos”. 
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szenvedélyes vadász volt, külön könyvet is írt a vadászatról, a Kynégetikos-t, amely 
Xenophón hasonló című könyvének folytatása. Ez is azt erősíti, hogy a feliratos 
versike hozzá kapcsolódik és így ez alapján közvetve következtethetünk hivatali 
pályafutásának egy fontos láncszemére. A baeticai helytartóság után nem tudjuk 
milyen tisztséget töltött be, azonban kortársai karrierje alapján valószínűleg egy 
legio parancsnoka (legatus legionis) volt.21 Mások szerint a helytartósága és con-
sulsága között nem viselt birodalmi tisztséget, hanem mint Hadrianus kísérője 
(comes) elkísérte az uralkodót birodalmi körútjára. Erre közvetett bizonyíték lehet, 
hogy Hadrianus császár ezekben az években járt Numidiában, Arrianos vadászati 
értekezésében pedig részletesen foglalkozik a numida fiúk lovas vadászatával, 
amelyet személyesen látott.22 

Arrianos 129-ben töltötte be a consulságot, majd ezután a curator operum pub-
licorum tisztséget.23 Ezt követően nevezte ki Hadrianus császár a két legióval 
rendelkező Cappadocia provincia helytartójává (legatus Augusti pro consule). Ar-
rianos hivatali elődei C. Bruttius Praesens24 (121?–124), (L.?) Statorius Secundus25 
(127/8) és T. Prifernius Paetus Rosianus Geminus26 (129) voltak, ő maga 131–137 
között töltötte be a helytartói tisztséget,27 és L. Burbuleius Optatus Ligurianus28 kö-
vetkezett utána (138).29 

 
21  Az Arrianos előtti baeticai helytartó, P. Tullius Varro a Cappadociában állomásozó legio XII 

Fulminata, majd a britanniai legio VI Victrix legatusa volt. ILS 1047. Varro Baeticában: Alföldy, 
G.: Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Provinzen des 
Römischen Reiches von Augustus bis Diokletian. Wiesbaden, 1969. 167–168. Varro Britanniában: 
Birley, A. R.: The Fasti of Roman Britain. Oxford, 1981. 239–240. Syme szerint Arrianos 
közvetlenül 129/130-as consulsága előtt töltötte be a baeticai helytartóságot. Syme, R.: Roman 
Papers. IV. Oxford, 1988, 595. Vö.: Bosworth 1993. 229–230 (különösen 17-es lbj.) 

22  Kynég. 24. 3. Vö.: Bosworth, A. B.: From Arrian to Alexander. Oxford University Press, Oxford, 
1988. 22–23. 

23  Consulságához: CIL XV. 244, 552: (Severus et (Flavius) Arrianus), Degrassi, A: I fasti consolari 
dell’impero romano. Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1952. 37.; A curatori tisztséghez: 
Szabó Edit: Curator operum publicorum. In. Római Történeti Kézikönyv (Szerk. Németh György). 
Korona Kiadó, Bp., 165-166; Vö.: még: Syme 1982, 200. 

24  L’Année epigraphique 1950., 66. 
25  L’Année epigraphique 1968., 504. 
26  L’Année epigraphique 1976., 675. French, David: Latin Inscriptions from Aksaray (Colonia 

Archelais in Cappadocia). = Zeitschrift für Papirologie und Epigraphik 27, 1977, 247–249. 
27  Kotys bosporusi uralkodó halála, 131/132 (Per. 17. 3), valamint egy 137-es sebastopolisi 

(Suluserai) felirat alapján, amely Arrianost még helytartóként említi (IGRR III, 111.). Arrianos 
utódát még Hadrianus császár nevezte ki, akiről tudjuk, hogy 138. július 10-én halt meg. Így 
Arrianos helytartóságának ezen két dátum (131/132 és 137) közé kellett esnie. Stadter, Philip A.: 
Arrian of Nicomedia. University of North Carolina Press, Chapel Hill (N.C.), 1980. 11. 

28  ILS 1066. 1066. 
29  Arrianos helytartóságának emléke egy korinthosi felirat is, amelyet egy bizonyos Lucius Gellius 

Menander és fia Lucius Gellius Iustus állítottak Hadrianus császár filozófus cappadociai helytar-
tója részére. L’Année epigraphique 1968., 473. „[… phi]osoph[on…, pres]beutén [Autokratoros] 
Kai[sa]ros Traia[nou Adr]i[anou S]ebastou antist[ratég]on eparch[eias Kappad]ok[ias, L(ou-
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Cappadocia provincia rendkívül fontos stratégiai szerepet töltött be.30 A hely-
tartók megbízása nemcsak provinciájukra, hanem a római-párthus határt őrző Syria 
provinciától északra a Tigristől a Kaukázusig terjedő terület vazallusállamai 
védelmének ellátására is kiterjedt. Ide tartozott Armenia Minor, valamint a Fekete-
tenger partján Trapezunttól keletre a Phasis folyón túl a Kaukázusig elterülő vidék. 
Traianus párthus háborújában még Armenia is a helytartó uralma alá tartozott 114-
117 között. A korábbi kis-ázsiai vazallusállamok függetlenségét Vespasianus szün-
tette meg, ő és fia, Titus szervezte meg a provincia védelmét.31 Titus két legiót 
vezényelt ide, az egyik Melitenében, a másik Satalában állomásozott.32 A védelmet 
számos segédcsapat erősítette, amelyek a provincián áthaladó legjelentősebb keleti 
főútvonal (Antiochia-Samosata-Melitené-Satala-Trapezunt) sorakoztak fel. A ten-
gerparti védelmet a classis Pontica látta el.33 

A provincia keleti határvidékének legészakibb vazallusállama a kaukázusi Ibé-
ria volt, amely Pompeius Mithridatés elleni háborúját követően került Róma vonzá-
sába. A Kr. u. 1. században az ibériai uralkodók már az amici Caesaris cím bir-
tokosai, ami világosan jelzi a terület feletti római protektorátust.34 II. Pharasmenés 
(116–132) Traianus halálát követően megpróbálta királysága önállóságát növelni. 
Szimbolikus jelentőségű volt, hogy amikor Hadrianus provinciális körútján 129-
ben Kis-Ázsia területeit látogatta végig, akkor Pharasmenés nem volt hajlandó 
találkozni a Cappadociában tartózkodó császárral.35 

Arrianos helytartói megbízatása kezdetén feltérképezte provinciáját. A területet 
két irányból érhette támadás, keletről Armenia irányából és a tengerparton keresz-
tül. Egy tengeri expedícióval végigjárta a Fekete-tenger partvidékét, amelyet Pe-
riplous Euxeinou Pontou (A Fekete-tenger körülhajózása) c. művében örökített 
                                                                                                                            

kios) G]ellios M[enandros kai L(oukios) Gellios Io]ustos, hy(ios) to[u Gelliou Menandrou], 
euerg[esias heneken].” 

30  A provinciáról részletesen ír: Strabón: Geógr. XII. 1. 1. 
31  Vespasianus 76-ban vonta össze egy provinciává Kappadokiát, Galatiát és Pontost (Suetonius: Vita 

Caesarum. Vita divi Vespasiani 8.); Halfmann, H.: Die Alanen und die römische Ostpolitik unter 
Vespasian. = Epigraphica Anatolica 8, 1986, 39-51.; Teja, R.: Die römische Provinz Kappadokia 
in der Prinzipatszeit. In. Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II. 7. 2. Walter de Gruyter, 
Berlin-New York, 1993. 1087; Silberman, Alain: ’Periple du Pont Euxin’: Essai d’interpretation et 
d’evaluation des données historiques et géographiques. In. Aufstieg… II. 34. 1. Walter de Gruyter, 
Berlin-New York, 1993. 280–281. 

32  Melitenében a legio XII Fulminata, Satalában a legio XV Apollinaris állomásozott. A MAVORS-
Institute for Ancient Military History honlapján naprakész információk olvashatók a kis-ázsiai 
római védelemről. Satala földrajzi környezete és a tábornak a védelemben betöltött helyzetével 
kapcsolatos kutatásokhoz ld. http://www.mavors.org/en/projects_3.htm 

33  Silberman 1993, 281–284. 
34  Toumanoff, Cyril. Chronology of the Early Kings of Iberia. = Traditio 25, 1969, 17. 
35  Historia Augusta. Vita Hadriani 13.; Hadrianus második provinciális körútjáról: Birley, A. R.: 

Hadriant o the Antonines. In: The Cambridge Ancient History. XI. (Ed. Bowman, A. Garnsey, P., 
Rathbone, D.) Cambdrige University Press, Cambridge, 2007. 142–146. (Cappadocia 143.) An-
toninus Pius alatt javult a viszony a két állam között, II. Pharasmenés elismerésének tekinthető, 
hogy miután ellátogatott Rómába a császárhoz, ott szobrot állítottak neki. 
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meg. A Periploust Hadrianus császárnak címezte, aki – mint láttuk – maga is nagy 
gondot fordított arra, hogy birodalma minden provinciáját személyesen járja be. 
Arrianos műve kiválóan alkalmas volt arra, hogy felderítse egy esetleges katonai 
expedíció útvonalát, valamint az utánpótlás lehetőségeit a térségben.36 Arrianos 
hamarosan a gyakorlatban is alkalmazhatta művét, mivel 134-ben az alánok átkel-
tek a Kaukázuson, feldúlták Albaniát (a mai Azerbajdzsánt), majd Armenia és 
Média felé fordultak, végül betörtek Cappadocia provinciába.37 

Arrianos volt az első római, aki szembekerült az új ellenséggel. Tartománya 
teljes haderejével vonult ellenük, a hadjáratra induló sereg menetoszlopát és egy 
esetleges csatában felállítandó csatarendet előre utasításba adta. Ez maradt ránk 
Ektaxis kata Alanón (Az alánok elleni csatarend) címmel Arrianos művei között.38 
Seregének összetétele az alán harcmodor alapos ismeretére utal, mivel a hagyo-
mányos legionarius nehézgyalogság mellett nagyszámú lovas- és íjász, valamint 
dárdavető könnyűgyalogos egységet vitt magával. Az alánok harcmodora ugyanis a 
sztyeppei népekre jellemző könnyűlovas taktika volt, amelynek lényege, hogy az 
ellenségre rátámadva megfutamodást színleltek, majd amikor az ellenséges csata-
rend felbomlott az üldözésben, akkor visszafordulva megsemmisítették azt.39 Sem a 
hadjárat előzményeiről, sem végeredményéről nem maradt ránk egyéb forrás Cas-
sius Dio szűkszavú beszámolóján kívül. Még azt sem tudjuk, hogy Arrianos római 

 
36  A Periplushoz kommentár és elemzés: Silberman 1993; Arrianos expediciójának időpontja 

pontosan datálható, mivel a szerző megemlíti Kotys bosporusi király halálát (Tiberius Iulius Cotys 
„a királyok királya, a császárok és a rómaiak barátja” (baseileus basileón philokaisar phi-
lorhómaios) In. Perip. 17. 3. Kotys uralkodásához vö.: a thralleisi Phlegón (Ol. 15, frg. 20 = FGrH 
III. 257. F 17). A datálás kérdéseihez vö.: Silberman 1993, 284–285. 

37  Az események Cassius Dio rövid közléseiből ismertek: Hist. Rhóm. LXIX. 9. 15. Cassius Dio 
leírja, hogy az alánok, akiket ő massagetáknak nevez, Pharasmenés felbújtására kezdtek háborút a 
rómaiak ellen. Feldúlták és elpusztították a kaukázusi Albaniát, Médiát, Armeniát és betörtek 
Cappadocia provinciába is. Végül Vologaesus arméniai király ajándékainak és Flavius Arrianus, 
Cappadocia helytartója hadműveleteinek köszönhetően visszavonultak. Az alánok korai 
császárkori történetével kapcsolatosan alapvető összefoglalás Bachrach, Bernard S. A History of 
the Alans in the West. From Their First Appearance int he Sources of Classical Antiquity through 
the Early Middle Ages. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1973. (a 126-132. oldalakon 
külön foglalkozik Arrianossal.) 

38  Arrianos alánok elleni hadműveletéhez alapvető irodalom: Bosworth, A.B. Arrian and the Alani. = 
Harvard Studies in Classical Philology 81, 1977, 217–255.; DeVoto, J.G. Flavius Arrianus. 
Techné Taktika (Tactical handbook) and Ektaxis kata Alanoon (The expedition against the Alans). 
Chicago, 1993.; Pelham 1896, 625-640.; Ruscu, Dan–Ruscu, Ligia: Ektaxis kata Alanon a lui 
Arrian si strategia defensivă a imperiului Roman în epoca Hadrianică. = Ephemeris Napocensis 6, 
1996, 205–259.; Van Dorst, Sander: Ektaxis kata Alanon. [Letöltve: 2009. július 16.] 
http://members.tripod.com/s_van_dorst/Ancient_Warfare/Rome/Sources/ektaxis.html; 

39  A sztyeppei hadviseléssel részletesen foglalkozik: Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet 
fejlődése és hatása Nyugat-Európára. (sajtó alá rend., az utószót írta és az irodalomjegyzéket 
összeáll. Kerepeszki Róbert). Attraktor, Máriabesenyő-Gödöllő, 2007. 
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hadseregének felvonulása honnan hová tartott, se Arrianos, se más történetíró nem 
említi, hogy a történetíró vezette sereg végül megütközött az alánokkal.40 

Phótios már említett közléséből tudjuk, hogy Arrianos írt egy Alaniké (Alán 
történelem) című könyvet is, ebből azonban semmi sem maradt ránk.41 Arrianos 
valószínűleg saját tapasztalatai alapján írta meg művét, amely a korabeli művekhez 
hasonlóan geográfiai és etnográfiai leírásokat tartalmazhatott az alánok és rómaiak 
kapcsolatának bemutatása mellett. Az Ektaxis kata Alanón Jacoby görög corpusa 
szerint ennek a műnek a része volt, azonban stílusa alapján a szöveg semmiképpen 
sem lehetett egy történelmi mű része, hiszen az kizárólag Arrianos parancsait írja le 
(az igék imperativusban, vagy infinitivusban állnak), hogy milyen menetalakzatban 
vonuljanak az egységek, amelyek egy részét pontosan nevezi meg, másokat nem.42 
Nyilvánvaló, hogy a szöveg Arrianos eredeti parancsa volt, amelyet maga a törté-
netíró hagyott ránk, hogy ezzel is emléket állítson legjelentősebb katonai sikerének. 

Arrianos helytartói megbízatása egy évvel Hadrianus halála előtt ért véget. Ezt 
követően nincs adatunk további birodalmi tisztségek betöltéséről. Még annyit 
tudunk, hogy 145/146-ban athéni archónná választották,43 ez a tisztség azonban 
addigra már nem annyira politikai jellegű volt, mint inkább megtiszteltetés. Ekkor, 
idős korában írta meg az Anabasis Alexandrou-t (Alexandros hadjárata), valamint 
az Indiké-t (India leírása), mindkettő III. Alexandrosról, a makedón világhódítóról 
szólt. Írt egy történeti összefoglalást az Alexandros halálát követő görög törté-
nelemről is, ez a műve azonban teljes egészében elveszett. Nincs adatunk arról, 
hogy mikor halt meg, egyes elképzelések szerint még megérte Marcus Aurelius 
uralkodását is.44 

Arrianos pályafutása az egyik legjobb példa arra, hogy a principatus korában a 
provinciális előkelő réteg a romanizációt követően a legmagasabb birodalmi posz-
tokat nyerhette el, emellett megőrizve és ápolva saját nyelvi és kulturális identitását.     
 
 
 

 
40  Campbell 1984, 353–355. 
41  Egy rövid töredéket Prokopios őrzött meg belőle (idézi: Flavii Arriani quae exstant omnia II. Ed. 

A. G. Roos. B. G. Teubner, Leipzig, 1968. 286.), bár ez Jacoby szerint a Bithyniakéhez tartozott. 
42  Stadter 1980, 163. 
43  Olympiák szerint 231,1. év, IG II/III2 2055, SEG 26, 1976677, 171, SEG 28, 1978, 195, PIR2 F 

219. In. Herrscherrkronologie… 165. 
44  Syme 1982, 210. 
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A tanulmány azt vizsgálja, miként kapcsolódott be Nagy Lajos a Százéves Háború 
konfliktusrendszerébe. Anglia és Magyarország viszonyára koncentrál a háború 
első szakaszában (1337–60). Lajos és III. Edward (1327–77) szövetségének tényét 
a szakirodalom ismeri, igaz, bővebben nem kutatták.1 A Valois- és Avignon-elle-
nes blokk hátterét mutatom be. Az Anjouk Magyarországa szélesebb diplomáciai 
keretek között mozgott, nagyobb ívű politikát vitt, mint azt tradicionálisan gon-
doljuk. Az európai grande policie elismert szereplője volt, szerves része a nagy 
háborúnak. 

Az Anjou-korban Anglia és Magyarország között volt egy közös külpolitikai 
platform, mely ugyanazon oldalra állította a két országot. I. Nagy Lajos és III. Ed-
ward ugyanazon politikai konstelláció részese volt az Avignoni Pápasággal és az 
Itáliára, illetve a Nápolyi Királyságra kiterjedő francia befolyással szemben, csatla-
kozva az Avignon legfőbb ellenségének számító Bajor Lajos (1314/28–47) császár-
hoz; propagálva a pápaságnak Rómába való visszatérését.2 Anglia és Magyarország 
között a kapcsolat nem mindig a felszínen húzódott, fel lehetett „melegíteni”, 
ahogyan az aversai tragédia után történt. Lajos és Edward összehangolták lépé-
seiket, egyidőben indítva hadat Franciaország illetve Nápoly ellen, megakadályoz-
va, hogy az Anjouk és a Valois-k egymásnak segítséget nyújtsanak.  

Az első kapcsolatfelvétel már az aversai merényletet (1345. szeptember 18.) 
megelőzően történt. VI. Kelemen pápa nem volt hajlandó az angol királynak a Ca-
petek trónjára támasztott igényét elismerni. András nápolyi királlyá való koroná-

 
*  A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogatta. A 

projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

1  „Edvárd … a nápolyi rémtett hírére maga ösztönözte Lajost bosszuló hadjáratra”: Hóman Bálint–
Szekfű Gyula: Magyar történet. Bp., 1935–39. [http://mek.niif.hu/00900/00940/html/doc/ 
c300642.htm]; Szalay József–Baróti Lajos: A magyar nemzet története. Bp., 1895–98. 
[http://mek.niif.hu/00800/00892/index.phtml]; Pór Antal: Nagy Lajos 1326–1382. Bp., 1892. 114.; 
Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában. Bp., 1923. 44.; Miskolczy István: „Nagy 
Lajos nápolyi hadjáratai”, Hadtörténeti Közlemények 46 (1933) 46–54. 47; Kristó Gyula: Az 
Anjou-kor háborúi. Bp., 1988. 109.; Bertényi Iván: Nagy Lajos király. Bp., 1989. 73. 

2  Das deutsch–englische Bündniss von 1335–1342. Hrsg. Friedrich Bock. München, 1956. passim. 



BÁRÁNY ATTILA 

 

26 

zását is halogatta.3 Amikor Johanna magához ragadta a hatalmat, Lajos kérte a pá-
pát, ismerje el András jogait.4 A pápa annyit engedett, hogy Andrást „mint a király-
nő férjét” (consors) koronázzák meg, ha a „kormányzására nem fog jogot igé-
nyelni” (1344. február).5 Johanna részére biztosította plenitudo potestatis-t.6 1344-
re tehetjük Lajos a „baráti fejedelmekhez” (amici principes) írott, datálatlan levelét.7 
Külső címzése nem maradt fenn. Feltehetően a német fejedelmeket szólítja fel, hogy 
„vessétek latba tekintélyeteket”, és „írjatok hathatós leveleket” (contemplatione 
partes vestras interponere, literas et scripturas efficaces), így Anglia számos biro-
dalmi szövetségesére is gondolhatunk. III. Edward évek óta fegyverben áll a konti-
nensen, minden támaszra szüksége lehet – olymódon is, hogy a magyar Anjouk 
kezére kerülve Nápoly nem nyújt segítséget a Valois-knak. 1344-ben Edward kö-
vetet küldött Andráshoz, „rokonához”, rex Siciliae-nek címezve, kinyilatkoztatván 
pártállását a Valois-avignoni párttal szemben.8 VI. Kelemennél is járt 1344. no-
vemberében angol követség, akik tudósítottak András ügyéről.9 András esélyei 
nem voltak jók: a pápa meg akarta gyorsítani Johanna koronázását.10 

1345 tavaszán Lajos követet küldött Avignonba, jelentékeny pénzösszeggel 
felruházva, hogy kieszközölje, András kapja meg Nápoly kormányzatát.11 A pápai 

 
 3  I. Károlyt nagyapja, Sánta Károly kitagadta örökségéből: fivére, Róbert kapta az elsőszülött jogait. 

Az 1333-as szerződés szerint András elveszi Johannát, és ha ő idő előtt meghal, akkor Máriát. 
Róbert a szerződés ellenére is csak Johannára hagyta a trónt. 

 4  Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-székkel. Bp., 
1901. I–III. I. 178.  

 5  Magyar diplomácziai emlékek az Anjou-korból. Acta extera Andegavensia. (Monumenta Hungariae 
historica. 4. osztály. Acta extera.). Szerk. Wenzel Gusztáv. I–III. Bp., 1874–1876. (a továbbiakban 
DEA) II. 46.; Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia 
maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis. I–II. Róma–Zágráb, 1863–1875. I. 644. 

 6  Fraknói: Szent-szék, I. 178. 
 7  Bölcs Róbert halála (1343. január 19.) után íródott: „ad regalia fratris sui Andreae in eodem regno 

iura conseruanda, Amicos Principes prouocat”: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac 
civilis. ed. Georgius Fejér. Tom. I–XI. Vol. 1–43. Buda, 1829–1844. IX/7. 33. Árpád- és Anjou-
kori levelek. Szerk. Makkai László–Mezey László. Bp., 1960. 254, 363. 

 8  „voluntarios nos offerimus ex affectu, qui penes vos pro mutuis commodis invenire”: Foedera 
Conventiones, Literae, et cujuscunque Generis Acta Publica inter Reges Angliae. ed. Thomas 
Rymer. I–XX. London, 1704–35. III. i. 19. 

 9  Karsten Plöger: Das Reich und Westeuropa : zur Wende in der Politik Ludwigs des Bayern in den 
Jahren 1336–1337. In. Regnum et Imperium: die französisch–deutschen Beziehungen im 14. und 
15. Jahrhundert. Hrsg. von Stefan Weiss. München, 2008. 41–54. 50. 

10  Theiner, Vetera monumenta, I. 688; 788. A pápára hatással volt a Durazzóiak érdekeit képviselő 
Hélie de Talleyrand bíboros, a nápolyi politika egyik fő irányítója, Périgord Ágnesnek, János 
Durazzói herceg feleségének a fivére. A Durazzóiak nyíltan pályáztak a trónra. Ágnes és 
Talleyrand befolyással bírt Johannára. Ágnes szöktette meg Johanna húgát, Máriát, a prezumptív 
trónörököst s adatta hozzá fiához, Károlyhoz. A bíboros bonyolította le Avignon eladását. Rokona, 
Durazzói Róbert a francia oldalon harcolva esett el Poitiers-nél. Norman P. Zacour: Talleyrand: 
The Cardinal of Périgord (1301–1364). Transactions of the American Philosophical Society [New 
Ser. 1] 50 (1960) 7: 1–83. 

11  „ut permitteretur rex Andreas regni Sicilie gubernacula possidere”. Fraknói: Szent-szék, I. 182. 
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kamarának juttatott 44 000 márkának12  igen hamar híre ment, feltehetően Angliába 
is eljutott, s a késő tavasszal indítandó angol követséget már ennek tudtával küld-
hette Edward. Anglia remélhette, Andrással számolhat további terveiben – ami az 
előző évi nápolyi követség fényében érthető. Lajos követei 1345 nyarán is folya-
matosan kérvényezték VI. Kelemen pápánál a koronázást.13 A pápa 1345. júniu-
sában immár megváltozott hangnemben sürgette a herceg koronázását, és felszólí-
totta Johannát, hogy férjével együtt jöjjön Avignonba.14  

1345. májusában III. Edward bizalmasát, Otes de Grandsont küldte Magyaror-
szágra.15 Az újabb francia hadjáratra készülő Edward a pápai kúriával s a Valois-
házzal feszült viszonyban levő Magyarországgal kívánt kölcsönös szövetséget 
létrehozni, contra omnes, segítségnyújtással (auxilium).16  

Az eseményeket felgyorsította András herceg meggyilkolása. Lajos követelte a 
pápától, hogy öccse gyilkosait fogja perbe. A pápa az eljárás megindítását halo-
gatta. A magyar udvar szerint Johannát mint bűnöst meg kell fosztani a koronától, s 
így VIII. Bonifác 1297-es bullája szerint a trónt az örökli, aki az elhalálozott 
királyhoz, azaz Andráshoz legközelebb áll, tehát Lajos. A pápa azt remélte, a magyar 
udvart kielégíti, ha Johanna születendő gyermeke lesz a trón várományosa. Kelemen, 
csakúgy, mint VI. Fülöp francia király (1328–50) nem kívánta, hogy a magyar és a 
nápolyi korona egy kézbe kerüljön. A nápolyi politikát a Tarantói és a Durazzói 
hercegasszonyok uralták – előbbit, Katalin címzetes latin császárnőt Lajos felelőssé 
is tette öccse haláláért.17 A császárnő VI. Fülöp húga volt, rajta keresztül a Valois-k 
befolyást gyakoroltak Nápoly fölött (Fülöp húga volt Johanna anyja is.) Katalin 
fiának, Lajosnak kívánta juttatni a trónt, s ebben a francia király is támogatta, de 
Fülöpnek ezzel egy időben szembe kellett néznie az angol seregekkel.  

Nagy Lajos bejelentette igényét a nápolyi trónra. A pápa addig húzta a dolgot, 
amíg 1345 végén Martell Károly meg nem született. Ekkor már Lajos követei 
útban voltak Avignonba – Albert strehlitzi/strzelcei herceg vezetésével –, ahol 
bejelentették, hogy Lajos magát a pápát is felelőssé teszi öccse haláláért.18 1346 
elején, amikor az angol seregek felvonulása küszöbön állott, azt is kérték, hogy a 

 
12  Más forrásokban: 60 és 80 ezer márka. Rácz György: Az Anjou-ház és a Szentszék (1301–1387). 

In. Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve. Szerk. Zombori István. Bp., 1996. 55–82. 70. 
13  Theiner, Vetera monumenta, 688. 
14  Fraknói Vilmos: Oklevelek a pápai levéltárakból [1344–1410]. Történelmi Tár 15 (1892) 385–401. 389. 
15  1345. május 13.: The National Archives/Public Record Office, Kew, Surrey (a továbbiakban PRO), 

Chancery: Treaty Rolls, C 76/20 m. 19. 
16  „Ad tractandum et concordandum […] de ligis et amicitii, perpetuis vel temporalibus, inter ipsos et 

nos contra omnes homines inuendis, et mutuis auxiliis hinc inde praestandis”. PRO Chancery C 
76/20 m. 19.; Szántó mutat rá, hogy e levélben Edward Andrást Jeruzsálem és Szicília fejedel-
mének és urának (princeps, dominus Jerusalem et Siciliae) címzi. Szántó Richárd foglalkozott az 
1345–46-os levelekkel: Diplomáciai levelezés III. Edvárd és Nagy Lajos között. Acta Universitatis 
Szegediensis Acta Historica CXXXI (2010), megjelenés alatt. 

17  Makkai–Mezey: Levelek, 256–59, 264–67. 
18  Pór Antal: I. Lajos király követsége a szent-székhez 1346 elején. Századok 26 (1892) 2: 139–144. 139. 



BÁRÁNY ATTILA 

 

28 

megüresedett hűbért a pápa adományozza Lajosnak és a bűnösök – Johanna királyné, 
Talleyrand bíboros és Durazzói rokonai – szigorúan büntettessenek meg.19 Lajos til-
takozott az ellen, hogy Johanna pere befejezése előtt férjhez mehessen Tarantói La-
joshoz.20 Lajos azonban kezdte belátni, hogy diplomáciai úton nem ér el eredményt. 
A pápa követe kivégeztette ugyan a gyilkosság közvetlen részeseit (1346. március), 
de anélkül, hogy azok vallomást tudtak volna tenni. Időközben Johanna eladta a pá-
pának Avignont, s ezzel megcsonkította Provence-t, amelyet Károly Róbert öröksé-
gének tekintettek. A magyar király elhatározta, hogy a döntést a fegyverekre bízza.  

Lajos széleskörű diplomáciai előkészítést végzett Itálián kívül is. 1346. március 
18-án III. Edward részvétét fejezte ki András halála miatt Lajosnak, és követet, 
Walter atte More domonkos frátert küldött.21 Kijelentette, kész támogatni Magyar-
ország ügyét, segít abban is, hogy a bűnösök elnyerjék méltó büntetésüket és Lajos 
megbosszulja a szörnyű bűntettet.22 Lajos 1346. januárban küldte Angliába követét, 
Szigfríd garamszentbenedeki apátot.23 Erzsébet anyakirálynő is hírt adott Edward-
nak fia haláláról,24 a király neki is felajánlotta, hogy segédkezik a „nagy bűn 
megtorlásában”.25 Az angol király következetesen Nápoly uralkodójának címzi a 
herceget (Jerusalem et Siciliae Rex).  

1346 tavaszán az angol diplomácia – a crécy-i hadjárat tervei közepette – tisz-
tában volt a magyar Anjouk avignoni politikájával. 1346 január elején Nápolyba is 
ment egy angol követ, a király titkos szóbeli üzenetét kellett továbbítania András 
hercegnek. Nem hihetjük, hogy 4 hónap alatt nem ért el a gyilkosság híre Angliába, 
így arra kell gondolunk, Edward nem akarta Johannához címezni a követet, hanem 
annak a helyzetet kellett kipuhatolnia.26 Lajos 1346. január 15-én írta a pápának, 
hogy minden lépést megtesz, hogy Szicíliát rá testálja, aminek a híre márciusra 
Angliába is eljuthatott. Ezzel egyidőben küldte követét Angliába. 1345 őszén Edward 

 
19  Makkai–Mezey: Levelek, 260–61, 263–65. 
20  Talleyrand-t védi Kelemen. Fraknói: Szent-szék, I. 197.; Theiner: Vetera monumenta, I. 708–10. A pá-

pa szerint Lajos meg volt győződve, a bíboros mozdította elő a merényletet. Pór, Lajos követsége, 139. 
21  PRO Chancery Close Rolls C 54/179, m. 15d; Rymer: Foedera, III. i. 75.; Calendar of Close Rolls. 

I–XLVII. London, 1892–1963. (a továbbiakban CCR) VIII. 59. Ajánlás: CCR VIII. 60. 
22  „intellectis novis de morte … de facto tam inhumano, in eorum consideratione concaluit cor nostrum 

intra nos, et in meditatione nostra exardescit ignis, […] ad vindicandum tantum scelus, in quo versatur 
cunctorum Regum fidelium oprobium daremus libentissime consilium et juvamen, et ideo ordinatum 
affectum, quem geritis ad ulciscendum mortem predictam merto commendamus”: PRO Chancery C 
54/179, m. 15d. [juvamen, s nem pedig „innamen”, ahogy Fejérnél szerepel: CD IX. 1. 368–69.]  

23  „vestrae litteras, super morte Andreae Regis Siciliae […] Siffridus abbatem Sancti Benedicti de 
juxta fluvium Goron' ambassiatorem”: PRO Chancery C 54/179, m. 15d.; Nagy karriert futott be, 
nem véletlenül választották e komoly követségre, 1342-ben tudjuk, Rómában is járt: MOL DL 
3492. 1355-től pannonhalmi apát: DF 207226.; A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. 
Szerk. Erdélyi László, Sörös Pongrácz. Bp., 1903. I–XII. II. 58.; Oklevéltár. 423–24. No. 150. 

24  „receptis sublimitatis vestrae literis de morte lugubri celebris memoriae Andreae”. PRO Chancery 
C 54/179, m. 15d. 

25  „in consideratione tanti facinoris,”: Rymer: Foedera, III. i. 76. 
26  Pierre Chaplais: English Medieval Diplomatic Practice. I–II. London, 1982. I. no. 378. 



NAGY LAJOS NÁPOLYI HADJÁRATAI ÉS A SZÁZÉVES HÁBORÚ 

 

29 

hadat üzent Franciaországnak, még a békíteni küldött nunciust sem fogadta és pápai 
feddésben részesült.27 1346 elején már is ismert volt Európában, hogy hiába érkezett 
meg a pápa 1345. decemberében küldött „békítő” követsége Lajoshoz – Francesco 
Dellamelia trieszti püspök és Bertrand de Saint-Genès aquileiai pátriárka – a király 
hadak gyűjtésébe kezdett.28 Lajos már 1346. februárjában szabad átvonulást kért a 
pátriárkától Itália felé.29 A pápa, katonai akciótól tartva, sietve adta hírül VI. Fülöp-
nek, hogy Johanna házasságához nem ad diszpenzációt.30 Nem volt kétséges, hogy 
amikor Lajos 1346. májusban Zára bevételére indult, egy itáliai hadjárathoz kívánt 
hídfőállást biztosítani. „Azzal fenyegetőzött, hogy egész erejével a Királyságba jő, 
hogy ott király legyen s bosszút álljon a királyi ház tagjain s a királynőn”.31  

Edward tudatni kívánta, támogatja a bűnösök megbüntetését. More-nak Erzsé-
bet királynéval is tárgyalnia kellett.32 A király Szigfríddel egy 20 márka (13 font, 6 
shilling 8 penny) értékű ajándékot is küldött Lajosnak.33 Az apát Walterrel együtt 
indult útnak március 25-én, és Zágrábig elkísérte (Budán még ebédre is meghívta 
az angol), ahol ő is jelentést tett. More elszámolását, mely felsorolja állomásait 
Homonnai Sarolta vizsgálta.34 Kultúrtörténeti és nyelvészeti értéke is van, ez az el-
ső olyan nyugati forrás, amely ennyi magyar helynevet közöl (Lásd: 1. kép.). More 
április 29-én találkozott Visegrádon Erzsébettel, ahol 13 napig tartózkodott, majd 
május 11-től a királyt Zágrábban érte el. (Lajos április 24-én indult el Zára fel-
mentésére.35) A zárai felvonulást látva More hírt adhatott a magyar hadi poten-
ciálról. A királlyal három napon töltött el (május 18–20-ig), majd visszaindult 
Buda felé.36  Fontos lehetett  neki,  hogy  újra találkozott Erzsébet királynéval, hiszen  

 
 

27  Rymer: Foedera, III. i. 28, 34, 59, 63. 
28  Megbízatás: DEA II. 124.; 126–27. utasítás: DEA II. 141. Nem véletlen, hogy munkájának 

segítésére a Luxemburgokat kéri: DEA II. 129.; A legátus jelentései: 1346. május–június: DF 
248985.; DF 237246.; DF 236354.; Theiner: Vetera monumenta, I. 696–99, 701–03. 

29  DEA II. 145. 
30  1346. március 30.; Fraknói: Szent-szék, I. 197–99.  
31  A három Villani krónikája. Ford. Rácz Miklós. Bp., 1909. [János] 156. 
32  PRO Chancery C 54/179, m. 15d.; Rymer: Foedera, III. i. 76. Egyéb okleveles adat: British 

Library, Kézirattár: Additional MS 25459.  
33  Az ajándékot és a 20 fontnyi kiutalását, április 6-án könyvelték: PRO Exchequer of Receipt, Issue 

Rolls E 403/337, 2nd part, m 5.  
34  Homonnai Sarolta: ’… cundo in nuncium regis versus regem Hungariae…’: Egy diplomáciai utazás 

és költségei 1346-ban. AETAS 14 (1999) 3: 34–56. Először kiadta Fritz Trautz: Die Reise eines 
englischen Gesandten nach Ungarn im Jahre 1346. Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung (a továbbiakban MIÖG) 60 (1952). 359–68. 363. Eredetije: 1347. május 3.: 
PRO Exchequer: King's Remembrancer, Accounts Various: E 101/312, no 22.; Másik compotus: PRO 
Exchequer Pipe Rolls E 372/191, m. 49.a.; L. Mirot –E. Deprez: Les ambassades anglaises pendant la 
guerre de Cent Ans, catalogue chronologique. Bibliothéque de l'Ecole des Chartes 59 (1898) 550–
577. no CXVIII.  

35  Lajos április 28-án adott ki oklevelet Visegrádon: DL 871190. 29-én már nem tartózkodott ott, a 
követ egy nappal kerülhette el. Július 6-án a király ismét az országban van. DL 3850. 

36  Trautz: Reise, 361–65. 
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1. kép 

More magyarországi állomásai:  
Aldenborgh (Óvár) – Hoghestrote/Hochstraß (Öttevény)37  

– Raab (Győr) – Comarne (Komárom) – Strigonio/Esztergom – Wissengrade (Visegrád)  
– Buda – Alba Regali (Fehérvár, in crastino ibidem/másnap ugyanott) – Simigio hungarice  

Somogh (Somogyvár) – Seges (Segesd) – Zachan (Zákány) – Capransa (Kapronca)  
– Krisio (Kőrös) – Rakonoch (Rakovec) – Ecclesia Sclauoniorum  

– Sagrabia (Zágráb) 
 
 
 
 
 
 

37  Homonnai azonosítása. 



NAGY LAJOS NÁPOLYI HADJÁRATAI ÉS A SZÁZÉVES HÁBORÚ 

 

31 

hat napig várt rá és Edwardnak küldendő levelére. Nagy sietséggel utazott, 10 font-
tal túl is lépte a keretét. A királyi táborban és a Visegrádra való visszaúton költötte 
el magasan a legnagyobb összeget, több mint 2 fontot.38 Tekintélyes összeget köl-
tött egy a Csatornán gyorsan átkelő hajóra. Minden kísérője, a szolgák is lovon 
utaztak. Budán újra két lovat vásárolt, magas összegért, 3,25 fontért.39 Egy kleri-
kusi követhez képest igen gyakran patkoltatta lovait. Edwardnak nagyon fontos 
volt tudnia, milyen választ kap Lajostól, indít-e hadat Nápoly ellen. Behajózva állt, 
s csak More jelentésére várva nem indult el már júniusban. A követ útja, mivel nem 
érte utol Lajos királyt Visegrádon, több mint két héttel meghosszabbodott. Edward 
június elejére várta visszaérkezését. Bécsben II. Habsburg Alberttel is tárgyalt, 
akkor ugyanis Bajor Lajost támogatta a Luxemburgokkal szemben.40 

Nem tudjuk, hogy Anglia és Magyarország ténylegesen megegyeztek-e a Fran-
ciaország illetve Nápoly elleni hadműveletek összehangolásában, de a követjárások 
időzítése ezt valószínűsíti. Lajos feltehetően azt válaszolta, hogy elindítja a nápolyi 
hadjáratot, de még a velenceiek zárai blokádja tartotta fenn. A pápa aktivizálódása 
is erre utal. VI. Kelemen még júliusban megbízta az aquileiai pátriárkát, tartsa 
vissza a hadjárattól.41  

Edward türelmetlenül várta Lajos válaszát. Megbízta flandriai követét, tudakolja 
meg, merre jár More, s mit végzett Lajossal. More sok időt töltött Gentben: a La-
jostól érkező hírek az angol szövetséges flamand városokat is érintették. More szinte 
átrohant Anglián: több mint 200 km-et tett meg 2 nap alatt, váltott lovakkal. Július 5-
én ért Londonba, másnap már Wight-szigetén találkozott a királlyal.42 A király ez-
után felhatalmazta a canterburyi érseket, hogy ha még követek érkeznek Magyar-
országról, in absentia Regis tárgyaljon velük („trete et accorder ové les messages 
d’[…] Hungarie”).43 Úgy értesült More-tól, újabb magyar követ érkezik. Zágrábban 
Lajos adott More mellé kísérőt – Latislaus conductor-t említ a compotus –, de nem 
tudjuk elkísérte-e Angliába. Lehet, a magyar követ nem sietett előre More-ral, hanem 
Londonban várt, vagy később ért Angliába. A követség rangját mutatja, hogy a király 
úgy rendelkezett, hogy More a canterburyi érsek és Lordkancellár, a Királyi Tanács 

 
38  PRO Exchequer E 101/312, no 22. Itt 9 nap alatt költött el annyit, mint az Angliától Regensburgig 

20 napon keresztül, beleértve hajó és lovak költségét. Egy fémlapra festett képet (pictura 
clipeorum de Hungaria) is vett, majd 4 shillingért. 

39  Homonnai: Egy diplomáciai, 38–39. 
40  PRO Exchequer E 101/312, no 22. Bajor Lajos anyja I. Habsburg Rudolf leánya volt. 
41  1346. július: Fraknói: Szent-szék, I. 203. 
42  Trautz: Reise, 367. 
43  „en cas q’ils y viegnent, en tiele forme come vous verrez qe mieutz soit affaire”. Chronique de 

Jean le Bel. Ed. J. Viard, E. Déprez. I–II. Paris, 1904–05. II. 338.; „cum ipsis tractandum, et con-
cordandum, ac responsum, prout eis videtur, faciendum […] quae premissa concernere poterunt, 
faciendum, et complendum, tenore presentium plenam committimus potestatem”: Rymer: Foedera, 
III. i. 85.; Calendar of Patent Rolls. I–LII. London, 1891–1916. (a továbbiakban CPR) VIII. 138. 
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előtt számoljon be Magyarország álláspontjáról.44 A magyar szövetség kijelölte 
orientációt támasztja alá, hogy Edward azt mondta a pápai követnek, „nincs ideje”, 
s nem is tudja őket „fogadni szövetségeseivel való tárgyalások nélkül” („non vacat 
colloquio cum ipsis habendo, nec tractandum est sin assensu alligatorum”).45 
Faképnél hagyta a rá váró nunciust és hadba szállt. Lajos válasza volt, ami 
megerősítette abban, hogy csapást mérjen Franciaországra.  

More követsége része volt egy szélesebb körű politikai együttműködésnek a 
Wittelsbachok, a Plantagenetek és a magyar Anjouk között. Már 1335-ben Károly 
Róbert szövetséget kötött Henrikkel, Alsó-Bajorország hercegével, IV. Lajos uno-
kafivérével. Lajos trónra kerülése után közeledett a Wittelsbachokhoz. A kapcso-
latot egy eljegyzéssel is megpecsételték a császár leánya, Margit és Lajos öccse, 
István herceg között (1345 őszén). Éppen András halálhíre után kezdett Lajos 
újabb tárgyalásba Bajor Lajossal egy katonai koalícióról (1346. január 25-én Bécs-
ben). A bajor-magyar közeledésről More követsége idejére az angol diplomácia is 
tudott. 1347-ben a felek újra megerősítették az eljegyzést.46 A szövetség veszélyét 
érzékelte Kelemen is: tiltakozott az ellen, hogy kiátkozott uralkodóval kössenek 
szövetséget.47 A császár 1346 nyarán vállalta, hogy Nagy Lajos itáliai hadjáratát 
katonailag támogatja – egyidőben a Franciaország elleni angol akciókkal.  

 III. Edward és Bajor Lajos már 1337-ben szövetkezett VI. Fülöp ellen.48 1338-
ban a koblenzi Reichstagon megjelentek az angol királyt birodalmi vikáriussá 
emelték. Lajos közvetítésével több fejedelem is mellé állt, akiket sértett a Capeting 
térnyerés a birodalom nyugati részén.49 A császár felesége, Margit, Holland, Hen-
negau és Zeeland örökösnője révén befolyással bírt a Százéves Háborúban straté-
giai fontosságú németalföldi területeken. III. Edward felesége, Filippa Margit húga 
volt.50 Geldern, Brabant és Jülich is csatlakozott a koalícióhoz.51 1345-ben újra 

 
44  CPR VIII. 138.; Felszólítás az elszámolásra: PRO King’s Remembrancer, Memoranda Roll, E 

159/123. m. 17b.  
45  Az egyik változat: „par taunt nous ne poons estre de leysir d’avoir parlaunce ovesque vous a hore 

en cestes parties. […] nous ne feasons point a passer mayntenant, si ne purrions pas treter ovesque 
vous, de la reformacion de pees, suanz avis et assent de noz alliez”. Más szövetségesei 
megerősítésére van szüksége, mielőtt nyilatkozik: „esteantz en les parties de dela, come nous vous 
avons certifie par noz autres lettres et messages propres”. Rymer: Foedera, III. i. 84. A pápa 
áprilisban küldött követet, hogy kibékítse a királyt VI. Fülöppel, de nem állt vele szóba. Még 
júliusban sem adott neki salvus conductus-t, hogy Angliát elhagyja. Calendar of Papal Letters. I–
XX. Eds. W. H. Bliss–J. A. Twemlow. London, 1893–2005. III. 25–6. 

46  Pór Antal: Anjouk és Wittelsbachok. Bp., 1907. 26.; Samuel Steinherz: Die Beziehungen Ludwigs 
I. von Ungarn zu Karl IV. MIÖG 8 (1887) 219–57.; 9 (1888) 519–637. 281. 

47  1346. október: Theiner: Vetera monumenta, I. 694 
48  PRO Chancery: Patent Rolls C 66/201, m. 19.  
49  PRO Chancery: Supplementary Patent Rolls C 67/17. 
50  Bajor Margiton keresztül István szlavón herceg gyermekei, fia János és Erzsébet unokafivéri 

kapcsolatban álltak III. Edward gyermekeivel. 
51  Wolf Stechele: England und der Niederrhein bei beginn der regierung könig Eduards III. (1327–

1337). Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 27 (1908) 98–151.; 441–473.; 139–51.; 
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megerősítették a szövetséget szemben az Avignon által pártolt Luxemburgi Ká-
rollyal.52 III. Edward támogatta Lajos tervét, hogy 1328-es akcióját megismételve, 
egy magyar hadjárattal összhangban, új pápát választat Rómában, megakadályoz-
ván a Szentszék feletti francia befolyást. Itáliában melegen fogadták volna a Szent-
szék visszahelyezését. Róma tribunusa, Cola di Rienzo felajánlotta segítségét Lajos 
császárnak és a magyar királynak, s bitorlóvá nyilvánította Luxemburg Károlyt.53  

Nagy Lajos már 1346 nyarán előkészületeket tett a Nápoly ellen indítandó had-
járatra. More követségével egyidőben Lajos követe Anconában tárgyalt, hogy se-
regeinek kikötőt biztosítson. Velence érdeke volt, hogy ezt megakadályozza, hiszen 
fegyverben állt Záránál. Lajos ezért is fontolóra vette a szárazföldi hadjárat lehető-
ségét, amit hírül is adott a pápának.54 A rémült VI. Kelemen követeit arra utasította, 
hogy próbálják hadműveletei elhalasztására bírni a királyt.55 A nápolyi udvar az év 
tavaszától kétségbeesetten toborzott zsoldosokat.56 1347 elejére úgy tűnt, működni 
fog a szövetségi rendszer, s Edward támogatja Lajos hadjáratát. A crécy-i felvonulás 
idején, 1346 nyarán megvolt a lehetősége, hogy a bajor és a magyar csapatok egy-
szerre támadjanak Itáliára. Júliusban Magyarország királya, Lajos császár, Mastino 
della Scala, Verona ura társaságában találkozót tervezett Tridentben.57 A szövetség-
hez csatlakoztak még Genova, Filippo da Gonzaga, Mantova, Francesco Ordelaffi, 
Forli, II. Malatesta Malatesta, Rimini ura és más ghibellin erők is (akik a következő 
évben katonai segítséget is nyújtottak).58 A veszélyt érezve Johanna 1346 szeptem-
berében tárgyalásokat kezdeményezett Velencével, amellyel korábban hűvös vi-
szonyban volt.59 Johanna nem számíthatott Franciaországra, hiszen augusztus 26-án 
Crécynél az angolok súlyos csapást mértek a Valois-kra. A francia és az avignoni 
diplomácia befolyására német királlyá emelték Luxemburg Károlyt (1346. július): fő 
„feladata” az volt, hogy állítsa meg Lajost a nápolyi hadjárat végrehajtásában, és 

                                                                                                                            
Plöger, Das Reich, 51. 54.; Anglia szövetségese volt 1339 óta III. Rajnald, Geldern hercege, aki 
feleségül vette Eleonórát, III. Edward testvérét; és II. János, Brabant hercege, aki I. Edward unokája 
volt. Thomas Gray, Scalacronica. ed. H. Maxwell-Lyte. London, 1907. 103.; Margit császárné 
testvére Johanna, Vilmos jülichi őrgróf felesége is, leányuk I. Edward unokájának a felesége lett. 
Jülich gyapjúkereskedelmi koncessziókat kapott: PRO Special Collections: Ancient Petitions SC 
8/207/10302.; CPR V. 345. 

52  1345. március 2.: PRO Exchequer E 403/335.; 1345. december 27: PRO Chancery: Treaty Rolls C 
76/21, m. 3.; CPR VII. 26.  

53  1347: DEA II. 251–52. Lajos kérte Rienzót, hogy sereget toborozhasson szentszéki területen. Frak-
nói: Szent-szék, I. 217. Rienzo a patrónusának titulálta Lajost. DEA II. 251–52. 

54  DEA II. 166.; 1346. június 26.; a fegyverek erejével szerez magának igazságot Johannával 
szemben. Theiner: Vetera monumenta, I. 714. 

55  DEA II. 169–70. 
56  DEA II. 150, 167.  
57  „habere colloquium nitebatur”: DEA II. 179–80. Lajos császár fiai, Lajos brandenburgi választó és 

István ingolstadti herceg részesei voltak a megállapodásnak. Apjuk halála után is ezt az irány-
vonalat képviselték. II. Mastino della Scala fia Bajor Lajos leányát vette el.  

58  Theiner: Vetera monumenta, I. 716–18.; Villani krónika [János], 175. 
59  DEA II. 181. 
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tegye le a trónról Bajor Lajost.60 „Cserében” a Luxemburgok a francia oldalon száll-
tak hadba a háborúban.61 Vak János elesett Crécy síkján, Károly pedig „három sebbel 
menekült” el.62 A tridenti találkozó azonban nem jött létre, mert a tridenti püspök, a 
pápa és IV. Károly ösztönzésére nem engedte át Bajor Lajos seregeit az Alpokon. 
Lajost ugyan házasság kötötte Luxemburg Margithoz, de emiatt megromlott a 
viszonya Károllyal.63 A Luxemburgok 1345 nyarán Lengyelországra támadtak, ezzel 
szembekerültek Nagy Lajossal is, aki sereget küldött III. Kázmér megsegítésére.64 
Kázmér így részese lett a magyar-bajor szövetségnek (leánya a császár fiának, Bran-
denburgi Lajosnak a felesége lett). Más, a Luxemburgok hatalma növekedését félő 
fejedelmek is csatlakoztak (II. Frigyes, Meissen őrgrófja, aki Lajos császár leányát 
vette feleségül; és II. Bolesław, Schweidnitz hercege).  

A tridenti kudarc s Zára ostroma egy időre megmentette Nápolyt.65 Egy velen-
cei egyezséggel viszont elhárult az akadálya, hogy Lajos szárazföldi hadjáratot ve-
zessen Itáliába. 1347. januárjában IV. Károly Pozsonyba jött, hogy Lajost eltérítse 
a hadjárattól, de nem járt sikerrel.66 Luxemburg Károly aktivizálódása miatt Bajor 
Lajosnak is jól jött volna egy itáliai hadjárat, szövetségben Magyarországgal, 1347-
ben is kész volt azt támogatni.67 1347 tavaszán úgy tűnt, semmi sem odázhatja el a 
nápolyi hadjáratot, júniusban egy kisebb sereg meg is érkezett. Ezzel s a Calais el-
leni angol felvonulással egyidőben Johanna és Tarantói Lajos házasságot kötöttek. 
A felháborodott Lajos nyomban meg akarta indítani hadait. A kétségbeesett pápa 
rohanvást kért tanácsot az angolok ellen táborba szálló francia királytól.68 Augusztus 
1-én elesett Calais és a pápa azt a hírt kapta, hogy Lajos rövidesen fegyverbe száll. 
Kelemen most is IV. Károlyhoz fordult, hogy beszélje le a hadjáratról Lajost.69 

A magyar Anjouk érdekeit a Curiában Lajos unokafivére, Humbert, Vienne-i 
dauphin képviselte.70 A pápaság érdeke az volt, hogy a megrendült Franciaország 
ne szenvedjen egy újabb csapást, s egy esetleges magyar–bajor támadás ne zárja ki 
az egyetlen szövetségest, Nápolyt. Lajos remélte, hogy Humbert a magyar Anjouk 
 

60  A pápa Károlyhoz: Theiner: Vetera monumenta, I. 740, 746.  
61  A Luxemburgok több szállal kötődtek a Valois-házhoz: Károly első felesége, Blanka VI. Fülöp 

húga volt; az ő húga, Bona Jó Jánoshoz ment feleségül. Vak János felesége Beatrix, Lajosnak, 
Bourbon hercegének a leánya. 

62  Villani krónika [János], 166. 
63  Steinherz: Beziehungen, 337. 
64  Pór: Wittelsbachok, 22–25. 
65  Miskolczy István: Magyar–olasz összeköttetések az Anjouk korában. Bp., 1937. 105. 
66  Steinherz: Beziehungen, 335. 
67  DEA II. 175, 179.; Fraknói: Szent-szék, I. 193–194.; Miskolczy: Magyarország, 44.  
68  1347. július 8–11.: DEA II. 223, 227. 
69  Fraknói: Szent-szék, I. 214–15. 
70  Óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának oklevélmásolatai. Bp., 

1890. I. 46. Humbert anyja Károly Róbert nővére, Beatrix. Apját már Károly Róbert megbízta 
1317-ben, hogy örökségét szerezze vissza. Fejér: CD, VIII. 2. 41. 1332-ben Humbert közbenjárt a 
magyar igényekért a pápánál, ő szerzett diszpenzációt András házasságához, és ő vezette Ná-
polyba. Theiner: Vetera monumenta, I. 588. 
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által követelt Provence, Forcalquier és Piemont védelmében hadba is száll. A 
dauphin már korábban is Károly Róbert jogait ismerte el Szicília trónjára s rossz 
viszonyban állt Johannával.71 A francia király mindent megpróbált, hogy meg-
szerezze a grófságot, a dauphinnek ugyanis nem volt örököse.72 Humbert 1347 jú-
liusában visszautasította a pápa békéltetését.73 Akutabbá vált a helyzet, amikor Calais 
elesett. 1347 őszén Lajos indulni készült Nápolyba, a pápa pedig úgy értesült, Hum-
bert Provence elfoglalására tesz kísérletet.74 A provence-i nemesség nem rokonszen-
vezett Johannával: attól tartottak, hogy Avignon eladása csak azt készítette elő, hogy 
a Valois-k ráteszik a kezüket a grófságra. Volt esélye annak, hogy egy provence-i 
Johanna-ellenes akciót Bajor Lajos és Nagy Lajos is támogatna, különösen, ha az an-
golok tovább folytatják a hadműveleteket. 1345-től Normandia mellett több sereg is 
nyomult előre Flandriában, Bretagne-ban és Aquitániában is.75 Egy új front Pro-
vence-ban két tűz közé szorította volna a pápát. A bíborosi kollégium olasz tagjai 
nehezményezték Talleyrand és a Valois-k befolyását, s maguk is egyetértettek Lajos 
igényével.76 Már IV. Károly megválasztása előtt (1346. tavaszán) „a biborosok két 
pártra szakadtak, az egyik párt feje Pelagorga gróf bíboros [i. e. Talleyrand] testvére 
volt, aki ellentmondott a magyar királynak, s a francia királynak kedvezett; a másik 
feje Comingia bíboros volt, a gascognei bíborosokkal […]; aki szemére vetette Pela-
gorgának, hogy részese András meggyilkoltatásának”.77 Az angol-párti aquitániai 
bíborosok – miközben az angolok Észak- és Dél-Franciaországban harcoltak – szem-
befordultak a pápával. Bajor Lajos várta az újabb lehetőséget egy itáliai támadásra. 
Azonban október 11-én szélütés érte. Avignon egy időre megmenekült.78 

Nagy Lajos megindította hadait Nápoly ellen. (A nápolyi hadjáratokat e helyütt 
nem szándékozom ismertetni.) Mivel flottatámogatás nélkül nehéz volt az után-
pótlást, döntő volt, hogy Szicília [Trinacria] királya 30-40 hajónyi tengeri támogatást 
ígért Johanna ellen.79 Trinacriai Lajos belépett be az angol–bajor–magyar koalícióba, 
s crécy-i csatával egyidőben, 1346. augusztusában ostrom alá fogta a nápolyi Me-
lazzát.80 1348. tavaszán a pápa tartott attól, hogy a magyarok elérik Provence-t és 
 

71  Miskolczy: Magyar–olasz, 30. 
72  1349-ben vásárolták meg, Dauphiné címét akkortól a francia trónörökös viselte.  
73  DEA II. 229, 234. 
74  Theiner, Vetera monumenta, I. 745. 
75  1346 őszén Aiguillionig és Agenig törtek előre, és dél-kelet felé nyomulva egyesülhettek volna az 

Itália felől érkező bajor–veronai–magyar seregekkel. Jonathan Sumption: The Hundred Years' 
War. I–II. London, 1990. I. 461. 

76  Theiner: Vetera monumenta, I. 738–40.  
77  Villani krónika [János], 161. 
78  A bajor–angol–magyar szövetség nem esett kútba. Edward továbbra is számított Lajos fiára, a 

brandenburgi választóra. 1347: CCR VIII. 417.; PRO Exchequer E 101/312/28. Margit császárné 
újjáalkotta a szövetséget: 1350-ben megtörtént István herceg és Bajor Margit házassága; 1352-ben 
Bajor Vilmos feleségül vette Lancaster hercegének a leányát. 

79  Miskolczy István: A magyar Anjouk trónigénye Nápolyra. Bp., 1928. 50. 
80  Villani krónika [János], 168. Gyermek Lajos a szövetségtől Reggio s más calabriai városok átadását 

várta. Rokonságban állt a magyar Anjoukkal: nagyapja feleségül vette Eleonórát, Károly Róbert 
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bevonulnak Avignonba.81 Lajos 1348. áprilisában meg is üzente, hogy Avignonba 
jön és kéri a pápát, ismerje el jogát Nápoly királyságára és koronázza meg.82 A 
pápa arra is hajlandó volt felajánlani Lajosnak, ha eláll Avignon megtámadásától, 
elismeri Nápoly legitim uralkodójának.83 Lajos hangsúlyozta, az egyik legfőbb 
bűnösnek Talleyrand bíborost tartja, aki „az általa szőtt konspirációkkal” „tervezte 
és intézte” András megölését. Azért is őt okolta, amiért a gyilkosokat nem büntet-
ték meg.84 A pápa visszautasította a vádakat.85 A pestis azonban megrekesztette a 
hadjáratot, a pápa időt nyert.86 Kelemen is békülékeny hangot ütött meg, az 1349-
ben küldött követsége erről tanúskodik.87 Bajor Lajos halálát követően Lajosnak is 
időre volt szüksége, hogy rendezze politikai szövetségének sorait. 

1349. júliusában egy újabb magyar követ járt Angliában, „Petro de Bouer, 
nuncio regis Hungariae venienti in Angliam”.88 Lehetséges, hogy ezt a Nápoly el-
leni második hadjárattal hozzuk összefüggésbe.89 1349 tavaszán indulhatott útnak, 
amikorra már Lajos újra hódoltatta a Regnot. Lajos tudatni kívánta, Franciaország 
sem mehet biztosra déli határainál, Provence-ben nem állhatnak ellen a nápolyi 
erők, azok délen kénytelenek védekezni. 1350-ben Winchelsea-nél az angolok le-
győzték francia flottát. Miután a követ visszatért, s vélhetően pozitív választ hozott 
az együttműködésre, ezzel egyidőben Lajos bevonult Nápolyba. Az angol–magyar 
érdekközösség sikeres volt, igaz, hosszú távon a király mégsem tudta kihasználni, 
ahhoz a francia hadszíntér messze volt. A francia hadszíntéren fegyverszünet állott 
be, és Lajosnak vissza kellett vonulnia. 

A szövetséget fel lehetett éleszteni. 1350-ben a Nápoly felé tartó magyar királyt 
Tarantói Lajos kihívta, „álljon ki vele páros viaskodásra. A király örömmel 
elfogadta, s megígérte, hogy Vízkereszt nyolcadában [1351] Perugiában a francia 

                                                                                                                            
nagynénjét; és a Wittelsbachokkal: nagynénjét II. István ingolstadti herceg, a császár fia vette 
feleségül. 

81  Theiner: Vetera Monumenta, I. 760–61. 
82  Theiner: Vetera Monumenta, I. 755. 
83  „ac ubi vellet nobis et eidem ecclesie pro eodem regno de censu solito respondere et abstinere 

effectauliter ab offensione qualibet ipsius ecclesie, ac terrarum subditorumque suorum”. Theiner: 
Vetera Monumenta, I. 755–56. 

84  Theiner: Vetera monumenta, I. 756. A király meg volt győződve, hogy a Durazzóiak részt vettek a 
merénylet végrehajtásában, ki is végeztette Durazzói Károlyt. Fraknói: Szent-szék, I. 222.  

85  Theiner: Vetera Monumenta, I. 760. 
86  A pápa válasza 1348 végén: Theiner: Vetera Monumenta, I. 773. 
87  1348. december: Theiner: Vetera Monumenta, I. 768.; Magyarországon: 1349. június–július: DL 

4061.; DF 286017.; DF 248988. 1349. június: Pozsonyban tárgyal Lajossal. DF 207199. Szep-
temberben új követ: Ildebrando Conti, Padova püpöke: DF 248986; DF 248987; DF 248988; DL 
4079.; utóbbi: Anjou-kori okmánytár. Szerk. Nagy Imre, Tasnádi Nagy Gyula. I–VII. Bp., 1878–
1920. V. 325. 

88  Nagy összegű ajándékot, 33 font 6 shilling 8 pennyt (50 márka) kapott Edwardtól. PRO Exchequer 
E 403/348, m. 21.  

89  Fritz Trautz: Die Könige von England und das Reich, 1272–1377. Heidelberg, 1961. 362. 
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és angol királyok jelenlétében kiáll a mérkőzésre”,90 „legyen, ha erre hajlandók 
vagytok […] Anglia királyának jelenlétében, aki közös barátunk” (amicus).91 A 
magyar király hagyatkozott Edward diplomáciai támogatására, elviekben létezett 
tehát az együttműködés. Tarantói Lajos visszavonta ajánlatát. 

Provence fenyegetettsége nem múlt el. A szavojai grófi család oldalági sarja, 
Jakab is hajlott a magyar igények támogatására. Jakab irányította, a grófság kiskorú 
örököse gyámjaként a szavojai politikát.92 Lajos 1346-ban biztosította, hogy se-
gédkezik az achaiai fejedelemség visszaszerzésében, amit Tarantói Fülöp fiai 
bírtak.93 1350-ben Lajos szövetséget kötött Genovával, amellyel Anglia is szövet-
kezett.94 Genova vállalta, hogy katonai támogatást nyújt az Anjouk ellen.95 Ven-
timigliára fájt a foguk, perben is álltak Johannával. A pápa közbelépett, és fel-
szólította Johannát, hogy mondjon le Ventimigliáról.96 Majd követet küldött La-
joshoz, hogy eltántorítsa a genovai szövetségtől.97 Ugyanakkor a genovai dogéhoz 
is követ ment, hogy Ventimigliáért cserébe álljon el Lajos támogatásától, aki ezt 
elfogadta, de megerősítette magyar szövetkezését is.98  

Anélkül, hogy ítéletet mondanék Lajos nápolyi háborúiról, meg kell jegyezni: 
nyugati diplomáciája azon törekvés része, mely szerint az ország hatalmi tényezővé 
váljon s így biztosítsa, hogy Európában megkerülhetetlen tényező, számolni kell 
vele mind a császári, mind a pápai udvarokban, követei jelen vannak Európa sorsát 
érintő kérdések meghozatalánál. Egy nyugat-európai szövetségi rendszerbe helyez-
kedve az Anjouk új politikai szerepre törnek. Anglia a magyar szövetséggel sem-
legesíteni kívánta a Valois-kat, és újabb frontok nyitásával elvonni a franciák erőit, 
megosztani erőforrásaikat.99 Lajos azt akarta, a Valois-k ne tudjanak anyagi és ka-
tonai segítséget nyújtani a nápolyiaknak. Az Anjouk nyugati kapcsolatai hozzájá-
rultak, hogy a siker reményével szállhassanak szembe Velencével vagy Szerbiával. 
Azzal, hogy olyan tekintélyes nyugati szövetségeseket szerez, mint a crécy-i győző 
vagy Bajor Lajos császár, Lajos bátran nézhetett szembe a Dalmáciát a kezében 
tartó Velencével vagy a Nándorfehérvárra áskálódó Dusán István cárral, s szilár-
dabbá tehette pozícióját a francia-orientáció híveivel, a Luxemburgokkal szemben 
is. E konstelláció, annyiban sikeres volt, hogy genovai szövetségesei, adriai 
flottája, Milánótól Pisáig hadakozó magyar zsoldosai Nagy Lajos országát is olyan 
hatalommá tette, amellyel számolni kellett a Százéves Háború porondján is.   
 

90  Névtelen szerző: Geszta Lajos királyról. Ford. Kristó Gyula. Bp., 2000. 54. 
91  „in praesentia regis Angliterrae, qui est communis amicus”: Fejér: CD, IX. 1. 775.; Makkai–

Mezey: Levelek, 271. 
92  E. L. Cox: The Eagles of Savoy. Princeton, 1974. passim. [Hálás vagyok Engel Pál kiegészítéséért.] 
93  Fraknói: Szent-szék, I. 194.  
94  Rymer: Foedera, III. i. 22.; 63. 
95  DEA II. 397. 
96  Theiner: Vetera monumenta, I. 783. 
97  DEA II. 394. 
98  DEA II. 385.; 1352: Makkai–Mezey: Levelek, 271–72.; DEA II. 431–37. 
99  Andrew Ayton–Philip Preston Bart: The Battle of Crécy, 1346. Woodbridge, 2005. 53. 
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2. kép 
III. Edward az által építtetett Octagon-torony konzolán az Elyi Katedrálisban. 

(Látogatásunk emlékére, 1993). 
 



PÓSÁN LÁSZLÓ 
 
 

SÖRFŐZÉS ÉS SÖRKERESKEDELEM  
A KÖZÉPKORI POROSZORSZÁGBAN 

 
 
 
 

A sört a legrégebbi időktől ismerték Európában, de csak a középkortól használtak a 
főzéséhez komlót, amelytől kesernyés ízét kapta, és ami eltarthatóvá tette. Né-
metországban már a 12. században komlóval készítették a sört, míg Németalföldön 
csak a 14. század elejétől van rá adat, Angliában pedig egészen 1556-ig tiltották a 
komló használatát.1 A sör alapvetően az átlagemberek hétköznapi itala volt, és a 
borral együtt az élelmiszerek, napi szükségleti cikkek között tartották számon, nem 
pedig élvezeti termékként.2 Az étrend nélkülözhetetlen részét alkotta. Északnyugat-
Európa nagy részén a sör–kenyér–kása (Bier-Brot-Brei) jelentette a főétkezések 
legfontosabb összetevőit.3 A sör „hétköznapiságát” az ára mellett döntően az a kö-
rülmény biztosította, hogy a malátát és a komlót bográcsban, üstben megfőzve, 
otthoni körülmények között, házilag is elő lehetett állítani. Általános volt a házi 
sörfőzés. 1547-ben például a Livóniai Lovagrend mestere úgy rendelkezett, hogy a 
livóniai városok iparosai csak saját szükségletükre főzhettek sört, és csak német 
módra (azaz komlóval) készíthették azt. A Baltikumban már 1464-től büntetést 
kellett fizetni azoknak, akik nem német módra főztek sört („dat se heben undusch 
ber gecoft”).4 Az északi területeken, így a Hanza-kereskedelem által átfogott széles 
térség italfogyasztásában is a sör volt a meghatározó.5 Az aix-i zsinat már a 9. 
században úgy határozott, hogy a regula szerint élő kanonokok, ha olyan vidéken 
laknak, ahol nem terem szőlő, napi 1 font bort kapjanak (amit nyilvánvalóan a 
kereskedelem révén a piacról kellett beszerezni) és 5 font sört.6 A sört az egyszerű 
emberek, sőt a szegények italaként tartották számon, így nem meglepő, hogy a 
fuldai szerzetesek penitenciaként tartózkodtak a bortól, és csak vizet vagy sört 

 
1  Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 

struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Bp., 2004. 245–246. 
2  Massino Montanari: Éhség és bőség. A táplálkozás európai kultúrtörténete. Bp., 1996. 146.; Hugh 

Johnson: A bor története. Bp. 2004. 96. 
3  Hoffmann Tamás: Európai parasztok. Életmódjuk története II. Az étel és az ital. Bp., 2001. 206. 
4  Uo. 328. 
5  Fekete László: A kelet-nyugati kereskedelem struktúrája Európa északi felén a 14. század utolsó 

évtizedeiben. In. Történelmi Szemle, 1986/3–4. 466. 
6  M. Montanari: Éhség és bőség, i. m. 31. 
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ittak.7 A középkori sörfogyasztás Angliától Lengyelországig és a Baltikumig terje-
dően fejenként átlagosan napi 3 litert tett ki.8 Alapvetően gyenge sört ittak, hét-
köznapokon világost, ünnepnapokon a barna színű drágábbat, az érettebbet, az ún. 
„öregebbet”. Böjt idején sörlevest készítettek reggelire.9 

A sör a középkori Poroszország mindennapi fogyasztásában is fontos szerepet 
töltött be. A Német Lovagrend számadáskönyveiben rendszeres tételként fordult 
elő. Egy 1408-ban készült inventárium szerint például Dobissa várában 4,5 Last sör 
és 6 Tonne méhsör volt raktáron, továbbá maláta és méz, hogy később is főzhesse-
nek.10 Strasburg várában 1417-ben 20 Tonne sör volt a konvent tagjai számára (= 
10 hordó), 8 további hordó, valamint 1 nagy, 3 Tonne űrtartalmú hordó régi, „öreg” 
sör. Hat kannányi gyenge sört is raktároztak, valamint 400 Scheffel komlót.11 A 
késő középkori Poroszországban 10 Tonne (tunne) tett ki 1 Lastot,12 1 Tonne pedig 
92 Stofnak felelt meg.13 36 Stof volt 1 Scheffel (scheffil), és 10 Stof 1 akó (omen).14 
60 Scheffel tett ki 1 Lastot. 1 porosz Scheffel kb. 55 liternek felelt meg, így 1 Ton-
ne mintegy 138 liter volt, azaz 9 akós hordót jelentett.15 Az elszámoláskönyvek 
szerint 140 táján Preußisch Holland rendházának Mühlmeistere, azaz a lovagrend 
malmokat felügyelő tisztségviselője 7100 Schilling értékben szállított az elbingi 
konventnek malátát a sörfőzéshez, amit a felügyelete alá tartozó malmokban állí-
tottak elő.16 Az 1386. évi Elbinger Wirtschaftsplan szerint a Német Lovagrend el-
bingi rendházának pincemestere (Kellermeister) évente 1000 Schillinget kapott a 
sörfőzéshez komlóvásárlásra, és 18 Tonne (= 2484 liter) mézet mézsör előállításá-
ra.17 Elbingben a malom mellett a Mühlmeister ellenőrzése alá tartozott a pékség, a 
malátafőzde és a serfőzde is.18 1399–1409 között a nagymesteri udvar pénzügyei-
nek legfőbb intézője, a Treßler (thesaurarius) 1349 márkát fordított sörre és 

 
7  Uo. 31. 
 8  F. Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság, i. m. 247.; M. Montanari: Éhség és bőség, i. m. 146. 
 9  Hoffmann T.: Európai parasztok II. i. m. 207, 323. 
10  Jürgen Sarnowsky: Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382–1454). Köln, 

1993. 332. 
11  Hans Plehn: Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreussen.  Leipzig, 1900. 71. 
12  Hansisches Urkundenbuch. Bearb. K. Kunze, W. Stein, K. Höhlbaum, H. G. von Rundstedt, Bde. 

I–VIII. Leipzig–Weimar, 1876–1939. (a továbbiakban: HUB), itt: HUB II. Nr. 578. 
13 Liber memoriarum Colmensis civitatis. (Das Kulmer Gerichtsbuch 1330–1430). Bearb. C. A. 

Lückerath, F. Benninghoven, Köln–Weimar–Wien, 1999. (Veröffentlichungen aus den Archiven 
Preussischer Kulturbesitz 44.) Nr. 273. 

14  Uo. Nr. 18, 171, 273. 
15  Harald Witthöft: Zeichen, Verpachung, Mass/Gewicht und Kommunikation im hansischen Handel. 

In. Der Hansische Sonderweg? Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse. Hg. S. 
Jenks, M. North, Köln–Weimar–Wien, 1993. 203–224., itt: 231–233.; Pósán László: A Német 
Lovagrend pénzügypolitikája a kezdetektől a 14. század közepéig. Debrecen, 2000. 240. 

16  J. Sarnowsky: Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens, i. m. 328. 
17  Arthur Semrau: Der Wirtschaftsplan des Ordenshauses Elbing aus dem Jahre 1386. In. Mitteilun-

gen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn 45. (1937) 1–74., itt: 49. 
18  Uo. 31–32, 50–57. 
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malátára, azaz évente átlagosan közel 135 márkát.19 Kulm városának törvényszéki 
könyveinek feljegyzése szerint 1 márka 60 Schilling (solidi) volt, így a nagymesteri 
udvar évente átlagosan 8100 Schillinget költött sörre.20 Egy évszázaddal később – a 
lovagrend elvilágiasodási folyamatának felgyorsulásával is összefüggésben – a 
nagymesteri udvar már jóval nagyobb összeget fordított sör és mézsör vásárlására: 
1501 és 1505 között 612, 799, 631 és 868 márkát.21 A marienburgi Mühlmeister 
1400 táján 200 Schilling értékben szállított a Kellermeisternek malátát,22 a többit 
értékesítette. 1440 körül 6 malom tartozott az ellenőrzése alá, és 5042 Schilling be-
vétele származott csak a maláta eladásából.23 Vásárlás illetve saját előállítás mellett 
a Német Lovagrend cenzus formájában is hozzájuthatott malátához. Tuchel város 
1360. évi kiváltságlevele szerint például a város malomtartási jogot kapott, ami 
után 6 Last rozsot és ugyanennyi malátát kellett fizetnie.24 A belföldi értékesítés 
mellett a maláta fontos exportcikk is volt. 1438/39-ben például a Német Lovagrend 
marienburgi fősáfárának (Großschäffer) megbízásából Jacob Randow lisztet és ma-
látát szállított Bergenbe (Norvégiába).25 1440-ben egy liszttel, malátával, sáfrány-
nyal és borssal megrakott, Norvégiába tartó danzigi hajót raboltak ki a hollandok.26 
A marienburgi Großschäffer és a porosz kereskedők egyaránt gyakran szállítottak 
malátát Skóciába.27 

Az eddig idézett példák azt mutatják, hogy az esetek többségében – a nagy-
mesteri udvar kivételével – a lovagrendi kiadások többnyire nem kész sörre, hanem 
a sörfőzéshez szükséges maláta vagy komló, esetleg méz beszerzésére irányultak, 
mert az egyes rendházak maguk főzték a sört.28 Az 1396. évi inventárium összeírá-
sa szerint például Strasburg komtúrság konventjénél 1800 Scheffel (= 99 000 liter) 
maláta volt raktáron, az 1417. évi leltárjegyzékben pedig 400 Scheffel (= 22 000 li-
ter) komló szerepelt.29 A számadáskönyvek tanúsága szerint 1400-ban a Német 

 
19  J. Sarnowsky: Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens, i. m. 335. 
20  Liber memoriarum Colmensis civitatis, i. m. Nr. 8, 28b, 36, 37, 145, 242, 246, 253, 296, 384b, 

385a, 409. 
21  Lothar Dralle: Die Ausgaben des deutschordenshochmeisters Friedrich von Sachsen (1498–1510). 

Ein Beitrag zur Finanzgeschichte. Zeitschrift für Ostforschung 1981/2. 200. 
22  Das Marienburger Ämterbuch. Hg. W. Ziesemer, Danzig, 1916. (a továbbiakban: MÄB), 93. 
23  Uo. 150–151. 
24  Preußisches Urkundenbuch. Hg. R. Philippi, A. Seraphim, M. Hein, E. Maschke, H. Koeppen, K. 

Conrad, Bde. I.1.–VI.2. Königsberg–Marburg, 1882–1986. (a továbbiakban: PUB) itt: PUB V.2. 
Nr. 946. 

25  HUB VII. Nr. 415. 
26  HUB VII. Nr. 767. 
27  Handelsrechnungen des Deutschen Ordens. Hg. C. Sattler, Leipzig, 1887. (a továbbiakban: SHR), 

20, 23.; Hanseakten aus England. Hg. K. Kunze (Hansische Geschichtsquellen 6.) Halle, 1891.(a 
továbbiakban: HAE), Nr. 329, 334, 353.; HUB VI. Nr. 618. 

28  J. Sarnowsky: Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens, i. m. 333. 
29  H. Plehn: Geschichte des Kreises Strasburg, i. m. 70–71. 
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Lovagrend váraiban, raktáraiban összesen kb. 47 000 Scheffel árpa volt.30 A Rend 
barteni provisora (Pfleger) 1433-ban a sörfőzéshez szükséges árpa beszerzésére 
megbízottakat küldött Königsbergbe, hogy ott vásároljanak.31 Egy 1399. évi elszá-
moláskönyv szerint Memel komtúrjának a marienburgi Großschäffer szállított ke-
nyérgabonát, lisztet és sörfőzéshez árpát.32 Az árpát, mint a sörfőzés alapanyagát, a 
városi polgárok végrendeleteiben vagy vagyonleltáraiban gyakran vagyontárgyként 
tüntették fel. Hins Eykenholt danzigi polgár 1471. évi vagyoni helyzetének szám-
bavételekor például a felsorolt tételek között 45 márka értékben 5 Last árpa is sze-
repelt.33 A malátához hasonlóan az árpa is gyakori porosz exportcikk volt. A 
Német Lovagrend például gyakran szállított sörfőzési céllal Skóciába árpát.34 

A Balti-tenger térségében a kereskedelem után a polgárok jelentősebb vagyona, 
bevételi forrása a sörfőzde volt. 1376-ban például Hamburgban 457 sörfőzde mű-
ködött, melyek hetente átlag 30 Tonne (= 4140 liter), azaz együttesen 215 280 liter 
sört főztek. Egy esztendőben tehát Hamburgban mintegy 98 382 960 liter sör ké-
szült.35 Hogy a sörfőzés mennyire fontos volt Poroszországban is, azt többek között 
a kulmi városi bírósági könyvekben gyakran előforduló sörfőző (braxator), vala-
mint malátakészítő (melczer, malzmeler) foglalkozásokra vonatkozó feljegyzések 
mutatják.36 A középkor végén Königsberg három városában mintegy 250 sörfőző-
ház volt: 120 Königsberg-Altstadtban, 85 Königsberg-Löbenichtben, és 45 Königs-
berg-Kneiphofban.37 1416-ban Danzig-Rechtsstadt 2296 adófizető polgárából 383 
volt sörfőző.38 A 14. század közepén a danzigi sörfőzők már saját vallási korpo-
rációt is alapítottak.39 Társadalmi súlyukat és befolyásukat mutatta, hogy érdekei-
kért még városi megmozdulásokat, lázongásokat is képesek voltak kirobbantani, 
mint például 1378-ban vagy 1416-ban. Az 1416. évi felkelés vezetője, Johann Lupi 
sörfőzőmester vagyonos embernek számított: háza volt a Hundegassén és két 

 
30  Gustav Aubin: Zur Geschichte der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse in Ostpreußen von der 

Gründung des Ordensstaates bis zur Steinschen Reform. Leipzig, 1910. 22–23. 
31  J. Sarnowsky: Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens, i. m. 333. 
32  SHR 60–61. 
33  Henryk Samsonowicz: Untersuchungen über das danziger Bürgerkapital in der zweiten Hälfte des 

15. Jahrhunderts. (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte. VIII.) Weimar, 1969. 41. 
34  HAE Nr. 321, 334, 345. 
35  Christine von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier. Brauwesen und Bierhandel im hansischen 

Verkehrsgebiet. (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte NF. Bd. 51.) Köln–
Weimar–Wien, 2001. 222. 

36  Liber memoriarum Colmensis civitatis, i. m. Nr. 301a, 304a, 309a, 310a, 316a, 322, 327, 332, 
346a, 347a, 369, 387, 396, 398, 402, 404, 413. 

37  Fritz Gause: Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preußen. I. Band. Von der Gründung der 
Stadt bis zum letzten Kurfürsten. Marburg, 1996. 147. 

38  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 126. 
39  Janusz Tandecki: Genossenschaftliche Strukturen in preußischen Hansestädten. In. Genossen-

schaftliche Strukturen in der Hanse. Hg. N. Jörn, D. Kattinger, H. Wernicke (Quellen und Dar-
stellungen zur hansische Geschichte) Köln–Weimar–Wien, 1999. 224–236., itt: 231. 
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főzdéje a Breitgassén.40 A 15. század folyamán Elbing város tanácsában a sörfőzők 
kerültek többségbe. Az elbingi sörfőzők 1479-ben alapított Szent János-testvérisé-
gének tagnyilvántartása szerint 24 taguk városi tanácsosi családba tartozott.41 

Az eladásra szánt sörök magasabb alkoholtartalmú, erősebb italok voltak (s eb-
ből következően tovább eltarthatóak). A forrásokban ezeket általában hordós, míg a 
gyengébb, napi fogyasztásra készítetteket kannás sörnek hívták. A sör erőssége a 
vízhez adott maláta mennyiségétől függött. Braunschweigben például 1 liter sör 
csak 0,4 liter malátát tartalmazott, így erősség szempontjából a Hanza-városok sö-
rei között az utolsó helyek egyikén állt. Az egyes északnémet és porosz városokban 
főzött sörök fajtája sok szempontból különbözött egymástól: milyen volt a víz–ma-
láta aránya, milyen mértékben tettek hozzá komlót, levegőn szárított, vagy pörkölt, 
ún. „vörös” árpából főzték-e, búza-, árpa- vagy zabmalátát használtak-e hozzá, s 
végül, hogy milyen lett az ital alkoholtartalma. Búzasört például a Hanza-térségben 
hosszú ideig egyedül Hamburgban főztek. A 14. századtól kezdtek a sörfőzéshez 
élesztőt használni. A középkorban általában felszíni, azaz ún. felső erjesztésű sö-
röket készítettek, de sok városban volt nyári sörfőzési szünet, ami arra utal, hogy 
alsó erjesztésű főzést is alkalmaztak. Ehhez az erjesztési módhoz ugyanis 4–7 °C 
volt a megfelelő, így a friss, alsó erjesztésű sör főzéséhez csak a hűvösebb évsza-
kok voltak alkalmasak.42 Nürnbergben például csak a Szent Mihály napjától virág-
vasárnapig tartó időszakban volt szabad sört főzni.43 A városi hatóságok szabá-
lyozták és ellenőrizték az értékesítési célú, üzleti érdekű sörfőzést. Az 1394. évi 
königsbergi sörfőzési szabályzat, valamint az 1400-ban született kút- és vízhaszná-
lati rendelkezések tiltották a tárolóedények, hordók, főzőüstök tisztítását a Pregel-
folyónál. Sörfőzéshez és az ahhoz szükséges eszközök tisztításához csak tiszta kút-
vizet lehetett használni.44 A főzőüstök állapotát, a főzött sör minőségét és árát a vá-
rosi tanács ellenőrizte. A főzdékben bármelyik polgár főzhetett eladásra sört, 
ugyanakkor idegen sört értékesítési céllal tilos volt behozni Königsbergbe, így más 
városoktól (mint például Danzig) eltérően az import sör itt nem jelentett konku-
renciát a helyi sörnek, s nem okozott társadalmi feszültségeket.45 A danzigi sörfő-
zők 1378. évi megmozdulásukon például a nagy mennyiségű wismari sör importja 
ellen tiltakoztak.46 A középkori Poroszországban Danzig volt a legjelentősebb sör-
főző város. Az itteni sör fajtáját tekintve „vörös” volt, azaz pirított árpából és sok 
malátával készült, erős, viszonylag magas alkoholtartalmú volt, ezért szállítani, ex-
portálni is lehetett. A folyamatosan növekvő sörfőzés nagy árpakeresletet teremtett. 

 
40  Paul Simon: Geschichte der Stadt Danzig bis 1626. Danzig, 1913. 144–146. 
41  Roman Czaja: Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu. Toruń, 1992. 52–54. 
42  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 168–180. 
43  F. Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság, kapitalizmus, i. m. 247. 
44  F. Gause: Die Geschichte der Stadt Königsberg, i. m. 147. 
45  Alfons Schmidt: Deutsche Biernamen aus Altpreußen. In. Zeitschrift für Volkskunde 47. NF. 9. 

(1938) 164. 
46  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 125. 
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A sörfőzdék tulajdonosai elsősorban a saját földjeiken termelt gabonát használták 
fel, de ez a mennyiség gyakran kevésnek bizonyult, és a szükséges árpát a kereske-
delem révén kellett beszerezni. A virágzó danzigi sörfőzés a Visztula-vidék gabo-
natermelésére épült: a porosz területek mellett a lengyel vidékek termékei is meg-
jelentek a város piacán, ugyanis a Visztulán olcsón lehetett tömegárut szállítani. 
1465-ben vízi úton (azaz a Visztulán) kb. 500 Last árpa érkezett a városba, de ez 
csak kb. harmada-negyede volt az itt főzött sörhöz szükséges mennyiségnek.47  (1 
porosz Last gabona 2162,16 kilogrammot nyomott, így 500 Last 1 081 080 kilo-
grammot, 1081,08 tonnát jelentett.)48 A danzigi sör tehát alapvetően a város kör-
nyékén termelt árpából készült. A sörfőzés nagyságrendje természetesen jelentős 
ingadozást mutatott: amennyiben nagy mértékben megnőtt a kenyérgabona iránti 
kereslet, visszaesett a sörgyártásra fordítható gabonamennyiség. Johann von Posil-
ge krónikájának feljegyzései szerint például Poroszországban a gabonatermést 
1360-ban, 1361-ben, 1362-ben, 1372-ben, 1389-ben és 1391-ben hol a jégverés, 
hol az aszály tette tönkre.49 1411-ben a rágcsálók és kártevők okoztak komoly 
veszteséget, 1412-ben és 1416-ban pedig ismét rossz termésű évek voltak.50 Egész 
Európában az 1437. év jelentette a 15. század legrosszabb gabonatermésű évét, s 
mindenhol jelentősen visszaesett a piacon értékesített gabona mennyisége.51 De 
Poroszországban a következő évben is kevés gabona termett, 1439-ben pedig ko-
moly fagy sújtotta a szántóföldeket.52 A rossz termésű 1430-as évek második felé-
ben a danzigi sörfőzők csak hetente vagy kéthetente egyszer főzhettek sört, gyak-
rabban nem. Egy 1453-ból származó adat szerint azonban jó termésű években 
Danzigban hetente kétszer, háromszor is főztek sört.53 1464–1491 között a danzigi 
kikötőben megháromszorozódott az ide szállított, alapvetően élelmezési célú gabo-
na mennyisége, de a sörfőzésre szolgáló árpa mennyisége (kb. 500 Last) lénye-
gében változatlan maradt.54 Az északnémet és porosz területek sörfőzésének fontos 

 
47  Uo. 193. 
48  Thomas Wolf: Massentransport zur See und die Quantifizierung für die historische Forschung. In. 

Der Hansische Sonderweg? Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse. Hg. S. 
Jenks, M. North, Köln–Weimar–Wien, 1993. 225–234., itt: 233. 

49  Johann von Posilge: Chronica Prussiae. In. Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen 
der preuißschen Vorzeit bis zur Untergang der Ordensherrschaft. Hg. Th. Hirsch, M. Töppen, E. 
Strehlke. Bd. I–V. Leipzig, 1861–1874. (a továbbiakban: SRP) itt: SRP III. 80–82, 91, 158. 170. 

50  Wilhelm Naudé: Die Getreidehandelspolitik der europäischen Staaten vom 13. bis zum 18. 
Jahrhundert als Einleitung in die preußische Getreidehandelspolitik. Berlin, 1896. 258–265. 

51  Wilhelm Abel: Agrarkriesen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungs-
wirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter. Hamburg–Berlin, 1966. 64. 

52  Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Hg. M. Töppen, I–V. 
Leipzig, 1878–1886. (a továbbiakban: ASP) itt: ASP II. Nr. 69, 71. 

53  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 128. 
54  Marian Biskup: Handel wiślany w latach 1454–1466. In. Roczniki Dziejów Społecznych i 

Gospodarczych XIV. (1952) 155–202., itt: 176–178.; Walter Stark: Lübeck und Danzig in der 2. 
Hälfte des 15. Jahrhunderts. (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte 11.) Weimar, 
1973. 91. 
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nyersanyaga volt a komló is, ami az itteni sörök lényeges sajátosságát adta. Aho-
gyan Hamburgnak, Kielnek, Braunschweignek, Lübecknek vagy Rostocknak, úgy 
a porosz városoknak is voltak komlóföldjei. A 15. század elején főleg Danzig, El-
bing és Königsberg környékén folytattak jelentősebb komlótermelést.55 A késő 
középkorban Danzig és Rostock volt a két legnagyobb komlóexportáló kikötőváros 
a Balti-tenger térségében.56 

Az értékesítési célú sörfőzés után a város és a tartományúr felé egyaránt fizetni 
kellett. Az 1435. évi rendi gyűlésen 4 Schillingben szabták meg a minden egyes 
főzés után fizetendő díjat.57 1416-ban a Német Lovagrendnek 1400 márka bevétele 
származott a danzigi sörfőzdékből. Mivel 1 márka = 60 Schilling, az 1400 márká-
nyi (= 84 000 Schilling) bevétel, az akkori 8 Schillingnyi főzési díjakkal számolva, 
10 500 főzésből jött össze. Egy-egy főzés alkalmával mintegy 36,23 Tonne 
(= 4999,74, azaz közel 5000 liter) sört készítettek, így 1416-ban Danzigban 
52 497 270 liter (= 524 972,7 hektoliter) sört főztek.58 A városnak ekkoriban kb. 
24 500 lakosa volt.59 Ha 3 liter/fő/nap sörfogyasztással számolunk, akkor a lakos-
ság éves szükséglete 51 327 500 litert tett ki, azaz a főzött mennyiség lényegében a 
helyi szükségletet fedezte, s 1 169 770 liter (= 11 697,7 hektoliter = 847,6 Tonne) 
maradt volna csak exportra. A danzigi sörkivitelre vonatkozó források azonban el-
lentmondanak ennek, mert a valóságban nem ez volt a helyzet. Saját házában ugyanis 
minden polgár főzhetett sört, s ez általános gyakorlat volt a Hanza-térségben. A 
tipikus északnémet polgári házak úgy épültek, hogy sörfőzésre is alkalmasak legye-
nek. A saját szükségletre készített, alacsonyabb alkoholtartalmú sör tárolására a ház 
alatti hűvös (10–12 °C) pincét használták.60 Természetesen azzal sem számolhatunk, 
hogy a városi lakosság kizárólag a maga főzte sörét fogyasztotta, hiszen nem minden 
városlakó tudta (vagy akarta) ezt megtenni. Nem mindenkinek volt szántóföldje, a 
polgárjoggal nem rendelkezők pedig saját szükségletükre sem főzhettek sört. A 15. 
században a Danzigban főzött sör kb. 25%-át exportálták, a többit helyben 
fogyasztották el. Lübeckben ez az arány 10 : 90, Hamburgban 45 : 55% volt.61  

A sörkereskedelem komoly bevételt eredményezett. Az 1368/69. évi vám-
könyvek tanúsága szerint például Lübeckben csak a sör után 6087 márka vámot fi-
zettek, Hamburgban pedig 62 500 márka értékű sör volt a hajók rakterében.62 A 
sörexport a porosz városok kereskedelmében is fontos szerepet játszott. Az 1436 
 
55  HUB V. Nr. 710. 
56  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 204. 
57  ASP I. Nr. 535. 
58  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 128–129. 
59  Joachim Zdrenka: Główne, Stare i Młode miasto Gdańsk i ich patrycjat w latach 1342–1525. To-

ruń, 1992. 239. 
60  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 181–186. 
61  Uo. 226–231. 
62  Fekete László: A kelet-nyugati kereskedelem, i. m. 475.; Rolf Sprandel: Das hamburger Pfundzoll-

buch von 1418. (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte Nf. 18.) Köln–Wien, 1972. 
57. 
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táján keletkezett angol Libelle of Englyshe Polycy-ban a Flandriába és Angliába 
irányuló porosz kereskedelemről azt jegyezték fel, hogy számos áru mellett sört és 
szalonnát szállítanak.63 Caspar Weinreich krónikás Danzig város történetéről írott 
művében például az 1473. évről azt jegyezte fel, hogy akkor 50 sört szállító hajó 
indult útnak Nyugat-Európába („und war vil Preusch bier mitte geschifft”).64 A po-
rosz sörexport természetesen jóval korábban, már a 14. század folyamán megin-
dult. 1366/67-ben, valamint 1370/71-ben Johann von Beke danzigi polgár összesen 
21 Tonne (= 2898 liter) sört szállított Brügge-be. Az 1378. évi danzigi iparos meg-
mozdulás vezetője, Hermann von Ruden a bostoni és brügge-i vámjegyzékek 
tanúsága szerint jelentős sörexportáló volt.65 1395 szeptemberében Hermann von der 
Halle Danzigból számos áru között 4 Last sört is szállított Stockholmba.66 Ugyan-
ebben az évben a Hanza stockholmi érdekeltségeinek porosz származású kormány-
zója Danzigból rendelt magának sört.67 1401-ben Gödeke Michael porosz kereskedő 
Hulkja 7 Last 4 Tonne sört vitt Lübeckbe.68 Egy 1430-ból származó levél tanúsága 
szerint Poroszországból Németalföldre, Seeland tartományba is exportáltak sört: Jo-
hann Drosdow Danzigból Vere-be írt egy kereskedőnek, aki 168 márkával tartozott 
neki a szállított sörért.69 1451-ben egy danzigi hajó lisztet, sört, komlót, hagymát, 
lenvásznat, szerszámokat és páclevet szállított Svédországba.70 1490 és 1492 között 
Danzig kikötőjéből 103,75 Last sört exportáltak Hollandiába és a Hanza-városokba.71  

Poroszország azonban nem csak exportált, hanem importált is sört. 1400 táján 1 
Tonne (= 138 liter) importsör után 15% volt a haszon.72 De nem mindegyik porosz 
városba lehetett bevinni külföldi sört: Königsbergben és Thornban például tilos 
volt import sört értékesíteni.73 A külföldről behozott sör ugyanis gyakran nem 
kívánatos vetélytársa lett a helyben főzöttnek. A danzigi sörfőzők 1378. évi 

 
63  The Libelle of Englyshe Polycye. A Poem on the Use of Sea-Power 1436. Ed. G. F. Warner, 

Oxford, 1926. 16–17.; Stuart Jenks: England, die Hanse und Preußen. Handel und Diplomatie 
1377–1474. (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, NF. 48.) I–III., Köln–Wien, 
1992. itt: I. 1–2, 4.; Jürgen Sarnowsky: Die Entwicklung des Handels der preußischen Hansestädte 
im 15. Jahrhundert. In. Die preußischen Hansestädte und ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum 
des Mittelalters. Hg. Z. H. Nowak, Toruń, 1998. 51. 

64  Caspar Weinreich: Danziger Chronik, SRP IV. 736. 
65  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 130–131. 
66  Hanserecesse, 1. Abt., Die Recesse und andere Akten der hansetage von 1256–1430. Bearb. K. 

Koppmann, Bde. III–VIII. Leipzig, 1875–1897. (a továbbiakban: HR(1)), itt: HR(1) IV. Nr. 294.  
67  Hans Hübner: Danzigs Handelsbeziehungen zu Schweden. In. Danzigs Handel in Vergangenheit 

und Gegenwart. Hg. H. Bauer, W. Mullak, Danzig, 1925. 23–37., itt: 28. 
68  HR(1) V. 31. 
69  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 131. 
70  HUB VIII. Nr. 133. 
71  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 131. 
72  Werner Böhnke: Der Binnenhandel des Deutschen Ordens in Preussen und seine Beziehung zum 

Aussenhandel um 1400. In. Hansische Geschichtsblätter 80. (1962) 26–96., itt: 55. 
73  A. Schmidt: Deutsche Biernamen, i. m. 164.; J. Sarnowsky: Die Entwicklung des Handels der 

preußischen Hansestädte, i. m. 64. 
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lázongása például a nagy mennyiségű wismari sör importja miatt robbant ki.74 Te-
kintettel a porosz gazdasági érdekekre és a társadalmi nyugalomra, ha jelentősebb 
méreteket öltött a sörimport, a Német Lovagrend, mint tartományúr, kereskedelmi 
tilalmakat rendelt el. 1390-ben Konrad von Wallenrode nagykomtúr például levél-
ben tájékoztatta Bréma város tanácsát, hogy a nagymester megtiltotta Poroszor-
szágba a sörbehozatalt.75 A brémai sörkivitel már a 13. század közepén egészen 
Flandriáig, Dániáig és Norvégiáig kiterjedet. Bréma város sörfőzése mintegy négy-
szerese volt saját szükségleteinek. Wismar sörgyártásában még ennél is nagyobb,  
7 : 1 arány érvényesült az összes főzés és a saját szükséglet között.76 1435 júliu-
sában Paul von Rußdorf nagymester azt írta Wismanak és Hamburgnak, hogy a 
jövőben tilos lesz Poroszországba sört importálni.77 Ezt megelőzően pedig a Német 
Lovagrend is gyakran vásárolt wismari sört, melyből 1400-ban 1 Tonne ára 15 Scot 
(= 37,5 Schilling) volt.78 Ugyanekkor 1 Tonne helyi főzésű sörért 27,3 Schillinget 
kellett fizetni.79 Összehasonlításképpen: a 14/15. század fordulóján egy tehénért 24 
Scotot (= 1 márkát = 60 Schillinget), egy disznóért 8 Scotot (= 20 Schillinget), egy 
igáslóért pedig 48 Scotot kértek.80  

A Poroszországban főzött sör jelentős részét helyben értékesítették és fogyasz-
tották. A kocsmák, fogadók kiváltságleveleiben mindenhol szerepelt a sörárusítás 
joga.81 A kocsmáknak alapvetően két nagy csoportja volt: a sörfőzési joggal ren-
delkezők és az azzal nem rendelkezők csoportja. Ez utóbbiak csak városi vagy 
lovagrendi főzdékből származó sört értékesíthettek.82 A christburgi komtúrságból 
származó ún. „Adósságkönyv” (Pfenninschuldbuch) például Tiefensee falu kocs-
mája esetében elbingi sört említett, az itteni kocsmáros tehát nem rendelkezett sör-
főzési joggal, ivójában csak Elbing városában készített sört forgalmazhatott. 
tarthatott viszont egy bárkát, amellyel Elbingből ő maga szállíthatta a sört, azaz 
nem kellett fizetnie a fuvarozásért.83 Hasonló volt a helyzet Dollstädt kocsmáját 

 
74  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 125. 
75  HUB IV. Nr. 1039. 
76  Ch. von Blanckenburg: Die Hanse und ihr Bier, i. m. 224–227. 
77  J. Sarnowsky: Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens, i. m. 40. 
78  W. Böhnke: Der Binnenhandel des Deutschen Ordens, i. m. 53.; Bernhard Jähnig: Zur Wirt-

schaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen vornehmlich vom 13. bis zum frühen 15. Jahr-
hundert. In. Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter. Hg. U. Arnold, 
Marburg, 1989. (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 38.), 142. 

79  Rolf Sprandel: Das hamburger Pfundzollbuch von 1418. (Quellen und Darstellungen zur hansi-
schen Geschichte NF. 18.) Köln–Wien, 1972. 56. 

80  W. Böhnke: Der Binnenhandel des Deutschen Ordens... i. m. 52. 
81  Vö. pl. PUB IV. Nr. 21, 33, 37, 39, 42, 44, 57.; PUB V. Nr. 57.; PUB VI.2. Nr. 520, 693, 710, 726, 

799. 
82  Pósán László: Iparosok és egyéb foglalkozású rétegek a Német Lovagrend falvaiban. In. Történeti 

tanulmányok XIV. Szerk. Velkey Ferenc, Debrecen, 2006. 37–50., itt: 38. 
83  Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg. Hg. H. Wunder, Berlin, 1969. (a továbbiakban: 

PSB), itt: PSB 42a. 
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illetően is.84 Ha egy kocsmárosnak sörfőzési joga volt, akkor ebből következően 
ipari tevékenységet is folytatott, míg ennek hiányában csak italkiméréssel fog-
lalkozott, azaz vendéglátói szolgáltatást nyújtott. Baumgarth és Hohendorf falvak 
kocsmárosai például a 14. század végétől maguk főzhették a sört.85 A Német 
Lovagrend danzigi rendháza melletti kocsmában szintén lehetett eladási céllal sört 
főzni.86 Altstadt falu kocsmárosa, egy bizonyos Tycze már 1312-ben olyan jogot 
kapott, hogy a sörfőzéshez szükséges malátát is maga készíthette. (A malátafőzésre 
vonatkozó engedménnyel párhuzamosan viszont a Német Lovagrend a duplájára 
emelte a kocsma után fizetendő cenzus mértékét.)87 1346-ban Alexander von 
Kornre elbingi komtúr Jungfer kocsmárosának különleges faizási jogot adott, mert 
a kocsmához tartozó sörfőzdéhez igen sok tűzifára volt szükség.88 A kocsmárosok, 
fogadósok a sör mellett – szokásosan – egyéb árukat, főleg sót, heringet, húst, 
kenyeret, posztót és fűszereket is értékesíthettek, azaz helyi kiskereskedelmet 
folytathattak.89 Az italkimérés, valamint az egyéb fogyasztási cikkek forgalmazása 
jövedelmező tevékenység volt, s még városi polgárok is szívesen fektették pén-
züket vidéki kocsmába. 1316-ban például Gollub komtúrja egy bizonyos Péternek 
eladta a Német Lovagrend ottani kocsmáját.90 Egy 1342. február 10-én kelt oklevél 
tanúsága szerint Johann Wreker königsbergi polgár Medenau faluban vásárolt 
kocsmát.91 A kocsmák után fizetett cenzus mértéke is arról árulkodik, hogy a sör-
árusítás komoly haszonnal járt. Az esetek többségében egy-egy falusi kocsma éves 
cenzusa 1,5–2,5 márka volt. Ez kb. egy igásló értékével egyezett meg.92 Össze-
hasonlításképpen: egy német paraszti telepes 1 Hufe (= 16,8 hektár)93 föld után 
általában évi 0,5–2 márka cenzust fizetett. 
 
 
 

 
84  Heide Wunder: Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg. Hamburg, 1968. 68. 
85 PSB 46b. (1395) és 94a. (1398) 
86  PUB V.2. Nr. 584. 
87  H. Wunder: Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte, i. m. 68. 
88  PUB IV. Nr. 57. 
89  Vö. pl. PUB II. Nr. 387, 458, 584; PUB III, 2. Nr. 427; PUB IV. Nr. 57; PUB V. Nr. 57; PUB 

VI,2. Nr. 584. 
90  PUB II. Nr. 148. 
91  PUB III. Nr. 433. 
92  W. Böhnke: Der Binnenhandel, i. m. 52. 
93  Walter Kuhn: Flämische und fränkische Hufe als Leitformen der mittelalterlichen Ostsiedlung. In. 

Uő: Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung. Köln–Wien, 1973. 1–51., 
itt: 12.; Pósán László: A paraszti birtokok mérete és szolgáltatási kötelezettségei a középkori 
Poroszországban. Agrártörténeti Szemle 2004–2005/1–4. (46. évf.) 25–49., itt: 29. 
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15. SZÁZADI OLASZ JELENTÉS  
ERDÉLY ÁSVÁNYI KINCSEIRŐL* 

 
   
 
 
A Magyarországon tartózkodó külföldi követek beszámolóikban gyakran részletes 
tudósítást készítettek Magyarországról. Hiányosságok és tévedések ellenére 
információik nélkülözhetetlen forrását képezik a kutatásnak, hisz nem csupán arról 
szerzünk tudomást, hogy milyen, számunkra többnyire alig ellenőrizhető módon 
beszerzett értesülések jutottak el a Budán tartózkodó külföldiekhez, hanem azt is 
megtudjuk, hogy mit tartottak feljegyzésre érdemesnek.1 A jelentések többek között 
hírt adnak az ország ásványairól is, így a só- és fémbányászatról. Eme beszámolók 
között jól ismert a kutatók előtt az a dátum és szerző nélküli jelentés, ami a 18. 
század végén olaszul is és latinul is napvilágot látott, s amit a kutatás Landus pápai 
nunciusnak tulajdonít, és 1462-re illetve 1462/63-ra keltez.2 A kutatók ezt a két 
kiadást lapozzák fel ma is.  

Nyolc variánsával számolhatunk. A 18. század végi olasz nyelvű kiadás (apró 
eltérésekkel) a milánói Ambrosiana könyvtárban őrzött 16. század végére keltez-

 
*  Kora-újkori (így 18. századi) források, kutatási eredmények olykor hasznos fogódzót nyújtanak a 

középkor kutatói számára. A kutatást a T043750. sz. OTKA pályázat támogatta. 
1  E. Kovács Péter: A leggazdagabb magyarok 1472-ben. Egy követjelentés és a valóság. Századok, 

139 (2005) 421–428.; Csukovits Enikő: Késő-középkori leírások Erdély-képe. Erdélyi Múzeum, 67 
(2005) 86–104. (továbbiakban Csukovits 2005.); Csukovits Enikő: Források, műfajok, 
lehetőségek: a középkori Magyarország kép elemei. Korall, 38, 10 (2009) December. 5–29.  

2  Géza Érszegi: Relatio de statu Hungariae. In. Repertorium Fontium Historiae medii aevi primum ab 
Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et 
auctum. IX. Petrus – Reynerus. Romae, 2003. 486–487.; Magyarország történeti kronológiája. I. A 
kezdetektől 1526-ig. Szerk. Solymosi László, Bp., 1981. 281.; Pach Zsigmond Pál: Hogyan lett a 
harmincadvámból huszad? Történelmi Szemle, 37 (1995) 257–276. 257.; Gábor Mihály Tóth: Trivul-
ziana Cod. N. 1458: a New Testimony of the „Landus Report”. Verbum. Analecta Neolatina, Tom. 
X. Fasc. 1. Junius 2008. 139–158. 148. (a továbbiakban Tóth 2008.); Olasz változat: Johann Christian 
Engel: Geschichte des Ungarischen Reiches und seiner Nebenländer. I–III. Halle, 1797–1801. (a 
továbbiakban Engel 1798.) II. 6–17. (a kiadó 1480-ra datálta); latin szöveg (1463-as dátummal): 
Martinus Georgius Kovachich: Scriptores rerum Hungaricarum minores… I–II. Budae, 1798. 13–
32.(a továbbiakban Kovachich 1798.); a jelentést kivonatosan magyarul közölte: Szamota István: 
Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten, 1054–1717. Bp., 1891. 498–504. (a 
továbbiakban Szamota 1891.); További kutatást igényelne, hogy vajon bizonyosan Landus érseknek 
tulajdonítható-e a beszámoló, hisz erre egyetlen ismert szövegváltozatban sincs utalás. 
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hető másolatot tartalmazza.3 Egy másolatot Giovanni Tiepolo (1571–1631) velen-
cei patriarcha iratai között (más 16–17. századi dokumentumokkal együtt) a 
velencei Correr könyvtár őriz, amely kisebb eltéréseket leszámítva azonos az 
Ambrosianaban őrzött kéziratokkal.4 

Egy újabb olasz nyelvű változatot a milánói Trivulziana könyvtára rejt. Írása 
alapján a 15. század végére (esetleg a 16. század elejére) tehető. Eme változatnak 
az az érdekessége, hogy a Mátyás kori szöveget a másoló kiegészítette a magyaror-
szági társadalomról szóló rövid áttekintéssel, az 1490–1491 időszak magyarországi 
kivonatos eseménytörténetével illetve a Jagelló házról szóló információkkal. A ki-
egészítések 1493 októberében vagy novemberében készülhettek, így a szöveg má-
solására is ezidőtájt kerülhetett sor.5 Több ponton (pl. Mátyás bevételei között) más 
információkat találunk benne, mint a 16. század végére datálható másolatokban. 
Kisebb eltéréseket leszámítva a Trivulzianaban fellelhető változat megfelel a ve-
lencei Marciana könyvtár egyik kolligátumában fennmaradt beszámolónak. Írás-
képe alapján a 16. század elején (esetleg az előző évszázad legvégén) másolták. A 
szöveget megőrző kötet hajdan Marino Sanuto tulajdonát képezte, s ezért nem 
elképzelhetetlen, hogy ő Velencében jutott hozzá.6  

 
3  A Biblioteca Ambrosiana (a továbbiakban BA) két kolligátumában olvasható a szöveg (S 86 sup. 

184r–195r. az R 94 sup. 297r-305v. tisztázatának tekinthető – Adolfo Rivolta: Catalogo dei Codici 
Pinelliani dell` Ambrosiana. Milano, 1933. 71–74, 160–162.). Mind a két kötet kéziratai a 16. század 
neves könyv- és kéziratgyűjtőjének, Gian Vincenzo Pinellinek a tulajdonában voltak, aki egyébként a 
Velencéhez tartozó Pádovában élt. (Vö.: Adolfo Rivolta: Un grande bibliofilo del secolo XVI. 
Monza, 1914. passim). Az S. 86. sup. jelzetű kötet számos magyarországi adatot tartalmaz a 15 éves 
háború korából. Mikrofilmen a MTA Könyvtárában olvasható (4567. sz. tekercs – Érszegi Gézának 
köszönöm, hogy felhívta a mikrofilmre a figyelmemet).  

4  Biblioteca del Civico Museo Correr. Mss. Lazzari b. 24. n. 3. Kiadása: M. Marcella Ferraccioli–
Gianfranco Giraudo: Minimalia Hunyadiana. Livres et manuscrits de la Bibliothèque du Museo 
Correr de Venise concernant Jean Hunyadi. I. Giovanni Nicolò Dogliono et Giovanni Tiepolo. In. 
Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time. In Memoriam Zsigmond Jakó. Ed. Ana 
Dumitran, Loránd Mádly, Alexandru Simon. Cluj–Napoca, 2009. 76–84. (a továbbiakban Fer-
raccioli–Giraudo 2009.); Ők a Marcianaban őrzött kézirattal (tévesen) teljesen azonosnak tekin-
tették a szöveget, s így a forrást 15. század végi velencei követi jelentésnek tartották (uo. 73–74.).  

5  Tóth 2008. passim. Tóth Gábor érdeme a kézirat felfedezése. Véleménye szerint az 1490–1491. 
évek eseményeiről a szerző másodkézből szerzett tudomást.  

6  Biblioteca Marciana (a továbbiakban BM) Ms. IT. VI. 276 (8398. sz.). 96r–109v.; Pietro Zor-
zanello: Catalogo dei Manoscritti italiani della Biblioteca Nazionale Marciano di Venezia. 
Firenze, 1950. (Inventari del manoscritti delle biblioteche d` Italia LXXVII.) 100–101. A könyv 
két szövegét maga Sanuto jegyezte le. Mircse János az itt található jelentés változatból csupán a 
földrajzi részt publikálta, tehát kiadása csonka lett. Ő a forrást Mátyás udvarában tartózkodó 
velencei követnek tulajdonította, noha a könyvtár kódexében erre vonatkozó információ nem 
található. Modenai és velencei követek jelentése Magyarország földrajzi és culturai állapotáról a 
XV. és XVI. században. Bp., 1881. 29–34. (a továbbiakban Modena és velencei).  
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Egy újabb olasz nyelvű változatot a Vatikáni könyvtár őrzött meg a számunkra. 
A kicsiny kódex hajdan az urbinói hercegek tulajdonában volt.7 Írásképe alapján ez 
a másolat látszik a legkorábbinak.8 

Az olasz nyelvű változatok mellett egy latin nyelvű variánssal is rendelkezünk, 
ami az Ambrosianaban őrzött olasz szöveggel azonos.9 

Három csoportba oszthatjuk a szövegeket. Az egyik csoportot a Vatikánban őr-
zött kézirat képezi, a másikat a Trivulzianaban és a Marcianaban fellelhető változa-
tok alkotják, míg a harmadik csoportba a 16. század végére datálható kéziratok (s a 
két 18. század végi kiadás) sorolható. Legbővebb a Marcianaban és Trivulzianaban 
található szöveg.10  

Az ún. Landus jelentésnek mind az országot leíró fejezetében mind pedig a Má-
tyás bevételeit ismertető részében olvashatunk a magyar királyság ásványi kincsei-
ről. A szövegek az ország leghasznosabb és legfontosabb részének tekintették 
Erdélyt, részletesen szóltak népeiről, városairól, az itteni állattartásról, az ország-
rész gazdagságáról. A tény arra utal, hogy a jelentés készítője avagy informátorai 
jól ismerték ezt a területet. Megtudjuk, hogy sót bányásztak itt (amiből 80–100 ezer 
forint a király bevétele), továbbá számos arany-, ezüst-, ólom-, réz-, kéneső (hi-
gany)-, vas- és acélbánya (!) található ezen a tájon.11 

Más földrajzi áttekintések szerzőinek a figyelmét is felkeltette az arany, ezüst, 
réz, ólom, vas és só. Joggal, hisz a tartományban valóban megtalálhatók ezek az 
ásványok, bányászták őket. Ugyanakkor a leírások többségében csupán a legfonto-
sabbakról, aranyról, ezüstről és sóról olvashatunk.12  

Más áttekintésekkel szemben az ún. Landus jelentés változatai különösen gaz-
dag és értékes információkat tartalmaznak az erdélyi sóbányászatról és a királyi só-
 
 7  Bibliotheca Apostolica Vaticana (a továbbiakban BAV) Urb. Lat. 728. 29r–37r.; Vö.: Cosimus 

Stornajolo: Codices Urbinates latini. Romae. I–III. 1902–1912. (Bibliothecae Apostolicae Vati-
canae codices manu scripti recensiti) III. 283–285. A kódex nagy valószínűséggel az 1632-ben 
készült leltár egyik tételével azonosítható (Maria Moranti–Luigi Moranti: Il trasferimento dei 
„Codices Urbinates” alla Biblioteca Vaticana. Urbino, 1981. 151, 441.).  

 8  Köszönöm Érszegi Gézának, hogy a kódexek írását megvizsgálta. A vatikáni (urbinói) változat 
szerkezete eltér az eddig ismertet variánsoktól, ugyanis az országleírást nem az 1382–1462/63 
közötti politikai események ismertetése követi, hanem a Mátyás jövedelmeiről szóló rész, majd 
csak ezután olvashatunk a Nagy Lajos halálától kezdődő eseményekről. A szöveg azonban az 
1459. év történéseinél abbamarad. Ez a változat Mátyás jövedelmei kapcsán olyan információkat 
is tartalmaz, amelyek a többi variáns adataitól eltérnek.; Vö.: István Draskóczy: Einkünfte von 
König Matthias am Anfang der 1460er Jahre. (sajtó alatt).  

 9  Kovachich 1798. 13–32. Ő Engellel szemben a neveket precízebben írta át. Sajnos a kiadás 
eredetéről eddig semmit sem lehetett kideríteni.  

10  A változatokkal más helyütt részletesebben szeretnék foglalkozni. 
11  A vatikáni változatban például sono molte minere d`oro, argento, rame, piombo, argento vivo, 

ferro et azaio olvasható (31v.). A velencei kézirat másolója a minere szó helyét kihagyta (98r.). 
12  Csukovits 2005. passim. Sebastiano Compagni Geografia-ja (16. század eleje) majdnem olyan 

részletes (arany, ezüst, higany, réz, ólom, vas és só), mint a Landus jelentés. Florio Bánfi: „Imago 
Hungariae” nella cartografia italiana del Rinascimento. Roma, 1947. 59. Mircse által közölt egyik 16. 
századi jelentés aranyról, ezüstről, ólomról, rézről, sóról, ónról számolt be. Modenai és velencei 35. 
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monopóliumról. A figyelem érthető, hisz a korona legjelentősebb bevételi forrá-
sáról van szó. 

A jelentés szerzője szerint a sóból származik az uralkodó legtöbb bevétele, ami 
80–100 ezer forintot tett ki, hol több, hol kevesebb, de általában 100 ezer forintra 
lehet becsülni. A szövegváltozatok szerint Erdély némely hegyeiből bányászták ki 
ezt az ásványt, még pedig nagy darabokban, amelyek márványnak tűnnek.13 Eme 
tömböket négyszögletes darabokra vágták (vö. vatikáni változat). A kockákat a 
királyság némely helyeire, provinciáiba vitték, ahol eladták. A környék lakói ide 
jöttek azért, hogy az ellátásukat biztosítsák. Azokat a helyeket, amelyeken a sót 
árusították, királyi kamaráknak nevezték.14 

Magyarországon a só bányászata és kereskedelme legkésőbb a 14. század elejétől 
uralkodói monopólium lett, és királyi sóhivatalokban (kamaráknak nevezték őket) 
szabott áron lehetett ehhez a cikkhez hozzájutni.15 Eme terméket Máramarosban, 
Erdélyben bányászták, a magánkézben lévő Sóvárott sófőzés folyt. A legfontosabb 
erdélyi királyi bányák Désaknán, Székaknán, Kolozsaknán, Tordán és Vízaknán 
találhatók. A szövegeknek azt a véleményét, hogy Mátyásnak évente 80–100 ezer 
forintja (inkább 100 ezer) származott a sómonopóliumból, a kutatás elfogadta.16 Nem 
véletlen, hogy Mátyás király támogatta a bányavárosokat.17 

 
13  Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum decades. I–IV. Ed. I. Fógel, B. Iványi, L. Juhász, 

Lipsiae, 1936–1951. I. 9. Máramarosról írja Bonfini: ubi sal marmoris instar effoditur. 
14  BM Ms IT VI. 276. 106v: La principal intrada de dito Re sie la utilita del sale, el qual sale se 

cava de algune montagne, sono in Transilvana, che sono quaxi in forma de preda, che par 
marmoro, e fasene pezi a modo de quareli de peso de 10 in 12 libre el pezo, li quali sali li 
mandano in alguni logi del regno in algune provincie, dove dito sale vien venduto, che i populi 
circumstanti vano a diti logi, dove dito sale se vende, ha fornirse, e chiamasse li logi, dove 
vendese dito sale, camere del sale regale, como per comparatione dixemo la camera del sal de 
Padua o de Verona. El trato del qual sale perviene ala corona, e cavasse de dito sale lano da 80 
M in 100 M ducati, e piu e meno secondo li tempi occore, ma zeneralmente se po reputar al Re 
pervegnia dita quantita de ducati 100 M. BAV Urb. lat. 728. 33v-34r: La principal intrata del 
regno si e il sale, il qual se cava alcune montaghie in Transilvania in pezi grandi, che pareno 
marmoro de peso de tre cantara, et fassino di poi pezi piccoli a modo de quatrelli de peso de X in 
XII libre l uno, et mandasi in alcune provincie del regno, dove li populi circumstanti si vanno a 
fornire, et chiamasi li luochi, dove ditte sale se vende, camere de sale regale, trasse de utilita l 
anno C M ducati in circa. 

15  András Kubinyi: Königliches Salzmonopol und die Städte des Königreichs Ungarn im Mittelalter. 
In. Stadt und Salz. Hrsg. Wilhelm Rausch, Linz/Donau, 1988. (Beiträge zur Geschichte der Städte 
Mitteleuropas, X) 213–232. (a továbbiakban Kubinyi 2008.) 

16  Kubinyi András: A Mátyás-kori államszervezet. In. Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király 
halálának ötszázadik évfordulójára. Szerk. Rázsó Gyula, V. Molnár László, Bp., 1990. 105.; 
Modena és velencei 32.: tévesen 50 ezer olvasható. 

17  Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–VII. Hrsg. Franz Zimmermann, 
Carl Werner, Gustav Gündisch etc. Hermannstadt – Bukarest, 1892–1991. (a továbbiakban UB.) VI. 
3498, 3555, 3851, VII. 3985, 4268, 4270. sz., Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) A 
57. Libri regii III. 58–74.(CD); 1467 októberében Mátyás tartalmilag átírta és megerősítette 
Vízakna V. Istvántól kapott kiváltságait, valamint a helység adómentességéről szóló saját oklevelét 
(UB. VI. 3364, 3554. sz.). Az okmány eddig csupán 19. századi másolatokból volt ismeretes. Ezért 
valamint tartalma alapján Jakó Zsigmond arra gyanakodott, hogy hamisítványról van szó, amit 
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A jelentés szövegeiből többé-kevésbé hitelesen bontakozik ki a korabeli bá-
nyászat illetve a királyi kamarai szervezet képe.  

Erdélyben eleinte a felszíni vagy ahhoz közeli rétegeket bányászták le. Érthető 
ez az eljárás, hisz az ásvány több helyütt a felszínre búvik ki.18 A késő középkor 
leírásaiban olvashatunk sós hegyekről, amelyekben jó minőségű, igen fehér az 
ásvány.19 Ugyan még a 15. században sem hagyhattak fel végleg a felszín közelé-
ben fekvő rétegek lefejtésével, de a termelés a fejlett királyi bányavárosokban a 
föld mélyében lévő aknákban folyt.20  

A felszínen 2–3 függőleges járatot (toroknak nevezték) vájtak. Az egyiken a gé-
pely kötelét eresztették le (ezzel vonták a felszínre a sót, követ, földet, vizet), a 

                                                                                                                            
1558 és 1587 között készíthettek (Jakó Zsigmond: Vízakna hamisított okleveleiről. In. In honorem 
Gernot Nussbächer. Ed. Daniel Nazare, Ruxandra Nazare etc. Braşov, 2004. 190–191, 196.). Az 
okmány azonban középkori dokumentumban is fennmaradt. II. Ulászlónak a vízaknai sóbányászat 
viszonyait szabályozó hiteles rendelkezésével együtt az oklevelet 1519-ben írta át II. Lajos király 
(1491). Ezt 1528-ban I. Ferdinánd erősítette meg. Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Hofkam-
merarchiv. Handschriften. Nr. 373. fol. 62r-63r. (16. század közepi egyszerű másolat), MOL A 57. 
Libri regii I. 151–152. (CD) 

18  Ez a körülmény is magyarázza, hogy a 18. században Székelyföldön nyíltszíni fejtés folyt. A 
sótömzsről lehordták a néhány arasznyi földréteget, s legfeljebb 5 öl (9,5 m) mélyre mentek le. 
Gépelyre nem volt szükség. Johann Ehrenreich Fichtel: Beytrag zur Mineralgeschichte von Sieben-
bürgen II. Die Geschichte des Steinsalzes und der Steingruben im Groβfürstenthum Siebenbürgen. 
Nürnberg, 1780. (a továbbiakban Fichtel 1780.) 121.  

19  Csukovits 2005. 93–98. Massaro 1520-ban így fogalmazott: Et prima si trovano montagne de sale 
bianchissimo, et si come le altre montagne souo de solido saxo, cosi queste tutte de solido sale. Quel 
sale se mangia per tutti questi regni, et schiopa nel fuoco, ne si dilegna ne l` acqua se non e 
minutissimante pesto et mancinato, il finissimo zucaro superando de bianchezza. Diosco appellat 
salem metallicum seu fossilem. (Wenzel Gusztáv: Marino Sanuto világkrónikájának Magyarországot 
illető tudósításai. Magyar Történeti Tár, 1878. 169.). Három évvel később azt írta, hogy Hanno etiam 
monti assai de sale bianchissimi et salgemma… (uo. 292.).; Vö.: Benisch Arthur: Marino Sanuto 
„Diarii”-jének magyar művelődéstörténeti vonatkozásai. Bp., 1903. 29–30, 100. 

20  Zsigmond király 1435-ben szabályozta a máramarosi kamara viszonyait. Ebből kiderül, hogy új 
bánya nyitásakor a bányászok egész addig, amíg naponta 1000 kockát tudnak ott vágni avagy 10 
bányász kényelmesen dolgozhat, 13 dénárt kaptak száz kockáért. Azoknak az embereknek, akik a 
kerekeket kezelik, amelyekkel a bányákból a földet, a vizet húzzák ki, napi 10 dénár járt. Oklevélben 
olvasunk faggyúról is, ami a világítást szolgálta (DF. 219979.). A máramarosiak 1498. esztendei 
szabályzata szintén mélyművelésre utal (Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Levéltárban. 1300–1525. Összegyűjtötte, átírta: Balogh István. Szerk. Érszegi Géza. A szerkesztő 
munkatársa: Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2000. 158–162.). 1528-ban a Fuggerek vették át az erdélyi 
sóbányákat. Faktoruk, Hans Dernschwam által készített leírásból derül ki, hogy Tordán a nagyobbik 
bánya 70 öl (141,51 m), a kisebbik pedig 30 öl (60,65 m) mély. Egy harmadik bányában 18 öl (36,39 
m) mélységben vizesedés miatt maradt abba a kitermelés (Hans Dernschwam: Erdély, Beszterce-
bánya, törökországi útinapló. Közreadja Tardy Lajos. Bp., 1984. 84. – a továbbiakban Dernschwam 
1984.). A szerző selmeci ölt használt, aminek a nagysága 2,021595 m (Bogdán István: 
Magyarországi hossz- és földmértékek a 16. század közepéig. Bp., 1978. 101.). Az 1435. esztendei 
szabályzat kerekei mögött nem nehéz a gépelyt (lójárgányt) felfedeznünk, amit még a 19. században 
is használtak. A 18. századi erdélyi sóbányászatról szóló alapos leírásban olvasható, hogy Tordán egy 
1763-ban megszüntetett, 78 öl (148 m) mély bánya gépely házának a tetőgombjára az 1364-es 
évszám volt vésve (ekkor Erdélyben bécsi ölben számoltak). Ennek alapján a szerző úgy vélte, hogy 
az aknát legalább 400 éve használták. Fichtel 1780. 91. 
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másikon bányászok jártak lajtorján, míg a harmadikat (ha volt) általában szellőzésre 
használták. Midőn a járatok elérték a sóréteget, kezdődött el a harang alakú tér 
kialakítása. A tulajdonképpeni bányászat a bányatér aljában, a talpon folyt.  

Az az eljárás, hogy előbb nagyobb darabokat fejtettek le a bányászok, amelye-
ket kisebb, általában többé-kevésbé négyszögű kockákra vágták, a koraújkorban (s 
még a 19. században is) általánosnak mondható. A bányászok a bánya magasabb 
nyitási végétől kezdve a sótalpon réseket vágtak, amivel meghatározott nagyságú 
darabokra (padokra, tulkókra) osztották a sótalpat. A padokat ékkel választották el 
a talptól, és ezután meghatározott nagyságú kisebb darabokra (alaksó) vágták őket. 
A munkálatok során törmelék s sópor (millye) keletkezett. A földes illetve piszkos 
darabokat (miként sokszor a törmeléket) elvben félredobták, az elhagyott bányába 
vetették. Gyakran fordult az is elő, hogy nem törvényes nagyságú, formájú darab 
került ki a sóvágó keze alól. A bányászat legnagyobb ellensége a víz volt, ami 
végül a művelés felhagyására kényszerített.21 

A Landus jelentés híradását korabeli forrásokkal is alá lehet támasztani. A fran-
cia lovag, Bertrandon de la Brocquière 1433-ból való leírása szerint Magyarorszá-
gon a sóból egész sziklákat ásnak ki, aztán egy lábnyi hosszú négyszögletes dara-
bokra vágják őket. A francia lovag kocsin látta a kockákat. Eszerint 30–32 cen-
timéter hosszú darabokat kell magunk elé képzelnünk (szélességet, vastagságot 
nem tudjuk meg a híradásból).22  

1453/54 táján Eizinger Ulrik felbecsülte a királyi jövedelmeket. Ebben meg-
emlékezett a sóbányászatról is. Innen tudjuk, hogy a bányákban már ekkor sem 
egyforma méretű darabokat vágtak, hol túl nagyot, hol túl kicsit, hol szabályosat. 
Szerinte a sót in gleicher gröss müste hawen und schroten, vagyis egyforma nagyra 
kellene vágni és darabolni. A fordulat mögött szintén a fentebb már leírt módszert 
sejthetjük.23 

A Landus jelentés különböző változataiból a sókockák nagyságára következtet-
hetünk. A nagyobb darab méretét a vatikáni változat tartotta fenn. Eszerint 3 can-
taro volt. A kisebb négyszögletes kockák nagyságát a három korabeli vagy közel-
 
21  Dernschwam 1984. 84–93.; Fichtel 1780. 94–120.; Iványi Béla: Két középkori sóbánya-statutum. 

Századok 45 (1911) passim; Volker Wollmann: Steinsalzbergbau in Siebenbürgen und im süd-
lichen Karpatenraum. Der Anschnitt, 47 (1995) 138–142.; A magyar bányászat évezredes története 
I. Szerk. dr. Faller Béla, dr. Kun Béla, dr. Zsámboki László. Bp., 1997. 47–55.; Glück László: A 
máramarosi sókamara igazgatása és gazdálkodása a szepesi kamara fennhatósága idején (1600–
1604, 1614–1615). Revista Arhivei Maramureşene, anul II. nr. 2. (2009) 37–39. 

22  Szamota 1891. 94–95. Franciaországban a királyi láb 324,683 mm (Jean-Claude Hocquet: La mét-
rologie historique. Paris, 1995. 45.) A megadott méret feltehetően a hosszúságára utal. Ha minden 
oldala egyforma, úgy kb. 72–73 kg lenne. Valószínűleg a hosszához mérten vékonyabb s keskenyebb 
lehetett a kocka. A Jagelló-korban Tordán a kocsisó 17,5 fontot (8,5938 kg), Désen 19 fontot (9,3304 
kg), Vízaknán pedig 22 fontot (10,8036 kg) nyomott. Draskóczy István: Erdély sótermelése az 1520–
1522 közötti időszakban. In. Magyarság és Európa. Tegnap és ma. Szerk. Orosz István, Mazsu János, 
Pallai László, Pósán László, Debrecen, 2006. 56. (a továbbiakban Draskóczy 2006.) 

23  János Bak: Monarchie im Wellental: Materielle Grundlagen des ungarischen Königtums im fünf-
zehnten Jahrhundert. In. Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich. Hrsg. 
Reinhard Schneider. Sigmaringen, 1987. (Vortäge und Forschungen, 32.) 381.  
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korú változatban fedezhetjük fel. Egyöntetűen 10–12 fontnyi nagyságot olvasha-
tunk bennük.24 Így a nagyobb darab legalább 100 kg körülire tehető, míg a kisebbik 
kockák 3–5 kg körüli súlyt nyomhattak.25 Nem képzelhetünk magunk elé szabá-
lyos, egyenlő oldalú kockát.26  

A leírás képet ad a kamarákról. A szövegek fordulatából (alcuni/alguni) arra kö-
vetkeztethetünk, hogy az 1460-as évek elején nem minden helységben illetve nem 
minden megyében (provincia) működött királyi sóhivatal, vagyis a kamarai szervezet 
nem tudta behálózni az ország területét, noha a nagyobb kamarák körzetében kisebb 
fiókkamarák is működtek.27 Tudjuk, midőn az uralkodó sót adományozott valakinek, s 

 
24  Nem lehetetlen, hogy a cantaro illetve a font esetében olasz súlyegységre kell gondolnunk. Az 

antik római font 327,45 grammot, a középkori római pedig 331,16 grammot nyomott. A cantaro-t 
ismerték a Mediterrán világban. Rómában 33,16 kg-ot tett ki (antik római mértékkel 32,75 kg), 
eszerint a só súlya 98,25–99,48 kg lenne (kisebb kockáé 3,3–4 kg). Firenzében egyébként a 
súlyosabbik fontból egy cantaro 50,93 kg-nak felelt meg.; Vö.: Hans-Joachim von Alberti: Mass 
und Gewicht. Berlin, 1957. 403–404. Velencében 301,28 és 477,08 grammos font is létezett. Itt 3 
cantaro 90,38 illetve 143,12 kg, egy-egy sókocka 3–4,77 kg illetve 3,62–5,7 kg lenne (Jean-Claude 
Hocquet: Métrologie du sel et histoire comparée en Mediterranée. Annales, 29 (1974) 393–424. 
399, 418–423.). Magyar fontban 100 font = 49,11 kg, 200 font = 98,22 kg, míg 300 font = 147,33 
kg, 10 font = 4,91 kg, 12 font = 5,9 kg. Velencei és a magyar mértékek szerint számolt ered-
mények között tehát nincs nagy távolság. A magyar (budai) font 0,4911 kg-os súlyára: Hóman 
Bálint: Magyar pénztörténet. Bp., 1916. 115, 122. A 16. század végére datálható változatok 
híradása a 100–200 fontról elírás lehet. 

25  1435/36-ban Debrecenbe 441 szekéren 187800 sókockát hoztak, vagyis egy szállító alkalmatosságra 
426 darab esett (a szóródás 286–550). Feltűnő, hogy 1528/29-es dési adatok egybevágnak ezzel az 
eredménnyel. Itt ekkor 25 járműre 10 933 darab sót raktak, vagyis átlagosan 437-t (a szóródás 233–
533). Draskóczy István: Szempontok az erdélyi sóbányászat 15–16. századi történetéhez. In. 
Studia professoris – professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. 
Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva, Bp., 2005. 116. A szekerek 15–17 méter-
mázsás szállító kapacitása mellett egy kocka 4 kg körüli súlyt nyomhatott. Az érték a Jagelló kori 
hajósóval rokonítható. Ennek súlya Tordán 5,5 fontot (2,7 kg), Vízaknán pedig 10 fontot (4,9108 kg) 
tett ki. Draskóczy 2006. 56.  

26  Dernschwam 1984. 91. A 16. század végén a kockák szintén négyszögletesek voltak, ám hosszúkásak. 
Gépellyel vitték fel a mélységből. Giacomo Bascapé: Le relazioni fra l ̉ Italia e la Transilvania nel 
secolo XVI. Note e documenti. Roma, 1931. 169. A kocka súlya a század első felében változott. 

27  Kubinyi 1988. 229. A provincia olaszul meghatározott, a többitől nevében is elkülönülő területet 
jelent, amely több lakott centrumot foglal magában (Grande dizionario della lingua italiana. Red. 
Salvatore Batteglia. I–XXI. Torino, 1961–2002, Supplemento. Torino, 2004. XIV. 737–739.). 
Forrásunk a provincia alatt nem tartományt, hanem valamilyen kisebb közigazgatási egységet értett. 
Így a cigányok és a filiszteusok külön provinicában (in povincia separata) laknak, amiképpen a 
kunoknak, franciáknak saját provinciája van. A szerbek és a szlavóniaiak a török elől Magyarországra 
menekültek, s a többitől elkülönített provinicában (egy változatban többes számot látunk) laknak. Az 
oszmánok Belgrád kivételével a szerb királyság egészét, és a szerbiai provinciákat foglalták el. A 
magyar országgyűlésen az egyházi és világi bárók gyűlnek össze, meg a nemesek a királyság 
provinciáiból (zentilhomeni e provincie del regno/ egy változatban: sindici di provincie e cita) – pl. 
BM Ms. IT. VI. 276. 97v., 103v., 107v. illetve BAV Urb. Lat. 728. 31v., 34v. A provincia tehát nem 
tartományt, hanem kisebb egységet, kerületet és főként megyét jelölt.  
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engedélyezte az árusítását, kikötötte, hogy a kamarák székhelyén ezt nem lehet megtenni. 
Természetesen uralkodói engedély birtokában erre lehetőség volt.28 

Az is kiderül a szövegekből, hogy a helységek körüli lakosok keresik fel a ka-
marákat. Arra vonatkozóan, hogy mekkora területről járhatott a lakosság a kamarai 
székhelyekre, oklevelek nyújtanak némi támpontot. 1517-ben nagy mennyiségű sót 
loptak el Erdélyből, amit II. Lajos király még az ország nyugati vidékein is kereste-
tett. Győri, soproni, székesfehérvári, vasvári, tapolcai, pozsonyi, nagyszombati ka-
marák és fiókjaik tisztjeit utasította, hogy ha a kamarahelyek körüli két mérföldes 
körzetben megtalálják, foglalják le.29 Van olyan 16. század közepéről származó 
híradásunk, amely szerint II. Lajos idején a kassai körzet nagysága 3 mérföldet tett 
volna ki, s ennek határain belül idegen sót nem lehetett áruba bocsátani.30 A két 
mérföld egy rasttal azonos, ami nem ismeretlen a hazai joggyakorlatban. A körzet 
(kb. 16–19 km) megfelelt a városok szűkebb piackörzetének, amelynek határain 
belül élők úgy utazhattak a központi helyre, hogy még aznap haza is juthattak.31 
Ugyanakkor valószínűleg az egyes körzetek nem lehettek egyformák. Megeshetett, 
hogy egy-egy királyi sóraktárat távolabbról szintén felkerestek.32 

A körzetek saját határokkal rendelkezhettek. 1481-ben Mátyás megengedte, 
hogy Szlavóniában bárki eladhassa azt a kősót, amelyekhez a kamaráknál vagy más 
módon hozzájutott, ám az uralkodó azt a megkötést tette, hogy csak a kamarahe-
lyeken kívül vagy a kamarák cursus-án kívül tehetik meg. Az adatból arra követ-
keztethetünk, hogy a kamarahely kifejezés alatt a sómonopólium érdekei szem-
pontjából nem csupán a hivatalnak helyet adó települést értették, hanem tágabb ér-
telemben esetenként a hozzá tartozó mintegy 2 (esetleg 3) mérföldnyi körzetet is.33 
 
28  Dl. 13562, 30808. 1478-ban Mátyás a budai bortized bérleti díjának felét, 500 forintot, sóban adta 

ki, amit a veszprémi püspök extra camerarum loca bárhol eladhatott (Mályusz Elemér regesztája a 
Budapesti Történeti Múzeumban – Veszprémi kápt. magán lt. Dec. Budenses 20.). Az adatért 
Spekner Enikőnek tartozom köszönettel.  

29  Házi Jenő: Sopron város története. I. rész 1–7, II. rész 1–6. Sopron, 1921–1943. I/6. 347.  
30  MOL. E. 554. Fol. Lat. 973/I. 46. illetve Fol. Lat. 973/II. 1–6. A jelentést megfogalmazó 

Scheutzlich (Sayczlich) Mátyás édesapja, János az 1510-es évek második felében valóban 
irányította a kassai sóhivatalt (pl. Eperjes szabad királyi város levéltára I. rész 1245–1526. Írta és 
összeállította: Dr. Iványi Béla. Szeged, 1932. 1126, 1128, 1139, 1150, 1151, 1156, 1159, 1195. 
sz.). Azokat, akik nem akarták magukat az árumegállító jognak alávetni és elkerülték a várost, 
Kassa a 16. század elején a három mérföldnyi körzeten belül tartóztatta fel (Bártfa szabad királyi 
város levéltára, 1319–1526. Összeállította: Iványi Béla. I. Bp., 1910., II. Kézirat, ELTE Történeti 
Könyvtár. II. 3186. sz.).  

31  Kubinyi András: A magyarországi városhálózat 14–15. századi fejlődésének néhány kérdése. 
Tanulmányok Budapest múltjából 19 (1972) 13–47. 42, 45–46. Így érthető, hogy 1498-ban a győri 
kamarás emberei Pannonhalmán (kb. 15 km Győrtől) vásárán kutattak idegen só után (Horváth 
Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei, 1328–1525. Győr, 2005. 110. sz.).  

32  A 16. század elején pl. a hunyadi uradalom Tordán, Vízaknán vett sót. Iosif Pataki: Domeniul 
Hunedoara la începutul secolului al 16-lea. Bucureşti, 1973. 12, 28, 30, 34, 40. 

33  Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae I. Edidit Joannes Kukuljević aliter Bassani de Sacchi. 
Zagrabiae, 1861. 220–221.: universos illos sales, quos ipsi de quibuscumque cameris salium 
nostrorum vel alias qualitercumque gratia questus aut alia de causa levaverint vel levassent, extra 



15. SZÁZADI OLASZ JELENTÉS ERDÉLY ÁSVÁNYI KINCSEIRŐL 

 

57 

Érdemes megjegyezni, hogy a két egymással összetartozó szövegváltozatunk 
(Trivulziana és a Marciana kéziratai) szerzője úgy akarta érthetőbbé tenni a magyar 
királyi sókamarák elnevezést, hogy mintegy a padovai illetve veronai sókamarához 
hasonlította őket (como per comparatione dixemo la camera del sal de Padua o de 
Verona). Megjegyzése alighanem azok számára világította meg a magyar szerve-
zetet, akik a velencei viszonyokban járatosak voltak. Velencében ugyanis szintén 
sómonopólium érvényesült. 

A Velencei köztársaságban a 12. században adóztatták meg a só kereskedelmét, 
ekkor fejlődött ki az állam kereskedelmi monopóliuma. A 13. században Észak-
Itália több városában (amelyeket Velence utóbb meghódított) hasonló rendszer 
alakult ki. A 15. század közepén és második felében a Velencében működő sóhiva-
tal felügyelte mind a Chioggiából, mind pedig a távolabbról, Dalmáciából avagy a 
Mediterrán térség más helyeiről származó só kereskedelmét. A Velencéhez tartozó 
Chioggia, Cervia, Piran, Capo d̉ Istria, Pago, Pola, Korfu stb. tengerparti lepárlói-
ból csak azt a részt lehetett – magas vám mellett – külföldre vinni, amire az állam 
nem tartott igényt. 

Korszakunkban a köztársaság a nagyobb településeken (így a Terrafermán fekvő 
Pádovában és Veronában) a monopólium működtetését kétévente bérbe adta. A ter-
méket előre megállapított áron (ebben benne volt a sót terhelő adó is) Chioggián az 
ottani sókamaránál kellett beszerezni. A bérlő Veronán, Pádovában stb. ingyen meg-
kapta a kamara raktárát, fizetés ellenében átvette az elődjétől megmaradt készletet. 
Kötelezettséget vállalt arra, hogy meghatározott sómennyiséget a Velencében megál-
lapított áron fog eladni. A bérlő hatásköre nem csupán a városra, hanem a hozzá tar-
tozó contadora is kiterjedt. Az ár egyrészt igazodott a helyi viszonyokhoz (tehát te-
lepülések szerint változott), másrészt attól függött, hogy nagy fogyasztók (pl. pékek, 
tímárok stb.) vették meg nagy tételben vagy pedig magán személyek egyszerre kis 
mennyiségben. Hozzá lehet ehhez még azt is tenni, hogy más összeget fizettek a vá-
rosiak s más összeget a contado lakói, akiket családjuk létszáma, állatállományuk 
nagysága arányában köteleztek arra, hogy meghatározott mennyiséget vásároljanak. 
A bérlő természetesen küzdött a csempészek ellen. Munkáját rendszeresen ellenőriz-
ték, s a két év leteltével elszámolást kellett készítenie.34 A Terraferma nagyobb hely-
ségeiben működött a sóhivataltól független pénzügyi szervezet, amit camaranak 
neveztek, ahová a helyi adók és illetékek folytak be. A bérlő azonban a bérleti díjat 
                                                                                                                            

loca seu cursus camerarum nostrarum, ubique libere vendicioni exponere valeant atque possint. A 
cursus szó jelentéseire vö.: A magyarországi középkori latinság szótára. I–V. Kiadásra 
előkészítette Boronkai Iván, Szovák Kornél. Bp., 1987–1999. II. 455–456. 

34  Jean-Claude Hocquet: Le sel et la fortune de Venise. I–II. Lille, 1979. I. 331–342., II. 190–220.; Jean-
Claude Hocquet: La divisione delle entrate e i profitti della gabella del sale a Venezia nel XVI. secolo. 
In. Sale e Saline nell` Adriatico (sec. XV–XX.). A cura di Antonio di Vittorio. Napoli, 1980. 103–108.; 
Jean-Claude Hocquet: Handel, Steuer(system) und Verbrauch in Verona vom 13. bis zum 16. 
Jahrhundert. In: Stadt und Salz. Hrsg. Wilhelm Rausch. Linz/Donau, 1988. (Beiträge zur Geschichte 
der Städte Mitteleuropas, X) 32–38.; Jean-Claude Hocquet: Contribution à l ̉ histoire de l ̉admi-
nistartion financière de Venise au Moyen Âge. Studi Veneziani 29 (1995) 59–85. 
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illetve egyéb pénzeket a velencei sóhivatalhoz küldte el. 1464-ben a köztársaság 
összbevételeinek 15%-a (nettó 165 ezer dukát) származott a sóból.35  

Az adriai köztársaságban az elosztás rendszere bonyolultabb volt, mint Magyaror-
szágon, s nem volt olyan terület, ahová a hivatal hatásköre ne terjedt volna ki. Mivel 
nálunk a termelést is az uralkodó tartotta a kezében, ezért a termék a királyé volt, 
miközben Velencében papíron a cikk nem lett az államé. Nálunk a kamarákat több-
nyire tisztségviselők irányították. A velencei rendszer abban hasonlított a magyarhoz, 
hogy a nagyobb városokban sóhivatalok működtek, amelyek hatásköre – miként 
nálunk – a környező vidékre is kiterjedt. A helyi kamarások feladatköre hasonlított 
egymásra mind a két országban. A magyar királyokhoz hasonlóan a velencei állam 
szintén monopolárat szabott meg. Velencében a sót fogyasztási adó is terhelte.  

A só mellett érdemes az olasz szövegekben olvasható azaio (azzale, azale) 
szóra felfigyelnünk, ami az olasz acciaio=acél szóval azonosítható, s aminek latin 
nyelvi megfelelője acciarium, acianum, azanum, azzaium, azale, azzale.36 Az a 
körülmény, hogy valaki acélbányákról ad hírt, első pillanatra meglepőnek tűnik, 
hisz az acél egyértelműen vasból készült kohászati termék, ám a magyarországi 
forrásokban más alkalommal is találkozunk velük.37 Ennek az lehet az oka, hogy a 
korszakban úgy vélték, az érc minősége szabja meg azt, hogy melyikből sikerül 
acélt előállítani.38 Úgy tűnik tehát, hogy forrásunknak az acélra vonatkoztatható 
megjegyzése nem állt ellentétben a magyarországi gyakorlattal, és arra mutat, hogy 
az eredeti változat szerzőjének az informátora valamennyit értett a hazai bányászati 

 
35  Michael Knapton: I rapporti fiscali tra Venezia e la Terraferma: il caso Padovano nel secondo 400. 

Archivio Veneto 112 (1981) 20 skk.  
36  Du Cange: Glossarium mediae et infinae Latinitatis. I–X. Niost, 1883–1887. I. 43, 504, 506. 

Ferraccioli–Giraudo 2009. 74. szerint a velencei dialektusban nevezték így az acélt.; Vö.: Carlo 
Battisli– Giovanni Alessio: Dizionario etimologico italiano. Red. Emilio de Felice. I–V. Firenze, 
1950–1957. I. 26. 

37  1435-ben Zsigmond király megerősítette Igló kiváltságait, hogy lakói annál jobban és ügyesebben 
művelhessék montana argenti, mercari (sic!), cupri, calibis et ferri. Így a nyilvános mérleg 
állításának a jogát is megerősítette, hogy cuprum, plumbum, calibem et ferrum in predictis mon-
tanis proveniendum, ceram quoque ac sepum et alias res venales … mérhessék. Domanovszky 
Sándor: A szepesi városok árumegállító-joga. Bp., 1922. 212–213. Az 1525. esztendei rákosi 
országgyűlés cikkelyei között olvassuk: proventus de fodinis auri, argenti, cupri, ferri, calibis, 
plumbi et aliorum metallorum (Szabó Dezső: A magyar országgyűlések II. Lajos korában. Bp., 
1909. 262.). Iglói, gölnicbányai, dobsinai példát hoz Heckenast Gusztáv: A magyarországi 
vaskohászat története a feudalizmus korában a 13. századtól a 18. századig. Bp., 1991. 58. (to-
vábbiakban Heckenast 1991.); 18. századi vélemény arról, hogy az acélérc kémiai és kohá-
szati/bányászati szempontból a vasérc ásvány fajtája: Johann Anton Scopoli: Einleitung zur 
Kentnis und Gebrauch der Fossilien für die Studierenden. Riga–Mietau, 1769. 127–128.  

38  A mangán tartalmú ércekből (pl. stájer, lombardiai) kemény fém állítható elő.; Vö.: Rolf Sprandel: 
Das Eisengewerbe im Mittelalter. Stuttgart, 1968. 24, 232–237.; Heckenast 1991. 58. A kiváló 16. 
századi szakember, Georgius Agricola világosan látta, hogy acél (acies) vasból állítható elő 
(Georgius Agricola: De natura fossilium libri X. 1546. Die Mineralien. Übersetzt. Georg Fran-
stadt, Hans Prescher. Berlin, 1958. 226.).  
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szokáshoz.39 Így, ha feltevésünk helytálló, az olasz szöveg színesíti a korabeli er-
délyi bányaművelésre vonatkozó ismereteinket.40 

A Landus jelentés híradása Erdély ásványi kincseiről, a magyarországi sómono-
póliumról elfogadható. Arra mutat, hogy szerző hazai informátorai valamilyen 
mértékű, többé-kevésbé megbízható ismerettel rendelkeztek erről a tartományról, 
bányászatáról. Felvethető, hogy olyan hazánkban élő olaszoktól hallott róluk, akik 
ismerték Erdélyt, a királyság pénzügyeit, értettek a sóbányászathoz és -kereske-
delemhez. Érdemes megjegyezni, hogy a 15. század első felében sok olasz tevé-
kenykedett a hazai sókamaráknál.41 
 
 
 
 

 
39  Erdély gazdag lelőhelyein találkozunk mangántartalmú vasérccel. Torockó vidékén néhol magas 

az ércben a mangán. Hunyadban, Szepes-Gömörben ezzel szemben kisebb ennek az ásványnak az 
aránya. Papp Károly: A magyar birodalom vasérc- és kőszénbányászata. Bp., 1916. 67–81, 358–
365, 378–419. A korabeli erdélyi vasbányászatról áttekintést ad: Heckenast 1991. 52–55, 114–
115.; Vö.: Paulinyi Oszkár: A kézműves vasipar állapota és terjedése a Kárpát-medencében 1500–
1650 között. In. Paulinyi Oszkár: Gazdag föld – szegény ország. Tanulmányok a magyarországi 
bányaművelés múltjából. Szerk. Buza János, Draskóczy István. Bp., 2005. 229–265. A torockói 
vasból készült acélt a 18. században keményebbnek tartották, mint amit Hunyad megyében állí-
tottak elő. Joannes Fridvaldszky: Dissertatio de natura ferri et ferrariis R. Hungariae ac Transil-
vaniae. Claudiopoli, 1766. (nincs oldalszámozás) 

40  A 18. század végén publikált latin nyelvű változatban fodina… cyanei-t olvasunk (Kovachich 1798. 
17.). A görög eredetű latin cyaneus szó sötétkéket, a cyanea/cyanus pedig lazúrkövet jelent. Felmerül 
az azurittal, kék fluorittal és zafírral való azonosítás lehetősége is. Agricola 1958. 322.; Idősebb 
Plinius: Természetrajz (XXXIII-XXXVII). Az ásványokról és a művészetekről. Ford. Darab Ágnes, 
Gesztelyi Tamás. Bp., 2001. 365. 

41  Draskóczy István: Olaszok a 15. századi Erdélyben. In: Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. 
életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. Draskóczy István. Bp., 1994. 125–
135. Felmerül az azurittal, kék fluorittal és zafírral való azonosítás lehetősége is. Du Cange II. 685, 
V. 49., Agricola 1958. 322.; Idősebb Plinius: Természetrajz (XXXIII–XXXVII). Az ásványokról és a 
művészetekről. Ford. Darab Ágnes, Gesztelyi Tamás. Bp., 2001. 365. 
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MÁTYÁS KIRÁLY  
ÉS A MAGYARORSZÁGI FŐPAPOK 

 
 
 
 
A kutatás, még ha új utakra téved is, az elődök nyomdokain halad. Ez az írás sem 
születhetett volna meg a nagy elődök, Fraknói Vilmos, Mályusz Elemér, Fügedi 
Erik és mindenekelőtt Kubinyi András munkássága nélkül.1 

Kolozsvár és Bécs. Hunyadi Mátyás 1443. február 23-án a zömmel magyarok és 
szászok lakta erdélyi városban született, és az általa meghódított császári székvá-
rosban 1490. április 6-án magyar és cseh királyként fejezte be életét. Mindössze 47 
évet élt, de ebből 32 esztendőt uralkodóként. A szűkre szabott, ám nagy ívű 
életpálya során kincstári, kancelláriai, bírósági reformot valósított meg. Állandó 
hadsereget alkalmazott. Törökök, németek, csehek, lengyelek és a moldvai vajda 
ellen hadakozott, területeket hódított meg. Híres könyvtárat alapított. A Bibliotheca 
Corviniana mintegy 2000–2500 kötetből állt. A kortárs találmányt, a könyvnyom-
tatást a propaganda eszközeként is felhasználta. Uralkodása alatt – főpapjainak is 
köszönhetően – a Kárpát-medencében kiteljesedett a humanizmus, és Itálián kívül 
elsőként teret nyert a reneszánsz művészet.2 

Hunyadi Mátyás elődeihez hasonlóan kormányzása során a főpapokra, bárókra 
és szükség esetén a nemesekre támaszkodott. A legfőbb kormányzati intézményt, a 
királyi tanácsot a főpapok és a bárók (praelati et barones) alkották, az ország-
gyűlésen pedig rajtuk kívül a nemesek is részt vettek. A mintegy negyven bárói 
család politikai szerepét hatalmas váruradalmaik biztosították.3 Befolyásukat 

 
1  A témához alapvető mű: Kubinyi András: Mátyás király és a magyar püspökök. In. Scripta manent. 

Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. Draskóczy 
István, Bp., 1994. 147–164. Újabb kiadása Kubinyi András: Főpapok, egyházi intézmények és 
vallásosság a középkori Magyarországon. Bp., 1999. (METEM Könyvek 22) 69–86. Munkájában 
Kubinyi András használta és javította a Fügedi Erik úttörő munkájának függelékében közzétett 
adattárat. Fügedi Erik: A XV. századi magyar püspökök. Történelmi Szemle, 8 (1965) 486–491. A 
tanulmány angol változatából és új kiadásából hiányzik az adattár.; Uő: Hungarian Bishops in the 
Fifteenth Century. In. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricarum. 11. Bp., 1965. 375–391; 
Uő: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Bp., 1981. 89–113. 

2  Összefoglalóan lásd Kubinyi András: Mátyás király. Bp., 2001. Angol változata: Uő: Matthias rex. 
Bp., 2008. 

3  Kubinyi András: Bárók a királyi tanácsban Mátyás és II. Ulászló idejében. Századok, 122 (1988) 
148–152.; Uő: A magyar országgyűlések tárgyalási rendje 1445–1526. Jogtörténeti Szemle, 2006. 
2. sz. 3–11.; Uő: Társadalom és rendiség a késő-középkorban különös tekintettel az egyházi személyek 



SOLYMOSI LÁSZLÓ 

 

62 

növelte, hogy a familiaritás révén a nemesség jelentős része is hozzájuk kötődött.4 
A főpapok helyzete egészen más volt. Ennek sajátosságát Mátyás király a Várdai 
István bíborosi kinevezését kérő levelében 1465-ben így fogalmazta meg: „E 
királyság főpapjai lelki ügyekben a vallás elöljárói és igazgatói, világi ügyekben 
azonban ők alkotják a közhatalom alapjának legnagyobb részét.”5 

A magyar egyházszervezet a 13. század közepétől kezdve egészen 1777-ig 14 
egyházmegyéből állt.6 Az esztergomi és a kalocsai egyházmegyét érsek, a többit 
pedig püspök kormányozta. Az egyetemes egyház magyarországi részegyházának a 
feje kezdettől fogva az esztergomi prímás érsek volt. A 14 főpap az ország birtok-
állományának mintegy 5 százalékát és a várak mintegy 10 százalékát birtokolta, 
összesen 36 vár és 3 kastély volt a tulajdonukban.7 A földbirtokból származó 
jövedelmüknél jóval jelentősebb volt a tizedbevétel, amely döntően a gabonafélék-
ből és a borból származott.8 

A főpapok jövedelme jelentősen különbözött egymástól. Egyfelől eltérő birtok-
állomány fölött rendelkeztek, másfelől az egyházmegyék kiterjedése, természeti 
adottságai is igen változatosak voltak, márpedig a tizedbevételt döntően ezek 
határozták meg. A bevételek nagyságát, a főpapok jövedelmi hierarchiáját az 1498. 
évi 20. törvénycikk pontosabban érzékelteti, mint a különféle becslések.9 A 
nevezetes törvénycikk megszabta, hány lovas katonát kell kiállítania a főpapok-

                                                                                                                            
politikai lehetőségeire. In. Memoriae tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik szü-
letésnapjára. Szerk. Füzes Ádám–Legeza László. (a továbbaikban Memoriae tradere) Bp.. 2006. 
189–206. 

 4  Kubinyi András: A Szapolyaiak és familiárisaik (szervitoraik). In. Tanulmányok Szapolyai Já-
nosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk. Bessenyei József–Horváth Zita–Tóth Péter, Miskolc, 
2004. (Studia Miskolcinensia 5) 169–194. 

 5  „Prelati regni huius in rebus spiritualibus presides ac directores religionis sunt, in temporalibus 
vero maxima pars roboris et firmamenti publici”. Mátyás király levelei. Külügyi osztály. Szerk. 
Fraknói Vilmos, I–II. Bp., 1893–1895. (a továbbiakban MKL) I. 92. Idézi Kubinyi: Főpapok, 
egyházi intézmények és vallásosság. 69, 87. Fordítása Kubinyi Andrástól származik. – Fraknói 
forrásközlésének új kiadása: Mátyás király levelei. Mathiae Corvini Hungariae regis epistolae 
exterae. Fraknói Vilmos munkáját sajtó alá rendezte és az utószót írta Mayer Gyula. Bp., 2008. 
Mátyás itt kiadott leveleiből 92 magyar fordításban is elérhető. Mátyás király levelei. 1461–1490. 
(a továbbiakban Mátyás király levelei) Válogatta, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket 
írta V. Kovács Sándor. Fordította Ballér Piroska. (Magyar Levelestár.) Bp., 1986.  

 6  Solymosi László: Érseki és püspöki oklevelek 1250 előtt. In. Uő: Írásbeliség és társadalom az 
Árpád-korban. Diplomatikai és pecséttani tanulmányok. Bp., 2006. 170, 251.; Mályusz Elemér: 
Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 1971. 180–181.; E. Kovács Péter: A 
leggazdagabb magyarok 1472-ben. Századok, 139 (2005) 425–428. 

 7  Engel Pál: Szent István birodalma. Bp., 2001. 276.; Kubinyi: Főpapok, egyházi intézmények és 
vallásosság. 69, 87, 219–220. 

 8  Holub József: Egy dunántúli egyházi nagybirtok élete a középkor végén. Pannonia, 7 (1941–1942) 
302.; Fügedi: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. 123, 147.; Kubinyi: Főpapok, egyházi 
intézmények. 88. 

 9  Fügedi: A XV. századi magyar püspökök. 483–484.; Mályusz: Egyházi társadalom. 180–181. E. 
Kovács: A leggazdagabb magyarok. 425–426.; Kubinyi: Társadalom és rendiség. 190–191. 
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nak.10 Eszerint mozgósítás idején az esztergomi érsek és az egri püspök egyenként 
két bandériumot, vagyis 800 lovast, a kalocsai érsek, az erdélyi, pécsi, váradi és a 
zágrábi püspök fejenként 400, a győri, a váci és a veszprémi püspök egyenként 
200, a csanádi főpap 100, a nyitrai és a szerémi püspök pedig 50–50 lovast volt 
köteles kiállítani. A 14. főpap, a boszniai püspök nem szerepel a felsorolásban, 
mert a török pusztításai miatt jövedelme nem volt elégséges a legkisebb kontingens 
kiállításához sem. A főpapoktól megkövetelt 11 bandérium, azaz 4400 fős lovas-
sereg költségei jelentős összeget tettek ki. A lovas katona egyhavi zsoldja ugyanis 
3 aranyforint volt.11 Ennyiből egy hónapig meg tudott élni, és még a lovait is 
eltartotta belőle. Viszonyításképpen egy ökör ára 2 és 5 forint között mozgott.12 

A főpapok földesurak és zászlósurak voltak. Ennyiben hasonlítottak a mágná-
sokhoz. Ugyanakkor lényegesen különböztek tőlük. Mindenekelőtt tanult emberek 
voltak. Anyanyelvükön kívül latinul is tudtak, azaz a liturgia, az irodalom, a tudo-
mány és a nemzetközi érintkezés nyelvét is ismerték. Jelentős részük a hazai isko-
lázás után külföldön gyarapította tudását. Itáliában, Bécsben vagy Krakkóban járt 
egyetemre, korszerű műveltségre tett szert, kapcsolatokat épített ki, és egy részük 
nemcsak szélesebb látókörrel, hanem egyetemi fokozattal a tarsolyában tért haza. 
Döntően egyházjogból szereztek fokozatot, mert annak gyakorlati haszna volt, az 
egyházi bíráskodásban arra volt szükség. Ezen túlmenően a főpapok helyzetét kettős 
kötődésük is sajátossá tette. Egyfelől a római pápa irányította egyetemes egyház – és 
egyben a magyar részegyház – főpapjai, másfelől a magyar király alattvalói voltak.  

A transzcendens küldetéssel, saját nyelvvel, jogrendszerrel és bíráskodással ren-
delkező, nemzetek feletti – szupranacionális – intézmény és a magyar uralkodó 
érdekei nem feltétlenül voltak azonosak. Az ellentétek a főpapi kinevezésekben 
kulminálódtak. A probléma lényege egyszerűen megfogalmazható. Kinek van meg-
határozó szerepe a főpap személyének kiválasztásában? A pápának vagy a királynak? 
A kérdés azért is fontos volt, mert a kinevezés a főpap haláláig szólt. Rendkívül 
ritkán fordult elő, hogy egy főpapot egyházi bírósági eljárás során megfosztottak 
hivatalától. A valamilyen okból nem megfelelő személytől elvileg áthelyezéssel 
lehetett megválni. Az áthelyezés azonban többnyire nem ezt a célt, hanem a főpap 
megjutalmazását szolgálta. Ilyenkor felmentéskéréssel egybekötött választást (postu-
latio) végeztek, amely pápai megerősítés esetén azzal járt, hogy a főpap az egyik 
egyházmegyéből átkerült a másikba, korábbi főpapi székét másikkal cserélte fel. 
Ezáltal rendszerint a korábbinál gazdagabb egyházi javadalomhoz, nagyobb jövede-
lemhez jutott. 

A magyar uralkodó érdekeit Zsigmond magyar és német király a nyugati egy-
házszakadás megszüntetésére összehívott konstanzi zsinaton kívánta biztosítani. 
1417-ben rávette a jelenlevő 21 bíborost, hogy kiadják az ún. konstanzi bullát. 

 
10  Magyar törvénytár. Corpus juris Hungarici. Szerk. Márkus Dezső. I. Bp., 1899. 606. 
11  Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig. A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete. Bp., 

2007. 214–215. 
12  Kubinyi: Mátyás király. 30. 
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Ebben – tekintettel arra, hogy Magyarország a török ellenében a kereszténység vé-
dőbástyája és pajzsa (propugnaculum et clipeus Christianitatis) – a bíborosok meg-
ígérték, gondoskodni fognak arról, hogy a megválasztandó pápa és utódai minden-
kor olyanokat helyezzenek az érseki és püspöki egyházak, valamint a monostorok 
élére, akiknek érdekében a magyar királyok kérvényt (supplicatio) nyújtottak be. 
Továbbá azt is vállalták, hogy az apostoli szék nem avatkozik bele semmiféle ma-
gyarországi és a csatolt országokban levő egyházi javadalmak adományozásába.13 
Noha a bíborosok ígérvénye nem vált valóra, mert egyetlen pápa sem erősítette 
meg az ún. konstanzi bullát, a magyar uralkodók erre építették főkegyúri jogukat. 
Hunyadi János kormányzó 1450-ben már azt írta a pápának, hogy „az összes egy-
házi javadalom adományozása és a róluk való rendelkezés joga emberemlékezet 
óta a korona kiváltsága”.14 Mit jelentett ez a főpapi kinevezések esetében? 

Az érsekek és a püspökök kinevezése három elemet foglalt magában: a megfe-
lelő személy kiválasztását (electio), bemutatását (praesentatio) és megerősítését 
(confirmatio).15 A főkegyúri jog alapján a magyar uralkodó a kiválasztás és a 
bemutatás jogát magának tartotta fenn. Ugyan meghagyta a pápának a megerősítés 
jogát, de lényegében kész helyzet elé állította azzal, hogy a király már a pápai 
megerősítés, a pápának esedékes hűségeskü letétele és az ezt követő püspökszen-
telés előtt átadta jelöltjének a püspökség várait és birtokait. Ezzel az egyházmegye 
kormányzata és a javadalom élvezete ténylegesen a jelölt birtokába került.16 A pápa 
nem akadályozhatta meg a kánonjoggal ellentétes eljárást.17 A király volt birtokon 
belül. A pápa nem tehetett mást: szemet hunyt a szabálytalanság felett, és meg-
erősítette az uralkodó jelöltjét, sőt olykor neki kellett visszakoznia. Klasszikus 
példa erre a horvátországi modrusi püspökség sokat idézett esete.18 

A horvátországi egyházszervezet független volt a magyar részegyháztól, de nem 
volt független a magyar uralkodótól. A magyar király 1102 óta egyben horvát 
király is volt, de a dalmát-horvát egyházszervezet önállósága megmaradt, miként 
erről már a legrégebbi, 12. század végi jövedelemjegyzék tanúskodik.19 Ugyan-
 
13  Mályusz Elemér: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. (Értekezések a történeti tudományok 

köréből. Új sorozat 9.) Bp., 1958. 11–12.; Vö.: Erdő Péter: Egyházjog a középkori Magyarországon. 
Bp., 2001. 200–213. A kérdéskör újabb, átfogó áttekintése: Tusor Péter: Az egyházi javadalmak 
betöltése Magyarországon a XV–XVI. században. In. Memoriae tradere, 357–378. 

14  Vatikáni magyar okirattár. Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. I/6. 
(Mátyás király levelezése a római pápákkal. 1458–1490.) Bp., 1891. XXIV, LXI.; Vö.: Fraknói 
Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig. Bp., 1895. 170–171. 

15  Vö.: Galla Ferenc: Mátyás király és a Szentszék. In. Mátyás király. Emlékkönyv születésének 
ötszáz éves fordulójára. Szerk. Lukinich Imre. I. Bp., [1940.] 112, 166. (36. jegyzet); Tusor: Az 
egyházi javadalmak betöltése. 363. 

16  Fügedi: A XV. századi magyar püspökök. 478.; Kubinyi: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság. 71. 
17  Erdő: Egyházjog. 203–204, 209. 
18  Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-székkel. I–III. 

Bp., 1901–1903. II. 227–229. 
19  Ifj. Barta János–Barta Gábor: III. Béla király jövedelmei. (Megjegyzések középkori uralkodóink 

bevételeiről.) Századok, 127 (1993) 443–444.; Vö.: Vincenzo Guidoto velencei követ 1525 
augusztusában írt jelentésével. Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. 
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akkor a magyar király Horvátország területén is érvényesítette főkegyúri jogát, és-
pedig leggyakrabban a modrusi, knini (tinini) és a zenggi püspökség betöltésénél.20 

A megüresedett modrusi püspöki székbe a pápa 1480-ban Raguzai Kristófot 
nevezte ki, Mátyás király viszont Zárai Antal domonkos szerzetesnek, Beatrix 
királyné gyóntatójának szánta a püspökséget. Mikor tudomást szerzett a pápai 
kinevezésről, erélyesen fellépett főkegyúri joga védelmében. A döntést lényegében 
érvénytelennek tekintette, mert levelében a pápának szabályos módon felterjesztet-
te, megerősítés végett bemutatta választott jelöltjét. A 11. századi két pogánylá-
zadásra gondolva azzal érvelt, hogy a magyarok „készebbek volnának harmadízben 
a katolikus hittől elpártolni és a hitetlenek táborába állani, mint megengedni, hogy 
az ország javadalmait királyi választás és bemutatás mellőzésével (absque elec-
tione et presentatione regum) a Szentszék adományozza”.21 Ellentmondást nem 
tűrő módon hozta a pápa tudomására, hogy „bizonyos lehet afelől, hogy bárki töre-
kedjék annak a szentegyháznak elnyerésére, azt soha nem nyeri el, még ha annak 
az egyháznak főpásztor nélkül kellene is maradnia”.22 Felháborodását egyidejűleg a 
bíborosi kollégiumnak is kifejezte. A bizánci egyházhoz való csatlakozás rémképét 
idézte fel a bíborosokhoz írt levelében, miszerint „a magyar nemzet készebb a 
címerét ékesítő kettős keresztet hármas keresztté átalakítani”, mint megengedni, 
hogy a korona jogához tartozó javadalmakat és főpapi állásokat az apostoli szék 
adományozza.23 Mátyás király fellépését siker koronázta, Zárai Antalt a pápa végül 
kinevezte modrusi püspökké. A magyar királynak nem Raguzai Kristóf személyével 
volt baja, hiszen később támogatta püspöki kinevezését, hanem a király jogának és 
az ország szabadságának sérelmére elkövetett eljárást nem tudta elfogadni.24 

Mátyás király messzemenően érvényesítette főkegyúri jogait, amelyeket még az 
általa meghódított területeken is gyakorolni akart.25 A magyar uralkodónak nem volt 
szüksége arra, hogy konkordátumot kössön a pápával, miként III. Frigyes császár 

                                                                                                                            
(Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in Hungaria religionis illustrantia.) I. (1520–1529.) 
Szerk. Bunyitay V., Rapaics R., Karácsonyi J., Bp., 1902. 213–215. 

20  A horvátországi püspökségek püspökeivel különösebben nem foglalkozunk, mert nem tartoztak a 
magyar részegyház főpapságához. Ezen az sem változtatott, hogy Mátyás király nem egy esetben 
magyar személyt állított a horvátországi püspökségek élére, akik a magyarországi főpapokkal 
együtt alkalomadtán részt vettek a királyi tanácson. 

21  A magyarok „antequam beneficia huius regni apud sedem apostolicam absque electione et presen-
tatione regum suorum conferri paterentur, mallent potius tertio fidem catholicam postponere atque 
infidelium numero et societati adherere”. MKL II. 40. 

22  „... certa sit, quod quicunque alius preterquam is, quem nos eligimus, pro dicta ecclesia laboret, nunquam 
tamen assequetur, etiamsi opporteret ecclesiam illam proprio absque presulo remanere”. MKL II. 41. 

23  „Et ut sanctitas sua aperte cognoscat, certa esse debeat, dupplicatam illam crucem, quod regni 
nostri insigne est, gentem Hungaram libentius triplicare, quam id consentire, ut beneficia et pre-
lature ad ius corone spectantes apud sedem apostolicam conferantur.” MKL II. 47. 

24  Kubinyi: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság, 77. 
25  Vö.: Antonín Kalous: Spor o biskupství olomoucké v letech 1482–1497. Český časopis historický, 

105 (2007) 1–39. A tanulmányra a szerző hívta fel figyelmemet. Ezúton is köszönöm segítségét. 
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tette 1448-ban.26 Régi gyakorlat szerint a kinevezés jogát a pápa teljes mértékben a 
maga számára tartotta fenn (reservatio), amennyiben a főpap a pápai udvarban halt 
meg (beneficia in curia vacantia). Aragóniai János bíboros esztergomi érsek és 
Veronai Gábor bíboros egri püspök Rómában fejezte be életét. A magyar király 
azonban nem hagyta, hogy a pápa sajátos joga érvényesüljön. Ugyanúgy járt el, mint 
máskor. Különösebb ellenállás nélkül a saját jelöltjeit fogadtatta el és neveztette ki a 
pápával. Így lett Estei Hippolit esztergomi érsek, Nagylucsei Orbán pedig egri 
püspök.27 

Mátyás uralkodása alatt a 14 magyarországi egyházmegyében összesen 41 fő-
pap működéséről van tudomásunk. (Lásd a táblázatot!) Közülük 11 személy még 
1458 előtt nyerte el magas egyházi méltóságát.28 Ők voltak az örökség. Közéjük 
tartozott Vitéz János váradi, Vetési Albert nyitrai (utóbb Mátyás király kegyéből 
veszprémi) püspök és Várdai István kalocsai érsek. Szécsi Dénes esztergomi érsek 
vezetésével a 11 főpap egyöntetűen támogatta Mátyás királlyá választását. Ebben 
nyilván annak is része volt, hogy a pápa és a magyarországi pápai követ egyaránt 
nagy reményeket fűzött az új király személyéhez. Azt gondolták, hogy folytatni 
tudja apja, a hős Hunyadi János törökellenes politikáját.29 Szécsi Dénes is az új ki-
rály mellé állt, noha családja a Hunyadi család politikai ellenfeleinek táborához tar-
tozott.30 Ugyanezt tette egy évvel később is, amikor nyílt kenyértörésre került sor. 

Garai László leváltott nádor szervezkedésére válaszul Mátyás 1459 elején 
Budára hívta a főpapokat, bárókat és tekintélyes nemeseket. A megjelentek február 
10-én esküjükben hűséget és engedelmességet fogadtak az uralkodónak, vállalták, 
hogy Mátyás életében senki mást nem neveznek Magyarország királyának, és az 
ország ellenségei ellen segítséget nyújtanak. A király is esküt tett: megígérte, hogy 
az ország dolgaiban számít tanácsaikra, és beleegyezésük nélkül nem változtat az 
ország jogain és szokásain.31 

 
26  Andreas Meyer: Das Wiener Konkordat von 1448. Eine erfolgreiche Reform des Spätmittelalters. Quel-

len und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 66 (1986) 108–152.; Vö.: Heinz 
Dopsch: Friedrich III., das Wiener Konkordat und die Salzburger Hoheitsrechte über Gurk. Mit-
teilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 34 (1981) 45–88.; Heinrich Koller: Zur Reichsreform 
beim Regierungsantritt Kaiser Friedrichs III. (1440–1493). In. Mediaevalia Augiensia. Forschungen 
zur Geschichte des Mittelalters. Hg. v. Jürgen Petersohn. Stuttgart, 2001. (Vorträge und Forschungen 
54) 354.; Toni Diederich: Ad maiorem cautelam. Zur Kumulation von Beglaubigungsmitteln in einer 
Urkunde des Kölner Domkapitels von 1480. Archiv für Diplomatik, 52 (2006) 158–190. 

27  Mályusz: A konstanzi zsinat. 113–114. 
28  A 11 prelátusra vonatkozó adatokat lásd Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–

1457. I. Bp., 1996. 64–80. 
29  Fraknói: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései, II. 109–111.; E. Kovács Péter: A 

Szentszék, a török és Magyarország a Hunyadiak alatt (1437–1490). In. Magyarország és a Szentszék 
kapcsolatának 1000 éve. Szerk. Zombori István, Bp., 1996. 105–106. 

30  Kubinyi: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság, 72, 74–75, 143–144. 
31  Martinus Georgius Kovachich, Vestigia comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum in 

Pannonia usque ad hodiernum diem celebratorum. Budae 1790. 352–355. A következő 11 főpap 
tette le az esküt: Szécsi Dénes bíboros esztergomi érsek, főkancellár, Várdai István kalocsai érsek, 
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A főpapok közül egyetlen püspök nem tette le az esküt. A lengyel származású32 
Łabiszyni Máté erdélyi püspök nem jelent meg Budán, hanem azon főurak csoporto-
sulásához csatlakozott, akik 1459. február 17-én Németújváron Garai László és Új-
laki Miklós vezetésével magyar királlyá választották III. Frigyes német-római csá-
szárt.33 Amikor Mátyás úrrá lett a helyzeten, az erdélyi püspököt megfosztotta java-
dalmától. A büntetés azonban nem sokáig tartott, mert Újlakival 1459. július elsején 
kötött egyezsége értelmében visszahelyezte őt püspökségébe. Újlaki ugyanis meghó-
dolásakor kikötötte, hogy az erdélyi püspöknek nem lehet bántódása.34 A befolyásos 
főúr kiállása egyértelművé tette, hogy a főpapot ő rángatta bele a király elleni láza-
dásba. Łabiszyni Máté a magyar királlyá választott I. Ulászló kíséretében jött Ma-
gyarországra, és a lengyel származású uralkodó emelte őt az erdélyi püspöki székbe. 
A király 1444-ben törvényben biztosította, hogy kivételképpen, külföldi származása 
ellenére sem veszti el javadalmát.35 Máté Erdélyben kerülhetett szorosabb kapcsolatba 
Újlaki Miklós erdélyi vajdával, s vált, majdnem végzetesen, rendíthetetlen hívévé.36 

Mátyás most került először konfliktusba egy főpappal. Az eset mindenképpen 
elgondolkodtatta, kiket is ültessen a megüresedő főpapi székekbe, és milyen szem-
pontok szerint válassza meg új főpapjait. 

Az 1458 előtt kinevezett főpapok közül kétségkívül közel állt hozzá Vitéz János és 
Vetési Albert, mindketten Hunyadi János pártfogoltjai voltak. Vetésit már 1458 tava-
szán megjutalmazta. Főkegyúri joga gyakorlásának minden bizonnyal legelső meg-
nyilvánulásaként alkancellárját a szerény jövedelmű nyitrai püspökségről áthelyezte 
Veszprémbe.37 Még a nyár elején titkos kancellárrá nevezte ki, és megbízta a megyei 
nemesség által fejenként leteendő hűségeskü szövegének megfogalmazásával.38 De 
                                                                                                                            

Hédervári László egri, Vitéz János váradi, Barius Miklós pécsi, Salánki Ágoston győri, Vetési 
Albert veszprémi, Hangácsi Albert csanádi, Csupor Demeter zágrábi, Szilasi Vince váci, Debrentei 
Tamás (székhely nélkül) püspök és egyben a pannonhalmi apátság gubernátora. Uo. 353. 

32  Engel: Magyarország világi archontológiája, I. 71. 
33  Kovachich: Vestigia comitiorum, 348–352. 
34  Fraknói Vilmos: Oklevéltár a magyar királyi kegyuri jog történetéhez. Bp., 1899. XVIII.; Vö.: 

Temesváry János: Erdély középkori püspökei. Cluj–Kolozsvár, 1922. 371–372. 
35  Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301–1457. Collectionem manu-

scriptam Francisci Döry additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius 
Bónis, Vera Bácskai. Bp., 1976. 333 (32. tc.). 

36  Újlaki 1441 és 1458 között volt erdélyi vajda. Engel: Magyarország világi archontológiája, I. 15. 
37  Az áthelyezés 1458. március 29. és május 26. között történt. Vetési 1458. március 29-én Mátyás 

oklevelét még mint electus Nitriensi vicecancellarius jegyezte. Királyi hatalmának teljessége alapján 
(de nostre regalis potestatis plenitudine) Mátyás viszont május 26-án a nyitrai egyház kegyuraságát, a 
püspök kinevezési jogát átruházta Ország Mihályra és rokonaira. Erre nyilván azért kerülhetett sor, 
mert időközben a nyitrai püspöki szék éppen Vetési áthelyezésével megüresedett. MKL I. 5, Fraknói: 
Oklevéltár, 41–42. Ezzel összecseng, hogy 1458. június 2-án királyi oklevélben Vetési mint választott 
veszprémi püspök és királyi alkancellár szerepel. Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fénykép-
gyűjtemény (a továbbiakban DF) 201354.; Vö.: Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái. 
Bp., 1898. 38–39. 

38  Mátyás király a pesti gyűlés határozata értelmében 1458. július 31-én felszólította Szabolcs megye 
nemeseit, hogy székhelyükön egyenként esküdjenek hűséget a királynak a váradi káptalan bizony-
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Várdai István kalocsai érsek (1457–1471) lehetett a legkedvesebb neki.39 Vitéz 
mellett őt tette meg fő- és titkos kancellárnak, Vitézt mellőzve őt terjesztette fel a 
pápának bíborosi kinevezésre, és róla írt igazi méltatást. 1464-ben, nem sokkal a 
koronázás után Várdai István kérésére írta át és erősítette meg édesanyja, Szilágyi 
Erzsébet oklevelét, amely felmentette a debreceni vám fizetése alól a Várdaiak 
Szentgyörgy nevű birtokának lakóit.40 A király szokatlan módon járt el, amikor az 
oklevél végére helyezett narrációban részletesen megindokolta a kérés teljesítését. 
A nem várt helyen található elbeszélő rész, amely eddig elkerülte a kutatás figyel-
mét, felsorolta Várdai István érdemeit, és számba vette Mátyás királlyá választása 
óta tett szolgálatait, cselekedeteit. A király azt értékelte a személyében, hogy állha-
tatos volt a hűségben, engedelmes volt, bölcs tanácsokat adott, és mindennemű se-
gítséggel támogatta őt, beleértve a katonait is.41 Várdai egyházi tevékenységét 

                                                                                                                            
sága előtt. Egyúttal arról is tájékoztatta őket, hogy a királyi parancslevéllel együtt az eskü szövegét 
is megkapják Vetési Albert választott és megerősített veszprémi püspök, titkos kancellár pecsétje 
alatt: sub forma iuramenti cum presentibus sub sigillo fidelis nostri reverendi in Christo patris 
domini Alberti de Wethes electi et confirmati ecclesie Wesprimiensis, secretarii cancellarii nostri 
transmissa. A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus 
domus senioris comitum Zichy, de Zich et Vásonkeő (a továbbiakban Zichy Okmánytár). XII. Szerk. 
Lukcsics Pál. Bp., 1931. 256–257. Minden bizonnyal a többi megye is kapott hasonló parancsot. 

39  Részletes életrajzát lásd Udvardy József: A kalocsai érsekek életrajza (1000–1526). Köln, 1991. 
(Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae 11) 294–321.; Vö.: Kubinyi András: Adatok a 
Mátyás-kori királyi kancellária és az 1464. évi kancelláriai reform történetéhez. In. Publicationes 
universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. Tom. IX. Fasc. 1. Miskolc, 2004. 25–58. 

40  Zichy Okmánytár, X. Szerk. Kammerer Ernő. Bp., 1907. 296–301. 
41  „Nos itaque humilimis et devotis supplicationibus antefati domini Stephani archiepiscopi per eum suo 

et aliorum supradictorum nominibus maiestati nostre modo premisso porrectis, regia benignitate 
exauditis et clementer admissis, prescriptas litteras genitricis nostre non abrasas, non cancellatas, nec in 
aliqua sui parte suspectas presentibusque litteris nostris privilegialibus de verbo ad verbum sine dimi-
nutione et augmento aliquali inseri et inscribi faciendo, quo ad omnes earum contienentias, clausulas et 
articulos acceptamus, approbamus et ratificamus, nichlominusque exigentibus sincere fidelitatis obse-
quiis et clarissimarum virtutum meritis prefati domini Stephani archiepiscopi, quibus idem se maiestati 
nostre gratissimum reddidit, is enim dominus Stephanus archiepiscopus a tempore electionis nostre in 
regem huius regni nostri usque in presentiarum in cunctis rebus et negotiis, necnon etiam expe-
ditionibus exercitualibus, tam intra quam extra regnum, contra latrones Bohemos, Thurcos, paganos et 
alios inimicos sepe numero motis, presertim vero eo tempore, quo plerique maiores de hoc regno 
nostro ab obedientia nostra declinantes contra maiestatem nostram dissessiones non parvas suscita-
verant, firmissime in fidei sue constantia perseverando personeque ac rebus et bonis suis minime 
parcendo, prudenti consilio et forti assistentia ac auxilio maiestati nostre affuit, studuitque pro toto 
posse suo laborare, usque mentes prefatorum subditorum nostrorum in diversas scisse sententias 
composite sunt, et se in obedientia nobis servanda ad extremum firmaverunt, subvenit etiam nobis de 
convenienti auxilio gentium suarum pro recuperatione regni nostri Bozne de manibis Thurcorum 
domino opitulante pridem feliciter facta, pro recuperatione denique sacre corone prefati regni nostri 
Hungarie a manibus serenissimi principis domini Friderici, Romanorum imperatoris, apud quem 
circiter vigintiquatuor annos invita comunitate regni nostri tenta est, cum aliis fidelibus nostris, quous-
que reddita et nobis reportata est, fidelissime laboravit, qua nobis iam auxiliante domino feliciter coro-
natis ipse dominus Stephanus archiepiscopus summus et secretarius cancellarius noster in dies res 
nostras et regni nostri prudenti consilio suo utilius dirigit et statum augmentare studet, ac ea omni stu-
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egyetlen szóval sem méltatta, mert illetéktelennek érezte magát, és mert uralkodó-
ként nem volt rá szüksége. Bíborosi felterjesztésében természetesen erre is kitért, 
amikor röviden úgy jellemezte a pápának Várdait, hogy feddhetetlen személyiség, 
művelt, az egyházi és a világi dolgokban járatos.42 

Mátyás király Várdai tulajdonságait kereste főpapi méltóságra kiszemelt jelölt-
jeiben. Uralkodóként ezeket kérte számon tőlük. Amikor Handó György pécsi pré-
postot követként Rómába küldte és ajánlólevelet írt a pápának, csak azt jegyezte fel 
róla, hogy most még kedvesebb neki, mint azelőtt volt, mert hűségét (fides) és 
bölcsességét (prudentia) sokszor megtapasztalta.43 A királyi udvarban megfigyelte 
kancelláriai és egyéb tisztségviselőit, és az alkalmasakat egyre magasabb egyházi 
méltósággal jutalmazta. Handó György fő- és titkos kancellárként és kalocsai ér-
sekként fejezte be életét.44 

Mátyás kinevezettjeinek többségét azok képezték, akik hivatalnoki vagy diplo-
máciai szolgálatot végeztek a királynak.45 Ők jutalmul és fizetség gyanánt jutottak 
főpapi székhez. Közéjük tartozott Handó mellett Hangácsi Albert (őt még Szilágyi 
Mihály kormányzó46 nevezte ki), Csezmicei János (költői nevén Janus Pannonius), 
Bakócz Tamás, Matucsinai Gábor, Nagylucsei Orbán, Váradi Péter, ifjabb Vitéz 
János és mások. 

Származásukat tekintve nemesek, kisebbrészt jobbágyok (vagy polgárok) vol-
tak. A hat, jobbágy származású főpap közül Bakócz Tamást és Nagylucsei Orbánt 
nemességgel is megjutalmazta az uralkodó, még jóval püspöki kinevezésük előtt.47 
A másik nagy csoportot a báró családokból származók alkották, akiket politikai 
megfontolásból választott ki az uralkodó. Közéjük tartozott Geréb László erdélyi 
püspök, a király unokatestvére is. De itt alapvetően nem a rokonság számított (a 
                                                                                                                            

dio suo curat, que ad exaltationem nostri nominis et status salubremque conservationem rei publice 
prefati regni nostri conveniunt. Volentes igitur viri sic bene meriti presenti voto respondere, dictas litte-
ras genitricis nostre de mera regia auctoritate et potestatis plenitudine, ex certaque nostre maiestatis 
scientia et animo deliberato, prelatorum etiam et baronum nostrorum ad id specialiter requisito consilio 
pro eodem domino Stephano archiepiscopo ac dictis fratribus suis eorundemque fratrum suorum here-
dibus et posteritatibus universis innovantes perpetuo valituras confirmamus presentis scripti nostri 
patrocinio mediante, salvo iure alieno.” Zichy Okmánytár, X. 299–300.; Vö.: Magyar Országos 
Levéltár, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban DL) 81556, 88393. Az eredeti oklevél (DL 81556) és 
16. század eleji másolata (DL 88393) alapján javítottuk és kiegészítettük a kiadást. 

42  MKL I. 91. 
43  MKL I. 135. 
44  Udvardy: A kalocsai érsekek, 328–334.; Fedeles Tamás: A pécsi káptalan személyi összetétele a késő 

középkorban (1354–1526). Pécs, 2005. (Tanulmányok Pécs Történetéből 17) 373–375. 
45  Az adatokat az alább említett főpapokra lásd Kubinyi: Főpapok, egyházi intézmények és 

vallásosság, 76–77, 83–84. 
46  Fraknói: Oklevéltár, IX. 2. jegyzet.; Vö.: Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története (1434–

1500). Makó, 1947. (Csanádi püspökség története 5) 51.; Fedeles: A pécsi káptalan, 375–377. Ennek 
ellenére Hangácsit Mátyás kinevezettjei közé számíthatjuk. 

47  Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp., 1971. 230–231, 237, 
Horváth Richárd: Bakócz Tamás. In. Hunyadi Mátyás, a király. Szerk. Farbaky Péter–Speckner 
Enikő–Szende Katalin–Végh András. Bp., 2008. 272–273. 
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király különösebben nem kedvezett rokonainak), hanem az a szempont, hogy Er-
délybe megbízható főpap kerüljön. A báró főpapok nem voltak előzőleg hivatal-
nokok vagy diplomaták, legfeljebb püspökként kaptak ilyen megbízást. 

Mátyás összesen hét külföldi személyt, 4 olaszt, két sziléziait és egy morvát 
nevezett ki főpappá. Jelenlétük a szupranacionális intézmény esetében természetes. 
De ez rendkívül magas szám, hiszen a megörökölt prelátusok között mindössze 
egyetlen idegen volt, a lengyel származású erdélyi püspök. Ráadásul feltételesen 
ide sorolhatunk egy második morva főpapot, Protasius (Tas) z Boskovic olmützi 
(olomouci) püspököt, Janus Pannonius itáliai tanulótársát is, akit Mátyás király fel-
mentéskéréssel egybekötött választás (postulatio) útján erdélyi püspökké tett. Pro-
tasius ugyan nem kapott pápai megerősítést, de a javadalmat legalább egy évig él-
vezte, mert unokaöccse, Jaroslav z Boskovic a püspökség kormányzójaként be-
hajtotta járandóságát.48 

A külföldiek kinevezésének hátterében különféle megfontolások álltak. A két 
pápai követ (Veronai Gábor, Pisciai Boldizsár) megjutalmazását a külpolitikában 
és az egyházpolitikában egyaránt fontos pápai kapcsolatok indokolták.49 Többek 
állása a király cseh háborújával, a cseh királyi cím megszerzésével függött össze. 
Közülük a több nyelvet tudó sziléziai Beckensloer János és a morva Filipec János 
hivatali és diplomáciai szolgálataival érdemelte ki megbecsülését. Rejtély viszont, 
hogy a sziléziai Stoltz Miklós mivel szolgált rá a váradi püspökségre.50 Protasius z 
Boskovic olmützi püspök nagy érdemeket szerzett abban, hogy Mátyást 1469-ben 
az olmützi székesegyházban a katolikus cseh rendek cseh királlyá választották. Ez-
után következett a jutalom, az erdélyi püspöki szék átmeneti elnyerése. A morva 
főpap Mátyás odaadó híveként még négy rokonát (Jaroslav, Ladislav, Václav és 
Dobeš z Boskovic) is a király szolgálatába állította.51 

 A királyné két rokonának, a fiatal Aragóniai Jánosnak és a nyolc éves Estei 
Hippolitnak a kinevezése nem kíván különösebb magyarázatot. Felterjesztése sze-
rint a király érzelmi okból juttatta a királyné két rokonát a prímási székbe.52 Bizo-
nyára így volt, de a két rokon kiválasztásánál arra is gondolhatott, hogy esztergomi 
főpapként nem követik az összeesküvő Vitéz vagy a szökevény Beckensloer 

 
48  Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289–1556). I–II. Bp., 1990. I. 1970–

1972, 2027. sz.; Gustav Gündisch: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 
VI. (1458–1473). Bucureşti, 1981. 3806, 3874, 3880. sz. Az adatok 1470. június 18. és 1471. július 
2. közötti időszakból valók.; Vö.: Antonín Kalous: Boskovice urai Mátyás király diplomáciai és 
politikai szolgálatában. Századok, 141 (2007) 382–384. 

49  Fraknói: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései, II. 109–238. 
50  Bunyitay Vincze: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. I. (A váradi püspökök a 

püspökség alapításától 1566. évig.) Nagyvárad, 1883. 302–304. 
51  Kalous: Boskovice urai, 381–389. 
52  Felterjesztése szerint a kinevezésben három érzelmi tényező volt meghatározó: felesége iránti 

szerelme (pro amore nostro inmortali et caritate singulari, que illustrissimam dominam Beatricem 
reginam consortem nostram carissimam amplectimur), a királyné testvére iránti érzése, továbbá 
hogy apósának kedvezzen. Fraknói: Oklevéltár, 53–54.; Vö.: MKL II. 300–301. 
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példáját. Tehát nyugodt lehet felőlük. Valószínű, hogy Protasius z Boskovic esetében 
is szempont volt az, hogy az 1467. évi erdélyi lázadás után nincs alkalmasabb főpap 
Erdélyben, mint a terepet nem ismerő és kapcsolatokkal nem rendelkező idegen. 

Sajátos színfolt volt a kinevezettek között Gergely ferences szerzetes, a király 
gyóntatója. Azt gondolhatnánk, hogy papi szolgálata jutalmaként lett 1483-ban 
nyitrai püspök belőle. Valójában itt is az volt a cél, hogy Nyitrára igen megbízható 
ember kerüljön. Gergely kiválasztására szomorú előzmények késztették a királyt. 
Felterjesztésében egyfelől a vár stratégiai helyzetével indokolta, miért hagyta egy 
ideig betöltetlenül a püspökséget. A székesegyházat magában foglaló nyitrai vár 
ugyanis a német, osztrák és morva végeken komoly őrizetet kívánt, s mint az or-
szág kulcsát, a királynak többször fel kellett szabadítania. A várat kormányzó 
főpapok hűtlensége miatt egyszer tél közepén a lengyeleket kellett kiostromolnia a 
várból, többször pedig a cseheket kellett kiűzni belőle. Másfelől nem talált meg-
bízható személyt a püspöki méltóságra. Már arra gondolt, hogy Isten szerint is 
jogos és ésszerű volna Nyitrát örökre hatalma alatt tartani, de megfontolva, hogy a 
püspöki egyházakat pásztor nélkül nem lehet illően kormányozni, végül az obszer-
váns ferencesek közül választott püspököt, aki biztosan engedelmeskedik neki.53 A 
király ez alkalommal nehezen talált megfelelő személyt, de ezt nem nagyon bánta, 
mivel a betöltetlen püspökség jövedelme az uralkodót illette. A felterjesztésben név 
nélkül említett hűtlen főpapokat és tetteiket jól ismerjük. Debrentei Tamás nyitrai 
püspök összejátszott a környéket pusztító cseh zsoldosokkal.54 A kegyvesztett 
püspök mellé Mátyás kinevezte kormányzónak Vitéz János esztergomi érseket, aki 
1471 végén, az összeesküvés idején Janus Pannoniussal együtt átjátszotta a nyitrai 
várat a király ellen felléptetett Kázmér lengyel hercegnek és seregének.55 
 
53  MKL II. 277–279.; Vö.: Fraknói: Oklevéltár, XIX–XX. 
54  Mátyás király 1468-ban kiadott oklevelében olvasható: „Sed ut nobis declaratum est, cum nuper 

propter eam culpam domini Thome de Debrenthe eiusdem ecclesie Nitriensis episcopi, quod idem 
latronibus Bohemis, qui tunc prope Nitriam castellum obsidentes, hoc regnum nostrum igne et 
gladio vastabant, societatem tenuerat, per unum ex capitaneis nostris ab eodem episcopo castrum 
Nitriense ablatum, et aliquamdiu per manus laicas conservatum fuisset, sigillum tam dictarum 
litterarum, quam aliorum privilegiorum dicte ecclesie Nitriensis, que etiam cum eisdem litteris in 
conspecto nostro exhibite sunt, per quosdam ex eisdem laicis simul cum cordula, per quam sigil-
lum ipsum appensum esset, detractum fuerat.” Vágner József: Adalékok a nyitrai székeskáptalan 
történetéhez. Nyitra, 1896. 421. Az eredeti oklevelet lásd DF 273432. Hasonló megfogalmazás 
másik oklevélben: [Josephus Vurum]: Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria. Posonii 
1835. 295.; Vö.: DF 273069. Debrentei Tamást egyházmegye nélküli püspökként örökölte meg 
Mátyás, aki a nyitrai egyházmegye élére nevezte ki. Mielőtt azonban a nyitra egyházat és a várat 
neki adta volna, hűségéről személyesen kellett bizonyságot adnia. MKL I. 37. 

55  [Vurum]: Episcopatus Nitriensis, 119–121. (vö.: 205862); A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend 
története. Szerk. Erdélyi László–Sörös Pongrácz. I–XII/B. Bp., 1902–1916. XII/B. 415.; Kubinyi 
András: A megyésispánok 1490-ben és Corvin János trónörökösödésének problémái. Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei 16 (1982) 171.; Hervay F. Levente: A bencések és apátságaik 
története a középkori Magyarországon”. In. Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori 
Magyarországon. Benedictine Monasteries in Medieval Hungary. Szerk. Takács Imre, Pannonhal-
ma, 2001. 526. 
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A sokféle szempont végül sokféle embert juttatott magas álláshoz. A király 
választottjai közül 16 személy járt egyetemre.56 Közülük nyolcan nyertek el doktori 
fokozatot: öten kánonjogból, egy fő római jogból, egy fő mindkét jogból, egy pedig 
bölcsészetből szerzett doktori fokozatot.57 Váradi Péter bizonyos jogi tudással és 
talán magister artium fokozattal tért haza Bolognából.58 A többi 14 főpapról 
viszont azt sem tudjuk, hogy járt-e egyáltalán egyetemre. 

Az európai gyakorlathoz hasonlóan Mátyás kinevezettjei közül többen nem 
feleltek meg a kánonjogi kritériumoknak. Nem voltak még 30 évesek, és nem 
voltak felszentelt papok, csak a papi rend kisebb fokozatait vették fel, amelyek még 
nem jelentettek teljes elkötelezettséget a papi hivatás iránt. Az egyház felkészült az 
ilyen esetekre: segédpüspök és püspöki helynök látta el a főpapi teendőket, míg a 
kinevezett püspök meg nem felelt az egyházjogi követelményeknek. Évekig, 
olykor évtizedekig tartott, míg a főpapból főpásztor lett. Geréb László egyetlen pa-
pi rendi fokozatnak sem volt a birtokában, amikor 1476-ban a pápa megerősítette 
az erdélyi püspöki székben. Mindössze hajkoronája (tonzura) volt, ami annyit je-
lentett, hogy nem a világi személyek, hanem a klerikusok közé tartozott. Igen 
sokáig, 1498-ig kellett várni, hogy első miséjét elmondja.59 

Hunyadi Mátyás számos főpapjával került konfliktusba, az elődei és a maga 
által kinevezettekkel egyaránt. Ennek döntő oka nyilván az uralkodó határozott, az 
ellentmondást nehezen tűrő egyénisége volt. Kapcsolatukat esetenként megterhelte 
az erősen függő viszony, hiszen főpapi széküket mégiscsak a király kegyének 
köszönhették. Félreérthetetlenül erre utalt Hunyadi János fenyegetése, melyet Vitéz 
János váradi püspökhöz intézett: „Én tettelek főpappá, de ha kiadod Giskrának az 

 
56  Bakócz Tamás, Báthory Miklós, Csezmicei János, Ernuszt Zsigmond, Fodor István, Geréb László, 

Handó György, Lővei Benedek, Nagylucsei Orbán, Pálóci Zsigmond, Pisciai Boldizsár, Stoltz 
Miklós, Szakolyi János, Váradi Péter, Várdai Mátyás, ifj. Vitéz János. Az adatokat lásd Fügedi: A 
XV. századi magyar püspökök, 486–491.; Kubinyi: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság, 
76. Nagylucsei egyetemjárásáról lásd Köblös József: Az egyházi középréteg a Mátyás és a Jagellók 
korában. Bp., 1994. (Társadalom-és művelődéstörténeti tanulmányok 12) 306. 

57  Kánonjogi doktor: Handó György, Lővei Benedek, Pisciai Boldizsár, Szakolyi János, ifj. Vitéz 
János. Római jogi doktor: Csezmicei János. Mindkét jog doktora: Bakócz Tamás. Bölcsészdoktor: 
Fodor István. Az előbbi jegyzetben felsorolt műveken kívül lásd még: Jankovits László: Janus 
Pannonius. In. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy 
Péter. IV. Bp., 2005. 418.; Horváth Richárd: Bakócz Tamás. In. Esztergomi érsekek. 1001–2003. 
Szerk. Beke Margit, (a továbbiakban Esztergomi érsekek) Bp., 2003. 228. 

58  Váradi fokozatszerzése vitatott. Bónis: A jogtudó értelmiség, 229.; Tonk Sándor: Erdélyiek egye-
temjárása a középkorban. Bukarest, 1979. 318.; Körmendy Kinga: Studentes extra regnum. Esz-
tergomi kanonokok egyetemjárása és könyvhasználata. 1183–1543. (Bibliotheca Instituti Post-
gradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III. Studia 9) Bp., 
2007. 195.; Véber János: Váradi Péter és leveleskönyve. In. A magyar irodalom történetei. Fő-
szerk. Szegedy–Maszák Mihály. I. A kezdetektől 1800-ig. Szerk. Jankovits László–Orlovszky 
Géza. Bp., 2007. 168.; Uő: Péter Váradi’s Epistolarium. In. Infima Aetas Pannonica. Studies in 
Late Medieval Hungarian History. Ed. Péter E. Kovács–Kornél Szovák, Bp., 2009. 310. 

59  Temesváry: Erdély középkori püspökei, 420, 442–443.; Udvardy: A kalocsai érsekek, 403–404. 
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oklevelet, amelyet a birtokba iktatáshoz kért, káplánná fokozlak vissza.”60 Ugyanez 
a mentalitás Mátyás korától sem volt idegen. A pápai követ azzal érvelt a királynak 
a bebörtönzött Váradi Péter kalocsai érsek szabadon bocsátása mellett: „Gondolja 
meg, hogy az érsek felséged kezeinek műve, hogy a porból emelte föl, és kegyel-
mekkel halmozta el.”61 

Vitéz János esztergomi érsek és Janus Pannonius pécsi püspök felségsértéssel 
felérő összeesküvése közismert. Mindketten a cseh háború folytatását, a török elleni 
küzdelem elhanyagolását kifogásolták. Főpapok és főurak bevonásával 1471-ben 
összeesküvést szőttek. Meghívták a magyar trónra Kázmér herceget, IV. Kázmér 
lengyel király fiát, aki seregével átlépte a magyar határt, majd megnyitották előtte 
Nyitra várának kapuit. Matucsinai Gábor kalocsai érsek, Beckensloer János egri püs-
pök, Ország Mihály nádor és Szapolyai Imre szepesi ispán közvetítésével Vitéz 
János és Mátyás király 1471. december 19-én kibékültek egymással. Kázmér herceg 
az év végén hazatért Nyitra várából, melyet néhány hét múlva Mátyás visszafoglalt a 
lengyel őrségtől. A menekülő Janus Pannoniust nem tudta elfogni a király. Tartva 
további szervezkedésétől, 1472. március elsején lefogatta Vitéz érseket, és Visegrád 
várában őriztette. Midőn tudomására jutott, hogy Janus Pannonius meghalt, az érse-
ket április elsején visszaengedte Esztergomba, ahol néhány hónap múlva bekövetke-
zett haláláig leendő utóda, Beckensloer János és emberei felügyelete alatt tartotta.62 

A legnagyobb csalódást a királynak a javadalmakkal elhalmozott Beckensloer 
János esztergomi érsek okozta. Csalárd módon – aacheni zarándoklatra hivatkozva, 
esztergomi kincsekkel és kódexekkel felpakolva – 1476 elején a király ellenfelé-
hez, III. Frigyes császárhoz szökött. A példátlan eset nagy vihart kavart. Mátyás 
kiterjedt diplomáciai erőfeszítései hiábavalóknak bizonyultak, a császár a salzburgi 
érsekséggel jutalmazta meg a szökevényt.63 

Kevésbé ismert, hogy a királynak rajtuk kívül több főpappal (Báthory Miklós, 
Debrentei Tamás, Geréb László, Tuz Osvát, Váradi Péter, Veronai Gábor, Vetési 
Albert) is volt kisebb-nagyobb nézeteltérése. A csehekkel együttműködő Debrenteiről 

 
60  Kubinyi András: Vitéz János: a jó humanista és rossz politikus. In. A magyar történelem vitatott 

személyiségei. 2. Bp., 2003. 16. 
61  Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete. Századok, 17 (1883) 508.; Vö.: Uő: Mátyás 

király magyar diplomatái, 80. 
62  Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. IV. Pest, 1854. 227–282.; Szakály Ferenc: Vitéz 

János, a politikus és államférfi. In. Vitéz János emlékkönyv. Szerk. Bárdos István, Esztergom, 1990. 
(Esztergom Évlapjai: Annales Strigonienses 1990) 9–38, kül. 29–33.; Kubinyi András: Vitéz János 
és Janus Pannonius politikája Mátyás uralkodása idején. In. Humanista műveltség Pannóniában. 
Szerk. Bartók István–Jankovits László–Kecskeméti Gábor, Pécs, 2000. 7–26.; Kubinyi: Vitéz 
János: a jó humanista és rossz politikus, 7–30.; Hegedűs András: Vitéz János. In. Esztergomi 
érsekek, 208–214.; Földesi Ferenc: Tudósok és könyvek társasága. Vitéz János könyvtára. In. 
Csillag a holló árnyékában. Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon. Szerk. Földesi 
Ferenc, Bp., 2008. 98. 

63  Sugár István: Az egri püspökök története. Bp., 1984. 175–176.; Beke Margit: Beckensloer János. 
In. Esztergomi érsekek, 216–218. 
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már volt szó. Többeknél az összetűzést az váltotta ki, hogy a király a pápához hason-
lóan főpapjaival szemben is érvényesíteni kívánta főkegyúri jogát, azaz alkalomadtán 
a kisebb egyházi javadalmak betöltését magának tartotta fenn. A püspökök nem, vagy 
csak vonakodva teljesítették az uralkodó óhaját. De akadt, aki rugalmasabb volt.64 

Báthory Miklós váci püspök 1480-ban vagy 1481-ben rövid ideig azért lett 
kegyvesztett, mert a király két emberét nem volt hajlandó javadalomhoz juttatni a 
váci káptalanban. A főpap makacssága ellenére Mátyás keresztül vitte akaratát. 
Visszavonta Báthory javadalom-adományozási jogát, és megfosztotta jövedelmé-
nek felétől, és azt Nagylucsei Orbán pécsi prépostnak, a hivatalban levő kincs-
tartónak adományozta, akit püspöki helyettesként (coadiutor) Báthory nyakára 
ültetett, hogy gondoskodjék az uralkodó akaratának teljesítéséről.65 

Geréb László erdélyi püspök nem sokkal kinevezése után hasonló okból került 
szembe a királlyal. Az uralkodó főkegyúri joga alapján erdélyi kanonoki javadal-
mat adományozott Váradi Péter erdélyi prépostnak és királyi titkárnak. Egyúttal 
megparancsolta a püspöknek és vikáriusának, hogy Váradit iktassák be kanonoki 
stallumába. Mivel Geréb vonakodott teljesíteni a parancsot, Mátyás újból felszólí-
totta, de békülékenyen arról biztosította őt, hogy a legközelebb megüresedő 
kanonoki javadalmat szabadon adományozhatja bárkinek.66 

Mátyás uralkodása idején terjedt el, hogy az egyházi javadalmasok királyi jó-
váhagyással elcserélték javadalmaikat.67 Mátyás konfliktusa Vetésivel ebből szár-
mazott. A veszprémi püspök 1473 őszén nem járult hozzá a cseréhez, megürese-
dettnek tekintette a Nagylucsei Orbánnak felkínált veszprémi nagypréposti java-
dalmat, és unokaöccsének, a Ferrarában tanuló Vetési Lászlónak adományozta azt.68 

 
64  Fedeles Tamás: Ernuszt Zsigmond pécsi püspök (1473–1505). Pályavázlat. In. Fedeles Tamás–

Török József–Pohánka Éva: A Missale seundum morem Almae Ecclesiae Quinqueecclesiensis 
tanulmánykötete. [Szekszárd,] 2009. VII, XI–XII. 

65  Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. XII. (Oklevéltár.) Pest, 1857. 144–147.; Kubinyi 
András: Báthory Miklós politikai szereplése. In. Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) 
emlékezete. Szerk. Horváth Alice, Vác, 2007. 23–25. 

66  Temesváry: Erdély középkori püspökei, 427–428. Az eset nem sokkal Váradi Péter erdélyi préposti 
kinevezése (1476) után történt. Érdujhelyi Menyhért: A kalocsai érsekség a renaissance-korban. 
Zenta, 1899. 70–71.  

67  Erre utal egy Mátyás-kori formuláskönyv kiemelése: „Annuentia cum consensu super concambio 
beneficiorum”. Martinus Georgius Kovachich: Formulae sollennes styli in cancellaria curiaque 
regum, foris minoribus ac locis credibilibus authenticisque regni Hungariae olim usitati. Pesthini 
1799. 524–525 (117. sz.). 

68  Solymosi László: Könyvhasználat a középkor végén. (Könyvkölcsönzés a veszprémi székesegy-
házi könyvtárban.) In. Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Szerk. Szelestei 
N. László, Bp., 1989. (OSzK Kiadványai, új sorozat 3) 89, 113.; Solymosi László: A veszprémi 
székesegyházi könyvtár és kölcsönzői a középkor végén. Veszprémi Szemle, 3 (1995) 1. sz. 10–11.; 
Uő: The Library of Veszprém Cathedral and Its Borrowers in the Late Middle Ages. In. Infima 
Aetas Pannonica, 268–269.; Vö.: Ritoókné Szalay Ágnes: Nympha super ripam Danubii. Tanul-
mányok a XV–XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Bp., 2002. (Humanizmus és re-
formáció 28) 109–120, 137–145. 
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A király dörgedelmes levelet írt a főpapnak, majd tudomásul vette a döntést.69 
Másik javadalmat keresett Nagylucseinek, a püspököt pedig – mintha mi sem tör-
tént volna – egy év múlva Tuz János szlavón bánnal a pápai, majd 1475-ben újabb 
megbízással házasságkötése ügyében a nápolyi királyi udvarba küldte.70 

A király érdekeit Rómában képviselő Veronai Gábor bíboros egri püspök 
sajátos magatartása is kiváltotta Mátyás haragját. Az olasz származású Veronai a 
bíborosi kollégiumban tekintélyes összeget ajánlott fel egy török elleni itáliai hajó-
had felszerelésére. Veronai nagylelkűnek mutatkozott, miközben a király kegyéből 
Magyarországon mentesült attól, hogy püspöki jövedelméből bandériumot állítson 
ki. Mátyás megrótta és felszólította a bíborost, hogy azonnal állítsa ki csapatait, 
mert nem hagyja, hogy az egyházmegye jövedelme mások zsebébe vándoroljon, 
amikor arra Magyarországon van szükség a török ellen.71 

Geréb László erdélyi püspök hivatali visszaélése jogosan dühítette fel a királyt. 
Mátyás kérésére VIII. Ince pápa 1484-ben kinevezte Gerébet pápai legátussá az 
ország területére, majd egy évvel később legátusi joghatóságát kiterjesztette a ki-
rály uralma alá tartozó összes tartományra.72 Túlbuzgó tevékenysége az egyházi 
bíráskodásban felháborodást váltott ki. Amikor jogtalanságait 1488 őszén a király 
távollétében tartott budai országgyűlésen szemére vetették, kérkedő magatartásával 
csak olajat öntött a tűzre. Panaszt tettek ellene a királynál, aki 1488. szeptember 
24-én Bécsből küldött levelében megfenyegette unokaöccsét. Megparancsolta neki, 
hogy a törvények és a királyi akarat ellenére ne merészeljen ítéletet hozni és idéző 
leveleket kibocsátani a főpapok sérelmére, mert különben az idéző levéllel együtt 
megégetteti (te una cum litteris huius modi exuri et igne consumi faciemus).73 

Tuz Osvát zágrábi püspök volt az egyetlen főpap, akit a középkori Magyaror-
szágon levelesítettek. Mátyás király 1481 elején a gonosztevők kiirtására közgyűlés 
tartását rendelte el Kőrös, Verőce, Zágráb és Varasd megyék számára.74 E célból a 
megyék esküdt ülnököket választottak, akik a megyei tisztikarral együtt az adott 
megyében összeírták a tolvajokat, rablókat, gyilkosokat és másokat. A Zágráb 

 
69  DL 17503. Az oklevelet elsőként említi Fraknói: Oklevéltár, XIX.; Vö.: Lukcsics József: Hunyadi 

Mátyás király Vetési Albert ellen. Religio, 72 (1913) 9–10. Az oklevél szövegét lásd Érszegi 
Géza–Solymosi László: Veszprém város okmánytára. Veszprém, 2010. 252. sz. 

70 Köblös: Az egyházi középréteg, 305.; Fraknói: Mátyás király magyar diplomatái, 45–51. 
71  MKL I. 425–426. Fordítását lásd Mátyás király levelei, 84–87. 
72  Temesváry: Erdély középkori püspökei, 425–426. 
73  Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori 

Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér, Bp., 1997. (Jogtörténeti Tár 1/1.) 3562. sz. Az oklevélnek 
nincs megnevezett címzettje, de egyértelmű, hogy kinek szól. Eredetije: DL 46097.; Vö.: Érduj-
helyi: A kalocsai érsekség, 100–101.; Temesváry: Erdély középkori püspökei, 428–429.; Udvardy: A 
kalocsai érsekek, 404. 

74  Minderről és az alábbiakról részletesen Tringli István: Az 1481. évi szlavóniai közgyűlés. In. 
Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő, Bp., 1998. 291–318, kül. 299–303, 
305, 307, 309, 311.; Vö.: Pálosfalvi Tamás: Grebeni Hermanfi László alnádor. Századok, 142 
(2008) 295, 297, 301. 
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mellett tartott szlavóniai közgyűlésen 1481. február 2-án jóváhagyták a bemutatott 
listákat, és a levelesített személyeket, amennyiben a közgyűlésen nem jelentek 
meg, fej- és jószágvesztésre ítélték. Tuz Osvát három megyében (Varasd listája 
nem ismeretes) is a gonosztevők között szerepelt. Az alapvető vád az volt ellene, 
hogy egykor rokonával, Tuz Jánossal együtt a lengyelek oldalán részese volt a király 
és az ország elleni összeesküvésnek. A súlyos vádat egyetlen konkrétummal támasz-
tották alá: a zágrábi püspök és rokona a hűtlen Janus Pannonius pécsi püspöknek 
élete végéig menedéket adott a Zágráb közeli Medvevárban.75 Levelesítésük sugal-
mazója nyilvánvalóan az ekkoriban Zágrábban tartózkodó Mátyás király volt. A me-
gyei nemesek önmaguktól nem merték volna levelesíteni egyházmegyéjük főpász-
torát és az ország báróját. A szlavóniai nemességnek aligha esett nehezére eleget ten-
ni a király akaratának, mivel számos tizedvitája volt kinevezése óta a püspökkel.76 

Nehéz okát adni annak, miért várt a király jó tíz esztendőt a Vitéz-féle össze-
esküvés után, hogy megbüntesse Tuz Jánost és Osvátot. A régi tett felhánytorgatása 
valószínűleg csak ürügy volt nyilvános elítélésükhöz. Mindenesetre sorsuk a leve-
lesítés után Mátyástól függött, aki nagylelkűséget és határozottságot mutatva tet-
szése szerint döntött felőlük. Nem sietett a döntéssel. A hamis oklevelek kiállításá-
ért ugyanakkor levelesített csázmai káptalant már február 24-én mentesítette a 
következmények, a teljes vagyonelkobzás alól, továbbá visszaadta és kettős kereszt 
ábrázolással bővíttette elkobzott pecsétnyomóját.77 A zágrábi püspöknek azonban a 
levelesítés után csaknem három hónapig kellett várnia, s minden bizonnyal hűség-
esküt is kellett tennie, hogy a király megbocsásson neki. Az 1481. április 24-én 
Radkersburgban kiadott kegyelemlevél nem részletezte a főpap vétkeit. A püspököt 
az uralkodó a levelesítés bélyege és a királyi felséget sértő egyéb kihágásai (exces-
sus) miatt részesítette különös kegyelemben, és jámborságból, szelídségből vissza-
vonta minden méltatlankodását, amelyet túlkapásai miatt táplált iránta. Egyúttal 
megparancsolta Váradi Péter kalocsai érseknek, fő és titkos kancellárnak, a nádor-
nak, valamint a többi világi és egyházi bírónak, hogy levelesítése és egyéb kihágá-
sai miatt a főpapot senki kérésére se zaklassák személyét és birtokait illetően.78 
Rokonával viszont május elején egyezséget kötött az uralkodó. Hozzájárult ahhoz, 
hogy Tuz János külföldre távozzék, miután szlavóniai birtokait Medvevárral együtt 
átengedte a királynak. Mátyás eltávolította őt az országból, de gondoskodott meg-

 
75  A Blagay-család oklevéltára. Szerk. Thallóczy Lajos és Barabás Samu, Bp., 1897. 390–391, 

Tringli: Az 1481. évi szlavóniai közgyűlés, 315, 317. 
76  Pálosfalvi: Grebeni Hermanfi László, 279–280, 292–294, 295–296, 297–298. 
77  DF 282450. Az oklevél természetesen nem hallgatta el a levelesítést, amit rövidebben a Kőrös 

megyei lajstrom is megörökített. Vö.: Tringli: Az 1481. évi szlavóniai közgyűlés, 300 (38. jegyzet), 
316. Hasonló eset történt 1467-ben az egri káptalannal. Solymosi László: Die glaubwürdigen Orte 
(loca credibilia) Ungarns im 14.–15. Jahrhundert. Archiv für Diplomatik, 55 (2009) 184–185.  

78  DF 252172. 
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élhetéséről. Osvát püspök évi hatszáz aranyforint apanázst küldhetett Velencébe 
távozó rokonának a püspökség szlavóniai birtokain beszedett királyi adó terhére.79 

Alig másfél évvel később, 1482. október 18-án IV. Sixtus pápa közbenjárt Má-
tyásnál Tuz Osvát zágrábi püspök érdekében, mert megtudta, hogy lefogatta. Fel-
szólította az uralkodót, amennyiben valóban így történt, akkor bocsássa szabadon, 
mert nem hiszi, hogy ne tudná, mi jár a kánonjog szerint annak, aki egyházi sze-
mélyre, különösen püspökre kezet emel. Ha pedig a püspök valóban vétett ellene, 
akkor majd ő fog igazságot szolgáltatni. Szükség esetén a római kúriában tartja, 
hogy ne tudjon ártani a királynak és az országnak.80 Erre azonban nem került sor. 
Ha Tuz Osvátot a király tényleg fogságra vetette, hamarosan kiengedte.  

Váradi Péter kalocsai érsek látványos és gyors karrierje derékba tört, amikor 
Mátyás 1484 nyarán a biztonságos Árva várába záratta legbizalmasabb emberét, 
titkárát, majd fő- és titkos kancellárját. Többszöri pápai közbenjárásra sem volt haj-
landó szabadon bocsátani. Mindössze ahhoz járult hozzá, hogy Visegrádra kerül-
jön. Váradi csak Mátyás halála után szabadult ki fogságából.81 A kortársak sem 
értették, és az utókor számára sem teljesen világos, miért fogatta le a király, mikor 
nem sokkal korábban bíborossá akarta kineveztetni.82 A pápai követnek Mátyás így 
indokolta hajthatatlanságát: Váradi „rossz nyelve által romlást akart hozni rám és 
országomra. De Isten verjen meg, ha halálát kívánom. Csak nyelvétől félek, a 
császárra vonatkozó titkok miatt, amelyeket rábíztam. Inkább meghalnék, mintsem 
azon titkok köztudomásra jussanak.”83 

Jobbágy (vagy polgár) származású főpapjaival – Váradi Péter kivételével – Má-
tyásnak nem volt gondja. A hűség, a feltétlen engedelmesség nem esett nehezükre, 
karrierjük elengedhetetlen feltétele volt, hogy mindenben megfeleljenek a király 
akaratának. Közéjük tartozott Nagylucsei Orbán, Mátyás talán legkedvesebb em-
bere.84 Hivatali pályáját kancelláriai jegyzőként kezdte, majd Mátyás nélkülözhe-
tetlen pénzügyi szakembere lett. Kincstartói hivatala mellett a király még hely-
tartójává és a nádori jelenlét bírájává is kinevezte. Közben nemességet, címert és 
birtokokat adományozott neki. Elhalmozta kisebb egyházi javadalmakkal, majd a 
győri, később az egri püspöki székbe emelte, és emellett a bécsi püspökség kor-

 
79  Teleki: Hunyadiak kora, XII. 175–179.; Tringli: Az 1481. évi szlavóniai közgyűlés, 307. 
80  Vatikáni magyar okirattár. I/6. 192.; Vö.: Bónis: Szentszéki regeszták, 3454. sz. Az esetet említi 

Kubinyi: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság, 81. 
81  Udvardy: A kalocsai érsekek, 341–350, Szovák Kornél: Egy kódex két tanulsága. In. ΓΕΝΕΣΙΑ. 

Tanulmányok Bollók János emlékére. Szerk. Horváth László–Laczkó Krisztina–Mayer Gyula–
Takács László, Bp., 2004. 157–161. 

82  Véber: Váradi Péter, 171–172.; Uő: Péter Váradi’s Epistolarium, 316–319. 
83  Fraknói: Váradi Péter, 508. 
84  Vö.: Antonio Bonfini: Rerum Ungaricarum Decades. Ed. I. Fógel–B. Iványi–L. Juhász. I–IV. Bp., 

1936–1941. IV. 103–104, 124–125, 145, 149.; Uő: A magyar történelem tizedei. Fordította Kulcsár 
Péter. Bp., 1995. 837, 857–858, 878, 882. 
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mányzatát is neki adta.85 Bonfini szerint „csodálatra méltó jóravalóságával, hűsé-
gével, türelmével és elméje mélységével a király előtt mindig is Orbán tartotta ez 
első helyet”.86 Mátyás azt emelte ki püspöki felterjesztésében, hogy szolgálatait 
még egy órára sem tudná nélkülözni.87 

Mátyás király kinevezettjei kiváló humanisták, bőkezű mecénások, ékesszóló, 
eszes diplomaták, értékes kormányzati szakemberek, bölcs tanácstagok lehettek, de 
mindezek mellett még egyházmegyéjük tényleges főpásztorának is kellett volna 
lenniök. Ez utóbbi többségüknek nem sikerült, nem sikerülhetett. A kinevezés 
szempontjai általában ezt nem is tették lehetővé, hiszen az első és legfontosabb 
követelmény a lojalitás volt. A feltétlen hűségért, a hűséges szolgálatokért fizetett 
Mátyás király egyházi javadalommal, a korábbinál gazdagabb püspökséggel, 
olykor két egyházmegye jövedelmével, hivatallal, birtokadománnyal, nemesítéssel, 
örökös ispánsággal, ajándéktárggyal. 

Váradi Péternek lesújtó véleménye volt a kortárs magyarországi főpapokról, és 
nem is alaptalanul.88 A császár szolgálatába állt Beckensloer János esete alkalmat 
adott neki, hogy megfogalmazza véleményét róla. Mátyás király nevében 1481-ben 
azt írta a pápának, hogy „botrányaival a papi méltóságot, sőt az egész papi rend 
becsületét gyalázza”, és „méltó minden büntetésre és megtorlásra”.89 De nevesítés 
nélkül is kifejezte nézetét. IX. Gergely pápa kánonjogi gyűjteménye (Decretales 
cum apparatu Bernardi Parmensis) 1479. évi velencei kiadásában Váradi sommás 
bejegyzést (in Hungaria nostri episcopi quid merentur, lege hic) fűzött ahhoz a 
részhez (X 5.7.13), amely arról szólt, hogy a hanyag vagy rest püspököt püspök-
ségéről leteszik: Itt olvasd, mit érdemelnek Magyarországon püspökeink!90 A főpa-
pok főpásztori tevékenységét bíráló, alkalmatlanságukat kifejező véleménye 

 
85  Bónis: A jogtudó értelmiség, 237.; Köblös: Az egyházi középréteg, 305–306.; Fedeles: A pécsi 

káptalan, 414–416. 
86  Bonfini: Rerum Ungaricarum Decades. IV. 145.; Uő: A magyar történelem tizedei, 1995. 878. 
87  „... quam necessarius et utilis nobis et regno nostro servitor ille sit, cuius obsequio et opera ne ad 

horam quidem sine magno rerum nostrarum detrimento carere possimus”. MKL II. 147. Idézi 
Bónis: A jogtudó értelmiség, 237. 

88  A szebeni szászok pontos könyvelésének köszönhetően azonban Szebenszék számadáskönyve 
bejegyzéséből kiderül, hogy Janus Pannonius királyi kancellárt, amikor 1467. október 15-én 
Nagyszebenben járt, ötszáz aranyforinttal megvesztegették, hogy jobban tegye dolgát a szék 
ügyeiben (ut in factis provincie melius suum facit). Kubinyi: Vitéz János és Janus Pannonius 
politikája, 18. 

89  MKL II. 136–137. Fordítását lásd Mátyás király levelei, 140–142. A levelet elemzi Véber: Váradi 
Péter, 169.; Uő: Péter Váradi’s Epistolarium, 312. 

90  ELTE Egyetemi Könyvtár, Inc. 65. f. 269.; Vö.: Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára: Bib-
liotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I–III. Bp., 1988–
1994. I. 493. sz. – A bejegyzést említi Véber János: Egy 15. századi humanista-főpap, Váradi Péter 
kultúra és tudománypártolása. In. Erdély reneszánsza. A 2008. október 8–11. között tartott kon-
ferencia előadásai. Szerk. Gábor Csilla–Luffy Katalin–Sipos Gábor,  Kolozsvár, 2009. I. 38 (27. 
jegyzet). Váradi bejegyzésére Véber János hívta fel a figyelmemet. Lekötelező szívességét ezúton 
is köszönöm. 



MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A MAGYARORSZÁGI FŐPAPOK 

 

79 

valószínűleg nem volt érvényes mindenkire, voltak, lehettek kivételek. Annyi azon-
ban bizton állítható, hogy többségük nem látta, nem láthatta el főpásztori teendőit. 
Többnyire távol voltak egyházmegyéjüktől, legfeljebb a nagy ünnepeket ülték meg 
otthon papjaik és híveik körében.91 

Mátyás király az egyház anyagi erőforrásait, legfőbb javadalmait kormányzati, 
bel- és külpolitikai célból hasznosította. Főpapjait a kormányzati, a hivatali és a 
diplomáciai munkában egyaránt igénybe vette. Kinevezései sokkal inkább az ural-
kodó, mintsem az egyház érdekeit szolgálták. 

 
 

MAGYARORSZÁGI FŐPAPOK 
1458–1490 

 
Aragóniai János Lővei Benedek 
Bakócz Tamás Matucsinai Gábor 
Barius Miklós Nagylucsei Orbán 
Báthory Miklós Orbán* 
Beckensloer János Pálóci Zsigmond 
Csezmicei János Pisciai Boldizsár 
Csupor Demeter Salánki Ágoston 
Debrentei Tamás Stoltz Miklós 
Ernuszt Zsigmond Szakolyi János 
Estei Hippolit Szapolyai Miklós 
Filipec János Szécsi Dénes 
Fodor István Szegedi Lukács 
Geréb László Szilasi Vince 
Gergely* Tuz Osvát 
Gergely* ferences Váradi Péter 
Handó György Várdai István 
Hangácsi Albert Várdai Mátyás 
Hédervári László Veronai Gábor 
Illés* Vetési Albert 
Łabiszyni Máté Vitéz János 
 ifjabb Vitéz János 

 
A félkövér betűtípussal megkülönböztetett személyek 1458 előtt nyerték el kinevezésüket. 
* Családnevük nem ismert. 

 
 

 
91  A kivételes forrásadottság lehetővé tette annak megállapítását, hogy Várdai István kalocsai érsek, 

fő- és titkos kancellár, amennyiben országos feladatai nem vették igénybe, a nagy ünnepeket 
egyházmegyéjében, többnyire Kalocsán, ritkábban Bácson ülte meg. Kubinyi: Adatok a Mátyás-
kori királyi kancellária és az 1464. évi kancelláriai reform történetéhez, 52–58. 
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GYÖRKÖS ATTILA 
 
 

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS  
VAGY DINASZTIKUS ÉRDEK?* 

 
FRANCIAORSZÁG ÉS A TÖRÖKELLENES LIGA  

AZ 1450–1460-AS ÉVEKBEN 
 

Konstantinápoly 1453-as eleste után a hitetlenek elleni keresztes fellépés vissza-
visszatérő gondolat az európai közvéleményben, amely a közvetlenül érintett 
térségeken, így Magyarországon, Velencén és a balkáni államokon kívül elsősor-
ban a pápai udvarban és Burgundiában talált kedvező visszhangra. A százéves há-
borút éppen csak lezáró Franciaország kezdetben sem érdeklődést, sem képességet 
nem mutatott egy ilyen közös akcióban való részvételre.1 Az 1450-es évek végén, 
az 1460-as évek elején azonban egyre többször fejezte ki szándékát az európai 
koalícióhoz való csatlakozást illetően. Tanulmányom azt kívánja vizsgálni, hogy a 
nándorfehérvári győzelem és az 1464-es elvetélt pápai keresztes hadjárat közötti 
időszakban milyen tényezők határozták meg VII. Károly és XI. Lajos törökellenes 
elképzeléseit. Volt-e valós alapja a francia részvételnek bármilyen nemzetközi 
összefogásban, vagy pusztán retorikai szóvirágok hangzottak el részükről, amelyek 
ténylegesen más, dinasztikus érdekeket szolgáltak?  

Míg a burgundi hercegség a 14. század vége óta elkötelezett híve volt a török-
ellenes küzdelemnek, s az 1454-es Fácán fogadalmának ünnepélyes esküje után Jó 
Fülöp többször is tett ígérvényt a pogány elleni harcok támogatására – például 
számos birodalmi gyűlésen vagy Nándorfehérvár ostroma után is2 – addig a francia 
uralkodó esetében erre az első nyilvánvaló jelet csupán 1457-ben találjuk meg. S 
éppen magyar – helyesebben szólva közép-európai – vonatkozásban. V. László 
király és Franciaországi Magdolna tervezett házassága egy közös Habsburg–Valois 
fellépést is kilátásba helyezett a hitetlenek ellen. Magyar részről éppen ez volt a 

 
*  A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogatta. A 

projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

1  Bárány Attila: Magyarország és a kései keresztes hadjáratok. In. Laszlovszky József–Majorossy 
Judit–Zsengellér József: Magyarország és a keresztes háborúk. Máriabesnyő–Gödöllő, 2006. 156–
157. 

2  A burgundi herceg törökellenes elképzeléseiről lásd Bertrand Schnerb: L’Etat bourguignon. Paris, 
2005. 314–318.; Richard Vaughan: Philip the Good. The Apogee of Burgundy. Woodbridge, 2002. 
334–372., és különösen Jacques Paviot: Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe 
siècle – XVe siècle). Paris, 2003. 117–177. 
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legfontosabb ok a szövetség elfogadása mellett. Várdai István kalocsai érsek, a há-
zassági szerződés aláírására Franciaországba utazó hatalmas, hétszáz fős delegáció 
vezetője is ebben a szellemben mondta el üdvözlő beszédét VII. Károly előtt 1457. 
november 18-án. A két uralkodót a hit védelmezőiként ábrázolta, imígyen szólítva 
meg a francia királyt: „Te vagy a kereszténység oszlopa, az én szuverén uram pedig 
annak pajzsa, te vagy a keresztény ház, az én szuverén uram pedig annak védfala”.3 

A korabeli francia krónikások is ebben látták a szövetségi kapcsolat kialakí-
tásának egyik motívumát. Thomas Basin szerint: „Tőle [V. Lászlótól] lehetett leg-
inkább remélni, hogy a többi keresztény fejedelemmel együtt, különösen akkor, ha 
erőit a francia király hatalmával sikerült volna egyesítenie, kiűzze Görögországból 
és Európa más, török által elfoglalt területeiről a török császárt, ezt a vértől meg-
részegült vadállatot”.4 Jean Chartier pedig – a másik oldalról megközelítve a kér-
dést – a következőképpen fogalmazott: „a legkeresztényibb francia király, hábor-
gatni vágyván ellenfeleit, különösen a törököket, a szaracénokat és a keresztény hit 
más ellenségeit, szövetséget kötött Magyarország királyával”.5 

Nem szabad azonban elfelednünk, hogy a Habsburg–Valois kapcsolatok kialakí-
tásának volt egy másik, kevésbé magasztos célja is: a Jó Fülöp herceg által elfoglalt, 
de a francia uralkodó és a cseh korona által is követelt Luxemburg hercegségének 
megszerzése, valamint a felső-elzászi Habsburg birtokok védelmének biztosítása. 

A burgundi szolgálatban álló Mathieu d’Escouchy nem is rejtette véka alá 
véleményét az üggyel kapcsolatban: „a házasság nagyon kellemetlen volt a bur-
gundi herceg számára, mivel háborúban állt a mondott Lászlóval a luxemburgi 
hercegség miatt. S nagyon úgy tűnt számára, hogy a fenti szerződés miatt Károly 
király segítséget és támogatást fog nyújtani László királynak, ami nagy kárt okoz-
hat neki, országainak és alattvalóinak”.6 A már fentebb idézett Thomas Basin sem 
feledkezett meg ennek jelentőségéről: „A cseh király halála a burgundi hercegnek 
kedvezett: megszabadította őt egy hatalmas ellenségtől, akinek szövetségét Fran-
 
3  Mémoires de Jacques Du Clercq, sur le règne de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Ed. Reiffen-

berg, Bruxelles, 1839. 105–106. A szövegrészlet magyar fordítása: Sz. Jónás Ilona (szerk.): 
Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Bp., 1999. 568–569. A kérdés magyar vonatko-
zásairól l. még Eckhardt Sándor: Várdai István beszéde a francia király előtt. Egyetemes Philo-
logiai Közlöny, 1938. (LXII. évf.) 101–104., újabban pedig Csernus Sándor: Lancelot király és 
Magyarország, mint a Kereszténység védőbástyája. In. Jankovics József et al. (szerk.): A magyar 
művelődés és a kereszténység. Budapest–Szeged, 1988. 580–596. 

4  Magyar fordításban idézi Csernus Sándor: A középkori francia nyelvű történetírás és 
Magyarország (13–15. század). Bp., 1999. 242. 

5  „le tres chrestien roy de France, affectant de insulter ses ennemys et par spécial les Turcs, 
Sarrasins et autres estans contre la foy chrestienne, fist aliance avecque le roy de Hongrie...”. 
Chronique de Charles VII par Jean Chartier. Ed. Valet de Viriville, Paris, 1858. III. 74. 

6  [le mariage] estoit chose bien desplaisante au duc de Bourgoingne, pour ce qu’il faisoit guerre 
audit Roy Lancelot, pour la duchié de Luxembourg: car bien lui sambloit que, par le moien 
d’icellui traictié, le Roy Charles bailleroit ayde et confort audit Roy Lancelot, qui lui pooit porter 
à grant préjudice, et à ses pays et subgez. In. Chronique de Mathieu d’Escouchy. Ed. Du Fresne de 
Beaucourt, Paris, 1863. II. 354–355. 
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ciaország királya szemmel láthatóan oly igen kívánta, azért, hogy ily nagy szövet-
séges segítségével bosszút állhasson a burgundi hercegen”.7 

Az 1457-es házassági tervezet kettős céljából úgy tűnik, hogy az oszmán 
fenyegetésnek közvetlenül ki nem tett francia királyság akkor vonható be akár csak 
névleg is a törökellenes összefogásba, ha a hitetlenek elleni harc számára túl elvont 
és alapvető érdekeit nem érintő ügyét össze lehet kapcsolni konkrét előnyökkel is. 
A kérdés az, hogy a későbbi években, amikor szélesebb nemzetközi koalíciók jön-
nek létre, kialakul-e valós francia elkötelezettség a pogány elleni küzdelem iránt? 

A közép-európai viszonyokat és a török fenyegetést jól ismerő Aeneas Sylvius 
Piccolomini, amikor 1458-ban II. Pius néven szent Péter trónusát elfoglalta, soha 
nem látott energiákat mozgósított a pogányok kiűzése érdekében. 1459-ben kong-
resszust hívott össze Mantovába, hogy a keresztény uralkodók itt egyeztessék poli-
tikájukat, s tegyék meg ajánlásaikat egy jövőbeni keresztes háború támogatására. A 
találkozó kudarcot vallott. Kevés fejedelem jelent meg személyesen, és a többiek kö-
vetei sem álltak elő értékelhető javaslatokkal.8 Mantova tulajdonképpen olyan fórum 
lett, ahol az egyes országok törökellenes elkötelezettségük hangoztatása mellett saját 
– gyakran egymással szemben álló – politikai érdekeiket igyekeztek érvényesíteni. 

Nem történt ez másként Franciaország esetében sem. Amikor VII. Károly 
követei megérkeztek az itáliai városba, a meghirdetett program helyett azonnal két, 
régen megoldatlan ügy került terítékre. A pápa az 1438-ban bevezetett Pragmatica 
Sanctio eltörlését sürgette,9 míg a francia követek a király sógora, Anjou René 
nápolyi trónigényének egyházfői elismerését szerették volna elérni. 

Utóbbi kérdés aktualitását az adta, hogy 1458-ban a dél-itáliai királyság élére Fer-
dinánd, Aragóniai Alfonz király törvénytelen fia, Mátyás későbbi apósa került. Ha-
talmát III. Callixtus pápa nem, utódja, II. Pius azonban elismerte.10 A francia uralko-
dó által támogatott, nápolyi királyi ambíciókat dédelgető Anjou-család azonnal az új 
hatalom megdöntésére törekedett. René csapatokat küldött Dél-Itáliába, s a félsziget 
az 1454-es lodi béke utáni viszonylagos nyugalmat követően ismét megosztottá vált 
a hatalmi játszmában. A Mediciek által uralt Firenze franciabarát politikát folytatott 

 
 7  Csernus, 1999. 242. 
 8  A mantovai kongresszuson a legkomolyabb részvételi szándékot Jó Fülöp mutatta, aki a többi 

európai uralkodóhoz képest hatalmas követséggel képviseltette magát, s 2000 lovast, valamint 
4000 gyalogost ajánlott fel a magyar király török elleni harcához. II. Piusz pápa feljegyzései. Ford. 
Bellus Ibolya–Boronkai Iván. Bp., 2001. II/1. (cap. 3.14.) 120. (A továbbiakban: Feljegyzések). 

9  Az 1437-ben elfogadott (1438-ban Bourges-ban becikkelyezett) Pragmatica Sanctio eltörölte az 
annátákat, visszaállította az egyházi tisztségek választhatóságát Franciaországban, amit a pápák 
sohasem fogadtak el. Vö.: Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Age. Dir. André Vauchez, Paris, 
1997. II. 1248 (Jean-Louis Gazzaniga szócikke). 

10  Az elismerés oka ugyanaz volt, mint Mátyás esetében: a pápa a fennálló hatalmi helyzetet fogadta 
el, s nem foglalkozott az esetleges trónigényekkel. Kenneth Meyer Setton: The Papacy and the 
Levant, 1204–1571. Philadelphia, 1978. 204–205. 
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ugyan, de nem lépett közbe, semleges maradt Velence is, míg Milánó a nápolyiak 
oldalán kötelezte el magát és az egyházfővel egyetemben csapatokat küldött.11 

Mivel a vitás kérdésekben sem Pius, sem VII. Károly nem volt hajlandó en-
gedni, a francia részvétel a leendő keresztes háborúban alig került szóba. A követek 
arra hivatkoztak, hogy míg fennáll egy angol támadás veszélye, nem tudnak kül-
földi akcióra vállalkozni.12  

A pápa a franciák és a többi nyugati hatalom érdektelenségének dacára sem adta 
fel távlatos céljait. Mantova kudarca után tovább fokozta erőfeszítéseit a pogányok 
elleni európai összefogás megteremtése érdekében. Híres, II. Mehmednek írott 
1461-es levelében felszólította a szultánt a keresztény hit felvételére,13 de ennél 
reálisabb lépéseket is tett. Hosszú munka után, 1463-ra körvonalazódott egy olyan 
szövetség terve, amelyet nevezhetünk kisebb európai összefogásnak is, s amely a 
törökellenes küzdelemben leginkább érdekelt Velence és Magyarország mellett 
Burgundiát is magában foglalta. A pápa ebbe a szövetségbe igyekezett bevonni a 
komoly változásokat megélő Franciaországot is. 

VII. Károly 1461-es halála után ugyanis fia, XI. Lajos békülékenyebb hangot 
ütött meg Rómával szemben. Trónralépését követő döntései az apja politikájával 
szembeni szakításként is értelmezhetők, bár – ahogy látni fogjuk – maradtak ál-
landó elemek a francia törekvésekben. Megkoronázása után három hónappal, 
november 27-én eltörölte a gallikán egyház szabadságát kimondó Sanctiót, cserébe 
azonban továbbra is Anjou René ambícióinak pápai támogatását kívánta. Pius vi-
szont megelégedett annyival, hogy a francia követet, Jean Jouffroy arras-i püspököt 
és a király rokonát, Louis d’Albret-t bíborosi kalappal jutalmazta meg, a keresztes 
háborúra való biztatásként pedig kardot küldött XI. Lajosnak.14 Bár a kinevezések 
révén növekedett a francia befolyás a Kúriában, a király igényeit nem elégítették ki 
az események. Az Anjou ambíciók elutasítása miatt azzal fenyegetőzött, hogy 
visszahívatja prelátusait Rómából.15  

Az egyházfő nem hátrált meg, így a francia uralkodónak más taktikát kellett vá-
lasztania céljai elérésére. Kihasználva, hogy több állam is követet küldött hozzá be-
mutatkozó látogatásra, Lajos az ősz és tél folyamán tárgyalásokba bocsátkozott az 
itáliai hatalmakkal. Firenzét semlegességének feladására próbálta rábírni, Milánót 
arra, hogy vonja vissza csapatait Nápolyból, és segítsen visszaszerezni a március-

 
11  Jean Favier: Le roi René. Paris, 2008. 407–413. 
12  Feljegyzések, II/1. (cap. 3.40.) 146–151.  
13  Franz Babinger: Mehmed the Conqueror and his Time. Princeton, 1978. 199. valamint Nótári 

Tamás: Aeneas Sylvius Piccolomini és a defensio imperii Christiani gondolata. Jogelméleti 
Szemle. 2003/4. sz. http://jesz.ajk.elte.hu/notari16.html 

14  Feljegyzések, II/2. (cap. 7.10.) 322.; Lettres de Louis XI, roi de France. Eds. Joseph Vaesen– 
Etienne Charavay. Paris, 1900.  II. (No. XXVIII.) 41–43. (A továbbiakban Lettres de Louis XI…). 
Ugyanilyen kardot kapott egyébként Jó Fülöp burgundi herceg is. Paviot, 2003. 160. 

15  Feljegyzések, II/2. (cap. 8.7.) 356–358. 
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ban francia fennhatóság alól kikerülő Genovát, Velencétől pedig azt várta, hogy a 
francia érdekeknek megfelelően gyakoroljon nyomást Milánóra és a pápára.16 

Velence álláspontja szintén változáson ment keresztül ezekben az években. A 
mantovai kongresszuson még elutasító politikát képviselt a törökellenes összefogás 
ügyében, mert földközi-tengeri pozícióit féltve nem akart konfliktusba keveredni a 
szultánnal. Az oszmán nagyhatalom ázsiai előretörése, görögországi támadásai 
azonban irányvonalának megváltoztatására késztették.17 Innentől kezdve a köztár-
saság anyagilag támogatta a magyar királyt,18 illetve megpróbálta Franciaországot 
is bevonni a keresztes hadjárat szervezésébe. A Signoria követeinek 1461-es 
tárgyalásai során nagyon jól nyomon lehet követni ezt a módosulást: míg az első, 
október 12-i követutasításban a szenátus az itáliai ügyeket helyezte előtérbe, a 
későbbi direktívákban már a török elleni fellépés élvezett előnyt.19 

Velence két diplomatájának több hónapig tartó tárgyalásai azonban nem vezet-
tek sikerre. A keresztes gondolat ellenzése a „legkeresztényibb király” címét viselő 
fejedelemnek nem tett volna jót, ezért a francia uralkodó nem zárkózott el ugyan a 
pogány elleni háborútól, de kifejtette, hogy egy ilyen akció csupán két fronton lehet-
séges: egyrészt Magyarország irányából, amit lehetetlenné tesz a császár és Hunyadi 
Mátyás közötti konfliktus, másrészt pedig tengeri úton, Albánia felől, ehhez viszont 
szüksége van a genovai és nápolyi kikötők birtoklására. Magyarul minden török-
ellenes fellépést az itáliai ügyek francia érdekek mentén való rendezéséhez kötött.  

A köztársaság azonban meg kívánta őrizni semlegességét Nápoly és Genova 
ügyében, így a tárgyalások kudarcba fulladtak. Milánó szintén elutasította a francia 
ajánlatot20 és Firenze sem volt hajlandó támogatni bármilyen idegen hatalom meg-
erősödését Itáliában.21  

XI. Lajosnak más módon kellett próbálkoznia. Pius-t azzal kívánta meglágyí-
tani, hogy 1462 márciusában René jogainak támogatásáért cserébe 40 000 lovast és 

 
16  XI. Lajos minden diplomáciai eszközt megpróbált bevetni a három itáliai állam megnyerése 

érdekében: házasságot ajánlott fel Anjou René fia, Kalábriai János és a milánói herceg lánya, 
Hippolita Sforza között (Paul Murray Kendall: Louis XI. Paris, 1974. 490.), kijelentette, hogy nem 
támogatja a milánói trónra igényt tartó Orléans-ház törekvéseit, lovaggá ütötte a firenzei követet, 
Piero de’Pazzit és a velencei küldöttet, Bernardo Giustinianot. Ezt a firenzei követek 1462. január 
11-i jelentéséből tudjuk. In. Abel Desjardins: Négociations diplomatiques de la France avec la 
Toscane. Paris, 1859. I. 126. 

17  Setton, 1978. 240–241. 
18  Velence 1462 tavaszán 3000 dukát támogatást szavazott meg a magyar királynak és további 16 000 

aranyat ígért. Teke Zsuzsa: Az itáliai államok és Mátyás. In. Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás 
király halálának 500. évfordulójára. Szerk. Rázsó Gyula–V. Molnár László Bp., 1990. 246–248. 

19  P. M. Perret: La première ambassade vénitienne à Louis XI. 12 octobre 1461 – mai 1462. Paris, 
1891. 

20  Perret, 1891. 7. és 3. jegyz. 
21  A firenzei követek számára adott követutasítások (1461. október 20.), illetve a követek 

beszámolója küldetésük végén (1462. március 13–14.). Desjardins, I. 114. és 127–133.  
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30 000 gyalogost ajánlott fel a török ellen.22 Vállalásának hitelességét aláásta, hogy 
a velenceiek tudomása szerint legfeljebb 10 000 katonát adott volna ugyanerre az 
akcióra.23 A pápa számára mindenesetre az Anjou igények elismerése túl nagy ár 
lett volna a bizonytalan katonai segítség ellenében, így elutasította a javaslatot.  

A francia követjárás egybeesett Podjebrád György küldötteinek római megjele-
nésével, akik elszántan – de sikertelenül – szerették volna megerősíttetni a cseh 
egyház szabadságjogait garantáló prágai kompaktákat. Érdekes helyzet állt elő 
azáltal, hogy a konciliarizmus egyik élharcosa, Piccolomini, Pius pápaként már 
nem ismerte el a bázeli zsinaton hozott döntéseket. Az egyházfő ügyesnek vélt 
taktikai húzással a francia uralkodót állította példaként a csehek elé, mint aki a 
Pragmatica Sanctio eltörlésével hajlandó volt elfogadni a Szentszék irányítását. 
Valójában úgy tűnik, hogy a Rómában ekkorra már egyaránt csalódott francia és 
cseh politika éppen itt talált egymásra.24  

Podjebrád igyekezett kitörni az országát fojtogató politikai karanténból és nagy-
szabású diplomáciai manőverbe kezdett. Követe és bizalmi embere, a francia szárma-
zású Antoine Marini olyan széles európai koalíción alapuló keresztes háborút java-
solt, amelyben a cseh király játszotta volna a vezető szerepet. Mivel Podjebrád kap-
csolatai ekkorra Frigyes császárral is megromlottak, a cseh uralkodó Lengyelország-
hoz, majd Franciaországhoz közelített. Magyarországra mint természetes szövetsé-
gesre számított, hiszen Mátyás felesége a leánya volt. Céljának elérése érdekében 
Marini sorra járta a számba vehető európai hatalmakat: 1462 augusztusában a török-
ellenes küzdelemben érdekelt Velencével tárgyalt,25 októberben pedig azzal a francia 
királlyal, aki fokozódó Róma-ellenessége miatt ideális partnernek tűnt a cseh politika 
számára. XI. Lajos azonban nem szakítani akart a pápával, hanem nyomást gyako-
rolni rá. A cseh kapcsolatok ráadásul felkeltették a burgundi udvar gyanúját is, hogy 
felújul az 1457-es koalíció, és Luxemburg kérdése ismét előtérbe kerül. A francia 
király segítséget ígért ugyan a törökellenes fellépésben,26 de igyekezett megnyugtatni 

 
22  Mandell Creighton: A History of the Papacy from the Great Schism to the Sack of Rome, h. n. 

1897. III. 278.   
23  Velence levele pápai követéhez, 1462. március 19. „Regiam Majestatem Franchorum sperandum 

est et pro suo naturali more et persuasionibus V. S. inductam si non plures saltem X milia pug-
natorum ad hanc expeditionem missuram esse.” In. Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király 
korából. Szerk. Nagy Iván–Nyáry Albert. Bp., 1875. I. (No. 77.) 120. [továbbiakban lásd: MDE]. 

24  Megérzésünket erősíti az a tény, hogy a Rómában ekkor tárgyaló cseh követ, Zdeněk Kostka vezeti 
majd a két évvel későbbi franciaországi delegációt is, amely Podjebrád lentebb még említett 
Béketervét kezdeményezi. Macek szerint a cseh–francia kapcsolatok későbbi motorja, Antoine 
Marini is részt vett az 1462-es római tárgyalásokon, aki ekkor ismerhette meg a franciák 
pápaellenes érzületeit. Josef Macek: Le mouvement conciliaire, Louis XI et Georges de Podeb-
rady. Historica, XV. (1967) 23–24. Pius emlékiratai nem említik Marini jelenlétét. Feljegyzések, 
(cap. 7. 15.) 328–330. 

25  A velencei tanács 1462. augusztus 9-i jegyzőkönyve. MDE, I. (No. 111.) 178–179. 
26  Velence a hazatérő Marini beszámolójából ismerte meg francia álláspontot a törökellenes koalíciót 

illetően, amely ekkor pozitívnak tűnt számukra. Ugyanitt értesítik a franciákat a Magyarországot 
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Jó Fülöpöt is.27 Marini novemberi megbeszélései a burgundi udvarban nem voltak 
ennyire sikeresek. A herceg ugyan újra elkötelezte magát a török elleni harcra, de 
maga akart a hadjárat élére állni, gyanakodott Podjebrádra és a pápai szövetséget 
elengedhetetlennek tartotta az akció sikeréhez.28 

Ráadásul úgy tűnik, hogy Marini a tárgyalások során önállósította magát. Míg 
Velencében csak a cseh király követeként szerepelt, addig a francia udvarban már a 
lengyel uralkodó és Mátyás képviseletében is tárgyalt – ahogy később kitűnik – a 
magyar udvar tudta nélkül.29  

A diplomáciai cselvetések azonban nem segítettek. XI. Lajos energiáit a Bur-
gundiának korábban – az 1435-ös arras-i szerződésben – zálogba adott Somme-
menti városok visszavásárlása kötötte le. Az 1463 őszére megvalósuló tranzakció 
nem ment könnyen, mert bár Jó Fülöp hajlott a megállapodásra – részben azért, 
hogy az így befolyó több mint 400 000 écu-t a keresztes háborúra fordítsa –, fia, a 
későbbi Merész Károly az ajánlatot mereven elutasította. A tárgyalások újra 
kiélezték a két állam közti korábbi feszült viszonyt.  

Ráadásul a francia diplomácia másik fontos törekvésének számító nápolyi kér-
dés ügye is rossz irányt vett. Az Anjou csapatokat az év nyarán több vereség érte 
Dél-Itáliában, így Lajos René-párti érvei is meggyengültek Rómában. A másik Ara-
gón-front ennél sikeresebbnek mutatkozott: az Ibériai-félsziget trónviszályaiba 
beavatkozó francia korona ekkor foglalta el – nem kevés nehézség árán – Rous-
sillon és Cerdagne tartományokat.30 Gondot okozott viszont, hogy miután a Valois-
k által támogatott Lancaster-ház uralmának vége lett a Rózsák háborúja által sújtott 

                                                                                                                            
fenyegető veszélyről. Az államtanács 1463. március 17-i, XI. Lajoshoz írt levele. MDE, (No. 124.) 
197–198.   

27  XI. Lajos 1462. október 12-i levele Jó Fülöp burgundi herceghez, amelyben kijelenti, hogy nem 
cselekszik Burgundia érdekei ellenében: „Si vous avons bien voulu escrire ces choses, afin que en 
soiez adverty, et aussy pour vous acertener que se ledit roy de Behaigne vouloit parler ou faire 
mention dudit duché de Luxembourg, ou d’autre chose quelconque qui vous peust fournir à 
prejudice, nous n’y entendrons en quelque maniere, mais vous en edvertirons.” Lettres de Louis 
XI… (No. LII.) 83. A kérdés azért is vált fontossá, mert már folytak a Somme-menti városok 
visszavásárlására vonatkozó francia–burgundi tárgyalások (l. lentebb), amelyek előfeltételét 
képezte az is, hogy Lajos mondjon le luxemburgi igényeiről, amit november 25-én meg is tett. 
Ernest Lavisse: Histoire de France illustrée. Paris, 1911. IV./2. 340. 1. jegyz.  

28  Paviot, 2003. 161–162.  
29  Velence 1462. augusztus 9-i, már említett jegyzőkönyvében a következő megfogalmazás található: 

„Spectabili militi domino Antonis Gallico, oratori Serenissimi D. Regis Bohemie qui ad presentiam 
nostram venit…” MDE, I. (No. 111.) 178. XI. Lajos ugyanerről viszont a következőképpen ír: „le 
roy de Behaigne nous a puis nagueres escript, par homme propre qu’il a envoié devers nous, que, 
se nostre plaisir estoit, luy et les rois de Hongrie et de Poulaine desireroient bien avoir aliance et 
confederation avec nous, principalement pour l’explusion des ennemys de la foy chrestienne”. 
Lettres de Louis XI…,  (No. LII.) 82–83. 

30  Jacques Heers: Louis XI. Paris, 2003. 58–59. 
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Angliában, Lajos félelmei megnövekedtek egy újabb angol inváziótól.31 Ezek az 
elkötelezettségek komolyan korlátozták Franciaország mozgásterét. 

Pius eközben tovább dolgozott a megálmodott keresztény összefogáson. 1463 
kora tavaszán előbb legátust küldött Burgundiába, majd Magyarországot és ismét 
csak Franciaországot kívánta bevonni a keresztes háborúba.32 Július 19-én sikerült 
tető alá hoznia a német-római császár és a magyar uralkodó közti bécsújhelyi békét, 
ami Mátyás részéről a törökellenes akció előfeltétele volt.33 Ennek köszönhető, hogy 
szeptember 12-én Velence és Magyarország szövetséget kötött egymással. Megálla-
podtak abban, hogy a köztársaság a Peloponnészoszi-félszigeten fog támadni, Mátyás 
pedig Boszniában. A Signoria pénzügyi segítséget is nyújtott a magyar uralkodónak.34 

Ősszel újabb pozitív fordulat állt be a tervezett háború ügyében: a magyar–velen-
cei koalíció kiegészült a burgundiak ajánlatával. 1463 szeptemberében Guillaume 
Fillastre, a herceg követe 6 000 katonát ígért.35 Október 19-én a Szentszékkel és 
Velencével három évre terjedő szövetséget kötött. Maga a herceg december végén 
ünnepélyesen be is jelentette, hogy következő májusban keletre indul.36  

Bár Jó Fülöp elkötelezettsége őszintének tekinthető, betegsége, tanácsadóinak 
ellenállása megkérdőjelezték tényleges részvételét a törökellenes harcokban. Maga 
XI. Lajos az angol béketárgyalásoktól tette függővé vazallusának elengedését a 
hadjáratra.37 A franciák meggyőzése pedig kemény diónak bizonyult. Amikor 1463 
őszén Niccolò Canale velencei követ a koalícióban való részvételre buzdította a 
királyt, kitérő válaszokat kapott. Bár a francia uralkodó novemberben kijelentette, 
hogy 300 000 dukát értékben hajlandó 12 hadihajót felszerelni a vállalkozásra, 
Firenzéhez írott decemberi levelében pedig úgy fogalmazott, hogy a már csak név-
leg befolyása alá tartozó Genova átadását Milánónak az itáliai béke és a török 
elleni összefogás indokolja,38 az idős burgundi herceget nem tartotta alkalmasnak a 

 
31  VI. Lancaster Henrik felesége, Anjou Margit (XI. Lajos unokatestvére) Franciaországban keresett 

menedéket, majd Lajos segítségével próbálta visszaszerezni férje trónját. John Gillingham: A 
Rózsák háborúja. Bp., 1985. 178–179. A francia uralkodó 1462–1463-ban az egész nyugati 
partvidéken védelmi intézkedéseket rendelt el egy esetleges angol inváziótól tartva. Lásd Lettres 
de Louis XI…, (Nos. XLII–LII.) 67–83.; Jean Favier: Louis XI. Paris, 2001. 442–444. 

32  Feljegyzések, II/2. (cap. 12.14–16.) 548–550. Franciaországba Theodoro feltre-i püspököt, 
Magyarországra pedig Luccai Domonkos torcellói püspököt küldte, akik Velencében is tárgyaltak. 
MDE, I. (No. 128.) 204–205. 

33  Kubinyi András: Mátyás király. Bp., 2001. 51–52. 
34  Ennek összegét 1464 januárjában havi 4000, később 6000 dukátban határozták meg. Teke, 1990. 

248. és 20. jegyz. 
35  Creighton, 1897. III. 315–316. 
36  Schnerb, 2005. 314. és Setton, 1978. 249. 
37  Paviot, 2003. 162. 
38  „Quod profecto Italiae paci ac faciliori contra Theucrum (sic!) expeditioni quam plurimum 

conducere arbitrabimur.” 1463. december 24. Lettres de Louis XI…, (No. CIX) 177. Az ügylet 
valós indoka az volt, hogy a franciák nem tudták visszaszerezni az ellenük fellázadó Genovát, s XI. 
Lajos ügyes húzással úgy próbálta megnyerni a számára fontos Milánó szövetségét, hogy egy 
hatalma alól kikerülő várost adott át neki. 
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hadjáratban való részvételre. Véleménye szerint Jó Fülöp már útközben meghalna, 
így jobban tenné, ha a keresztes akcióra szánt pénzt Hunyadi Mátyásnak adná.39 A 
király magát a háborút is szkeptikusan ítélte meg, de különösen annak megvalósítási 
módját kritizálta. A burgundi uralkodó halála ugyanis országában a fia által képviselt 
franciaellenes erőket juttatta volna hatalomra, ami nem állt XI. Lajos érdekében.  

Úgy tűnik, hogy a Signoria küldöttjének személyes magatartása sem járult hozzá 
a francia támogatás megnyeréséhez. Hosszú tárgyalásai az udvarban inkább gya-
nakvást keltettek, mintsem a meggyőzést segítették elő. 1464. április 22-én XI. Lajos 
például római követeinek írott utasításában kijelentette, hogy az egész törökellenes 
akció csupán a velenceiek önös érdekeit szolgálja, a sikernek ők lesznek az egyetlen 
nyertesei.40 Ugyanígy kikelt a pápa ellen is, annak nápolyi politikája miatt. Májusban 
pedig azt a félelmét fejtette ki, hogy Canale meg akarja őt mérgezni – „mert minden 
nagy ármány kicsiny ügynek számít a velenceiek szemében”.41  

Az ellentétek, félelmek máshol is munkálkodtak. A velenceiek szignálták ugyan 
a törökellenes szövetséget, de kételkedtek a pápa valós szándékait illetően. Ez a 
gyanakvás jelenik meg Christoforo Moro dózse 1463. november 12-i levelében, 
amelyben azt írta II. Pius-nak, hogy csak vele és a burgundiakkal közösen hajlandó 
harcot kezdeményezni a pogány ellen.42 Az egyedül vívott háború iránti félelem 
mutatkozik meg néhány hónappal később is, amikor a Signoria jelezte franciaor-
szági követének, hogy az egész keresztes akció sikere Magyarországon múlik.43 
Ugyanezen a napon viszont a köztársaság arról értesítette magyarországi követét, 
hogy a francia tárgyalások jó úton haladnak, s Lajos 10 ezer katonát ígért négy 
hónapra, ha megkötik az angol–francia békét.44 Az a benyomásunk, hogy a velen-
ceiek úgy kívánták megszerezni a két hatalom támogatását, hogy követeik révén 
biztosították az uralkodókat arról, hogy a másik állam már elkötelezte magát.  

 
39  „Gli dise che forsa meglio seria de fare spendere li soy dinari in lo re de Ungaria”. Maletta 

milánói követ 1463. november 23-i jelentése. Bernard de Mandrot: Dépêches des ambassadeurs 
milanais en France sous Louis XI et Francesco Sforza. Paris, 1916. I. 325. 

40  Lajos kijelentéseit Alberico Maletta milánói követ 1464. április 27-i jelentéséből ismerjük. „Poy fa 
dire el Re che questa impresa non era honorevolle al papa nè al duca de Bergogna et farla con 
Veneziani mercadanti insolenti et populari, li quali non fano questa guerra per reverentio de Dio, 
ma per suo proprio…” Mandrot, 1919. II. 94. 

41  1464. május 26. „che ogni grandissimo tradimento parira picolo ad Venesani.” Mandrot, 1919. II. 151.  
42  Setton, 1978. 266. és 122. jegyz. 
43  Velence 1464. március 2-i levele Niccolò Canale követnek. L. Setton, 1978. 267–268.  
44  A velencei tanács 1464. március 2-i megbízólevele magyarországi követének: „Habemus quoque 

apud serenissimum regem Franchorum unum oratorem nostrum, qui litteris suis dierum 27 et 29 
januarii decursi significavit nobis optimam mentem et dispositionem majestatis sue, que optulerat 
X mille bellatores armatos et bonarum gentium ad hanc sanctam expeditionem; sed necessere fore 
commemorabat, quod vel concordia, vel treugue sequerentur inter Serenitatem Suam et Regem 
Anglie…” MDE, I. (No. 163) 270. Ugyanezt erősíti meg Maletta milánói követ április 27-i 
franciaországi jelentése:„Et seguendo questa pace tra questi duy regnami, se farà tale possanza 
per laquale certamente el Turcho… et ch’el Re de Franza sarà contento pagare a sue proprie 
spese Xm combatanti per IIII mesi…”. Mandrot, 1919. II. 94. 
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Valójában a francia király egész magatartásában a hadjárat iránti ellenszenv mu-
tatkozott meg. Jellemző, hogy a milánói herceg kénytelen volt szabadkozni előtte a 
koalícióban való részvétele miatt. XI. Lajoshoz írott április 18-i levelében Fran-
cesco Sforza kifejtette, hogy a tervezett pápai–burgundi fellépés nem ellentétes 
Franciaország érdekeivel, hanem Magyarország és ezáltal Itália megmentését szol-
gálja.45 Hasonlóképpen, amikor májusban Angelo de Rieti pápai legátus 60 000 du-
kát támogatást próbált szerezni a magyar király megsegítésére,46 a tized átengedé-
sét XI. Lajos nem engedélyezte. 

Az 1463 őszén megkötött szerződések közül egyedül a velencei–magyar bizo-
nyult hatékonynak. Míg Mátyás hadjáratot indított Boszniába, s visszafoglalta Jaj-
cát, valamint a környező erősségeket, addig Velence megszerezte szinte a teljes 
Peloponnészoszt és Leszbosz szigetét.  

Ezenközben Podjebrád diplomáciája is aktivizálódott. Követe, Marini 1464 ta-
vaszán Magyarországon tárgyalt. Itt mutatta be a cseh király közkeletűen csak 
Béketervnek nevezett elképzelését, amely egy olyan európai fórumot képzelt el, 
ahol a tagok az egymás közti béke fenntartása, s a török kiűzése érdekében rend-
szeres tanácskozást tartanának.47 A tervezet látványosan mellőzte a pápát és a né-
met-római császárt, s a francia uralkodó súlyát növelte volna meg az európai politi-
kában.48 A magyar királyi tanács kikelt ugyan az ellen, hogy két évvel korábban 
Marini Mátyás nevében is tárgyalt a franciákkal, de beleegyezett abba, hogy a 
követ a lengyel király mellett a magyar uralkodót is képviselje XI. Lajosnál.49 

A francia király viszont ingadozott a cseh ajánlattal kapcsolatban, mert prelá-
tusai elvetették az utrakista uralkodóval kötendő szövetséget. Nem akart a pápával 
szakítani, s a burgundi érdekeket is sértette volna Podjebrád újabb javaslata, hogy 
Luxemburg ügyét vegyék bele a megállapodásba. Az egyháziak álláspontját figye-
lembe véve, Lajos végül a pápát és a császárt mellőző tervet elvetette, de 1464 nya-

 
45  Mandrot, 1919. II. 36–37. 
46  A milánói követ jelentése a francia udvarból 1464. május 12-én: „D. Angelo rechiedo ch’el Re 

voglia essere contento lassare tore LXm ducati de questa decima per dare al re de Ungaria”. 
Mandrot, 1919. II. 133. 

47  A dokumentumot az Európai Unió történetével foglalkozó szakemberek a kontinentális egység 
kialakulásának fontos előzményeként tekintik. Pl.: Bóka Éva: Az európai egységgondolat 
fejlődéstörténete. Bp., 2001.; Németh István: Európa-tervek 1300–1945. Visszapillantás a jövőbe. 
Bp., 2001.; Jaroslav Zourek: Le projet du roi tchèque George de Podiebrad. Annuaire français de 
droit international, 1964. 10/1. 14–37.  

48  Éppen ezért a középkori diplomáciatörténet kutatói a tervezetet általában a cseh király kitörési 
kísérleteként értelmezik az országát fojtogató politikai vákuumból. Fraknói Vilmos: Hunyadi 
Mátyás király. Bp., 1890. 139–140.; Tervezet a Kereszténység leendő békéjéről. Szerk. és ford. 
Karáth Tamás. Szeged, 1998. (Documenta Historica, 39.) (A továbbiakban: Karáth). 

49  Az erről tanúskodó levél egyetlen kiadása: Epistolae Matthiae Corvini regis. Ed. Kelcz Imre. 
Cassoviae, 1743. (No. LXII.) 138–140. Erről l. még: Karáth, 1998. 16–18. 



EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS VAGY DINASZTIKUS ÉRDEK? 

 

91 

rán megkötöttek egy általános – semmire nem kötelező – cseh–francia barátsági 
szerződést.50  

Ily módon a törökellenes összefogás ürügyén két nagy európai koalíció formá-
lódásának lehetünk tanúi: a pápa által irányított velencei–burgundi szövetségnek, s a 
pápát kihagyni kívánó, cseh–francia–lengyel társulásnak. Retorikájában mindkettő a 
pogány kiűzését tartotta elsődlegesnek, de ténylegesen csak az első alakult meg, s 
hadi tevékenység is csak ettől volt várható. Mátyás – a minél szélesebb összefogás 
gondolatától hajtva – mindkét csoporttal kapcsolatot tartott fenn, bár nem világos, 
hogy mennyire volt tisztában a cseh elképzelés valós, pápaellenes célkitűzéseivel.  

A szövetségesek hangzatos ígéretei ellenére, amikor Pius 1464 nyarán hadba 
szállt, gyakorlatilag csak a velenceiek támogatták. Az Anconába meghirdetett talál-
kozóra a köztársaság egy tucatnyi gályát küldött, Christoforo Moro dózse személyes 
parancsnoksága alatt. Jó Fülöp flottája már későn érkezett. A törvénytelen gyermekei 
által irányított burgundi hajóhadat Marseilles-ben érte a hír, hogy a pápa augusztus 
15-én meghalt. A velenceiek egészen 1479-ig folytatták küzdelmüket, a burgundi 
hajók azonban a Ceutát ostromló berber kalózok elleni apró konfliktustól eltekintve 
semmilyen részt nem vállaltak a hitetlenek elleni harcban.51 A francia uralkodó 
korábbi ígéreteiből semmit nem teljesített.  

Pius utódjául a velencei származású Pietro Barbot választották meg II. Pál né-
ven, aki folytatni kívánta a törökellenes harcot. A szervezéssel a francia Guillaume 
d’Estouteville bíborost és a közép-európai politikában járatos Carvajal kardinálist 
bízta meg, akik megkapták a tolfai timsóbányák jövedelmét és elvben a keresztes 
háborúkra kivetett egyházi adót. Az itáliai államok azonban nem adták meg a pápá-
tól elvárt segélyt,52 és a többi nyugati hatalom is udvariasan kitért a felhívás elől. 
Mátyás megkapta a Pius kincstárában maradt 40 000 dukátot „pro subventione 
sancte expeditionis adversus impium Turcum”,53 majd később újabb segélyeket a 
pápától 1465–1466-ban, és megvédte a török ellentámadástól boszniai hódításait.  

Pius halálával a törökellenes koalíciók felbomlottak. Mátyás szakított a cseh 
királlyal, Velence megvonta tőle anyagi támogatását és Zengg ügyében konfliktus 
támadt a két állam között.54 A burgundiak is lemondtak a keresztes háborúról, mert 
a hatalmat apja nevében gyakorló Merész Károly a francia politikára koncentrált. 

 
50  A cseh követek és a francia király közötti találkozóra június 30-án került sor. A küldöttség egyik 

tagja által készített útibeszámoló szerint a francia király külön kérte, hogy a megkötendő 
szövetségben Podjebrád címei között ne szerepeljen a Burgundia által birtokolt, de a cseh korona 
által is követelt luxemburgi hercegi cím. A szöveg angol nyelvű kiadása: Diary of an Embassy 
from King of George of Bohemia to King Louis XI of France. Ed. A. H. Wratislaw. London, 1871. 33 
és 49–52.  

51  Schnerb, 2005. 316–317. 
52  MDE, II. (No. 167.) 230–237. II. Pál levele az itáliai államoktól elvárt segélyekről 1464–1465. 

fordulóján. Tévesen 1471-re datálva. L. ugyanerről: Setton, 1978. 275. 14. jegyzet. 
53  Setton, 1978. 272. 
54  Teke, 1990. 250–251. 
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Mindezzel párhuzamosan haltak el a cseh uralkodó elképzelései is a széles európai 
együttműködést illetően.55  

XI. Lajos és Mátyás kapcsolata nem szakadt meg. 1465 elején a magyar ural-
kodó még reményét fejezte ki, hogy a francia király részt fog venni egy újra 
formálódó törökellenes szövetségben,56 de csalatkoznia kellett. Lajos már nem is 
volt abban a helyzetben, hogy bármilyen nemzetközi akciót támogatni tudjon, 
hiszen az ellene kirobbant, az ország jelentősebb tartományurait tömörítő Közjó 
Liga háborúja kötötte le energiáit. Így amikor követe, egy bizonyos Georgius lovag 
közép-európai körútja során a magyar udvarban is megjelent, csupán XI. Lajos 
baráti szándékairól biztosíthatta az ennél többet váró Mátyást.57  

 
 

ÖSSZEGZÉS 
 
Európai ügynek tűnt az 1450–1460-as években a török visszaszorítása, amelynek 
érdekében számos terv született. A Fácán fogadalma, vagy II. Pius felszólítása II. 
Mehmed keresztény hitre térésére a kor romantikus elképzeléseinek körébe tarto-
zott. A mantovai kongresszus vagy a pápa későbbi szövetségteremtési törekvései 
már reálisabb célt tűztek ki. A török által fenyegetett Velence, Magyarország és a 
hercege álmai által vezetett Burgundia komolyan vették a hitetlenek kiűzését a 
kontinensről.  

A francia diplomácia számos esetben vállalt kötelezettséget, vagy lépett elő ön-
álló kezdeményezéssel. Amikor Luxemburg megszerzése érdekében Habsburg (eb-
ben az esetben cseh–magyar–osztrák) támogatás elnyerésére törekedett, amikor 
genovai vagy nápolyi ambíciói miatt szüksége volt Velence és a pápa támogatá-
sára, vagy éppen Anglia ellenében Jó Fülöp hercegségére, VII. Károly és XI. Lajos 
szívesen hangoztatta elkötelezettségét a pogány elleni küzdelem iránt, mert tudta, 
hogy ezen államok számára fontos kérdésről van szó.  

A százéves háború után megerősödő és a nyugat-európai erőtérben helyét ke-
reső Franciaország azonban túlzottan elköteleződött saját közvetlen politikai céljai 
mellett ahhoz, hogy olyan – számára elvont – terveket komolyan támogasson, mint 
a török kiűzése. Az erre irányuló szándéknyilatkozatok csupán ellenfelei leszere-
lését vagy saját érdekeinek hatékonyabb érvényesítését szolgálták, de amint láttuk, 
konkrét lépéssel, katonai, vagy anyagi támogatással nem járultak hozzá a keresztes 
gondolat megvalósításához. 
 
 
 
55  Németh, 2001. 52. Karáth, 1998. 18. 
56  Mátyás király levelei. Kiad. Fraknói Vilmos. Bp., 1893. I. (No. 49.) 64–65. (A továbbiakban: 

MKL). 
57  A levelet magát nem, csupán az erre adott 1465. december 2-i magyar választ ismerjük. MKL, (No. 

95.) 130–131. 
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A REFORMÁCIÓ KEZDETEI  
NYUGAT-MAGYARORSZÁGON 

 
 
 
 
 

A magyar reformációtörténeti kutatásokban közhelynek számít az a nézet, amely 
szerint a mohácsi katasztrofális vereség és ennek következtében a katolikus egy-
házi hierarchia szétzilálódása idézte elő a lutheri eszmék rendkívül gyors elterjedé-
sét a Kárpát-medencében. Noha a két esemény összefüggése aligha vonható két-
ségbe, érdemes mégis arra utalnunk, hogy a wittenbergi tanok már 1526-nál jóval 
korábban, az 1520-as évek elején is megjelentek, egyrészt Budán, a királyi udvar-
ban, másrészt a nyugat-magyarországi régióban, érthető módon elsősorban egyes 
városok német ajkú lakosainak körében.1 Jelen áttekintésünk az utóbbi terület re-
formációjának főbb állomásait, jellegzetes színtereit és az eszmék közvetítésének 
reprezentánsait igyekszik számba venni úgy, ahogyan arra nemrég Barta János 
utalt: „A reformáció magyarországi terjedését két szinten kísérhetjük nyomon. 
Egyrészt a prédikátorok tevékenységében, másrészt az új vallás intézményes (egy-
házszervezeti) megalapozásában”.2 Gondolatmenetünk ezt az eljárást követve a 
közép-európai felekezetszerveződés (Konfessionsbildung) egy sajátos változatának 
bemutatását a nyugat-dunántúli terület példájának bemutatásával kísérli meg.3 
 
 

1. A VÁROSOK REFORMÁCIÓJA 
 

Aligha véletlen, hogy a lutheri eszmék magyarországi ismeretéről a legkorábbi 
híradások Sopron városának polgárairól szólnak. Már 1522-ben arról ír Christoph 
Peck, a Szent Mihály templom lelkésze, hogy a város polgárai vásárolják és nagy 

 
1  Péter Katalin: A reformáció befogadása. In. Magyarország története 1526–1686. Szerk. R. Vár-

konyi Ágnes, Bp. 1985. 509–511.; Uő: Die Reformation in Ungarn. In. European Intellectual 
Trends and Hungary. Ed. by Ferenc Glatz. Institut of History of the Hungarian Academy of 
Scineces, Bp., 1990. 39–52. (Etudes historiques hongroises 1990). Jelen tanulmány az OTKA K 
73 139. sz. pályázatának kereteiben készült. 

2  Barta János: Hitviták sodrában. In. Kristó Gyula–Barta János–Gergely Jenő: Magyarország 
története. Előidőktül 2000-ig. Bp., 2002. 240. 

3  A téma nemzetközi kutatási irányairól vö.: Heinz Schilling: Das konfessionelle Europa. Die Kon-
fessionalisierung der europäischen Länder seit Mitte des 16. Jahrhunderts und ihre Folgen für 
Kirche, Staat, Gesellschaft und Kultur. In. Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Hgg. Joachim 
Bahlcke, Arno Strohmeyer. Stuttgart, 1999. 13–62. (további szakirodalommal). 
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érdeklődéssel olvassák Luther könyveit, s a bennük foglaltakat széltében megvitat-
ják, aminek eredményeképpen szidalmazzák a pápát és a klérust, ez pedig – mint 
írja – nagy szégyen a városra nézve.4 Két évvel később egy ferences szerzetest bí-
zott meg a király azzal, hogy a soproni heterodoxiát kivizsgálja, a lutheri eszméket 
hirdető papokat megbüntesse, s a Wittenbergből származó könyveket máglyára 
ítélje. Mindezek a szigorú intézkedések azonban hatástalanok maradtak, s épp arról 
árulkodnak, hogy a reformáció tanai feltartóztathatatlanul terjedtek. 

A soproni helytörténetírás szerint 1533-ban iratkozott be a wittenbergi egyetemre 
az első soproni diák Gregorius Faber Soproniensis személyében, őt követte 1545-
ben a magát magyarnak valló Johannes Schreiner Soproniensis Ungarus. 1557-ben 
már négyen végezték studiumaikat „unter Herrn Philippo Melanchthone”: Michael 
Wirtt, Jacob Ratt (Roth), Carolus Rosenkrantz és Hans Schreiner. Abban a korban 
ez nagy számnak mondható, tekintve, hogy a tanulmányi költségek előteremtése 
nem ment könnyen. A fiatalok a városi tanács segítségével indultak külföldre. Hum-
mel Kristóf polgármester 1553-tól kezdve mind nagyobb határozottsággal állt az 
evangéliumi mozgalom élére. A század közepén Fochter Farkas személyében már 
protestáns szellemű prédikátora lett a városnak, ő szolgált a Szent Mihály-temp-
lomban. Hummel idejében a városi tanács tagjai is túlnyomórészt protestáns szelle-
műek voltak.5 1557-ben az addigi plébániai iskola újjászervezésével végleg meg-
szilárdultak a városban a reformáció pozíciói. A polgármester saját telkét ajándé-
kozta oda az iskola új épületének a felépítésére. Az újjászervezés utáni első rektor 
Nusser Boldizsár volt. Az evangélikus gyülekezet ekkor még nyíltan nem vált kü-
lön, de protestáns lelkészek hirdették az igét és lutheri szellemben működött az 
iskola. A lakosság lassanként, békésen és fokozatosan tért át az evangélikus hitre. 
Végül 1565-ben önállósodott a gyülekezet: ekkor került ennek élére Simon Ge-
rengel, az Alsó-Ausztriából áttelepült lelkész, aki a város vallásos életét tisztán lu-
theri szelleművé alakította. Prédikációskötete, ágendája, katekizmusa évszázadokig 
használatban volt, a soproni könyvjegyzékeken az ő művei nagy számban talál-
hatók meg. 

Az újabb könyvtörténeti kutatás megerősíti a lutheri tanok terjedéséről szóló 
korai híradásokat, a reformátor könyvei ugyanis igen nagy számban tűnnek fel 
mind a soproni, mind a régió többi településeinek könyvlistáin.6 1601-ben Johann 
Schiffer soproni polgármester hagyatékában a Luther-Biblia 1556-os wittenbergi 
kiadása, a reformátor katekizmusa és „Trostsprüch”-je, továbbá Melanchthon szá-
mos tankönyve és teológiai műve szerepel a könyvlistán. Indokoltan állapította 

 
4  Márta Fata: Ungarn, das Reich der Stephanskrone, im Zeitalter der Reformation und Konfessio-

nalisierung. Multiethnizität, Land und Konfession 1500 bis 1700. Aschendorf Verlag, Münster, 
2000. 157–160. 

5  Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története, I. Sopron, 1917. 
6  Lesestoffe in Westungarn, Bd. I Sopron (Ödenburg) 1535–1721. Hgg. von Tibor Grüll etc. Szeged, 

1994. és Bd. II, Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó), 
1535–1740, Szeged, 1996 (Adattár 18/1–2). 
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meg mindennek alapján Monok István, hogy Sopron ekkoriban egyértelműen a 
lutheri orthodoxia regionális fellegvárának számított.7 A Sopron környéki falvak 
ugyancsak igen korán a lutheri reformáció hatása alá kerültek, erről részletesen 
értekezett a burgenlandi helytörténeti szakirodalom.8 A Fertő-tó környéki horvát 
lakosok körében pedig az Isztriából származó Stefan Consul (Stjepan Konzul, 
1521–1568) volt az új tanok terjesztője. Ő több évet töltött a Tübingen melletti 
Urachban a szlovén reformáció „atyja”-ként emlegetett Primus Truber (1508–1586) 
munkatársaként és Johann Brenz postilláit fordította horvátra. Hazatérése után, a 70-
es években Kismarton (Eisenstadt) horvát-szlovén lelkészeként szervezte a helyi 
lutheránus gyülekezetet.9  

A sopronihoz sok tekintetben hasonló módon, bár valamivel lassabb ütemben 
ment végbe a reformáció Pozsonyban. Itt is igen korán fogadta el Luther tanítását a 
város magisztrátusa, amely egyes híradások szerint 1527-ben közszemlére bocsá-
totta a 95 wittenbergi vitatételt. Egy évvel később megjelent a város ferences ko-
lostorában két német pap, akik lutheri szellemben prédikáltak, szidalmazták a pá-
pát, elítélték a római katolikus „bálványimádást”. A városi polgárság és a ma-
gisztrátus részéről semmi bántalmazás nem érte őket, amint azonban a vár urának 
területére léptek, az elfogatta és kivégeztette őket.10 Ugyanakkor az „új könyvek” 
elkobzását királyi rendelet írta elő, ezt azonban nem hajtották végre, s még jóval 
később, az 1564-ben is így próbált Oláh Miklós érsek gátat vetni a reformáció 
terjedésének. Az 1564–1581 közötti másfél évtized egyháztörténeti eseményeit a 
pozsonyi helytörténet a „Kompromiss-Katholizismus” fogalmával jelöli, ami azt 
jelenti, hogy formálisan nem történt meg az egyházszakadás, de I. Miksa császári-
királyi rendelete engedélyezte a két szín alatti áldozást.11 Ezzel a felemás megol-
dással egyik fél sem volt elégedett, mind a katolikus klérus, mind a lutheránus vá-
rosi magisztrátus arra számított, hogy számára kedvezőbb egyházpolitikai helyzet 
alakuljon ki. Az önálló evangélikus közösség Pozsonyban majd csak 1606-ban, a 
bécsi béke eredményeként kezdhette meg működését. 

 
 7  István Monok: Lutherische Orthodoxie, sächsischer Philippismus und Irenismus im Lesestoffe des 

lutherischen Bürgertums in Ungarn. In. Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die 
böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Hg. von I. Monok, P. 
Ötvös. Szeged, 1998. 74. (Aufsätze zur Lesegeschichte, Sonderband II). 

 8  Fred Sinowatz: Reformation und katholische Restauration in der Grafschaft Forchtenstein und 
Herrschaft Eisenstadt. Eisenstadt, 1957. (Burgenländische Forschungen, Heft 35); Rudolf Kleiner: 
Chronik der Gemeinde Donnerskirchen, Wien, 1973. Erről vö.: Peter F. Barton: Bibliographie zur 
Geschichte der evangelischen Christen und des Protestantismus in Österreich und der ehemaligen 
Donaumonarchie, Bd. I. Wien, 1999. 

 9  Bernhard Zimmermann: Reformation und Gegenreformation bei der Kroaten im österreichisch-
ungarischen Grenzraum, Eisenstadt, 1950. 

10  Josef Schrödl: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A. B. zu Pozsony/Pressburg, Bd. I. 
Pozsony, 1906. 42–43. 

11  Uo. 55–64. 
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A 16. század közepére Nagyszombat városában is teret nyert a reformáció. 
Kezdetéről nincs bizonyos adatunk, azt viszont tudjuk, hogy az érsekség 1542. évi 
odatelepítésével indult meg a konfesszionális küzdelem a lutheri tanok követői el-
len. A város ragaszkodott privilégiumaihoz, szabadon választhatta meg bíráját, lel-
készét és az iskola rektorát. 1552-ben a városi tanács lutheránus papot alkalmazott, 
s itt keltezte gyülekezeti énekeit és verses históriáit Nagybáncsai Mátyás protestáns 
énekszerző. A török hadak által megszállt Esztergomból idemenekült érsekek – 
előbb Várday Pál (†1549), majd Oláh Miklós (1553–1568) – mindent megtettek 
azért, hogy a katolikus hegemónia érvényesüljön a városban. Oláh odatelepítette a 
jezsuitákat, papi szemináriumot létesített, az új érseki székhelyet katolikus szelle-
mű tudományos központtá igyekezett tenni. Az 1560-as évek elejétől évente egy-
házmegyei zsinatot hívott össze Nagyszombatban, ahol a Concilium Tridentinum 
szellemében igyekezett a katolicizmust újjászervezni. Kiderült, hogy a környék 
falvainak többségében nincs pap, ahol van, ott többnyire a lutheri szellemben tevé-
kenykedik. Többségük megnősült, két szín alatt áldoztatott, eltért a római rítustól. 
Oláh Miklós erőteljes intézkedései ellenére megerősödött Nagyszombatban és kör-
nyékén a reformáció, az érsek halála után még inkább erősödött ez a tendencia.12 
Gyakran hirdette itt az igét Bornemisza Péter, a lutheránus egyház szuperintenden-
se, aki azután Telegdi Miklós érseki helynökkel folytatott éles hangú hitvitát. 
Konfliktusuk az 1578. évi pozsonyi országgyűlésen vette kezdetét: ekkor Borne-
misza Fejtegetés című katolikusellenes vitairatát terjesztette. Ez az irat ma már pél-
dányból nem ismeretes, csak Telegdi Felelet-éből rekonstruálható a tartalma.13 A 
két művelt teológus iratváltása a magyar nyelvű hitvitázó irodalom nyitánya, s 
egyben a régió felekezeti megosztottságának is hű tükrözője. 

 
 

2. EGY KIKÖZÖSÍTÉS TÖRTÉNETE 
  
A nyugat-magyarországi konfesszionális küzdelmek egyik jellegzetes eseménye 
volt a melanchthoni irányt képviselő Huszár Gál (1512–1575) ellen folytatott 
kiközösítési eljárás, amelynek részleteit Botta István monográfiája mutatta be.14 
Huszár Krakkóban csatlakozott a reformációhoz, itt szerezte zenei ismereteit és a 
nyomdászattal is a Vietor-műhelyben ismerkedett meg. Hazatérve a Pozsony mel-
letti Vízkelet (ma: Čierny Brod) község prédikátora lett, ahol a század közepétől a 
Thurzó-család védelme alatt lutheri szellemben prédikált. Buzgón járta a környéket 
is, mivel a vizitációs jegyzőkönyvek tanúsága szerint a pozsonyi főesperesség 107 
 
12  J. Ujváry Zsuzsanna: Katolikus papot vagy prédikátort? Nagyszombat küzdelme a protestáns hitért 

az 1570-es években. In. Ráday Gyűjtemény Évkönyve, VII. kötet. 1994. 101–111. 
13  Nemeskürty István: Telegdi Felelet-e újabb megvilágításban. Irodalomtörténeti Közlemények 

(ItK), 1983. 137–140. 
14  Botta István: Huszár Gál élete, művei és kora (1512?–1575). Bp., 1991. 38. (Humanizmus és 

reformáció, 18). 
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községe közül több mint felének nem volt papja. Még ahol volt is lelkész, tisztázat-
lan volt felekezeti hovatartozása, ha katolikusnak vallotta is magát, már megnősült, 
családot alapított, két szín alatt osztotta az úrvacsorát, lutheránus módon misézett. 
Az egyházmegye püspöke ilyenkor nehéz választás elé került: vagy el kellett 
bocsátania az ilyen plébánosokat, s akkor pap nélkül marad a község, vagy pedig 
szemet hunyt az „eretnekségnek” minősülő rendellenességek felett. Minthogy Hu-
szárt feljelentették, Újlaki Ferenc győri püspök idézést küldött neki, s ezzel – a kor 
egyházjogi szokása szerint – peres eljárás indult ellene. Ha ilyenkor az alperes az 
idézést semmibe vette, az egyházból való kiközösítés (excommunicatio) sújtotta, ez 
pedig további működését lehetetlenné tette. Huszárnak menekülnie kellett, így ke-
rült Vízkeletről Magyaróvárra, a Habsburg-család birtokára, ahol a közismerten 
lutheránus szimpátiájú Miksa főherceg és az ő bizalmát élvező várkapitány, Zacha-
rias Wohniczky vette védelmébe. Itt rendezte be a Bécsből vásárolt nyomdaüzemét, 
amelynek számos kiadványa segítette elő Nyugat-Magyarországon a reformáció 
eszméinek terjedését. 1558-ban Huszár írta és adta ki az első magyar nyelvű luthe-
ránus prédikációgyűjteményt, ezt Miksa főhercegnek dedikálta. Saját prédikációin 
kívül nyomdájában jelentette meg többek között Heinrich Bullinger leveleit, Sztá-
rai Mihály szatirikus hitvitázó drámáját és saját szerzeményű evangélikus éne-
keskönyvét.15 Amikor Magyaróvárról végül sikerült őt az ellenreformációnak el-
űznie, Kassára, majd Debrecenbe menekült. Itt, a kálvinizmus centrumában nyu-
godtan dolgozhatott volna, ő azonban a lelkészi hívatást tekintette fontosabbnak, 
így hamarosan visszatért a nyugati országrészbe, elfogadta a komáromi lelkészség-
be szóló meghívást. A közeli Nagyszombatban is többször prédikált, majd az Ér-
sekújvár melletti Komjátiban (ma: Komjatice) telepedett le a nagyhatalmú és ki-
váló műveltségű Forgách Imre védelme alatt. Itt – egy időre Bornemisza Péterrel 
társulva – folytatta tipográfusi munkáját egészen 1575-ben bekövetkezett haláláig. 

Mind Bornemisza Péter, mind Huszár Gál a királyi országrész reformációjának 
aktív részese volt, mindketten újtípusú igehirdetők, a sokoldalúan képzett prédiká-
torírók jellegzetes reprezentánsai:  az élőszó erején kívül a nyomtatott könyvek 
révén hirdették és terjesztették a lutheri tanokat. 

 
 

3. PÁPA REFORMÁCIÓJA 
  
A nyugat-magyarországi reformáció egyik bázisává vált Pápa mezővárosa, amely 
igen korán, már az 1530-as évek elején a hitújításhoz csatlakozott. Noha e folyamat 
kezdetét és részleteit nem ismerjük, bizonyítékul szolgálhat a város múzeumában 
mindmáig megőrzött két kis harang, amelyeknek felirata: „Scholae Reformatae 

 
15  V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800. Bp., 1999. 
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Papensis 1531”.16 Nyilvánvaló, hogy a helyi hagyomány ettől az időtől számítja a 
város reformációját. Földesurai (Thurzó Elek, majd Török Bálint) köztudottan a 
lutheri eszmékkel rokonszenveztek, s az 1543. évi török ostrom után a városban ál-
lomásozó német katonák parancsnoka, Ungnád Kristóf – a Trubart támogató Hans 
Ungnád fia – is a wittenbergi eszmék híve volt. Érthető, hogy a városban kialakult 
légkör miatt az 1560-as évekre végleg elhagyták Pápát a ferences szerzetesek, bár 
közülük olyanok is akadtak, akik előbb vagy utóbb a reformáció eszméit elfogad-
ták.17 Ezt követően szerveződött meg Pápán a kollégium, amely a korábbi városi-
plébániai iskola átalakításával jött létre, ennek tanítója már 1535-ben kelt levelében 
kijelentette, hogy ő nem pápista. Az iskola fokozatosan fejlődött, a középfokú ok-
tatáson túl az 1580-as években már teológiát is tanítottak. Egyetemi fokozatot 
ugyan nem adhatott az intézmény, de előkészítette diákjait arra, hogy külföldön – 
elsősorban Wittenbergben vagy Heidelbergben – sikerrel disputáljanak s szerezzék 
meg a megfelelő grádusokat. Pápa város Református Kollégiuma a következő év-
századokban is a reformáció nyugat-magyarországi centrumának, szellemi köz-
pontjának szerepét töltötte be. 

A városok és a falusi plébániák mellett a reformáció terjedésének egy további 
jellegzetes színtereit a végvárak és a főnemesi udvarok jelentették, áttekintésünk-
nek szükségképpen ezekről is szólnia kell. 

 
 

4. A VÉGVÁRAK ÉS AZ ARISZTOKRATA UDVAROK  
REFORMÁCIÓJA 

  
A mohácsi katasztrófa után Ferdinánd király és a bécsi udvar jól látta, hogy Nyu-
gat-Magyarország várait (Győr, Komárom, Érsekújvár) saját érdekükben meg kell 
erősíteniök, komoly katonai erővel kell ellátniok a várható török támadások ellen. 
Jelentős számú zsoldossereget irányítottak tehát a régió erődítményeibe, ezek java-
részt német területről érkeztek, tábori lelkészeik pedig szinte kivétel nélkül luthe-
ránusok voltak. A parancsnokok ugyancsak többnyire a reformáció hívei közül ke-
rültek ki, sőt a főhadparancsnokok (Niklas Graf von Salm, Hans Katzianer, Wil-
helm Freiherr zu Roggendorf, Leonard Freiherr von Vels) is a hitújítás pártján álltak. 

Különös jelentőséggel bírt a határvédelem szempontjából Komárom, Esztergom 
és Visegrád, majd a később megerősített Győr vára.18 Komáromban már 1527-ben 
a lutheránus Ernest von Braunstein kapott kapitányi kinevezést, s utódai is mindig 
evangélikus lelkészt tartottak. Amikor 1542-ben a megajánlott német katonai kon-
tingens megérkezett a várba, három német tábori pap jött velük, s hozták Me-

 
16  A pápai kollégium története. Szerk. Trócsányi Zsolt, Bp., 1981. 13. 
17  Tóth Endre: A pápai református egyház története. Pápa, 1941. 20. 
18  Pálffy Géza: A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526–1598. Győr, 1999. 
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lanchthon utasítását: a katonákon kívül a városi lakosság vallásos életéről is gon-
doskodjanak s igyekezzenek a reformáció pozícióit megszilárdítani.19 Ennek meg is 
lett az eredménye: az 1550-ben újjáépített templom első lelkésze a Wittenbergből 
idehívott Martin Plattner lett. Noha Ferdinánd király ezt ellenezte, s Plattnernek 
rövidesen távoznia kellett, a vár katonasága továbbra is megmaradt a lutheranizmus 
mellett. 

Hasonló események játszódtak le a többi végvárban is: a királyi tiltó rendeletek-
nek nem volt foganatjuk, a katonaság maga kívánta konfesszionális hovatartozását 
meghatározni, s ez a környék lakosságára sem maradt hatás nélkül. 

A Magyar Királyság nyugati területein számos arisztokrata család vált a refor-
máció támogatójává. Közülük kiemelkedett Nádasdy Tamás (1498–1562), aki val-
lási téren jól érzékelhető toleranciát képviselt, nem foglalt állást határozottan sem a 
Róma-hűség, sem a wittenbergi tanok mellett, de valamennyi felekezet tudósát 
megbecsülte s a konfesszionális harcok helyett a szellemi értékeket tekintette leg-
fontosabbaknak. Sárvárott berendezett udvara a béke szigetének s a tudósok men-
helyének tűnt a kortársak szemében. Törekvését Melanchthon is elismerte, 1537-
ben keltezett közismert levelében lelkesen magasztalta tudománypártolását, ő aján-
lotta figyelmébe Dévai Bíró Mátyást és Sylvester Jánost, a két kiváló magyar deá-
kot, akik hasznosan járulhatnak majd hozzá a patrónus egyházreformáló terveinek 
megvalósításához.20 Mindkét javasolt személy el is nyerte a mecénás támogatását, 
Dévai Nádasdy támogatásával fejthette ki reformátori tevékenységét, Sylvester pe-
dig valódi tudós humanistához illő feladatokat kapott. A Sárvárújszigeten alapított 
nyomda kiadói munkálatait ő irányíthatta, megírta és kiadta azokat a könyveket, 
amelyek mecénásának útmutatása szerint a leghasznosabbaknak mutatkoztak a tu-
dományok terjesztéséhez. Mindenekelőtt latin–magyar nyelvtankönyvet állított 
össze Grammatica hungarolatina címmel, a  kisiskolások ebből anyanyelvüket és a 
latint párhuzamosan sajátíthatták el, a két nyelvi rendszer összevetése pedig elmé-
leti megfigyelésekre is alkalmat adott. Erazmista szellemű Újtestamentum-fordítása 
(1541) az anyanyelv fejlődésének alapjait vetette meg.21  Sylvester munkásságában 
a humanista filológia tudományos eredményei és a reformáció eszméi szorosan 
összekapcsolódtak, ő is azok közé a közép-európai  tudósok közé tartozik, akik az 
anyanyelvi kultúra fejlesztésével az etnikai-nemzeti identitástudat kialakulásához is 
 
19  Botta, i. m. 256–257. 
20  „Cum enim tale tempore cogites de studiis, ostendis, te non desperare pacem et meliorem Panno-

niae statum”. In. Corpus Reformatorum. Ed. C. G. Bretschneider, H. E. Bindseil, Bd. III, Halle, 
1834. 417–418., Nr. 1613. Magyar fordításban: Magyar történelmi szöveggyűjtemény. Szerk. 
Sinkovics István, II/1 (1526–1790), Bp., 1968. 31–33., Nr.3.; Czenthe Miklós: Melanchthon levele 
Nádasdy Tamásnak (1537). Credo. Evangélikus Műhely, 1997/1–2., 19–25. Melanchthon erős 
hatását jelzi, hogy számos autográf levele található Magyarországon, erről vö.: Keveházi Katalin: 
Melanchthon-Autographen im historischen Ungarn. Magyar Könyvszemle, 2001. 155. 

21  Klaniczay Tibor: Die soziale und institutionelle Infrastruktur der ungarischen Renaissance. In. Die 
Renaissance im Blick der Nationen Europas, Wiesbaden, Harrasowicz, 1991. 319–337. (Wol-
fenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 9). 
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jelentékeny mértékben járultak hozzá.22 Nem véletlen, hogy a „három szent nyelv” 
kiváló ismerője, a grammatika és filológia tudósa nemsokára – patrónusának aján-
lásával – a bécsi egyetem professzora lett. Munkássága párhuzamos Primus Trubar 
tevékenységével, mindketten az erazmusi filológia hívei voltak, egyértelműen val-
lották az „et omnis lingua confitebitur Deo” elvét.  Különbség viszont közöttük, 
hogy a szlovén tudós gondolatvilága a lutheri és bullingeri eszmék recepciójával 
bővült s végül ő formálisan is csatlakozott az evangélikus egyházhoz, míg ezzel 
szemben Sylvester mindvégig megmaradt a humanitas erasmiana keretei között.23 
Más kérdés, hogy ez az eszmekör a reformáció számára készítette elő a talajt. 

A régió másik legjelentősebb arisztokratája, Batthyány Boldizsár (1538–1590) 
királyi asztalnok (königl. Truchsess) és dunántúli főkapitány ugyancsak a humanis-
ta műveltséget és a reformáció eszmevilágát egyidejűleg ismerte meg és fogadta el. 
Németújvári (Güssing) udvarának szellemi légkörét e kettősség jellemezte. Ő maga 
a régió legműveltebb személyiségei közé tartozott, Zágrábban, Bécsben, Grácban 
végezte tanulmányait, majd két évet Párizsban töltött, ahol 1560-ban tapasztalhatta 
a protestánsok üldözésének eseményeit. Hazatérve rezidenciájában európai szintű 
könyvtárat létesített, s a tudományok minden képviselőjét bőkezűen támogatta, kü-
lönösen kiemelkedett kortársai közül természettudományos érdeklődésével.24 Bir-
tokain a reformáció legkülönfélébb irányzatainak képviselői szabadon hirdethették 
eszméiket, azt is jelentették neki, hogy az antitrinitárius „eretnekek” is megjelentek 
Polgárdiban, a veszprémi prédikátor 1570. december 21-én levélben kérte tőle az 
eltiltásukat.25 Batthyány Boldizsár egyes kutatók szerint a kálvinizmus felé is nyi-
tott volt, bár ennek nyilvánosan nem adta jelét.26 Miként nemrég Ötvös Péter utalt 
rá, a lutheránus egyházon belüli feszsültségek miatt ekkoriban Szászországból és 
Türingiából sok flaciánus menekült osztrák területre, majd tovább Nyugat-Magyar-

 
22  Joachim Knape: Humanismus, Reformation, deutsche Sprache und Nation. In. Nation und Sprache: 

Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. Hg. von Andreas Gardt, Berlin, 
2000. 103–104.; Bartók István: Grammatica Hungarolatina – Grammatica Latinohungarica: János 
Sylvester und Marcus Crodelius. In. Camoenae Hungaricae, 2004. 93–104.; Uő: „Nem egyéb, 
hanem magyar poézis” Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete európai és magyar össze-
függésekben, Bp., 2007. 29–30. 

23  Balduin Saria: Die slowenische Reformation und ihre Bedeutung für die kulturelle Entwicklung 
der Slowenen. In. Abhandlungen über die slowenische Reformation, Red. Branko Berčič, Mün-
chen, 1968. 25–26.; Lőkös István: Erasmustól a reformációig. A magyar és a szlovén biblia-
fordítások történetének párhuzamairól. In. Theológiai Szemle, 1991/6. 370–376. 

24  Szabolcs Ö. Barlay: Boldizsár Batthyány und sein Humanistenkreis. Magyar Könyvszemle, 1979. 
231–251.; István Monok–Péter Ötvös–Edina Zvara: Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. 
Eisenstadt, 2004. (Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert, Bd.II). Mit der einführen-
den Abhandlung von Peter Ötvös, 7–13. 

25  Adattár 29/1, 66–67. 
26  Harald Prickler: Beiträge zur evangelischen Presbyterologie des 16. und 17. Jahrhunderts auf den 

Batthyány-Besitzungen des heutigen Südburgenlandes. In. Reformation und Gegenreformation  im 
pannonischen Raum, Eisenstadt, 1999. 39–94. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 
Bd. 102). 
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országra, s főként a Batthyány-birtokokon leltek menedéket.27 Boldizsár úr udvari 
papjának a lutheránus Beythe Istvánt alkalmazta, akit 1585-től a Dunántúl protes-
táns püspökévé választottak. Az ő hivatali ideje alatt vált szét a konfesszionálisan 
sokszínű régióban az evangélikus és a református egyházi szervezet, ezért ő 1595-
ben lemondott tisztségéről. Ettől az időtől Beythe már csakis a reformátusok püs-
pöke lett, sorra jelentette meg felekezetépítő írásait, amelyek között postillák, 
ágendák, katekizmusok, énekeskönyvek egyaránt megtalálhatók voltak.  

Batthyány Boldizsár németújvári udvarában adott helyet Johann Manlius nyom-
dájának, amely közel négy éven át működött, s ezalatt 17 könyvet adott ki, köztük 
olyan jelentős műveket, mint Carolus Clusius botanikai névjegyzéke (Stirpium no-
menclator Pannonicus, 1583), valamint a soproni orvos Frankovics Gergely rézmet-
szetes – valláserkölcsi és orvostörténeti szempontból egyaránt jelentős – munkája.28 
Manlius egyébként 1586-ban Varasdra, a horvát reformáció központjába helyezte át 
tipográfiáját, itt feltehetően Batthyány sógora, Zrínyi György volt a patrónusa. Boldi-
zsár úr halála után fia, Ferenc már egyértelműen a helvét irányzat mellett foglalt állást, 
így a század végére a régióban a kálvinizmus hathatós erősödését regisztrálhatjuk. 

Nyugat-Magyarország területén az arisztokrata családok többsége támogatta a 
reformáció igehirdetőit, több okból is. Egyrészt rokonszenves gondolat volt szá-
mukra az egyszerűbb, olcsóbb, racionálisabban berendezett egyház eszméje, más-
részt a kultúra és a korszerű tudás képviselőit látták a külföldről hazatért teológu-
sokban. A wittenbergi egyetem hírneve is vonzó tényezőnek bizonyult, mind gyak-
rabban küldték oda fiatal patronáltjaikat egyes főurak. E téren kiemelkedik közülük 
Thurzó György, akit az evangélikus egyház patrónusaként tartott számon a korabeli 
közvélemény.29 

A többi nyugat-magyarországi arisztokrata família is a lutheri eszméket fogadta 
el, így többek között az Auersperg, Ungnád, Lichtenstein, Kollonich, Czobor, Es-
terházy, Illésházy, Zrínyi, Erdődy és Révay család legtöbb tagja. A hozzájuk tar-
tozó birtokok jobbágysága gyakran követte a földesúr hitét, de a cuius regio, eius 
religio elve itt korántsem volt olyan kizárólagos, mint a német fejedelemségekben. 
A főurak többsége nem a vallási hovatartozást tekintette elsődlegesnek, hanem a 
termelés zavartalanságát, a lakosság felekezeti pluralizmusa egyébként sem tette 
lehetővé a túlzottan szigorú intézkedések végrehajtását.  

 
 
 
 
 

 
27  Ötvös, i. m. 10.  
28  RMNy 532., 536. 
29  A Thurzó-család és a wittenbergi egyetem. Kiad. Dományházi Edit, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, 

Latzkovits Miklós, Szeged, 1989. (Fontes rerum scholasticarum, I). 



BITSKEY ISTVÁN 

 

102

5. VÉGEREDMÉNY: A RÉGIÓ VALLÁSI SOKSZÍNŰSÉGE 
 
A katolikus egyház nagyfokú paphiánya, a kolostorok pusztulása és a szerzetesren-
dek hanyatlása mindenesetre Nyugat-Magyarországon is jelentősen megkönnyítette 
a reformáció elterjedését. Egyes kisebb településeken a katolikusok és a protestán-
sok együttélése lett a jellemző, az sem volt ritka, hogy a helység egyetlen templo-
mát megosztva használták a felekezetek. Több helyen váltakozva volt katolikus 
vagy protestáns lelkésze a városnak, erre példa Körmend esete: 1571-ig katolikus 
plébánosa volt, ezt követően 1595-ig protestánsoké, majd ezt követően ismét a 
katolikusoké lett a templom és az iskola, mivel változott a település birtokosának 
személye.30 

A 16. század végére a királyi országrész lakosainak túlnyomó többsége pro-
testánssá lett, s a két felekezet szabad vallásgyakorlatát végül is a bécsi béke rög-
zítette 1606-ban, majd pedig a koronázás előtti vallásügyi törvény erősítette meg 
1608-ban.31 Ekkorra vált véglegessé a régió multikonfesszionalitása, az egyes fele-
kezetek intézményeinek kiépülése, majd ezt követően kezdődött meg a katoliciz-
mus újjászerveződésének Pázmány Péter érsek által vezetett folyamata, amely 
azonban már a Magyar Királyság egyháztörténetének egy új fejezetét jelenti.  
 
 
 

 
30  Tóth István György: Iskola és reformáció Körmenden a 16–18. században. In. A Ráday Gyűj-

temény Évkönyve, VI, Bp., 1989. 11–12. 
31  Péter Katalin: A vallásügy a bécsi béketárgyalásokon. In. „Frigy és békesség legyen…” A bécsi és 

a zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klára és Jeney-Tóth Annamária, Debrecen, 2006. 171–176. (A 
Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója, VIII. kötet). 
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CSEHORSZÁG, SZÁSZORSZÁG  
ÉS BRANDENBURG-POROSZORSZÁG KÖZÖTT.  
ALSÓ-LAUSITZ A FELTÖREKVŐ HATALMAK  
ÜTKÖZŐZÓNÁJÁBAN A KÉSŐ KÖZÉPKORTÓL  

A 19. SZÁZADIG 
 

Alsó-Lausitz alatt földrajzi értelemben azt a területet értjük, melynek természetes 
kiterjedését északon a Spree folyó, nyugaton a Dahme, Keleten az Odera és a Bóbr, 
délen a Fekete-Elster határolják körbe. Napjainkban Alsó-Lausitz déli része Bran-
denburg tartományhoz, keleti része, azaz a Neise által határolt területei 1945 óta 
Lengyelországhoz tartoznak. Évszázadokon át – egészen 1815-ig – a Lausitz meg-
nevezés tartományt, illetve határőrvidéket, később Alsó-Lausitz néven őrgrófság-
ként politikai fogalmat is jelölt. Területi kiterjedése azonban gyakran változott. A 
késő középkorban területének jelentős része az egymással rivalizáló hercegségek – 
Brandenburg és Szászország – részét képezte. 

A 9. századtól a 11. század elejéig származó írott forrásokban Alsó-Lausitz 
területéről számos törzsi név és földrajzi elnevezés maradt fenn. Ezek közül először 
a Lunsizi kifejezéssel találkozhatunk, amit később Lusici vagy Lusizi formában 
használnak. Ezekben az esetekben az alsó-lausitzi szorbok szláv őseiről van szó, 
akik a népvándorlás során, valószínűleg a 7. században települtek le ezen a terüle-
ten. A szorbok ősei valószínűleg több nyugati szláv törzsből származtak, és hosszú 
etnikai és nyelvi egységesülési folyamat eredményeként váltak önálló törzzsé. 
Önálló államiságuk kiformálódását nyugatról a frank birodalom közelsége, a 10. 
századtól pedig a német terjeszkedés és az ahhoz kapcsolódó keleti kolonizáció 
gátolta meg. Az etnikai asszimilációs folyamatok ellenére a szorbok jelentős része 
megőrizte identitását. Alsó-Lausitz története alatt így a szorbok történetén való 
végigtekintést is érthetjük. 

A 15. századig Lausitz egyet jelent Alsó-Lausitzzal, miközben Felső-Lausitz 
kezdetben Milczát jelöli, a 13. században Budissin települést (1868-tól Bautzen), a 
14. században hat város által határolt és szövetséget alkotó területet (Bautzen, Gör-
litz, Kamenz, Lauban, Löbau, Zittau). A „Felső” megjelölés Felső-Lausitz esetében 
a 14. század végén jelenik meg, és ekkor használják külön Alsó-Lausitz fogalmát 
is. A 15. század közepétől különül el egymástól Alsó- és Felső-Lausitz megneve-
zése (Lusatia superior és inferior). Ezek az elnevezések megjelennek V. László és 
Hunyadi Mátyás oklevélkiadásaiban. Alsó-Lausitz német formában való (Nyder-
lausicz) első megjelenése 1501-ből származik egy lübbeni oklevélben, az első latin 
elnevezése (Lusatia inferior) pedig 1506-ból. Lausitz névvel jelzett terület történeti 
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múltjának bemutatása kezdetben csak Alsó-Lausitzra szorítkozhat. Mindkét terüle-
tet azonban lényegileg Lausitznak nevezhetjük. Teljesen történelmietlen lenne, ha a 
tartományként való kifejezést csak Alsó-Lausitz esetében használnánk. 

928 és 965 között Alsó-Lausitz német uralom alatt volt és a szász tartomány 
részét képezte. 995-ben lengyel hűbér lett. 1034-ben a meisseni őrgróf uralma alá 
került. 1046-tól 1117-ig, majd 1136 és 1304 között csaknem megszakítás nélkül a 
Wettin-dinasztia (a dinasztia a Saale menti Halle mellett található Wettin várról 
kapta a nevét) uralma alatt voltak. Az ő uralmuk alatt ment végbe a német telepe-
sek bejövetele, ami gyökeresen új gazdasági és társadalmi helyzetet eredményezett. 
1304-ben vásárolta meg a brandenburgi őrgrófság. Itt 1319-ben Woldemar halálá-
val kihalt az Askanier-uralkodóház. Ezt követően szerezte meg Rudolf szász-
wittenbergi herceg és I. Henrik, a sziléziai Jauer hercege. A császár azonban a te-
rület nagyobb részét zálogba adta, először a Wittelsbach dinasztiából származó 
bajor uralkodónak, Lajosnak, majd 1323 ás 1328 között a Wettin-házból származó 
meisseni őrgrófnak, Frigyesnek. A terület tényleges urai azonban a Wittelsbachok 
voltak. 1353 és 1364 között ismét a Wettinek zálogbirtoka, de sokáig nem tudták 
megtartani, mivel a Wittelsbachok 1364-ben eladták a cseh királynak. A Wettinek 
uralmának hosszú távú hatása a terület etnikai, jogi, társadalmi és gazdasági viszo-
nyainak a középkori germán kolonizáció általi átformálásában mutatkozott meg. 
Eközben a szorb lakosság szláv etnikai tudatát nem vesztette el. Az önálló ki-
rályságuk kiépítése helyett a Wettinek uralma valósult meg, akik ezt a szomszédos 
brandenburgi uralkodói családokkal szemben is fenn tudták tartani, de uralmuk 
súlypontja a meisseni grófságra korlátozódott. Személyesen Lausitzban is csak rit-
kán tartózkodtak. Meissen volt a püspöki székhely is. Lausitznak nem volt maga-
sabb rangú egyházi vezetője, így egyházmegyei szempontból is Meissenhez tarto-
zott. A Luxemburgi-dinasztiából származó IV. Károly (1346-tól német-római ki-
rály, 1347-től cseh király, 1355-től német-római császár, 1365-től Burgundia ura) 
teljes egészében Lausitzot a cseh királyság részévé tette 1635-ig (hűbéri-jogi szem-
pontból 1815-ig). Ezzel Lausitz egy meghatározó jelentőségű monarchia uralma alá 
került. Többek között ők szabályozták az 1356-os német aranybullával a császár-
választás rendjét. 1373-ban Brandenburgot is megszerezték. Zsigmond király 1415-
ben Brandenburggal együtt hűbérül adta a nürnbergi várgrófnak, Hohenzollern I. 
Frigyesnek. 1423-ban pedig a Wettin-házból származó Harcias Frigyesnek, a meis-
seni őrgrófnak a szász-wittenbergi hercegséggel együtt. Ezáltal mindkét herceg a 
birodalom legnagyobb urainak sorába emelkedett. Zsigmond ezzel a lépésével 
hosszú távú folyamatokat is elindított, azaz megalapozta a Hohenzollern és a Wet-
tin dinasztiák közötti rivalizálást, ami csak a 18. században ért véget. 

1363-tól Alsó-Lausitznak saját címere van, mely ezüst mezőben egy jobbra 
előrelépő bikát ábrázol. IV. Károly prágai temetési szertartásakor 1378-ban a 
tartományok képviselői a koporsó előtt saját zászlaikkal jelentek meg. Ekkor 
jelenik meg az az ábrázolás, mely ezüst alapon a farkával hátracsapó vörös bikát 
ábrázol. 
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A késő középkorban határai a szomszéd tartományokhoz viszonyítva stabilizá-
lódtak. Miközben Felső-Lausitz határai stabilak maradtak, Alsó-Lausitz területeket 
vesztett a belső viták, a tartományi rendek közötti konfliktus és a brandenburgi, 
valamint a szász uralkodók közötti rivalizálások által előidézett területi átrendező-
dések miatt. Mindezek a körülmények nemcsak a tartomány urának birtokát csök-
kentették, hanem a rendekkel szembeni hatalmát is. Egyik hercegnek sem sikerült 
az 1429–30-as huszita betöréseket elhárítani, a legjelentősebb károk Szászország-
ban, Lausitzban és Branbenburgban mutatkoztak. Ez az időszak a bizonytalanságok 
és a teljesen gyökértelenné vált ún. rablólovagok időszaka. Ennek révén Alsó-
Lausitzban a kisebb birtokosok uralma megerősödött, egyre nagyobb befolyásra 
tettek szert, a nagyobb befolyás elérése érdekében a hercegek között is szövetsége-
seket kerestek. A Priebus birtok 1413-ban a Sagan hercegséghez csatlakozott, 
Finsterwalde urai pedig a szász-meisseni hercegséghez közeledtek. Amikor 
Zsigmond császár Alsó-Lausitzot 1422 és 1448 között a helytartóként tevékeny-
kedő Polenz családnak adta zálogba, brandenburgi II. Frigyes kedvező alkalmat 
látott arra, hogy megszerezze azt, miközben a rivális szász uralkodó tétlen maradt. 
1445-ben Brandenburg 5500 rajnai forintért megvásárolta Cottbus birtoklásának fe-
lét, ami 1455-ben teljes egészében a brandenburgi Hohenzollernek uralma alá ke-
rült. 1448-ban II. Frigyes megszerezte Alsó-Lausitzot zálogbirtokként, 1449 köze-
pén Cottbusban a rendek behódoltak Brandenburgnak. Ugyanezt Podjebrad György 
cseh királytól azonban nem sikerült elérnie. Rövid katonai konfliktus után 1461-
ben a lakosság nagyobb részét magában foglaló terület Csehországhoz került. A két 
rivális fél közötti békét hosszú tárgyalások után 1462. június 5-én kötötték meg 
Gubenben. Ezt követően Alsó-Lausitz visszakerült Csehországhoz. Cseh hűbéri 
felsőbbséggel Brandenburg megtarthatta Teupitz, Bärwalde területét, valamint 
Cottbus és Peitz feletti uralmat, valamint az örökösödési jogot Beeskowra és Stor-
kowra, melyek 1555-ben a szász zálogjog lejárta után véglegesen Brandenburghoz 
kerültek. A szász herceget Senftenberg átengedésével kártalanították. A Gubenben 
megkötött béke Alsó-Lausitz további történetére nagy jelentőséggel volt, mivel 
mintegy 350 éven keresztül a Csehország, Szászország és Brandenburg közötti 
területi küzdelem határozta meg sorsát. Amikor 1469-ben a nagyformátumú 
magyar uralkodót, Hunyadi Mátyást cseh királlyá választották, ezzel megszerezte 
Alsó- és Felső-Lausitzot is. A meglévő rendi viszonyokat nem változtatta meg. 
1526-ban, miután a török hadsereg jelentős győzelmet aratott Mohácsnál és ezt 
követően tovább vonult északi irányba, a két Lausitz szövetséget kötött Habsburg I. 
Ferdinánddal, aki ekkor cseh király is lett. A két hercegség belebonyolódott a 
reformáció küzdelmeibe is. Az 1546–47-es schmalkaldeni háborúban a cseh ren-
dekhez hasonlóan elutasították I. Ferdinánd megsegítését. A felső-lausitzi hat város 
ezt követően elvesztette privilégiumait és kiterjedt birtokait, mindkét Lausitz 
nemessége azonban büntetlenséget élvezett. 

A reformáció Alsó-Lausitzban 1520 és 1940 között terjedt el, amit a Habsbur-
gok a bonyolult helyi rendi alkotmányos viszonyok miatt nem tudtak 
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megakadályozni. A rendek a tartományok tényleges urainak földrajzi távolsága 
miatt alkalmazni tudták a ius reformandi elvét. Alsó-Lausitzban – a neuzelle-i 
kivételével – feloszlatták az összes kolostort, Felső-Lausitzban csak az egyházi 
földesúri uralom alatt lévő területek maradtak meg katolikusnak (Marienstern, 
Marienthal, Lauban kolostorai és a bautzeni káptalan). A püspöki hatalom megszű-
nése után a rendek mindkét Lausitzban átvették az egyházi bíráskodást és egyházi 
elöljáróságokat hoztak létre. 

1618-ban kitört a protestáns cseh rendek felkelése a katolikus Habsburg uralko-
dó ellen, és megválasztották királyuknak a Protestáns Unió vezetőjét Pfalzi Fri-
gyest. Ez az esemény vezetett el a harmincéves háború elindulásához, mely Közép-
Európa jelentős részét, így Alsó-Lausitzot is jelentősen sújtotta. A két Lausitz 
1619-ben Pfalzi Frigyeshez csatlakozott, aki 1620-ban a fehérhegyi csatában vere-
séget szenvedett. A vereség után a császár megbízásából a szász uralkodó elfoglalta 
a két Lausitzot és 1623-ban zálogbirtokként megkapta a háborús kiadások ellenté-
telezéseként. A később megkötött prágai békében a császár egyúttal, mint cseh ki-
rály a legfőbb hűbérúri jogokat átadta I. János György szász uralkodónak és utódai-
nak. A két terület ezzel még nem vesztette el alkotmányos rendi különállását. A 
szász uralkodók is csak formálisan értelmezték a megszerzett hatalmukat. Azonban 
a 18. században kibontakozó szászországi abszolutizmus teremt majd szorosabb 
kapcsolatot azzal szemben, ami korábban volt a két tartomány és Csehország 
között. Különösen Alsó-Lausitzban szerzett a tartományi vezetés szélesebb hatal-
mat 1657–1738 között, amikor a szász-merseburgi hercegséghez tartozott. A hét-
éves háború alatt a Hohenzollernek, a Habsburgok és a Wettinek ismét megfogal-
mazták törekvéseiket Alsó-Lausitz megszerzésére. 

Poroszország 1806-07-ben a francia csapatoktól elszenvedett katasztrofális 
vereséget követő tilsiti békében elvesztette területének közel felét. Ezek sorába 
tartozott Cottbus környéke is, ami a Franciaország és Szászország között 1806-ban 
megkötött poznani béke értelmében Szászországhoz került. Szászország ekkor 
emelkedett királyi rangra. Ez a helyzet azonban nem sokáig állt fenn. A Napóleon 
bukása utáni bécsi kongresszus határozatának értelmében Alsó-Lausitz és Felső-
Lausitz fele Poroszországhoz került úgy, hogy ezeket a területeket Brandenburggal 
ill. Sziléziával egyesítették. Alsó-Lausitz önálló tartományként megszűnt, korábbi 
területét hét kerület formájában az Odera menti Frankfurt központú brandenburgi 
közigazgatási rendszerbe illesztették. A helyi lakosság nem mindenütt törődött bele 
az új helyzetbe. Néhány városban, mint pl. Gubenben poroszellenes hangulat 
uralkodott. Senftenbergben és Kirchhainban az új elöljáróságok képviselőit, azaz a 
porosz nemeseket sárral is megdobálták. A Szászországhoz került részeket rendi 
alkotmányos különállásuk 1835-ös felszámolásával integrálták teljesen. A második 
világháború után Alsó-Lausitz a Neissétől keletre fekvő területek kivételével, ami 
az eredeti területek kb. 20%-át tette ki, Brandenburg tartományhoz került. Az 
NDK-ban 1952-ben megszüntették a tartományi rendszert, így Alsó-Lausitz na-
gyobb része Cottbus megyéhez került. Ez akaratlanul is felerősítette az alsó-lausitzi 
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területi öntudatot, és megerősítette Cottbus vezető szerepét a régióban. 1990 után 
visszaállították Brandenburg tartományt, megszüntették a megyerendszert, a kerü-
leti rendszer létrejöttével Alsó-Lausitz megszűnt mint közigazgatási egység. 

Mindkét Lausitz legfeltűnőbb különössége sajátos tartományi rendi alkotmá-
nyában rejlett. Ebben különbözött leginkább az 1806-ban feloszlatott Német-római 
Császárság többi tartományától. Mindkét Lausitznak már a korai időktől fogva, de 
gyakran csak rövid időre saját uralkodója volt. Az uralkodók számára ezek a 
tartományok kevésbé töltöttek be központi szerepet, azaz helytartók helyettesítették 
őkat. A tartományi rendi gyűlésekben sem volt meghatározó szerepük, nem volt sa-
ját szavazati joguk, hanem Csehország, vagy Szászország képviseletében voltak 
jelen. A helytartó intézménye Alsó-Lausitzban a 14. századtól kezdve mutatható ki. 
Állandó székhelye a 15. század második felétől Lübben volt. A helytartók sorából a 
legkiemelkedőbb Hans Polenz, aki a huszita támadások elleni védekezést is szer-
vezte. Felső-Lausitzban Bautzen volt a helytartók székhelye. A rendeknek a hely-
tartók gyenge hatalma miatt már 1400 körül sikerült intézményesülniük, és egysé-
ges fellépésük a két Lausitz politikai viszonyainak meghatározó elemévé vált. A 
rendi gyűlés négykamarás volt. Az egyik a papság, mely magában foglalta a felső-
papságot (a reformáció koráig), Doberlugk és Neuzelle apátjait és a gubeni apáca-
zárda prépostját. A többi rendet a nemesség és a városok képviselői alkották. A 
rendi gyűlés joga volt a rendes és a rendkívüli adó beszedésének megszavazása. Az 
uralkodók állandó pénzügyi követelései miatt a rendi gyűlés pozíciója a 16. század-
ban megerősödött, olyannyira, hogy a helytartókkal, mint a tartomány vezetőivel is 
szembe tudtak szegülni. A helytartó kinevezésébe is bele tudtak szólni. A rendi 
gyűlések színhelye Lübben volt. Politikai befolyásukat évszázadokon keresztül 
megőrizték, és ezt az abszolutizmus sem tudta befolyásolni a 19. század elejéig. A 
16. századtól 1815-ig Lübben volt egész Alsó-Lausitz közigazgatási központja, 
tulajdonképpen fővárosa. 1815 után, Alsó-Lausitz Poroszországhoz kerülésével in-
dult el a rendi jogok ás alkotmányosság folyamatos felszámolása, a közigazgatás-
ban és az igazságszolgáltatásban egyre inkább a modern porosz viszonyok terjedtek 
el. Lübben jelentősége is csökkent.  

1300 körül gazdasági szempontból a legnagyobb súlya a nagybirtokosoknak és 
a kolostori birtokoknak volt. 1300 után nőtt meg a magdeburgi városjog alapján a 
13. század közepe óta alapított városok szerepe. Azonban csak kevés városnak 
sikerült ténylegesen függetlenedni a földesúri befolyástól. A városi fejlődés az ipa-
rosodás koráig komolyabb szintet nem ért el. Csak Felső-Lausitz déli részén 
mutatkoztak kedvező gazdasági előfeltételek. A „Hat város szövetsége” a középkor 
folyamán a legerősebb politikai erőt képviselt egész Lausitzban. Ők biztosítani tud-
ták a terület békéjét az ún. rablólovagokkal szemben, kiterjesztették igazságszol-
gáltatásukat az egész tartományra. A „Hat város szövetségének” politikai súlya 
1547 után jelentősen csökkent. A nemesség befolyását a két Lausitzban a tartomá-
nyi rendi alkotmány keretei között tudta megőrizni. A 16. században növelték a 
parasztság terheit, a járadékszolgáltatási kötelezettségeket is bővítették a majorsági 
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földek kiterjesztése révén, ami elsősorban a gabona kedvező piaci értékesítési le-
hetőségei miatt következett be. Ez a folyamat a 17. században tovább erősödött. A 
parasztság helyzete – mind a németeké, mind a szorb-vend népességé – egyre 
kedvezőtlenebbé vált, a jobbágyi függés erősödött. Az alsó-lausitzi parasztság füg-
gése erősebb volt, birtokviszonyai kedvezőtlenebbek voltak a szomszédos Alsó-
Szilézia népességéhez képest. A parasztság munkaerejét elsősorban a majorsá-
gokban volt kénytelen hasznosítani, és nem saját földjén. A parasztság helyzete a 
legkedvezőtlenebb a földesúri kezelésű birtokokon volt, míg a városok, kolostorok 
birtokain a függésük és járadékszolgáltatási kötelezettségük szerényebb volt. Alsó-
Lausitzban a legjelentősebb és legvagyonosabb nemesi családok a következők vol-
tak: Köckritz, Löben, Stutterheim, Zabelitz. A harmincéves háborút követően a pa-
rasztság helyzete tovább romlott, többségük a parasztság legalsó szintjére került, a 
zsellérek száma jelentősen megnövekedett. Egy 1760-ból származó leírás szerint az 
egésztelkes jobbágynak naponta volt igásrobot kötelezettsége, vagy dupla annyi 
kézi robot, a kisebb parasztoknak heti kettő vagy három nap kézi robot, a zsellérek-
nek pedig heti egy nap kézi robot. A majorsági birtokok dominanciája megmaradt a 
19. században végbement agrárreformig, aminek messzemenő társadalmi következ-
ményei voltak. Alsó-Lausitzban a földesúri járadékszolgáltatási kötelezettségek az 
1819. január 18-i rendelettel szűntek meg. Ezt követően a helyi nemesség is lassan 
elszegényedett, földjeiket áruba bocsátották, melyeket polgári származásúak, vagy 
gazdagabb parasztok vásároltak meg. 

A két Lausitz gazdasági viszonyait az évszázadokon keresztül fennmaradt ked-
vezőtlen birtokszerkezet és a mezőgazdasági termelés szempontjából előnytelen 
csapadékszegénység határozta meg. A homokos területek nagy aránya miatt a rozs- 
és burgonyatermesztésnek volt a legnagyobb jelentősége. A még gyengébb talaj-
adottságú területeken az erdőművelés (elsősorban fenyők) hozott gazdaságilag a 
legtöbb hasznot. A háromnyomásos gazdálkodást felváltotta a vetésforgó. Gyors 
fejlődésnek indult az uborka- és zöldségtermesztés a Spree menti területeken, vala-
mint Guben mellett a gyümölcstermesztés. Az állattartás (szarvasmarha és sertés) 
fellendült, mivel Berlin kedvező felvevőpiacot jelentett. A távolsági kereskedelem 
elsősorban a déli felső-lausitzi városokban bontakozott ki, akik hasznosítani tudták 
a kelet-nyugati kereskedelmi kapcsolatokat (Krakkó-Boroszló-Lipcse-Erfurt). A 
14. század elejétől kezdve Görlitznek a festőanyagok terén kereskedelmi monopó-
liuma volt Sziléziában. A vászon- és posztógyártás a gépi eszközök bevezetése 
révén elsősorban Cottbusban, Gubenben (itt elsősorban a kalapgyártás), Forstban, 
Sprembergben, Fintrewaldéban és Sommerfeldében terjedt el. Ipari szempontból 
nagy jelentőséggel bírt Alsó-Lausitzban az üveggyártás, amit a helyben található 
barnaszén alapozott meg elsősorban Friedrichschain, Dobrilugk, Jämlitz, Gosda 
településeken. A Zittau körüli hegyes területeken a posztó és pamutipar terjedt el. 
Ezek jelentették az ipari forradalom kezdeteinek kibontakozását a 19. század vé-
gén. A 20. században Alsó-Lausitzban a legjellemzőbb iparág a barnaszén-bányá-
szat volt. A külszíni művelés következtében számos falu és kisebb település tűnt el, 
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és ezek között nagy számban voltak szorb-vend népesség által lakott helységek. 
1990 után itt is az ipar jelentős visszafejlődésével találkozhattunk, melynek súlyos 
demográfiai következményei is lettek. 

1800 körül a két Lausitzban a németség mellett mintegy 200 000 szorb-vend élt, 
ezek közül 70 000 Alsó-Lausitzban, akik a népesség 22%-át jelentették. A cottbusi 
kerület falvaiban a 19. század utolsó harmadáig a népesség többségét alkották. A 
szorb-vend társadalom többségét a parasztság és a kispolgárság alkotta, egy sze-
rény értelmiségi réteggel. Túlnyomórészt protestánsok voltak. Mintegy 10% tarto-
zott a katolikus hithez. A katolikus szorbok Felső-Lausitzban éltek, elsősorban Ka-
menzben és Bautzenben. 

A szorb-vend társadalom azon kis népek sorába tartozik, mely önálló 
államisággal nem rendelkezik, mint Spanyolországbanm a baszkok, Svájcban a 
rétorománok, Franciaországban a bretonok, a kasubok Pomerániában és Nyugat-
Poroszországban, a mazúrok Kelet-Poroszországban stb. Kis népek önálló 
államiság és saját állami közigazgatási intézmények nélkül, saját államforma nél-
kül, megküzdve a különösen nehéz megmaradási körülményekkel. Szemléletes 
példa erre a helyzetre a bretonok sorsa a francia forradalom óta eltelt időszakban. 
Cottbus környékén az alsó-lausitzi szorbok-vendek – akik először tapasztalták meg 
a szigorú brandenburgi igazgatási rendszerbe való betagolódást – nem tudtak 
jelentős fejlődésen átmenni, mert a papok lelkiismereti okok miatt csak a szorb-
vend nyelvet beszélő lakossággal ismertették meg a nyomtatott könyveket, Bibliát, 
kátékat, zsoltáros- és énekeskönyveket. Ezáltal fejlődhetett a szorb, mint protestáns 
egyházi nyelv, és növekedett a vidéki népesség között az olvasási készség. A re-
formáció a szorb-vend nyelvű prédikációkkal segítette a szorb-vend nyelvű írás-
beliség kibontakozását is, ami Alsó-Lausitzban csak igen lassan és szerény mér-
tékben terjedt el. Luther Máté kátéjának fordítása 1706-ban Cottbusban jelent 
megy egy helybeli lelkész, Gottlieb Fabricius fordításában. Fabricius 1709-ben a 
porosz király támogatásával kiadta az Újtestamentumot szorb nyelven. Ezekkel a 
fordításokkal és könyvkiadásokkal Fabricius megalapozta a szorb írott nyelv el-
terjedését. 1760-ban Cottbusban Johann Ludwig Wille lelkipásztor megjelentetett 
egy 442 éneket magában foglaló egyházi énekeskönyvet. Az egyházi irodalom egy 
ideig segítette a szorb-vend nyelv önálló nyelvként való fennmaradását.  

Az évszázadokon keresztül meglévő analfabétizmus, asszimiláció és elnémete-
sedés megnehezítette a szorb-vend irodalom kibontakozását és elterjedését. Nagy 
hiány volt az irodalmat támogató intézményekben. A területi, közigazgatási és 
nyelvi szétszóródás, a vallási megosztottság tovább csökkentette a szorb-vend 
kultúra fejlődésének egyébként is csekély bázisát. A szorb-vend népesség számára 
az egyre erősödő kommunikációs kényszer a német nyelvű környezettel, akár a 
kereskedelem, az ipar területén, a hivatalokkal való érintkezésben, vagy a katonai 
szolgálat idején óhatatlanul a családon kívüli környezetben elvezett a kétnyelvű-
séghez, a német nyelv használatához előbb a szorbbal együtt, majd megelőzve azt. 
A szorb nyelvterület az újkor folyamán a 19–20. században végbement iparosodás 
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és ezzel együtt az életkörülmények modernebbé válása révén tovább zsugorodott. 
A 19. század folyamán a szorboknál a nemzeti ébredés, megújulás elsősorban Fel-
ső-Lausitzban figyelhető meg. Az anyanyelv-ápolás, népi hagyományok kutatása, a 
népi oktatása a kibontakozó szorb nemzeti mozgalom leglényegesebb vonásait al-
kották. Kiemelkedő képviselői megreformálták az írásmódot, saját újságokat, fo-
lyóiratokat és könyvtárakat alapítottak, elkezdték gyűjteni a népdalokat, 
közmondásokat, meséket és mondákat. Jelenleg Alsó-Lausitzban a szorb-vend 
népesség már csak 15–20 000 fő közzé tehető, de ezeknek csak kevesebb mint a 
fele beszéli a szorb-vend nyelvet. 

Fordította Pallai László 
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A Habsburg uralom alól felszabaduló észak-németalföldi tartományokban igen ha-
mar igény mutatkozott a szellemi élet protestáns műhelyeinek megteremtésére. A 
felsőfokú oktatás hiánya Groningenben már a 16. század végén, a 17. század elején 
égető problémának tűnt, ezért 1609-ben a rendi gyűlés (Staten Generaal) határoza-
tot hozott, miszerint Groningen város és a környező területek (Ommeland), melyek 
egy tartományt képeztek (Stad en Lande) diákjai 100 guldent kapnak, ha Leiden-
ben, Franekerben vagy Brémában tanulnak, illetve 150 guldenben részesülnek, ha a 
nevezett három egyetem helyett más felsőoktatási intézményt kívánnak megláto-
gatni. Az 1609-es végzés 46 diák nevét sorolja fel, akik tanulmányaik folytatására 
ösztöndíjat nyertek a rendektől.1 Alig telt el három év, amikor is már szóba került 
egy önálló kollégium felállítása néhány fakultással.2 A Groningeni Egyetem 
ünnepélyes megnyitására mégis további két évet kellett várni, amire végül 1614. 
augusztus 23-án került sor a város közepén álló Martinikerkben.3 

Alig fél évvel az egyetem alapítása után Groningen város és Ommeland rendjei 
döntöttek egy bursa ’beneficium mensa publica’ – tulajdonképpen a mai menza előd-
je – felállításáról, mely 40 diákot lát el, egy oeconomus gondoskodik a diákokról, a 
rendek bérelnek vagy vesznek egy házat, a tartomány évente 55 guldent fizet minden 
diák után valamint 6–7 szekér tőzeget biztosít a fűtésre. Ezen kívül maguk a diákok 
45 guldent adnak még az oeconomusnak, aki az ételéről és italáról, a szolgákról és 
szolgálólányokról, valamint a háztartás fenntartásáról gondoskodik.4 

A bursának megfelelő helyet találtak a Broederskerkhoffon, amiért az egyetemi 
gondnokok 3036 guldent fizettek a tulajdonosnak, egy bizonyos E. Joncker Sicko 
Pansernek. A bursa egészen 1813-ig ebben a házban üzemelt.5 

 
∗  A tanulmány a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj támogatásával készült. 
1  W. J. A. Jonckbloet: Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen. Groningen, 1864. 28–29. 
2  Uo. 30. 
3  Uo. 36. 
4  Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (továbbiakban RGCGA), Toegangnummer 

47. Curatoren van de Groningse Universiteit, 2.1.3.35. Resolutiën rakende de provinciale burse, 
register van resolutiën der staten van Stad en Lande en het college van curatoren betreffende de 
burse, 1615. febr. 28.–1770. april 9. 

5  Jonckbloet: Gedenkboek, 406–407. 
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A bursában étkező diákok számát, valamint ellátásuk körét az elkövetkező 
években többször is szabályozták. 1628. december 20-án a bursa diákjainak számát 
40-ről 60-ra emelték, ahol 30 hazai és 30 idegen (nem a városból és a tartományból 
származó) is étkezhetett.6 A hatvanas létszámot a következő években csökken-
tették: 1658-ban 54-re, 1673-ban 30-ra. 1698-ban volt ugyan szó a létszám 40-re 
emeléséről, erre azonban nem került sor.7 

Alapításakor a bursa nem volt teljesen ingyenes, csak az étkezések költségének 
felét állták, a következő évek határozatai viszont egyértelműen bizonyítják, hogy 
bizonyos számú diák teljesen ingyen étkezhetett (volle burse), míg mások fél áron 
kaptak ételt (halve burse). Az első említést az ingyenesen étkezőkről egy 1666-ból 
származó határozat teszi, miszerint 20 ember még két évig marad jogosult erre a 
kiváltságra,8 de az újonnan kiváltságot szerzők számát már 6-ra csökkentik. A 
következő években újra emelik a teljes ellátást bírók számát, 1698-ban 7-en, 1700-
tól 10-en, 1717-től 15-en, 1722-ben 20-an, majd 1723-tól 23-an élvezték a szabad 
asztalt az ott étkező 30 ember közül.9  

A szabad asztal használatát is szabályozták a kurátori rendelkezések. 1668. feb-
ruár 28-án az a döntés született, miszerint senki nem élvezheti 6 évnél tovább a 
szabad bursát, és senki sem kaphat 10 évnél hosszabb ideig jogot a fél asztalra 
vagy a tartomány bármely más stipendiumára.10 Hogy a visszaéléseknek elejét 
vegyék, 1702-ben az oeconomus csak a kurátorok írásbeli engedélyével rendel-
kezőket engedte asztalhoz,11 majd 1719-től a fél-asztalra jogosultak neve mellé a 
beiratkozáskor az Album Studiosorumban is fel kellett a kiváltságot tüntetni. Szin-
tén ugyanebben a rendeletben határozták meg, hogy a fél bursát élvezők az oecono-
musnak megfizetik vagy garanciát vállalnak a fél-asztal kifizetésére, továbbá 
megismételték, a 17 évvel korábban hozott határozatot, miszerint a teljes bursát 
csak a kurátorok írásbeli engedélyével lehet igénybe venni.12 1728-ban már a pro-
fesszorok írásbeli engedélyéről szólnak a határozatok.13 1720. július 22-én a bur-
sában étkezőket három asztalhoz osztották be. Az újonnan érkezetteket a legutolsó 
asztal legutolsó helyére rakták (itt kapta a legkevesebb támogatást) és innen lehe-
tett feljebb jutni, vagyis több támogatást szerezni az étkezéshez. Bár a rendelkezést 
1720-ban rögzítették, a gyakorlat – ahogy a magyarok példája is mutatja a lentebbi 
táblázatban – már a megelőző években is élt. A diákok ekkor 60 guldent adtak egy 

 
 6  RGCGA, Toegangnummer 47. Curatoren van de Groningse Universiteit, 2.1.3.35. Resolutiën ra-

kende de provinciale burse. 
 7  Uo. 1698. április 1. 
 8  Uo. 1666. február 21. 
 9  Uo. 1743. február 18. 
10  Uo. 1666. február 28. 
11  Uo. 1702. február 21. 
12  Uo. 1719. február 18. 
13 Uo. 1728. február 17. 



MAGYAR DIÁKOK A GRONINGENI BURSÁBAN 

 

113 

évre, de egyszerre csak egy negyedévi étkezési díjat fizettek ki.14 Mivel a szabad 
vagy fél-szabad asztal használata kiváltságnak számított, csak a legkiválóbbak 
nyertek erre lehetőséget, az alumnusokra vonatkozó törvények ezért félévenként a 
bursát látogatók vizsgáztatását írták elő. A vizsgákat egészen 1673-ig rendszeresen 
meg is tartották, majd újból csak 1790-ben vezették be őket.15 További feltétele a 
szabad asztal használatának, hogy a bursa diákjainak az egyetemi törvények felol-
vasásakor jelen kellett lenniük, különben elveszítették kiváltságukat.16 A bursa 
használatára jogosultságot szerzők, de az oeconmusnál hat héten belül nem jelent-
kezők elestek a szabad asztaltól.17 Ha valaki 14 napon túl (a szünetet kivéve, ami 
hosszabb volt, mint két hét) nem jelent meg a bursában, az oeconomus értesítette a 
kurátorokat, akik döntöttek a további intézkedésekről.18  

A bursáról szóló határozatok az étkezések rendjét és a heti menüt is megszab-
ták. A kezdeti években napi háromszori étkezést tettek lehetővé: reggelit, ebédet és 
vacsorát biztosítottak a diákoknak, mivel azonban a reggeli iránt nem mutatkozott 
érdeklődés, így azt megszüntették.19 Az ebédet egy 1672-es irat szerint délelőtt 10-
kor szolgálták fel, a diákok többszöri tiltakozása ellenére is. Csak 1688-ban szü-
letett olyan határozat, miszerint a szombatot és a vasárnapot kivéve, amikor 11 óra-
kor kezdődött az ebéd, a többi napon 12 és délután 1 között lehetett étkezni. 1758-
ban a diákok azt kérték, hogy a vacsorát este 7-ről 8 órára tegyék át, ezt viszont az 
egyetemi szenátus elutasította. Az étkezés előtti imák sok nehézséget okoztak. 
Gyakran elmaradtak, mivel rendszerint az újonnan érkezettekkel akarták elmon-
datni az imát, továbbá túl hosszúnak találták, és ez gyakran rendbontáshoz vezetett, 
amiért is 1767-ben egy rövidebb imádságot vezettek be.20 A menüt nem nevezhet-
jük túl változatosnak: nyers vagy pácolt húst, hutspotot (zöldséges egytálétel) és 
szürke vagy zöldborsót, vajat, fehér vagy zöldsajtot, kenyeret és pénteken halat 
szolgáltak fel, inni sört, évente kétszer pedig francia bort kaptak. A menü minősége 
ellen többször is panaszt tettek a diákok, mivel szerintük vagy túlsütötték, vagy 
nyersen szolgálták fel az ételt, esetleg romlott volt a hús. Ezen kívül olykor az 
oeconomus-szal is összetűzésbe keveredtek, aki nem figyelt a panaszaikra, sőt néha 
még meg is pofozta őket.21 

A bursában étkező magyarokról az első bejegyzés 1658. november 3-án kelt, 
amikor is Csedregi Péter [Petrus Tsedregius] kérését tárgyalta az egyetemi szená-
 
14  RGCGA, Toegangnummer 47. Curatoren van de Groningse Universiteit, 2.1.3.9. Resolutien der 

heeren curatoren, resolutiën van het college van curatoren, 1700. febr. 20.–1750. mei 28. 
15  Jonckbloet: Gedenkboek, 414. 
16  RGCGA, Toegangnummer 47. Curatoren van de Groningse Universiteit, 2.1.3.35. Resolutiën 

rakende de provinciale burse, 1717. július 23. 
17  Uo. 1731. január 25. 
18  Uo. 1770. április 9. 
19  J. G. Kampman: De Groningse student vóór 1815. In. Universitair leven in Groningen 1614–1989. 

Red. J. Kingma, W. R. H. Koops, F. R. H. Smit, Groningen, 1989. 46. 
20  Jonckbloet: Gedenkboek, 411–412. 
21  J. G. Kampman: De Groningse student, 47.  
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tus. Csedregi a rektornak előadta, hogy szűkölködik, mire a rektor a gondnokokkal 
folytatott tárgyalás után télire megadta a szabad bursa használatot, valamint egy 
heti pénzt rendelt neki.22 Az utolsó magyarra a bursában 1783-ban találunk emlí-
tést, egy bizonyos Szakloncy (valószínűleg Szaklányi Zsigmond) nyerte el a szabad 
asztal használatát.23 A szenátusi jegyzőkönyvek nem túl gyakran foglalkoztak a 
diákok szabad asztal használatával (ez inkább a kurátorok feladata volt), mégis ta-
lálunk erre vonatkozóan néhány bejegyzést. 1719. február 9-én Ráczkevi [Racuvi], 
Edelényi [Edeling], Viski [Wiski], Baczoni [Batzoni] és Vári [Wari] nyertek felvé-
telt a bursába,24 majd 1774. október 15-én egy szenátusi határozat engedélyezte 
Csernák Lászlónak a nyilvános menza használatát, több más társával együtt.25 

A bursa használatával kapcsolatban többször is a szenátus elé kellett magyar 
diákoknak járulniuk. Vári Imre [Em. Wari] 1718. október 16-án elnyerte a fél-
asztal használatát – korábban is étkezhetett a bursában, csak több pénzért –, az 
oeconomus viszont 1719. február 9-én még egy félévi pénzt követelt tőle, mivel 
Vári csak egy negyedévnyi pénzt fizetett ki.26 A pénz megfizetésével kapcsolatban 
került ugyancsak konfliktusba Faragó István [Stephanus Farrago] szállásadója 
1721. február 1-én az oeconomus-szal. A szállásadó kezességet vállalt a fél-asztal 
kifizetésére, viszont az akkori (1719) rektor, Driessen megengedte, hogy Faragó 
megkaphassa a szabad asztalt. Az ügyből szenátusi tárgyalás lett, ahova az egykori 
rektort és az oeconomust is beidézték. A rektor elmondta, hogy valóban tárgyalt a 
bursában tett látogatásakor az oeconumus-szal, mivel azonban sok diák távol volt, 
kérte az oeconomust, engedje meg a magyarnak a szabad asztal használatát. Az 
oeconomus pedig megígérte, hogy segít. A kettejük beszélgetésére a konyhában az 
oeconomus és annak felesége valamint szolgálói jelenlétében került sor. A szenátus 
ezután behívta az oeconomust, aki viszont mindent tagadott, és elmondta, hogy 
esze ágában sem volt, hogy beengedje a magyart a bursába, továbbá azt is hozzá-
tette, hogy az ügy már a városi bíróságon van. Mikor ez kiderült, a szenátus behívta 
a szállásadót, és közölték, hogy az ügyből bírósági eljárás indult, így tovább nem 
foglalkoznak vele.27  

Az oeconomus ellátására panaszkodott több holland diák a szenátus előtt 1733. 
október 14-én, miszerint nem a törvényeknek megfelelően kapnak ételeket. Erre az 
oeconomus azt mondta, hogy Croons, Schucking és két magyar (név nélkül) 
összeesküvést terveznek, a professzorok kérdésére viszont mind a négyen tagadták 
 
22  RGCGA, Toegangnummer 46. Senaat en de faculteit van de Groningse universiteit, 2.1.1.2.16. 

Acta senatus academici, klad-resoluties van de senaat, 1651. aug. 25.–1671. aug. 17. 
23  RGCGA, Toegangnummer 47. Curatoren van de Groningse Universiteit, 2.1.1.13. Resolutien der 

heeren curatoren, resolutiën van het college van curatoren, 1776. maart 2.–1791. dec. 20.  
24  RGCGA, Toegangnummer 46. Senaat en de faculteit van de Groningse universiteit, 2.1.1.2.18. 

Acta senatus academici, klad-resoluties van de senaat, 1718. sep. 5.–1763. sep. 3. 
25  RGCGA, Toegangnummer 46. Senaat en de faculteit van de Groningse universiteit, 2.1.1.2.20. 

Acta senatus academici, klad-resoluties van de senaat, 1773. sep. 4.–1783. dec. 18. 
26  RGCGA, Toegangnummer 46. 2.1.1.2.18. Acta senatus academici, klad-resoluties van de senaat. 
27  Uo. 
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ezt.28 1734. január 13-án Wispelwei nevű diák szintén panasszal élt az oeconomus 
ellen, mert az oeconomus a menzán azt mondta, hogy 1000 guldent veszít a 
diákokon, ráadásul a harmadik asztalnál négy tékozló ül, akik közül egy magyar.29  

Gyakori vád volt magyarok ellen, bár a bursa tagjaiként részt kellett volna 
venniük az egyetemi törvények felolvasásakor, azt mégis elmulasztották. Az első 
ilyen utalás a szenátusi jegyzőkönyvekben 1719. szeptember 20-án kelt, amikor két 
magyar nem jelent meg.30 1721. március 12-én hasonló bejegyzés született, most 
három magyar nem volt jelen,31 1723. november 27-én pedig négy magyar. Az 
utóbbi esetben a magyaroknak távolmaradásuk okát meg kellett indokolniuk. 
Elmondták, hogy nem ismerik a belga nyelvet, ezért nem értették volna a pedellust, 
valamint abban az időben épp egy teológiai előadást hallgattak.32 1735. október 19-
én a bursa diákjait a szenátusba hívatták, ahol egy Chabrié nevű diák nem jelent 
meg, mert betegeskedő apját látogatta meg, valamint a magyar Szatmári [Zatmari] 
sem volt jelen, az ő távollétére viszont senki sem tudott magyarázatot adni.33 A két 
távolmaradót azután a szenátus elé idézték november 9-én, ahol már megfelelő 
magyarázatot adtak távollétükre.34 1746. szeptember 26-án ugyancsak nem volt 
jelen Farczádi [Farzadius] nevű magyar,35 1749. október 29-én Török és Pap [Tö-
rock, Pap],36 majd 1761. október 10-én Nádaskay [Nadaskay] maradt távol.37   

Korlátozások nem voltak a magyarok szabad asztal használatát illetően, sőt 
1717-ben, mikor Dézsi Zsigmond Groningenben járt, az egyetemi professzorokat 
úgy meghatotta a magyarok nyomorúságos helyzete, hogy segítségüket ajánlották 
fel. A segítségből akkor nem lett semmi, mert a rendek abban az évben már nem 
üléseztek.38 Egy 1724. április 26-án kelt kurátori határozatból kiderül, hogy a ma-
gyarok mégis kaptak helyet a bursában, mely két magyar távozása után másoknak 
engedi át a teljes szabad bursa használatát, amíg más magyarok nem jönnek.39 
1737. május 3-án Groningen városa a kurátorok javaslatára a magyaroknak már 
eddig is rendelkezésre álló szabad helyek mellé újabb hat helyet kívánt biztosítani. 
A tartományi rendek ezt elfogadták, de szeptember 4-én mégis visszavonták a ren-

 
28  Uo.  
29  Uo.  
30  Uo.  
31  Uo. 
32  Uo. 
33  Uo. 
34  Uo. 
35  Uo. 
36  Uo. 
37  Uo. 
38  Peregrinuslevelek 1711–1750, Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak, Szerk. Hoff-

mann Gizella, Szeged, 1980. 104. 
39  RGCGA, Toegangnummer 47. Curatoren van de Groningse Universiteit, 2.1.3.9. Resolutien der 

heeren curatoren, resolutiën van het college van curatoren, 1700. febr. 20.–1750. mei 28. 
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delkezést.40 Egy évvel később 1738. január 9-től két magyar diák étkezését a bur-
sában Gerdes professzor állta.41 

Erdélyből két megkeresés is érkezett, hogy magyar diákok a Groningeni Egye-
temtől támogatást kapjanak. Az első levelet Teleki gróf írta 1738. június 4-én, a 
kérésével pedig július 25-én foglalkoztak a kurátorok. Teleki erdélyi (kolozsvári és 
marosvásárhelyi) teológus diákok tanulmányaihoz és ellátásához kért segítséget. 
Teleki, bár nem említi konkrétan a bursát, a diákok ellátásra ebben az időben más 
mód nem adódott volna. A kurátorok a kérdésben nem tudtak dönteni, ezért levél-
ben fordultak a tartományi rendekhez, valamint Utrecht és Frízland rendjeihez is. 
Leírták, hogy igen gyümölcsöző volt, mikor néhány magyar vagy erdélyi teológus 
valamelyik hollandiai akadémián tanult, mivel hazájukba hazatérve a református 
egyház szolgálatába álltak. Kérik a rendek segítségét, hogy biztosítsák magyar 
diákok tanítását és ellátását. A döntésről pedig értesítik Telekit.42 Választ ugyan 
nem találunk erre a jegyzőkönyvekben, de az Album Studiosorum és a bursa iratai 
alapján tudjuk, hogy már Teleki levele előtt és után is szép számmal részesültek 
erdélyiek támogatásban. A következő megkeresés Enyedről [Engeden] érkezett 
1745. június 22-én, a kérést a kurátorok november 15-én tárgyalták. Az enyedi 
levél 1-2 diáknak kérte a szabad bursában való étkezést. Ebben az esetben a kurá-
torok viszont nem voltak olyan megértőek, mint a Teleki levele esetén, így azt a 
határozatot hozták, hogy ideiglenesen beszüntetik a kérés teljesítését.43 Ennek 
ellenére még ugyanazon az ülésen 2 magyar részesült a szabad bursában, a követ-
kező évben pedig már két erdélyi is.44  

Egy – időleges – kizárásról is tudunk, Réti Istvánt 1746. december 21-én a 
kurátorok határozata alapján elküldték, mivel az ő beleegyezésük nélkül étkezett a 
bursában. Réti korábban már járt Groningenben, és akkor részesült a szabadasztal 
privilégiumában, majd évekig más egyetemeken tanult, de 1746-ban visszatért 
Groningenbe. A kizárásáról őt és az oeconomust is értesítették.45 Tíz nappal később 
viszont a kurátor akták már arról írtak, hogy a közelebbi rendelkezésig, mégis 
látogathatja a bursát.46 

Végezetül álljon itt azoknak a magyaroknak korábban még sehol nem publikált  
névsora, akikről a fennmaradt források alapján tudjuk, hogy 1658 és 1783 között a 
groningeni bursában ellátást kaptak. A dokumentumok sajnos nagyon hiányosak, a 
 
40  Jonckbloet, Gedenkboek, 407. 
41 RGCGA, Toegangnummer 47. Curatoren van de Groningse Universiteit, 2.1.3.9. Resolutien der 

heeren curatoren, resolutiën van het college van curatoren, 1700. febr. 20.–1750. mei 28. 
42  RGCGA, Toegangnummer 47. 2.1.3.9. Resolutien der heeren curatoren. 
43  Uo. 
44  Andreas Szuzaki, Stephanus Gobel magyarok, Gregorius Boda, Josephus Torjai erdélyiek. – Uo. 
45  RGCGA, Toegangnummer 47. Curatoren van de Groningse Universiteit, 2.1.3.35. Resolutiën 

rakende de provinciale burse, register van resolutiën der staten van Stad en Lande en het college 
van curatoren betreffende de burse, 1615. febr. 28.–1770. april 9. 

46  RGCGA, Toegangnummer 47. Curatoren van de Groningse Universiteit, 2.1.3.9. Resolutien der 
heeren curatoren, resolutiën van het college van curatoren, 1700. febr. 20.–1750. mei 28. 
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fent már említett szenátusi és kurátori aktákon kívül 1661 és 1771 közötti időből 
rendelkezésünkre áll egy lista a bursában étkezőkről, köztük sok magyar névvel is, 
de – más forrásokkal összevetve – látszik, hogy ez a lista sem teljes. A névsorban a 
támogatás jellegét (szabad asztal, fél-asztal, második, harmadik asztal) időpontját 
és forrását tüntettük fel, esetleg azt az időpontot, amikor a szenátusi akták a magyar 
diákot a bursa tagjaként említették. Gyakran az időpontok sem pontosak, mivel 
csak évekre, esetleg hónapokra utalnak, de napra nem. A támogatás mértékét sem 
mindenütt tüntetik fel a források. Van, ahol nyilvánvaló, hogy az adott diák teljesen 
ingyenesen étkezett, máshol viszont a nem teljesen ingyenesen étkezők neve mellé 
a támogatás mértékét nem tüntették fel, tehát nem tudjuk melyik asztalhoz ülhetett 
le (második vagy harmadik asztal). A források olykor egy-egy távozó magyar diák 
helyére vettek fel valakit, ilyenkor jeleztük azt az időpontot, amikor már nem ét-
kezett a bursában. 
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A ZEMPLÉN MEGYEI EXTRANEUS BIRTOKLÁS  
NÉHÁNY JELLEMZŐ VONÁSA 

 
 
 
 
Debrecen lakóinak extraneus birtoklását vizsgálva Bihar megyében számos olyan 
adattal találkoztunk, amelyek túlmutatnak a jelzett térségen, s ha szórványosan is, 
de feltűnnek Zemplén megyére, a Hegyaljára vonatkozó feljegyzések is. Ezek 
közül idézünk néhányat.  

Az 1560–70-es évek Zemplén megyei dézsmajegyzékeiben 1568-ban Túri György 
(Erdőbénye), 1571-ben Lentes László (Sárospatak), 1572-ben Törösdiné (Tolcsva), 
1575/77-ben pedig Szentpáli Balázs (Bodrogkeresztúr) debreceni lakos neve is 
szerepel!1 

Tarcal mezőváros törvényei a vidéki emberek között, kiknek „házok és szőlőjek 
vagyon közöttünk” 16 nevet sorol fel, köztük a debreceni Szappanos Istvánt is! A 
település 1606. évi urbáriumában két kassai, egy-egy tokaji és pataki extraneus 
mellett ott található Törösdi Frenc özvegye is.2  

Tokaj tanácsülési jegyzőkönyveinek bejegyzései között számos olyan adatot talá-
lunk, amelyek a debreceniek jelenlétét bizonyítják a város életében. Garázda György 
1626 márciusában a meghalt Szabó Lőrinc utódait tiltja „minden névvel nevezendő 
jóktól” mindaddig, amíg 30 forintnyi adósságát az elhunytnak ki nem fizetik. A deb-
receni lakos Kovács Mihályné, Szappanos Erzsébet 1628-ban tiltja és ellenzi Ko-
vács Balázst a tófeli szőlőtől, hogy azt el ne adja, el ne zálogosítsa. Ha időközben 
eladta volna a nevezett szőlőt, váltsa vissza. Három évvel később debreceni Szabó 
Mihály a városi lakos Vitéz Andrást tiltja a Kis Istvántól maradt háztól (telekkel és 
szőlővel együtt!), hogy bármilyen cím alatt eladhassa vagy elzálogosíthassa. 1645 
szeptemberében a Debrecenben lakó Kapi Mihály „patuálja procurátorának” Kán-
tor Istvánt Mikóházi Gergellyel szemben. 1648 nyarán a szintén debreceni Dávid 
Mártonné Szabó Lőrincet vallja procuratorának, hogy a férje, Dávid Márton ügyé-
ben eljárjon. 1690 tavaszán a szintén Debrecenben lakó Szűcs János a Tokajban 
található üres telkét Szabados Istvánnak és feleségének, Fekete Anna asszonynak 
 
1  N. Kiss István: A mezőgazdasági termelő népesség fluktuációja és az extraneus birtoklás Hegy-

alján a XVI. század második felében. In. Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság 
kialakulásának korszakában. Szerk.: Makkai László, Bp., 1966. 225, 169, 219, 125. (A 
továbbiakban: N. Kiss, 1966.) 

2  Németh Gábor: Hegyaljai mezővárosok „törvényei” a XVII–XVIII. századból. Bp., 1990. 38, 62. 
(A továbbiakban: Németh, 1990.) 



BÁRSONY ISTVÁN 

 

120

adta azzal a feltétellel, hogy építkezzenek a telken, s azt mindaddig bírják, amíg ő 
Tokajba nem jön. Akkor az épület árát megbecsültetik, s azt Szűcs János megfizetni 
tartozik. Addig, amíg Szabadosék laknak a házban árendát tartoznak fizetni! Egy 
évvel később a debreceni Faragó András a szőlőjét adta el Balajti Szűcs István özve-
gyének 30 magyar forintért!3 Bitskey Miklósné, Semsey Julianna a tokaji hegyen 
levő szőlőjének egyik részét a Pataki Kollégiumra, a másik felét pedig, amelyik a 
Szarvas szőlő alatt található, a Kassai Kollégiumra hagyta.4 Dombi István Cegléd 
utcai lakos debreceni háza mellett a tokaji hegyen levő szőlőjét az akkor Zilahon 
lakó Kis Szabó Pálra hagyta.5 Egyebek mellett tokaji szőlőbirtokai ügyében fordult 
Debrecenben a város tanácsához 1753-ban Pelsőczy Ferenc Tornyay Andrással 
szemben. A tokaji szőlő fekvéséről, kiterjedéséről nem esik szó az anyagban.)6 

A Zemplén megyei extraneus birtoklásra vonatkozóan igen eltérő forrástípu-
sokkal rendelkezünk. Az úrbáriumok tekintélyes része közvetve utal erre a birtok-
lási formára.1573-ban különösebb részletezés nélkül a vidéki embereket illetően, 
akiknek Tokajban szőlője van a következő szolgáltatási kötelezettségét említik: 
szüretkor tartoznak adni  két tyúkot, négy kenyeret, tizenkét pénzt, tizenkét tojást, 
egy köböl árpát vagy zabot.7 Nyolc évvel később a Tarcalon összeírt nyolc extraneus 
adója: egy köböl zab vagy árpa, egy kappan vagy két tyúk, két kenyér, tizenkét 
dénár.8 Lényegében ugyanezeket a tételeket sorolják fel Tokaj 1610. évi törvényei is, 
kiegészítve azzal, hogy ha valaki a természetbeni kötelezettségeit nem tudja leróni, 
akkor azt 72 dénár megfizetésével teljesítheti.9 A 17. század elején arra is láthatunk 
példát, hogy Pányokon például nem tudták megmondani a falubeliek, hogy az extra-
neus gazdáknak milyen terhei voltak.10 Később idézünk olyan úrbáriumokat is, 
amelyek részletesebb információkat tartalmaznak az extraneus birtokosokról.  

A dézsmajegyzékek számos igen jól hasznosítható adattal segíthetik a témakör-
beli vizsgálódásokat, a debreceniek kapcsán utaltunk már a városi jegyzőkönyvek-
re, hagyatéki leltárakra, s vannak olyan megyei összeírások is, amelyek szintén 
segíthetik a kutatókat. 

A történeti irodalomból az extraneusok területi hovatartozásával kapcsolatban 
több nézetet is idézhetünk. Orosz István e szempont szerint két csoportra osztja az 
extraneusokat: az első csoportba a Hegyalja közvetlen szomszédságában, de leg-

 
 3  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Sátoraljaújhely. (A továbbiakban: BAZML.) Tokaj 

tanácsülési jegyzőkönyvek. V. 97–98. 
 4  Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. (A továbbiakban: HBML.) IV.A. 1011/z. Végrendeletek. 40. 1713. 
 5   HBML. IV.A. 1011/z. Végrendeletek. 120. 1736. 
 6  HBML. IV.A. 1011/k. Vagyonleltárak. 1. doboz. 1753. 
 7  Németh, 1990. 131. 
 8  Urbáriumok és összeírások – Urbaria et Conscriptiones. Magyar Országos Levéltár – Arcanum 

Adatbázis (a továbbiakban: U. et C.) CD. 58/1. 
 9  Németh, 1990. 120. 
10  U. et  C. 108/88. 
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alább a Hegyalján, a másodikba pedig a Hegyalján kívül élőket sorolja.11 Ugyanő 
egy másik munkájában a tokaji extraneusokat részben a szomszédos települések 
(Tarcal, Bodrogkeresztúr, Tiszaeszlár, Tiszaladány), részben a távolabbi hegyaljai 
települések (Szerencs, Sárospatak), vagy felvidéki (Kassa, Eperjes, Szepsi), illetve 
az alföldi városok (Debrecen, Hajdúnánás, Nagykálló) lakosaiban látja.12  Tokajban 
a XVI. században még nem a felvidéki városok (Kassa, Eperjes), illetve a távolsági 
borkereskedelembe szintén bekapcsolódó Debrecen, hanem a szomszédos szőlőter-
melő mezővárosok lakói adták az extraneusok többségét. Az 1625-ben számba vett 
extraneusok közül a leggyakrabban Kassa, Sárospatak, Bodrogkeresztúr, Nánás, 
Tiszaladány, Tarcal és Mád neve fordult elő, ugyanekkor egy-egy birtokossal sze-
repel Kálló, Liszka, Gönc, Debrecen, Zombor, Pályi, Várad, Rakamaz, Diósgyőr, 
Kismarja, Szerencs, Nagyfalu és Tiszatarján is.13 A tokaji városi protocollum 
1625–1647 közötti bejegyzései szerint a különböző eljárásokban érintett extraneus 
birtokosok 87 helységből származtak.14 Az 1647–1660 közötti feljegyzések 71 
olyan településről tudósítanak, amelynek a lakói extraneus birtokosok voltak. Kö-
zülük kettő volt külföldi (Karintia, Helvétia), a többi 69 megoszlása pedig az aláb-
biakat mutatja: Szabolcs megye 20, Zemplén 17, Abaúj és Borsod 7-7, Sáros és 
Szatmár 4-4, Bihar és Gömör 3-3, Bereg, Jászkun, Nógrád és Szepes 1-1 hely-
séggel.15 A Zalkodon lakó Bika István 1675 elején meghalt, akinek Erdőbénye, 
Horváti és Liszka határán voltak szőlői. Mivel azonban nem hagyott maga után 
végrendeletet, s a szőlőit elfoglalták, az utódai peres úton kívánták visszaszerezni 
azokat.16 

A magunk részéről a fenti adatok említésén túl arra teszünk kísérletet, hogy két 
különböző időszakban vegyük szemügyre a táblázatban szereplő települések extra-
neus birtoklási rendszerét, amelyben – mint láthattuk – ott vannak Debrecen la-
kosai is. Figyelmünket most döntően arra fordítjuk, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy 
mely települések lakóinak voltak szőlőbirtokaik a hegyaljai, illetve zempléni hely-
ségekben.17 

 
11  Orosz István: A hegyaljai mezővárosok társadalma a XVII. században. In. Orosz István: Hagyo-

mányok és megújulás. Debrecen, 1995. 43. 
12  Orosz István: Társadalmi tagozódás és társadalmi változások Tokajban a 16–17. században. In. 

Tokaj. Várostörténeti tanulmányok. II. Szerk.: Bencsik János–Orosz István. Tokaj. 1995. (A 
továbbiakban: Tokaj, II. 1995.) 105. 

13  Papp Klára: Tokaj birtokosai és birtoklás története a mohácsi vésztől a Rákóczi szabadságharc 
bukásáig. Tokaj, I. 1995, 72, 75. 

14  A leggyakrabban említett települések Kassa, Tarcal, Eszlár, Bodrogkeresztúr, Nánás, Sárospatak, 
Rakamaz és Debrecen voltak.  Uo. 78.  

15  BAZML. V.277. Tokaj nagyközség iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek. 99. k. Az adott időszakban 
debreceni polgárokat öt esetben említenek a bejegyzések! 

16  Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez. II. Sátoralja-Ujhely, 1897. 21. 
17  N. Kiss, 1966. Bodrogkeresztúr: 114–129,. Sárospatak: 129–159, Tarcal: 160–189, Tokaj 190–

203, Tolcsva: 203–220, Erdőbénye 221–238, Mád: 238–245, Zombor: 258–273, Bezzeg: 274–277, 
Hernádnémeti: 278–283. 



BÁRSONY ISTVÁN 

 

122

Település Megye Helységek 
Bodrogkeresztúr 
 

Zemplén (8) Liszka, Mád, Sara, Sárospatak, Tarcal, Tárkány, 
Vámosújfalu, Zombor  

 Abaúj (2) Gönc, Petri 
 Bihar (1) Debrecen 
 Borsod (1) Miskolc 
 Sáros (2) Bártfa, Eperjes 
 Szabolcs (6) Gáva, Kálló, Ladány, Lök, Rakamaz, Tedej 

Sárospatak 
 

Zemplén (23) Bacskó, Bányácska, Battyán, Bodrogkeresztúr, 
Csergő, Gercsely, Hotyka. Karád, Kiskövesd, Kis-
toronya, Mihályi, Mikóháza, Nagyazar, Olaszi, 
Ricse, Sátoraljaújhely, Szilvásújfalu, Sztára, 
Vajda, Vámosújfalu, Véke, Vily, Vitány,  

 Abaúj (10) Alsóregmecz, Fűzér, Kápolna, Kassa, Komlós, 
Kovácsvágás, Nyíri, Pálháza, Radvány,  

 Szabolcs (3) Bercel, Ibrány, Kenézlő. 
 Ung (1) Szeretva 

Tarcal 
 

Zemplén (11) Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Helmecz, Kisfalud, 
Liszka, Mád, Sárospatak, Szögi, Tállya, Tokaj, 
Zombor 

 Abaúj  (5) Kassa, Korlátfalva, Ónod, Szántó, Szikszó 
 Bereg (2) Lónya, Munkács 
 Bihar (1) Debrecen 
 Borsod (2) Csát, Keresztes 
 Heves (1) Debrő 
 Sáros (1) Eperjes 
 Szabolcs (11) Báj, Bátor, Bogdány, Csobaj, Dada, Eszeny, Esz-

lár, Gáva, Ibrány, Ladány, Szentmihály 
 Szatmár (1) Ecsed 
 Ung (2) Baranya, Vinna 

Tokaj  Zemplén (3) Erdőbénye, Bodrogkeresztúr, Tarcal 
 Abaúj (1) Szántó 
 Szabolcs (7) Báj, Csobaj, Eszlár, Ladány, Nagyfalu, Rakamaz, 

Vencsellő 

Tolcsva 
 

Zemplén (13) Horváti, Kisazar, Lasztóc, Liszka, Meggyaszó, 
Olaszi, Pácin, Sara, Sárospatak, Sátoraljahújhely, 
Szada,  Tállya, Vámosújfalu 

 Abaúj (2) Fúzér, Újlak 
 Bihar (1) Debrecen 
 Sáros (3) Bártfa, Eperjes, Héthárs 
 Szabolcs (2) Kenézlő, Nyíregyháza 
 Szepes (1) Lőcse 
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Település Megye Helységek 
Erdőbénye 
 

Zemplén (16) Alsóbénye, Battyán, Bereczki, Bodrogkeresztúr, 
Golop, Helmecz, Horváti, Liszka, Mád, 
Sárospatak, Szerdahely, Tállya, Tarcal, Tolcsva, 
Vámosújfalu, Zsadány 

 Abaúj (23) Alpár, Baskó, Buzita, Céce, Cékeháza, Gönc, 
Györke, Kassa, Kér, Kistoronya, Lengyelfalva, 
Mindszent, Mislye, Nádasd, Perény, Regéc, Rud-
nok, Somos, Szántó, Tőkés, Vadász, Vizsoly, Zsa-
dány,  

 Bihar (1) Debrecen 
 Borsod (1) Mezőkövesd 
 Sáros (3) Eperjes, Kaproncza, Sáros 
 Szabolcs (2) Kenézlő, Viss 
 Szepes (2) Görgő, Lőcse 

Mád  Zemplén (3) Tállya, Tarcal, Tolcsva 
 Abaúj (4) Gönc, Legyesbénye, Szántó, Szepsi 

Zombor  
 

Zemplén (12) Bodrogkeresztúr, Hotyka, Lasztóc, Liszka, Lom-
nica, Ond, Olaszi, Mád, Tállya, Tarcal, Tokaj, 
Tolcsva 

 Abaúj (12) Forró, Gönc, Kassa, Kázmér, Kemencze, Mislye, 
Marczinfalva, Nádasd, Somos, Szepsi, Vilmány, 
Vizsoly 

 Bihar (1) Nagyvárad 
 Sáros (1)  Eperjes 
 Szepes (1) Lőcse 
 Szabolcs (7) Báj, Bekecs, Eszlár, Ibrány, Lök, Prügy, Szent-

mihály 

Bezzeg  Abaúj (2) Szántó, Szikszó 
 Borsod (5) Diósgyőr, Ónod, Ostoros, Szolga,Vakarac 

Hernádnémeti Zemplén (3) Kak, Tarcal, Szerencs 
 Borsod (5) Kemej, Korhi, Miskolc, Mohi, Szirma 

  
A megyei extraneus birtoklás jellemzőit a vizsgált települések adatai alapján az 
alábbiakban látjuk: 

–  a keresztbirtoklás birtoklás esetei, amikor egy-egy helység határában 
említettek extraneus birtokosokat, ugyanakkor a település lakóinak az idegen 
szőlőtulajdonosok falvaiban, mezővárosaiban vannak szőlőik. (Bodrogke-
resztúr: Sárospatak, Tarcal, Zombor, Sárospatak: Bodrogkeresztúr, Tarcal: 
Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Tokaj Tarcal, Tokaj: Bodrogkeresztúr, Erdő-
bénye, Tarcal. Erdőbénye: Tarcal.  Zombor: Bodrogkeresztúr, Tarcal pl.) 
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–  a kölcsönös birtoklás formái, amikor az extraneus birtokosokat is felmutató 
egy-egy helység lakói más jelentős szőlőtermelést mutató település határá-
ban művelnek szőlőt. (Bodrogkeresztúr: Mád, Tolcsva: Sárospatak, Mád: 
Tolcsva, Zombor: Tarcal, Tokaj, Tolcsva. pl.)  

–  Zemplén és Abaúj megyei helységek viszonylag szűk területről, zömmel az 
általunk vizsgált települések szomszédságában. Zemplén megyében Bodrog-
keresztúr: Liszka, Sara, Vámosújfalu, Sárospatak: Hotyka, Kistoronya, Ola-
szi, Tolcsva, Vámosújfalu, Vily, Vitány, Tarcal: Zombor. Tolcsva: Horváti, 
Sara, Vámosújfalu, Sárospatak. Erdőbénye: Bodrogkerestúr, Horváti, Lisz-
ka, Mád, Tállya, Tolcsva, Vámosújfalu. Abaúj megyében: Baskó, Céce, 
Gönc, Szántó, Szikszó, Vilmány, Vizsoly pl. E típushoz sorolhatónak tartjuk 
azokat a Szabolcs megyei településeket is, amelyek Bodrogkesztúr közvetlen 
szomszédságában (Kenézlő, Viss, Zalkod), illetve Tokajtól néhány kilomé-
terre  (Báj, Csobaj, Ladány) a Tisza jobb partján találhatóak. 

–  Szabolcs megyei települések, amelyek közvetlenül a Tisza bal partján fek-
szenek, egy részük a tokaji uradalomhoz tartozott. (Berczel, Dada, Gáva, Ke-
nézlő, Lök, Rakamaz, Szentmihály).18 Az e típusba sorolható helységek kö-
zül sajátos jelentőségűnek nevezhető Eszlár helyzete.19 

–  Borsod és Szabolcs megye távolabb fekvő települései, számuk már jóval 
kisebb a korábban említetteknél: Miskolc, Keresztes, Mezőkövesd, Diós-
győr, illetve Bátor, Bogdány, Eszeny, Kálló, Nyíregyháza pl. 

–  Bihar és Szatmár megyei helységek: Debrecen, Várad, illetve Ecsed. 
–  Sáros: (Bártfa, Eperjes, Héthárs, Kaproncza, Sáros), Szepes: (Görgő, Lőcse), 

Bereg: (Lónya, Munkács), Heves: (Debrő) és Ung megyei települések (Ba-
ranya, Szeretva, Vinna)  jelentik a legtávolabb található helységeket, ahon-
nan extraneus birtokosokat írtak össze a 16. század utolsó negyedében. 

–  a táblázatban szereplő települések határában található extraneus birtokosok 
megyék szerinti megoszlása a következő: 

 
Megye Települések száma %-os megoszlás 

Zemplén 53   35,8 
Abaúj 43   29 
Szabolcs 23   15,5 
Borsod 13     8,7 
Sáros   5     3,4 
Ung   3     2 
Bereg   2     1,4 

 
18  A tokaji uradalomhoz tartozó települések felsorolására lásd pl.: U. et C. 81/10a. (1565), U. et C. 

58/1. (1581), U. et C. 59/6. (1635), U. et C. 28/2. (1640). Ez utóbbira: Makkai László: I. Rákóczi 
György birtokainak gazdasági iratai. Bp., 1954. 374–377.; U. et C. 21/18. 1688. 

19  Németh, 1990. 134. 
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Megye Települések száma %-os megoszlás 
Bihar   2     1,4 
Szepes   2     1,4 
Heves   1     0,7 
Szatmár   1     0,7 
Összesen: 148 100 

 
Zemplén és Abaúj megye fölénye a kimutatható 64–65%-al egyértelműnek mond-
ható, s ha ehhez még hozzávesszük Borsod és Szabolcs adatait, akkor 
nyilvánvalóvá válik, hogy az extraneusokat felmutató települések közel 90%-a egy 
viszonylag szűk térségből származik.  

Az adatainkban szereplő települések jelentősebb említési gyakorisága az aláb-
biakat mutatja: 

 
Említések száma Megye Település 

6 Zemplén Tarcal 
5 Zemplén Bodrogkeresztúr, Liszka, Sárospatak, Tállya 
5 Abaúj Szántó 
5 Sáros Eperjes 
4 Zemplén Mád, Vámosújfalu 
4 Abaúj Gönc, Kassa. 
4 Bihar Debrecen 
3 Zemplén Olaszi, Tolcsva 
3 Szabolcs Báj, Eszlár, Ibrány, Kenézlő, Ladány 
3 Szepes Lőcse 

 

Az említések gyakorisága alapján is meghatározónak látszik a Zemplén, Abaúj és 
Szabolcs megyei települések dominanciája. Számottevőnek mondható ugyanakkor 
a felvidéki városok közül Eperjes, Kassa és Lőcse, illetve ekkor annak tűnik Deb-
recen szereplése is. Hiányérzetünk talán egyedül Bártfa nevének elmaradása miatt 
lehet. 

Másik forrásunk, egy 1708. évi Zemplén megyei összeírás,20 amely a megyén 
belüli extraneus birtokosok lakóhelyét tartalmazza megyénkénti megoszlásban. 
Mivel Zemplén megyei helységek említése csak két esetben történt meg, Tokaj és 
Tarcal, valamint Liszka és Varanó vonatkozásában, figyelmünket a megyén kívüli 
adatokra fordítjuk, amelyek az alábbiakat mutatják: 

 
 

 
20  BAZML. Liszkay  conscriptio. Loc. 118. Nro. 33. 
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Település Megye Helységek 
Erdőbénye Abaúj Hidasnémeti, Jászó, Kassa, Zsujta 
 Borsod Miskolc 
 Heves Füred, Tenk 
 Pest Pest 
 Sáros Eperjes, Hermány, Kelemes, Osztrópataka, Pécs-újfalu, Ter-

nye, Újfalu 
 Szabolcs Biri, Ibrány 
 Szepes Késmárk, Lechnice 

Tokaj Ausztria Bécs 
 Abaúj Enyiczke, Jászó, Kassa, Rozgony.  
 Heves Erdőtelek 
 Pest Pest 
 Sáros Krivány, Margonya.  
 Szabolcs Báj, Csobaj, Dada, Kenézlő, Ladány, Nagyfalu, Pócs, 

Szabolcs, Tímár,       
 Szatmár Nagykároly 
 Szepes Hunnsdorf, Késmárk 
 Zemplén Tarcal 

Tarcal Ausztria Bécs 
 Abaúj Felsőméra, Kassa 
 Borsod Onga, Sály 
 Heves Eger 
 Hont Osgyán 
 Pest Pécel 
 Pozsony Pozsony 
 Sáros Igló, Lipócz, Ófalu, Peklin, Vitéz 
 Szabolcs Dada, Halász 
 Szatmár Nagykároly 
 Szepes Batizfalva, Busócz, Görgő, Hunnsdorf, Késmárk, Toporcz 

Mád Ausztria Bécs 
 Itália Róma 
 Abaúj Biste, Bogdány, Boldogkő, Bodoló, Csákány, Gönc-ruszka, 

Kassa, Körtvélyes, Kinizs, Láncz, Lengyelfalva, Sacza, 
Selyeb, Szendrő, Szepsi, Vajda 

 Bihar Debrecen21  
Kereki 

 Borsod Sajószentpéter, Sajószöged 
 Esztergom Esztergom 
 Gömör Rozsnyó 
 Győr Győr 
 Heves Eger, Heves 

 
21  Báncsi János, Domonkos János. 
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Település Megye Helységek 
Mád Hont Osgyán 
 Kraszna Zsibó 
 Pest Buda, Pánd 
 Sáros Berzevicze, Budamér, Eperjes, Radács, Roskovány, Sáros, 

Szeben, Szentmihály, Tarcza,  
 Szabolcs Kemecse, Szentmihály 
 Szepes Felka, Haraszt, Igló, Késmárk, Krompach, Lechnice, Lom-

nicza, Márkusfalva 
 Veszprém Berhida 

Tolcsva Abaúj Gagybátor, Hernádbüd,  
 Borsod Bódva, Vatta 
 Heves Heves 
 Sáros Bártfa, Eperjes, Komarócz 
 Szabolcs Apagy, Dada, Pazony, Ráczfejértó 

Tállya Abaúj Encs, Kenyhecz, Nagyida, Szkháros, Zsadány 
 Borsod Bódva 
 Gömör Berzete, Rozsnyó 
 Nyitra Újlak 
 Sáros Bajor, Eperjes, Lápispatak, Rasztovicza, Sebes 
 Szepes Hunnsdorf, Késmárk, Tótfalu 
 Szabolcs Berkesz 

Liszka Abaúj Jászó, Láncz,  
 Borsod Diósgyőr, Kaza 
 Gömör Horka 
 Heves Eger 
 Sáros Pécsújfalu,  
 Szabolcs Berczel, Levelek, Pazony, Tura 
 Szepes Igló, Lechnicze, Leszkócz, Szepes, Szepesváralja 
 Ung Mátyócz 
 Zemplén Varannó 

Újhely Abaúj Biste, Kassa, Mikóháza, Villy 
 Bihar Várad 
 Szabolcs Balkány, Eperjeske 

Bodrogolaszi Abaúj Erdőhorváti 
 Heves Roff 
 Nógrád Fülek 
 Szepes Lechnicze, 

Vámosújfalu Abaúj Jászó 
 Sáros Komlós 
 Szabolcs Levelek 
 Ung Csicsér 
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Település Megye Helységek 
Patak Abaúj Csány, Vágás, Villy 
 Szabolcs Gáva, Kemecse, Tas 
 Ung Bozos, Gejőcz 

Zsadány Sáros Eperjes 
 Szabolcs Viss 

 
 
Az összeírás adatai alapján az extraneusok megyénkénti megoszlása a következő: 
 

Megye Települések száma %-os megoszlás 
Abaúj   34   23,6 
Sáros   29   20,1 
Szabolcs   26   18,1 
Szepes   17   11,8 
Borsod     9     6,2 
Heves     6     4,1 
Pest     4     2,8 
Ung     4     2,8 
Gömör     3     2,1 
Győr     1     0,7 
Hont     1     0,7 
Esztergom     1     0,7 
Kraszna     1     0,7 
Nyitra     1     0,7 
Pozsony     1     0,7 
Szatmár     1     0,7 
Veszprém     1     0,7 
Külföld   
Ausztria/Bécs     3     2,1 
Itália/Róma     1     0,7 
Összesen:  144 100 

 

A korábban elemzett dézsmajegyzékek adataihoz képest az alábbi eltéréseket látjuk 
említésre érdemesnek: 

–  a Zemplén megyei adatok korlátozott szereplése nagy valószínűséggel a for-
rás adottságaiból fakad, elképzelhetetlen, hogy a megyén belüli extraneus 
birtoklás oly mértékben esett volna vissza, mint azt az adatok bemutatják. 

–  az extraneusok kétharmada a négy szomszédos megyében (Abaúj, Sáros, 
Szabolcs, s valamivel kisebb arányban Ung) lakott, meglepőnek egyedül a 
viszonylag jelentős Szepes megyei extraneus jelenlét számít. 
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–  az egy-egy településsel érintett megyék helységeinek jelenlétét akár esetle-
gesnek, vagy véletlenszerűnek is tekinthetjük. 

–  korábban utaltunk már karintiai és helvétiai szőlőbirtoklásra Zemplén me-
gyében, az 1708. évi összeírás három bécsi és egy római „extraneust” is 
megemlít! 

 
Az említések gyakorisága szerinti adatok alapján a következők állapítható meg: 

 
Az említések gyakorisága Megye Települések 

1/121   
2/14 Abaúj Biste, Láncz, Villy 
 Borsod Bódva 
 Gömör Rozsnyó 
 Heves Heves 
 Hont Osgyán 
 Pest Pest 
 Sáros  Pécsújfalu 
 Szabolcs Kemecse, Levelek,Pazony 
 Szatmár Szatmár 
 Szepes Igló 
3/4  Bécs 
 Heves Eger 
 Szabolcs Dada 
 Szepes Igló 
4/2 Abaúj Jászó 
 Szepes Lechnicze  
5/3 Abaúj  Kassa 

 Sáros Eperjes 
 Szepes Késmárk 

 
Ezek az adatok a jelentősebb extraneus helyeket tekintve egyértelmű eltolódást 
mutatnak a felvidéki települések javára. Debrecennek ezen összeírás szerint nem 
volt jelentősebb szerepe a zempléni, hegyaljai extraneus szőlőtermesztésben. 

Egy 1720. évi uradalmi összeírás22 Tokaj, Tarcal, Liszka és Mád extraneus 
gazdáit sorolja fel megyénkénti hovatartozással, néhány települést konkrétan is 
említve. Ezen úrbárium a következő adatokat tartalmazza: 
 
 

 
22  Ulrich Attila: Nemesi és jobbágyi szőlők a tokaji uradalom mezővárosaiban a XVIII–XIX. 

században. In. Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a 60 éves Dám László 
tiszteletére. Szerk.: Szabó Sarolta, Nyíregyháza, 2005. 41–42. 
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Megye/település Tokaj Tarcal Liszka Mád Összesen % 
Abaúj 4 19 5 9 37 22 
Bars 1 – – – 1 0,6 
Bécs – 1 – – 1 0,6 
Bihar 2 2 – 3 7 4,2 
Borsod 1 5 – 7 13 7,7 
Eger – 1 – – 1 0,6 
Eperjes 2 – – – 2 1,2 
Erdély 1 – – – 1 0,6 
Gömör – 1 – 2 3 1,8 
Kassa – 1 2 – 3 1,8 
Késmárk 1 – – – 1 0,6 
Kishont – – – 1 1 0,6 
Moson 1 – – – 1 0,6 
Nógrád – 1 – – 1 0,6 
Nyitra – – – 1 1 0,6 
Pozsony 1 1 – – 2 1,2 
Sáros 1 7 16 13 37 22 
Szabolcs 16 8 10 4 38 22,6 
Szatmár 1 – – – 1 0,6 
Szepes – 3 1 9 13 7,7 
Szolnok 1 – – – 1 0,6 
Tarcal 1 – – – 1 0,6 
Temesvár 1 – – – 1 0,6 
Összesen 35 50 34 49 168 100 

 
Az adatok ekkor is a korábban már tapasztalt nagyfokú szórtságot mutatják, s az a 
változatlanul jelentős koncentrációt is, amely a Zemplénnel szomszédos megyék 
településeinél egyértelmű, itt és ekkor 80% körüli értékben nyilvánul meg. 

Egy rövid áttekintésben nyilvánvalóan nem lehetett teljességre törekednünk. A 
különböző történeti források következetes és sokoldalú hasznosítása a későbbiek-
ben tovább finomíthatja a történeti irodalomban eddig kialakult képet, a bemutatott 
néhány adalékkal, értékelési szemponttal talán magunknak is sikerült hozzájárul-
nunk a kérdéskör árnyaltabb ábrázolásához. 
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Név Támogatás Időpont Forrás 
Csedregi Péter  
[Petrus Tsedregius] 

szabad  
asztal,  
szenátusi  
határozat 

1658. november 3. RGCGA, Toegangnummer 46. 
Senaat en de faculteit van de 
Groningse universiteit, 2.1.1. 
2.16. Acta senatus academici, 
klad-resoluties van de senaat, 
1651. aug. 25.– 1671. aug. 17. 

Sallai Pál  
[Paulus Sallai] 

 1667. augusztus 24. RGCGA, Toegangnummer 46. 
Senaat en de faculteit van de 
Groningse universiteit, 2.1.1.2. 
49. Catalogus studiosorum qui 
schedulas pro obtinendo bursae 
beneficio petierunt, lijst der 
bursalen, 1661–1771. 

Szilágyi Márton  
[Martinus Szilagyi] 

 1667. augusztus 24. Uo. 

Szőnyi István  
[Stephanus Szonyi] 

 1667. szeptember 4. Uo. 

P. Teremi István  
[Steph. P. Teremi] 

 1667. szeptember 4. 
1668. február 23. 

Uo. 

Karcagújszállási Márton 
[Martinus Karczagh 
Uiszallasi] 

 1667. szeptember 5. Uo. 

Szoboszlai Mihály 
[Michael Szoboszlai] 

 1668. február 24. Uo. 

Szentmihályi András 
[Andreas Sz. Mihalyi] 

 1668. március 14. Uo. 

Abádi István  
[Stephanus Abadi] 

 1669. augusztus 19. Uo. 

Tolnai Mihály  
[Michael Tholnaij] 

 1670. [hónap, nap nélkül] Uo. 

Tarcali Pál  
[Tarzali Paulus] 

 1670. [hónap, nap nélkül] Uo. 

Bölcskei Mihály  
[Michael Bölcskei] 

 1670. [hónap, nap nélkül] Uo. 

Köpeczi Balázs  
[Basilius Cöpecinus] 

 1671. augusztus [nap 
nélkül] 

Uo. 

Gyöngyösi Jó Mihály 
[Michäel Joo Gyöngyösi] 

 1671. szeptember 27. Uo. 

Veresmarti Mátyás 
[Matthias Weresmarthi] 

 1672. június 7. Uo. 

Kolozsvári István 
[Stephanus Kolosvari]  

 1673. március 8.   Uo. 

Bősházi János  
[Johannes Besházi] 

 1677. július 26. Uo. 

Túri Sámuel  
[Samuel Thuri] 

 1677. július 26. Uo. 

Kincses Kecskeméti  
István [Stephanus  
Kinses Kecskemethi] 

 1693. április 7. Uo. 
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Név Támogatás Időpont Forrás 
Debreceni K. Benedek 
[Benedictus K. 
Debreczeni] 

 1694. augusztus 27. Uo. 

Gidófalvi Péter  
[Petrus Gidofalvi] 

 1695. április 14. (felvétel), 
április 17. (bebocsátás) 

Uo. 

Viski Márton  
[Martinus Viski] 

 1696. június 25. (felvétel), 
június 30. (bebocsátás) 

Uo. 

Viski Pál [Wiski] szabad  
asztal 
 
 
 
 
 
 
második 
asztal  
(285 gl.) 

1717. július 23. 
 
 
 
 
 
 
1718. január 9.– április 9. 
1718. április 9. – július 9. 

RGCGA, Toegangnummer 47. 
Curatoren van de Groningse Uni-
versiteit, 2.1.3.9. Resolutien der 
heeren curatoren, resolutiën van 
het college van curatoren, 1700. 
febr. 20–1750. mei 28. 
RGCGA, Toegangnummer 46. 
Senaat en de faculteit van de 
Groningse universiteit, 2.1.1. 
2.18. Acta senatus academici, 
klad-resoluties van de senaat, 
1718. sep. 5 – 1763. sep. 3. 

Ramocsai János? 
[Johannes Rametschi] 
 

szabad  
asztal 

1717. július 23. 
 

RGCGA, 47. 2.1.3.9.  

Vári Imre [Em. Wari]  harmadik 
asztal  
(150 gl.) 
 
második 
asztal  
(285 gl.) 

1718. január 9.– ápr. 9. 
1718. április 9. – júl. 9. 
1718. július 9. – október 9. 
1719. február 19. 
(oeconomus pénzt követel 
tőle) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2.18.  

Edelényi András 
[Edeling] 

második 
asztal  
(285 gl.) 

1718. október 9.– 1719. 
január 9. 

Uo. 

Baczoni Márton 
[Balzoni/Batzoni] 

második 
asztal  
(285 gl.) 

1718. január 9.– ápr. 9. 
1718. április 9. – júl. 9. 

Uo. 

Ráczkevi Márton 
[Racuvi] 

második 
asztal  
(285 gl.) 

1718. október 9.–1719. 
január 9. 
 
1719. július 28. (távozott)

Uo. 
 
 
 
RGCGA 46. 2.1.1.2. 49.  

Selyebi János  
[Joannes Selyebi] 

 1719. július 28. RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  

Faragó István  
[Stephanus Farrago] 

 1721. február 1. 
(szenátusi ügy a 
szállásadója és az oecono-
mus között) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2.18.  

Thúri Sebestyén 
[Sebastiaan Thuri] 

 
szabad  
asztal 

1722. július 6. 
1723. február 19. 

RGCGA, 47. 2.1.3.9.  
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Név Támogatás Időpont Forrás 
Őri Péter [Peter Ori]  

szabad  
asztal 

1722. július 6. 
1723. február 19. 

Uo. 

Bedő János  
[Johannes Bedő / Bédó] 

 
szabad  
asztal 

1722. október 13.  
1723. február 19. 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
RGCGA, 47. 2.1.3.9.  

Gúti András 
 [Andreas Guti] 

 1723. június 7. RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  

Kőrösi József  
[Kövesi / Korözy] 

 1723. október 7. 
1723. december 27. 
(szenátus előtt vallomás 
egy keleti-fríz diák 
ügyében) 

Uo. 
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2.18.  

Sózó Csengeri József 
[Josephus Sozo  
Tsengeri] 

 1723. október 12. RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 

Réti László  
[Ladislaus Résgi] 

szabad  
asztal 

1728. november 18. 
1730. [hónap, nap nélkül] 
1730. december 13. 
(távozott) 

RGCGA, 47.2.1.1.9. 
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
RGCGA, 47.2.1.1.9. 

Negyedi Sámuel  
[Samuel Negyedi] 

 1730. [hónap, nap nélkül] RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 

Császári István 
[Stephanus Császári] 

 1730. [hónap, nap nélkül] RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 

Zoványi József 
 [Josephus Zovány]  

 1730. [hónap, nap nélkül] Uo. 

Kolozsvári István 
[Stephanus Kolozsvári] 

szabad  
asztal 

1730. február 17. 
1730. [hónap, nap nélkül] 
1731. április 13. 
(távozott) 

RGCGA, 47.2.1.1.9. 
 
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
RGCGA, 47.2.1.1.9. 

Pákéi Antal  
[Antonius Pákéi] 

szabad  
asztal 

1730. február 17. 
 
1730. [hónap, nap nélkül] 
1731. április 13. 
(távozott) 

RGCGA, 47.2.1.1.9. 
 
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
 
RGCGA, 47.2.1.1.9. 

Rimaszombati András 
[Andreas  
Rimaszombati] 

szabad  
asztal 

1730. február 17. 
 
1730. [hónap, nap nélkül] 
1731. április 13. 
(távozott) 

RGCGA, 47.2.1.1.9. 
 
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
 
RGCGA, 47.2.1.1.9. 
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Név Támogatás Időpont Forrás 
Pap Szathmári Zsigmond  
[Sigism. Pap Szathmári] 

fél-asztal 
 
szabad  
asztal 

1730. július 7. 
 
1730. október. 12. 
1732. november 14. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
RGCGA, 47.2.1.1.9. 
 

Katona András  
[Andreas Katona] 

fél-asztal 
 
szabad  
asztal 

1730. augusztus 8. 
 
1730. október. 12. 
1732. november 14. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
RGCGA, 47.2.1.1.9. 
 

Bossányi András 
[Andreas Bossani] 

 1730. szeptember 18. 
 
1730. december 13. 
1731. november 14. 
(távozik) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
RGCGA, 47.2.1.1.9. 

Dálnoki Veres Demeter 
[Demetrius Weres 
Dalnoky] 

fél-asztal 
 
szabad  
asztal 
 

1730. október 15. 
 
1731. április 26., 1731. 
november 14. (július 1-től 
visszamenőleg) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
RGCGA, 47.2.1.1.9. 

Tiszabecsi István 
[Stephanus Tiszabetsi] 

szabad  
asztal 
 

1732. február 18. 
(határozat) 
1733. június 26. (távozott) 

RGCGA, 47.2.1.1.9. 

Csávási Lőrinc 
[Laurentius Chavasi] 

szabad  
asztal 
 

1732. november 14. 
(határozat, szeptember 
22-től visszamenőleg) 
1734. augusztus 2. 
(távozott) 

RGCGA, 47.2.1.1.9. 

Hunyadi István 
[Stephanus Hunyadi]  

szabad  
asztal 
 

1732. november 14. 
(határozat, szeptember 
22-től visszamenőleg) 
1734. augusztus 2. 
(távozott) 

RGCGA, 47.2.1.1.9. 

Pesti Mihály [Pesti] szabad  
asztal 

1733. június 26. RGCGA, 47.2.1.1.9. 

Réti István [Reti]  
 
szabad  
asztal 
 

1733. szeptember 29. 
 
1734. február 18. 
(határozat) 
1735. november 26. 
(távozott) 
1746. december 21. 
(kitiltják) 
1746. december 31. 
(mégis engedélyezik) 
1750. május 28. 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9.  

Matolcsi Bíró Pál  
[Paulus Biro Matoltsi] 

 1734. május 28. 
1734. augusztus 2. 
1735. november 26. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 
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Név Támogatás Időpont Forrás 
Tokaji György  
[Georgius Tokaji] 

 1734. június 24. 
1734. augusztus 2. 
1735. július 4. (távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49. 
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Szombati István 
[Stephanus Zum Bazi] 

 1734. november 30. 
1735. november 26. 
(távozott) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Cseh Szentpéteri Jónás 
[Jon. Szent Peteri] 

szabad  
asztal 

1735. július 4. 
1735. november 26. 
(távozott) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Maróthi György  
[Georg. Marothi] 

 1735. szeptember 21. 49. 
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Szatmári Orbán  
Sámuel [Zatmari, 
Szatmari] 

 1735. július 4. 
1735. október 19. (nincs 
jelen a törvények 
felolvasásakor), 
1735. november 9. 
(magyarázat a távollétére)
1736. június 13. 
(távozott) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9. 
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2.18.  
 
 
 
 
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Naszályi István 
[Stephanus 
Naszalyi/Nakaly] 

fél-asztal 
 
szabad  
asztal 

1736. szeptember 22. 
 
1737. december 5. 
1738. június 12. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 
 

Kamarási László 
[Ladislaus Kamarasi] 

fél-asztal 
 
szabad  
asztal 

1737. január 24. 
 
1738. június 12. 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 
 

Molnár Mihály  
[Michäel Molnar] 

fél-asztal 1737. január 24. RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 

Liszkai Miklós  
[Nicolaus Liszkai] 

fél-asztal  
 
szabad  
asztal 
 

1737. május 30. 
 
1737. december 5. 
1738. június 12. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Kamarási László 
[Ladislaus Kamarasi] 

 1738. június 12. 
1738. október 30. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 
 

Molnár Mihály  
[Michael Molnar] 

szabad  
asztal 

1738. június 12. RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Császár Péter  
[Petrus Caesar] 

 
szabad  
asztal 
 

1738. június 30. 
1738. október 30. 
1741. január 13. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Tasi István  
[Stephanus Tasi] 

 
szabad  
asztal 
 

1740. november 24. 
1741. január 13. 
1741. augusztus 18. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 
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Név Támogatás Időpont Forrás 
Debreceni Király János 
[Johannes Regius 
Debreczeni] 

 
 
szabad  
asztal 

1740. december 22. 
 
1741. január 13. 
1741. szeptember 15. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Szigeti János  
[Johannes Szegethi / 
Zegethi / Strigerte / 
Leigerti] 

 
 
szabad bursa

1741. július 14. 
 
1741. augusztus 18. 
 
1742. április 18. 
(tanúskodás a szenátus 
előtt) 
1742. szeptember 10. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
RGCGA,  
47. 2.1.3.9.  
RGCGA, 46. 2.1.1.2.18.  
 
RGCGA,  
47. 2.1.3.9.  

Debreceni János 
[Johannes Debrecinus / 
Debrecinus / Debicano] 

 
 
szabad  
asztal 
 
 

1741. augusztus 23. 
 
1741. szeptember 15. 
 
1742. április 18. (tanús-
kodás a szenátus előtt) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2.18.  

Molnár István  
[Stephanus Molnär] 

szabad  
asztal 

1742. szeptember 10. 
1743. május 29. (távozott)

RGCGA, 47. 2.1.3.9. 
 

Kalmár János  
[Johannes Kalmar] 

 
 
szabad  
asztal 

1743–1744 
 
1743. október 10. 
1744. szeptember 24. 
(távozik) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9.  

Patai János [Johannes 
Patany] 

 
 
szabad  
asztal 

1743–1744 
 
1743. október 10. 
1745. február 20. 
(távozott) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9.  

Molnár Ferenc  
[F. Molnar] 

szabad  
asztal 
 

1743. szeptember 13. 
1745. február 20. 
(távozik) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9.  

Nagyodi Sámuel  
[Samuel Nagijodi] 

 1743–1744 
1745. február 20. 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Farcádi Nagy Gábor 
[Fartzadius / Nagy 
Fartiadens] 

szabad  
asztal 

1744. szeptember 24. 
1746. szeptember 26. 
(nincs jelen a törvények 
felolvasásakor) 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2.18.  

Habokai Márton 
[Martinus Habokai] 

 
 
 
szabad  
asztal 

1744. szeptember 30. 
(visszamenőleg 
engedélyezve) 
1745. február 20. 
(határozat) 
1745. november 15. 
(távozott) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9. 
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Név Támogatás Időpont Forrás 
Dési József  
[Joesphus Deins] 

 
 
szabad  
asztal 

1744. 
 
1745. február 20. 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9.  

Munkácsi István 
[Stephanus Munkatsi] 

 
 
szabad  
asztal 

1744. 
 
1745. február 20. 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
RGCGA, 47. 2.1.3.9.  

Szuzaki András  
[Andreas Szuzaki] 

szabad  
asztal 

1745. november 15. RGCGA, 47. 2.1.3.9 

Göböl István  
[Stephanus Gobel] 

szabad  
asztal 

1745. november 15. RGCGA, 47. 2.1.3.9 

Boda Gergely  
[Gregorius Boda] 

szabad  
asztal 
 

1746. szeptember 15. 
(visszamenőleg 
engedélyezve)  
1746. december 21. 
(határozat) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9 

Torjai József  
[Josephus Torjai] 

szabad  
asztal 
 

1746. szeptember 15. 
(visszamenőleg 
engedélyezve)  
1746. december 21. 
(határozat) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9 

Török János Ferenc [Joh. 
Franciscus Török/Törock] 

szabad  
asztal 

1747. május 6. 
(visszamenőleg 
engedélyezve) 
1748. február 20. 
(engedély) 
1749. október 29. 
(törvények felolvasásakor 
nincs jelen) 
1750. május 28. (távozott)

RGCGA, 47. 2.1.3.9 
 
 
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2.18. 
 
 
RGCGA, Toegangnummer 47. 
Curatoren van de Groningse 
Universiteit, 2.1.3.10. Resolu-
tien der heeren curatoren, reso-
lutiën van het college van cura-
toren, 1749. nov. 28.–1759. okt. 
8. 

Szőnyi G. Mihály 
[Michiel/Miehra Szong] 

szabad  
asztal 

1748. június 8. 
(visszamenőleg 
engedélyezve) 
1748. október 19. 
(határozat) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9.  

Váradi András [Andreas 
Worade] 

szabad  
asztal 

1748. október 19. 
(határozat) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9. 

Pap István [Pap] szabad  
asztal 

1749. október 7., 1749. ok-
tóber 29. (törvények felol-
vasásakor nincs jelen) 
1750. május 28. (távozott) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9.  
 
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2.18. 
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Név Támogatás Időpont Forrás 
RGCGA, 47. 2.1.3.10.  

Losonczi János [Johannes 
Losontzi / Jan Lesoncy] 

szabad  
asztal 

1750. május 28. 
 
1752. február 25. 
(távozott) 

RGCGA, 47. 2.1.3.10.  
 
 
 

Jenei Ferenc [Franciscus 
Jenei] 

szabad  
asztal 

1750. május 28. 
 
1752. február 25. 
(távozott) 

RGCGA, 47. 2.1.3.9.  
 
 
RGCGA, 47. 2.1.3.10.  

Vásárhelyi Sámuel 
[Samuel Wásárhétije] 

szabad  
asztal 

1750. május 28. 
1752. február 25. 
(távozott) 

RGCGA, 47. 2.1.3.10.  

Bojti Pál [Paulus Bojti] szabad  
asztal 

1751. december [nap 
nélkül] 
1752. február 25. 
határozat 

RGCGA, 47. 2.1.3.10.  
 
RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  

Vecsei József [Josephus 
Wetsei] 

szabad  
asztal 

1752. február 25. RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 

Pálos János [Joan Palos / 
Jo. Galos] 

szabad  
asztal 

1752. augusztus 30. Uo.  

Vasvári István [Stephanus 
Wasware] 

szabad  
asztal 

1753. június 25. RGCGA, 47. 2.1.3.10.  
 

Kapolyi Gergely 
[Gregorius Kapolyi] 

fél-asztal 
 
szabad  
asztal 

1753. október 11. 
 
1753. október 15. 

RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
 
RGCGA, 47. 2.1.3.10.  

Farkas Sámuel [Samuel 
Farkas] 

szabad  
asztal 
 

1754. szeptember 13. RGCGA, 46. 2.1.1.2. 49.  
RGCGA, 47. 2.1.3.10.  

Kolozsvári Sámuel 
[Samuel Kolosvari] 

szabad  
asztal 

1757. március 16. 
 

RGCGA, 47. 2.1.3.10.  

Sinai Miklós [Nicolaus 
Sinai] 

szabad  
asztal 

1757. június 15. RGCGA, 47. 2.1.3.10.  
 

Nádaskay Mihály 
[Nadaskay / Nodaskai] 

fél-asztal 
 
 
szabad  
asztal 
 

1761. április 23.–július 
24. (utólagos kifizetés 30 
gulden) 
1761. július 24. 
(határozat) 
 
 
1761. október 10. 
(törvények felolvasásakor 
nem jelent meg) 

RGCGA, Toegangnummer 47. 
Curatoren van de Groningse 
Universiteit, 2.1.3.11. Reso-
lutien der heeren curatoren, 
resolutiën van het college van 
curatoren, 1760. april. 25.–
1769. dec. 30. 
RGCGA, 46. 2.1.1.2.18.  
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Név Támogatás Időpont Forrás 
Csernák László [Ladislau 
Csernak / Csernack / 
Chernak] 

fél-asztal 
majd szabad 
asztal 
 
szabad  
asztal 

1767. szeptember 28. 
1769. október 6. 
 
 
1774. október 15. 
(alumnus orvosként) 

RGCGA, 47. 2.1.3.10.  
 
 
 
RGCGA, Toegangnummer 46. 
Senaat en de faculteit van de Gro-
ningse universiteit, 2.1.1.2.20. 
Acta senatus academici, klad-
resoluties van de senaat, 1773. 
sep. 4. –1783. dec. 18. 

Fogarasi József  
[Josephus Fagarasi] 

szabad  
asztal 

1771. november 4. RGCGA, Toegangnummer 47. 
Curatoren van de Groningse 
Universiteit, 2.1.3.12. Resolu-
tien der heeren curatoren, reso-
lutiën van het college van cura-
toren, 1770. jan 16.–1775. dec. 
27. 

Molnár József  
[Josephús Molnar]  

szabad  
asztal 

1772. július 9. Uo. 

Mogyoródi Márton  
Tamás 

szabad  
asztal 

1773. április 23. Uo. 

Szeles György  
[Georgius Szeles] 

szabad  
asztal 

1779. október 29. RGCGA, Toegangnummer 47. 
Curatoren van de Groningse 
Universiteit, 2.1.3. 13. Resolu-
tien der heeren curatoren, reso-
lutiën van het college van cu-
ratoren, 1776. maart 2.–1791. 
dec. 20. 

Szaklányi Zsigmond 
[Szakloncy] 

szabad  
asztal 

1783. november 6. Uo. 
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A NANTES-I EDIKTUM VISSZAVONÁSÁNAK  

KÖVETKEZMÉNYEI 
 
 

 

 

A nantes-i ediktum visszavonása egyike volt azoknak az eseményeknek, amelyek 
leginkább meghatározták Európa 17. század végi történetének alakulását. A türelmi 
rendelet eltörlése révén olyan vallási, gazdasági és nemzetbiztonsági félelmek 
kerítették hatalmukba Nyugat-Európát és különösen a hollandokat, amelyek végül 
egy majd teljes évtizeden át tartó franciaellenes háborúhoz vezettek (1689–1697), 
és magukkal hozták a hagyományosan „dicsőséges forradalom”-nak nevezett ese-
ményeket is. Az alábbiakban ezt a folyamatot mutatjuk be. 

A nantes-i ediktumot IV. Henrik király adta ki 1598 áprilisában a francia val-
lásháborúk lezárásaként. A rendelet korlátozott, de széles körű vallásszabadságot 
biztosított a francia protestánsok számára. Vallásukat nyilvánosan azokban a váro-
sokban és településeken gyakorolhatták, ahol az a rendelet kiadásáig szokásban 
volt. Ezek a városok politikai és katonai garanciákat is kaptak. A hugenották 
templomokat, iskolákat működtethettek, és mindenféle tisztség betöltésére is 
lehetőségük nyílt. Fizetniük kellett ugyanakkor az egyházi tizedet, és a fővárosban 
tilos volt nyilvános istentiszteletet tartaniuk. 

Mi késztette XIV. Lajost arra, hogy az ediktum érvényét 1685-ben megszün-
tesse? Ez a lépés tulajdonképpen egy hosszú folyamat végére tett pontot, és (az 
adott körülmények között) valószínűleg elkerülhetetlen volt.1 Az ediktum cikke-
lyeit már jóval XIV. Lajos trónra lépése előtt megnyirbálták. Richelieu az 1620-as 
évek során felszámolta a hugenotta erődítményeket, a városok privilégiumait. A 
katolikus ellenreformáció egyre erősebbé vált. A gallikán egyház a vallásháborúk 
idején elvesztett javai visszaszerzésére törekedett, a hugenották megtérítésére 
ösztönzött.2 Az 1670-es évek során pénzt ajánlottak fel a katolikus hitre térőknek, 
aztán 1681-től elkezdődött a hugenották dragonyosok általi terrorizálása.3 

Az 1675-ös évi, majd a rákövetkező 1680-as országos gallikán zsinat is nyo-
mást gyakorolt a Napkirályra a nantes-i ediktum visszavonása érdekében. Már-
pedig XIV. Lajosnak nagy szüksége volt az egyház egységes támogatására a 

 
1  Roger Price: Franciaország története. Ford.: Szuhay-Havas Ervin. Bp., 1994. 62. 
2  Ibid., 62–63. 
3  E. N. Williams: The Ancien Régime in Europe. Szingapúr, Penguin, 1984. 188. 
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Habsburg-párti XI. Ince pápa elleni küzdelmében. A vita 1682-ben csúcsosodott ki, 
amikor Lajos életbe léptette a gallikán zsinat cikkelyeit. Ezek többek között 
kimondták, hogy a pápa nem sértheti meg a gallikán egyház ősi szokásait, hogy 
világi ügyekben a király felett semmilyen egyházi hatalom sem áll, valamint, hogy 
hitkérdések terén a pápa változtatást csak a gallikán egyház beleegyezésével tehet. 
A vita ezen kívül regálé jövedelmekről, püspökök beiktatásáról, és Róma francia 
diplomatáinak privilégiumairól is szólt. Lajos elfoglalta az avignoni egyházi birto-
kokat. A pápa kitagadta a francia nagykövetet, és ezt majdnem Lajossal is meg-
tette. A Napkirály joggal érezhette úgy, hogy a gallikán egyháztól kapott támoga-
tást a zsinat már tíz évvel korábban megfogalmazott kérésének teljesítésével kell 
viszonoznia. Madame de Maintenon (Lajos törvénytelen gyerekeinek nevelőnője, 
bizalmasa, szeretője) is erre próbálta rábeszélni. A jezsuiták – köztük Pére La 
Chaize, Lajos gyóntatópapja – is a hugenották szabad vallásgyakorlásának az el-
törlése mellett voltak.4 Így végül a Napkirály az ország egységesítését is szem előtt 
tartva, az „Egy hit, egy király, egy törvény” elvének szellemében,5 valamint, hogy 
a katolikus Európának bizonyítsa hithűségét, meghozta döntését.  

XIV. Lajosnak belső ellenállástól nem kellett tartania. Már csak azért sem, mert 
gazdasági sikereik miatt a hugenottáknak sok irigye akadt Franciaország szerte. A 
hugenották kereskedelmi és ipari aktivitása, és az ebből eredő jómódúsága csak 
részben tulajdonítható tehetségüknek, szaktudásuknak, szorgalmuknak, vagy an-
nak, hogy ők akkor is dolgoztak, amikor a katolikusok a vallási ünnepeikkel voltak 
elfoglalva. Kimagasló eredményességük abból a pozitív diszkriminációból is adó-
dott, amelyben a gazdaságpolitikát irányító Colbert részesítette őket.6 A pénzügyi 
főellenőr merkantilista, központi tervezést és irányítást, állami beavatkozást és 
szabályozást erőltető gazdaságpolitikája – főleg a céhek részéről – ellenállásba üt-
között, és ennek letörésében Colbert előszeretettel támaszkodott a hugenottákra. 
Rákényszerítette a céheket, hogy fogadjanak be protestáns munkásokat is a so-
raikba, külföldi protestáns munkaerőt telepített le, alkalmazta a hugenottákat a 
pénzügyi adminisztrációban, és egész iparágakat bízott az irányításukra.7 A huge-
nották szoros kereskedelmi kapcsolatban álltak Angliával, és főleg az Egyesült 
Tartományokkal, kiaknázva a sokkal stabilabb holland pénznem adta előnyöket. 
Colbert 1683-ban bekövetkezett halála után az a François Michel Le Tellier, 
Louvois márki került előtérbe a Napkirály udvarában, aki ellenezte Colbert gazda-
ságpolitikáját és gyűlölte a hugenottákat. A nantes-i ediktum visszavonása a Col-
bert-féle merkantilizmus vereségét is jelentette.8 

 
4  Uo. 183–189.  
5  Price: Franciaország története, 62–63. 
6  James Westfall Thompson: Some Economic Factors in the Revocation of the Edict of Nantes. The 

American Historical Review, 1908. 38–40.  
7  A hugenották kezében volt többek között a sedani vasipar, Auverge és Angoumois papírgyártása, a 

lyoni selyemmanufaktúrák, és Touraine cserzőműhelyei. Uo. 41–43. 
8  Uo. 45.  
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A hugenották már az 1680-as évek elején is tömegesen hagyták el hazájukat, a 
türelmi rendelet visszavonását követően pedig a másfélmilliós vallási kisebbségből 
százezrek kényszerültek arra, hogy az Egyesült Tartományokba, a Brit-szigetekre 
vagy Brandenburgba meneküljenek. A franciaországi üldözés nem csak protestáns 
templomok lerombolásából, fizikai és lelki terrorból állt. Ahogy Ludassy Mária 
írja, 1685 után »a francia protestáns szülők gyermekeit fattyúnak tekintették, és a 
katolikus hatodunokatestvér – vagy ennek híján a király, illetve a manus mortua 
(halott kéz: eladhatatlan birtok) értelmében valamely egyházi intézmény – lett a 
„legitim” örökös«.9 A sok tehetséges kézműves, iparos, nyomdász és kereskedő 
befogadásával az említett három ország gazdasága és kultúrája sokat nyert, és Fran-
ciaország persze rengeteget veszített.  

A nantes-i ediktum visszavonásának legfontosabb külpolitikai következménye 
az 1672 óta hatalmon lévő Orániai Vilmos Egyesült Tartományokon belüli pozíció-
jának megerősödése volt. A köztársaságban komoly belső ellentétek uralkodtak. A 
kereskedelmi érdekeket mindennél fontosabbnak tartó, Amszterdam vezette repub-
likánus párt és az ország biztonságáért aggódó orániaiak közötti nézeteltérések 
1682 és 1684 között súlyos belpolitikai válsághoz vezettek. Vilmos 16 000 fővel 
szerette volna növelni hadserege létszámát, hogy Spanyolországgal és a Német-
római Birodalommal összefogva megakadályozza a franciák további területszerzé-
seit. A francia–holland háborút (1672–1678) lezáró nijmegeni szerződés biztosítot-
ta kereskedelmi előnyöket élvező Holland és Zeeland ellenállása ezt lehetetlenné 
tette. Közvetlen veszély az Egyesült Tartományokat nem fenyegette, mások vé-
delme érdekében pedig nem voltak hajlandóak kockára tenni a francia–holland 
kereskedelmi kapcsolatokat. Vilmos elítélte ezt a rövidlátó politikát és tehetetlenül 
nézte az egymást követő reuniós „visszacsatolásokat.”10    

1685-ig úgy tűnt, hogy Vilmos országa belpolitikájának rabjaként sohasem lesz 
képes megvalósítani franciaellenes terveit. A nantes-i ediktum visszavonásával ez 
lassan megváltozott. Ha a türelmi rendelet eltörlése a hugenották szenvedésein kívül 
más következményekkel nem járt volna, Vilmos esélyei sem javulnak. A francia pro-
testánsok üldözése a hagyományosan toleráns, arminiánus városi oligarchák körében 
erős ellenérzést szült, de pusztán e miatt nem változtattak volna Franciaországhoz 
fűződő kapcsolatukon.11 A radikális kálvinista papság, amely a protestantizmus vé-
delme érdekében mindenre kész volt, Vilmos táborához tartozott. Ami Amszterdam 
 
 9  Ludassy Mária: A toleranciától a szabadságig. Anglia 300 éve egy eszme tükrében. Bp., 1992. 56.  
10  XIV. Lajos 1679-ben reuniós kamarákat hozott létre, amelyeknek az volt a feladata, hogy 

történelmi alapot keressenek bizonyos határ menti területek visszacsatolásához. A különleges tör-
vényszékek döntései alapján Franciaország elfoglalta többek között Landaut, Wissenburgot, Stras-
bourgot és a Chiny Grófságot is. Jonathan I. Israel: The Dutch Role in the Glorious Revolution. In. 
Uő. szerk.: The Anglo-Dutch Moment: Essays on the Glorious Revolution and its World Impact. 
Cambridge University Press, 1991. 112–113. 

11  K. H. D. Haley: The Dutch, the Invasion of England, and the Alliance of 1689. In. Lois G. 
Schwoerer szerk.: The Revolution of 1688–1689: Changing Perspectives. Cambridge University 
Press, 1992. 24.  
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és a két kereskedelmi tartomány hozzáállását megváltoztatta, az volt, hogy a hu-
genották üldözésével együtt a holland kereskedelmi érdekek is sérültek. A franciák a 
hugenották elleni intézkedéseik során túlbuzgalmukban gyakran az országukban 
megtelepedett holland kereskedők raktárait is kifosztották vagy lezáratták, és meg-
akadályozták az áruk Franciaországból való kimenekítését. A hugenotta kereskedők 
tönkretételével a velük kapcsolatban álló holland kereskedőket is jelentős anyagi 
károk érték. A hollandok ugyanis franciaországi kereskedelmi partnereiket, akik közt 
sok hugenotta akadt, gyakran bízták meg bor, konyak vagy a friss termés felvásár-
lásával és raktározásával, és ebből a célból nagy pénzösszegeket hagytak náluk. Bár a 
közös rendi gyűlés (Staaten Generaal) 1686 márciusában rendeletben tiltotta meg a 
hugenották üldözéséről szóló beszámolók megjelentetését – ami mutatja, hogy a 
republikánus párt a végsőkig ragaszkodott a francia kapcsolathoz –, a franciaországi 
eseményeket nem lehetett eltitkolni, hiszen majdnem mindenkinek volt olyan rokona 
vagy ismerőse, aki valamilyen formában részt vett a két ország közötti kereske-
delemben.12 

A republikánusok végleg 1687 őszén fordultak szembe Franciaországgal, amikor 
XIV. Lajos először megtiltotta az olyan hering behozatalát, amelyet nem francia 
sóval tartósítottak, majd újra bevezettette az 1667-es magas védővámokat, amelyeket 
a nijmegeni szerződés 1678-ban eltörölt. A holland finomszövetre kivetett behozatali 
vám megduplázódott, és sok más terméké is jelentősen megnőtt. Mivel a holland 
hering- és szövetexport elsősorban a francia piacra irányult, ezek az intézkedések 
rendkívül nagy csapást mértek az Egyesült Tartományok külkereskedelmére.13 In-
nentől kezdve Amszterdam és a republikánus párt minden támogatást kész volt 
megadni Orániai Vilmosnak az ország kereskedelmi érdekeinek védelme érdekében.  

A hugenották üldözése a holland közvélemény előtt XIV. Lajos mellett a 
katolikus II. Jakabot (Orániai Vilmos nagybátyját és apósát) is népszerűtlenné tette. 
Egyre nagyobb gyanakvással figyelték az angol király lépéseit, és azt feltételezték, 
hogy Jakab katolikusbarát belpolitikai tervei megvalósítása céljából természetes 
módon francia unokatestvéréhez fordul majd segítségért.14   

 
12  Thompson: Some Economic Factors, 48–50.; John Miller: James II: a Study in Kingship. London, 

Wayland, 1978. 143.  
13  Israel: The Dutch Role, 114–115.; Haley: The Dutch, the Invasion of England, 24.  
14  Az a sommás vád, hogy Jakab katolikus abszolutizmus bevezetésére törekedett, nem állja meg a 

helyét, de legalábbis erős pontosításra szorul. Jakab törvény adta királyi előjogai határait azért fe-
szegette, hogy katolikus hittársait kedvezőbb helyzetbe hozhassa. John Millerrel egyetértésben állít-
hatjuk: a király célja nem egy, az anglikán egyházat felváltó, kizárólagos katolikus államegyház lét-
rehozása volt, csupán teljes vallásszabadságot és állampolgári egyenjogúságot szeretett volna bizto-
sítani a katolikusok számára. Amint az saját leveleiből is kiderül, Jakab nem számított hosszú életre, 
és úgy vélte, a trónon Orániai Vilmos és Mária követik majd. Nem akarhatott megnövelt uralkodói 
hatalmat hátrahagyni, hiszen protestáns utódaitól csak vallási törekvései felszámolását várhatta. Célja 
a katolicizmussal szembeni előítéletek eloszlatása és a választás szabadságának megteremtése volt. 
Ennek érdekében Jakabnak el kellett töröltetnie a nonkonformistákat sújtó büntetőtörvényeket és 
eskütörvényeket. Miller: James II, 126–127; 144.; Haley: The Dutch, the Invasion of England, 23. 
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1688 tavaszán a külpolitikai helyzet alakulása lehetővé tette Vilmos számára, 
hogy komolyan fontolóra vegye egy angliai katonai beavatkozás lehetőségét. Áp-
rilis végén meghalt Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem. Utóda, I. Fri-
gyes, sokkal lelkesebb híve volt a Franciaország elleni nemzetközi összefogásnak, 
mint óvatos apja.15 A császári csapatok 1687 augusztusában Mohácsnál megverték 
a törököt, ami lehetővé tette a haderő egy részének a birodalom nyugati felébe tör-
ténő átirányítását. Biztosra lehetett venni, hogy az új kölni érsek megválasztása 
konfliktusokhoz vezet majd. A német hercegek attól féltek, XIV. Lajos katonailag 
avatkozik majd be, ha nem az ő jelöltjére esik a választás, és ez nagyobb egységbe 
kovácsolta őket. A haldokló kölni érsek egyben Liège, Münster és Hildesheim püs-
pöke is volt, így a hollandok számára egyáltalán nem volt közömbös, hogy ezek a 
közeli egyházi területek kinek a kezébe kerülnek. 1672-ben a franciák Köln és 
Liège területeit is felhasználták támadásaik során, és Münster püspöke is a hollan-
dokra támadt, mint ahogyan azt hét évvel korábban már egyszer megtette. Félő 
volt, hogy ha a kölni válság, vagy Pfalz miatt (amelyre a Napkirálynak szintén fájt 
a foga) háború tör ki, és a franciák az ellenőrzésük alá vonják a Rajna menti területe-
ket, a császári csapatok nem tudnak majd az Egyesült Tartományok segítségére siet-
ni.16 A hollandok többsége azt is biztosra vette, hogy háború esetén Anglia Francia-
ország szövetségese lenne. Alaptalan félelem volt ez. II. Jakabot belpolitikai céljai 
kötötték le. A háború volt a legutolsó dolog, amit akarhatott, hiszen a franciákkal va-
ló nyílt összefogás tervei biztos bukását jelentették volna. Orániai Vilmos minden-
esetre igyekezett mindenkit ennek az ellenkezőjéről meggyőzni.17 Igaz, nem sok 
győzködésre volt már szükség. 1687 őszén – amint korábban már utaltunk rá – a 
francia király valóságos kereskedelmi háborút indított az Egyesült Tartományok 
ellen. Amszterdam, a közös rendi gyűlés, és az egész ország Vilmos mögé állt.18 

Még inkább így volt ez 1688 nyarától kezdve. Június 10-én II. Jakab második 
felesége, Modenai Mária egészséges fiúgyermeknek adott életet. A kis Jakab Fe-
renc Eduárd születése a protestáns utódlás meghiúsulását, és egy katolikus dinasz-
tia létrejöttét jelentette. Anglia népe semmit sem tehetett ez ellen. A király húszezer 

 
15  Brandenburg, amely 1672-ben az Egyesült Tartományok segítségére sietett, a nijmegeni szerződés 

után ellenséggé vált. XIV. Lajos reuniós politikája miatt ugyan Frigyes Vilmos fokozatosan 
eltávolodott Franciaországtól, a hollandokhoz való közeledés csak 1685-ben indult el. Az igazi 
fordulat a nantes-i ediktum visszavonásához köthető. Frigyes Vilmos az 1685 novemberében 
kibocsátott potsdami ediktumban országába invitálta a hugenottákat, 1686 márciusában szerződést 
írt alá I. Lipót császárral, az azt megelőző hónapban pedig még Brandenburg hagyományos 
ellenségével, Svédországgal is védelmi szerződést kötött. Wouter Troost: William III, Branden-
burg, and the Contruction of the Anti-French Coalition, 1672–88. In. Israel (szerk.): The Anglo-
Dutch Moment. 299–301., 327–331. 

16  Haley: The Dutch, the Invasion of England, 25. 
17  Uo. 26. 
18  Israel: The Dutch Role, 114–120. A pontosság kedvéért megjegyzendő, hogy Vilmos az amszter-

dami városi tanács teljes támogatását csak az utolsó pillanatban, 1688 szeptemberének végén kapta 
meg. 
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fős hadsereggel rendelkezett, amit szükség esetén még tovább tudott növelni. A ko-
rona megnövekedett bevételei lehetővé tették Jakab számára, hogy akár parlament 
nélkül is tudjon uralkodni. Komoly külső beavatkozás nélkül Jakab trónját nem le-
hetett megingatni, illetve nem lehetett a királyt politikája megváltoztatására kény-
szeríteni.19 

Orániai Vilmost 1688-ban, ha nem is minden alapot nélkülöző, de mindenkép-
pen eltúlzott félelmek ösztönözték cselekvésre. Az egyik gondolat, ami Vilmost 
nyomasztotta az volt, hogy Angliában lázadás törhet ki, amely keresztülhúzhatja 
számításait. Ennek valójába semmi realitása sem volt. Tény, hogy II. Jakab alattva-
lói többségét elidegenítette magától, aktív ellenállásra azonban a radikális whige-
ken kívül (akiknek egy jelentős része nem is tartózkodott az országban) senki sem 
vállalkozott volna.20 A polgárháború borzalmai még túlságosan elevenen éltek az 
emberek emlékezetében. Az anglikán torykat visszatartották elveik (ellen nem ál-
lás, passzív engedelmesség), de a józan ész is mindenkit arra intett, hogy ne kezd-
jen öngyilkos vállalkozásba. Jakab első minisztere, Sunderland gróf augusztus 27-
én azt írta: „Úgy gondolom, Angliában még sohasem volt ennél kisebb lázadási 
hajlandóság.”21 Alapvetően igaza volt.  

Vilmos másik félelme az volt, hogy 1672 – amikor Franciaország és Anglia 
közösen támadtak hazájára – megismétlődik.22 Azon volt, hogy ezt lehetetlenné 
tegye, és a szigetországot valamilyen módon a saját oldalára állítsa. A herceg feles-
legesen aggódott. Az 1680-as évek végén a Napkirály nem az Egyesült Tartomá-
nyokkal volt elfoglalva, hanem a Német-római Birodalommal és az 1686 júliusá-
ban létrehozott augsburgi ligával.23 Attól tartott, I. Lipót és szövetségesei a török 
Magyarországról való kiűzését követően országa ellen fordulnak. A franciáknak 
tehát esze ágában sem volt az Egyesült Tartományokat megtámadni. Ellenkezőleg. 
Párizsban azt találgatták, mit jelent Orániai Vilmos lázas készülődése. Lajos azt 
gyanította, a herceg Kölnben szándékszik beavatkozni, de nem zárta ki, hogy egy 
esetleges angliai lázadást akar csapataival megtámogatni. A francia király augusz-

 
19  Craig Rose: England in the 1690s: Revolution, Religion and War. Oxford, Blackwell, 1999. 4.; 

Geoffrey Holmes: The Making of a Great Power: Late Stuart and Early Georgian Britain, 1660–
1722. London és New York, Longman, 1995. 177–178. 

20  William A. Speck: Reluctant Revolutionaries: Englishmen and the Revolution of 1688. Oxford 
University Press, 1989. 73, 215. 

21  Idézi J. P. Kenyon: The Earl of Sunderland and the Revolution of 1688. Cambridge Historical 
Journal, 1955. 281. 

22  Miller: James II, 185. 
23  I. Lipót császár, számos német herceg és választófejedelem, Svédország és Spanyolország szö-

vetsége. Elsősorban a pfalzi választói címért folytatott versengés hívta életre. A pfalzi fejedelmi 
dinasztia férfiága 1685-ben halt ki. Az örökösödési szerződés szerint a fejedelmi cím I. Lipót 
apósára szállt, ezt azonban a Napkirály nem ismerte el. Orléans-i Fülöp felesége (XIV. Lajos 
sógornője) a pfalzi fejedelmi család leszármazottja volt. 
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tus végén és szeptember elején diplomáciai jegyzékeiben mindkettőtől óva intette a 
hollandokat.24  

Az Angliára vonatkozó jegyzék kínosan érintette II. Jakabot, mivel abban XIV. 
Lajos a szigetország és a saját hazája között lévő szoros barátságról és szövetségről 
írt. A Napkirály a hollandok elrettentése céljából szándékosan túlhangsúlyozta azt, 
ami gyakorlatilag nem is létezett.25 Az angol király még azt a tizenhat hadihajót 
sem kapta meg unokatestvérétől, amelyeket májusban megígért. Jakab önálló kül-
politikát kívánt folytatni, és országait távol akarta tartani a közelgő háborútól. Sun-
derlanddel együtt az volt az érzése, hogy Lajos a saját érdekében bele akarja rán-
gatni őket az európai konfliktusba. A Napkirály által erőltetett együttműködéstől 
már csak azért is ódzkodott, mert kínos volt számára, hogy a pápa elsőszámú (euró-
pai) ellenségével szövetkezzen.26 

Az angol–francia közelség túlhangsúlyozása rossz taktikának bizonyult. A Nap-
király azzal csak azt érte el, hogy Orániai Vilmos hazája közös rendi gyűlésétől és 
német szövetségeseitől is könnyebben megkapta a szükséges támogatást. A herceg 
már csak a kedvező alkalomra várt, ami hamarosan el is jött. Szeptember elején a 
francia csapatok nem Köln, vagy a Spanyol-Németalföld irányába indultak el, amint 
azt sokan gondolták, hanem a Rajna jobb partján (Strasbourg és Frankfurt között) 
lévő Philippsburg erődjének elfoglalását kísérelték meg. Vilmos számára ezzel 
megnyílt az út Anglia felé, s mivel a francia flotta a Földközi-tengeren állomásozott, 
II. Jakab semmilyen segítségre sem számíthatott állítólagos szövetségesétől.    

Mi késztette XIV. Lajost a Rajna menti támadásra? A franciabarát kölni érsek 
1688 júniusában halt meg. Lajos remélte, hogy sikerül saját jelöltjét, Wilhelm von 
Fürstenberget, Strasbourg püspökét megválasztatnia a helyébe, de Fürstenberg nem 
tudta a birodalmi választó kollégium kétharmados támogatását elnyerni. A döntés 
ezzel Lajos ellensége, a pápa kezébe került.27 A Napkirály flottájával és diplomá-
ciai úton is nyomást gyakorolt XI Incére, aki ennek ellenére is I. Lipót jelöltjét, 
József Kelemen herceget választotta. Az új kölni érsek, aki egyben Liège és Müns-
ter püspöke is volt, nem volt más, mint II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem 
testvére. Miksa (a császár veje), szakítva a bajorok hagyományos osztrákellenes 
politikájával, csatlakozott az augsburgi ligához, és I. Lipót még a Spanyol-Német-
alföld kormányzóságát is felajánlotta neki. Mivel a korábbi szövetségesek, Bran-
denburg és Svédország is elpártoltak a franciáktól, és már Pfalzot sem ők ellen-
 
24  Kenyon: The Earl of Sunderland, 282.; Miller: James II, 190–192. 
25  Miller: James II, 191. 
26  Kenyon: The Earl of Sunderland, 281. II. Jakab éppen azért nem kapta meg a megígért tizenhat 

hajót, mert Lajos az egyházi állam sakkban tartására használta azokat. Bár Jakab Rómával 
helyreállította a diplomáciai kapcsolatokat, és Ferdinando D’Adda személyében pápai nunciust is 
fogadott, XI. Ince pápával való kapcsolata nem volt felhőtlen. Jakab fenntartotta azokat a jogokat, 
amelyeket az angol korona a reformáció idején kivívott, és ragaszkodott hozzá, hogy ő jelölje ki a 
püspököket. Feszültséghez vezetett, hogy a pápa a jezsuita Edward Petre-t nem volt hajlandó 
püspökké, vagy bíborossá szentelni.   

27  Stuart E. Prall: The Bloodless Revolution. New York, Anchor Books, 1972. 211–212. 
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őrizték, XIV. Lajos úgy érezte, minden oldalról ellenségek veszik körül.28 Amikor 
Lajos megtudta, hogy a török békét készül kötni Ausztriával, és brandenburgi, bajor, 
valamint pfalzi katonai mozgásokról is hírt kapott, megelőző csapásra szánta el ma-
gát. Az adott katonai-diplomáciai helyzetben nem nagyon volt más választása. A Phi-
lippsburg és a közép-Rajna menti területek elleni támadással megpróbált előnyösebb 
helyzetbe kerülni, és egyúttal további küzdelemre sarkallni a török birodalmat.29 

XIV. Lajos nyilván sejtette, hogy Orániai Vilmos mire készül. Ugyanakkor joggal 
gondolhatta azt, hogy a herceg majd csak egy bő félév múlva indul útnak. A 17. 
században nem volt bölcs dolog ősszel hajóra szállni. A következő év tavasza még 
messze volt, és a francia király maga sem gondolta, hogy Philippsburg ostromával 
egy kilenc éven át tartó háború veszi kezdetét. Az is könnyen lehet, hogy a Napkirály 
Vilmos angliai beavatkozásától katonai előnyöket remélt. Nevezetesen azt, hogy a 
szigetországban polgárháború robban ki, amely hosszú időkre leköti az Egyesült 
Tartományok haderejét. Arra végképp nem számíthatott, hogy II. Jakab küzdelem 
nélkül meghátrál, a herceg pedig néhány hónapon belül Anglia királya lesz.30  

Jakab túl későn eszmélt rá, mi készül ellene. Augusztus végéig, szeptember 
elejéig nem vette komolyan a Vilmos terveiről szóló híreket, különösen hogy azok 
főleg francia forrásból jöttek, amelyeket fenntartásokkal fogadott. Egyszerűen nem 
akarta elhinni, hogy a saját veje (egyben unokaöccse) és lánya ellene fordul. Ő sem 
gondolta, hogy Vilmos ősszel megkísérel átkelni a viharos tengeren, és azt sem, 
hogy a kölni válság teremtette feszült helyzetben képes lesz elhagyni hazáját, vagy 
hogy ehhez megkapja a közös rendi gyűlés támogatását.31 

II. Jakabnak minden hibája, s a népe által provokációként felfogott lépése 
ellenére sem kellett volna megválnia trónjától, ha a külpolitikai helyzet másképpen 
alakul. Az 1680-as évek első felében XIV. Lajos erősnek és megállíthatatlannak 
tűnt, agresszív külpolitikája mögött azonban valójában félelem és bizonytalanság 
húzódott meg.32 A Napkirály nagyon is tisztában volt országa sebezhetőségével és 
belső gyengeségeivel. Fő célja Franciaország határainak megerősítése volt. 1678 
után a keleti határvonalakra összpontosított. Korábban, a devolúciós háború (1666–
1668) és az 1672 és 1678 közötti francia–holland háború során, országa északi 
határainak a megerősítése volt a cél. Ez utóbbi katonai konfliktus a szembenálló 
felek számára eltérő tanulságokkal járt. Orániai Vilmos felismerte, hogy Anglia 
segítsége nélkül Franciaországot lehetetlen legyőzni, és mivel biztos volt benne, 
hogy a franciákkal való újabb összecsapás elkerülhetetlen, arra törekedett, hogy a 
szigetországot valamilyen módon bevonja a Napkirály elleni küzdelembe, és ennek 

 
28  John C. Rule: France Caught between Two Balances: the Dilemma of 1688. In. Schwoerer szerk.: 

The Revolution of 1688–1689. 39–51.  
29  Uo. 35., 49.; Miller: James II, 193.  
30  Speck: Reluctant Revolutionaries, 76–77.  
31  Miller: James II, 193–194.; Kenyon: The Earl of Sunderland, 280.; Holmes: The Making of a 

Great Power, 187. 
32  James II, 129–130. 
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szükségességéről politikai ellenlábasait és a holland közvéleményt is meggyőzze. 
XIV. Lajosnak ugyanakkor be kellett látnia, hogy Franciaország geopolitikai hely-
zetéből adódóan a többfrontos harcok során átütő sikereket nem érhet el, a hosszú 
háborúk terheit pedig országa lakossága nem bírja el. Az 1680-as évek elejétől 
kezdve a francia pénzügyi és gazdasági rendszer már nem működött elég kielé-
gítően, és a haderő sem volt felszerelve hosszan tartó küzdelemre.33  

A Napkirálynak tehát ajánlatos lett volna elkerülnie, hogy egy nagy szövetség 
hosszú háborúra kényszerítse, a nantes-i ediktum hatálytalanításával viszont ponto-
san ezt érte el. A hugenották üldözése miatt Brandenburg a franciaellenes táborhoz 
csatlakozott, Orániai Vilmos pedig megszerezte azoknak a holland republikánu-
soknak a támogatását, akik korábban oly hosszú időn keresztül akadályozták célki-
tűzéseit. Vilmos angliai beavatkozását nagymértékben megkönnyítette az a tény, 
hogy a franciaországi események hatására a szigetországban jelentősen megerősö-
dött a katolikus abszolutizmustól való félelem és a II. Jakabbal szembeni ellenér-
zés. Mindezek alapján a nantes-i ediktum 1685-ben történt visszavonását a kilenc-
éves háború és a „dicsőséges forradalom” egyik fontos okának, illetve előfeltéte-
lének kell tekintenünk.       
 

 
33  Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Ford.: Bojtár Péter, Csillag Gábor, Varga 

Zsuzsanna. Bp., 1992. 85., 98–99. 
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HOMONNA A 17. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 
ÉS A 18. SZÁZAD ELEJÉN 

 
 

 
 
Mivel Zemplén vármegye területén nem voltak szabad királyi városok, gazdasági 
és társadalmi funkcióit számos ottani mezőváros vette át. Homonna volt a Felső-
Zemplén legnagyobb és legjelentősebb mezővárosa, amely a középkor óta az ipar 
és kereskedelem fontos központjaként szerepelt. Ezt a jelleget a város a hosszú 17. 
században is megtartotta, amikor nagyon hatottak életére az utolsó Habsburg-elle-
nes felkelések, és nem utolsósorban a néhány évszázados Drugeth-korszak után a 
földesúr-váltás is bekövetkezett. 

A Habsburg-ellenes felkelések korában Homonna jelentős volt mindkét harcoló 
fél számára. A város hatalmas várkastélya már nem volt egy korszerű erőd, mint 
korábban, amikor egy megerődített és jól védelmezhető helyet jelentett, amely na-
gyon alkalmas volt akár nagyobb seregek teleltetésére és elszállásolására. A kato-
nákat azután többnyire a helybeli városi lakosok vagy a terjedelmes homonnai ura-
dalom jobbágyai látták el élelemmel. Ezen kívül a helybeli iparosok is a katona-
ságnak különböző iparcikkekkel, élelmiszerrel, itallal, fuvarokkal szolgáltak. Ezek 
mellett a kötelességek mellett, amiket a katonák néha fizettek, néha viszont nem, a 
helybeli lakosok vagy az urasági hajdúk közvetlenül is részt vettek a hadi esemé-
nyekben, mind a kurucok, mind a labancok oldalán. A homonnai várkastély, repre-
zentatív helyiségeivel, nemegyszer nemcsak a nagyszámú katonaságnak, hanem a 
kuruc, vagy a császári hadsereg parancsnokságainak is helyt adott, sőt a 18. század 
elején néhányszor a szabadságharc legfőbb emberei is tartózkodtak benne. 

Az egész Felső-Zemplént először 1670 nyarán, a sikertelen Wesselényi-össze-
esküvés után szállta meg a Habsburg hadsereg. Mennyire szerepelt ezekben az ese-
ményekben Homonna, nem tudjuk. Két évvel később, 1672 nyár végén a kuruc 
egységek elfoglalták a felső-magyarországi vármegyéket, az év végéig azonban 
újból kiszorította őket a császári hadsereg. Az 1670-es években napirenden voltak 
kisebb nagyobb összecsapások, ennek következtében sokat szenvedett a vidék la-
kossága. A falusi és mezővárosi lakosok ezrei hagyták el lakhelyeiket és szapo-
rították a kurucok sorait, akik többször betörtek az országba. 

Homonna is, mint egy fontos megerődített hely és jelentős gazdasági központ a 
kuruc támadások céljává vált. 1672 októberének első napjaiban a szomszédos Ung 
vármegyéből Baka Pál vezetése alatt érkeztek meg a felkelő csapatok. Azelőtt már 
− sikertelenül  − Ungvár várát ostromolták. A mezővárosban a ferences szerzetese-
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ket lepték meg, akik ugyan már hamarabb elszöktek Szinnára, éppen akkor azonban 
visszajöttek, hogy templomukban ünnepeljék Szent Ferenc napját. Így a kurucok 
megtalálták őket a kolostorban, amelyet október 3-án, a várkastéllyal együtt elfoglal-
tak. A felkelők a barátokat elfogták, Szokol Péter vikáriust megverték és Kristóf 
páterrel együtt Nagymihályba elhurcolták, ahol Barkóczi Sándor pénzzel váltotta ki.1 

A hadsereg pusztítása, s számos kihágása, az erőszakos ellenreformáció a 70-es 
évek végén újból általános elégedetlenséget okoztak az országban. Ez 1678-ban az 
új Habsburg-ellenes támadáshoz vezetett. Élére Thököly Imre gróf, a fiatal evangé-
likus mágnás állt. A kuruc hadsereg, a török és a lengyel zsoldos csapatok segítsé-
gével néhány hónap alatt megszállta a Királyság nagyobb részét, több szabad kirá-
lyi és bányavárossal és jól megerődített várakkal. Homonna, földrajzi fekvése és 
nem csekély katonai és gazdasági jelentősége folytán, már a felkelés elején a hadi 
események színterévé vált. Még 1678 őszén ismét kurucok vonultak be a városba, 
elfoglalták a várkastélyt és a ferences kolostort. A zárdát nemsokára kiégették, mi-
közben néhány városi ház is áldozatul esett a tűzvésznek.2 Mivel a tűzben a fa-
zekascéh, a cipészcéh, s valószínűleg más céhek szabályai is megsemmisültek, 
Drugeth Zsigmond már a következő évben újból megerősítette azokat.3 

A homonnai uradalom ura, Drugeth Zsigmond eredetileg csatlakozott Thökölyhez 
és támogatta a felkelést. 1683 nyarán, Bécs ostroma alatt azonban átállt I. Lipót tá-
borába és árulása után katonái Homonnán megölték a kis számú kuruc helyőrségét, 
és megszállták a várost.4 Hasonló módon Drugeth többi vára, úgymint Ungvár és 
Csicsva is átpártolt. A hazafelé vezető úton Bécs alól, 1683 decemberében Homon-
nán tartózkodtak Sobieski János lengyel király egységei. Némely adat szerint Dru-
geth Zsigmond magát a lengyel királyt is vendégül fogadta a homonnai várkastély-
ban.5 A következő év elején igyekezett Thököly visszafoglalni azokat a várakat és a 
megerődített kastélyokat, amiket kezükben tartottak a lengyel őrségek. Nagyobb harc 
nélkül Homonnát is a kurucok foglalták el, és a várossal együtt az egész uradalom is 
a felkelők hatalmába jutott.6 Drugeth Zsigmond Thököly fogságába került, és 1684. 
február 14-én, az ősrégi Drugeth család utolsó férfi tagjaként Ungváron meghalt.7 
Némely szerzők szerint viszont Thököly Kassán, mint árulót kivégeztette. 

 
1  Réz László: A Drugethek és Homonna reformátiója. Sárospatak, 1899. 17−18. (a továbbiakban 

Réz, 1899.), Zemplén vármegye politikai és helyrajzi ösmertetése. In. Adalékok Zemplén vármegye 
történetéhez IX. Szerk. Dongó Gyárfás Géza, Sátoraljaújhely, 1904. 78. 

2  Uo. Ez és más régebbi s újabb irodalom a kolostor Thököly kurucai által való kiégetését 1676-ba 
teszi, ami viszont nem reális, mivel a felkelés csak két évvel később tört ki. 

3  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (a továbbiakban BAZML), Zemplén Levéltára 
Sátoraljaújhely. Vegyes közgyűlési iratok 1560−1848. IV. A. 1001/b. Fasc. 190, Loc. 60, No. 14: 
A homonnai fazekas céh artikulusai, 1679. 

4   Megjegyzések. Szirmay András naplója. In. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez I. Szerk. 
Dongó Gyárfás Géza, Sátoraljaújhely, 1896. 60. 

5  Réz, 1899. 101. 
6  Történeti jegyzetek Zemplén vármegyéről. In. Adalékok, IX. 1904. 50. 
 7  Réz, 1899. 101. 
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A következő két évben Homonnán tartózkodtak, vagy a városon át csak átvo-
nultak különböző kuruc csapatok. Ezeket a városi lakosok élelmiszerrel, takar-
mánnyal, szénával, fuvarral, állatokkal, stb. látták el. A felkelő seregek ezt a terü-
letet csak 1686 végén hagyták el, amikor Felső-Zemplénre Bodrogközről betörtek 
Schulz generális egységei. Schulz hadserege akkor elfoglalta Homonnát és ugyan-
abban az időben a nem messze fekvő, Ung megyei Vinna várát is.8 Így 1685 telén a 
kurucokat Homonnán a Habsburg hadsereg váltotta fel, amely a megszállt ország 
lakosaihoz semmivel sem viszonyult jobban, mint a menekülő felkelők. A katonák 
a városban főleg az élelmiszert, a bort kobozták el, és Thököly vagy a zsidó ke-
reskedők vagyonát foglalták le.9 

A felszabadító török-ellenes háború alatt Homonnán is állomásoztak különböző 
katonai egységek. A 90-es évek második felében Corbelli ezrede tartózkodott a 
városban, és az ellátására szükséges élelmiszert és takarmányt a homonnai urada-
lom összes helysége fedezte.10 

A Rákóczi szabadságharc kitörése után egész Zemplén vármegye a kurucok ke-
zébe került, akik a területet csaknem a háború végén hagyták el. A szabad királyi 
városok (Eperjes, Bártfa, Kisszeben) és a jelentős kuruc erődök (Munkács, Ungvár) 
között fekvő mezővárosnak jelentős szerep jutott a szabadságharcban. Homonna 
még jelentősebb szerepet kapott, mivel még mindig megerődített kastéllyal és erős 
ipari háttérrel rendelkezett. Így a különböző felkelő csapatokon kívül mindig több 
kuruc főtiszt is tartózkodott a városban. 

Az elavult és nem elegendő fegyverzettel rendelkező Homonnát, más kisebb 
felső-zempléni erőségekkel együtt (Csicsva, Varannó, Lelesz, Sztropkó, Dereg-
nyő), a kurucok, jelentősebb ellenállás nélkül, még 1703 ősszel foglalták el.11 1703. 
szeptember 24-én este nyolc század kuruc, összesen hétszáz katona érkezett a vá-
roshoz Tavarna felől, ahol addig tartózkodtak. A várkastély császári helyőrsége 
először elutasította a kurucok felhívását a kastély átadására, később azonban, látván 
a sikeres védekezésre vonatkozó csekély kilátásait, még szeptember végén megnyi-
totta kapuit a felkelő csapatok előtt. Hasonlóan foglalták el a kurucok Vinna és 
Sztropkó várát is.12 1710 végéig különböző kuruc egységek állomásoztak Homon-
nán. A város lakosai ellátták a kuruc katonákat különböző ipari termékekkel, élel-
miszerrel, takarmánnyal és borral. A megmaradt számlák és nyugták bizonyítják, 
hogy a fejedelem, ill. tisztjei az élelmiszerek árának legalább egy részét vissza-
fizették a lakosoknak.13 Homonna jelentősége főleg a szabadságharc második felé-

 
 8  Megjegyzések. Szirmay András naplója. In. Adalékok, I. 1896. 60. 
 9  Uo. és Magyar-Zsidó Oklevéltár. V. 1. Szerk.: Grünwald Fülöp és Scheiber Sándor, Bp., 1959. 425. 
10  BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/a: Szirmay-féle pénztári és biztonsági 

iratok 1553−1777. C: Loc. 117, No. 185. 
11  Thaly Kálmán: Sztropkó vára a kurucvilágban. In. Adalékok, II. 1897. 130−131. 
12  Thaly Kálmán: Gróf Bercsényi család. III. Bp., 1892. 54. 
13  BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/p: Vegyes közgyűlési iratok 1560−1848. 

3. cs., No. 218−286: A Rákóczi hadseregére fordított megyei kiadások nyugtái. 
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ben nőtt meg, amikor az a tény is növelte fontosságát, hogy a városban posta-
állomás14 létesült, és földrajzi fekvése folytán (közel a lengyel határhoz) harmin-
cad-vámhely is. Amellett, hogy a lakosok tovább is gondoskodtak a hadsereg el-
látásáról, többek személyesen is részt vettek a szabadságharcban a kuruc seregek 
soraiban. 1703-tól 1707-ig tizenöt homonnai harcolt a kuruc hadseregben: Szűcs 
István, Dluzsanszky András, Mészáros Lukács és Bálint, Kovács Vasily és Pál, 
Gombkötő János fiával, Lakatos József testvérével, Badzej István, Kudlóczi Ilyko, 
Aleš Hric és Iván és Csizmadia Demeter.15 

1707-től többször tartózkodtak a városban különböző kuruc főtisztek, sőt maga 
a fejedelem is. 1707 nyarán II. Rákóczi Ferenc Homonnán keresztül küldött futárt 
nagykövetéhez Danzigba.16 A szabadságharc vezére a következő két évben még 
többször − rövidebb vagy hosszabb ideig − tartózkodott a városban. 1707 nyarán, 
augusztus 10-től 22-ig volt a fejedelem Homonnán. Az ottani megerődített vár-
kastélyban szállt meg, udvari hadaival együtt. Ott fogadta a külföldi követeket, és 
Ordódy dandárnokot, aki beszámolt Ocskay morvaországi győzelméről, tanács-
kozott Sennyey István báró kancellárral, Berthóti Ferenc főhadbiztossal és a szená-
tus több tagjával. Elindulása előtt, augusztus 20-án követséget küldött az orosz 
cárhoz Lengyelországba, Bercsényi Miklós vezetése alatt. A morvaországi portyá-
kért szintén Homonnán egy adománylevelet állított ki Ocskay László számára a 
homonnai uradalom részére.17 Augusztus második felében Rákóczi eltávozott Tere-
besre. Két év múlva, 1709 télén újból bevonult a városba, és az év végét a kastély-
ban töltötte.18 Hasonlóan, az 1710 karácsonyát is a homonnai kastélyban élte át.19 
Még gyakrabban tartózkodott a szabadságharc második embere, Bercsényi Miklós 
gróf a városban és kastélyában. Bercsényi 1708 őszén főhadiszállását tartotta Ho-
monnán, valamint néhányszor 1710-ben, amikor oda vonult az egész országot 
pusztító hatalmas pestis járvány elől.20 

Különösen a szabadságharc végén, Homonnán számos nagyobb kuruc egység 
állomásozott. Azokon kívül még jelentősebb tüzérség, kereskedők, de főleg mene-
külők a császári hadsereg által megszállt vármegyékből. Erről az állapotról 1710 
júliusában Bercsényi beszámolt a fejedelemnek: „Paipot, Hellempacht, tüzérséget, 
Lónyait, Karácsonyit, zsidókat, törököket, görögöket, lengyeleket, egész ördögi 
históriájukkal küldtem Homonnára.”21 A szabadságharc vezérein kívül több más 
 
14  Székesi Gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez 

1704−1712. Bp., 1878. 
15  BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/p: Vegyes közgyűlési iratok 1560−1848. 

2. cs., No. 186: A homonnai uradalomból a hadseregben szolgálók névsora 1707. 
16  II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival. 1703−1712. II. 

Szerk. Thaly Kálmán, Bp., 1873. 79. 
17  Dudás Gyula: Rákóczi Homonnán. In. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez, XIII. 1908. 38. 
18  II. Rákóczi Ferencz leveleskönyvei, II. 591. 
19  A szerkesztő postája. Homonna. In. Adalékok, XI. 1906. 354. 
20  Székesi Gróf Bercsényi Miklós levelei, 374., 547., 562. 
21  Uo. 547. 
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kuruc főtiszt is tartózkodott a városban. 1710 augusztusában ott nősült meg titok-
ban, a fejedelmi akarat ellenére az ifjú Forgách gróf.22 1709 márciusában Homon-
nán halt meg Pekry Lőrinc generális, az erdélyi hadak főparancsnoka.23 

A szabadságharc utolsó éveiben Homonna környékén is dühöngött a nagy 
pestisjárvány, amely azonban a városban csak 1710-ben tört ki.24 A pestis áldoza-
tairól semmilyen korabeli adat nem maradt meg, de tekintettel arra, hogy Rákóczi 
és Bercsényi éppen oda menekültek a járvány elől,25 feltételezhető, hogy a pestis 
következményei nem voltak olyan drasztikusak, mint a szabad királyi városokban, 
ahol a lakosság több mint fele meghalt. 

Homonna 1711 elejéig a kurucok kezében maradt. Az év Újév utáni első nap-
jaiban, a várost a Varannó és Csicsva felől haladó Lanken serege foglalta el.26 A 
kuruc katonaság elvonulása után, 1711. január 8-án a császári hadsereg három szá-
zada érkezett Homonnára. A katonák viszont még aznap este tovább meneteltek, és 
így a kastélyban csak 50 hajdút és néhány gyalog muskétást számító őrséget hagy-
tak.27 A Rákóczi szabadságharc az utolsó olyan történelmi esemény volt, amelyben, 
a helység, gyenge erődítése és nem elegendő nehéz fegyverzete ellenére, fontos 
hadi szolgálatokat teljesítető, stratégiailag jelentős objektumot jelentett. 

A 17. század utolsó harmada jelentős változásokat hozott Homonna mezőváros 
és a Homonnai uradalom földesúri viszonyaiban. A középkor óta Homonnán és 
néhány tucat felső-zempléni faluban birtokló (Homonnai) Drugeth család utolsó 
férfitagja, Drugeth Zsigmond volt. 1657-ben született, a jezsuitáknál neveltetett és 
a bécsi egyetemen tanult, amelyet 1676-ban végzett el. Elődeihez hasonlóan ő is az 
uralkodó rendíthetetlen hívei közé tartozott. Szorgalmasan támogatta I. Lipót poli-
tikáját és a katolikus egyház térhódítását. Természetesnek tekinthető, hogy az ural-
kodó éppen ezért a támogatásért, amelyet neki ez a főúri család nyújtott, az ország 
északkeleti részeiben, az ifjú Drugethet három vármegye (Ung, Borsod, Zemplén) 
főispánjává nevezte ki. A sors azonban nem tette neki lehetővé, hogy teljesíthesse a 
király elvárásait és saját személyes ambícióit. A Thököly felkelés viharos esemé-
nyei megérintették, de rövid habozás után átpártolt a Habsburg táborba, és 1684. 
február 14-én, huszonhét éves korában meghalt.28 

Mivel nem voltak férfi utódai, vele kihalt férfi-ágon az egyik legrégebbi és leg-
jelentősebb magyarországi főúri család. Néhány évvel később, 1691-ben meghalt 
az utolsó család tag, Drugeth Bálint korbávai püspök is.29 Drugeth Zsigmond halála 
 
22  II. Rákóczi Ferencz leveleskönyvei, 527. 
23  Vegyesek. Adalékok, XXIV. 1927. 105. 
24  Székesi Gróf Bercsényi levelei, 562. 
25  Uo.; BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/p: Vegyes közgyűlési iratok 

1560−1848. 13. cs., No. 16–18: Bercsényi levele a fejedelemnek 1710. január 3-án. 
26  II. Rákóczi Ferencz leveleskönyvei, 557. 
27  Székesi Gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó leveleskönyvei s más emlékezetre 

méltó iratai 1705−1711. Bp., 1882. 429. 
28  Réz, 1899. 101. 
29  Zemplén vármegye politikai és helyrajzi ösmertetése. In. Adalékok, IX. Sátoraljaújhely, 1904. 78. 
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után váltás bekövetkezett az óriási Drugeth birtokok tulajdonában. Az új tulajdonos 
Drugeth Klára lett, Zichy Péter felesége. Drugeth Klára halála után az uradalom 
kettéoszlott, éspedig Drugeth Zsigmond két leánya között. Mivel az egyik Csáky 
grófhoz ment férjhez, a másik Van Dernáth németalföldi nagykövet felesége lett, 
az egész következő század alatt Homonnát, s vele együtt a volt uradalmat is két 
grófi család birtokolta: a Csáky és a Van Dernáth.30 

Homonna úgy, mint a középkorban, a kora újkorban is egy földesúri mezőváros 
volt, továbbá központja és székhelye volt az óriási homonnai uradalomnak is. 
Lakosai, foglalkozásuk ellenére, nevezhetők ugyan mezővárosi polgároknak, tény-
legesen azonban továbbra is a jobbágysághoz tartoztak. Ezeken kívül még a pa-
rasztok, zsellérek, szabadosok és taxás nemesek is laktak a városban. 

A 17. század végén, 1690-ben Homonnán 100 jobbágy- és 41 zsellértelek volt. 
A paraszttelkek közül a legnagyobb 5/8 jobbágytelket tett ki. Legnagyobb számban 
azonban 84 negyed telek volt a városban. Nyolc jobbágy 2/4 telket (vagyis féltel-
ket) és ugyanúgy hat 1/8 telket bírt. Ezeken kívül még egy 3/8 telek volt Homon-
nán. 100 jobbágytelek közül 77 lakott és 23 puszta telek volt. A lakott telek közül 
46 adózott és 31 mentesült az adótól. A zsellértelkekből tíz volt puszta (elhagyva), 
30 adózott és egy adómentes.31 Az összes parasztgazdaság 27 és ¾ jobbágytelket 
tett ki, közülük a pusztatelkekre 8 és 5/8, a mentesítettekre 7 és 5/8 és az adózó gaz-
daságokra 11 és ½ jobbágytelek esett. Az összes zsellérgazdaság 60 telket tett ki, 
miközben a puszta telkek 12 telken és az adózó gazdaságok 48 telken terültek el.32 

Viszonylag nagyszámú puszta- és mentesített jobbágytelek valószínűleg a nem-
régen lezajlott Thököly felkelés eseményeinek következménye volt, de ugyanúgy 
az uralkodó és hadserege túlzottan magas követeléseit tükrözi. Erre a lakosok föl-
desúri kötelességei is utalnak, mivel ezek, „annak idején, amikor még a város egész 
volt” az 500 Ft árendán kívül további 3001 Ft-ot is fizettek, akkor azonban (1690) 
már azt az összeget nem fizették. Ezeken kívül még külön fizettek 500 Ft-ot a 
malmok és a kocsmák bérlői.33 

Ezek a viszonyok a következő század küszöbén csak minimális mértékben vál-
toztak meg. 1703-ban Homonnán 173 jobbágygazdaság közül 106 mezővárosi pol-
gár- (vagy paraszt) és 67 zsellérgazdaság volt. Lakott viszont 79 polgári (paraszt) és 
62 zsellértelek volt. Továbbá volt a városban 24 puszta telek és 18 mentesített telek. 
A taxás nemesek három mentesített telket bírtak. A többi mezővárosi polgároktól 
eltérő társadalmi állásban az összeírásban „kereskedőkként” feltüntetett tizenkét ho-
monnai lakos volt. A telkek nagyságára nézve a 78 lakott telek között mindig túl-
súlyban volt 65 negyedtelek, miközben tíz kétnegyed- és három nyolcadtelek is volt 
a városban.34 A másik, ugyanabból az évből származó urasági urbárium szerint 
 
30  Réz, 1899. 101−102. 
31  ŠA Prešov, DH, 278: Homonnai uradalom urbáriuma, 1690. 
32  Uo. 
33  Uo. 
34  ŠA Prešov, DH, 280: Homonnai, Varannói és Kisvárdai uradalom urbáriuma, 1703. 
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Homonnán 49 egésztelkes, 44 féltelkes, 27 negyedtelkes és 2 nyolcadtelkes jobbágy-
gazdaság volt. Ezeken kívül négy szabados telket is feltüntettek a városban.35 

A föld, amelyen a homonnai parasztok és zsellérek gazdálkodtak, termő volt, a 
sík és a hegyes területeken egyaránt. A homonnai lakosok elsősorban a gabonafélé-
ket, mint a rozst, a tavaszi és a vegyes árpát, zabot, tatárkát és a tobozféléket (borsót 
és lencsét) termelték. A háziállatok közül a homonnai gazdaságok főleg szarvasmar-
hát, lovat, disznót és a juhot tartották.36 Összesen a századfordulón a homonnai 
parasztok, mezővárosi polgárok és zsellérek udvaraiban 81 ökör, 28 ló, 127 tehén, 
273 disznó és 26 kaptár méh volt. A lakosok nem rendelkeztek elegendő réttel, mivel 
ezek nagyjából az urasági majorsághoz tartoztak, ezért marháit többnyire a határ er-
dős részében elterjedő legelőkön legeltették. Használhatták azonban a határbeli erdő-
ket, amelyekben mind a tűzifát, mind az épületfát szedhették.37 Még annakidején a 
gabona és más növények termelésén kívül néhány paraszt a szőlő- és bortermeléssel 
is foglalkozott. A homonnai szőlők két nagy részben a Homonnai hegy lejtőin 
találhatóak, ahol tizenöt paraszt és nyolc zsellér foglalkozott a szőlőtermeléssel.38 

Az uraságnak a város összes lakosai 800 Ft árendát fizettek. További 500 Ft-t 
fizettek az ungvári (azelőtt helybeli) jezsuitáknak. Ugyanúgy 500 Ft-nyi összeget 
jelentett a lakosság adókötelessége, beleszámítva a hadsereg porcióit. Ezen kívül a 
helybeli jobbágyok kötelesek voltak a városbeli és a határbeli utak és hidak fenn-
tartására. Az iparosok a szükséges ipari termékeket adták az uraságnak, neveze-
tesen a mészárosok összesen 500 font húst évente.39 

A fent említett összegek a használt földek terjedelme szerint el voltak osztva az 
egyes városi jobbágygazdaságok közé. Az egésztelkes jobbágyok a Szent Mihály 
napján és a Szent György napján 75 dénárt fizettek az uraságnak, a féltelkesek 
ugyanakkor 50 dénárt, a negyedtelkesek 25 dénárt és a nyolcadtelkesek 12 és fél dé-
nárt fizettek. Közösen a gabonából, az árpából, a zabból, a borból és a disznókból 
dézsmát adtak a földesuraknak. Ezen kívül a kitermelt borból évente vagy négy hor-
dó bort adtak az uraságnak, vagy összesen 40 Ft-ot fizettek. Szent György napjától 
Szent Mihály napjáig azonban az egész város köteles volt az urasági bort vásárolni.40 

A jobbágykötelességek szaporodása a századfordulón, az állam és a hadsereg 
növekvő követelései mellett, a mezőváros bizonyos gazdasági konszolidálására 
mutathat, a válságos 80-as évekkel szemben. Ugyanúgy az urbáriumok adataiból az 
urasági majorságon dolgozó zsellérek száma növekedése tűnik fel. Ez a majorság 
vagy az úri gazdaság a város határán terjedt el, a volt Drugeth-kastély bal oldalán. 
Közvetlenül ott tizenhat gazdasági faépület állt, és terjedelmes mezők, rétek tar-
toztak hozzá. Évente 115 köböl árpa, 139 köböl zab, 7 köböl borsó és 4 köböl 
 
35  ŠA Prešov, DH, 279: Homonnai uradalom urbáriuma, 1703. 
36  ŠA Prešov, DH, 280: Homonnai, Varannói és Kisvárdai uradalom urbáriuma, 1703. 
37  Uo. 
38  ŠA Prešov, DH, 279: Homonnai uradalom urbáriuma, 1703. 
39  ŠA Prešov, DH, 280: Homonnai, Varannói és Kisvárdai uradalom urbáriuma, 1703. 
40  ŠA Prešov, DH, 279: Homonnai uradalom urbáriuma, 1703. 
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lencse termett a majorsági földeken. A nagy barom kertben a majorságon tartott az 
uraság 11 ökröt, 14 bikát és 32 üszőt. A hegyi legelőkön összesen 574 darab urasági 
kis barom, azaz juh és kecske legelt.41 A városban fekvő major részét több más ob-
jektum vagy mezőgazdasági földterületet is alkotta. A kastély homlokzata előtt vol-
tak az urasági kertek, amelyben viszont nem a mezőgazdasági növényeket termelték. 
Szomszédságában fekvő vízárokban annakidején a halat tartották. Nem messze a kas-
télytól egy másik nagy kert volt, amelyben káposztát és a különböző zöldségeket ter-
mesztettek. Közvetlenül a városban, a Laborc folyó partján, egy gyümölcsös kert fe-
küdt. Vele szemben, a folyó másik partján, egy modern berendezéssel rendelkező, 
kőből épült urasági sörfőző állt. Az urasági gazdaság részét két vízimalom is alkotta, 
az egyik Laborc folyón és a másik Ptava patakon. A kastély mellett állt egy másik 
urasági sörfőző és a terjedelmes borpincék. A városban volt az urasági vendéglő, a 
bor és a sör kimérésével. A majorsági gazdasághoz a város határán három szőlő és 
két halastó is tartozott, amelyben azonban annakidején már nem tartották a halat.42 

A kisebbik sörfőző, a malom és a vendéglő szintén az uradalom tulajdonában 
volt, bérlet fejében azonban jobbágyok használták. A malom bérlésére a bérlő 
évente 60 köböl búzát, 70 köböl rozst és 10 hízott disznót adott az uraságnak. Ezen 
kívül köteles volt ingyen őrölni akármilyen mennyiségű gabonát a földesúrnak és a 
homonnai ferenceseknek. A vendéglő bérlője adta az uraságnak összes bevételét 
Szent György napjától Szent Mihály napjáig. A városban egy urasági vámház is 
volt. A vámos mindegyik Homonnára belépő szekértől 8 dénárt, mindegyik lo-
vastól 2 dénárt, a gyalogostól 1 dénárt szedett. Külön szabták meg az összeget a 
nagy és a kis marháért és a vásárra vagy piacra vitt különböző árúért. A Homonnai 
uradalom lakosai mentesek voltak a vám fizetése alól.43 

A homonnai uradalom 1707-es összeírása szerint a Rákóczi szabadságharc alatt 
Homonnán 106 lakott jobbágytelek volt. Ezek közül 80 közvetlenül a városban, 23 
a kastély melletti majorságban volt található és hármat a nemesek bírtak. A 80 
városbeli gazdaság közül 38-at a jobbágyok (ill. mezővárosi polgárok) laktak, és 42 
a zsellérek kezében volt. Ezekből az adatokból főleg a jobbágyi, vagy polgári gaz-
daságok csökkenése szembetűnő, ami valószínűleg a szabadságharc és katonai 
eseményei következménye volt. Érdekes, hogy 55 családfő iparosként volt feltün-
tetve, de köztük polgárok és zsellérek is voltak. Ugyanúgy érdekes, hogy egyetlen 
lakos sincsen feltüntetve, mint kereskedő. Ezeken kívül még három jobbágy, mint 
vármegyei katona van beírva. Ezek biztosan a kuruc hadsereg soraiban harcoltak. 
Még egy szabados család lakott a városban. A majorságban 23 zsellér között csak 
négy volt iparos, két kuruc katona és egy molnár. Az iparral egy taxás nemes is 
foglalkozott.44 

 
41  ŠA Prešov, DH, 280: Homonnai, Varannói és Kisvárdai uradalom urbáriuma, 1703. 
42  Uo. 
43  ŠA Prešov, DH, 279: Homonnai uradalom urbáriuma, 1703. 
44  BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/a: Szirmay-féle pénztári és biztossági 

iratok 1533-1777. Loc. 118, No. 15: Homonna Dominii conscriptio 1705. 
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Közvetlenül a városban 80 ház állt. Homonna lakosai összesen 26 ökröt, 6 lo-
vat, 25 tehenet és 25 disznót tartottak. A zsellérek a majorságon saját házakban 
éltek és összesen 4 ökröt, 3 tehenet és 8 disznót tartottak. A három taxás nemesnek 
4 ökre, 3 lova, 2 tehene és 12 disznója volt. Természetesen, ezek is saját házaikban 
laktak. Az előző évekkel szemben a 18 század első éveiben csökkentek a lakosok 
jobbágykötelességei. Továbbá fizettek 500 Ft-ot az ungvári jezsuitáknak, uraságuk-
nak (Zichy grófnőnek) viszont csak 400 Ft-ot. Az iparosok különböző ipari ter-
mékeket készítettek és manuális munkákkal szolgáltak a földesuraknak. A ter-
mészetbeni dézsmát a lakosok már nem adták.45 

A következő években, a hadműveletek, a harcok és a hatalmas pestis járvány 
következtében fokozódott a hanyatlás és tovább romlott a város gazdasági helyzete. 
Ezt az állapotot dokumentálja a homonnai uradalom összeírása 1711-ből, azaz 
közvetlenül a Rákóczi szabadságharc befejezése után. Az egész mezővárosban 
annakidején csak 30 lakott jobbágy (ill. polgár) telek volt. További 9 jobbágy- és 
34 zsellértelek puszta volt. Minden egyes jobbágy csak negyed telekkel rendelke-
zett, és földjeit ugyanúgy egyformán 2 pozsonyi mérő gabonával vetette. A gabo-
natermelésen kívül 10 jobbágy szőlőtermeléssel foglalkozott. Közülük nyolc 3 
kapás szőlőt, egy 1 és egy 8 kapás szőlőt bírt. Az említett 30 jobbágy, vagy inkább 
mezővárosi polgár közül 21 iparral foglalkozott, s ezeken kívül 5 homonnai lakos 
ismét, mint kereskedő van feltüntetve.46 

A felsorolt adatokból világos, hogy noha a gazdasági prosperitás idején a mező-
város lakosai többsége, beleszámítva a majorságot, mezőgazdasággal foglalkozott, a 
lakosság nagy részének állandó foglalkozásának az ipar és a kereskedelem maradt. 
Éppen a Rákóczi szabadságharc idejéről származó összeírások bizonyítják, hogy az 
ipar nem volt olyan érzékeny a külső negatív körülményekre (mint a katonaság jelen-
léte, a hadműveletek, a fosztogatás vagy a rekvirálás), mint a mezőgazdaság. Az ipari 
termelés Homonnán hagyományosan erős pozícióban volt, és a helybeli iparosok − a 
királyi városokhoz hasonlóan − céheket alkottak. A 17. század első felében a csiz-
madiák, a mészárosok és a szabók rendelkeztek saját céhszabályokkal.47  

A Thököly felkelés elején, az 1678-as nagy tűzvész után Drugeth Zsigmond 
felújította a fazekas és a cipész céh szabályait. 1703-ban a város legjelentősebb cé-
heiként a szabók, a csizmadiák és a kovácsok említtetnek.48 Kizárólag az uraság 
szükségletei számára dolgozó iparosokként az 1703-ik évi összeírás egy udvari 
kovácsot és egy udvari csizmadiát tüntet fel.49 Ezek valószínűleg nem voltak tagjai 
semmilyen céhnek. 

 
45  Uo. 
46  BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/a: Szirmay-féle pénztári és biztossági 

iratok 1533-1777. Loc. 118, No. 19: Homonna Dominii conscriptio 1712. 
47  BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/b: Fasc. 190., Loc. 60., No. 8., 12,, Fasc. 

190., No. 213. 
48  ŠA Prešov, DH, 280: A homonnai, varannói és a kisvárdai uradalom urbáriuma, 1703. 
49  Uo. 
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Az iparosok több mint felénél a konkrét iparra még mindig az iparosok nevei 
mutatnak. Ezek 1705-ben voltak: Kovács, Lakatos, Gombkötö, Szakács, Bodnár, 
Mészáros, Csizmadia, Harcsár, Varga, Takács, Olenik (Olajos), Szabó, Borbély, 
Szücs, Sklenčár (Üveges) és Köteles. Sőt a három taxás nemes egyike, mint Paulus 
Komáromi alias Eötvös szerepel.50 Ezek alapján feltételezhető, hogy Homonnán a 
már említett céheken kívül olyan iparosok is működtek, mint a kovácsok, lakato-
sok, gombkötők, szakácsok, bodnárok, takácsok, olajosok, borbélyok, szűcsök, 
üvegesek, kötélverők és az ötvösök. Ezek azonban rendszerint nem voltak a céhek 
tagjai, és a városban többnyire csak egy iparos képviselte ezeket az ágakat. 

Ugyanúgy a kereskedőknél is neveik, ill. származásuk mutathatott foglalko-
zásukra. Ilyen volt a „Kalmár” név és két lakosnál is a „Görögh” név, amely a 
görög kereskedők jelenlétéről tanúskodik.51 A kereskedők száma Homonnán a 17. 
század végén és a 18. század elején viszonylag magas volt. A konszolidált időkben, 
1703-ban tizenkét, kizárólag iparral foglalkozó személy élt a városban, és a Rá-
kóczi szabadságharc végén is, a kétségkívül magas gazdasági károk ellenére, 1711-
ben még hat kereskedő maradt Homonnán.52 A mezőváros kereskedelmi jelentő-
ségét földrajzi fekvésének köszönhetett, a Lengyelországba vezető úton, viszonylag 
közel az országhatárhoz, s ugyanúgy már néhány évtizeden át tartott két országos 
vásárnak. A 17. század végén is a homonnai kereskedők a helybeli vagy felső-ma-
gyarországi vásárokon kívül elsősorban a lengyelországi piacon tudtak érvénye-
sülni. Noha a helybeli kereskedők között annakidején még nem voltak zsidók, mind 
az uradalom tulajdonosai, mind a városi lakosok, hasonlóan, mint a királyi városok 
polgárai, kihasználták a zsidók közvetítő szolgálatait a lengyel területen.53 

Homonna vallási viszonyait a 17. század második felében már a katolikus egy-
ház teljes dominanciája jellemezte. Holott a várost Drugethek még a 16. század 
második felében reformálták és nyomban a református egyház honosult a környé-
ken. Drugeth György, katolikus vallásra áttérése után, jezsuitákat hívott meg Ho-
monnára, akik a 17. század második évtizedében térítették a várost és a környékbeli 
falvakat. Bethlen Gábor idején ugyan megújult a református gyülekezet, de 1630-
ban az is már véglegesen megszűnt.54 Így a század második felében már csak 
néhány uradalombeli faluban működtek a református gyülekezetek. Thököly Imre 

 
50  BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/a: Szirmay-féle pénztári és biztossági 

iratok 1533-1777. Loc. 118, No. 15: Homonna Dominii conscriptio 1705. 
51  ŠA Prešov, DH, 280: A homonnai, varannói és a kisvárdai uradalom urbáriuma, 1703. A görög 

kereskedők jelenlétére Homonnán, mint a Felső-Zemplén legnagyobb kereskedelmi központjában 
feltételezhető, az ugyanúgy Drugeth tulajdonát képező Ungvárral való összehasonlítás alapján is, 
vagy más mezővárosokkal, amelyeket ezek a balkáni kereskedők előnyben részesítettek a szabad 
királyi városokkal szemben, ahol különböző nehézségek és korlátozások gátolták letelepedésüket. 

52  Uo. BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/a: Szirmay-féle pénztári és 
biztossági iratok 1533−1777. Loc. 118, No. 19: Homonna Dominii conscriptio 1712. 

53  Már 1647-ben egy homonnai kereskedő Izrael nevű zsidó segítségével Lengyelországból szállította 
a drága szőrméket és a fűszereket. Magyar-Zsidó Oklevéltár. V. 1. 316. 

54  Réz, 1899. 101. 
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felkelése visszaállította a vallásszabadságot, ez azonban Homonnán már nem érvé-
nyesülhetett. A Rákóczi szabadságharc által létrehozott három bevett vallás sza-
badsága már semmit nem változtathatott a vallási viszonyokon a városban. 

A homonnai római katolikus plébánia, a jezsuiták átmeneti missziós tevékenysége 
után, 1669-ben újonnan alapíttatott, az eredeti középkori plébánia épületében.55 A 
homonnai jezsuiták Ungvárra távozása után kollégiumukban a ferencesek maradtak. 
A ferences kolostort, tizenkét szerzetessel, az uraság tartotta fenn. A ferencesek a 
városi lakosoktól kapták: 2 hordó jó és két hordó középső minőségű bort, 20 kassai 
köböl búzát, 40 kassai köböl rozst, 50 kassai köböl zabot, 2 kassai köböl árpadarát, 2 
hízott disznót, 2 hizlalni való disznót, 8 vágni való ökröt, 6 borjút, 24 bárányt, 50 
tyúkot, 25 libát, 1 köböl kölest, 2 köböl tatárkadarát, 100 icce vajat, 50 Ft-ot, 8 icce 
mézet, 12 icce olajt, 6 öl szénát, 6 hordó sört, 50 szekér fát, 1 hordó sózott (savanyú) 
káposztát, petrezselymet, hagymát és fokhagymát.56 A ferencesek helyzete Homon-
nán kedvező volt s így mind a Thököly felkelés idején, mind Rákóczi szabadságharc 
alatt is maradtak a városban. Thököly idején azonban nagy károkat szenvedtek, 
miután a kurucok kolostorukat felgyújtották és vagyonukat elkobozták. Ennek követ-
keztében a következő években nem tudta az uraság a kolostor teljes létszámát ki-
egészíteni és így a barátok 1688-ig csak a korábbi jövedelmek felét kapták meg.57 A 
Rákóczi szabadságharc idején viszont az állami segély is járt nekik, úgy mint 1707-
ben, amikor Keczer Sándor hadi biztos eljuttatott nekik 30 köböl rozst.58 

A nagy többségben lévő római katolikusok mellett a 17. század végén a leg-
szegényebb lakosság  része már görög katolikus vallású volt. Ehhez a valláshoz fő-
leg a ruszin falvakból beköltözött zsellérek tartoztak. Annak idején viszont a város-
ban sem templommal, sem plébániával sem rendelkeztek. Harmadik, holott akkor 
még kisszámú a városban már állandóan jenlevő vallási csoportot a zsidók alkottak. 
Első említések a homonnai zsidókról származnak a 17. századból. A zsidó lakosság 
állandó tartózkodását Homonnán csak 1684-től bebizonyítható. Még hosszabb ide-
ig azonban csak egy zsidó bérlő lakott a városban, a többiek rendszerint csak a szü-
ret idején érkeztek a bor vásárlására.59 Ugyanúgy az 1690-es urbárium egy zsidó 
árendátort említ Homonnán.60 Ez valószínűleg Izraelovics Jakab volt, Drugeth 
Zsigmond özvegyének bérlője, Rákóczi szőlője megvásárlásával kapcsolatban.61 
Hasonlóan 1702-ben is egy zsidó bérlő, Salamonovics József lakott a mezőváros-
ban.62 A homonnai zsidóság létszáma annakidején általában nagyon alacsony volt, 

 
55  Uo. 16. 
56  ŠA Prešov, DH, 279: Homonnai uradalom urbáriuma, 1703. 
57  ŠA Prešov, DH, 336. 
58  BAZML, Zemplén Levéltára, Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/p: Vegyes közgyűlési iratok 1560−1848. 

13. cs., XVI−XVIII. sz. 
59  Magyar-Zsidó Oklevéltár. V. 1. 425. 
60  ŠA Prešov, DH, 278: Homonnai uradalom urbáriuma, 1690. 
61  Magyar-Zsidó Oklevéltár. VIII. Szerk.: Scheiber Sándor, Bp., 1965. 295. 
62  Magyar-Zsidó Oklevéltár. VIII. 295. 
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nem haladott túl néhány családot és nem feltételezhető az imaház, ill. más zsidó 
vallási objektum létezése. 

A nemzetiségi viszonyokat Homonnán a korabeli források nem igen dokumen-
tálják. Feltételezhető, ahogy a jobbágyok nevei is bizonyítják, hogy a lakosság 
legnagyobb része szlovák volt. Mivel azonban az iparosok és kereskedők nevei 
többnyire magyar eredetűek, ugyanúgy lehet feltételezni, hogy a mezővárosi polgá-
rok egy része magyar volt. Magyar nyelvűek kétségkívül az uraságok, az uradalmi 
tisztviselők és a városban lakó nemesek voltak. A zsellérek egy része azonban már 
akkor ruszin nemzetiségű volt, és nincsen kizárva, hogy más nemzetiség képviselői 
is éltek a városban, pl. németek vagy lengyelek (mint szomszéd Varannón).  

A társadalmi helyzetre nézve, Homonna majdnem összes lakossága a jobbágy-
sághoz tartozott. Kivételt csak néhány szabados, a taxás nemesek és az uradalmi 
tisztviselők képviseltek. A jobbágy lakosság földesurai a Homonnai uradalom tu-
lajdonosai voltak. Úgy mint más mezővárosban, a kevésbé fontos ügyeket a városi 
önkormányzat igazgatta. Élén állt a bíró néhány esküdttel. A bírói tisztségben 
1703-ban Borbély Mátyás63 és 1706-ban  Csizmadia Bálint volt.64 A városi jegyzői 
tisztséget 1703-ban Deák Péter töltötte be.65 Az 1623-ból származó latin köriratú 
pecséten a kulcsot tartó kar, a félhold, két csillag és öt virág látható.66 

A város építészeti fejlődésében a 17. század második felében és a 18. század 
elején következtek be jelentősebb változások. A Thököly felkelés elején dühöngő 
nagy tűzvész után a hamuvá lett városrész ugyan újra épült, az épületek nagy része 
viszont fából, ill. más nem tartós anyagból készült. A kőépület nagyon kevés volt: 
elsősorban a várkastély, a régi plébániatemplom, a plébániaépület, a nagy sörgyár 
és néhány gazdasági épület. A legjelentősebb építési munkák ugyanúgy csak a 
várkastélyra korlátozódtak. 1674-ben Drugeth György özvegye Esterházy Mária 
befejezte az emeleti árkádfolyosót.67  

A város egyik kőépülete volt a 17. század első felében alapított ispotály is. Ez 
az intézmény nem jelentette a kórházat a mai értelemben, hanem inkább a mene-
dékház az öreg vagy teljesen vagyontalan lakosok számára. Működtetését a 17. 
század végén megújított régebbi alapítvány szerint a szomszéd Helmecke falu 
lakosai gondozták. Ezek az ispotálynak adtak évente: 24 köböl rozst, 6 köböl búzát, 
6 köböl tatárkát, 3 köböl kölest, 1 és ½ köböl lencsét, 2 darab kősót, 2 disznót, 6 
bárányt, 30 szekér fát, továbbá szilvát, olajat, káposztát és vajat.68 
 

 
63  ŠA Prešov, DH, 278: Homonnai uradalom urbáriuma, 1690. 
64  BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1005/a, H: Loc. 118, No. 16: Homonna 

Dominii Conscriptio pro Cassa Contributionali deserviens 1706. 
65  Homonna kulcsos mezőváros jegyzői. Vegyesek. Adalékok, XXIV. 1927. 68. 
66  Magyar Országos Levéltár (MOL), V-5: Altenburger pecsétgyűjteménye, Zemplén vármegye, 

Honmonna. 
67  Molnár I.: A Homonnai várkastély. In. Adalékok, XVIII. 1913. 13−18. 
68  ŠA Prešov, DH, 341. 
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Sárospatak a 18. században hosszú, de nem eredménytelen küzdelmet folytatott a 
Trautsohn család tagjaival, akik 1712-ben kegydíj fejében kapták meg III. Károly 
királytól a sárospataki-regéci kettős uradalmat, amelynek II. Rákóczi Ferenc volt 
előző tulajdonosa.1 A Trautsohn család férfi ágának kihalásakor, 1776-ban a per 
még nem ért véget, de a város lakóinak jó esélye volt arra, hogy az uradalom alap-
vető célkitűzése: a robotrendszer visszaállítása a városban, nem vezet eredményre. 
A megyei törvényszék döntésében, majd 1776-ban a Helytartótanács állásfoglalá-
sában az volt olvasható, hogy a patakiakat fundusaikban és benefíciumaikban meg 
kell őrizni a jelen állapotban, mindaddig, amíg a per be nem fejeződik. Ez azt je-
lentette, hogy fennmaradt a házak és külső birtokok: szőlők, szántóföldek és olyan 
rétek szabad adásvétele, amelyeket nem a város osztott, nem tért vissza a robotolás, 
s nem változott meg a szőlődézsma pénzben történő megváltása sem. 

 Sárospatak valójában két (szabadalmas) mezővárosból állt: Sáros- Nagy-Patak-
ból és Sáros- Kis-Patakból. A két városnak különálló magisztrátusa volt, de közös 
volt a határuk és gazdálkodásuk is.2 Közösen vívták meg az úrbéri pert és együtt 
léptek fel a Bretzenheimek törekvéseivel szemben is a 19. század első évtize-
deiben. Egy városnak tekintették a két települést a kortársak is.3 Ez indokolja, hogy 
e tanulmány is együtt kezelje a két mezővárost. 

 A Trautsohn családtól 1776-ban a birtok és Sárospatak városa is az uralkodóra 
háramlott és a kamara kezelésébe került. 1806-ban Bretzenheim Ágost lesz az új 
földesúr, 1876-ban pedig a Windisch-Graetz család.4 

 
1  A per történetének összefoglalása: Orosz István: Sárospatak úrbéri pere a Trautsohnokkal. In. 

Szőlőtermelés és borkereskedelem. Szerk.: Orosz István–Papp Klára, Debrecen, 2009. 129–146. 
2  A két Patak helyzetére: Orosz István: Mezővárosi önkormányzat Sárospatakon 1711–1835. In. 

Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: Kiss András–Kovács Kiss 
Gyöngy–Pozsony Ferenc, Kolozsvár, 1999. 371–390. 

3  „Sárospatak, szabadalmas magyar város Zemplén megyében... igen szép regényes vidéken. A 
város tulajdonképen két részből áll, u. m. Sáros- Nagy- Patakból a Bodrog vize jobb partján, és 
Sáros- Kis-Patakból a Bodrog bal oldalán”... Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. 
Pest, 1851. IV. k. 14. 

4  A sárospataki uradalom története, mind a 18., mind a 19. században kellő alapossággal fel van 
dolgozva. Ravasz János: A sárospataki uradalom gazdálkodása a XVIII. század első felében. Bp., 
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1776-ban a kamara nemcsak a birtokot, de a lezáratlan úrbéri pert is megörö-
költe a Trautsohn családtól. Először úgy tűnt, hogy a kamarai tisztviselők is foly-
tatni kívánják a pereskedést a város ellen. Erről tanúskodik Sárospatak lakosainak 
1777-ben Zemplén megyéhez küldött panaszlevele, amely szerint „Ő Felsége 
Parancsolattya” ellenére robotoltatni akarják őket, pedig mi – írják – a (szintén 
kamarai város) Tokaj példájával élve és az 1776. évi ítélet alapján „az Földes Ura-
ságnak Robottázni... nem akartunk sem pedig nem tartoztunk.”5 

 A sárospatakiak úrbéri perét véglegesen a Helytartótanács 1783. évi „rendszabó 
levele” zárta le, amely eleget tett a feudális jogrend kívánalmainak, de a régi sáros-
pataki szokásrendnek is. A döntés rendelkezett a házhelyekről és a külső birtokok 
„mivoltáról” de a város adózásáról is. Az 1776. évi rendelkezés szellemének és 
szövegének megfelelően kimondja, hogy a házak és belső fundusok ugyanúgy 
szabad adás-vétel tárgyai lehetnek, mint a külső birtokok. Ezekben azonban meg-
marad az uraság tulajdonjoga, amit jogállástól függetlenül mindenkinek el kell 
ismerni, aki ilyen birtokot vásárol (tehát nemeseknek és városi polgároknak is). A 
földesúri jogok elismerése abban nyilvánul meg, hogy minden hold föld után 20 
krajcár urasági adót kell fizetni (nyilván a birtokváltozáskor). A birtokos magva 
szakadtával ezek a beltelkek, házak, szőlők, vagy földek az uraságra háramlanak, 
de nem tarthatja meg azokat, köteles új adófizetőnek átadni az úrbéri pátens 
előírásai szerint.6 Sajátos ellentmondása a rendszabó levélnek, hogy az uraságra 
háramlott birtokok esetében az úrbárium szabályainak betartását követeli meg, 

                                                                                                                            
1938.; Oláh József: A robotmunka a sárospataki és regéci uradalmakban a XIX. század első fe-
lében. In. Agrártörténeti tanulmányok. Szerk.: Szabó István, Bp., 1960.; Uő: A sárospataki és 
regéci uradalmak állattenyésztése a XIX. század első felében. Agrártörténeti Szemle, 1962. 1–2.; 
Uő: Föld- és szőlőművelés a sárospataki és regéci uradalmakban a XIX. század első felében. 
Agrártörténeti Szemle, 1964. 1–2. sz.; Uő: A sárospataki és regéci uradalmak településeinek adózó 
népessége az 1828. évi összeírásban. In. Szabó István Emlékkönyv. Szerk.: Rácz István és Kovács 
Ágnes, Debrecen, 1998.; Uő: A sárospataki és regéci uradalmak adózó lakosainak gazdálkodása 
1828-ban. Agrártörténeti Szemle, 1998–99. 1–4. sz.; Uő: Bretzenheim Ferdinánd herceg uradal-
mainak pénzforgalma. Agrártörténeti Szemle, 2002. 1–2. sz.; Uő: A sárospataki és regéci uradal-
mak személyzete a reformkorban. Agrártörténeti Szemle. 2002. 3–4. sz.; Uő: Bretzenheim herceg 
udvartartása. Agrártörténeti Szemle, 2003. 3–4.; Uő: Az 1845. évi uradalmi összeírás. In. 
Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Szerk.: Angi János–ifj. Barta János, Debrecen, 
2005. E tanulmányokban Sárospatak helyzete, természetes módon az uradalom szemszögéből 
jelenik meg. Hegyalja helyzetének elemzése a 18. század második felében: ifj. Barta János: „Ha 
Zemplin vármegyét az útas visgálja”. Gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század 
végén. Debrecen, 2009. 327–330.  

5  Tiszáninneni Református Egyházkerület Levéltára (TiREL) VI. Sárospatak város Örökváltság és a 
tagosítási per iratai. A patakiak instanciája a megyéhez 1777-ben. Tokaj kamarai város helyzetére: 
Barta János: Kincstári birtoklás és mezővárosi politika. In. Tokaj. Várostörténeti tanulmányok I. k. 
Szerk.: Bencsik János–Orosz István, Tokaj, 1995. 139–157. 

6  Mária Terézia úrbéri rendelet kimondotta, hogy az elpusztult jobbágy házhelyek, „ha már a porták 
számába bementek”, azaz adóalapot képeztek, nem csatolhatók az adómentes allodiumokhoz, 
hanem vagy új jobbágyokat kell rájuk ültetni, vagy a helységben lakóknak kell (művelésre) adni. 
Magyar történeti szöveggyűjtemény. Szerk.: Sinkovics István, Bp., 1968. I–II. k. 970–978. 
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ugyanakkor azt is előírja, hogy az így ismét használatra adott birtokokat „nem 
valami úrbárium által kiszabott munkára, hanem tűrhető... adózásokra” kell vissz-
abocsátani. Eleve elzárja tehát azt a lehetőséget, hogy robotoltatni lehessen a város 
lakosságát. A szántóföldek után a kilenced, a szőlők után pedig a kilenced és tized 
(= ötöd) fizetése kötelező, de ez utóbbiak esetében fennmaradhat a pénzbeli meg-
váltás is. Újra szabályozza a helytartótanácsi rendelkezés a beltelkek utáni taxa 
fizetését is. A város előkelő részének számító Nagy utcán minden bécsi öl után 1 
krajcárt, a Várban, Héczén, a Majorokban, Nagy- és Kis- Patak minden más út-
cájában bécsi ölenként ¼ krajcárt, a gyepen épített házikók és a kazamaták után 
pedig 1/8-ad krajcárt kellett fizetni .7 

 A helytartótanácsi állásfoglalás után nem volt esély a robotszolgáltatás vissza-
állítására, legkevésbé a kamarának. Azt nem állíthatjuk, hogy a város és a kamara 
viszonya 1776 és 1806 között mindig felhőtlen volt, 1790-ben pl. Sárospatak a 
megyéhez fordult a kamara által jóváhagyott „rossz” bíróválasztás miatt,8 de a ka-
mara által tartott úriszékek általában nem akadályozták meg a város törekvéseinek 
megvalósulását. 1804-ben pl. Sárospatak elöljárói olyan előterjesztéssel éltek, en-
gedje meg az úriszék, hogy a város visszavásárolja azokat a szántókat és réteket, 
amelyeket lakói idegeneknek adtak el. Az úriszéktől várták a szomszédsági joggal 
kapcsolatos visszaélések megszüntetését is. Az eladó birtokok esetében a vér-
rokonok mellett ugyanis a szomszédoknak is elővásárlási joga volt.9 Ezt az eladók 
gyakran úgy játszották ki, hogy „20–30 forinttal is többet protokolláltattak,” hogy 
ne a szomszédok vehessék meg az eladó házat vagy földet, így ezek gyakran 
idegenek kezére kerültek. A vételárat a bírónál kívánták letétbe helyeztetni, hogy a 
visszaélések megszüntethetők legyenek.10 Az úriszék egyetértett a városi tanács 
elképzeléseivel, ezáltal a bíró jogosítványai szélesedtek. 1807-ben amikor kamarai 
és királyi megbízottak közreműködésével összeírták a Bretzenheim Ágostnak 
átadandó uradalom és város lakosságát, megerősítették azt a helyzetet, ami az 
1783. évi rendszabó levél következtében jött létre. Sárospatakot olyan privilégizált 
mezővárosnak tekintették, amelynek lakói nem az úrbéri rendelet, hanem a megyei 
törvényhozás által szabályozott módon adóznak telkeik után a fentebb már idézett 
formában és meghatározott összegek szerint.11 

 A Bretzenheim birtoklás következő három évtizedében is érvényesültek a 
rendszabó levél elvei, de négy olyan kérdés merült fel, amelyeket az úrbéri per 
utótörténetének tekinthetünk. Vita alakult ki a szőlők árendájáról, a piac- és 

 
 7  A Helytartótanács „rendszabó levelének” azt a másolatát használtuk, amelyet a sárospatakiak 

1848-ban a kormányhoz intézett beadványának melléklete volt. Magyar Országos Levéltár (MOL) 
Archivum Regnicolare (Arch.Regn) Lad XX. 22. Fasc. 2/A Nro. 183/d. 

 8  Zemplén vármegye Levéltára (ZmL) Sátoraljaújhely, Közgyűlési jegyzőkönyvek 1790. 106. k. 
 9  Orosz István: Hagyományok és megújulás. Debrecen, 1995. 17. 
10  TiREL Sárospataki tanácsülési jegyzőkönyvek, 1804. 
11  MOL Kamarai Levéltár, U. et C. Fasc. 169. Nro. 10. 
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vásártér helyéről, a város által jogtalannak tartott adókról és az autonómia egyes 
kérdéseiről. 

 A szőlődézsma pénzzel történő megváltása 1753-tól folyamatos volt. Először 
1759-ben újították meg a szerződést, majd utána hat évenként. Az úrbéri per folya-
mán nem hangzott el panasz a kialakított rendszer ellen sem az uradalom, sem a 
város részéről. Problémák jelentkeztek viszont a napóleoni háborúk alatt, a nagy-
arányú infláció időszakában s akkor, amikor a kormányzat két ízben is devalválta a 
papírpénzt. 

 Az uradalom nem közvetlenül hajtotta be a borötöd pénzbeli ellenértékét, ha-
nem bérbe adta a szolgáltatást. A 19. század elején Fáy Ferenc volt a bérlő. Az első 
panaszok az árendátor és az uradalom magatartása ellen 1813-ban hangzottak el, 
amikor a pénzromlás a tetőpontra hágott. A város lakói ekkor nagyvonalúságot ta-
núsítottak. Arra hivatkoztak, hogy „a földes uraság olly időkben szabta ki bankó 
forintokban a pataki szőlők árendáját a melyben egy bankó forint négy jó garasok-
nál többet nem ért”.12 A devalvációt elrendelő királyi utasítás szerint „a törvény 
megsértése nélkül” megtehették volna, hogy egy egész forint helyett annak csak 
ötödét fizetik. Ki akarták azonban nyilvánítani „szíves indulatukat a Földesúr 
iránt,” nem akarták kárát, ezért elvállalták, hogy a korábban papírpénzben kialku-
dott árendának nem ötödét, hanem felét hajlandók kifizetni. Tették ezt abban a re-
ményben, hogy az uraság a későbbi limitációknál e nagylelkűséget viszonozni fogja. 

 Várakozásaikban azonban csalódtak. A hat évente ismétlődő limitációk ellen 
már korábban is panaszok merültek fel, főként azért, mert a dézsmabérlők nem a 
valós érték alapján állapították meg a következő hat év árendáját. Bár az uraságnak 
előnyös volt a szőlődézsma pénzbeli megváltása, hiszen azonos nagyságú árendát 
fizetett a szőlősgazda „termett légyen bár a szőlő, vagy sem,”13 a bérlők nem 
igyekeztek a valós termés alapján megállapítani az ötöd pénzbeli ellenértékét. A 
hat évente tartott ellenőrzéseknek az lett volna a feladata, hogy a termések alapján 
állapítsa meg a fizetendő megváltást. Az uradalom által felfogadott ellenőröknek, 
akik gyakran megyei tisztviselők voltak, „kötelességük lett volna darabról darabra 
eljárni a szőlőket, de leginkább a gazdag földesúri asztal mellett limitálták a soha 
nem látott szőlőket, vagy is az uradalmi tisztség által elkészített Limitationale Pro-
tocollumot csupán alá írták.”14 Ebből következett, hogy a fizetett dézsmaváltság 
egyenlőtlenül oszlott meg a szőlőbirtokosok között, egyeseknek kedvezett az 
uradalom, másokat rosszabb helyzetbe hozott. E jogos panaszok miatt történhetett, 
hogy Fáy Ferenc 1816. szeptember 1-jén pártatlan külső limitátorokkal kívánta az 

 
12  TiREL Sárospataki tanácsülési jegyzőkönyvek. 1813. márc. 5. A „bankó forint” a Ferenc császár 

által kibocsátott papírpénz, a „jó garas” az ezüst forinthoz viszonyított váltópénz, egy garas = 
három krajcár, 60 krajcár egy forint. Az 1811. évi devalváció során a papírpénz értékét az ezüst 
forint 1/5-re csökkentették, így a papír forint valóban nem ért többet négy ezüst garasnál, azaz 12 
krajcárnál, amely a 60 krajcáros forint 1/5-e. 

13  MOL Arch. Regn. Lad XX. 22. Fasc. 2/A Nro. 183/b. 
14  Uo. Nro. 183/b. 
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árendát megállapítani és arra kérte a várost, hogy küldjön egy szenátort ebbe a 
bizottságba. Ez a gesztus azonban valószínűleg már késő történt és nem elégítette 
ki a lakosságot. Úgy vélték, hiába voltak nagylelkűek 1813-ban, most a limitáció 
idején nem tapasztalnak méltányosságot az uradalom illetve dézsmabérlője részé-
ről. „Sok munkáink után olly állapotba tettük Sáros Pataki Szöllő hegyeinket, hogy 
az mellette járóknak vidékeink gyönyörűségekre lehettek” – állapították meg nem 
kis büszkeséggel. Az elmúlt három évben azonban a kemény téli hidegben nagyon 
sok szőlő kifagyott.15 Azt várták, hogy az uradalomtól segítséget kapnak az újrate-
lepítéshez és a kifagyott tőkék pótlásához. Ez azonban nem történt meg. A herceg 
korábban is rendszeresen emelte az árendát, most sem adott kedvezményeket a 
dézsmaköteles szőlők birtokosainak. 1807-ben a növekvő infláció miatt duplára, 
majd 1810-ben ismét kétszeresére emelte az árendát, majd 1811-ben a már felemelt 
árendákat ismét ötszörösére a devalváció miatt. Ekkor a kamarai birtoklás idejében 
fizetett dézsmaváltságnak már tízszeresét kellett adniuk. Az újabb infláció kibonta-
kozásakor 1813-ban, amint fentebb már jeleztük, nagyvonalúak voltak a bérleti díj 
fizetésében, de ezt mostani nehéz helyzetükben az uradalom részéről nem tapasz-
talják, sőt a bérlő a papírpénz bizonytalanságai miatt ezüst pénzben kéri a dézsma 
összegét, az 1783. évi „clavis”-hoz (kulcshoz) képest háromszoros mértékben.16 

Sárospatak elöljárói a fentieket tartalmazó levelüket 1816. október 23-án, köz-
vetlenül a szüret előtt küldték el a várba az uradalom prefektusához. Választ három 
nappal később Fáy Ferenctől kaptak. A dézsmabérlő arra hivatkozott, hogy a Hely-
tartótanács rendszabó levele csak az örökös szerződésű szőlők árendájának feleme-
lését tiltotta meg, az 1800-as években ezeket nem is emelték fel, így cselekedetük 
nem volt törvénytelen. Egyébként is 1715 után 50 évig „in natura” dézsmálták a 
szőlőt, az „árendális szerződés” nem kötelező, most is joga van bárkinek elállni a 
dézsmaváltsági szerződés aláírásától és az ötödöt természetben fizetni. Arra is utalt, 
hogy a váltó cédulák bizonytalan árfolyama miatt, neki, mint a dézsma bérlőjének 
joga van a szerződéseket értékálló, conventiós pénzben megkötni. A méltányosság-
ról a válaszlevélben nem esett szó, de nem akadtak olyanok sem, akik vissza akar-
tak térni az „in natura” dézsmáláshoz.17 

A piac és vásártér helyéről kibontakozott vitában is a helytartótanácsi rendszabó 
levél volt a viszonyítási alap, miként erre hivatkoztak a szőlődézsma árendájának 
kérdésében is. A városnak régi sérelme volt, hogy az északi várfal és a Nagy utca 
között lévő piacteret az uraság különböző épületekkel elfoglalta és területét 
lecsökkentette.18 Az úrbéres perben a Helytartótanács arra kötelezte az uradalmat, 

 
15  Az 1810-es évek derekán a rossz termésekre: Orosz István: Magyarország mezőgazdasága a 

feudalizmus alkonyán. In. Magyarország agrártörténete. Szerk.: Für Lajos–Orosz István–Romány 
Pál, Bp., 1996. 116.  

16  TiREL Sárospataki tanácsülési jegyzőkönyvek, 1816. Nro. 144. (október 23.) 
17  Uo. Nro. 145. 
18  Sárospatak városképét már a középkortól fogva meghatározta a piactér és a közepén lévő gótikus 

nagytemplom. Perényi Péter városszerkezetre nem ügyelő építkezései során, amikor kialakította a 
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hogy adjon helyet az új piacnak, vagy ha ez nem történik meg, a vármegye jelöljön 
ki helyet az árusoknak. A piactér jellegzetes épületei voltak már a 18. század 
kezdete óta az ún. patikák, az árusok bódéi, amelyek szintén szűkítették a szabad 
területet.19 Az uradalom azonban 1783 óta nem tett lépéseket a piac új helyének 
kijelölésére, csak 1813-ban irt levelet Bárány Péter prefektus a tanácsnak arról, 
hogy a pataki piactér a közösségi és magán kereskedés helyéül túlságosan szűkös s 
ezért úgy döntött, hogy a piacot vissza kell vinni (a külső) várba, a nagytemplom 
előtti térre. (Arról nem esett szó a levélben, hogy a várfalon kívüli piactér éppen az 
uradalom épületei miatt vált szűkössé, holott az egykori piacnak ez a része 
nagyobb volt, mint a várfalon belüli). Ezzel a döntéssel város lakossága nem értett 
egyet. Figyelmeztették a prefektust, hogy ez a hely is szűkös, még kevésbé alkal-
mas piacnak, mint a régi. Egyben felhívták a figyelmét arra, hogy „az piac az úr-
báriális pörben a városnak úgy adatott átal, hogy azt a Földes Uraság az Tekintetes 
nemes Vármegye híre és akarattya nélkül tellyességgel nem változtathatja meg” és 
a prefektus nem szerezte meg a vármegye egyetértését. Érveik is voltak az új piac-
tér ellen. A katolikusok itt minden újvasárnapon (a hónap első vasárnapján) kör-
menetet tartanak, a piac és az oltári szentséggel tartott körmenet nem férnek össze. 
A szűk téren egy katonai depo is található, ez sem válik a piac javára. Az áthelye-
zés ellen szól az is, hogy a régi piac a Bodrog felől az újhelyi útba vezető „trans-
versális” országút mentén volt,20 a várban lévő pedig kiesne ebből az útvonalból. A 
legfontosabb ellenérv azonban az volt, hogy a külső vár telkei között csak két 
adófizető (taxás) telek volt a többi mind szabad, ha a piac oda kerülne, ezeken a 
szabad telkeken boltok és korcsmák nyílnának, az uradalom boltjait és korcsmáit a 
konkurencia miatt be kellene zárni. A városiak valószínűleg nem ismerték az ura-
dalomnak azt az álláspontját, hogy a várban lévő szabad telkek nem rendelkez-
hetnek a boltnyitás, a bor- és húsmérés jogával.21 A vita végül úgy zárult le, hogy a 
piac a régi helyén maradt, aligha függetlenül attól a panaszlevéltől, amellyel a 
város a vármegyéhez fordult, hivatkozva a helytartótanácsi rendszabó levélre, 

                                                                                                                            
külső várat, a középkori piacteret az északi (külső) várfallal kettéválasztotta, s ennek részévé tette 
a nagytemplomot is. Így két tér jött létre, egy a várfalon és templomon kívül és egy belül. A külső 
maradt a 16–18. században továbbra is a piactér, a jóval kisebb belső az erre nyitott templomnál 
többnyire szakrális célokat szolgált. A piactéri uradalmi épületek közül a legnagyobb, amit a váro-
siak sérelmeztek, a szekérállást is magába foglaló urasági vendégfogadó, a „Diversorium magnum 
dominale cum curruli” volt. Orosz István: Sárospataki városkép a 18. században és a 19. század első 
felében. In. Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács Ágnes, Debrecen, 1999. 167.  

19  Orosz István: Árucsere és borkivitel Tokaj-Hegyalja mezővárosaiban. In. A hosszú tizenkilencedik 
és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Főszerk.: Gergely Jenő, 
szerk.: Csapó Csaba–Dobszay Tamás–Zeidler Miklós, Bp., 2000. 399.  

20  Orosz István: Sárospataki városkép, i. m. 168. 
21  TiREL Sárospataki tanácsülési jegyzőkönyvek, 1813. Nro. 63. A város vezetői által említett „trans-

versális” út fontosságát az is bizonyítja, hogy ez volt a város először kikövezett utcája, amely a két 
várost összekötő Bodrog hídról vezetett a piactéren keresztül az Új utcáig. Uo. 1814. Nro. 126. 
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amely szerint az uraság a megye beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a 
piactér helyét.22 

Felemelték a szavukat a város lakói a jogtalan adóztatások ellen is. Az uradalmi 
tisztek adó alá akarták vonni a szőlők aljában lévő szűrő helyeket is, melyek részét 
képezték ugyan a parcellának, de nem voltak szőlővel beültetve, ott a szüretkor a 
termés kádakba gyűjtése és a mustnyerés első formájaként az összegyűjtött fürtök 
„csomoszolása” folyt.23 Ezek a szedő helyek, soha nem voltak a földesúri járadék-
fizetés alapjai. Sárospatak lakói joggal írhatták az uradalmi prefektusnak, hogy „so-
ha ezen M(éltóságos) Uradalom, sem Trauczon Herczeg, sem a Felséges Kamara, 
sem az utána következett Fő Méltóságú Breczenheim Károly Eö Herczegsége a 
szöllök alatt lévő földek megdezmálása ususában nem volt és az soha kérdés alá 
sem jött, melynél fogva a két város Lakossai semmi ujjításokra, ujjabb meg ujjabb 
terhelésekre reá nem állnak.”24  

Nem újabb terhelésnek, hanem törvényes birtokuk kisebbítésének tekintették a 
patakiak amikor felpanaszolták a megyének, hogy az uradalom új kőbányákat 
nyitva „erdeiket, szőlőiket, szántóikat kiirtatta,” sőt vadászokkal az erdőiket is el 
akarja foglalni, pedig azok Trautsohn korában nem voltak az uradalomé.25 Ellen-
érzést váltott ki a földesúrnak az a döntése is, amellyel a régi református temetőt, 
amelybe 1784 óta nem temettek 1813-ban „némely nem régen városunkba be 
származott embereknek adta ölenként 6 krajcáros taxáért”.26 

Megint a rendszabó levélre hivatkoztak, amely a deserta telkek újratelepítési kö-
telezettségét írja elő az uraságnak. Az eljárást egyébként is kegyeletsértőnek tartot-
ták s tiltakoztak őseik hamvainak háborgatása ellen. Ugyanilyen érveket sorakoz-
tattak fel a katolikus temető melletti kertekben megkezdett lakóház építések ellen 
is. Nem a város földjét csökkentve, hanem az elhagyott telkeket betelepítve kell új 
házakat építeni a városban – írják, s arra kérik a megyét, hogy intse meg az ura-
dalmat.27 A kérés azért nem volt eleve reménytelen, mert a megye, mint a közép- és 
köznemesség politikai és közigazgatási szervezete, igyekezett tagjait védelmezni. 
Márpedig Sárospatakon, a többi hegyaljai mezővároshoz hasonlóan elég nagy 
létszámú nemesség élt, külön hadnagyuk is volt, 1814-ben a tanács 12 tagja közül 
kettőnek volt nemeslevele (16,66%), sőt 1815-ben Ardey Sámuel személyében ne-
mesi származású főbírót választottak.28 A megye, éppen ezért az uradalommal 
szemben gyakran a város pártjára állt. A levél azzal fejeződött be, hogy járjon köz-

 
22  Uo. 1814. mellékletek. 
23  A szűrőhelyekre és a szőlő csomoszolására: Balassa Iván: Tokaj-Hegyalja szőleje és bora. Tokaj, 

1999. 390. 
24  TiREL Sárospataki tanácsülési jegyzőkönyvek 1816. július 28. 
25  Uo. 1814. mellékletek. 
26  Uo. 1813. mellékletek. 
27  Uo. 1814. mellékletek. 
28  Uo. Sárospataki tanácsülési jegyzőkönyvek. 1814. nov. 23. Vö.: Orosz István: Mezővárosi 

önkormányzat Sárospatakon, i. m. 382. 
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be a megye az uradalomnál azért is, hogy a régi temetőt továbbra is fapiacnak 
használják, mint már 25 éve (ami bizonyára nem háborgatta az ősök hamvait). 

Nem voltak mentesek a súrlódásoktól a Bretzenheim korszakban a városi auto-
nómia részét képező bíróválasztások sem. Az urasági hatalom alatt élő települések 
autonómiája az újkor századaiban válságba került, bár e közösségek, falvak és me-
zővárosok igyekeztek belső ügyeiket az uraságoktól függetlenül intézni, a bírói 
hatalom jelentéktelenné válásában az egész autonómia válsága jelentkezett.29  

Sárospatakon a bírói hatalom válsága nem volt egyértelmű, s a város az autonó-
mia számos, a Bretzenheimekkel folytatott vitában kétségbe nem vont elemét si-
került sértetlenül megőrizni. A közösség teljes önállóságát azonban éppen a bíróvá-
lasztásban nem sikerült megőriznie, mert a bírójelölteket az uradalom állította, de a 
tanács választotta. Ez egyfajta hatalommegosztással járt, amelynek maradéktalan 
érvényesülésére a megyei szolgabíró ügyelt, akinek jelen kellett lenni novemberben 
a szent Márton hetében lezajló bíróválasztásnál.30 A vita nem akörül forgott, hogy 
joga van e az uradalmi prefektusnak három vagy négy jelöltet állítani, akik közül a 
tanács tagjai kiválaszthatták a december 1-jén hivatalba lépő következő évi bírót, 
hanem azon joga van e az uradalomnak változtatni az évszázados hagyományokon? 
A szokás (consuetudo) szerint a bírót mindig a városházán választották már a 16. 
század óta. Ezt a tanács és bíró választást nevezték „építő szék”-nek. Lehoczky 
Mihály uradalmi fiskális azonban 1811 novemberében a várba rendelte a prefec-
tushoz a város tanácsát, hogy ott történjék meg az új bíró megválasztása.31 A ta-
nácsülési jegyzőkönyv bejegyzése szerint a prefektus „a bírói restaurációra” nem is 
kívánt megjelenni a városházán helyette „a város közönségének a várban leendő 
bémenetelét parancsolja.”32        

A város válasza szokatlanul éles és határozott volt, tükrözte azt az öntudatot, 
amely a magisztrátus tagjait a 19. század első felében jellemezte. Azt írták a vá-
laszlevélben: „ha az uraság Fő Tisztsége a város kívánságának nem enged: (azaz 
nem tartja magát a hagyományhoz) a Város maga hatalmával fogja a maga Ma-
gisztrátusát elválasztani, az úri jussal egybekötött candidatio nélkül.”33 Figyelmez-
tetés volt a levél, hogy az évszázados hagyományokat nem lehet áthágni, a kan-
didáció és a választás egyensúlya könnyen felborulhat, ha az egyik fél nem tartja be 
a játékszabályokat, még akkor is, ha azokat a maga számára lealacsonyítónak tartja. 
A választást nem a várban tartották, hanem egy héttel később a városházán szol-

 
29  Szabó István: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. (A parasztfalu önkormányzatának 

válsága az újkorban). Bp., 1948. 301–310.; Wellmann Imre: Közösségi rend és egyéni törekvések 
a 18. századi falu életében. In. 18. századi agrártörténelem. Válogatás Wellmann Imre agrár- és 
társadalomtörténeti tanulmányaiból. Szerk.: Csiki Tamás–Rémiás Tibor, Miskolc, 1999. 293–299.; 
Imreh István: A törvényhozó székely falu (1581–1847). Bukarest, 1983. 51.  

30  Orosz István: Mezővárosi önkormányzat Sárospatakon, i. m. 381.  
31  TiREL Sárospataki tanácsülési jegyzőkönyvek, 1811. Nro. 55. 
32  Uo. 1811. Nro. 54. 
33  Uo. 1811. Nro. 55. 
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gabírói jelenléttel.34 Azt, hogy a város „engedetlenségét” az uradalom nem vette 
egyszerűen tudomásul, egy három évvel későbbi panasz igazolja, amely szerint, a 
közgyűlésben történtek igen gyorsan nyilvánosságra kerülnek és sokszor „a Város 
állapotaiban ha valaki bátran vélekedését ki mondaná, elhurcoltatik.”35 Bárány 
Péter uradalmi prefektus 1813-ban a város szokott fegyverét használva fordult a 
megyei hatóságokhoz, hogy nem tudott élni a város gazdálkodásával kapcsolatos 
ellenőrzési jogával, mert az elöljárók elszámolásait nem láthatta, holott erre a me-
gye is kötelezte a várost.36 A viták később sem szűntek meg, 1834-ben, amikor már 
folytak az örökváltsági tárgyalások, az uradalom egyszerűen37 az úriszék elé 
rendelte az egész tanácsot, hogy hatalmát bizonyítsa. 

Mindezek azonban apró torzsalkodásnak tűnnek a 18. századi úrbéri perhez ké-
pest, amelyből, amint említettük Sárospatak más hegyaljai városokhoz és egy sor 
hazai mezővároshoz képest38 előnyösen került ki, mert a Helytartótanács rendszabó 
levele megakadályozta, hogy a Bretzenheimekkel is olyan életbevágó ügyekben 
follyék a küzdelem, mint az előző században a Trautsohnokkal. Mégis, a 19. szá-
zadban ezt a helyzetet is megalázónak érezték a város lakói. Az 1830-as években, 
már az új idők szellemi hatását is kifejezve úgy jellemezték helyzetüket, hogy „át-
látván ezen földesúri alattvalóság zsibbasztó helyzetének, a polgári élet, szorgalom 
és ipar kifejlesztésére nehezedett nyomasztó hatását,” és ösztönözve az 1832-ben 
összeült országgyűlés törekvéseitől, „az örökváltság eszközlését czélul tűzték ki.”39 
Céljuk 1835-ben, hosszú és elkeseredett tárgyalások után megvalósult. 
 
 

 
34  Uo. 1811. Nro. 59. 
35  Uo. 1814. Nro. 3. 
36  Uo. 1813. Nro. 67. 
37  Uo. 1834. Nro. 16. 
38  Az úrbéri perekben elbukott mezővárosokra: Csizmadia Andor: Az egyházi mezővárosok jogi 

helyzete és küzdelmük a felszabadulásért a XVIII. században. Bp., 1962. Sátoraljaújhely kedve-
zőtlenebb helyzetére: Orosz István: Hagyományok és megújulás. i. m. 139.  

39  MOL Arch,. Regn. Lad XX. 22. Fasc. 2A Nro. 183/b. 
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CSÁKY TAMÁS ÉS LESZÁRMAZOTTAI, 
A HOMONNAI URADALOM MEGSZERZÉSE 

A 18. SZÁZADBAN* 
 
 
A Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári béke megkötése előtt a Magyar Kan-
cellária értekezletére az esztergomi érseken és a nádoron kívül magyar részről hat 
főurat hívtak meg. Ezek között volt Csáky Imre – akkor már – kalocsai érsek és 
Csáky Zsigmond tárnokmester is, ami egyértelműen kettejük szilárd elkötelezett-
ségének és a rendek között kivívott tekintélyének köszönhető.1 Csáky Tamás (1675–
1705)2 is egyértelműen a család uralkodó-hű tagjai közé tartozott, aki külországi 
katonai szolgálata idején inkább Csáky Imre kardinálissal tartott fenn jó kapcsolatot. 
Amikor 1704-ben Bajorországban szolgált, otthonról a békés híreket szerette volna 
hallani: „Adná Isten, hogy Magyarországh felől is már ennyi zene-bona után ér-
tethetne kegyelmed is vigasztaló hírrel”.3 

Az 1699-ben elhunyt Csáky István országbíró súlyos örökséget hagyott utó-
daira. A megoldandó probléma az életben maradt férfiutódok jelentős számában 
rejlett: három feleségétől született 21 gyermeke közül 11 érte meg a felnőttkort.4  

 
*  A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogatta. A 

projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

1 Balla Antal: II. Rákóczi Ferenc élete In. Rákóczi Emlékkönyv. Szerk. Lukinich Imre, Bp., 1934. (a 
továbbiakban Balla, 1934.) 187. A magyarok között volt még gr. Zichy Péter, gr. Pálffy Miklós, 
gr. Illésházy Miklós és gr. Erdődy Sándor. Csáky Imre 1710-től lett – váradi püspöksége mellett – 
kalocsai érsek. Iványi Emma: Esterházy Pál nádor közigazgatási tevékenysége (1681–1713). Bp., 
1991. (a továbbiakban Iványi, 1991.) 403 és 405. 

2 Csáky Tamás 1675-ben született. Édesanyja az országbíró második felesége, Melith Klára volt. A 
családi „zöld könyv” bejegyzése szerint 1675. január 25-én „étel tájban áldotta Isten újabb fiú 
magzattal, kit 5. Februarii Tamásnak kereszteltük.” Keresztapja Erdődy György gróf, keresztanyja 
Erdődyné volt, s a keresztelésre a Szepes várbeli kápolnában került sor. Oklevéltár a Csáky család 
történetéhez I. kötet 2. rész. Oklevelek 1500–1818-ig. Bevezetés: Bártfai Szabó László, Bp., 1919. 
615. (a továbbiakban Csáky oklevéltár, 1919.) A forrás megtalálható másolatban a Magyar 
Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) P. 71. Fasc 1. No. 21. 

3 MOL P. 71. Fasc. 216. No. 2. Csáky Tamás Bécsbe küldött levele 1704. dec. 5-én Csáky Imrének. 
Arról tudósít, hogy Bajorország szélén „az regementem ... kétszáz s egynéhány személyekre megy 
... Itt Bavariában semmi hire az ellenségnek nincs.” 

4 Péter Katalin: A gyermek első tíz esztendeje. In. Gyermek a kora újkori Magyarországon. „adott 
Isten hozzánk való szeretetéből... egy kis fraucimmerecskét nekünk”. Szerkesztette Péter Katalin. 
(Társadalom és művelődéstörténet tanulmányok 19.) Bp., 1996. (a továbbiakban Péter K., 1996.) 27. 
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Csáky István tárnokmester – az országbíró apja – olajképe a lőcsei múzeumban 

 
 

A hét fivér közül ezért lépett Imre (1672–1732) és Miklós (1698–1757) egyházi 
pályára. Csáky Imre – aki feltétlen királyhűségéről ismert politikus volt – kassai plé-
bánosként kezdte papi pályáját, majd egri kanonok és címzetes prépost, 1703-ban 
pedig váradi püspök, Bihar és Bács megyék főispánja, később kalocsai érsek, végül 
bíboros lett. A Habsburg-pártiságot nyíltan vállaló Csáky Imre5 nem foglalta el váradi 
püspöki székét, az udvarban maradt. (A püspökség javait Rákóczi nem vette el, azt 
Bakó János nagyprépostra bízta.6) Testvérével, Zsigmonddal 1703 őszén olyan sú-
lyosnak ítélték a helyzetüket, hogy menedékről kívántak gondoskodni. Szeptember 
22-én Bécsben megállapodást kötöttek unokaöccsükkel, Erdődy Sándorral, Vas vár-
megye főispánjával, fogadja be őket a Vas vármegyei Vépen lévő kastélyába. A tar-
tásért, szállásért „egy esztendőnek elforgására tartozunk egyszersmind készpénzül 
megfizetni”.7 Csáky Imre 1704 és 1705 között Esterházy Imre8 püspök „vendégsze-
 
 5 Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. I–IV. Bp., 1935. 
 6 Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferenc kora a gr. Csákyak, Szepes vármegye és a b. Palocsay-család 

levéltárában. Századok, 7. 1873. 11. (a továbbiakban Thaly, 1873.) 
 7 MOL P. 71. Fasc. 206. A megállapodás szerint: „Pro 2-do A szállás mellett élnünk is kölletik, annak 

okáért említett gróf Erdődy Sándor kedves atyánkfiának őkegyelmének terhére lenni nem kívántunk, 
hanem pénzünkért az alább megírt mód szerint, az őkegyelme majorságábul egyebet nem kívánunk, 
hanem búzát, rozsot, borsót, lencsét, kását, káposztát. Kötelezzük ezért mind fellyebb magunkat, úgy 
praescriptusinkat is, hogy minden egy köböl búzának, rosnak, borsónak, lencsének és kásának vépi 
kastélyból köböllel, melyis minthogy igaz kőszegi köböl, minden holnapnak kimenetelin számot 
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retetét élvezte” Zágrábban, ezt követően a fivérek Esterházy nádor fraknói és lánd-
zséri váraiban húzódtak meg, végül Győrben és Pozsonyban laktak.9 Csáky szerepet 
vállalt az 1708-ban, I. József által összehívott pozsonyi országgyűlésen, sikeresen 
képviselve ott a magyar rendi érdekeket. A politikai intrika 1708. március végétől ve-
szélyeztette pozícióját, amikor azt terjesztették róla, hogy kapcsolatban áll a kuruc 
oldalon tisztséget vállalt testvéreivel, akik pénzt is küldtek neki.10 1709-ben tagja lett 
az Esterházy nádor vezetése alatt működő, nyolctagú „Deputatio palatinalis” nevű 
bizottságnak is. Csáky Zsigmondot 1706-ban I. József tette11 tárnokmesterré, amely 
tisztségét 1738-ig viselte. 

Csáky Miklós szentjóbi apát, váradi püspök, főispán, kalocsai érsek volt, végül 
az esztergomi érsekségig jutott.12 Tamás (1675–1705), az ezredes és György 
(1677–1742), a tábornagy katonai karrierrel próbálkozott. 

Az országbíró gyermekei közül többen jutottak országos méltóságokhoz. 
Legidősebb fia, Csáky Zsigmond (1665–1738), Szepes és Abaúj vármegye főispán-
ja, az apa által 1690-ben megszerzett Szendrő birtokosa,13 kamarai elnök, tárnok-
mester, majd a hétszemélyes tábla elnöke lett.14 Csáky György fia, János (1720–
                                                                                                                            

vetvén tisztviselőnk az őkegyelme tiszteivel a kőszegi piaci pretium szerint, a káposztát pedig hordó 
szám szerint, mint Vép táján köl, el fogjuk venni. Tartozni fogunk pedigh az őkegyelme tiszteit 
minden holnapnak elfolyásakor di perceptis omnibus, a fellyebb megírt mód és pretium szerint 
tisztünk által quitáltatnunk, kit ha nem cselekednénk, vagy cselekedni nem akarnánk, tehát mi is az 
őkegyelme tiszteit valami praestatióra ne erőltessük elmenetelünk alkalmatosságával, mindazáltal 
fellyül megírt quietanciáját tisztünknek mindkettőnk subscriptiójával és pecsétünkkel erősített 
recognitiónkat tartozunk felváltani. Az mi és cselédink számára való őröltetést is őkegyelme vépi 
malmában mérce nélkül megengedte”, valamint „Quarto A tűzre való fát gróf Erdődy Sándor uram 
imigyen engedte vépi közönséges, szokott faizó erdejébül kár nélkül, mindazáltal vágattatni.” 

 8 Gróf Csáky Imre bíbornok élete és kora (1672–1732). Írta: Málnási Ödön, Kalocsa, 1933. (a to-
vábbiakban Málnási, 1933.) 66–67. 1707-ben laktak Kismartonban, majd Pozsonyban.  

 9 Thaly, 1873. 11. 
10 Málnási, 1933. 70. Csáky Imre Pálffy János tábornok segítségét kérte a kényes ügyben. 
11 Iványi, 1991. 199. A bizottság feladata a téli beszállásolás felügyelete. Csáky Zsigmond hivatali 

idejére Uo. 401. 
12 Csáky Imre 1703-tól Bács és Bihar vármegyék főispánja, Csáky Miklós 1738-tól örökös főispán és 

váradi püspök Bihar vármegye főispánjai. Közli: Hodor Károly. Történelmi Tár, 1878. 377–380. 
(a továbbiakban Hodor, 1878.) 379.  

13 Tomka Gábor: Szendrő várai. In. Szendrő monográfiája. Szerk. Veres László–Viga Gyula, Szendrő, 
2002. 161. (a továbbiakban Tomka, 2002.) Csáky István az alsóvár helyén 1694-ben kezdte meg 
impozáns kastélyának építését, amelybe a „korábbi vár két bástyáját és körfalait is belefoglalták.” 
Döntéséhez hozzájárulhatott, hogy 1692-ben a felsővár nyolcszögű tornyába villám csapott, ami 
felrobbantotta az itt tárolt puskaport. Csáky István 1690-ben cserebirtokok (a szomolnoki rézbánya, 
Szomolnok, Stósz és Svedlér városok) felajánlása révén szerezte meg Lipóttól adományba a szendrői 
uradalmat. Gyulai Éva: A törökkori mezőváros társadalma és gazdálkodása. In. Szendrő monog-
ráfiája, i. m. 189. Csáky Zsigmond ezért nem Szendrő kapitánya volt, hanem a szendrői uradalom 
örökös ura. Borovszky Samu: Szendrő vára. Bp., 1908. 95. 

14 MOL P. 72. Fasc. 517. 1716. november 18-án Mednyánszki Pál Csáky Zsigmondhoz Pozsonyból 
küldött levele is igazolja további szerepvállalását: „az felföldi Neoaquistica Comissio eránt Föl-
séges Urunk végső resolutiója kijütt a napokban a Méltóságos Aulica számára”. Azt kérte, rán-
duljon be Pozsonyba. 
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1795) az országbírói méltóságot is megszerezte.15 Több vármegye főispánját is a 
család tagjai adták. Csáky István Bereg vármegye, a tábornagy másik fia, György 
Gömör megye, Csáky Zsigmond tárnokmester 1707–1738-ig Abaúj vármegye főis-
pánja volt, majd Csáky Antal 1739–1764 között töltötte be ugyanazt a tisztséget.16 
Csáky György – szepesi örökös főispán – 1741-ben katonai-szervezési feladatokat 
kapott: vezérőrnagyi rangban a tiszáninneni kerületek kinevezett vezéreként a ne-
mesi felkelés teendőit intézte.17 

1702-ben az örökösök lőcsei birtokmegosztása a 17. századi felvidéki birtokok 
erőteljes szétdarabolódását mutatja. A legkisebb fiú, Miklós anyja után az Abaúj 
vármegyei nagyidai birtokot és Gölnicet (Szepes vm.) kapta. Zsigmondé lett Szend-
rő és a borsodi, gömöri, tornai birtok. István (1669–1712) a moravankai kastélyt és 
Ó-Lehotát (Nyitra vm.), Tamás az illésfalvi kastélyt a szmizsani, illésfalvi, doma-
nóci és csütörtökhelyi birtokkal (Szepes vm.), Mihály a hodkóci kastély felét a dob-
ravai, danisóci birtokkal, György a hodkóci kastély másik felét a margecsányi, 
zsegrai, dományi stb. területtel, Imre pedig Kluknót a kastéllyal, Richnót, Krom-
pachot, Folkmárt (Szepes vm.) birtokolta. A család 17. századi szerzeményét, a 
szepesi uradalmat a Csákyak a 18. század közepén már nem tekintették állandóan 
lakhelynek: Csáky Györgyné pl. Sopronban, Csáky Ferencné Homonnán lakott.18  

Természetes, hogy a 18. században a Csákyak magyarországi ágának tagjai 
igyekeztek az országos politikában érvényesülni, és szinte minden hagyományos-
nak mondható kitörési ponton – egyházi karrier, katonai és közigazgatási pálya – 

 
15 Csáky János országbíró első felesége gróf Eszterházy Borbála, a második felesége Zichy Jozefa 

volt. 
16 Csáky Istvánt Bereg megye főispánjává tevő oklevél, amely az ispáni jövedelmek birtokába is 

juttatja. Kelt 1713. július 13-án Bécsben, aláírók: Illésházy Miklós és Hunyadi László. (eredeti, 
pecséttel) Hátoldalára írva: 1714. február 27-én a megyegyűlésen beiktatták Csáky Istvánt, aláírja: 
Emericus Görgey, Bereg megye nótáriusa. MOL P. 71. Fasc. 195. No. 10. Csáky Antal, Szepes 
örökös ura, Abaúj vármegye főispánja lett, minden jurisdictioval és jövedelemmel együtt. 
Magyarország vármegyéi és városai. 1. k. Abaúj-Torna vármegye és Kassa. Szerk. Sziklay János 
és Borovszky Samu, Bp., 1916. (a továbbiakban Sziklay–Borovszky), 523.; valamint MOL. P. 71. 
Fasc. 200. No. 1.  

17 Sziklay–Borovszky, 551. 
18 Az 1751. évi összeírás szerint „Méltóságos és főtisztelendő keresztszegi Csáky Imre gróf úr, para-

dicsomvölgyi apát, aki eddigelé a nagyméltóságú és főtisztelendő kalocsai érsek gróf úr gyámsága 
alatt állott, több évvel ezelőtt pedig tanulmányai folytatására Rómába ment és állitólag még nem is 
tért vissza hazájába. Ebergényi Ilona grófnő ő nagyméltósága, Nagyméltóságú Csáky György sze-
pesi örökös gróf, tábornagy úr hátramaradott özvegye, mint méltóságos örököseinek gyámanyja, 
birtokos ugyan e vármegye területén, de állandó székhelye Sopron szab. kir. városban vagyon. 
Vásonkeői Zichy Anna Mária grófné ő méltósága, kersztszegi gróf Csáky Ferenc szepesi örökös 
gróf úr ő méltóságának hátramaradt özvegye, ugyancsak mint méltóságos örököseinek gyámanyja, 
földbirtokos, állandóan a zemplén vármegyei Homonna községben tartózkodik.” Szepesvármegyei 
mágnások összeírása 1751-ből. Dr. Förster Jenő közlése. Közlemények Szepes vármegye múltjából. 
Szerk. Dr. Förster Jenő, III. évfolyam, 4. szám, Lőcse, 1911. 236–238. Latin nyelvű eredetije 
Szepes vm. levéltárában az 1751. évi közgyűlési jkv. 238–239. lapján. 
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megpróbálták a birtokosztás hatására kialakult helyzetüket javítani.19 Az egyes 
ágak birtokállománya azonban erősen meghatározta a célkitűzéseket, s a tehetséges 
családtagok, az ambiciózus tervek esetén is korlátokat szabott azok lehetséges 
megvalósulásának. 

A földbirtokvagyon megosztottsága lehet a magyarázata az erőteljes birtokszer-
zési törekvésnek egyrészt az ágak között – pl. Csáky Tamás fia, Ferenc (1700–
1749) Csáky Imre kardinális 1732-ben bekövetkezett halála után meg tudta 
szerezni a kluknói birtokot, s azt fiaira hagyta20 – másrészt a meglévő birtoktest 
bővítésének a hosszabb időszakra érvényes záloglehetőségek kihasználásának ré-
vén, valamint annak a makacsul vissza-visszatérő szándéknak, hogy az ún. erdélyi 
ág kezére jutott birtokvagyont visszaszerezzék. 

Csáky István országbíró (1635–1699) gyermekei közül a 17–18. század fordu-
lóján György és Tamás hadvezérként az európai háborúkban szerzett magának ér-
demeket. 1702–1703 folyamán Csáky Tamás vicecolonell Philipsburgban szol-
gált.21 Nem vett tehát részt a Rákóczi szabadságharcban, pedig bátyja, Csáky István 
és öccse Mihály a vezérlő fejedelem támogatóivá váltak, s felesége révén rokon-
ságban állott a megmozdulás egyik vezetőjével, Károlyi Sándorral. 

Az ezredesnek Splény Judit után a második felesége Károlyi Erzsébet volt, 
akinek rokonsága egészen Bocskai Györgyig vezette vissza a család eredetét: 
„Bocskai György nemzé Bocskai Istvánt (ki erdélyi fejedelem volt) és Bocskai 
Erzsébetet, ki Báthori Cristóf felesége lett, és Juditot, ki Haller Gábor felesége 
lett.”22 Bocskai Juditnak István fiától született Pál nevű unokája volt az apja Haller 
Máriának, aki Károlyi Mihály felesége lett. Az ő lányukat, Károlyi Erzsébetet vette 
el 1696-ban Csáky Tamás második asszonyául. A házasságukból született Csáky 
Ferenc szerezte meg a családnak a homonnai uradalmat. 

Csáky Tamás felesége révén nemcsak a Károlyiakkal, hanem a Hallerekkel, s raj-
tuk keresztül további erdélyi családokkal is rokoni kapcsolatba került, s növekedett ér-
dekeltségeinek köre is. Anyósa, Haller Mária nyolc évig élt együtt Károlyi Mihállyal, 
majd annak halála után Pető Gáspár gróf felesége lett. 1692-ben, már az új házasság 
idején került sor a Kolozs, Torda és Doboka megyei birtokok elzálogosítására.23 

 
19 Bunyitay Vince: Gróf Csáky Miklós hercegprímás váradi püspökségének története. Vác, 1935. 
20 Csáky Ferenc születését Málnási, 1933. a közölt genealógiai táblán 1699-re tette. A felnőttkort két fia 

élte meg: Imre (1728–1805), felesége: Engel Rozália és István (1747–1810), felesége Erdődy Júlia.  
21 MOL P. 71. Fasc. 196. No. 6–7. 
22 Štatny Archiv (továbbiakban ŠA) Prešov, Drugeth-Humenné (továbbiakban DH) signatura Fa X 

(1655–1755) No. 2. Haller genealógia: 
23 ŠA Prešov, DH, signatura Fa X, No. 17. (másolat) A megegyezésre Kolozsvárott, Haller János 

szállásán – amely Csiszár György Torda utcabeli házánál volt – került sor. Fogott köz-bírák: Vajda 
János, Kolozs vármegye főbírája és haranglábi Szathmári István nemesemberek voltak. Haller Mária 
a következőkre hivatkozott a zálogosítás indoklásában: „... lévén itt Erdélyben Kolos, Torda és 
Doboka vármegyében bizonyos rész örökös portiói, ... mivel Magyarországtul távul vadnak, aholott 
mostan de praesenti lakik, illustrissimi rendeléséből őnagyságának és lakóhelyének távulléte miatt 
gongyát nem viselheti, és igen kevés hasznát is vehetné, mind pedig attól viseltetvén, hogy azon rész 
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A Küküllő vármegyei Kis Szőllősön lévő részbirtokot még ugyanebben az év-
ben adta át „tíz egész esztendőkre ... Apor Istvánnak és Bethlen Gergely uraknak, 
valamint Apor István házastársának, Farkas Zsuzsanna asszonynak 5600 magyar 
forintokért”.24 

Haller Mária a szepesi káptalan előtt tett testamentumában (1694) azzal adta okát 
a folyamatnak, hogy magyarországi birtokait az erdélyi javak elzálogosításával tudta 
megszerezni. 1692-ben 15 200 forintért adta zálogba az erdélyi javakat, s ebből vette 
és építtette át „Varannón a házát, valamint Majoroskán, Jankóczon, és a Vehorop ne-
vű helyen lévő egész faluit, Czemernyi, Szeczliczkay, Lomniczkay, Veheczi portióit, 
és Kiss és Nagycseber nevű kevés jószágát minden hozzá tartozandó birodalmával 
egyetemben, a Kiss Toronnyay szőlőjét is. Ezeket a javakat mind Károlyi Erzsébetre 
hagyja, s az ezután még az erdélyi jószágból vásárlott egyéb javakat is.”25 

Csáky István országbíró halála után az örökösök mostohaanyjukkal egyezkedtek, 
hogy maguk az apai örökség alapján önálló gazdálkodásba, illetve birtokgyarapításba 
foghassanak. Barkóczy Mária kezéhez bocsátották a nagyidai jószágot, sőt ígérték a 
kastély megépítését „hogy őnagyságának alkalmatos lakása lehessen,” sőt még Kas-
sán is adtak neki „szállásként” egy házat. Lehetővé tették számára, hogy kiválthassa 
a Szirmay Istvánnál zálogban lévő szikszói részbirtokot, s azt is szabadon hasz-
nálhassa. A nagyidai jószágra az özvegység megszűnése esetére a Csáky örökösök 
fenntartották maguknak a visszaváltás jogát, a szikszói birtokkal viszont a grófné az 
esetleges újbóli férjhezmenetele esetén is szabadon rendelkezhetett. Mivel a Bar-
kóczy Máriának átadott nagyidai jószág nem jövedelmezett kellőképpen, negyed-
évenként 1000–1000 forint juttatását, s ezen felül Miklós öccsük tartására még havi 
180 forint kifizetését helyezték kilátásba. Ez utóbbi ígéret az özvegy kiegészítése 
után született, aki az ingó vagyon leltárát is kész volt a gyermek tartása fejében 

                                                                                                                            
jószágit eladná és annak árával mostan lakóhelyekhez közelebb való és ennél sokkal hasznosabb 
jószágot akarna venni, sőt vészen is. ... Adá ezért méhesi udvarházát Haller Mária asszony, méhesi, 
velkéri, mezősályi, urai, moritzi, és csobánkai tellyes portióit, tekintetes nemzetes Haller Anna 
asszony, kedves öccse, tekintetes nemzetes Váradi Gyulay László uram házastársának és magának 
tekintetes Gyulay Lászlónak, őkegyelmének és successorainak 3 000 magyar forintokban, az kakutsit 
pedig emlitett Haller János úrnak és successorainak in et pro flor. hung. 1 000, zálogban.” 

24 Uo. No. 19. A contractus Kolozsvárott, alsótornyai Apor István Piacszeren lévő házánál született.  
25 Uo. Volt még egy öröklött birtoka Erdélyben, a Szilágyságban Somlyó táján egynéhány falubeli 

részbirtok, amit testvérnénjével, Nemes Jánosnéval osztatlanul bírtak. Ezt is Károlyi Erzsébetre 
kívánta hagyni (a rá eső részt), a szintén erdélyi Teke nevű városban lévő – édesanyjáról rá-
maradott – részével együtt. Amit Haller Mária Pető Gáspár feleségeként szerzett, vagy férjével 
közösen szereztek, azt annak első házasságából származó fiára, Ferencre hagyta, amivel viszont 
Károlyi Mihállyal közösen Szatmár megyében gyarapodtak, azt Károlyi Erzsébetre. Az apjától 
kapott ékszerek közül azokat, amelyeket még nem adott a házasságkötésekor a lányának, azt mind 
neki és két ágon lévő maradékainak adta. Az erdélyi jószágok elzálogosításakor Sztropkóra 
felhajtott állatállomány (szarvasmarha és sertés) felét a lánya, másik felét a ménessel együtt Pethő 
Gáspár kapta. Hasonlóan Károlyi Erzsébetnek jutottak Haller Mária szőnyegei is. Arra kérte 
lányát, hogy imádkozzék érte, s „ne gyöngyökbe, hanem a Szent Klára rendjén lévő apácáktól vett 
öltözékbe temessék el.” 
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kiadni, de azt kérte az örökösöktől, hogy vállalják apjuk adósságainak megfizetését 
is. A fivérek a nagyidai kocsmaház mellé egy „tisztességes” istálló és vendégfogadó, 
valamint egy „alkalmatos Serfőző Ház” megépíttetésére is ígéretet tettek.26 

Amikor 1702-ben Lőcsén, a birtokosztály alkalmával elkülönítették a család-
tagoknak jutó birtokrészeket, Csáky Tamásnak „az illyesfalusi residentia” jutott 
Szepes vármegyében, ahol a birtokközponthoz 2166 köböl alá való majorsági föld, 
valamint Krivapolja, Smizsány és Domanóc határában kb. 710 szekér szénát termő 
rét is tartozott.27 

A fennmaradt levéltári források egyértelműen azt igazolják, hogy az erdélyi bir-
tokokkal kapcsolatos elképzelések Csáky Tamás és Károlyi Erzsébet birtoklása idején 
sem változtak. A kisszőllősi birtokrészt már 1702. szeptember 24-én ismét az Apor 
házaspárnak adták, azzal kiegészítve, hogy a Bethlen Ferencnél és Apafy Mihályné-
nál zálogban volt birtokrészeket is „összesen 7600 magyar forintért a birtokot örö-
kössen” nekik adják.28 Hasonlóan döntöttek a méhesi birtokkal kapcsolatban is.29  

Csáky Tamás 1705-ben Mainz környékén halt meg. Fia, Ferenc megkísérelte az 
anyai ágon a családhoz került erdélyi jószágok visszaszerzését. 1755-ben Csáky 
Ferenc plenipotentiáriusának, Dolevitsényinek küldött levél azt igazolja, hogy 

 
26 A Román Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága, Kolozsvár (Arhivele Naţionale, Direc-

ţia Judeţeană Cluj) A branyicskai báró Jósika család hitbizományi levéltára (Fond fideicomissionar 
Jósika), amely az Erdélyi Múzeum Egyesület levéltárából került az állami levéltárba (a továbbiak-
ban Jósika hitb. lt.), No. 629. A szepesi káptalan előtt 1700. Boldogasszony havának (január) 9. 
napján Csáky Zsigmond, István, Imre, Tamás és György mostohaanyjukkal a 13 hónapos Miklós 
nevében is kötötte a megállapodást. Barkóczy Mária a saját adósságai megfizetését ígérte, 
valamint a hatlovas aranyos hintót, a lányok hintaját, az ún. konyha kocsit és „az öregh háznál 
lévő” kárpitokat is kérte tőlük. 

27 Csáky oklevéltár, 1919. 787. Illyésfalvát és Smizsányt egészen, Csütörtökhelyet részben birtokol-
ta. Smizsányban vendégfogadó, Illyésfaluban és Millenbachban malom, Illyésfaluban komlóskert, 
s ugyanott, valamint Smizsányban egy-egy halastó is tartozott az uradalomhoz. Csáky Tamás 
testvéreihez hasonlóan részt vállalt – összesen 8471 forint 21 dénárt – apja adósságából. Uo. 793. 

28 ŠA Prešov, DH, signatura Fa X, No. 31. A Torda vármegyében lévő Kecén, Apor István házánál 
kötött megegyezésnél Csáky Tamás és neje, Károlyi Erzsébet is jelen volt. 

29 Uo. No. 28. Gyulay László és házastársa, Haller Anna ötezer forintért nem csupán a korábban Hal-
ler Máriától zálogban bírt részeket tarthatta meg, hanem ehhez még megszerezte azt a négy job-
bágyházat is, amelyet eddig Haller János birtokolt. A Csáky házaspár egyértelműen a birtokok 
gyarapítására ösztönözte a zálogbirtokosokat, hiszen világosan látta, hogy csak a jelenlévők 
képesek hatékonyan gazdálkodni. Miközben a szokásoknak megfelelően utaltak rá a megállapo-
dásban, hogy a gyarapodást becsű alapján fogják a kiváltáskor megfizetni, hozzátették: ez külö-
nösen a szőlőre vonatkozik, „minthogy pusztás most.” Nem tudni meddig maradhatott a birtok a 
váradi Gyulay családnál, mivel a contractusban is jelezték, hogy Dániel Jánosnak, aki „közelebb 
vér őnagyságoknak, neki el lehet adniuk”. A No. 29. iratban Dániel János az Erdélyi Királyi Tábla 
előtt erősítette meg, hogy az erdélyi Haller részt magához akarja váltani. (1702. szept. 10.) 1703 
januárjában ezer forintért a Közép-Szolnok megyei Szilágyfő-Keresztúron lévő udvarházat és 
bizonyos részbirtokokat (Kinso, Divsad, Ököraszó) a Szilágyszécsen lakó Guthy Farkasnak és 
maradékainak zálogosították el. Ennek a megállapodásnak meghatározó mozzanata, hogy a jelen-
lévő és az elszökött jobbágyokkal együtt „sőt ezeken kívül is akiket tanáltatnak” kapják meg a 
Guthyak a részbirtokot. Uo. No. 32. 
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Kluknóról a Csákyak Haller Gábor közvetítésével kívánták az erdélyi jószágokat 
visszaszerezni.30 

Homonna megszerzéséhez a Drugeth család fiúágának kihalása adott lehetősé-
get. A Thököly Imre által vezetett felkelés idején elhunyt Homonnai Drugeth Zsig-
mond idősebb lánya, Mária Klára vázsonkői Zichy Péter felesége lett, a kisebbik, 
Júlia Terézia erdődi Pálffy Miklóshoz ment hozzá.31 Csáky Ferenc (1699–1764) 
Zichy Annamáriát, Drugeth Zsigmond unokáját vette feleségül, s ezt a rokoni kap-
csolatot igyekezett kihasználni a homonnai birtok megszerzésére. Drugeth Zsig-
mond másik unokája, Zichy Terézia Vandernath Gothard felesége lett, ezért került 
sor 1728-ban birtokmegosztásra Csáky Ferenc felesége, Zichy Annamária és Van-

 
30 ŠA Prešov, DH, signatura Fa X, No. 35. A 18. században a méhesi birtok visszakerült a Haller-

örökösökhöz. Csáky Ferenc 1746-ból fennmaradt levelezése szerint Haller Judit rokona, Rhédey 
Zsigmond akarta ekkor magához váltani, illetve Károlyi Klára is arról írt egy levelében, hogy saját 
részét Haller Gáborra hagyta, vele értekezzen a gróf. Haller Gábor, mint erdélyi plenipotentiárius 
Kolozsvárra kért információkat, ahová Szent Pál napra ígérte magát. Uo. No. 36. 1755. máj. 9-én 
Gödöllőről küldött levele. 

31 Thököly Imre fejedelem 1684. június 18-án küldött pátense szerint „mi magunk ereivel és fényes 
fegyverünkkel Csicsva várát és Homonnát az ellenségtől erővel megvévén, mindnyájokat, úgy az 
nemeseket is, valamint pártosokat és magyar nemzetnek árulójit Isten s világ előtt méltán életek 
fogyásával és jószágok elvesztésével megbüntethetnénk”, de – írta a vármegye vezetésének – 
Zemplén megye érdemei miatt a mérlegelést rájuk bízza. Homonnai Drugeth Zsigmondot azonban, 
aki ellene szegült, és nem akart csatlakozni hozzá, elfogatta, és Kassán kivégeztette. Thököly Imre 
pátense Zemplén vármegye kara s rendeihez. Közli. Ujj István. Történelmi Szemle, 1893. 384. 
Varga J. János a MOL Teleki gyűjteményre hivatkozva (MOL P 1238. 7. doboz) úgy tudja, hogy 
Homonnai Zsigmond ungi főispán, valamint az esztergomi kanonok Bálint, anyjukkal, Esterházy 
Máriával együtt a kényszerből csatlakozottak táborát erősítette. Varga J. János: Esterházy Pál 
nádor és Thököly Imre fejedelem az 1683. évi hadjáratban. In. Gróf Imrich Thököly a jeho 
povstanie. Thököly Imre gróf és felkelése. Ed. Peter Kónya, Prešov, 2009. 192. Thököly a Haller 
rokonság egyik tagját, Haller Józsefet is kivégeztette. Haller János fia, József – aki 1686-ban 
Bécsben azt híresztelte, hogy az erdélyi követek a bécsi miniszterek és tanácsosok megvesztege-
tésére hoztak magukkal jelentős összeget, s ezért haza kellett küldeni – a fejedelemmé választott 
kuruc vezérrel tartott, de az 1691-ben ármánykodása miatt Tirgovistében főbelövette. Thököly 
1690 nyarán tért vissza hadaival Erdélybe, s választották két hónapra fejedelemmé. Haller János 
följegyzései 1685–1687-ről. Közli: Szabó Károly. Történelmi Tár, 1878. 680. Homonnai Drugeth 
György gyermekei közül János korán meghalt, Zsigmond kivégzése után Bálint és Krisztina voltak 
még életben, de 1691-ben mindketten meghaltak. Krisztina háromszor ment férjhez, először 
gimesi Forgách Andráshoz, majd erdődi Pálffy Ferenchez, s annak 1687-ben bekövetkezett halála 
után 1688-ban Bercsényi Miklóshoz. Testvére halála után Krisztina – gyermekei, Simon és Pál 
érdekében – Ungvárt és Szerednyét kapta meg, míg Homonnai Zsigmondné Homonna uradalmát 
tartotta meg. Drugeth Klárának és Zichy Péternek négy gyermeke született (Ferenc, László, 
Annamária és Mária Terézia), akik közül Ferenc papi pályára lépett, László Komárom vármegye 
főispánja lett, a lányok pedig kedvező házasságot kötöttek. Zichy Péter (1674–1726) 1695-ben 
Szabolcs vármegye főispánja lett, I. József tanácsnokká, majd 1707-ben főasztalnokmesterré ne-
vezte ki, 1724-től a hétszemélyes tábla bírája. Homonnai Drugeth Mária Klára az első felesége 
volt, akihez több verset írt (ezeket Toldy Ferenc az Új Magyar Múzeumban, 1851-ben tette közzé). 
Második felesége székesi Bercsényi Zsuzsanna lett. 
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dernáthné, Zichy Terézia között Varannó és Homonna területéről.32 1734-ben már 
olyan megállapodás született Vandernáthné (illetve a képviseletében megjelenő 
Zichy Ferenc püspök) és Csáky Ferenc valamint házastársa között, amely a ho-
monnai kastély és az uradalom harmadát minden jövedelmével és jogával együtt, a 
varannói uradalom harmadát, és a Szabolcs megyei Kisvárdát 12 évre a házaspár-
nak zálogosította el.33  

Csáky Ferenc fia, Imre (1728–1805) tovább folytatta a birtokok megszerzését a 
Zichy rokonságtól. 1778-ban ő és felesége, Engel Rozália 10 ezer forintért úgy  
jutott hozzá a terebesi uradalom Zichy Ferencnek és Teréziának a korábbi osztály 
során jutott részéhez, hogy a zálog alapján azt 32 évig családjával együtt szabadon 
bírhatta.34 

Csáky Imre fia, László (1760–1828) váradi nagyprépost lett, s a 18. század utol-
só évtizedétől igen pontosan és szigorú ellenőrzés mellett irányíthatta a fiúág bir-
tokába 1784-ben végleg visszakerült bihari körösszegi uradalmat.35 Csáky Imre 
unokája (az 1757-ben született fiának, Ferencnek gyermeke) Antal Vince (1784–
1863) szerezte meg a bihari adorjáni uradalmat. Az ő felesége volt az a Csáky  
Petronella, aki Margittán hírneves marhatartást honosított meg. A jelentős gazda-
sági súllyal bíró uradalmaknak birtoklása – amely több évtizedig erdélyi Csáky 
László és utódai használatában volt – közelíti a család két ágának érdeklődését 
egymás iránt.  

 

 
32 ŠA Prešov, DH, signatura A-75. A homonnai és a varannói uradalom harmadának, s a kisvárdai 

birtoknak zálogáért 30 000 forintot fizettek. Kudlóc falu, a Kupony praediumban lévő 1/3 rész is a 
zálog részét képezte. A Csákyaknál ekkor már hagyomány volt a Zichy család lányait venni 
feleségül. Csáky István ugocsai főispán (1669–1712) Zichy Klárát, Csáky János országbíró (1720–
1795) Zichy Josefát vette feleségül. 

33 Csáky Ferenc anyja, Károlyi Erzsébet 1723-ban halt meg. Felesége, Zichy Annamária négy fiút 
(Imre, Tamás, Mihály és István) szült férjének. A Homonna (Humenne, Szlovákia) főutcájának 
végén ma is látogatható impozáns kastélyt a régi vár alapjaira, négyszög alakban építették. Bejárati 
kapuját két kő oroszlán őrzi. A családnak az épületben hatalmas (8000 kötetet tartalmazó) 
könyvtára, fegyver- és régiséggyűjteménye volt, s itt tartották a levéltárat is. A kastélyhoz két kert 
tartozott, az egyik egy épségben megtartott francia kert, benne nyári színházzal. A legutóbbi 
irodalom Homonnáról Kónya Péter: Arisztokrácia a felső-zempléni városokban a 18−19. 
században. In. Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Szerkesztette Papp Klára és Püski Levente, 
Debrecen, 2009. 99−113. 

34 ŠA Prešov, DH, signatura fa 15. No. 7. 1778. május 11-én kelt megállapodás Zichy Terézia szinai 
kastélyában. 

35 MOL P. 75. Fasc. 1.LA. No. 5. 1793. október 8-án a kluknói kastélyban Csáky Nepomuki János, 
mint a familia directora által vezetett családülésen a bihari birtokot Csáky László nagyváradi 
kanonok irányítására bízták. 



PAPP KLÁRA 

 

182

 

A 
C

sá
ky

ak
 le

sz
ár

m
az

ás
i t

áb
lá

ja
 

A 
m

ag
ya

ro
rs

zá
gi

 á
g 

 



CSÁKY TAMÁS ÉS LESZÁRMAZOTTAI, A HOMONNAI URADALOM MEGSZERZÉSE 

 

183 

Csáky Zsigmond tárnokmester utódai közül Csáky Antal és gyermekei kerültek a 
fiúág tagjai közül a legközelebb az erdélyi rokonsághoz és a birtokokhoz. Miután 
az erdélyi ág fiágon kihalt, s a magyarországi Csákyak pereskedni kezdtek a birto-
kok megszerzéséért, Csáky Zsigmond egykori kolozsi főispán lánya, Csáky Kata 
volt a kezdeményezője egy házassági tervnek, amely a két ágat egyrészt egye-
síthette, másrészt a az utódok révén lehetővé tehette a birtoklást is. Csáky Antal fia, 
János ennek a tervnek részeként lett Csáky Kata lányának, Bethlen Rozáliának a 
férje, s 1778-tól Kolozs vármegye főispánja.36 A házasságból született fiú, József 
lett az erdélyi birtokok egy részének örököse, s vitte tovább a Csáky nevet Er-
délyben, a házaspár válása miatt azonban a magyarországi ág nem válhatott a koc-
kázatos elképzelés igazi haszonélvezőjévé. Csáky Antal abaúji főispán másik fia, 
Antal viszont – különösen a rokoni kapcsolatok megszakadása után – egyik 
irányítója lett az erdélyi Csákyakkal szembeni birtokpereknek.37 
 
 

 
36 Az erdélyi Csákyakról bővebben lásd. Papp Klára: Az erdélyi Csákyak birtokviszonyai és családi 

stratégiája. In. Arisztokrata életpályák és életviszonyok. i. m. 57−81. 
37 MOL P. 75. Fasc. 1.LA. No. 25. 1803-ban pl. a bihari Kővág birtokáért Haller Jánosné Nemes 

Zsuzsánna, Jósika Imréné Bornemissza Annamária és Wass Sámuelné Bethlen Rozália (előzőleg 
Csáky Jánosné) ellen. 1813-ban Váradolasziban Kővágot 31 00 Rft-ért az alperes leányágnál 
hagyták. 
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JEAN-BAPTISTE MOHEAU  
FRANCIAORSZÁG NÉPESSÉGVISZONYAIRÓL* 

 

 
 

A 19. század neves demográfia történésze, É. Levasseur Jean-Baptiste Moheau-t 
(1745–1794) a francia demográfia tudomány egyik megalapítójának és legjelentő-
sebb képviselőjének tekintette.1 Ugyanakkor sokáig rejtélyes alakjának is vélték. A 
19. században kreált személynek hitték, mint a La Rochelle-i adókerület intendánsi 
titkárának, nem találták meg a nevét az archívumban, s a lexikonok sem tettek róla 
említést.2 Az A. S. monogrammal megjelent rövid kommentár szerint  a Moheau 
név rendkívül szokatlan, s valószínű, hogy az intendáns Montyon báró kreálta, 
vagyis álnév, amelyet műve elé írt.3 

Ma már egyértelműen bizonyított, hogy létező személyiség volt. Jómódú párizsi 
családban született, apja az Orléans-i hercegi ház tisztviselője volt, anyja kereskedő-
családból származott. Hivatalnok lett, de a népességkutatás érdekelte. 1779-ben egy 
párizsi ügyvéd lányát vette feleségül. 1789-ben a forradalom oldalára állt, hadbiztos 
lett, 1794 januárjában azonban guillotine végzett vele.4 Talány maradt viszont nap-
jainkig, hogy ő, vagy Auget de Montyon intendáns, vagy mindketten szerzői a híres 
Kutatások és vizsgálódások Franciaország népességéről című műnek. Jean-Baptiste-
Antoine Auget de Montyon (1733–1820) báró művelt filantróp, a tudományokat 
pártoló gazdag hivatalnok volt, aki szintén folytatott demográfiai kutatásokat. Több 
mű szerzője volt, de nevét ritkán tüntette fel. Titkárában egy képzett szakemberre 
lelt, aki hasznos kutatási módszereket tudott alkalmazni.5 Érdeklődés és 

 
*  A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogatta. A 

projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

1  Émil Levasseur: La population française. Histoire de la population avant 1789 et démographie de 
la France. T. 1, Paris, 1889. 58. 

2  René Gonnard: Notice. In. Moheau: Recherches et considérations sur la population de la France, 
1778. Publié avec introduction et table analitique par René Gonnard, Paris, 1912. VI. 

3  A. S.: Commentaires. Population, 1958. Vol. 13, No 2. 282. 
4  René Le Mée: Jean-Baptiste Moheau (1745–1794) et les Recherches...un auteur énigmatique ou 

mythique? In. M. Moheau: Recherches et considérations sur la population de la France (1778). 
Réedition, annotée par Éric Vilquin, Paris, 1994. 314–315. 

5  Éric Brian: La science administrative du baron de Montyon. In. Moheau 1994. 367 és 378. 
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felkészültség alapján tehát Moheau és Montyon is alkalmas volt a Kutatások... 
megírására. 

A szerző(k) iránti kétségek már a könyv megírását követően felmerültek. A mű az 
1770-es évek elejétől íródott és 1776-ban készült el. Ekkor Cadet de Saineville királyi 
cenzorhoz került, hogy engedélyezze a megjelentetését. A művet Moheau adta le, de a 
cenzor úgy vélte, hogy a tényleges szerző Montyon volt, vagy legalább is ő szolgáltatta 
az anyagot Moheau-nak. Montyon, Moheau halála után a saját munkájának tekintette 
a Kutatásokat, de azzal a fenntartással, hogy az írást a titkárára bízta.6 L. Chevalier az 
angol Paul-E. Vincent-ra hivatkozik, aki egy Montyon levelet idéz, amelyben a volt 
intendáns megemlíti, hogy 1777-ben kiadatott egy, Franciaország népességviszonyai-
ról írott könyvet (1777 decemberében jelent meg, de 1778-as dátummal) titkára neve 
alatt.7 Moheau az olvasóhoz írott bevezetőjében egyértelműen a sajátjának tekintette 
a művet, de utalt rá, hogy kapott inspirációt, hogy kitől, azt nem említette.8 

É. Levasseur megalapozatlannak tartotta Montyon szerzőségének felvetését.9 A 
Kutatásokat másodszor kiadató R. Gonnard szintén Moheau-nak tulajdonította, de 
a források összegyűjtésében nem zárta ki Montyon részvételét.10 Ezzel szemben L. 
Chevalier a Kutatások és Montyon írásai között sok rokonságot vélt felfedezni, 
különösen a második könyvet (kötetet) illetően. Valószínűnek tartotta, hogy az első 
könyv táblázatai is Montyontól származtak, de Moheau közreműködött az össze-
állításukban.11 Még határozottabban Montyonnak tulajdonította a könyvet Ed. Es-
monin, arra hivatkozva, hogy az intendáns az 1770-es évektől demográfiai kérdé-
sekkel is foglalkozott. Leveleiben szakszerűen nyilvánított véleményt, és része volt 
abban a kezdeményezésben, amelynek hatására Terray abbé, pénzügyi főellenőr 
1772-ben elrendelte a születések, a házasságkötések és a halálozások összeírását. 
Munkatárs nélkül is képes volt megírni a Kutatásokat. Számára csupán az maradt 
rejtély, hogy miért Moheau neve alatt jelentette meg.12 

Az újabb vélekedések sem egyöntetűek. R. Le Mée egyértelműen Moheau-t 
tekinti szerzőnek, akit Expilly abbé és L. Messance művei megjelenésének hatására 
az 1760-as évek közepétől foglalkoztatták a demográfiai viszonyok. Valószínűleg 
részt vett az auvergne-i Aunis vidékének népességfelmérésében és a tours-i adóke-
rület népességtáblázatainak elkészítésében. Montyon keveset tartózkodott La 
Rochelle-i adókerületében, többnyire Párizsban időzött. Ilyenkor az intendáns ne-
vében az első almegbízott, Moheau igazgatta az adókerületet. Tehát nem egyszerű 
titkár, „íródeák” volt. Montyon 1775-ben megvált intendánsi tisztségétől, mert ál-

 
 6  Le Mée 1994. 313. 
 7  Louis Chevalier: Préface à Moheau. Population, 1948. Vol. 3, No 2. 224. 
 8  M. Moheau: Recherches et considérations sur la population de la France. Paris, 1778. V–VI. 
 9  Levasseur T. 1, 1889. 58. 
10  Gonnard 1912. X–XI. 
11  Chevalier 1948. 231–232. 
12  Edmond Esmonin: Montyon, véritable auteur des „Recherches et considérations sur la population” 

de Moheau. Population, 1958. Vol. 13,  No 2. 275–280. 
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lamtanácsos lett, és semmilyen nyoma sincs annak, hogy továbbra is demográfiai 
kutatásokat végzett volna. Csupán néhány népességstatisztikai táblázat maradt fenn 
tőle, amelyeknek az adatai nem egyeznek Moheau számaival. 1775-ben Moheau is 
Párizsba költözött, ahol anyagot gyűjtött. Feltételezhető, hogy a pénzügyi főellenőr 
felügyelete alatt működő statisztikai iroda vezetésében s részt vett.13 

E. Brian Montyon írásain szövegvizsgálatot végzett és arra az eredményre ju-
tott, hogy valószínűleg a Kutatások... két szerző műve. Az első könyv nagy részét 
Moheau írta, míg az első könyv elemző részei és a második könyv Montyon 
tollából származott.14  A talány tehát ma sem megoldott, amely a mű értékét termé-
szetesen nem csorbítja. 

1801-ig Franciaországban nem tartottak általános és teljes népszámlálást. A 
1760-as évekig a népesség valós megbecsülésére sem történt, csak néhány kísérlet. 
Ezeket azonban még a művelt közvélemény is csak részlegesen ismerte. Ideológiai-
politikai megfontolások mellett ez az ismerethiány volt az éltetője az ún. elnéptele-
nedés elméletnek, amelyet a felvilágosodás gondolkodói közül is többen vallottak. 
Egyik legjelentősebb életre keltője Montesquieu volt.15  

Montesquieu a populacionisztika híve volt, ahogy sok más 18. századi filozófus, 
közgazdász és demográfus (Expilly, Messance, Moheau stb.) is: minél nagyobb 
egy ország népessége, annál gazdagabb. Ezért a népességet „mesterséges” eszkö-
zökkel is növelni kell.16 Vallotta azt a nézetet, mely szerint a népesség az ókor óta 
hanyatlik. A Perzsa levelekben kifejtette, hogy Franciaország népessége is folyto-
nosan csökken. Okát az erkölcsök romlásában és a kormányzásban látta. „A kor-
mányzás szelídsége csodálatosan hozzájárul a faj szaporodásához.”17 Ezek szerint 
Franciaország kormányzása nem volt szelíd. A Perzsa leveleket egy pamfletnek 
szánta az önkényuralommal szemben. A törvények szelleméről című művében is 
visszatért az elnéptelenedés kérdéséhez: Franciaország földje 50 millió embert is el 
tudna tartani, de csak 14 millió fő lakja a királyságot. A folytonos csökkenés he-
lyett itt a ciklikus csökkenés elvét vallotta, okát pedig a rossz kormányzásból ere-
deztette. Az országnak népszaporodást előmozdító törvényekre van szüksége.18 

A fiziokratáknál az elnéptelenedés mítosza ideológiai megfontolásból táplál-
kozott: az ország népessége csak fogyhat, mert rossz a kormányzása és elmaradott 
a mezőgazdasága. A fiziokraták „atyja,” Fr. Quesnay úgy becsülte, hogy 1650-ben 
még 24, 1701-ben a háborúk és az éhínség miatt 19, 1750-ben pedig csupán 16 
 
13  Le Mée 1994. 335–357. 
14  Éric Brian: Moyen de connaître les plumes. Étude léxicométrique. In. Moheau 1994. 393. 
15  Jacques Dupâquier–Bernard Lepetit: Le peuplement. In. Histoire de la population française. T. 2, 

De la renaissance à 1789. Dirigée par Jacques Dupâquier, Paris, 1995. 57. 
16  Antonin Puvilland: Les doctrines de la population en France au XVIIIe siècle, de 1695 à 1776. 

Lyon, 1912. 61. 
17  (Charles-Louis de Sécondat, baron de la Brède et de) Montesquieu: Perzsa levelek. Ford.: Obrók 

Attila. Bp., 1948. 202–205. 
18  (Charles-Louis de Sécondat, baron de la Brède et de) Montesquieu: A törvények szelleméről. Ford.: 

Csécsi Imre, Sebestyén Pál. Utószó: Hahner Péter. Bp., 2000. 628–629. 
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millió volt a monarchia népessége.19 A szintén fiziokrata Mirabeau márki Az em-
berek barátja... című könyve igen népszerű volt az 1750–60-as években. A márki 
úgy vélte, hogy IX. Károly uralkodása alatt 19 millió fő lakta a monarchiát, amely 
létszám XIV. Lajos idején 15 millióra csökkent, s a 18. század közepén sem volt 
több. Mindezt a mezőgazdaság hanyatlása okozta. Mirabeau szerint fel kell len-
díteni a mezőgazdaságot, s akkor a népesség is növekedni fog.20 

A fentieken kívül sok más szerzőt is említhetnénk, aki hasonló véleményt for-
mált az elnéptelenedésről. Voltaire azonban kiemelendő, mert feladta a népszerű 
eszményt. Levelező partnerei között volt a 18. század második felének legnevesebb 
statisztikusa, Jean-Baptiste-François de La Michodière intendáns, majd államtaná-
csos, aki az 1750-es évek elejétől foglalkozott a népességszám vizsgálatával. 
Sikerült meggyőznie Voltaire-t, hogy az elnéptelenedés gondolata tévhit, a 
monarchia lélekszáma növekszik.21 1756-ban Voltaire már a népesség növekedését 
taglalta, 20 millióra becsülve a lélekszámot.22 

A népességszám alakulásának megítélésében az 1760-as évek közepétől követ-
kezett a nagy változás. Ekkorra alakult ki angol hatásra a francia politikai aritme-
tika (statisztika tan).23 Egyrészt megszülettek azok a módszerek, amelyek lehetővé 
tették a népesség mennyiségi és minőségi vizsgálatát, másrészt felerősödött a 
társadalom minél jobb megismerésének a gondolata. Maga az állam is törekedett 
megtudni alattvalóinak a lehető legpontosabb számát.24 

Az állam az adó kivetéséhez a 17. század második felétől rendszeresen végez-
tetett tűzhely-összeírásokat, amelyekből szorzószám alkalmazásával becsülni lehe-
tett a lélekszámot. XIV. Lajos híres hadmérnöke, Vauban marsall a tűzhelyek szá-
mát 4,5-del szorozta be, hogy megkapja az össznépességet, vagyis átlagban egy 
tűzhelyre 4,5 főt számolt.25 A 1740-es évekig ez a módszer volt a leggyakoribb, 
mert ehhez rendelkezésre álltak a felmérések. Ugyanakkor sok kritika érte, mivel a 
tűzhelyek összeírása hiányos volt: nem vették számba a kiváltságos rendeket és te-
lepüléseket, az adót fizetni képtelen szegényeket stb. A Kutatások... szerzője ezen 
kívül a népességszám megismerésének még hat módszerét ismerte: az egyházköz-
ségek vagy a házak vagy a családok számának szorzatát átlagos lélekszámukkal; a 

 
19  Philippe Bourcier de Carbon: Les Recherches et considérations... et les controverses démogra-

phiques et économiques de l’époque. In. Moheau 1994. 435. 
20  (Victor de Riquetti, marquis de) Mirabeau: L’Ami des hommes, ou traité de la population. 

(Avignon, 1756), Nouvelle édition corrigée, Avignon, 1762. 95. 
21  Hervé Hasquin: Le débat sur la dépopulation dans l’Europe des Lumières. In. Moheau 1994. 418. 
22  Jean-Marc Rohrbasser: Les „Recherches et Cosidérations sur la population de la France”: 

arithmétique politique et démographie. In. Arithmétique politique dans la France du XVIIIe siècle. 
Sous la direction de Thierry Martin, Paris, 2003. 322. 

23  Eric Brian: L’âge d’or de l’Arithmétique politique française. Population, 1994. Vol. 49, No 4. 
1099. 

24  Chevalier 1948. 211. 
25  (Sébastien Le Prestre de) Vauban: Projet d’une dixme royal. (1707) Publiés d’après l’édition 

originale et les manuscrits. Avec une introduction et des notes par É. Coornaert. Paris, 1933. 282. 
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születések vagy a házasságkötések vagy a halálozások számának szorzatát a rájuk 
eső népességszámmal. Moheau mindegyik módszernek számba vette az előnyeit és 
a hátrányait, és arra a megállapításra jutott, hogy a születésekre számított szorzó-
szám a legmegbízhatóbb, de a halálozások és a házasságkötések alapul vétele is 
elfogadható, mivel mindhárom mutatót kötelesek voltak az egyházközségek re-
gisztrálni.26 A születések és a halálozások nyilvántartását I. Ferenc 1539-es, a há-
zasságkötésekét III. Henrik 1579-es rendelete írta elő az egyházközségeknek. XIV. 
Lajos 1667-ben elrendelte, hogy a nyilvántartást két példányban vezessék az egy-
házközségek.27 

A születésekre számított szorzószám alkalmazása nem Moheau ötlete volt. Va-
lószínűleg a német filozófus matematikustól, Leibniztől származott, 1700-ból. 
Franciaországban először Saint-Pierre abbé alkalmazta 1733-ban, Párizs népessé-
gének kiszámításhoz.28 1740-ben Daniel Trudaine, auvergne-i intendáns, majd 35 
évig kereskedelmi és útügyi intendáns azt javasolta az adókerületek intendánsai-
nak, hogy két különböző időpontra vonatkozóan a születésekre, a halálozásokra és 
a házasságkötésekre alkalmazott szorzószámokkal végeztessenek népességszámítá-
sokat. Trudaine több auvergne-i település népességszámát ezzel a módszerrel álla-
pította meg, két különböző időpont között, bizonyítva a népesség növekedését.29 

Trudaine nagy tekintélynek örvendett a központi kormányzatban, ezért minden 
központi felmérést és összeírást felhasználhatott. Ezt igénybe is vette Expilly abbé 
számára, aki az 1760-as évek elejétől geográfiai szótár írásába fogott, amelyben 
külön részt szentelt a népességnek. A tudós abbé az egyházközségek regisztereit 
dolgoztatta fel tíz éves átlagokat számolva két periódusra (1690–1701 és 1752–
1763) vonatkozóan. A két periódus között a királyság népessége 19 millióról 22 
millióra nőtt.30 

Trudaine kezdeményezését La Michodière karolta fel, aki intendánsként három 
adókerületből (Auvergne, Lyon, Rouen) gyűjtette össze a születés, a halálozás és a 
házasságkötés adatait az 1690-es évektől az 1760-as évekig. Az összegyűjtött és 
rendszerezett anyagot legfőbb munkatársa, intendánsi titkára, Louis Messance 
dolgozta fel, elkészítve az egyik legelső demográfiai értekezést.31 

 Messance az éves születéseket tíz éves átlagok alapján számolta, amelyeket – 1 
születésre 25 főt számolva – 25-tel szorzott be. A számításból kiderült, hogy a 
három adókerület népessége 1690–99 és 1747–56 között 13%-kal növekedett. Az 

 
26  Moheau 1778. 27–56. 
27  Levasseur T. 1, 1889. 249. 
28  Guy Cabourdin–Jacques Dupâquier: Les sources et les institutions. In. Dupâquier T. 2, 1995. 40. 
29  Le Mée 1994. 329. 
30  (Jean-Joseph d’) Expilly, abbé: Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et 

de France. 6 vol., Paris,1762–1770., Edmond Esmonin: L’Abbé Expilly et ses travaux de statis-
tique. Revue d’Histoire moderne et contemporaine, t. IV, octobre–décembre 1957. 264–273. 

31  Bernard Bru: De La Michodière à Moheau: l’évaluation de la population par naissance. In. Mo-
heau 1994. 499–501. 
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auvergne-i adókerület népessége 21,3%-kal, a lyonié 14%-kal nőtt, a roueni adóke-
rület népessége viszont 7,3%-kal csökkent. Az össznépességre is készített becslést, 
de nem a születések alapján, mivel az egész országra vonatkozóan nem álltak 
rendelkezésére a regiszterek. Az általa feldolgozott tartományokban és városokban 
egy egyházközséghez átlagban 600 fő tartozott. A királyságban 39 894 egyházköz-
séget írtak össze. Ez alapján 23 909 400 főt kapott.32 

A statisztikai kezdeményezések a központi kormányzatra is hatással voltak. 1772-
ben Terray abbé pénzügyi főellenőr elrendelte az intendánsoknak, hogy 1770-től 
visszamenően ezután minden esztendőben gyűjtessék össze minden egyházközség-
ben a keresztelések, a házasságkötések és a halálozások adatait. A szorzószám meg-
állapításához 1774-ben utasította az intendánsokat, hogy minden almegbízotti körzet 
székhelyén és három környező faluban végeztessenek teljes körű népszámlálást. Az 
anyaggyűjtést – kisebb megszakításokkal – 1789-ig folytatták. Eredményeként ha-
talmas forrásbázis halmozódott fel, amelyet ugyan a forradalomig nem lehetett 
nyilvánosan kutatni, de a szakírók hozzáférhettek, többek között Moheau is felhasz-
nálta. Napjaink demográfia történészeinek is az egyik legfontosabb forrása.33 

A Párizsba került összeírásokat 1784 és 1791 között La Michodière rendsze-
rezte, összekombinálva az ország településeiről készített Cassini-féle térképekkel. 
A rendezett anyag egy részét – az 1781–1782–1783-as esztendőkre vonatkozóan – 
a királyi tudományos akadémia Essai pour connaitre la population du Royaume 
(Kísérlet a királyság népességének megismeréséhez, 1786) címen, Dionis du 
Séjour, Condorcet és Laplace neve alatt megjelentette. Az anyag tényleges szer-
kesztője La Michodière volt, ezért La Michodière-összeírásnak nevezték. La Mi-
chodière a születések számát 26-tal szorozta, s így kerekítve 25 millió fős népes-
séget kapott az 1781–1783 közötti évekre.34 

Moheau Expilly abbé és L. Messance műveinek hatására fogott munkájába, 
Messance nevét a bevezetőjében meg is említette. Több adatot, táblázatot és mód-
szert vett át tőlük. Ismerte A. Déparcieux művét az emberi élettartamról, felhasz-
nálva módszerét,35 valószínűleg forgatta Chastellux márki könyvét,36 aki szintén 
végzett számításokat Franciaország népességéről. Használta Buffon híres művét a 
természet történetéről, amelynek III. és IV. kötetében a természet és a népesség 
kapcsolatról olvashatott.37 Nagy hatással volt rá R. Cantillon, aki többek között azt 
 
32  (Louis) M. Messance: Recherches sur la population des généralités d’Auvergne, de Lyon, de 

Rouen et de quelques  provinces et villes du Royaume. Paris, 1766. 21, 35, 101 és 275. 
33  Chevalier 1948. 212. 
34  Éric Brian: Nouvel essai pour connaître la population du royaume. Histoire des sciences, calcul 

des probabilités et population de la France vers 1780. Annales de Démographie historque, 2001. 
No 2. 175–176. 

35  Antoine Déparcieux: Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine. Paris, 1746 
36  (François-Jean) Marquis de Chastellux: De la félicité publique ou considérations sur le sort des 

hommes dans la différents époque de l’histoire. Paris, 1776. 
37  (Georges-Louis Leclerc) Comte de Buffon: Histoire naturelle, générale et particulière. Nouvelle 

éd., 13 vol, Paris, 1769–1770. 
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vizsgálta, hogy az anyagi helyzet miként változtatja a társadalom demográfiai vi-
selkedését.38 Ezeken kívül más művekből is meríthetett, a hatástörténetet azonban 
nehéz feltárni, mivel a korban a tudományos értekezések sem nagyon tüntették fel 
a hivatkozásokat.39 

A Kutatások... első könyve a népesség állapotát veszi szemügyre. A bevezetés 
és a módszertani fejezet után a szerző arról elmélkedik, hogy milyen nagy értéke 
van a népességnek az állam számára. A populacionisztika híveként fogalmazza 
meg, hogy „minden gazdagság forrása az ember.”40 A népességkutatás ezt a forrást 
tárja fel. Nem mindegy, hogy fogy vagy növekszik a népesség, hogyan oszlik meg 
a tartományok között, s milyenek a viszonyai (születés, halálozás, termékenység stb.).  

A népességszám megismeréséhez számba veszi a szükséges kutatási eszközö-
ket. A korban már felmerült, hogy a legpontosabb eszköz az országos népszámlálás 
lenne. Moheau szerint azonban nem lehet egy időben, egyszerre az egész or-
szágban végrehajtani. Ha elnyúlik időben, nem a valós létszámot kapjuk. Ezért a 
szorzószám alkalmazását tekinti a legmegfelelőbbnek. Itt elemzi azt a hét módszert 
(eszközt), amely számba jöhet, s amelyről már említést tettünk. Arra is hivat-
koztunk, hogy a születésekre jutó szorzószámot tekintette a legjobb eszköznek, 
mert ez a legkiegyensúlyozottabb demográfiai jelenség. Elismeri azonban, hogy 
sok torzító elem lehetséges, mint a ki-és bevándorlás, a belső és a szezonális 
migráció. A születések száma is ingadozik évről évre, ezért a tíz vagy öt éves át-
lagok számítását alkalmazza, Expillyhez és Messance-hoz hasonlóan.41 

A szorzószám megállapítását tekintette a legnagyobb buktatónak. Csak részle-
ges népszámlálásokkal és reprezentatív felmérésekkel lehetséges megközelítőlege-
sen pontos szorzószámokat kialakítani. Az 1771–1775 közötti öt év átlaga alapján 
megállapította, hogy a születések és a népesség aránya településenként ingadozik, 
mert a termékenység is ezt teszi. A szegény tartományokban alacsonyabb az át-
lagéletkor, ezért kisebb a szorzószám, vagyis egy születésre kevesebb népesség jut, 
mint a gazdag tartományokban. A falvakban és a kisvárosokban alacsonyabb, a 
nagyvárosokban magasabb a szorzószám. A nagyvárosokban magas az ideiglenes 
lakók és a házasságon kívül élők száma. Sok az egyházi személy (pap, szerzetes), a 
kórház, kollégium, egyetem, és nagy a cselédség létszáma is. Vidéken és városon, 
szegény és gazdag tartományban akár 23–33 között is ingadozhat a szorzószám. Az 
egész királyságra vonatkozóan 25,5-es átlagot számolt.42 

A házasságkötésekre eső népesség még jobban ingadozott: tartományi minta-
vételek, alapján egy házasságra 114, Párizsban viszont 160 fő jutott, országos 
átlagnak 113,8 főt vett. A halálozásokra eső népesség kiszámítása kapcsán már 
Moheau is felismerte, hogy a városokban magasabb a halandóság és alacsonyabb a 
 
38  Richard Cantillon:  Essai sur la nature du commerce en générale. Londres, 1755. 
39  Éric Vilquin: Quelques sources d’inspiration de Moheau. In. Moheau 1994. 14–19.  
40  Moheau 1778. 12. 
41  Moheau 1778. 34. 
42  Moheau 1778. 33–43. 
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születés, mint vidéken, vagyis a városi népesség gyarapodását a bevándorlás bizto-
sítja. Egy elhalálozásra átlagban 30 főt becsült.43 A szerző korában még nem szá-
mítottak ezreléket, de világos volt számára, hogy az ország népessége növekedik, 
hisz a születés 25,5-es (39,2‰) szorzószámához 30-as (33,3‰) halálozási szám 
tartozik (vagyis 5,9‰-es a természetes szaporodás), amelyet a ki-és a bevándorlás, 
jelentéktelen volta miatt nem befolyásolt. 

Ezután következetett az össznépesség kiszámítása. A Terray abbé által begyűj-
tetett regiszterek alapján 1771–1775 között Franciaországban évi átlagban 928 918 
születés, 192 180 házasságkötés és 793 931 elhalálozás történt. A születés alapján 
23 687 409, a halálozás alapján 23 817 930 fő volt az ország népessége.44 Moheau 
tehát Messance-hoz képest valamelyest kevesebb népességet számolt. A 19. század 
végi francia demográfia történeti irodalom becslése szerint 1770-ben 24, 1789-ben 
26 millió volt a királyság népessége.45 Az 1950-es évek elejétől nagyszabású for-
rásfeldolgozás kezdődött és új számításokba fogtak. J. Bourgeois-Pichat a korrigált 
(megemelt) születések számát 26-tal szorozva a korábbihoz képest nagyobb lélek-
számú népességet becsült: 1776: 25 612 000, 1781: 26 098 000, 1786: 26 596 000, 
1791: 27 022 000.46 

L. Henry és Y. Blayo az 1970-es évek elején újabb népességrekonstrukcióba 
kezdtek, melynek során feltárták, hogy hány egyházközség regisztrációja hiányzott 
a 18. század közepétől begyűjtött anyagból és milyen pontatlanságok történtek a 
születések és a halálozások nyilvántartásakor. A születések helyett csak a keresz-
telések számát ismerjük, a keresztelő előtt elhunytakat nem tartották nyilván. A 
protestáns és zsidó felekezetűek születését sem nagyon regisztrálták. Egyáltalán 
nem tartották nyilván a ki- és bevándorlókat és a belső migrációt sem. A halálo-
zások regisztrálása még hiányosabb volt. Sok tartományban nem volt szokás az 
első áldozás előtt elhunyt gyermekeket feljegyezni, s a hadseregben történt halá-
lozások egy része sem volt dokumentálva.47 

A következtetés egyértelmű volt a szerzők részéről: a születéseket és a halálozá-
sokat jelentősen alulregisztrálták, vagyis az ország népessége nagyobb volt, mint 
ahogy eddig gondolták. Az új becslés szerint (szintén öt éves átlagok alapján) 
1740–1744-ben 24 614 000, 1755–1759-ben 25 717 000, 1770–1774-ben (amikor 
Moheau becslése készült) 26 981 000, 1790–1794-ben 28 109 000 fő volt a király-
ság népessége.48 Ezek alapján Moheau és a többi 18. századi demográfus jelentősen 

 
43  Moheau 1778. 52–56. 
44  Moheau 1778. 66. 
45  Levasseur T. 1, 1889. 288. 
46  Jean Bourgeois-Pichat: Evolution générale de la population française depuis le XVIIe siècle. 

Population, 1951. Vol. 6, No 4. 644., Jean Boureois-Pichat: Note sur l’évolution générale de la 
population française depuis le XVIIIe siècle. Population, 1952. Vol. 7, No 2. 320. 

47  Louis Henry–Yves Blayo: La population de la France de 1740 à 1860. Population, 1975. Vol. 30, 
No 1. 82–85. 

48  Henry–Blayo 1975. 93. 
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alulbecsülte a népességszámot. A legtöbb összefoglaló mű napjainkig L. Henry és 
Y. Blayo számításait fogadja el, többek között J. Dupâquier szerkesztette demográ-
fiatörténet is.49 Vannak azonban eltérő vélemények is. É. Brian túlbecsültnek tartja 
Henry és Blayo számait. Saját korrekciója szerint az 1780-as évek átlagában Fran-
ciaország népessége 24 526 000 fő volt, de 4,35%-os bizonytalansági aránnyal, 
vagyis 1 067 000 fővel lehetett több és kevesebb is.50 

Moheau-t nem véletlenül tekintették a demográfia egyik megalapítójának. 
Kiválóan ismert fel és bizonyított egy sor demográfiai jellegzetességet, folyamatot. 
Megállapította, hogy ugyan több fiú születik, mint lány, a népességben mégis több 
a nő, mint a férfi, kb. 1/32-del (3,1%), vagyis a férfiak halandósága magasabb, 
mint a nőké. A népesség leghasznosabb csoportjának a házasságban élőket tekin-
tette, mert ez biztosítja a népesség reprodukcióját. A 18 éven felüli korosztá-
lyokban magasnak, 1/6-nak (16,66%) tartotta a nőtlenek és hajadonok arányát, 
amely városon nagyobb, mint vidéken.51 

A Kutatások... külön taglalja a városi népesség, az egyháziak és a nemesség de-
mográfiai jellemzőit. Elsőként állított népességhatárt a város és falu között: a városi 
lét feltételez egy minimális népességet, amely már lehetővé teszi a városra jellemző 
tevékenységek gyakorlását. Ezt a minimális létszámot 2500 főben szabta meg.52 A 
városi népesség arányát viszont jócskán túlbecsülte Moheau. Úgy vélte, hogy a né-
pesség 1/3–1/4-e él városban. Párizs népességét 670 ezernek számolta, túl nagy szor-
zószámot (35) használva, mert rendkívül magasnak vélte a házasságon kívül élőket. 
Napjaink történeti irodalma az 1770-es évekre vonatkozóan 20,5%-ra becsüli a váro-
si népesség arányát.53 B. Lepetit szerint Párizsnak 1780-ban 604 ezer lakosa volt.54 

Az egyháziak és a nemesség lélekszámát egyaránt csökkenőnek tekintette, reá-
lisan látva a folyamatot. A nemesség fogyását három okra vezette vissza: egyrészt 
a férfiak jó része veszélyes foglalkozást (katonáskodás) űz, így magas a halandósá-
guk, másrészt a nemes kisasszonyok közül az átlaghoz képest többen vonulnak 
kolostorba, harmadrészt a kisebb fiútestvéreknél alacsony a házasodás aránya.55 

Szintén Moheau volt az első demográfus, aki elkülönítette a születést és a ter-
mékenységet. Az utóbbit úgy nyerte, hogy a születések számát elosztotta a házas-
ságkötések számával. A termékenység számításához azonban használta az összes 
nő (általános termékenység) és a házas nők (legitim termékenység) létszámát is.56 

 
49  Dupâquier–Lepetit 1995. 61. 
50  Brian 2001. 207. 
51  Moheau 1778. 74–84. 
52  Moheau 1778. 98–99. 
53  Bernard Lepetit: La population urbaine. In. Dupâquier 1995. 86–87. 
54  Bernard Lepetit: Les villes dans la France moderne (1740–1840). Paris, 1988. Annex 2. 
55  Moheau 1778. 108. 
56  Cem L. Behar: Moheau et l’analyse de la fécondité et de la mortalité. In. Moheau 1994. 462–464. 
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Ezek szerint tizenhárom nőből egy szül évente és kilenc házas nőből kettő. Öt házas-
ságból átlagban huszonnégy gyermek születik, azaz egy családra 4,8 gyermek jut.57 

Moheau ismerte fel és támasztotta alá számokkal, hogy a halandóság rendje 
eltér az egyes társadalmi csoportoknál. A halandóságot természeti és társadalmi 
körülmények szabályozzák, de az utóbbiaknak tulajdonít nagyobb szerepet. A 
szegénységet (elégtelen táplálkozás) tekinti a magas halandóság legfontosabb oká-
nak. Az alsó társadalmi rétegeknél több gyermek születik, de kevesebb nő fel, mert 
a szegénység miatt magas a csecsemőhalandóság.58 

Az I. könyv utolsó fejezetének címe egy kérdés: „Nő vagy csökken Franciaor-
szág népessége?” A szerző válasza egyértelműen igen, mert szerinte minden de-
mográfiai mutató ezt igazolja. A királyságban 1/7-del (14,3%) magasabb a születé-
sek száma, mint a halálozásoké. Nevük említése nélkül Expilly és Messance 
számításait használta fel, akik hat adókerületet (Alençon, Auch et Pau, Burgundia, 
Lyon, Riom, Rouen) vizsgáltak mintavételek alapján és bizonyították, hogy 1690–
1699 és 1748–1757 között a születések száma 13,1%-kal nőtt. Saját számításai 
szerint Párizs népessége 1749–1755, 1763–1765 átlaga és 1766–1775 átlaga között 
4,3%-kal növekedett.59 

A II. könyvben a szerző (Montyon vagy Moheau?) a népességváltozás okairól 
értekezik. A könyv egy moralista műve, aki szerint a népességnövekedést vagy csök-
kenést nem csupán politikai és gazdasági feltételek, hanem az erkölcsi viszonyok is 
befolyásolják.60 A kormányzást illetően Montesquieu híve: a népesedés számára az a 
legjobb berendezkedés, amelyben a hatalmi ágak kiegyensúlyozottak. Természetesen 
a jó táplálkozás szükségességét külön kiemeli, ahogy a házasság intézményét is. 
Helyteleníti a hajadon és a nőtlen állapotot, ahogy a házasodási kor kitolását is, 
mert csökkentik a termékenységet. Mindezekért az erkölcsök romlása a felelős. 
Nem annyira a szegényeket, mint a gazdagokat kárhoztatja. A szerző alapos isme-
rője volt a házastársi szokásoknak, többek között a „halálos titkoknak,” vagyis a 
gyermekáldás megelőzését szolgáló tetteknek. Szerinte az emberen kívül egyetlen 
élőlény sem követ ilyen gyakorlatot. Az emberek ezzel „becsapják a természetet.”61 

A szerző, a tapasztalt erkölcsi romlás ellenére bizakodóan zárja sorait: „A népe-
sedés híveiként, az emberiség védelmezőiként arra törekszünk, hogy a fizikai, a 
morális és a politikai rend módosuljon, és az emberi nem megóvásáért, szaporo-
dásáért a legkedvezőbb irányt vegye.”62 
 
 
 
 
57  Moheau 1778. 130–131. 
58  Moheau 1778. 218. 
59  Moheau 1778. 277–280. 
60  Chevalier 1948. 216. 
61  Moheau II. k. 1778. 103. 
62  Moheau II. k. 1778. 157. 
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A GAZDÁK JOGÁLLÁSA SZERINT A KOHÁRYAK  

NÓGRÁD VÁRMEGYEI KÖZPONTÚ URADALMAIBAN  
AZ 1716. ÉS 1718. ÉVI URBÁRIUMOK ALAPJÁN* 

 
  
 
A Koháry-család Nógrád vármegyéből irányított birtokai Nógrád, valamint Heves 
és Külső-Szolnok vármegyében terültek el. A Rákóczi-szabadságharcot követően 
készítették el az említett birtokaikról a gazdák származásáról értékes adatokat köz-
lő úrbéri összeírásokat. Az urbárium lejegyzése idején a férfi családtagok közül 
Koháry István országbíró és az 1704-ben elhunyt fivérének, Koháry Farkasnak a 
fiai voltak életben. Koháry István kizárólagos tulajdonában volt a zsélyi, (karancs)-
sági uradalomrész. A füleki uradalmat két birtokra osztották, a nagyobbik az or-
szágbíróé volt, míg a másik része testvére fiaihoz tartozott. A szécsényi és gyön-
gyösi uradalmak birtoklása ennél jóval összetettebb képet mutatott, némely telepü-
lés Koháry Istváné volt, némelyen pedig Koháry Farkas fiaival osztozott eltérő 
arányban. 

A szécsényi, gyöngyösi, részben a zsélyi uradalom 1716. évi összeírása fenn-
maradt, a (karancs)sági birtokrészé viszont nem. A Koháry Istvánhoz tartozó füleki 
birtokrész urbáriuma szintén 1716-ban készült el, míg Koháry Farkas fiainak birto-
kában lévő füleki birtokrészé 1718-ban.1 A következőkben az urbárium alapján kí-
vánjuk bemutatni a Koháry-birtokok gazdaságait a gazdák jogállása szerint. 

A Koháry család vizsgált birtokain összesen 906 gazda adatait rögzítették az 
urbáriumokban, ebből 320 gazdát írtak össze Heves vármegyében, illetve 5 család-
főt a Gömör vármegyei Siden. A forrás 9 zahorai gazdát Nógrád vármegyei birto-
kon élőnek határozott meg, de ekkor Zahora Hont vármegyéhez tartozott, bár a 
nógrádiak igyekeztek azt Nógrád vármegyéhez csatolni.2 A többi gazda Nógrád 
vármegyei volt. Az összeírt 39 településből csupán Gyöngyös, Adács, Visznek, 

 
* A jelen írás az OTKA (F 68089) támogatásával készült, amelyért köszönetet mond a szerző. 
1 Az elemzés tárgyát képező forrás megjelent, a továbbiakban erre hivatkozunk. Az urbárium 

körülményeinek bővebb ismertetésétől és forráskritikai megjegyzésektől eltekintünk, mivel az a 
forráskiadvány bevezetőjében megtalálható. Az idézett személyek és települések beazonosíthatóak 
a kötet mutatói alapján. (Szirácsik Éva: A Koháry család Nógrád és Heves vármegyei birtokainak 
urbáriumai (1716, 1718). Salgótarján, 2007.) 

2 Szirácsik Éva: „Rákóczy levelek”. Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái a Nógrád 
Megyei Levéltárból. Salgótarján, 2005. 224.  
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Hort, Gyöngyöspata és Gyöngyöstarján terült el Heves vármegyében, mégis e 6 
helységben lakott a gazdák 35%-a.3  

A török uralom alól való felszabadulást követően az elnéptelenedett vidékre 
nagy számban érkeztek bevándorlók, de sokan el is hagyták a birok területét. Az 
összeírásokban szereplő 960 gazda 58%-a helyi lakosnak vallotta magát, míg 32%-
uk jövevénynek. Pontos adatok hiányában a Koháry-birtokokon lévő gazdák maxi-
mum 28%-át tehetjük szökevénynek, akik részben a Koháry uradalmakon belül 
költöztek.4  

A forrásban a gazdák jogállását nem minden esetben tisztázták. Zselléreket csu-
pán Szécsényben, Gyöngyöspatán és Keszegen írtak össze, noha jóval több gazda 
maradt házhely és mezőgazdasági terület nélkül. Az összeírást készítők jobbágynak 
nevezték a házhellyel rendelkező és a házhely nélküli gazdákat egyaránt. Mindezek 
miatt a jobbágyok és a zsellérek számát gyakorlatilag nem tudjuk megállapítani a 
források alapján, hiszen a 906 gazda 16%-áról nem tudjuk, hogy rendelkezett-e 
házhellyel. Ugyancsak nem tudjuk megkülönböztetni a házas zsellért a házatlan 
zsellértől. A házhellyel összeírt gazdák azonban többségben lehettek, bizonyítha-
tóan a gazdák 63%-át sorolhatjuk ide. A jövevények között mintha némileg több 
lett volna a zsellér, de a nem ismert házhelyű gazdák magas száma miatt ezt nem 
tudjuk bizonyítani.  

Noha a Koháryak vizsgált birtokaira több szabados is költözött, szabados jog-
állását csak a balassagyarmati ifjabb Bárány (Baran) Jánosnak sikerült megtartani 
az urbárium alapján. A nemesek száma még az ötvenet sem érte el, ennek követ-
keztében a szabadosok és a nemesek együttes számaránya alacsony (5%) maradt. 

 
 
 

 
3 A Heves vármegyei Gyöngyöspatán és Gyöngyöstarjánban 17 szőlőművelő extraneust is össze-

írtak, akik nem az adott településen éltek. A 12 gyöngyöstarjáni extraneusról tudjuk, többségük 
olyan településen lakott, ahol a Koháryaknak birtokrészük volt, vagyis Gyöngyösön, Gyöngyös-
patán, de csak Molnar Gergely nevét találhatjuk a Koháryak gyöngyösi birtokrészének össze-
írásában. 4 extraneus élt más birtokos településén, azaz Gyöngyösorosziban, Szurdokpüspökiben 
és Rédén. Az extraneusokat a jelen elemzés során a továbbiakban nem vettük figyelembe. 

4 Nógrád vármegye 1720. évi szökevény-összeírása alapján mindösszesen 159 olyan gazdáról tettek 
említést, aki Koháry-birtokról szökött el. (Nógrád Megyei Levéltár IV. 1/b-2. Szökevények 
összeírása 1720-ból Öi.: 12. Füleki járás, 14. Losonci járás, 20. Szécsényi járás, 21. Kékkői járás.) 
Az 1716-ban és 1718-ban készült úrbéri összeírásokban ellenben csak 36 szökevényről emlékeztek 
meg. Az úrbéri összeírás és a szökevény-összeírás eltérő földrajzi keretéről azonban nem 
feledkezhetünk el, az urbáriumban nem csak 5 Nógrád vármegyei uradalom (szécsényi, gyöngyösi, 
zsélyi és a két füleki uradalom) szerepel, hanem tartalmazza a Heves és Külső-Szolnok vármegyei 
birtokok adatait is. Az urbáriumban fellelhető kisebb szökevényszám annak köszönhető, hogy igen 
gyakran az adatközlők azt válaszolták: „Az elszéledt jobbágyok felől éppen semmit sem tudnak 
mondani.” A két forrásban szereplő szökevényeknek nem azonos a névanyaga, ami jelzi, hogy a 
két forrás nem minden szökevényről számolt be, de a hibalehetőség ellenére a szökevények száma 
az 1720. évi adatokhoz képest lényegesen nem lehetett magasabb. 
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1. táblázat  
A HÁZHELLYEL VALÓ ELLÁTOTTSÁG A GAZDÁK JOGÁLLÁSA SZERINT 

 

Nemes/szabados Nem nemes 
Házhelye Házhelye Gazda/fő 

van nincs van nincs ? 
I. a szécsényi uradalom: 

Jövevény 84 0% 0% 52% 35% 13% 
Helybeli 84 0% 0% 68%   6% 26% 
Ismeretlen 33 21% 9% 27% 39%   3% 
Összesen 201 3% 1% 55% 23% 17% 

II. a zsélyi uradalom: 
Jövevény 66 2% 0% 95% 3% 0% 
Helybeli 58 0% 0% 98% 2% 0% 
Ismeretlen 4 50% 0% 50% 0% 0% 
Összesen 128 2% 0% 95% 2% 0% 

III. a gyöngyösi uradalom: 
Jövevény 125 0% 0% 41% 18% 41% 
Helybeli 190 0% 1% 53% 22% 25% 
Ismeretlen 30 73% 0% 13% 13%   0% 
Összesen 345 6% 0% 45% 20% 28% 

IV. Koháry István füleki uradalma: 
Jövevény 24 0% 0% 83% 17% 0% 
Helybeli 136 0% 0% 84% 11% 5% 
Ismeretlen 13 62%     23%   0% 15% 0% 
Összesen 173 5% 2% 77% 12% 4% 

V. Koháry Farkas fiainak füleki uradalma: 
Jövevény 1 0% 0% 100% 0%   0% 
Helybeli 58 0% 0% 84% 3% 12% 
Ismeretlen 0 0% 0%   0% 0%   0% 
Összesen 59 0% 0% 85% 3% 12% 

I–V. uradalmak összesen 
Jövevény 300 0% 0% 60% 19% 21% 
Helybeli 526 0% 0% 72% 12% 16% 
Ismeretlen 80 49% 8% 19% 24%   1% 
Összesen 906 4% 1% 63% 16% 16% 
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SZABADOSOK ÉS SZABADMENETELŰEK 
 
A vizsgált Koháry-birtokokra nem volt jellemző a szabadosok nagy száma. A bete-
lepülő gazdák 2%-a korábban szabados, illetve szabadmenetelű volt. A városok le-
hetőségeire hívja fel a figyelmet az a tény, hogy a korábban „uratlan szabad embe-
rek” közül többen a Koháry birtokosok mezővárosaiban telepedtek le. Az egykori sza-
badosok közül 6 Balassagyarmaton, 4 Gyöngyösön, 2 Szécsényben kereste további 
boldogulását, míg egy-egy szabados Hort, Zahora, Rimóc, Keszeg, Ecseg falvakban és 
Hollókő várában élt.  

E jövevények eltérő jogállásúakká váltak a Koháry-birtokokon, illetve különbö-
ző gazdasági feltételek közé kerültek. Közülük csupán a földesúri alkalmazásban 
álló, házhellyel rendelkező ifjabb Bárány (Baran) János tarthatta meg korábbi stá-
tuszát, vagyis szabados maradhatott. E kedvezmény okának azt tarthatjuk, hogy ap-
ja telepítette be a Koháryak balassagyarmati birtokrészét, s ő is Koháry II. István 
uradalmi alkalmazottja volt.5 A többi szabados elvesztette korábbi jogállását, de 3 
kivétellel földhöz jutottak, hiszen 15 gazda kapott szántót, rétet új lakóhelyén. A 
mezőgazdasági területekkel rendelkezők gazdaságához tartozó házhelyek és földte-
rületek nagysága, valamint az állatállomány létszáma között nagy eltéréseket ta-
pasztalhatunk. Jellemző volt, hogy korábbi mesterségükkel teljesen felhagytak a 
Koháry-birtokokon.  

A szécsényi uradalomhoz tartozó Rimócon élt a föld és állatállomány nélkül 
összeírt Libiak Ádám, aki Zólyom vármegyei Detváról érkezett 20 évvel korábban, 
„ott[an] szabad ember volt”. A hollókői Nagy Pál a Gömör vármegyei Ajnácskő-
ből 23 éve költözött el, „ottan urat nem ismert”. Noha Hollókőn még nem hoztak 
létre házhelyeket 1716-ig, Nagy Pálnak 2 szekér szénát termő rétje, 8 kilás szántó-
ja, 5 kapás szőleje, illetve 1 tehene, 5 kaptár méhe és 3 sertése volt. Az ecsegi Man-
gyas Mihály Ecsegen Nyitra vármegyei Nagyvezekényből 10 éve „ide jött lakni, 
ott[an] szabad ember volt”. Mangyasnak egész házhelye 3 szekér szénát termő 
rétje, 9 kilás szántója, 3 kilás irtványa, 1 kapás szőleje és 2 ökre, 1 tehene, 1 sertése 
volt. A szécsényi Nagy Ferenc „Jövevény, kovács mesterember volt az atyja is, 
urat nem ismert.” Nagynak egész házhelye volt, 2 kila kender alá való földel ren-
delkezett, s 4-4 ökröt és lovat tartott. Az ugyancsak szécsényi Szabó Tamás „Zó-
lyomi (Zolyom) nemzetség, ottan szabad ember volt.” Szabó házhelye, kenderföldje 
fele akkora volt, mint Nagyé, ám 2 lovat és 1 tehenet is följegyeztek az összeírók. 

A zsélyi uradalomhoz tartozó Zahorán Vereszk Mihály Nógrád vármegyei Ve-
resről érkezett 10 évvel korábban, „ottan szabad funduson lakott, urat nem szol-
gált”. Vereszk új lakóhelyén fél házhelyet kapott, amihez 5 szekér szénát termő 
rét, 10 kilás szántó tartozott, az állatállományához pedig 1 tehenet és 4 sertést írtak 
össze. Balassagyarmat betelepítőjének fia, Bárány (Bárán) János szabados testvé-

 
5 Pálmány Béla: A végvár-mezővárostól a városig. Balassagyarmat polgári fejlődése az újkorban 

1552–1870. In. Nagy Iván Történeti Kör Évkönyve 1. Balassagyarmat, 1997.  22–23. 



GAZDASÁGOK A GAZDÁK JOGÁLLÁSA SZERINT A KOHÁRYAK URADALMAIBAN 

 

199 

reivel élt együtt egy gazdaságban, „Detváról (Gyetva) jöttek ide lakni, mivelhogy az 
ő eleik szállították meg a helységet, mél[tóságos] gróf Koháry István és János úr 
őnag[ysá]guk az egy házhelyet felszabadították mindenféle adójuk és dézsmaadá-
sukkal együtt. Detván (Gyetva) is szabad emberek voltak”. A család egész ház-
helyéhez 10 szekér szénát termő rét, 20 kilás szántó tartozott, illetve 25 kapás szőlőt 
gondoztak a családi gazdaságban. A földterülethez képest meglehetősen szerény volt 
az állatállományuk, ami 1 lóból, 3 tehénből és 10 méhkaptárból állt. Kovács Janó 
kovács „apjának sem volt bizonyos lakása, sem ura sehol, 26 esztendeje itten lakásá-
nak”. A kovácsnak fél házhelyéhez 5 szekér szénát termő rétet, 10 kilás szántót, 
továbbá 5 kapás szőlőt írtak 2 ökörrel, 1 tehénnel és 1 sertéssel. Szeleszki Mátyás 
Zólyom vármegyei Szelcséről érkezett 20 évvel korábban, „ottan uratlan szabad 
ember volt”. Szeleszki 1/4 házhelyéhez 2,5 szekér szénát termő rét és 5 kilás szántó 
járt, felvállalt még 6 kapás szőlőt is. Prhlik István Zólyom városából 20 éve érkezett, 
„ottan is szabad, városi mesterember volt”. Prhliknek is 1/4 házhelye volt a hozzá 
tartozó réttel és szántóval, 2 kapás szőleje is volt és 1 tehene. Breznyai János Zólyom 
vármegyei Breznóbányáról 1700-ban érkezett, „ottan szabad, városi ember volt”. 
Breznyai 1/12 házhelyéhez 1 szekér szénát termő rétet, 1 kilás szántót és 5 kapás 
szőlőt soroltak. Laukonides János Liptó vármegyei Szentmiklós városából szintén 
1700-ban érkezett, ahol „szabad, városi mesterember volt”. Laukonidesnek is 1/12 
házhely jutott a hozzá tartozó réttel és szántóval, s még 3 kapás szőlőt is művelt. 

A gyöngyösi uradalomhoz tartozó horti Boros Márton a Nógrád vármegyei 
Zelenén „szabad ember volt, van 6 eszt[endeje], hogy itt lakik”. Borosnak 2 ökre 
és 1 tehene volt, a településen a földterület nagyságát nem jegyezték le. A keszegi 
Krik Pál Bars vármegyei Csernolehotáról érkezett, „de ottan csak pásztor lévén, 
szabad volt neki elmenni, ahova szerette, urat nem ismert”. Kriknek a fél házhelyes 
gazdaságában 2 ökröt, 2 tehenet és 7 sertést írtak össze. A 4 gyöngyösi gazda fél 
házhelyet kapott. Bán Horvati Mihály Bánhorvátról érkezett 20 éve, „ottan szabad 
ember volt”. Arok Szálassy Pál 4 évvel az 1716. évi összeírás előtt érkezett Za-
ránkról, ahol „nem volt ura”. Lossonczy, avagy Farkas András 7 évvel korábban 
érkezett a Nógrád vármegyei Losoncról, „ottan szabad ember volt”. Buda János 
pedig a Nógrád vármegyei Bisztricskáról költözött el 20 évvel korábban, „ottan 
szabad ember volt”. 

 
 

NEMESEK 
 
Az 1710-es évek második felében végrehajtott összeírás során a gazdák 5%-ánál 
állapították meg, hogy a Koháry-birtokon gazdálkodó, személyében nemes gazda 
volt. A nemesek főleg a mezővárosokba húzódtak. A 47 nemes közül 22 fő Gyön-
gyösön, 2 gazda Gyöngyöspatán, 11 Füleken, 9 Szécsényben, 2 Balassagyarmaton élt, 
és csak egy nemest találtak az összeírók Ecseg faluban.  

A nemeseknél általában nem jegyezték meg, hogy jövevények, vagy helybeliek 
voltak, csak a gyöngyöspatai Rlaka Gergelyről tudható az összeírás alapján, hogy 



SZIRÁCSIK ÉVA 

 

200

„Örökös, itt született lakos”. Mindenképpen sejthető azonban, hogy közülük töb-
ben jövevényként, esetleg visszatelepülőként érkeztek az 1716. évi lakóhelyükre, 
hiszen például a Nógrád vármegyei mezővárosokat a török pusztítás után újra 
kellett telepíteni, ezért a Füleken, Szécsényben, Balassagyarmaton összeírt ne-
mesek minden bizonnyal a 17. század végén, vagy a 18. század elején költöztek be. 
Megjegyzendő azonban, hogy a nem nemesek közül is több füleki, szécsényi val-
lotta magát helyi lakosnak. 

Hasonlóan a szabadosokhoz a Koháry birtokokon élő nemesek igen eltérő 
méretű, jellegű gazdaságot vezettek. Volt olyan nemes, akit föld és állatállomány 
nélkül írtak össze, míg másoknak egész vagy töredéktelke, esetleg csak szőleje 
volt, mindenesetre csak néhány nemes neve mellé nem írtak semmit az összeírók.  

A szécsényi uradalomban élő nemesek nagy részének is volt házhelye. Az 
ecsegi Melegh (Meleg) Pál egész házhelyet használt 6 szekér szénát termő réttel és 
18 kila vetés alá való szántóval. Melegh gazdaságához 20 kila vetés alá való irtás 
és 10 kapás szőlő is tartozott. Szécsényben csak Borbély (Borbely) György zsellér, 
Kecskeméthy (Kecskemeti) Pál és Dúl Mihályné nevéhez nem írtak földterületet, s 
állatállományt sem. „Dúl Mihályné asszonyom[na]k mind a két vető mezőre egy-
egy darab szántófölde a többitől kijegyezve, 30 kila őszi vetés alá való capacitású 
szántóföld, de vetve nincsen, abból hogy dézsmát ne adjon a m[é]l[tósá]gos uraság 
közönséges consensusából immunitáltatott scripto tenus extant litterae collacio-
nales.”6 A Dúl Mihálynét érintő kedvezmények valószínűen annak köszönhetőek, 
hogy férje a Rákóczi-szabadságharc előtt Koháry István birtokainak inspektoraként 
működött.7 Nagy Sándornak a napával együtt fél házhelye volt, 1 kila vetés alá való 
kenderföldet írtak gazdaságához. A többi szécsényi nemesnek 1-1 házhelye volt. Já-
nossy (Jánosi) János egész házhelyéhez az összeírásban nem jegyeztek meg semmit, 
Labancz Mihály, Ficsor János, Bagi (Baghi) Balázs, Gömrey (Gőmrey) János tiszt-
tartó házhelyéhez viszont 2 kila alá való kenderföldet írtak. Az összeírás Bagi (Ba-
ghi) Balázs állatállományára is utal, a szécsényi nemes 2-2 ökröt és lovat is tartott.8 

A zsélyi uradalomhoz tartozó Balassagyarmaton Scrabák György és Scrabák 
Mátyás számított nemesnek. Mindkét gazdának ¼ házhelye volt a hozzá tartozó 2,5 
szekér szénát termő réttel és 5 kila vetés alá való szántóval. Scrabák György 4 
kapás szőlőt művelt, míg Scrabák Mátyás 6 kapást.  

A Koháryak gyöngyösi uradalmában a gyöngyösi nemeseknek csak a házhelye 
ismert, más adatot a településen nem jegyeztek le. Gyöngyösön egész házhelyet 
kapott Tassy Péter özvegye, Lévay (Levaj) Ferenc, Csőke Pál, Csőke János, Lo-
sonci (Lossonczy) Szabó (Szábo) András, Agatin György, Panik Ferenc, fél házhe-
lyet pedig Zörögh (Zőrőg) Pál özvegye, Horváth (Horvat) György özvegye, Szabó 
 
6 „... közönséges egyetértésből mentesíttetett” – amint kitetszik a levélben foglaltakból. 
7 Iványosi-Szabó Tibor: Kecskeméti statutumok 1659–1709. In. Cumania 10. Kecskemét, 1987. 74. 
8 Pálmány Béla dicalis összeírás alapján ugyanekkor 38 armalistát számolt össze a szécsényi 

uradalomban. (Pálmány Béla: Köznemesek a szécsényi Frgách uradalomban 1542–1848. In. 
Tanulmányok Szécsény múltjából 5. Salgótarján, 1982. 30–31.)  
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(Szabo) György özvegye, Hamar István, Borhy (Borhi) Ferenc, Berecz József, Bá-
nóczy (Banocsy) György, Borbély (Borbel) István, Forray (Forraj) Márton, Genyey 
(Genej) György, Kosnicz Farkas, Majzigh Ignác, Balla Mihály, Tamássy (Tamas-
sy) János, Almássy (Almassy) Ferenc. Gyöngyöspata bírája, Maka Ferenc volt 
1716-ban. Makának 6 ökre, 2-2 lova és tehene, egész házhelye volt, amihez 6 
szekér szénát termő rét, 12 kila vetés alá való szántó tartozott, ezt 6 kila irtással, 12 
kapás szőlővel egészítette ki. Az ugyancsak gyöngyöspatai Rlaka Gergely ellenben 
csak 2 kapás szőlővel rendelkezett. 

Koháry II. István füleki uradalmában csak Füleken találtak nemeseket, ahol 
mindösszesen a házhely méretét és a telki állományhoz tartozó földterületet írták 
össze. A fülekiek közül egész házhelyet írtak Borbás János hadnagy, Simkovics 
László, Vég Dávid, Barabás (Barabas) István, Borbás Mátyás neve mellé, fél ház-
helyen gazdálkodott Simkovics Mihály, Nagy Mihály és Apro Mihály, míg Hihályi 
Pálnak, Horváth Pálnak és Pongrácz Jánosnak nem jutott házhely. Az egész 
házhelyhez 2 szekér szénát termő rét, 6 kila vetés alá való szántó tartozott, 
miközben a fél házhelyhez fele annyi földterület.    

 
JOBBÁGYOK ÉS ZSELLÉREK 

 
Zselléreket jóformán csak Szécsényben jegyeztek le, de számos házhely nélkülivel 
találkozhatunk a források lapjain. A házhelyeket azonban nem minden településen 
vették számba.  

Mindösszesen 4 településen és a hollókői várnál nem tüntették fel a házhelye-
ket, vagyis a 906 gazda 16%-a esetében. A hollókői 6 gazda Koháry II. István föld-
birtokos döntésére várt, ahogy az 1716. évi urbáriumban olvasható: „Ezen helység-
nek dolgának mivolta a méltóságos úr őexcellentiája tovább való dispositiójáb[an] 
miképpen fog maradni, az őexcellentiája méltóságos úri parancsolatja fogja dis-
cutiálni.” Nógrád vármegye 1720-as évi adóösszeírásában Csákányháza még 
nemes, kuriális községként szerepelt, de korábban és azt követően jobbágyközség-
ként tartották számon.9 Talán ennek köszönhető, hogy a két füleki uradalom csá-
kányházi birtokrészein nem írták a gazdák neve mellé a házhelyük nagyságát. A 
Heves és Külső-Szolnok vármegyében lévő Adács, Visznek és Hort összeírásából 
is kimaradt a házhelyekre vonatkozó adat. 

 
 
 
 
 
 

 
9 Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye. Bp.,  1911.  24. 
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2. táblázat 
A GAZDÁK HÁZHELLYEL VALÓ ELLÁTOTTSÁGA URADALMANKÉNT 

 
Házhelye/% Gazda/fő 

van nincs ? 
I. a szécsényi uradalom: 

Jövevény 84 52 35 13 
Helybeli 84 68 6 26 
Ismeretlen 33 28 39 33 
Összesen 201 55 23 22 

II. A zsélyi uradalom: 
Jövevény 66 95 3   2 
Helybeli 58 98 2  
Ismeretlen 4 5   5 
Összesen 128 95 2   3 

III. A gyöngyösi uradalom: 
Jövevény 125 41 18 41 
Helybeli 190 53 22 25 
Ismeretlen 30 13 13 74 
Összesen 345 45 2 35 

IV. Koháry István füleki uradalma: 
Jövevény 24 83 17  
Helybeli 136 84 11   5 
Ismeretlen 13 15 85 
Összesen 173 77 12   1 

V. Koháry Farkas fiainak füleki uradalma: 
Jövevény 1 100  
Helybeli 58 85 3 12 
Ismeretlen 0  
Összesen 59 85 3 12 

I–V. uradalmak összesen: 
Jövevény 300 6 19 21 
Helybeli 526 72 12 16 
Ismeretlen 80 19 24 57 
Összesen 906 63 16 21 

 
Ahol ismert volt a házhellyel összeírt jobbágyok kiléte, ott tudható, a gazdák 63%-
a rendelkezett házhellyel, s csak 16%-ról állíthatjuk biztosan, hogy nem jutott 
nekik házhely. Az egyes uradalmakban azonban eltérő arányokkal találkozhatunk. 
A zsélyi uradalomban és Koháry Farkas fiainak füleki uradalmában szinte alig 
akadt olyan összeírt gazda, akinek ne lett volna házhelye, Koháry II. István füleki 
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jószágában nagyobb, de még mindig átlag alatti volt arányuk. Átlag fölötti volt a 
házhellyel nem rendelkezők aránya a szécsényi és a gyöngyösi uradalmakban. 

Nagyon nehéz megfogalmazni következtetéseket a jövevények és helybeliek 
bontásában, hiszen jelentősnek mondható az ismeretlen eredetű gazdák száma és 
egyidejűleg a házhely megléte, vagy hiánya sem dönthető el sokszor. Ahol ezek az 
adatok pontosabbnak tűnnek, így a zsélyi uradalom és Koháry István füleki ura-
dalma esetében, ott a jobbágyok aránya a jövevények és a helybeli gazdák esetében 
közel azonos volt! 

Érdekes megfigyelni, hogy éppen azokban az uradalmakban, amelyekben kevés 
volt a házhely nélküli zsellér gazda száma, a nagycsaládok aránya volt magasabb, 
ennek következtében az egy gazdasági egységre jutó házas férfiak arányát is szá-
mottevőbbnek tarthatjuk. A zsélyi és Koháry Farkas fiainak füleki uradalmában 
tehát viszonylag jelentős volt a látensnek mondható zsellér gazdák száma, akik 
apjuk, testvérük, vagy éppen apósuk gazdaságában dolgoztak, s nem váltak föld-
nélküli zsellérekké. 

 
3. táblázat  

A CSALÁDI GAZDASÁGOK URADALMANKÉNTI BONTÁSBAN 
 

Családi gazdaság típusa/% Gazda/fő 
Özvegyi Egy gazdás Nagycsaládi 

I. a szécsényi uradalom: 
Jövevény 84   5 88   7 
Helybeli 84   3 77 20 
Ismeretlen 33   6 94  
Összesen 201   4 85 11 

II. a zsélyi uradalom: 
Jövevény 66   3 59 38 
Helybeli 58  64 36 
Ismeretlen 4         100  
Összesen 128   2 63 35 

III. a gyöngyösi uradalom: 
Jövevény 125  90 10 
Helybeli 190   1 91 8 
Ismeretlen 30 30 70 – 
Összesen 345   3 89 8 

IV. Koháry István füleki uradalma: 
Jövevény 24         100  
Helybeli 136   2 79 19 
Ismeretlen 13   8 92  
Összesen 173   2 83 15 
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Családi gazdaság típusa/% Gazda/fő 
Özvegyi Egy gazdás Nagycsaládi 

V. Koháry Farkas fiainak füleki uradalma: 
Jövevény 1  100  
Helybeli 58    74 26 
Ismeretlen 0   
Összesen 59    75 25 

I–V. uradalmak összesen: 
Jövevény 300   2   84 14 
Helybeli 526   1   81 18 
Ismeretlen 80 15   85  
Összesen 906   3   82 15 

 
906 gazdaságot elemezve elmondható, hogy a családi gazdaságok 15%-ában gaz-
dálkodtak nagycsaládi keretek között. A helybeli gazdák körében (18%) ez az érték 
magasabb volt, mint a jövevények (14%) esetében. Összehasonlításként 
megjegyzendő, hogy a Zichyek divényi uradalmában végzett 1736. évi úrbéri 
összeírás szerint 12%-os volt a nagycsaládi gazdaságok aránya. A Zichyek 
uradalma ekkor már magába foglalta Koháry István zsélyi uradalmát is.10 

Tovább erősíti a fent vázolt képet a házhelyméretek vizsgálata. A szécsényi és 
gyöngyösi uradalmakban – ahol a házhely nélküliek száma viszonylag nagyobb 
volt – a telekaprózódás jelensége nem volt olyan jelentős, mint a többi uradalom-
ban. Mindkét birtokon számottevő volt az egész telkes gazdák aránya. A zsélyi 
uradalmat a negyed telkes gazdák jellemezték, míg a füleki uradalmakat a fél és a 
negyed telkesek. Az utóbbi uradalmakban tehát nem csupán a látens zselléresedés, 
hanem az egyébként is kisebb telekméretek, nem utolsó sorban a rosszabb 
földminőség sújtotta a lakosság életét. 

 
4. táblázat 

A GAZDASÁGOK TELEKMÉRETEI URADALMANKÉNTI BONTÁSBAN 
 

Telekméret/gazdaság (db) Uradalom 
2 1 0,75 0,5 0,33 0,25 0,17 0,125 0,08 

I. szécsényi 1 92    39 2     6    
II. zsélyi  1      8    93  14 2 
III. gyöngyösi  100    73      
IV. K. István füleki  9 1  86    34 3   2  
V. K Farkas fiainak füleki     11    37    
I–V. / db 1 202 1 217 2 170 3 16 2 
I–V. / % 0% 33% 0% 35% 0% 28% 0% 3% 0% 

 
10 Szirácsik Éva: A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében (1687–

1787). Salgótarján, 2005. 80. 
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A zsélyi és a füleki uradalmakban a kisebb telkeken zsúfolódó családok, sőt nagy-
családok elláthatták munkaerővel a családi gazdaságaikat, nem volt szükségük, 
illetve minden bizonnyal lehetőségük zsellérek alkalmazására.  

Koháry Farkas fiainak füleki uradalmában egy uhorszkai nincstelen élt, míg 
Koháry István részén a helybeli ifjabb Holló Mihály 15 juhot tartott. Bolykon egy 
helybelinek számító házhely nélküli kis irtványt művelt Koháry Farkas fiainak bir-
tokrészén. Az országbíró garábi birtokrészén 6 nincstelent írtak össze, illetve Fülek 
mezővárosban találtak 1716-ban 4 jövevény, 3 helybeli és 5 ismeretlen származású 
gazdát, akiknek semmi összeírnivalója sem volt. A zsélyi uradalom legtöbb tele-
pülésén is minden gazdának kisebb-nagyobb házhelye volt, csak a zsélyi Kati 
Márton nevét jegyezték le, minden ingóság és ingatlan nélkül. 

A szécsényi uradalom központjában lakott a legtöbb zsellér. Az ismeretlen 
származásúak teljesen vagyontalanok voltak a forrásban szereplő adatok alapján, 
köztük Koháry István kocsisa, egy-egy csizmadia, gombkötő, kovács, molnár, szűcs, 
takács, varga és további 8 nincstelen. A helybelinek számító szécsényi Olasz Szűcs 
Mihály minden összeírt jószág nélkül a szabó céh tagja volt. A jövevények között 
is akadtak ide sorolható személyek, mint a két koldus, egy „nyomorult”, valamint 
Takács Albert takács és Péter János katona, bár neki 3 kaptár méhe volt. Rimócon 
és Csitáron egy-egy pásztort említettek vagyon nélkül. A trázsi helyi gazdák között 
volt egy nincstelen, egy pásztor és egy zsellér, akinek két ökre, egy lova, és egy 
sertése volt. Egy ecsegi nincstelen mellett ugyanott 2 jövevény pásztorról olvas-
hatunk, az utóbbiak némi szőlőt is műveltek.  

A gyöngyösi uradalom Nógrád vármegyei részén elterülő Keszegen három 
jövevényről tettek említést, az egyiknek két ökre, egy tehene és két sertése volt, a 
másik két tehenet és 3 sertést gondozott, a harmadik pedig két tehenet. Gyön-
gyöstarjánban csak a falu molnárjának nem volt földje és állata, míg tíz pásztornak 
és hat zsellérnek mondott gazda néhány kapás szőlőt művelt, illetve az egyik 
pásztornak kivételesen egy-egy tehene és lova volt. Gyöngyöspatán egy pásztor és 
egy zsellér került az urbáriumba. 
 A házhely nélküliek java része tehát nem mások gazdaságában vállalhatott 
munkát. A különféle mesterséget űzők természetesen az ipari tevékenységükből 
élhettek meg, míg a pásztorok a település állatállományára vigyáztak. A házhely 
nélküliek neve mellé az összeírók gyakran semmilyen föld-, vagy állatállományt 
sem írtak, ha mégis, az nem volt jelentős. A jövevény és a helyi gazdáknak számító 
házhely nélküliek gazdaságai között jelentős eltérést a fentiek alapján nem mu-
tathatunk ki. 
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(ADALÉKOK) 
 

VÍZIKEREKEK ERDÉLYBEN 
 

A kommunista diktatúra múltával az emberekre köszönő szabadság cselekvésre 
ösztönzése közepette a Kárpát-medencében egyre gyakrabban esik szó a vízikere-
keket forgató patakok energiájának a hasznosításáról. Székelyföldön itt-ott koráb-
ban is forgott néhány, de a közelmúltban hetven odafigyelésre érdemes szerkezetet 
számláltak össze.1 Ezek közül egy a kisbaconi. Benedek Elek szülőfalujában a Ke-
resztes família újólag munkára fogta a hajdani vízimalmukat. Ezt az őrlőhelyiség 
gerendájába vésett szöveg szerint: „Kilenc gazdával együtt csináltuk 1714-ben”.2 
Néhány év múlva háromszázadik születésnapját ünnepli. Ebben a malomban őröl-
tek a falu lakói 1785. december 6-án is, amikor úrbérrendező biztosok vallatták a 
lakókat őrlési lehetőségeikről. Malom „vagyon közel, mellyen egész falunk őrölhet” 
– vallották akkor. Majd hozzátették: „Lévén itten egy deszkavágó fűrész, ha valaki 
tőkét hoz, harmadába[n] kivághattya rajta.”3 Őrölt a malom 1820-ban is: „Malom 
a faluban vagyon – mondták az újból megkísérelt úrbérrendezés során –, mely 
közkatonáké, s remek fűrész” is van.”4 A fűrészt is, a malmot is térképre rajzolták 
az első katonai térképszelvény készítői. A fűrészmalom a falu fölött, a szélső háztól 
„fertály órányi… távolságra” zúgott. Szelte, fűrészelte a Hatod és a falu erdejéből 
hozott fatörzsekből a deszkát. A malom a falu alatt őrölt, ahol a Barót-patak a med-
rét északkelet-délnyugat irányból nyugatnak fordítja.5 

Ne firtassuk, hogy a nosztalgia, a romantika vagy a megélhetési kényszer bírta-e 
rá a Keresztes famíliát, hogy 1989 decembere után visszavásárolják a hajdan álla-
mosított malmukat. A lényeg: rokonoktól, barátoktól „összekölcsönözték” a félszá-
zadon át szikkadó, szuvasodó vízimalom árát. Kitisztították az avarral, gazzal, mezei 

 
1  Ádám Gyula–Cseke Gábor: Székelyföldi vízikerekek nyomában. Csíkszereda, 2008. 
2  Bede Erika: Az utolsó kisbaconi vízimalom. Székely Hírmondó, 2008. 01. 09. 
3  Úrbérrendezési kísérlet Erdélyben 1785–1786. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL), 

Mikrofilmtár, 25.004. tekercs, Kisbacon. 
4  Udvarhelyszék parasztvallomásai 1820-ból. Források Erdély Történetéhez (a továbbiakban FET) 

1. A forrásokat sajtó alá rendezte és kiadta Takács Péter. Debrecen, 2001. 49–50. Kisbacon. 
5 Az első katonai felmérés. Erdély és a Temesi bánság. Arcanum adatbázis DVD. Bp., 2005. 

Kisbacon. 
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és falusi szeméttel feltöltődött malomcsatornát. A korhadó alkatrészeket kicserélték, 
a zsilipet megreparálták, majd a lapátokra engedték a Barót vizét. Azóta forognak a 
kövek. Kívánságra őrlik a lisztet, „a… nem festékkel barnított, igazi dercéset.”  

A Keresztes-família nagy árat fizetett a malomért. A jövedelmükhöz mérten 
horribilis összegű lej mellé balladába kívánkozó emberáldozattal is adóztak az 
álmuk valósításáért. Keresztes Béla malomács tulajdonost az örömtől-e vagy a 
bánattól, egy vigyázatlan mozdulat közben a kerekek elkapták. A gyermekei holtan 
szedték ki a malomcsatornából.6 Mint a kisbaconi vízimalom a tiszta búzát, a vég-
zet azóta is őrli a múló időt, olykor dercésre morzsolva az emberi életeket. Ke-
resztes Béla helyett most a fiai – Lajos és Domokos – forgolódnak a zsilip és a 
garat körül. Egyre ritkábban, mert a kisbaconi malmot mostanában turisták többen 
látogatják, mint őrletők. Inkább látvány már a vízimalom Székelyföldön is, 
mintsem családot eltartó iparkodás. A vízikerekeket egyszer már halálra ítélte a 
gőzgép, majd újólag a villanymotor. A magabízó ember már-már elfeledte a Petőfit 
szúnyog-dongásra emlékeztető vízimalmok zúgását. 

A természet több millió év alatt felhalmozott szénhidrogén készletét meggondo-
latlanul 150 év alatt oly mértékig elpazarolta, hogy immár fűhöz-fához kell kap-
kodnia egy kis energiáért, s rádöbbent, hogy ezek a lebecsült, hitvány patakocskák 
nemcsak malomköveket, áramfejlesztő kerekeket is forgathatnának. Igaz, nem 
gigawattos teljesítményűeket. Néhol csak néhány ezer wattost, máshol egy-két 
megawattost, és ha sűrűn megraknák velük ezeket az évezredek óta csörgedező 
patakokat, talán egész Székelyföld áramellátását függetleníteni lehetne a multina-
cionális cégek luxusprofitot követelő áramszolgáltató hálózataitól. 

Ma még múltba révedő nosztalgiának, legfeljebb idegenforgalmi kuriozitásnak 
tűnnek a vízikerekekkel kapcsolatos gondolatok. A történelem- és néprajztudo-
mánynak talán mégis érdemes felmérni a vízi energia hasznosításának múltbeli 
állapotát és jellemzőit. Időnként és helyenként történik is erre kísérlet. E téren Szé-
kelyföldet illetően Tarisznyás Mártoné az érdem.7 Az ő tanulmányai nyomán 
figyeltek fel mások is Székelyföldön az őrlő- és fűrészmalmokra, darálókra, kallókra, 
deszkametszőkre, hántolókra, olajütőkre, posztóványolókra, gubacsapókra, stom-
pokra, érczúzókra, egyéb rendű és rangú vízikerekekre. Rajta kívül Ozsváth Gábor 
Dániel nevét és tanulmányait kell emlékezetbe vésni.8 Akiket a kérdés műszaki 
vonatkozásai is érdekelnek, a mérnöki készültségű Márton László könyvéhez 
fordulhatnak bizalommal.9  

 
6  Bede Erika: i. m. 
7  Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Bukarest, 1982. 105–149. 
8 Ozsváth Gábor Dániel: Malmok, molnárok, őrletők Csernátonban. In. Boér Hunor szerk. Acta 

1998. II. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda, 1999. 225–264.; Ozsváth 
Gábor Dániel: Vízimalmok és egyéb víz hajtotta szerkezetek a mai Erdélyben. Ethnographia, 
2002. 1–2. sz. 69–103. 

9  Márton László: Vízimalmok Erdélyben. Kis technikatörténet. Csíkszereda, 2003. 
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A kezdetek azonban a honfoglalásig nyúlnak vissza. A Kárpát-medencében 
megtelepedő magyarok életében a szántóföldi műveléssel párhuzamosan meghono-
sodó zúzó-, daráló-, őrlőszerkezetek létéről Szent Gellért üzent először az utókor-
nak. A kézi malmán gabonát őrlő leány éneke elbűvölte a szentéletű püspököt.10  

Székelyföldet Gellért püspök életében talán még nem is lakták. A vízfolyások, 
erek, csermelyek, patakok összegyűjtött vizét a folyók azonban már akkor is az 
óceánig hordták. Erdély egészének, különösen pedig a Székelyföldnek a vízrajzi 
viszonyai lépten-nyomon kínálták a vízimalom építésére alkalmas helyeket. A Kár-
pátok délkeleti térségének megnépesedése, az arra alkalmas földek szántó művelés 
alá szelídítése, majd az erdők fáinak deszkaként, lécként való hasznosítása szüksé-
gessé tette az őrlő és fűrészelő szerkezeteknek a szaporítását. A juhok gyapjának 
ruházati célú feldolgozása is megkívánta a vízikerekek – ványolók, kallók – épí-
tését, készítését.   

Megtelepedésükkor bizonyára a székelyek is a kézi hajtású malmot, magyar 
nevén darálót használtak, talán kásatörőket, mozsarakat is. Azonban harci kalando-
zásaik közben, vagy a hittérítő szerzetesektől eltanulták a vízimalmok építésének 
titkát. Kalandozásaik zsákmányaként is hozhattak magukkal egy-két malomácsot, 
akitől aztán elleshették a malomépítés titkát. Nem tudjuk, ki építette az első vízi-
kereket a Székelyföldön. Az is elképzelhető, hogy ércek zúzására, sótörésre Er-
délyben már a rómaiak is használták. Bármiként történt, írott forrásokban a 14–15. 
századtól sokasodtak meg a székelyföldi vízimalmokról szóló tudósítások. A 
vonatkozó oklevelekben lépten-nyomon találkozunk a malmok zálogba adásával, 
az öröklésükkel, cseréjükkel, eladásukkal, a malomhelyekkel és a velük kapcso-
latos perekkel. Ácsolásuk gyakoriságát sejteti, hogy a 15. században már vízmeg-
osztási perben ítélkezett a gyergyószéki királybíró,11 s talán nincs is olyan lófővel 
kapcsolatos oklevél, amiben ne lenne szó egy vagy több malomról, malomhelyről. 

Nincs most terünk, hogy szembefordulva az idő törvényével, az 1400-as évekig 
visszanyomozzuk a lófők és a malmok kapcsolatát. A Csík-, Gyergyó- és Kászon-
szék területén folydogáló patakokra, halastavakra rakott malmok készítésének kro-
nológiáját sem szerkeszthetjük meg. Szabad nép lakván a Székelyföldet, amíg a fal-
vak határa eléggé tág volt, ki-ki szabadon foglalhatott magának malomhelyet. Az an-
tiqua sessiók tulajdonosai kalákában kedvükre áshattak a patakokkal párhuzamosan 
futó malomárkokat, ahová a vízikerekek forgatásához elegendő vizet tereltek, és a 
csatornára „rakott szerkezetek” őrölhették a gabonát, darálhatták a magvakat, hántol-
hatták az árpát, kölest, hajdinát, préselhették az olajat. Deszkát, lécet, szarufát, ge-
rendát fűrészelhettek, gyapjút kallózhattak. Tehették ezt a házak között is, a falva-
kon átfutó patakok medrében is. Csak arra kellett vigyázniuk, hogy ne szennyezzék 
a vizet. A víz tisztasága, ihatósága a malmok hasznánál is fontosabb volt.  

 
10  Szent Gellért nagy legendája. In. Árpád-kori legendák és intelmek. Bp., 1983. 74–94. 
11  Benkő Károly: Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek leírások általános és részletes osztályokban. 

Kolozsvár, 1853. II. 
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A malomhelyek foglalásának, a malmok tetszés szerinti építésének a szabadsá-
ga elé az első megkerülhetetlen gáncsot János Zsigmond király, majd erdélyi 
fejedelem vetette. A székelyeknek a Szapolyai János vajdasága, majd királysága 
alatt forgácsolni kezdett szabadsága II. János uralkodása alatt vált elviselhetet-
lenné. A közszékelyek fel is lázadtak. Megmozdulásukat János Zsigmond 1562-
ben Holdvilágnál leverte, majd 1567-ben ezer székely háznépnél többet magán-
földesúri jobbágyként adományozott kedvenceinek.12 A malomhelyek szabad fog-
lalástól az említett jobbágyok végleg elestek.13  

A 16. század utolsó harmadától a malmok többsége a primorok és lófők, a for-
málódó székelyföldi arisztokraták jövedelmét gyarapította. Csak a 17–18. század-
ban, a falutörvények rendtartó és szolidaritást erősítő hatásának köszönhetően erő-
södtek meg annyira a katona- és faluközösségek, hogy saját malmokat építettek. Az 
egyszerű szerkezetű, egy kövű és egy-két fűrészlemezt mozgató vízikerekek14 – 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszékben mindvégig ezekből forgott a legtöbb – haszna 
évi hét–tíz rénes forint volt.15 Ez természetben, őrlési vám formájában jelentkezett. 
Ahogy szaporodtak a malmok, úgy apadt a hozadékuk. A 18. század végétől, a 19. 
század elejétől annyira megsokasodtak, hogy a vámot minimálisra kellett leszál-
lítani: 10–15%-ról 5–6%-ra.   

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék köves, hideg talajú, sovány földű határaiban 
kevés gabona termett. Deszkáért, lécért, dránicáért, lőtt vagy élő vadakért, faragott 
eszközökért, egy-egy gidáért, báránykáért szereztek cserében egy-két vékányi bú-
zát, abajdóc életet, gabonát, haricskát, alakort. Ezt vitték olykor talicskán, targon-
cán, kézi szánon, máskor háton őrölni. Sok malom télen ritkán vagy egyáltalán 
nem őrölt. Az erős fagyok idején a jég összetörte volna a vízikerekeket. A hidegek 
beálltával a vizekről leemelték a hajómalmokat. A patakmalmok vizét a kerék alatti 
szintig apasztották. Jégolvadás után engedték csak újra a kerekekre a vizet.   

Tarisznyás Márton elfogadja a román történetírás állítását. Ezek szerint Erdély-
ben és a román fejedelemségekben a német lovagrend honosította meg a vízimal-
mokat. A 13. században 26, a 14. században már 159 őrölt volna belőlük Románia 
mai területén.16  

Csík-, Gyergyó- és Kászonszékben a térség benépesülésének elhúzódása miatt 
később jelentek volna meg a vízikerekek. Az 1894-es malomstatisztika azonban 
Csíkszéken az 1400 előtti évekből már említ egy vízimalmot.17 Benkő Károly 
 
12  Székely Oklevéltár I–VIII. (a továbbiakban: SzOlt.) Szerk. és kiadta Szabó Károly–Szádeczky 

Lajos–Barabás Samu. Kolozsvár, 1872–1934. II. 208–210, 213–215. 
13  SzOlt. II. 161–167. 
14  A malmok teljesítményéről, köveik számáról: Ila Bálint: A vízimalmok teljesítőképessége a XVII. 

század végén. Agrártörténeti Szemle, 1964. 3–4. sz. 415–425.; Bogdán István: Adalék 
vízimalmaink műszaktörténetéhez. Agrártörténeti Szemle, 1964. 3–4. sz. 426–435.; Tarisznyás 
Márton: Gyergyó történeti néprajza. Bukarest, 1982, 121–129.; Márton László: i. m.  

15  A malmok jövedelmezőségéről: Tarisznyás Márton: i. m. 129–133. 
16  Red. A. Oţetea, Istoria României I–III. Bucureşti, 1964. II. 16, 116, 225, 255. 
17  Magyar Statisztikai Közlemények. XIII. (a továbbiakban MStK XIII.) Bp., 1894. 464. 
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1406-ból adatolja a csíkjenőfalvi vízmegosztási pert, amelyben a falulakók „őseik-
től rendeltetett” hagyományra hivatkoznak.18 1401–1500 között és 1501–1600 kö-
zött is csak négy-négy malom keletkezését sikerült írott forrásokkal bizonyítani. 
Ezzel szemben 1601 és 1700 között 100–125 újabb vízi szerkezetet állítottak mun-
kába a Maroson, az Olton, a Kászonon és az ezekbe a folyókba siető patakokon.19 
Ezek között vannak azok a gyergyói fűrészmalmok, amiknek a deszkáit az 1627-es 
erdélyi országgyűlésen limitált árért lehetett csak forgalmazni.20   

  
 

VÍZIMALMOK CSÍK-, GYERGYÓ- ÉS KÁSZONSZÉKBEN  
A 18–19. SZÁZAD FORDULÓJÁN 

 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszékben 1721-ben 3955 adóztatható háznépet írtak össze 
a conscriptorok. Ugyanebben az évben az itt lévő falvakban 135 vízi szerkezetet 
számoltak össze.21 Sematikus számítással egy-egy szerkezetre 30–31 háznép, szo-
kásos átlagolással 150–155 ember jutott. Ha az egy kőre forgó malmok (mai mér-
tékkel) napi 10 mázsa őrlési kapacitását22 – a körülmények és szokásrend miatt – 
megfelezzük, és feltételezzük, hogy a javítások, egyházi ünnepek, téli fagy miatt 
esztendőnként csak 150–160 napon forogtak, egy-egy malom évenként átlagosan 
750–800 mázsa gabonát őrölt lisztté. Egy-egy lakos évi gabonafogyasztását 220–
250 kilónak feltételezve, a 135 vízikeréknek kevesebb mint a fele – 60–65 egykövű 
malom – kényelmesen és hiány nélkül megőrölte a szék 1721. évi lisztszükségletét. 
A többi fűrészelhetett, kallózhatott, préselhette az olajos magvakat, törhette az ér-
cet, éleszthette a tüzet a hámorokban, hutákban. A 135 vízi szerkezetben egyébként 
benne foglaltattak a fűrész-, kalló-, ványolómalmok, stompok és olajütők is.  

A történelmi-társadalmi valóság azonban relativizálja a fentebb becsült számí-
tásokat. Valószínű, hogy a conscriptorok 1721-ben sem írták össze a két, vagy an-
nál több jobbágyot birtokló primorok, lófők, a 15–16. századtól fejüket és család-
jukat királyi jog alá adó nemesek több kőre járó, finomabb lisztet őrlő, ezért bizo-
nyára kedveltebb malmait. A fűrészeik, kallóik, olajütőik is bizonyára hiányoznak 
a listáról. A népességszám is korrigálásra szorul, mert kimaradtak az adóztathatás 
szintjét el nem érő szegények, a nemesi, primori és arisztokrata kúriákon, kasté-
lyokban, udvarházakban, majorságokban élők, az uradalmak béresei, cselédjei.  

A valóságban az összeírás során megszámláltnál már az 1700-as évek elején 
több kereket forgattak a vizek. Ezt követően pedig sokkal gyorsabban nőtt a vízi-
kerekek száma, mint amilyen ütemben szaporodott a lakosság. A vizsgált területen 

 
18  Benkő Károly: i. m. II. 
19  Tarisznyás Márton: i. m. 112. 
20  Uo. 
21  MStK XIII. 464.; Tarisznyás Márton: i. m. 112. 
22  Lásd: Ila Bálint, Bogdán István és Takáts Sándor vonatkozó tanulmányait. 
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1701 és 1800 között 64 új vízi szerkezet kezdte meg működését. 1801-től 1895-ig 
pedig Csík-, Gyergyó- és Kászonszék ezermesterei, malomácsai, vízimolnárai 
ügyességének köszönhetően éveként négy-öt új vízikerék készült. Ez utóbbi két 
időpont között 428 új malom épült.23 A régiekkel együtt 1895-ben 626 különböző 
rendeltetésű, víz hajtotta masina működött Csík-, Gyergyó- és Kászonszék falvai-
ban, és azok határában. A legtöbb patakmalom volt. Hajómalmot elvétve raktak a 
gyergyóiak itt-ott a Marosra és a természetes vizekből felduzzasztott halastavakra.  

A táj- és vízföldrajzi adottságok Csík-, Gyergyó- és Kászonszékben lehetővé 
tették, hogy néhány falut kivéve, minden településen vízi szerkezetet forgasson a 
patakok vize. Az itteni völgyekben – szemben némely földrajztudós állításával24 – 
nem az utak mentén települtek meg a falvak, hanem majdnem kizárólagosan a 
folyók és patakok mellett. Az utakat csak megtelepedésük után taposták ki az 
emberek, állatok, szekerek. Természetesnek kell tekintenünk, azt is, hogy a vízike-
rekek funkciója igazodott a falvakban lakók szükségleteihez. A leghamarabb meg-
alkotott szerkezetek a lisztelő malmok voltak. Ezeket követték a gyapjút feldolgozó 
kallók, ványolók. Velük párhuzamosan épülhettek a fűrészmalmok, és végül az 
érczúzók, fújtatók, stompok. Ez utóbbiak csak a 19. század elejétől, a baláni rézbá-
nyák munkásait kiszolgálandó. A kerekek vízre helyezésének csak a vízföldrajzi 
viszonyok és a józan ész szabtak gátat. Ezek Csík-, Gyergyó- és Kászonszékben 
három jelentős malomzóna kialakulását tették lehetővé. Egyik volt a Maros, és a 
belé torkolló Békény-patak övezete. A másik az Olt és annak a Balántól a tusnádi-
szorosig a medrébe ömlő, többségükben baloldali patakok. A harmadik – kisebb je-
lentőségű – malomzóna a Feketeügybe siető Kászon folyócska mentén alakult ki.  

 
 

A GYERGYÓ-VIDÉKI MALOMZÓNA 
 

A Maros Vaslábtól Várhegyig tartó öt-hat mérföldes szakaszán vízi szerkezetekkel 
legdúsabban a Békény-patakot rakták meg a gyergyóiak. A Tatármező, a Piricske, 
a Kis Havas és a Lahás hegyeknek az erek, vízfolyások által összeszedett vizei a 
Békény-patakba gyűlve siettek a Marosba. A természet megformálta ideális lehető-
séget a szántóvető, állattartó, erdőélő és határőrző székelyek mellett a haszonra tö-
rekvő gyergyószentmiklósi örmények is felismerték. Amíg a székelyek deszkamet-
szőket, lisztelő malmokat építettek, ők a gubacsapókat, ványolókat, dürückölőket, 
gyapjúkallókat szaporították. Zserébeket, malomfőket alakítottak ki a patakon, s 
ezekbe három-négy-öt, volt ahol hét kereket is beépítettek. Azokkal szükség és 
kívánság szerint lisztelő malmot, fűrészt, gyapjúkallót, olajütőt működtettek.   

Gyergyóban a legtöbb vízikerék Szentmiklóson forgott. A Kis-Havasról a várost 
északkeleti irányból közelítő Békény vize 1784-ben már öt malomállásban forgatta 

 
23  MStK XIII. 464. 
24  Vofkori László: Székelyföld útikönyve. I–II. Bp., 1998. 
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a vízikerekeket, a kallók, ványolók, fűrészek mechanikáját.25 A katonai térképszel-
vények szerint mind az öt malomállás mellé – kerített telken – malomház is épült. 
Ez valószínűsíti, hogy télen-nyáron üzemeltették a malmokat. Az 1820-as úrbér-
rendezési kísérlet során ezekről a fűrészmalmokról sem feledkeztek meg a lakosok: 
„A tehetősebb rendűek – vallották – készítenek tutaljaknak [!] alkalmasztatandó [!] 
fákot. Épületekre kívántató gerendákot csinálnak, fűrészeken deszkákot, s effélékkel 
segéltenek mindennapi szükségeiken.” A lisztelő malmokról csak annyit mondtak: 
„Helyben vagy közel lévő malmok elegendők vannak,…”26 Az említett  – fűrészt és 
kallót hajtó – öt malomállás mellett a falu belterületén 19 vízikereket, pontosabban 
zserébet, malomállást tüntetnek fel a katonai térképszelvények. Ezekhez jött még 
nyolc malomhely. Ezek a faluból kifutó, de még a Gyergyószentmiklós határában 
lassuló Békény-patakon és a belé ömlő mellékvizeken épültek.    

A gyergyószentmiklósi malmok többsége haszonelvű emberek tulajdonát ké-
pezte. Azért építették őket, hogy belőlük a lehetséges hasznot kipréseljék. A város-
ban az évenkénti három országos sokadalom mellett minden kedden népes hetivá-
sárok voltak, ahová a háromszékiek felhordták a gabonafeleslegüket. Jöttek időn-
ként gabonával rakott szekerek Udvarhely szék és Maros szék falvaiból is. Cseré-
ben deszkát, lécet, zsindelyt, erdei terméket, taplót, mézet, viaszt, terpentint, ecetet, 
szurkot, gyantát, talpbőrt, más kelendő árut fuvaroztak haza vagy Barassóba, ahol 
ezeket gabonafélére cserélték, és fordultak vissza.   

A másik gyergyói, Maros menti malomközpont Ditró volt. 1784-ben 15 malom-
állást találtak a településen és annak határában a kartográfusok. A lakosság jöve-
delme itt is a „Maros vize által a külső földre” leszállítandó deszkából, lécből és 
épületfából származott. Malmaikról 1820-ban visszafogottan nyilatkoztak: „Itten, 
helyben elegendők vannak, valamint fűrészmalmok is közelebb és távulabb fekvő 
ezen falu határán.”  

Gyergyóalfaluban már csak négy malomálláson forogtak 1784-ben a vízikere-
kek, de teljes malomsort – lisztelőt, fűrészt, kallót, olajütőt, hántolót – működtet-
tek. A fűrészáruból, tutajozásból, marhatartásból és borszéki vízből pénzelő lako-

 
25  Az első katonai felmérés. i. m. A helynév mutató alapján. Ezt követően minden mérnöki felmé-

réssel, katonai térképezéssel és kartográfiai utalással kapcsolatos adat erre a forráskiadásra vonat-
kozik. Ezért az 1784-es adatokra a következőkben nem hivatkozunk, mert a DVD keresőbe beírt 
településnév révén előhívható térképen bárki ellenőrizheti az állítás és az adatok hitelességét. 

26  Csík-, Gyergyó-, Kászonszék és Aranyosszék parasztvallomásai 1820-ból. FET 4. A forrásokat 
sajtó alá rendezte és kiadta Takács Péter. Debrecen, 2002. 99. Az 1820-as úrbérrendezési kísérlet-
kor keletkezett forrásokat – Conscriptio Czirakyana – az Országos Levéltár őrzi. Mikrofilmen 
tanulmányozhatók. A Székelyföld – Udvarhely-, Maros-, Háromszék és Csík-, Gyergyó-, Kászon-
szék, illetve Aranyos szék – forrásanyagát a Források Erdély Történetéhez sorozat 1–5. Debrecen, 
2001–2003. kiadta Takács Péter. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék parasztvallomásait az idézett ne-
gyedik kötet tartalmazza. Az eligazodást a kötetekben a tartalomjegyzék teszi egyszerűvé. Ezért a 
következőkben a publikált forráscsoport egy-egy községre vonatkozó anyagára sem hivatkozunk 
külön jelzettel és oldalszámmal. Az idézett – a dolgozatban kurzívval szedett – szövegek a tar-
talomjegyzék alapján nehézség nélkül visszakereshetők. 
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sok 1820-ban fölösleges luxusnak vélelmezték a sok vízikereket, mert gyakran áll-
tak. „A falu között még a szükséggel felyül elegendők vadnak malmok, úgyhogy… 
még hejában is állanak.”  

Két-két malom működött 1784-ben Szárhegyen, Vaslábon és Gyergyóújfaluban. 
A szárhegyiek a maguk szükségére 1820-ban elegendőnek találták malmaikat. 
Ekkor már „a falu között” is volt egy lisztelő malom, de „némelyek a falun kívül, 
fel vagy egy órányi távulságra,” az erdőben voltak. Szárhegyen egyébként 1820-
ban hat malommester is élt.27    

Vaslábtól kétórányira folyt a Maros. Azon úgy tutajozhattak, ha a fát más falu 
erdején vásárolták. Két malmuk közül az egyik őrlő, a másik kallózó volt. Pénzelni 
juhtartásból és a gyapjúból pénzeltek. Szükség volt tehát a kallóra, ványolóra is. 
Nem lévén erdejük, csak úgy tutajozhattak a Maroson, ha a deszkának, lécnek való 
fát a földesuraktól vagy a szomszédos falvakból megvásárolták. A fűrészmalmun-
kon feldolgozott fáért esztendőnként „32 fertály tutalyat [!] 100 szál deszkával 
terhelve… Régenbe vagy Marosvásárhelyre” kellett leúsztatniuk.    

Ma még homály fedi Gyergyóújfalu 1784-ben térképre rögzített két vízikereké-
nek funkcióját. Itt akkor is, azt követően is ki-ki szabadon építhetett őrlő-, fűrész- 
és kallómalmot. 1820-ban erről így vallottak: mindenkinek szabad „tutajfát… ha-
tározatlanul vágni és eladni…, kinek mennyire tehetsége vagyon. Mely tutajkészí-
tésből való kereset a szántásvetést is felyül haladgya… A Maros vizén” bárki „sza-
badoson tutajokat szállíthat le egész Magyarországra… Tarthat minden ember fű-
részeket. Azokon deszkát mennyi tetszik, annyit vághat, és jó pénzzé teheti. Nemkü-
lönben malmot is tarthat.”28  

Három faluban – Kilyénfalván, Maroslakán és Tekerőpatakon – egy-egy mal-
mot jeleznek az 1784-ben készült térképek. Kilyénfalván és Maroslakán 1820-ig 
nem történt változás. A két falucska lakosai megelégedtek egy-egy lisztelő malom-
mal. Tekerőpatakon viszont változott a helyzet. Az úrbérrendező biztosoknak azt 
mondták: „Helybe[n] vagy közel lévő malmok dolgában nincsen… fogyatkozás.” A 
többes szám arra utal, hogy 1820-ban már egynél több malmuk volt.   

 A gyergyói térség vízikerekeit vizitálva, szólnunk kell még Csomafalváról, Re-
metéről, és Várhegyről. 1784-ben egyik faluban sem volt malom. 1820-ra mindhá-
romban építettek. A csomafalviak a lisztelő- és a fűrészmalmaikat is többes szám-
ban emlegették. A Maros folyón tutajozók „deszkát, akiknek fűrészmalmaik van-
nak, amennyire erejek kiterjedhet, annyit csinálhatnak,… Lisztelő malmai ezen 
helységnek elegendők vannak,… malomkőnek is lehet ezen falu határán jókot talál-
ni, vagyis vágni.” 1784 óta tehát malomkőbányát is nyitottak.   

1820-ban a lakosok szerint Remetén is „malmok, mind lisztelő, mind pedig fű-
részmalmok a közelebb és távolabb levő patakokon elegendő számmal vagynak”.    

A várhegyiek szűkszavúbbak voltak. Malmok – mondották – „helyben elegen-
dők és minden fogyatkozás nélkül vagynak” Várhegy lakóinak malomépítő kedvét 
 
27  FET, 4.  i. m. 92–93. 
28  Uo. 106–107. 
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növelhette, hogy „egy régen eltévelyedett contractusok kézre kerülvén, annálfog-
va… szabad erdölést” nyertek. 

Az adatok szerint 1784 és 1820 között a gyergyói térségben jelentősen növe-
kedett a malmok száma. Ditrón, Gyergyószentmiklóson és Vaslábon megépültek a 
gubacsapók, kallómalmok és ványolók. A kallókkal együtt sokasodtak az őrlő-, 
lisztelő- és fűrészmalmok. Olajütőkről, maghántolókról, darálókról a gyergyóiak 
nem szóltak. Annál többet az őrlő-, leginkább a fűrészmalmokról. 1820-ra Gyergyó 
szék minden falujában működött legalább egy lisztelő malom. Három kivételével – 
Maroslaka, Tekerőpatak és Vasláb – egy vagy több fűrészmalom is. Ezeknek a vízi 
szerkezeteknek Fontos szerepük volt a gyergyószentmiklósi manufaktúraipar kora-
beli sikereiben. Ezek nélkül kevésbé lett volna sikeres és hatékony a szentdomo-
kosi rézbányászat. Fontos szerepük volt Gyergyószentmiklós gazdasági struktúrájá-
nak az átrendeződésében is. Ezek közreműködésével növekedett meg a városban a 
mezőgazdasági nyersanyagok – fa, gyapjú, nyersbőr, gabonafélék, olajos magvak – 
feldolgozása. A gyergyói térség – településeinek és lakosságszámának viszonyla-
tában – a 18–19. század fordulóján – a gőzgép és szabvány indukálta gyáripari for-
radalom előtti technológia csúcspontját érte el. E régióban 1784-ben 47 vízimalom 
működött. Ezek száma 1820-ban meghaladta a hetvenet. Az 1784-es állapothoz vi-
szonyítva arányuk 170%-ra módosult. Ennél is fontosabb, hogy a szükségletek sze-
rint szórt egy-két vízikerék mellett két olyan központ volt formálódóban, mint 
Gyergyószentmiklós és Ditró, ahol a praeindusztriális termelési kapacitás felfuttatá-
sának immár csak a megfelelő fizetőképes kereslet szabott határt.   

  
 

MALMOK AZ OLT VÖLGYÉBEN 
 
A történelmi Csík-, Gyergyó- és Kászonszéknek két jelentős folyója van: a Maros 
és az Olt. A Maros a Gyergyó térségben összeszedett patakjaival 12 falut és néhány 
telepet éltet. Az Olt a forrásától a zsögödi-szorosig Felcsík 28 települését szolgálja 
ki vízzel. Zsögödtől a tusnádi-szorosig az Oltba siető patakok Alcsík újabb 20 
falujának biztosítják a létfeltételeket. Az Olt Benkő Károly szerint Csíkban 9 mér-
föld hosszan – valamivel több mint 75 kilométeres szakaszon – szedi fel a hava-
sokból, hegycsoportokból érkező patakok, erek, csermelyek vizét.29 Vasláb alatt a 
folyamba ömlő Heveder-patak torkolatától Szegedig a Maros „tutajozható.” Hátán 
az első világháború végéig hordta ki a székely erdők, hegyek, erdélyi sóbányák 
javait a magyar Alföldre. Az Olt – ha vízhozama nem is marad el a Marosétól – 
nemcsak északról délre vágtató rakoncátlanságával, szeszélyes kanyarulataival, 
összeszűkülő, majd térre nyíló sziklás medrével riasztotta a tutajosokat.30 Itteni sza-
kaszán a malmokat sem kedvelte. Kiszorította a patakokra. Zsögöd környékén a rá-
hajló hegyek majdnem összeroppantják a medrét. Ettől a kanyartól délre új geoló-
 
29  Benkő Károly: i. m. 
30  Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. I–VI. Pest, 1868–1873. Reprint. Békéscsaba, 1982. III. 4–9. 
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giai formációk nyitnak új horizontot, felosztva ezt a székely széket egymástól 
karakterében vízválasztóval elkülönített tájegységre: Felcsíkra és Alcsíkra. 

Felcsíknak Csíkszereda a központja. Alcsíknak ilyen privilégiummal rendelkező 
települése nem volt. Ma Tusnád vindikálhatja magának a centrum szerepkört. 
Azonban – vízimalmokról lévén szó – Tusnád messze túlszárnyalta Szeredát, ahol 
1784-ben csak egy, Tusnádon viszont már ekkor is nyolc kereket forgattak a vizek.  

A két tájföldrajzi régióra osztott Csíkszéken 1784-ben a katonai térképészek 48 
falut találtak. Felcsíkban 28-at, Alcsíkban 20-at.31 A 48 településen és azok határai-
ban 131 vízikereket találtak. Felcsíkban 63-at, Alcsíkban 68-at. 1820-ra ezek szá-
ma szerény becsléssel is 200-ra szaporodott.32  Egy-egy falura 1784-ben 2,8 vízi-
kerék, 1820-ban már 4,2 jutott.  

Nincs értelme tovább a számokkal bíbelődni. A lakosság számát – a határőr-
összeírások adatainak ismerete hiányában – nem becsülhetjük meg hitelt érdem-
lően. A megnépesülő új falvakról sincsenek pontos információink. Újtusnád pél-
dául Tusnád nagy égése után, 1822-ben kezdett szerveződni. Néhány évtized alatt 
túlnőtte a lakóit kibocsátó települést.33 Azért is csalóka a hanyatló rendiség kora 
vízimalmainak teljesítményét statisztikai elemzés tárgyává tenni, mert működésü-
ket sohasem hangolták össze a legnagyobb haszon szerezhetőségének a követelmé-
nyével. A felebaráti szolidaritás, a presztízs és a státusz őrzése előtte járt az elér-
hető haszon parancsának. Ezért ünnepek, jelesebb családi események alkalmával 
gyakran álltak le a vízimalmok, elnapolva a fűrészelést, őrlést, kallózást…   

A statisztikai átlagolásnak azért sincs sok értelme, mert az alacsony népsűrű-
ségű Al- és Felcsík 1820-ra megtelt a gőzgép alkalmazása előtti technológia – a ví-
zi energia – felhasználásának olyan számú létesítményével, hogy a kerekek sza-
porítása csak a faragó mesterség gyakorlásának bizonyítékaként jelenhetett meg, 
nem pedig a szükség parancsolta tevékenységként. Annak pedig sem társadalmilag, 
sem történelmileg nem lett volna jelentősége, hogy mozdulatlanul ácsorgó vízi-
kerekeket rakjanak a folyókra, patakokra.   

Fel- és Alcsíkban ugyanis a vízikerekek száma és forgása nem párosult jelen-
tősebb manufakturális tevékenységgel. Konkrétan megrendelt háznépi szükségletet 
teljesítettek. A tutajra terhelendő fűrészelt árukkal is ez a helyzet. Nem a kereslet 
diktálta a deszkavágást, gerenda, szarufa fűrészelését, hanem az építőanyagot sze-
kérre terhelő családi gazdaságok ritmusa és keretei. Az Olt magas partja sok helyen 
teherrel nem volt megközelíthető, sziklás, szeszélyes medre sem volt tutajozható. A 
bele siető patakokra építették a malmokat. A székely határőrök, nemesek és szolgá-
lónépek, kézmű- és háziiparosok, népi fafaragók, képzett malomácsok és vízimol-
nárok olyan malomkapacitást raktak vízre, amivel Csíkszéknél kétszer-háromszor 
nagyobb térség, négyszer-ötször több háznépét voltak képesek őrleménnyel, gyap-

 
31  Az első katonai felmérés. i. m. Lásd még Lipszky János mappáit. 
32  Lásd: FET, 4. i. m. kötet forrásai. 
33  Orbán Balázs: i. m. II. 46. 
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jútermékkel, fűrészáruval ellátni, mint amennyi lakója volt a régiónak. A megépí-
tett vízikerekeknek a kapacitását csak töredékeiben hasznosították.  

A vízimalmok építése nem zárult le 1820-ban. A században fel is gyorsult. A 
csíkszéki vízikerekek az önellátáson kívül alig-alig kaptak feladatot. A gőzgép ki-
szorította a vízi energiát a malmokból is, fűrészüzemekből is. A középkor és a 
koraújkor vízenergiára épülő technológiája körülbelül úgy viszonyult a gőzenergiá-
hoz, mint a két embert kívánó keresztvágó fűrész teljesítménye a fűrészmalmoké-
hoz, vagy mint a Szent Gellért hallgatta, kézi malmát – énekszó kíséretében – for-
gató lány őrlő szerkezete a lisztelő vízimalom teljesítményéhez. A gőzgépek dia-
dalmenete éppúgy elszegényítette az ezermesterségükre büszke székelyeket, mint 
ahogyan pauperizálta a gyártelepek proletárjait. Csíkszék felső és alsó régiójába a 
gőzgép a 19. század végén érkezett meg. A lisztelő- és fűrészmalmok, a kallók, vá-
nyolók, gubacsapók hatásukra sorvadozásnak indultak.   

 
 

A FELCSÍKI MALMOK 
 

A havasokból táplálkozó patakok Csíkszentdomokos fölött, a Balánnál öblösítették 
ki az Olt medrét, és duzzasztották meg annyira a vizét, hogy ott malomfőt, zserébet 
képezhettek az emberek. Ennek kezdetben csak lisztelő- és fűrészmalmok tették 
próbára az erejét, de az 1810-es évek elején megtalált réz-előfordulás ide vonzott 
annyi fémbányászt, a bányászatot kiszolgáló háznépet, ércolvasztáshoz értő szak-
embert, hogy létrejött Balán-telep,34 ami hamarosan Balánfalvává népesedett. Ez a 
tevékenység feltűnően megszaporította a vízimalmokat. Érczúzók, rostálók, 
fújtatók, szivattyúk, rézverők, egyéb célú vízikerekek telepedtek a folyóra és 
mellékvizeire. A hegyek ápolta, erdők kerítette szűk síkságon egymásra torlódtak a 
falvak. A domborzati és vízrajzi viszonyok miatt többnyire egy- vagy kétutcás, a 
telekvégeket patak kísérte települések formálódtak. A települések telek-
rendszerének a kialakulása igazodott a patakok partjaihoz.  

A szűk- folyó és patakvölgyekbe szorul 28 felcsíki falu 1784-ben már 63 vízi-
kerékkel hajtatta különböző feladatokat ellátó gépeit. Őröltek gabonát, kallóztak 
gyapjút, préseltek olajat, fűrészeltek, követ törtek, ércet zúztak, kalapácsot pörget-
tek… Mivel az Olt nem tűrte a tutajt. Rezet, deszkát, lécet, zsindelyt, egyéb erdei 
terméket, bármiféle emberi művet szekérre kellett rakni, úgy jutott el Kézdivásár-
helyre, Sepsiszentgyörgyre, Brassóba…  

Felcsík 28 településéből 1784-ben a kartográfusok Taplocán, Vacsárcsin, Csobot-
falván, Csomortányban, Göröcsfalván, Delnén, Pálfalván, Somlyón, Balánban, Kos-
teleken, Gyimeslokon még nem találtak vízimalmot.35 Egy-egy lisztelő malom forgott 
Szentmiklóson, Borzsován, Csicsón, Dánfalván, Csíkszeredán, Kisfalussán. Két ma-
lom volt – az egyik őrölt, a másik fűrészelt – Madéfalván, Rákoson és Ajnádon.  
 
34  Orbán Balázs: i. m. III. 9. 
35  Az első katonai felmérés. i. m. 



TAKÁCS PÉTER 

 

218

Karcfalván és Várdotfalván már ványoló vagy kalló is működött. Négy-négy 
vízi szerkezet forgott Madarason és Szentmihályon. A „négymalmú falvakban” – 
az 1820-as parasztvallomások tanúsága szerint – volt lisztelő- és fűrészmalom, 
olajtörő maghántolóval, darálóval, s a vallomások szerint gyapjúfeldolgozó is. A 
falvak lakói ennek az állapotnak a megteremtésére törekedtek. Erre példa Taploca, 
ahol a térképészek 1784-ben nem találtak malmot, 1820-ban azonban az úrbérren-
dező kérdezőbiztosok malmokat firtató kérdéseire tömören így feleltek: „Malom 
vagyon 4, fűrész 2, olajtörő kettő.”36   

A teljes körű szolgáltatást biztosító falvak mellett kialakultak a malomköz-
pontok is. Szentdomokoson 1784-ben már 13 malmot rajzoltak a térképre. A közeli 
Szenttamáson tízet, a szomszédos Csíkjenőfalván és Szépvízen hetet-hetet. A fel-
csíki vízimalmok száma 1820-ra 106-ra szaporodott. A 106-os szám eskü alatt tett 
vallomások alapján született szerény, a legalacsonyabb malomszámot kalkuláló 
becslés. Egy-egy településen csak akkor feltételeztünk két malmot, ha az inves-
tigálás során végig többes számban emlegették a vízikerekeket.   

Az 1784-es katonai térképen feltüntetett 13 malomnál 1820-ban bizonyíthatóan 
több forgott Szentdomokoson. A Balánban ekkor már 8–10 éve folyt a rézbányá-
szat. Ennek az érczúzó, kőőrlő, ércolvasztó szükséglete, a bányafák vágását végző 
fűrészmalmok igencsak megszaporították a vízikerekeket, de mert konkrét adatunk 
nincs, ezért a szentdomokosiak vallomása alapján – „Malmok, lisztelők jók, úgy 
olajütő és ványoló is vagyon, itt helyben, a faluban”37  – 1820-ban is csak az 1784-
ben térképen szereplő adatokkal számoltunk. Vacsárcsiban azonban, ahol 1784-ben 
még nem forgott vízikerék, négy új szerkezet munkába állítását feltételeztük: 
„Malom itt, helyben, az faluban elég vagyon – vallották 1820-ban –, de kün[n], az 
határon is olajütő, ványolómalmok az szükségre vagynak elégségesek.”   

 Szenttamáson 1784-ben 10 malom „dongott”, többségük a faluban. 1820-ban a 
lakosok így vallottak: „A falu között még a szükségen felyül is vadnak malmok, hol 
fizetés nélkül lehet öröltetni. A colonusok is, ha olyas helyek s módjok vagyon ben-
ne, szabadoson tarthatnak malmokot.” 

Az úrbérrendezési kísérlet során a mindig lényegre törő szűkszavúsággal vála-
szolgató székelyek a malmokat érintő érdeklődésre nem spóroltak a szavakkal. 
„Készítenek it[t] dránicát, metszenek deszkát – mondották a karcfalviak, sejttetve, 
hogy a deszka „metszése” feltételezi a fűrészmalmokat. Szavaikat így folytatták: 
„Vadnak a faluban, benn télben-nyárban forgó, jó lisztelő malmok. Úgy ványoló, 
olajütő malmok is…” A lisztelők többes száma, a brassóiaknak deszkát metsző fű-
részek, az olajütő és ványoló említése még akkor is feltételez négy malmot, ha 
 
36  FET, 4. i. m. 
37  Uo. Az egyes csíki falvak lakóinak a vallomása egyszerűen és könnyen visszakereshető a FET. 4. 

tartalomjegyzéke alapján. Ezért – dolgozatunknak erre az egyik legfontosabb forrásbázisára – ezt 
követően csak akkor hivatkozunk jegyzetben, ha az idézett szövegrésznél nem neveztük meg a 
falut, amelynek a lakóitól kölcsönöztük a bizonyítékainkat, vagy különös jelentősége van az ott 
élők szavainak. 
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tudjuk, hogy az olajütőket és a ványolókat – a kívánt munkálat időbeli eltolódása 
miatt – ugyanazon vízikerékkel forgattatták.  

Felcsíkban gabonaféléket – búzát, rozsot, alakort, haricskát, árpát, zabot – őröl-
ni, hántolni, törökbúzát (tengerit, kukoricát), borsót, babot darálni, repcéből, 
kender-, len- és tökmagból, mogyoróból, dióból olajat sajtolni, gyapjút kallózni, 
abaposztót ványolni senkinek nem kellett egy-két óránál, legfeljebb félnapi járó-
földnél messzebbre menni. Legfeljebb a szomszéd falu határáig, a legközelebbi pa-
takig, ahol fürtökben lógtak a vízi szerkezetek.  

Ahol a víz-viszonyok megengedték, 1820-ra teljessé építették a malomsort. Egy 
lisztelő malom már minden faluban forgatta a köveket. Máshol tejes malomsor 
szolgált. Ilyen szerkezetsor forgott a Madaras-patakon Csíkmadarason: „Malmok 
benn a faluban – télben-nyárban forgók – jók és elegendők vadnak. Úgy ványoló, 
olajütő és deszkát, úgy lécet metsző fűrészek.” A vallomás legalább hat malom 
működését feltételezi, ami nem azt jelenti, hogy szüntelen dolgoztak, csak azt, 
hogy a patak vize télen sem fagyott be. Szükség szerint indíthatták a kerekeket, ha 
szükség volt működtetésükre. Hasonlóan vallottak Madéfalva, Rákos és Szentmiklós 

lakói. Jenőfalván bent, a faluban forogtak a „malmok helyben, a falu között télben-
nyárban…, jók és elégségesek. Úgy ványoló és olajütők is vadnak… Az erdölés… 
deszkának is szabad. Napjában nyersfát kétszer is lehet hozni.”  

Forgathatták az őrlőköveket, metszhették a deszkát, kallózhatták a gyapjút éjjel-
nappal a csicsóiak is. Préseltethették az olajat is. A vallomásuk szerint a vízimal-
mokból némi hasznuk is származott: „Malmok, télbe[n] – nyárba[n] forgók, liszte-
lők, olajütők, ványolók és deszkát metszők is vadnak. A deszkát, úgy fűrészen vá-
got[t] léceket itt helyben is el lehet adni, de nevezetesen Háromszéken és Bras-
sóban, mely jövet-menet jó 5 napi út, nyereséggel lehet eladni.” Hasonlóan 
cselekedtek Dánfalván is.   

A századfordulón támadt malomépítő kedvük Delne lakóinak is. 1784-ben sem 
náluk, sem a szomszédos Pálfalván nem volt malom. A Borzsova keresztülfolyta, 
keletről a Nagy-patak határolta Delnén 1820-ra fölös számú szerkezet épült: „Mal-
mok még a szükségen fellyül vadnak” – vallották ekkor már a delneiek. Pálfalva – 
bár ugyanaz a patak szelte keresztül mint Delnét – 1820-ban is szűkölködött mal-
mokban. Ezek hiányát a patak vízhozamának szűkösségével indokolták: „Malmok 
a szükségre elegendők nincsenek – mondották –, mivel ezen faluban csak három ki-
csi malom vagyon. Azok is Szent György naptól Szent Márton napig forognak, s 
télbe[n] pedig nem forognak, mivel a vizek igen kicsidek, és megfagynak.”     

Göröcsfalván a fűrészmalom hiányát észrevételezték, Borzsován – szaporodó 
malmaik birtokában – hiányérzetük abból fakadt, hogy malmaik „téli üdőben nem-
igen sokat forognak”.  

A mesterségbeli tudás, a malomtartás szabadsága és a környezeti feltétel konf-
liktusa hangolta rossz kedvre Csobotfalva lakóit: „Malmot minden colonus tart-
hat,… de itten olyas víz nincsen,” amelyikre vízikereket rakhatnának. Volt egy lisz-
telő malmuk „a falu között,”  de többnyire az „Olt vize mellett lévő malmokon 



TAKÁCS PÉTER 

 

220

őröltethet[tek] minden fizetés nélkült.” 1784 után Csomortán lakói is vízre raktak 
egy malmot, de ritkán forgó szerkezet lehetett, mert többnyire a „közelebb levő 
falukban... fizetés nélkül” szoktak őrölni.  

A Maros menti vízimalmokat szemléző Tarisznyás Márton szerint38 az erdei ter-
mékeikért gabonát cserélők Gyergyószentmiklóson lisztté őröltethették a kenyér-
nekvalót. A felcsíki királyi városban, Csíkszeredán ezt nem tehették. Bár a város és 
a vár között patak folydogált, de annak vizét nem fogták vízikerék forgatásra. A 
várostól nyugatra, az Olton híd volt, s a híd lábánál, a nyugati parton derék malom 
őrölt. Annak a kapacitása azonban csak a városlakókat elégítette ki. Szeredából 
tehát a szorgalmukért gabonát cserélők azt szemül vitték haza. Szépvízen – ahol hét 
malom forgott – népszerű hetivásárok voltak, szabadon őrölhettek a piacozók, 
vásározók is.  

  
ALCSÍK VÍZIMALMAI 

 
Folyó- és patakvölgyes területen, az Olt és a bele ömlő Fiság uralta dombhajlatos, 
hegyoldalas térségben foglalt szállást, és alapította meg az Olt vizére támaszkodó 
húsz faluját az alcsíki székelység. Malommal, őrlő, fűrészelő, olajütő, daráló, posz-
tóványoló szerkezetekkel már 1784-ben jobban el voltak látva, mint a felcsíkiak. A 
zsögödi-szorostól a tusnádiig, lényegében Potyond, Hosszúaszó és Csíkmenaságtól 
délre, Tusnáddal és Lázárfalvával bezárólag zsúfolódtak itt össze a falvak. Az itt 
megtelepült 20 faluban 1784-ben 68 malmot regisztráltak a kartográfusok. Egy-egy 
falura átlag 3,5 malom jutott. A telepek közül Hosszúaszón forgott egy vízikerék. 
Inkább kallózó vagy fűrészelő masinát hajtva, semmint gabonaféléket őrölve. Lisz-
telőként évenként néhány nap, legfeljebb egy-két hétig lett volna őrölni valója az itt 
házat tartó tucatnyi család számára.   

A falvak közül – jelentős népessége ellenére – 1784-ben egyedül Kozmáson 
nem működött semmiféle vízikerék. 1820-ra pótolták a lemaradásukat. Építettek 
bent a faluban is, a határukon is malmot, de azok csak hóolvadáskor, a Medárd na-
pi esőzéskor és az őszi esők idején kaptak annyi vizet, hogy a kerekeiket munkára 
foghatták. A lakosok 1820-ban azzal vigasztalták magukat, hogy „a szomszéd hely-
ségekben, mely[ek] egy órányi távulságra feksz[enek], bőven van[nak]” malmok. 

Minden más alcsíki faluban legalább egy lisztelő malmot már 1784-ben forgat-
tak a vizek. A katonai térképek egy-egy malomról informálnak Csekefalván, Szent-
léleken, Szentsimonban, Verebesen és Zsögödön. 1820-ban a csekefalviak még sze-
rények. Azt vallják, hogy „malmok közel vagynak.” A verebesiek sem közléke-
nyebbek: „malom is közel vagyon” – mondották. Szentlélek lakói sem dicsekedtek, 
de megvallották, hogy „malom vagyon 2”. Némi hiányérzettel hozzátették: 
„olajtörő és fűrész nincsen.” 1784 óta Szentsimonban is ácsoltak néhány malmot, 
de ezeket lisztelésre fogták. Dicsekedtek is: „Malom helységünkben bő”. 
 
38  Tarisznyás Márton: i. m. 101–142. 



VÍZIMALMOK, DARÁLÓK, FŰRÉSZEK ÉS EGYÉB VÍZI SZERKEZETEK 

 

221 

Nagyobb kiterjedésű szabad erdő hiányában Mindszent(Csík-) lakói is meg-
elégedtek egy őrlő szerkezettel. Mikor faggatták őket, kurtán válaszolták: „olajtörő 
nincs, fűrész nincs”.   

„Malmok helyben elegek vannak” – vallották Szentgyörgyön is, ahol fával csak 
a maguk szükségére élhettek, és gyapjú helyett kender- és lenfonással, szövéssel 
bíbelődtek. Közönynek nem nevezhető tartózkodásukat jobban megértjük, ha tud-
juk, hogy Szentgyörgyöt egy patakmeder választotta el Szentimrétől, ahol már 1784-
ben nyolc malomállásban forogtak a vízikerekek. Ennek ellenére a szentimreiek 
feltűnően szerények voltak: „Helyben malmok jók vannak – mondták – Télben, 
nyárban forgók.” Nem így a zsögödiek. 1784-ben csak egy lisztelő malmuk volt. 
Mivel erdejük „mind épületekre, mind tűzrevaló bővön…, nem messze és jó úton 
járható” helyen volt – az újabb lisztelő malom mellé olajtörőt, az erdőhöz közel 
pedig fűrészt építettek. 1820-ban már legalább négy vízkerék forgott Zsögödön. 

A katonai térképezéskor két-két vízkerékkel rendelkező Lázárfalva lakói is 
sokasították malmaikat. „Erdőnk… pénzszerzésre is bőv,” – dicsekedtek, de geren-
da, folyó- és szarufaként célszerűbbnek vélték szekercével formálni, semmint desz-
kává fűrészelni. Így hát 1820-ban a falu „határán malom, oljatörő és ványoló bőv-
séges[en]” forgott, csak fűrészmalmot nem építettek.  

1784-ben a négy malmos települések között volt Szentmárton. Ez teljes verti-
kumú vízenergia hasznosítást jelentett. Elegendőnek is vélelmezték a falu határ-
őrei, székelyei, nemesei és szolgálónépei. Nagy nyugalommal közölték: „Malom 
helyben elegendő van.” Bánkfalván is négy malmot rajzoltak a térképre a kartográ-
fusok. Ennyi forogott ott 1820-ban is. A kis lélekszámú település minden igényét 
kielégítették az ódon vízikerekek. Náluknál Szentkirály lakói voltak csak elégedet-
tebbek, ahol az 1784-ben regisztrált öt malom helyett 1820-ban már hét működött: 
„Malom vagyon 3, olajtörő 2, fűrész 2, mind közel”.  

Hosszúaszónak egy, Potyondnak három, Fitodnak négy malmát jegyezték 1784-
ben. Ezeket az 1820-as adatokkal nem vethetjük össze. Az itt élő székelyeket és 
határőröket az úrbérrendező biztosok nem írták össze. Mi sem sokat tévedünk, ha 
megtartjuk őket 1784-es állapotukban. 

Jól érzékeltetik ezt a változtathatatlan állapotot Szentmárton igazmondásra 
felesketett lakosai. Az 1784-ben regisztrált négy malmuk 1820-ban is megelégedé-
sükre működött: „A falu között még a szükségen fellyül is vadnak malmok úgy, 
hogy sokszor a nem őrlés miat[t] némelyek héjában állanak.”    

 Van még Alcsíkból négy településünk, ahol feltűnően nagy számban forogtak a 
vízkerekek. A négyből – Tusnádot kivéve – három a bővizű Fiság-patak mentén 
települt. A Fiság völgyének fejénél Csíkmenaság, 1784-ben hat malommal. Alatta – 
majdnem összeépülve vele – Menaságújfalu. Itt kilenc malmot rajzoltak térképre a 
kartográfusok. Csatószegen csak ötöt. Végül a Felső-Mitács és az Olt mentén nyolc 
vízi szerkezettel Tusnád. [Azt már csak zárójelben említjük, hogy Szentgyörgy, Kotor-
mány-telep, Bánkfalva, Szentmárton és Csekefalva malmait is a Fiság vize forgatta].  
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A hegyhajlatokból és a havasi erdőkből összefutó patakok annyira megduzzasz-
tották a Fiság vizét, hogy az már Potyondon 3 malmot működtetett. Ezek közlekedési 
nehézségek miatt kiestek a forgalomból. A helybelieknek dolgoztak. Szelték a desz-
kát, ványolták a posztót, őrölték a gabonaféléket. A Fiság az erejét igazán Csíkmena-
ságnál kezdte fitogtatni. Itt 1784-ben már hat malomállásban vitézkedett, forgatva 
legalább hat kereket, s bizonyára több malomkövet. Az ősi falu alatt kicsivel alantabb 
megtelepült Csíkmenaságújfalu lakói folyton megújuló kedvvel telepítették a vízkere-
keket. 1784-ben itt már kilencet működtetett a patak. Ezek száma 1820-ra 17-re nőtt. 
A lakosok dicsekedtek is: „Malom 6, olajtörő 4, fűrész 5, ványoló 2, mind közel 
vannak.” Többségük a falu belterületén zúgott, mikor kerekükre engedték a vizet. 

Ezeket a malmokat a helyi szorgalom és a megélhetési kényszer tartotta életben. 
Csíkmenaság és Menaságújfalalu távol esett a vásároktól, forgalmas utaktól. 
Viszonteladásra vásárlók sem igen jártak erre. Az elkészített terméket a helybeliek 
vitték vásárba, piacra, többnyire Moldvába.  

Csatószegen 1784-ben öt, 1820-ban kilenc vízi masina volt. Vallomásuk szerint 
„malom vagyon 4, fűrész 2, olajtörő 2, ványoló 1.” Ez a falu a Székelyudvarhely, 
Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, illetve Kézdivásárhely felé ide-oda menő országút 
mentén volt. Az ide-oda járó lovasok és szekerek vitték az itt készült háziipari 
termékeket: gubát, subát, abaposztót, deszkát. A Fiság felső folyása mentéről az erdei 
terméket gabonafélére cserélő székely garatra öntette szerzeményét, hogy a háznépét 
liszttel lepje meg. Hasonló volt a közlekedés-földrajzi helyzete Tusnádnak is. Határá-
nak a tűzi- és épületfát kimeríthetetlenül kínáló tágas erdeje, a férfiak faragásbeli 
jártassága, 25 embernek kirívóan nagy mesterségbeli tudása a faragó és díszítő szak-
mákban, asszonyaiknak, lányaiknak kézügyessége a fonásban, szövésben, vásznak 
hímzésében idecsalta a szász városok kereskedőit is. Épületfát, vásznat, fonalat, erdei 
termékeket – taplót, terpentint, szurkot, gyantát, vadgyümölcsből sajtolt ecetet, 
mézet, viaszt, egyebet – vásárolni jöttek. A felszínre törő borvizek, kénes, ásványos 
források is vonzották a gyógyulni vágyókat. Forgalmas hely volt Tusnád a ráérős 
világban. Az itteni étkezésükhöz a kenyérnekvalót itt őrölték, a nyersfánál értékesebb 
épületfát itt fűrészelték. Ide áramlott a Fiság völgyének falvaiból is első lépcsőben a 
haszon- és tűzifa, az erdei termék a mogyorótól a vadgyümölcsig, a gyógyfűtől a fű-
részmalmok szelte lécig. Innen – ha pár kilométerrel lejjebb szekereztek – az Olt 
mentén pár kilométerrel délebbre elhagyták a kupecek, a szekerezők, az országutak 
vándorai  Csíkszéket. Megérkeztek – Orbán Balázs szavaival szólva – a „székelyek 
paradicsomkertjébe.” Az üvegcsűrhöz ágyúlövésnyire, gyalogfutamnyira – Málnás 
alatt – a folyót átívelő hídon átköltözhettek a nyugati partra. Onnan érték Sepsi-
szentgyörgyöt, Háromszék egyik legkarakterisztikusabb városát.   

A Csíkszereda Tusnád közötti útból Csíkszentkirály magasában ágazott ki egy 
délkeleti irányú út, amelyik Kászonújfalut érintve, a Kászon patak két derékszögű 
irányváltása után nekiiramodott Kézdivásárhelynek. Mielőtt Jakabfalva alatt el-
hagynánk Csíkszéket, be kell pillantanunk Kászonszék falvaiba. Itt a Kászon-patak 
forgatott a szükségesnél sokkal több malmot.   
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KÁSZONSZÉK MALMAI 
 

Kászonszék Székelyföld legkisebb aligazgatási egysége volt. Ma is az egyik 
legkisebb mikrorégió a Kelti-Kárpátokban. Féltucat falu árválkodik itt: Feltíz, Altíz, 
Kászinimpérfalva, Doboly,39 Jakabfalva és Kászonújfalu. Az említett települések a 
csíki részektől is, Háromszéktől is vízválasztóval különülnek el. Alcsík felé nem, de 
Háromszék felé a Kászon-pataknak valamelyik geológiai periódusban sikerült át-
törnie a vízválasztón. A patakot a helyiek szívesen nevezik Kászon-vizének. Ezzel is 
hangsúlyozva, hogy a levegővel, az élelemmel és a sóval együtt a legfontosabb 
létfeltételt tisztelik vizében. Kászonújfalut kivéve, valamennyi itt megtelepült lakost 
kezdettől máig a Kászon vize élteti. A patak az Ojtozi hegyek és a Csiki havasok egy 
részének vizeit gyűjti össze. Olyan patakok segédkeznek ebben, mint Fehérkő-
pataka, Kis- és Nagyrépás, Farkas-patak, Tekeres, Borvíz-pataka és a Gubás-patak. 
Ezek kelet felől hordják a vizet a Kászon medrébe, míg a Koca, a Nádaska, a Kis- és 
Nagyszetye, a Vészes-patak a nyugatról érkező vizekkel dúsítja a folyócskát. Ez a 
miniatűr régió és emberi szerveződés természeti adottságait tekintve homogén volt. 
A modern időkig homogén volt a lakosság vallási hovatartozása is. Azonosak voltak 
megélhetési forrásaik is. Az itt élő háznépek a kevés hozamú szántóművelés mellett 
az állattartásból és az erdölésből tartották fenn magukat. Meteorológiai jellemzői 
közül a tájon végigsöprő Nemere a legismertebb. Emiatt a növénytermesztés má-
sodlagos szerepet tölt be az emberek életében. Malmaik sem feltétlenül azért szapo-
rodtak, hogy az itt termett gabonát eladásra őröljék. Egy-egy lisztelő malom vagy 
daráló már 1784-ben is található volt mindenütt. A falvak hatalmasra duzzadt határai 
és a közlekedési nehézségek is serkentették a malomépítő szorgalmat. Al-, Feltíz és 
Impérfalva – melyek a faluvá népesedés előtt közigazgatási és katonai tizedek voltak 
– az 1850-es években Nagykászonná egyesültek. Nagykászonnak a határa kicsivel 
meghaladja a 308 négyzetkilométert. Alighanem ez a Kárpát-medence legnagyobb 
faluhatára. Az önigazgató székely katonai tizedekből kialakult település őrlő, lisztelő 
szerkezeteket csak a lakosok szükségére tartott. Kászon-föld demográfiailag legnépe-
sebb periódusaiban – a 19. század második felében, a 20. század első évtizedeiben – 
sem tartott el hatezer embernél többet. Az egy négyzetkilométerre eső lakosságszáma 
sohasem haladta meg a húszat. A lakosok állattenyésztésből, erdőélésből, háziipari – 
ács, hordókészítő, edény- és eszközfaragó, szerszám- és posztókészítő – tevékeny-
ségből éltek. A deszkametszéshez, a lécfűrészeléshez, a gyapjú-feldolgozáshoz kel-
lettek a vízikerekek. A szántás-vetéssel termelt javak közül ez a táj leggazdagabban a 
lent nevelte fel. Annak magjából olajat préseltek.  
 
 

 
39  Kászonimpér határában szerveződött telep egy vízikerékkel. 
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A katonai térképészek Kászonfeltízben négy, Altízben három, Jakabfalván kettő, 
Kászonújfaluban négy, Impérfalván kettő, Dobolyban egy malmot találtak.40 A 
négy malomállás révén 1784-ben is teljes technológiai sorral rendelkező Feltízen 
1820-ban így válaszoltak a lakosok a malmokra kérdező faluvizitálóknak: „Mal-
mokba[n] is bővölködünk.” 

Altízben azonban időközben bővült a vízikerék sor. „Malom, ványoló, olajtörő, 
fűrész bőv” – büszkélkedtek mesterségbeli tudásuk eredményével. Impérfalván 
1784-ben két kerék forgott: egy lisztelő és egy posztóványoló. 1820-ban arról val-
lottak, hogy közös használatra – határőrök és szolgálónépek – malmot, fűrészt, 
olajtörőt és ványolót építettek. 

Kászonjakabfalván a közeli városon41 „pénzcsinálásra… bővséges[en]” elegen-
dő erdő hasznos művelése kívánta a vízimalom megépítését. Az itt élők mégis szí-
vesebben hordtak a közeli Kézdivásárhelyre tűzifát. Amíg aprócska fűrészmal-
maikon néhány szál deszkát kifűrészeltek a rönkökből, kétszer is megjárták a vá-
rost egy-egy szekér könnyen értékesíthető tűzifával.  Nem sajnálták azonban az 
időt a vízikerekek építésére sem: „Malom, olajtörő, ványoló a falu között bőv” – 
vallották az úrbérrendező biztosoknak. Kászonújfaluban is teljes malomsor állt a la-
kosok rendelkezésére. Volt lisztelő, fűrészelő, ványoló, olajütő már 1784-ben is. 
Nagy változás 1820-ig sem történt: „Malmok közel elegek vannak” – vallották a 
sorsukkal és lehetőségeikkel elégedetten. 

Doboly vallomása nem található a levéltárakban. Impérfalva külső telepén nem 
éltek úrbéres szolgálatot felvállalni hajlandó emberek. Határőrök lakták a telepet. A 
kérdezőbiztosok valószínűleg fel sem keresték a pár házból álló telepet. Lett légyen 
bármiként, Kászonszék falvaiban a lakosság megélhetését segítendő, elegendő 
vízimalom forgott 1784-ben éppúgy, mint 1820-ban.  

 
* 

 
A 18–19. század fordulóján Csík-, Gyergyó- és Kászonszék lakossága – a víz-
földrajzi adottságokkal élve – olyan energiaforrást használt, aminek törpe hányada 
az emberek és az állatok erejét az őrlési, fűrészelési, gyapjú feldolgozási munkák 
során megkímélte. A térség gyér lakossága, a minimális árukereslet és a társadalmi 
munkamegosztás alacsony szintje okozta csak, hogy erre a helyben lévő, folyton 
megújuló energiaforrásra nem épült rá egy jelentős fafeldolgozó-, egy fonó-, 
szövő- és bőripari manufaktúra-hálózat. A közeli és áruszállítással elérhető tá-
volabbi igényeket kielégítették a kézművesek és a háziipari tevékenységet végzők.     

 

 
40  Az első katonai felmérés. i. m. Az 1820-as évekre: FET, 4. i. m. és a Marosvásárhelyi Állami 

Levéltár  (MÁLt.), Colectio conscriptio urbariale. nr. 394. Csíkszentmárton; nr. 297.  Altíz; nr. 288. 
Feltíz; nr. 281. Szépvíz; nr. 278. Delne; nr. 285. Kászonimpér; nr. 393. Csíkszentmihály. Az első 
katonai felmérés. i. m. 

41  Kézdivásárhely 
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MELLÉKLETEK 
 
 

CSÍK-, GYERGYÓ- ÉS KÁSZONSZÉK VÍZIMALMAI 
1784-BEN ÉS 1820-BAN  

 
 

GYERGYÓSZÉK MALMAI 
 

Vízimalom Ebből 1820-ban Háznép Község 
1784 1820  Liszt Fűrész Olaj Kalló 1787 1850 

Megjegyzés 

  1. Gyergyóalfalu 4 Sok 6 3 1 1 1 136 955  
  2. Csomafalva – több 4 2 2 – – 43 452 Jó malomkövek 
  3. Ditró  15 Sok  20 5 7 2 6  931  6 malommester 
  4. Kilyénfalva 1 1 1  1––––– Maroson fél órára 11 182  
  5. Maroslaka 1 elég 1 1 – – –    
  6. Remete – Elég 2 1 1 – – 27 691  
  7. Szárhegy 2 Elég 2 1 1 – – 113 606 6 malommester 
  8. GyStMiklós  30 Sok  40   10 13 2 15 463 1303  
  9. Tekerőpatak 1 több 3 1 1 – 1 61 366  
10. GyÚjfalu 2 Sok 4 1 3   52 571  
11. Várhegy – Van 2 1 1 – – 228 304  
12. Vasláb 2 Elég 2 1 – – 1 39 150  
13. Tölgyes            
14. Gy.Újfalu 2 több 6 2 4 – –    
Összesen:  60   93   30    34 5   24    

 
 

FELCSÍK VÍZIMALMAI 
  

Vízimalom  Ebből 1820-ban Háznép Község 
1784 1820 Becs. Liszt Fűrész Olaj Kalló 1787 1850 

Megjegyzés 

 1. Karcfalva 3 4 4 1 1 1 1 30 165  
 2. Madaras 4 6 6 2 2 1 1 60 353  
 3. Mádéfalva 2 bőven 6 2 2 1 1 43 281  
 4. Csíkrákos 2 Több 6 2 2 1 1 29 283  
 5. Szentdomokos  13 Sok  13 4 4 2 3 89 486  
 6. Szentmiklós  1 Elég 3 1 1 – 1 16 215  
 7. Szenttamás  10 Sok  10 4 3 1 2 61 390  
 8. Taploca – 8 8 4 2 1 1 49 361  
 9. Várdotfalva 3 Sok 3 1 1 – 1 21 166  
10. Vacsárcsi – Elég 4 1 1 1 1 21 179  
11. Borsova 1 elég 2 1 1 – – 13 121  
12. Csíkcsicsó 1 több 5 1 2 1 1 63 376  
13. Csobotfalva – 1 1 1 – – – 11 71  
14. Csomortány – 1 1 1 – – – 16 101  
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Vízimalom  Ebből 1820-ban Háznép Község 
1784 1820 Becs. Liszt Fűrész Olaj Kalló 1787 1850 

Megjegyzés 

15. Dánfalva 1 jók 4 1 1 1 1 34 452  
16. Göröcsfalva – jók 2 1 1 – – 13 114 Fűrész 

Rákoson, egy 
óra. 

17. Jenőfalva 7 jók 7 3 2 1 1 23 329  
18. Pálfava –  3 3 – – – 14 106 Nincs elegendő. 
19. Delne –  3 2 1 – – 43 144  
20. Szentmihály 4  4 2 1  1  370  
21. Szépvíz 7  7 3 2 1 1  439  
22. Ájnád 2  2 1 1 – –    
23. Kisfalussa 1  1 1 – – –    
24. Csíkszereda 1  1 1  – –  250  
25–28 . Jegyzet!           

Összesen: 63  106 44 31 13 18    
 

 
ALCSÍK VÍZKEREKEI 

 
Vízimalom Ebből 1820-ban Háznép Község 

1784 1820 Becs. Liszt Fűrész Olaj Kalló 1787 1850
Megjegyzés 

 1. Bánkfalva  4 elég 4 2 1 – 1 60 38  
 2. Csatószeg 5 9 9 4 2 2 1 33 254  
 3. Csekefalva 1 Közel 2 2 – – – 28 308  
 4. Kozmás – Nyár 2 2 – – – 64 387  
 5. Lázárfalva 2 bőv. 5 2 – 1 2 55 163  
 6. Menaságújf. 9 17  17 6 5 4 2 33 247  
 7. Mindszent 2 2 2 2 – – – 28 168  
 8. Szentgyörgy 2 közel 2 2 – – –  435  
 9. Szentimre 8 jók 8 3 2 1 2 123 470  
10. Szentkirály 5 7 7 3 2 2 – 66 406  
11. Szentlélek 1 2 2 2 – – – 13 83  
12. Szentsimon 1 bőv 2 2 – – – 65 352  
13. Tusnád  8 bőv 8 4 1 1 2  428  
14. Verebes 1 bőv 2 1 1 – – 47 100  
15. Zsögöd 1 4 4 2 1 1 –  227  
16. Csikmenaság 6 6 6 2 2 1 1  98  
17. Szentmárton 4 4 4 1 1 1 1 59 234  
18. Fitod 4  4 1 1 1 1  66  
19. Potyond 3  3 1 1 – 1  81  
20.  Hosszúaszó 1  1  1    18  
Összesen:   68   94  44   21 15   14    
  
 
 
 



VÍZIMALMOK, DARÁLÓK, FŰRÉSZEK ÉS EGYÉB VÍZI SZERKEZETEK 

 

227 

KÁSZONSZÉK VÍZIMALMAI 
 

Vízimalom Ebből 1820-ban Háznép Község 
1784 1820 Becs. Liszt Fűrész Olaj Kalló 1787 1850 

Megjegyzés 

1. Kászonaltíz 3 4 4 1 1 1 1  240  
2. Kászonfeltíz 4 4 4 1 1 1 1  309  
3. Impérfalva 2 4 4 1 1 1 1  237  
4. Doboly  1 1 1 – – – 1    
5. Jakabfalva 2 bőv 3 1 – 1 1  298  
6. Kászonújfalu 4 közel 4 1 1 1 1  462  
Összesen:   16  20 5 4 5 6    
 
 
Külső telepe Kotormány. 
Sem 1784-ben, sem Lipszky János mappái, sem az 1820-as úrbérrendező biztosok nem 
tudnak a településről. Későbbi képződmény. 
Impérfalva külső telepe egy posztóványolóval. 
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