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ELŐSZÓ 
 
 

A 2012-ben útjára indult Hallgatói Műhelytanulmányok sorozatunk ötödik részét 
tartja kezében az Olvasó. Kisebb jubileum tehát ez a kötet, amely reményeink sze-
rint nemcsak a tanulmányok Szerzői számára jelent fontos állomást, de a szélesebb 
szakmai és laikus közönség részére is tartalmaz értékes és releváns újdonságokat. 

A Hallgatói Műhelytanulmányok sorozatot azzal a céllal indítottuk el, hogy 
a graduális és a posztgraduális képzésben részt vevő hallgatóink, illetve a határon 
túli társintézmények hallgatói számára publikációs lehetőséget biztosítsunk. Ezt a 
vállalt célunkat és szellemiséget tükrözi a most megjelent kötet is, amely összesen 
nyolc tanulmányt tartalmaz. Ezúttal a doktori képzésben résztvevő Szerzők domi-
nálnak (a kilenc Szerzőből összesen heten tagjai a Debreceni Egyetem Történelmi 
és Néprajzi Doktori Iskolájának), de bízunk abban, hogy a jövőben újra nagyobb 
számban jelentethetjük meg a graduális képzésben lévő hallgatóink munkáit is. A 
tanulmányok elkészültéhez – ahogy korábban is – nagy segítséget nyújtottak a hall-
gatók témavezetői, illetve azok a kollégák, akik vállalták a lektorálás nagy alapos-
ságot igénylő munkáját. Mindnyájuknak köszönjük, hogy ezzel hozzájárultak ah-
hoz, hogy a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében folyó kutatómunka újabb 
eredményeit tárhatjuk a nagyközönség elé. 

 
 

A kötet szerkesztői 
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BÁN GERGELY KÁROLY 

VÁROSFOGALMAK KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYOK LÁTÓSZÖGÉBEN, 
MODERNKORI VÁROSHIERARCHIÁK 

ÉRTELMEZÉSI KERETEK  

A városok iránti általánosabb érdeklődést a 19. század végén az urbanizáció hatása 
keltette fel, először a saját korukkal foglalkozó rokon tudományok: a statisztika, 
közgazdaság-tudomány, a 20. századtól mindinkább a geográfia, a szociológia, 
majd a kultúrtörténet művelőinek körében vált népszerűvé a város mint jelenség. 
A várostörténet folyamatosan változott és formálódott, egyre inkább egy önálló te-
rületté vált. Az emelte ki a helytörténet szűk kereteiből, hogy már nemcsak az egyes 
városok történetére koncentrált, hanem azt vizsgálta, hogy milyen hatással volt az 
iparosítás, az urbanizáció folyamata a városok gazdasági és társadalmi átalakulá-
sára, azaz, hogy a makrofolyamatok hogyan befolyásolták a városok életét.1 Ezen 
munkákhoz pedig elengedhetetlenné vált a városdefiníció megalkotása. A városde-
finíció kérdése főleg az 1960-as, 70-es években váltott ki parázs vitákat a várostör-
ténészek körében. A diszkusszió arról folyt, hogy vajon alkalmazhatóak-e a mo-
dern város kritériumai a történeti városokra, vagy elegendő-e a régi közjogi-
közigazgatási városfogalom figyelembevétele, illetve, hogy a rokon tudományok 
meghatározásai közül melyek tekinthetőek érvényesnek a különböző korszakok vá-
rosi településeinek jellemzésére.2 

A városhierarchia-kutatások elsősorban a 70-es években lejátszódó kvanti-
tatív forradalom időszakára tehetők a nemzetközi porondon. A hazai szintéren ezen 
kutatások a 90-es évek végére lezárultak. Azonban a különböző paradigmaváltások 
hatására hazai- és nemzetközi téren újra teret nyertek, nyerhettek ezen empirikus 
és egyben kvantitatív kutatások, beleértve a településhálózati vizsgálatokat is.3 

A városhierarchia-kutatások célja az adott időmetszetre vagy több időmet-
szet együttes vizsgálatára vonatkozó településhálózati rangsor felállítása, amely 
reprezentálja az adott települések pozícióját a hálózatban.4 Továbbá társadalom- és 
gazdaságtudományi kontextusban is lehetőség nyílik új látószögek megvilágítására 
ezen vizsgálatok vonatkozásában. A városhierarchia-kutatások egyik sarokpontja 

 
1 Bácskai Vera: Várostörténet. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Szerk: Bódy Zsombor – Ö. Kovács 
József. Bp. 2005. 244. 
2 Uo. 243–45. 
3 Bán Gergely Károly: Város, hierarchia, pozíció. A két világháború közötti Magyarország 
városhierarchia-kutatásának módszertani keretei. In: Vidéktörténet 2. Szerk: Horváth Gergely Krisztián 
– Ö. Kovács József – Csikós Gábor – Hegedűs István. Bp. 2019. 95–97. 
4 Beluszky Pál – Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. Bp. – Pécs 2005. 13–14. 
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az urbanizáció fokának a megállapítása, tehát a központosultság vizsgálata a tele-
püléshálózaton belül. Fontos megemlíteni, hogy nem fejlettségi vizsgálatot értünk 
a városhierarchia-kutatás alatt. Azaz a kutatások nem tartalmaznak olyan fejlettségi 
mutatókat, mint például az épületállomány mennyisége/minősége, vagy a közmű-
ellátás jelenléte település szinten – gondolok itt a víz-, gáz-, villanyvezetékek meg-
létére vagy éppen hiányára – ezen változókat a modernizációs vizsgálatok során 
találjuk meg. Be lehetne vonni ezen elemeket, amelyek az ott élő társadalom eg-
zisztencia-szintjére utalhatnak, azonban ekkor már a fejlettség kérdése kerülne elő-
térbe, ahol meg kellene oldani például a HDI index településszintű (SHDI) mód-
szertani problémáját. Tehát a hierarchiavizsgálatok a városi kritériumok 
vizsgálatát, számbavételét helyezi a középpontba valamennyi kutatás során.5 Jogo-
san tehetjük fel a kérdést, hogy mitől lesz város egy település? Milyen krité-
rium(ok)nak kell megfelelnie? Pontosan miket kell(enne) vizsgálnia a városhierar-
chia-kutatásoknak? 

A város kritériuma koronként, régiónként és kutatási nézőpontonként igen 
eltérő a mai napig. Ennek jelentősége abban áll, hogy a város egy olyan komplex 
jelensége a térnek, amely számos diszciplína látókörében helyet kap(ott). Többek 
között a geográfia, a közigazgatás (jogtudomány), a történettudomány, a statisz-
tika, a közgazdaságtan és a szociológia szüzséjének is a részét képezik maguk a 
városok, illetve a települések. Kiemelendő, hogy a város eszenciája az egyes tudo-
mányágak számára más és más formát ölt, továbbá ezen formák idővel változnak. 
Tehát a különféle diszciplínák a városiasodottságnak különböző szempontját/té-
nyezőjét emelik ki és helyezik előtérbe. Ebből kiindulva miért ne beszélhetnénk 
geográfiai, közigazgatási (jogi), statisztikai stb. városhierarchiáról? Úgy vélem 
ahány városfogalom, annyi féle városhierarchiát különböztethetünk meg. Tanul-
mányom célja, hogy a különféle diszciplínák városfogalmain keresztül értelmezési 
keretet állítsak az eltérő városhierarchia-vizsgálatoknak. 

 
MÓDSZERTANI SOKSZÍNŰSÉG 

Jelenleg a térdtudományok körében számos városfogalom van jelen, attól függően, 
hogy magát a várost mely diszciplína lencséjén keresztül vizsgáljuk. Ez egyben a 
módszertant is befolyásolja, illetve a településhálózat rangsorát. Kiemelendő, hogy 
ezen vizsgálatok – sok egyéb kvantitatív kutatáshoz hasonlóan – konstrukciók. Te-
hát a felhasznált módszertani modell és a rendelkezésre álló történeti források 
együttesen determinálják a végeredményt, jelen esetben a hierarchiai rangsort. En-
nek következtében egy adott régió városhierarchiájának megkérdőjelezhetetlen, 
mindenki által elfogadott megalkotása, gyakorlatilag szinte megoldhatatlan feladat 
– azonban megfelelő és komplex módszertani modell megkonstruálásával kielégítő 

 
5 Bán G. K.: Város, hierarchia, pozíció i. m. 101–102. 
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pontossággal megállapítható, hogy az egyes városok az adott településhálózatban 
milyen szerepet töltöttek be. 

Jelen munka során nem vállalkozom valamennyi módszertani megközelítés 
felsorolására és azok eredményeinek részletes bemutatására. Dolgozatom fókusz-
pontjába néhány jelentős – leginkább hazai – városhierarchia-vizsgálatot fogok be-
mutatni a különböző városfogalmak értelmezésein keresztül. Fontosnak tartom ki-
emelni, hogy nem áll módomban a különféle vizsgálatok rangsorolása egy adott 
szempont alapján, mivel mindegyik egy lehetséges megközelítés, egy lehetséges 
látószög a városhierarchia-kutatás vonatkozásában. Viszont igyekszem kritikus 
szemmel bemutatni ezen munkákat. 
 
JOGI-KÖZIGAZGATÁSI MEGKÖZELÍTÉS  

Ha a városok fogalmát vizsgálom első és alapvető a jogi vagy közigazgatási érte-
lemben vett városfogalom. Ezen városdefiníció során egy adott kiváltságos sze-
mély vagy testület által nyert privilégiumról beszélünk, jelen esetben a városi rang-
ról és a hozzá tartozó különféle kiváltságokról. Ezen hazai jogi kritériumokat 
többek között a jogász Werbőczy István is hangsúlyozta: kiváltságos helyzet, fallal 
való körbekerítettség, gazdasági-kereskedelmi kiváltságok, polgári szabadságjo-
gok stb. A jogi várostípusok koronként és régiónként változtak az idő során. Hazai 
tekintetben alapvető példa az úgynevezett szabadkirályi városok, a tárnokvárosok, 
a bányavárosok, illetve az oppidumok. Tovább haladva, 1871-től kezdve a kiegye-
zést követően jelentős közigazgatási reformok történtek azzal a céllal, hogy a köz-
igazgatási rendszert is polgárosítani, egyben fejleszteni kell. Többek között a köz-
ségi törvények által a magyar településhálózat jogi városhierarchiáját 
trialisztikussá változtatták. 1873. január 1-jétől megszületett „Kis-Budapest”6 mint 
(1) főváros, továbbá bevezetésre került a korábbi években a (2) törvényhatósági 
jogú- és a (3) rendezett tanácsú városok jogi típusa. Előbbi 23 volt szabad királyi 
városból és két korábbi mezővárosból került ki. Utóbbi pedig 50 volt szabad királyi 
városból és 56 korábbi mezővárosból tevődött össze.7 A két világháború közötti 
időszakban is történtek változások a városok jogi kategóriájában. A főváros – vagy 
ahogy a központi összeírások is említik: székesfőváros – és a törvényhatósági jogú 
városok megmaradtak, viszont a rendezett tanácsú városi rang csak 1929-ig léte-
zett.8 Ezt követően megyei városi címet kaptak a korábbi rendezett tanácsú városok. 
A jogi értelemben vett városi rang sok esetben egyfajta motiváló, elérendő célként 

 
6 Az elnevezést az utókor akasztotta rá, mivel 1950. január 1-jén lépett életbe az 1949. évi XXVI. 
fővárosra vonatkozó törvény, amely során az akkori fővároshoz („Kis-Budapest”) 24 környező 
települést csatoltak. Így jött létre az úgynevezett „Nagy-Budapest”, amelyet kisebb területi 
módosításokkal, de ma fővárosnak ismerünk. 
7 Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza. Bp. – Pécs 1999. 152. 
8 Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza. Bp. – Pécs 2005. 150. 
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került adományozásra. Számos példát lehet említeni a korábbi időszakokból – töb-
bek között a közel 1500 fős Ruszt városát – amikor a jogi értelemben vett település 
egyáltalán nem, vagy minimális szerepköröket töltött be az adott régióban, míg ez-
zel szemben például a kb. 8000 fős Balassagyarmat – amely megyei funkciókat 
töltött be a dualizmusban – nem számított jogi értelemben vett városnak. Részben 
ennek következtében a dualizmus korában a törvényhatósági jogú városok lélek-
számának küszöbértékét 12 000 főben határozták meg, így el is lehetett veszíteni, 
illetve meg is lehetett kapni ezen közigazgatási rangot. Erre a „Nagy Háborúig” 
csupán egyszer volt alkalom, amikor is 1909-ben Miskolc városa megkapta a tör-
vényhatósági címet.9 Ugyanez nem mondható el a rendezett tanácsú városokról, 
jelentős fluktuáció volt tapasztalható ezen közigazgatási kategória vonatkozásában. 
A jogi értelemben vett városi rangokat sok esetben ösztönzőleg adományozták, 
nem feltétlenül rendelkezett az adott település tényleges funkciókkal, lásd Ruszt 
városát.10 Fontos megemlíteni, hogy a dualizmus, illetve a két világháború közötti 
időszakot vizsgálva, jóval kevesebb település rendelkezett városi ranggal, mint am-
ennyi ténylegesen városi szerepkört töltött be az adott időszakban hazánkban. Ez a 
tendencia a második világháború utáni időszakban kezdett átfordulni, továbbá a 
rendszerváltás adott hozzá egy újabb lendületet. Napjainkra már egy teljesen ellen-
tétes hálózat mutatható ki, jelentősen több a városi joggal rendelkező települések 
száma, mint a városi funkcióval rendelkező települések száma.11 Előbbi tendenciát 
a két világháború közötti időszakra vonatkozó vizsgálatom12, illetve a dualizmus 
időszakára pedig Beluszky Pál kutatása13 is alátámasztotta. Meg kell említeni, hogy 
a jogi-közigazgatási megközelítés hiányossága, hogy a városok gazdasági, társa-
dalmi, funkcionalitásbeli különbségeit nem lehet(ett) leképezni a jogi városfogal-
mon keresztül. Tehát bármelyik látószögből is vizsgáljuk, ezen városfogalom nem 
teljesen fedi le a ténylegesen városi szerepkörrel rendelkező településeket, illetve 
a városhierarchia-vizsgálatok meghatározására sem teljesen alkalmas, többek kö-
zött azért sem, mivel a különböző hierarchiaszintek megállapítására nem alkalmaz-
ható maradéktalanul. 

 
STATISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉS  

A statisztika mint tudományág is vizsgálta a városok géniuszát. A statisztikai vá-
rosfogalom a városok méretét, azon belül is lakosságszámát veszi figyelembe vizs-
gálatai során. Emellett lehetne a területet is vizsgálat alá vonni, viszont ekkor már 

 
9 Beluszky Pál: Magyarország településállománya, településhálózata. In: Magyarország történeti 
földrajza. II. kötet. Szerk: Beluszky Pál. Bp. – Pécs 2008. 199–200. 
10 Beluszky P. – Győri R.: Magyar városhálózat i. m. 10–12. 
11 Beluszky Pál – Győri Róber: Ez a falu város! Tér és Társadalom 20. (2006) 2. sz. 65–81. 
12 Bán Gergely Károly: A két világháború közötti Magyarország városhierarchia-vizsgálatának 
módszertani kérdései. Új Nézőpont 4. (2018) 2. sz. 5–29. 
13 Vö. Beluszky P. – Győri R.: Magyar városhálózat i. m.; Beluszky P. – Győri R.: Ez a falu város! i. m. 
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komoly módszertani problémába ütközhetünk azzal kapcsolatban, hogy hol is hú-
zódik az adott település határa. A formális közigazgatási határt vegyük alapul, 
amelybe bizonyos esetekben jelenetős kiterjedésű külterület is beletartozhat – lásd 
alföldi települések –, vagy az épített környezet határát helyezzük a vizsgálat kö-
zéppontjába. Utóbbival komoly probléma, hogy statisztikai szempontból igen meg-
foghatatlan például egy folyamatosan bővülő település esetében, illetve a gazdasági 
épületek hovatartozása is további kérdéseket vethet fel.14 Tehát statisztikai értelem-
ben a lakosságszám az egyetlen, amelybe biztosan tudunk kapaszkodni, jelen eset-
ben csupán az ingázás jelensége vethet fel bizonyos módszertani kérdéseket napja-
inkra vonatkozólag. 

Ezen városmeghatározás kiindulópontja, hogy a város népességtömörülés 
(is). Ezt sok esetben a közigazgatási városfogalomnál is figyelembe vették, például 
a dualizmus korabeli Magyarországon, ahol a törvényhatósági jogú városok eseté-
ben 12 000 főben határozták meg a lélekszám küszöbértékét. Napjainkban azonban 
igen tarka képet kapunk, ha csak a statisztikai városfogalom definícióját helyezzük 
a fókuszpontba. Európa egyes északi államaiban (Norvégia, Izland, Dánia stb.) csu-
pán pár száz főben határozható meg a városok lakosságszám határa. Azonban, ha 
Közép- és Nyugat-Európát vesszük alapul, akkor már egy magasabb küszöbértéket 
kapunk (Ausztria 5000 fő, Franciaország 2000 fő). Viszont a jelentős népsűrűség-
gel rendelkező Japán esetében pedig egészen magasan 50 000 főnél húzták meg a 
városiasodottság lélekszám határát.15 Tehát koronként és régiónként igen eltérő sta-
tisztikai városdefinícióval találkozunk. Előnye többek között a történeti források 
népességszámra vonatkozó bősége, illetve az, hogy számos olyan statisztikai mu-
tatóval leírható jellemző létezik, amellyel könnyedén kategorizálhatóak a települé-
sek. 

A városhierarchia-kutatások is sok esetben felhasználják a települések lé-
lekszámait. Ennek hátterében az húzódik meg, hogy egy adott régió településeinek 
viszonylagosan magas lélekszáma párhuzamba állítható a városiasodottság (köz-
vetett módon a tercializálodottság fokával) mértékével, ezt a korábbi korrelációs 
vizsgálataim is bizonyították (1. táblázat).  Továbbá a lakosságszám növekedése – 
vagy éppen csökkenése – pedig a prosperitás egyik jelzője a települések vonatko-
zásban. 

 
14 Bán Gergely Károly: Inner Territory and What Lies Behind It. An Inquiry Into the Hungarian Urban 
Hierarchy in 1930. Hungarian Historical Review 8. (2019) 1. 153–178. 
Vö. Timár Lajos: A gazdaság térszerkezete és a városhálózat néhány sajátossága a két világháború kö-
zötti Magyarországon. Pécs 1986.; Szilágyi Zsolt: Települések közti kapcsolatok az alföldön a 20. szá-
zad első harmadában 1. rész. Feltételek és kontextusok teremtése az alföldi falvak laterális kapcsolata-
inak elemzéséhez. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00623/12/2) támogatásával készült 
összefoglaló kézirat. http://real.mtak.hu/28771/ - letöltve: 2020.03.16.; Szilágyi Zsolt: A történeti föld-
rajz mint kapcsolattudomány alkalmazása a magyar várostörténet-írásban. Nagyerdei Almanach 4. 
(2013) 1. sz. 183–204. 
15 Beluszky P. – Győri R.: Magyar városhálózat i. m. Bp. – Pécs 2005. 12. 
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Ezen tényezőkből kiindulva a városhierarchia-vizsgálatok esetében igen je-
lentős szereppel bír a lélekszám és annak alakulása a vizsgálatba bevont periódus-
ban. Olyannyira népszerűek a népességszámra vonatkozó vizsgálati megközelíté-
sek, hogy külön módszertani elnevezést is kaptak: rank-size.16 Hazai tekintetben is 
nagy teret nyert ezen statisztikai városmegközelítés a hierarchiavizsgálatok kon-
textusában. Ezen a ponton meg kell említenem Granasztói György városhierarchia 
vizsgálatát.17 Kutatása során a Dunai-térséget helyezte vizsgálata középpontjába, 
egészen pontosan Ausztriát, Csehországot és Magyarországot. Majd egy igen szé-
les perióduson keresztül (1500-tól 1800-ig) elemezte a régió városait. Munkája so-
rán kvantitatív módszereket használt, és a már említett rank-size formulát alkal-
mazta. Ezáltal a városok statisztikai értelemben vett rangsorát konstruálta meg. 
Tehát a népességszámban találta meg a központosultságot. 18 

Továbbá szeretnék megemlíteni egy szintén rank-size módszert alkalmazó 
hazai kvantitatív városhierarchia-vizsgálatot19 is, amely Czoch Gábor, Szabó (ma 
Sonkoly) Gábor és Zsinka László nevéhez fűződik, illetve a kutatásban részt vett 
még Benda Gyula és Sasfi Csaba is. Ezen munka a 19. századi magyarországi vá-
rosodás változásait kívánta feltérképezni, amely során három időmetszetben 
(1784–87, 1851, 1910) vizsgálta a hazai városhálózat egy szeletét. A vizsgálat alap-
ját egy adatbázis adta, amely a fentebb említettet időpontokra tartalmazta a telepü-
lések lélekszámát, jogállását, névváltozatait és a településhez tartozó megyét. Tehát 
a népességszámok elemzésével mutatták be a történeti statisztika egy lehetséges 
útját a hierarchia megállapítására. 

A statisztikai városmeghatározás tehát népszerű a városhierarchia-vizsgála-
tok körében, ennek hátterében – a fentebb említetteken túl – az áll, hogy a több 
régióra, országra tagolódó városövezetek hosszú időtartamú (longue durée) leírá-
sára ezen szemlélet a legalkalmasabb. 

 
KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉS  

A közgazdasági városfogalom a településen belül ellátott gazdasági szerepkörök 
arányát helyezi a fókuszpontba. Jelen esetben a települések foglalkoztatási arányát 

 
16 Az ún. rank-size elemzés lényege az, hogy a településeket több időpontban egy olyan logaritmikus 
léptékű koordinátarendszerben ábrázolják, amelyben az „x” tengelyen a város nagyságrendi 
rangszámához az „y” tengelyen az ehhez tartozó népességszám tartozik. A görbék helyzetéből, 
alakjából, töréspontjaiból, a hozzájuk illesztett lineáris regressziós egyenesből vonnak le 
következtetéseket a településállomány eloszlásáról, annak változásáról. A módszert először K. G. Zipf 
az amerikai iparosodott városállomány vizsgálatára alkalmazta, az ő nyomán többen is éltek ezzel az 
összehasonlítást megkönnyítő módszerrel. 
17 Granasztói György: A dunai térség varasodása (16–18. század). Demográfia 32. (1989) 3–4. sz. 157–
187. 
18 Granasztói György: L’Urbanisation de l’espace danubien, 1500–1800. Annales ESC 44. (1989) 2.  
379–399. 
19 Czoch Gábor – Szabó [ma Sonkoly] Gábor – Zsinka László: Változások a magyar város és 
településrendszerben 1784 és 1910 között. Aetas 8. (1993) 4. sz. 113–133. 
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vizsgálja, azon belül is a nem mezőgazdasági dolgozók arányát. E mögött egy alap-
vető tézis áll, amely szerint a tercier szektor a városi funkciók alapvető hordozója,20 
a két világháború közötti időszakban azonban a szekunder szektort is mellé tehet-
jük, amely által egy árnyaltabb mutatót kapunk. Napjainkban az ipar szerepe már 
megkérdőjelezhető a közlekedés fejlődése és az ingázás elterjedésének következ-
tében. A mezőgazdasági keresők csekély aránya – vagy éppen hiánya – következ-
tében, a lakosság szükségleteinek kielégítésében a helyi piacra szorul, élelmiszer- 
és nyersanyagszükségletét a környék vagy távolabbi vidék termékei biztosítják. A 
közgazdasági városfogalom tehát a város legfontosabb életelemének a piacot, a 
cserét tekintette.21 Kiemelendő, hogy ezen városfogalom leginkább a nyugati tí-
pusú városfejlődést produkáló területekre használható. A konjunktúra és a földrajzi 
munkamegosztás miatt Kelet-Európában igen sokáig nagy jelentőséggel és egyben 
aránnyal (50–80%) bírt a primer szektor keresőinek eloszlása, még a 20. század 
elején is. 

Hazai tekintetben is önmagában kétséges ezen hierarchiát meghatározó 
módszer használata, mivel hazánkat eltérő településfejlődés jellemzi, ami által éles 
különbségek figyelhetőek meg az alföldi, a dunántúli és az északi települések mé-
retében, szerkezetében – gondolok itt a külterület kiterjedésére, szerepére –, illetve 
az adott régiók településhálózatának a sűrűségében. Ezáltal – még a két világhá-
ború között is – a két legjelentősebb alföldi város (Debrecen, Szeged) esetében is 
a foglalkoztatási szerkezeten belül arányaiban a legtöbb kereső a mezőgazdasági 
szektorban volt jelen, közel 40–50%-ot tett ki (2. táblázat). Ezen módszer önálló 
használata a dualizmus és a két világháború közötti időszak városhierarchia meg-
állapításához, leginkább a nyugat európai térségre alkalmazható, mivel hazánk ke-
leti részén, illetve Kelet-Európában is az említett időszakokban számos olyan túl-
nyomórészt mezőgazdasággal foglalkozó települést találunk, amely városi 
funkciókat töltött be az adott térségben, de közgazdasági vonatkozásban nem ne-
vezhető városnak. 

Ennek következtében a hazai városhierarchia-vizsgálatok sem önállóan ve-
szik figyelembe a fentebb említett városmegközelítést. Beluszky Pál és Győri Ró-
bert szerzőpáros által elkészített 1910-re vonatkozó településhierarchia vizsgálat 
során a 88 városi intézmény, illetve az egyéb változók mellett találjuk a kereske-
delmi keresők településenkénti arányát. Továbbá nem mehetünk el Bácskai Vera 
és Nagy Lajos munkája22 mellett sem. Ezen szerzőpáros tette meg az első kísérle-
teket a hazai kvantitatív város- és társadalomtörténet meghonosítására. 1984-es 
munkájuk a város és vidék kapcsolatára alapozva állított fel településrangsort. A 
hazai városhierarchia-kutatások során elsőnek ők alkalmazták az úgynevezett 

 
20 Timár Lajos: A szociológia és geográfia pörlekedésének egy lezáratlan fejezete. Tér és Társadalom 
2. (1988) 2. sz. 88. 
21 Bácskai V.: Várostörténet i. m. 
22 Bacskai Vera – Nagy Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. Bp. 
1984. 



16 
 

klaszteranalízist23. Kutatásuk során a Magyar Királyság piacközpontjait vizsgálták 
a 19. század első felében. Módszertanuk alapján az 1828-as összeírásokat használ-
ták fel, majd 63 változót konstruáltak meg. Vizsgálták többek között a kézműipar 
elterjedését, a lélekszámot és egyben a népsűrűséget is, a településstruktúrát, a fog-
lalkoztatási csoportokat, továbbá a központi funkcióval rendelkező intézményeket 
(oktatási, igazgatási, egészségügyi és egyházi intézményeket). Kutatásuk során 
egyszerre alkalmazták a tradicionális történetírás, illetve a kvantitatív-kutatások 
módszereit. A piacközponti funkciót betöltő települések számát empirikus vizsgá-
latuk alapján 138 településben határozták meg, majd közülük 57-et ítéltek vonzá-
suk nagysága és sokrétűsége alapján központi szerepkört betöltő városoknak. Mun-
kájukhoz hozzátartozik, hogy igen sok és különféle változót alkalmaztak, amelyek 
között található olyan is, amely nem feltétlenül alkalmazható az urbanizáció foká-
nak a felfedéséhez. Gondolok itt a bortermelésre hektoliterben, illetve a sztrájkok 
miatt kiesett munkanapok számára. Ezen heterogén mutatórendszer következmé-
nyeit a faktoranalízis sem tudta megfelelően kiküszöbölni, így a vizsgálat eredmé-
nyei megkérdőjelezhetőek. 

Bácskai Vera, szerzőtársa halála után még több jelentős munkával állt elő a 
városok terén, de ami kiemelendő közülük az 1988-as Városok és városi társada-
lom Magyarországon a 19. század elején c. könyve, amely angol nyelvű kiadásával 
a nemzetközi történetírásba is bekerült.24 

 
SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS  

A szociológiai városfogalom abban látja a város géniuszát, hogy az minél diverzi-
fikáltabb társadalmi képet mutat az adott régióban – amely egyben összetettebb 
társadalmi kapcsolatrendszert eredményez –, annál városiasodottabb az adott tele-
pülés. Tehát a városi lakosság bonyolult társadalmi foglalkozási, vagyoni, etnikai, 
vallási differenciáltságában látják a szociológusok a városfogalom alapját.25 A szo-
ciológusok a fentebb említett meghatározáson túl hangsúlyozzák, hogy a város és 
a falu esetében is egyfajta életformáról van szó, és ezzel a meglehetősen széles 
körre utaló kifejezéssel azt emelik ki: „ha városról vagy faluról van szó, sohasem 
szabad kevesebbre gondolni, mint – mindenre, ami egy életformához csak hozzá-
tartozik, így egyetemesen fogjuk látni a kérdésünket és ez az egyetemessége teszi 
a kérdést szociológiai tágasságú kérdéssé”.26 

 
23 A klaszteranalízis adatobjektumokat csoportosít kizárólag azon információk alapján, amiket azokban 
az adatsorokban talál, amelyek az objektumokat, valamint a köztük fennálló kapcsolatokat írják le. A 
cél az, hogy adattömböket homogén csoportokba soroljunk, klasszifikáljunk. 
24 Bácskai Vera: Towns and Urban Society in Early Nineteenth Centruy Hungary. Bp. 1989. 
25 Bácskai V.: Várostörténet i. m. 
26 Dékány István: Város és falu szociológiai szempontból. Városi Szemle 21. (1935) 5. sz. 641–671. 
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Városhierarchia-vizsgálatok során nem jellemző a szociológiai megközelí-
tés. Mivel használhatósága igen kétséges, leginkább az etnikai, vallási vagy köz-
igazgatási határok mentén fekvő települések esetében torzíthat ezen megközelítés. 
Viszont találunk olyan hazai példát, amely a szociológia alapjait használta fel a 
településrangsor felállításához. Timár Lajos 1910-es virilis adatok alapján állított 
fel városhierarchia-struktúrát. Az akkori jogi értelemben vett városokat vizsgálta 
és a városok tekintetében a tercializációt helyezte a kutatás középpontjába, amely 
egy fokmérő a hierarchia tekintetében. Egy mezőváros és egy ipari város esetében 
a virilisek különböző foglalkozási arányai alapján hierarchizált.27 

 
MENTÁLIS MEGKÖZELÍTÉS  

A mentális városkép egy igen elvont és nehezen megfogható megközelítési forma. 
Minden embernek, városlakónak más és más mentális képe van arról, hogy mitől 
lesz egy település város, vagy éppen mi a különbség egy falu és egy város között. 
Ezen szempontok lehetnek a városok méretével, lakosságszámával kapcsolatosak, 
vagy a munkalehetőség, a választás lehetőségéből is adódhatnak, gondolok itt arra, 
hogy nem csak egy orvos közül lehet választani. Lehet a mentális városképnek egy 
rekreációs, kikapcsolódási lehetőségeket biztosító tényezője, vagy az adott telepü-
lés kulturális ellátottságát is ide sorolhatjuk például színházak, kiállítótermek, 
könyvtárak számát stb. Tehát ezen megközelítés az ágens mentális képéből indul 
ki. 

A városhierarchia-vizsgálatok elenyésző része alkalmazza ezen látószöget 
a vizsgálatok során, részben azért is mert igen kérdéses lehet az eredmény relevan-
ciája, pont a fentebb vázolt nehezen megfoghatóságából adódóan. A másik, ami 
nehezíti ezen módszertan használhatóságát, azok maguk a történeti források. Mi-
lyen forrás lehet az, amely például a két világháború közötti hazai mentális város-
hierarchiához felhasználható lehetne? Egyik lehetséges forrás típus lehet a korabeli 
sajtó, szépirodalom vagy akár egy adott tájegység/régió képeslapjainak, turisztikai 
kiadványainak vagy kalendáriumainak posztmodern vizsgálata. A posztmodern 
szemlélet jegyében megemlíthetjük Tóth Árpád munkáját, amelyben egy 1848-ban 
kiadott pozsonyi kalendáriumot vizsgált a kutatása során. Tulajdonképpen a kalen-
dáriumba bekerült városokat rangsorolta a Pozsonyhoz képest elfoglalt helyze-
tük/távolságuk alapján. A kutatása alapján a nyugatra eső városok sokkal erőtelje-
sebben jelennek meg az adott kalendáriumban, ami a nyugati térség 
felülreprezentáltságát tükrözi, miközben a keletre eső városok háttérbe szorulása is 

 
27 Timár Lajos: Az alföldi és dunántúli városok szociális arculata két világháború között. In: Kárpát-
medence. Szerk: Győri Róbert – Hajdú Zoltán. Bp. 2006. 42–55. 
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megfigyelhető a kalendárium alapján.28 Továbbá egy lehetséges forráscsoport le-
hetne a polgárosodás előtti korszakokra vonatkozólag a külföldi térképkészítők al-
kotásai hazánkról, gondolok itt például a Duna menti térség német szemszögű áb-
rázolására.29 Miért éppen azokat a településeket jelölték a Duna mentén? Erre 
vonatkozó vizsgálatom még folyamatban van. 

 
FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS  

Funkcionális városfogalom és egyben városszemlélet Hans Bobek és Walther 
Christaller nevéhez köthető. Mindketten a modern város nyújtotta funkciókból in-
dultak ki (kulturális, gazdasági, egészségügyi, közlekedési funkció stb.).30 A funk-
cionális megközelítés szorosan összefonódott a geográfiai városdefinícióval, a geo-
gráfusok által erősen támogatott álláspont – amely napjainkra a tértudományok 
körében leginkább elfogadott megközelítés – a következőben látja a város géniu-
szát: „a város a településállományon belül kialakult földrajzi munkamegosztás ter-
méke; e munkamegosztásban a központi szerepkört betöltő település, amelyben a 
városi alapfunkciók megfelelő mennyisége és sokfélesége tömörült. Olyan telepü-
lés tehát, ahol a lakosság nem mindennapi igényeit kielégítő tevékenységek, intéz-
mények koncentrálódtak. Településhálózati szerepénél, hivatásánál fogva tehát a 
város a csere, az érintkezés, a találkozások kitüntetett színtere a területi munka-
megosztás által strukturált világban; természetesen nem csak az áruk cseréjének, 
hanem a tudás, az információ, az eszmék, kultúrák cseréjének is. A központi sze-
repkörre támaszkodva a város jelentős térszervező erővel rendelkezik, s gyakorta 
döntési, hatalmi központ.”31 Tehát leegyszerűsítve az úgynevezett városi alapfunk-
ciók meghatározott szereppel bírnak egy központi település esetében. Azonban ah-
hoz, hogy meghatározó legyen egy adott központ a maga hálózatában, elengedhe-
tetlen, hogy a fent említett funkciók az adott településen is túlnyúljanak és más, a 
hálózatban szereplő településeket is el tudjanak látni.32 Ezen funkciókat alapvetően 
„a szűkebb értelemben vett városi funkciók összetétele, egyes szerepkörök, ill. e 
szerepköröket ellátó intézmények jelenléte vagy hiánya, a városi funkciók […] vá-
lasztéka adja.”33 Továbbá olyan mutatókkal is ki lehet bővíteni amelyek a városi 
lét következményét reprezentálják (pl. betétállományok, telefonközpontok száma, 
újságok száma, ügyvédek és háziorvosok száma stb.) Ez által egy még komplexebb 
képet alkothatunk. 

 
28 Tóth Árpád: Tér és társadalom – ahogyan a pozsonyi polgárok láthatták (Városhálózat és társadalmi 
mobilitás alulnézetből). In: Város és Társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk: H. 
Németh István – Szívós Erika – Tóth Árpád. Bp. 2011. 164–176. 
29 Georg Matthäus Vischer – Matthias Greischer: Hungary and its provinces. 1682. [Térkép] 
30 Bácskai Vera – Nagy Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. Bp. 
1984. 15–16. 
31 Beluszky P. – Győri R.: Ez a falu város! i. m. 66. 
32 Beluszky P. – Győri R.: Magyar városhálózat i. m. 13–14. 
33 Uo. 90. 
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Városhierarchia-vizsgálatok közül ezen szemléletet követte többek között 
Beluszky Pál és Győri Róbert. A szerzőpáros már korábban említett 2005-ös mun-
kája34 hazai tekintetben az egyik legrelevánsabb munka a témában. Az úgynevezett 
leltározó módszeren alapuló kutatásuk során különféle mutatókat gyűjtöttek össze 
és változókat konstruáltak belőlük. Az 1910-es esztendőre vonatkozóan települé-
senként – a közigazgatási, gazdasági, egészségügyi funkcióval rendelkező intéz-
ményeken túl – rögzítették többek között a betétállomány nagyságát, az ügyvédek 
számát, a foglalkoztatási szerkezetet és az orvoslátta halottakat is. Munkájuk során 
olyan módszereket alkalmaztak, mint például a Christaller-féle központi hely el-
mélete35, vagy a diszperziós érték36 használata. Fontos kiemelni, hogy az ilyen tí-
pusú, leginkább statisztikai adatokra és egyben módszerekre támaszkodó vizsgála-
tok esetében, a módszertan és a hozzátartozó problémák jelentősen determinálják 
a kutatás végeredményét. 

 
ÖSSZEGZÉS  

Megállapíthatjuk, hogy a különféle tudományágak városfogalmai és a városhierar-
chia-kutatás szoros kapcsolatot alkot, ezáltal a településhálózatok során kiemelt je-
lentőséggel bír az adott kutatás kereteinek tisztázására. Komoly értelmezési prob-
lémákat szülhet, ha egy hierarchiavizsgálatra irányuló munka kereteit nem, vagy 
rosszul fektetettjük le. Erre a legkézenfekvőbb példa Vörös Károly 1982-es mun-
kája,37 amely során a szerző 62 mutatót használt fel, ám ezen mutatók erősen hete-
rogének voltak. Utólagosan hat csoportba sorolhatjuk őket. A változók egy része 
(1) a városok központi funkcióját vizsgálta (például pénzintézeti vagyon nagysága 
stb.), a másik csoport (2) a városok nagyságára irányult (lélekszám, lakóházak 
száma stb.), voltak olyan mutatók, amelyek a (3) fejlettséget reprezentálták (pél-
dául egy lakásra jutó szobák száma, épületek minősége stb.), találhatunk olyan mu-
tatókat is amelyek viszont a (4) gazdasági funkcióra vonatkoztak – pl. a kereső 
népesség foglalkozási megoszlása, a gyáripari üzemek száma stb. –, megfigyelhe-
tők a (5) dinamikára vonatkozó mutatók is – az 1869–1910 között bekövetkezett 
népességszám-változás – s olyanok is, amelyek (6) nehezen kapcsolhatók a város-
hálózatban elfoglalt pozícióhoz – mint pl. a 20–24 évesek között a házasulandók 
aránya. Hasonló kontextusban említeném Keleti Károly munkáját38, amely alapve-
tően a városállomány vizsgálatára irányult az 1869-es összeírások vonatkozásában. 

 
34 Beluszky P. – Győri R.: Magyar városhálózat i. m. 
35 Christaller-fele modell egyik első hazai interpretációját lásd: Mendöl Tibor: Általános 
településföldrajz. Bp. 1963. 485–486. 
36 Beluszky Pál: Adalékok a magyar településhierarchia változásaihoz, 1900–1970. Földrajzi Értesítő 
22. (1973) 1. sz. 121–142. 
37 Vörös Károly: Pécs a 20. század elejének magyarországi városhálózatában. In: Tanulmányok Pécs 
város történetéből. Szerk: Sándor László. Pécs 1982. 73–82. 
38 Keleti Károly: Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statisztika szempontjából. Pest 1871. 
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Azonban munkája inkább sorolható a fejlettségi vizsgálatok körébe, mivel a meg-
konstruált változók nem az urbanizációfokára irányultak – bár a szerzőnek ez volt 
a célja – hanem a vizsgálatba bevont települések fejlettségére. Ezen változók között 
találjuk többek között a „lakviszonyok” vizsgálatát, az ott élők műveltségi fokát, a 
cselédek számát – ami a polgári középréteg arányát tükrözte ekkoriban –, egyedüli 
urbanizációra vonatkozó mutatója a vizsgálatnak a népességszám volt. 

Úgy vélem, hogy a különböző városfogalmak más-más tényezőt vesznek 
alapul a város mibenlétének a meghatározásához, ezáltal a városhierarchia-kutatá-
sok igen szerteágazóak attól függően, hogy milyen célokat szolgál az adott vizsgá-
lat. Tehát több lehetséges út van jelen egyszerre. Ezek egyfajta lehetséges megkö-
zelítések, amelyek közül nincs egy kiemelt és mindenki által elfogadott nézőpont, 
még ha a geográfiai megközelítés tűnik a legkomplexebbnek is. A kérdéskört – 
azaz a városfogalmakon keresztül vizsgált városhierarchia-kutatásokat – komple-
xen kell kezelni és nem lehet kirekeszteni vagy éppen kiemelni egyik lehetséges 
megközelítést sem, hanem ötvözni kell ezen látószögeket a vizsgálatok során. 

 
MELLÉKLET  

 1. vált 2. vált 3. vált 4. vált. 

1. vált. 1,00 0,32 0,00 0,03 

2. vált. 0,32 1,00 0,15 0,21 

3. vált. 0,00 0,15 1,00 0,97 

4. vált. 0,03 0,21 0,97 1,00 

 
1. táblázat 

Korrelációs táblázat, 1930 
Forrás: Bán G. K.: A két világháború közötti Magyarország városhierarchia-vizsgálatának 

módszertani kérdései i. m. 29. 
 
1. változó: Lélekszám változás 1920-1930 között. 
2. változó: Nem mezőgazdasági keresők aránya (az egyéb keresők sincsenek 
benne). 
3. változó: A szolgáltatások jelentőségtöblete. 
4. változó: Lélekszám 1930-ban. 
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2. táblázat 

Magyarországi városhierarchia 1930-ban a regionális központokkal bezárólag. 
Forrás: Bán G. K.: A két világháború közötti Magyarország városhierarchia-vizsgálatának 

módszertani kérdései i. m. 17. 
 
ABSTRACT 

Bán, Gergely Károly: City concepts in the perspective of various disciplines, mod-
ern age urban hierarchies 

 
In today's era of interdisciplinarity – when the break-up of formal boundaries be-
tween disciplines is a common phenomenon – it is not easy to find a common lan-
guage, set of concepts and methods for different disciplines to use in their common 
research fields. A great example to this is the research of urban history, especially 
the research into city hierarchy.  

The complexity of this research topic is well illustrated by the fact that it is 
inherent in geography, history, sociology, statistics and economics. The different 
disciplines work with different definitions of the city, which are most definitely 
represented in research papers on urban history in the recent years. Legal (admin-
istrative), statistical, economic, sociological or geographic city concepts all have 
different understanding of the city. If we were to ask what discipline provides us 
with the most relevant, most fitting definition for the city as a settlement form then 
the answer would be: each of them.  

Why should not we talk about the definition of the city in the context of 
these city concepts, that is, administrative, statistical, sociological, etc. urban hier-
archies? The aim of my study is to provide a complex picture of the potential urban 
hierarchy of the modern age. 
 
Keywords: urban hierarchies, city concepts, definition of the city, urban history
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 Település-
név 

v1 v2 v3 v4 K ÖP ÖVKM 
Lélek-
szám 
(1930) 

Lélek-
szám vál-
tozás 
(1920–
30) % 

Nem mg.-
i lakosság 
aránya 
(1930) % 

Szolgáltatá-
sok jelentő-
ség-többlete 
(fő) 

Komplex 
mutató  
(v1–4) 

Ösz-
szes 
pont-
érték 

Összesített 
városhierar-
chiai komplex 
mutató (stan-
dardizált érté-
kek alapján) 

I. FŐVÁROS 
Budapest 1 006 184  2,18 87,17 778220,49 446123,46 54 18,800 

II. REGIONÁLIS KÖZPONTOK 
Debrecen 117 275  13,65 67,84 43891,61 40312,03 18 3,632 
Szeged 135 071  13,40 54,15 22044,90 39295,86 16 3,135 
Pécs 61 663  29,66 74,77 28089,62 22464,26 16 3,102 
Sopron 35 895  1,84 73,45 18334,76 13576,26 18 3,024 
Miskolc 61 559  8,03 80,39 35525,01 24293,11 16 3,018 
Győr 50 881  1,69 86,54 25355,36 19081,15 16 2,896 
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DEBRECZENI MÁRK – HEGEDŰS ZOLTÁN 

20. SZÁZADI EGYETEMES TÖRTÉNETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 
INTERAKTÍV TANANYAGOK A KÖZÉPISKOLAI ÉS EGYETEMI 

TÖRTÉNELEMOKTATÁSBAN 

HELYZETKÉP,  CÉLKITŰZÉSEK  

Az elmúlt években általánossá vált az a gondolat, hogy a pedagógus hallgatók, va-
lamint a hosszú évek óta pályán lévő tanárok a korszerű IKT eszközöket és mód-
szereket a lehetőségekhez képest igen ritkán építik be a tanítási folyamatba és a 
mikrotanításokba. Sokan közülük még egy előre bejelentett munkaközösségi vagy 
vezetőségi óralátogatásra sem készültek semmilyen interaktív tananyaggal, elmu-
lasztva ezzel a tanóra változatosabbá, színesebbé tételét a diákok számára. Az IKT 
eszközök és az új technológiák megtanulására, felhasználására gyakran nagyon ne-
hezen lehet rávenni őket, annak ellenére, hogy manapság rengeteg hasonló jellegű 
ingyenes, sokszor magas kreditpontot adó képzés található meg a pedagógus to-
vábbképzési rendszerben. Gyakran arra hivatkoznak, hogy őket sem így tanították, 
s ettől nem érezték, hogy rossz képzésben részesültek volna. Sokan nem hajlandóak 
tudomást venni arról a kész tényről, hogy a körülmények – és így a gyermekek, 
fiatal felnőttek is – megváltoztak és „az átalakulásokhoz, amelyek elé a Z és az alfa 
generáció állít minket, a pedagógus társadalomnak meg kell felelni.”1 Részben 
ezek a szomorú tények, ugyanakkor a Debreceni Egyetem Venture Catapult prog-
ramja adta az inspirációt egy olyan interaktív tananyag fejlesztéséhez, amely egy-
aránt alkalmas középiskolai foglalkozások lebonyolítására, e-learning kurzusok 
teljesítésére és egyetemi órai felhasználásra is. 

A projekt indulásakor, a pályázat során több irányelvet és célkitűzést fogal-
maztunk meg, amelyeket a kezdetektől fogva szerettünk volna megvalósítani. Az 
első ilyen az volt, hogy a tanártovábbképzés számára ajánlható, a bevonásra kerülő 
pedagógusok szakmai és módszertani fejlesztését szolgáló interaktív szöveggyűj-
teményt és feladatbankot készítsünk. Az oktatási anyag a 20. századra korlátozó-
dik, amelynek több oka van. Egyrészt mindkét junior kutatónak 20. századi kutatási 
témája van, másrészt az összegyűjtendő forrásanyag mennyisége óriási, hiszen a 
legjobban elemezhető, legtöbb forrással rendelkező korszakról beszélünk. 

 
 A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt 
résztvevői: Dr. Barta Róbert senior kutató, Debreczeni Márk és Hegedüs Zoltán PhD hallgatók, junior 
kutatók. 
1 Az IKT eszközök szociálpedagógiai vonatkozásai. Szerk. Pacsuta István. Eger 2016. 32. 
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A másik fontos elképzelésünk az volt, hogy a mai magyarországi történelem 
oktatás rendkívül nagy hasznát venné az interaktív szöveggyűjteményeknek és fel-
adatbankoknak, minden egyes történelmi korszakra alkalmazva. Manapság a tanu-
lók minél gyorsabban és minél kényelmesebben szeretnének tudást és információt 
szerezni, ezt szeretnék minél élvezetesebben, az ő saját „terükben”, azaz az online 
térben megtenni. A hagyományos oktatási keretek, melynek elsődleges részét az 
iskola és az oktatási intézmények képezik, a Z és az Alfa generáció számára sok-
szor már elfogadhatatlan.2 Általános és középiskolai tanárként, de egyetemi okta-
tóként is el kell fogadnunk ezt a tényt, hiszen a Z generáció első képviselői már ott 
ülnek a felsőoktatási intézmények padsoraiban. Létre kell hoznunk egy olyan mun-
kakörnyezetet, amelyben ők is jobban érzik magukat, és ahol ki tudják használni 
képességeiket, tudásukat. A Debreceni Egyetemen működtetett MOODLE rend-
szer mindenben megfelelt az elképzeléseinknek, hiszen a lehetőségek tárháza 
szinte végtelen. Változatosan tudjuk egymásba fűzni a forrásokat és a segédanya-
gokat, többféle módon kérhető számon a tananyag, valamint kényelmes, áttekint-
hető böngészést biztosít a diákok számára.  

A készülő segédanyag társadalmi innovációt szolgáló elemeinek fejlesztése 
szintén fontos tartalmi elem volt a projekt során. Úgy véljük, fontossá kell tenni a 
középiskolai tanárok számára az interaktív, akár okostáblánál történő feladatmeg-
oldást, gyakorlást, képességfejlesztést. Be kell látni: a munkafüzetben vagy túlnyo-
mórészt papír alapon megoldandó feladatok ideje lejárt, ebben a munkakörnyezet-
ben a Z és az Alfa generáció már nem érzi jól magát. Végrehajtja ugyan a 
feladatokat, főleg az általános iskolai korosztály, de közel sem olyan hatékonyság-
gal és lelkesedéssel, mint a számukra kényelmes munkakörnyezetben.3 A feladat-
bankhoz túlnyomórészt többszörös feleletválasztós kérdéseket készítettünk. Ennek 
az az oka, hogy ez ad a lehető leggyorsabban visszajelzést a diák és az oktató szá-
mára, valamint ez értékelhető a programmal a legegyszerűbben. Természetesen 

 
2 Az 1920 után született nemzedékeket 6 generációra osztják. Az első csoport, akik 1920 és 1939 között 
születettek, ők az úgynevezett veteránok. A Baby Boom-korszak a második, ide tartoznak azok, akik 
1940 és 1959 között születtek. Az X generációhoz az 1960 és 1979 között születettek tartoznak. Az Y 
generációba az 1980 és 1995 között, a Z generációba pedig az 1996 és 2007 között születetteket sorolják. 
Jellemzőik: teljes technikai tudatosság (olyannyira, hogy néhányukat tech-függőség miatt kellett 
kezelni, bár van pár kutatás, amely ennek pont az ellenkezőjéről szól), a valamilyen digitális eszköz 
mögött töltött idejük pedig általában 27%. 10-ből 8 hetente legalább egyszer használja az internetet. Az 
alfa generáció elnevezést használják arra a nemzedékre, amelynek tagjai 2007 után születtek. A Z- és 
Alfa generáció esetében is megfigyelhető – de az alfáknál még markánsabban fog megjelenni – a 
multitaskingra való képesség, azaz az, hogy egyszerre több dologgal tudnak foglalkozni akár munka 
akár szórakozás közben anélkül, hogy a megosztott figyelem a hátrányukra válna. Lásd: Nagy Ádám: 
Az Alfa generáció magyarországi recepciója. Kultúra és Közösség 8. (2017) 3. sz. 53–60. 
3 Erre vonatkozóan már 2008-ban fogalmaztak meg tanulmányokban hipotéziseket, amelyeket bizonyí-
tottak is, lásd például: Kozma, Robert B.: Comparative Analysis of Policies for ICT in Education. In: 
International Handbook on Information Technology in Primary and Secondary Education. Eds. Voogt, 
J. – Knezek, G. New York 2008. 1083–1096. Az Alfa generáció számára már kifejezetten előnyös, ha 
egy időben több dologgal is foglalkozhat (multitasking). Lásd: Nagy Á.: Az Alfa generáció i. m. 55. 
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más feladattípusok is bekerültek a feladatbankba, mint például igaz-hamis, rövid 
választ igénylő, vagy forráselemző feladatok. A szöveges források mellett nagy 
figyelmet fordítottunk az audiovizuális segédanyagok felhasználására, az interdisz-
ciplinaritásra (legfőképpen az idegen nyelvvel, angol és francia, feliratos videókkal 
és ábrákkal), valamint a kompetenciák fejlesztésére. 

A részfeladatok megvalósításában a junior kutatók között teljeskörű szak-
mai együttműködésre volt szükség. Emellett elengedhetetlen volt a szakmai kap-
csolattartás és koordináció a fejlesztendő segédanyag elkészítésében résztvevő sze-
mélyek és szolgáltatók (informatika, tipográfia, stb.) között. A MOODLE 
rendszerrel kapcsolatban a projekt elején lezajlott egy oktatás, ahol betekintést 
nyerhettünk a rendszer funkcióiba. Ez nagyban megkönnyítette a későbbi munkán-
kat. A középiskolai tanár kollégák bevonása, a workshopok nagyon sokat segítettek 
számunkra, hiszen az eredmények prezentálása mellett kikérhettük a véleményü-
ket, a kapcsolattartás során pedig építő tanácsokkal láttak el minket. Örömmel töl-
tött el bennünket, hogy az elkészült anyagot nagyra értékelték, mindannyian kipró-
bálták és támogatásukat fejezték ki annak érdekében, hogy a jövőben minél több 
hasonló jellegű online interaktív tananyag készüljön. Szó esett arról is, hogy az 
infokommunikációs technológiák oktatásba való beépülését 2010-ig kellett volna 
végrehajtani az első lisszaboni célok értelmében, de ha követjük ezen szerződés 
meghosszabbított céljainak irányelveit,4 akkor jó eséllyel tudunk alkalmazkodni a 
most felnövő generációk elvárásaihoz, és kényelmes munkakörnyezetet tudunk lét-
rehozni. 

 
A  MOODLE  RENDSZERRŐL ÉS ANNAK LEHETŐSÉGEIRŐL 

A Debreceni Egyetem rendelkezik Multimédia és E-learning Technikai Központ-
tal. Ennek legfontosabb zárt rendszere a tanártovábbképzéseken, egyetemi szemi-
náriumokon és előadásokon, valamint levelezős képzéseken egyaránt használt 
MOODLE oktatási keretrendszer.5 Egyszerűen kezelhető, sokoldalú, hallgatóbarát 
rendszerről beszélünk, amely kiváló felületet biztosított az interaktív tananyagok 
hozzáférhetővé tételéhez. A feltöltés és az adatkezelés során semmilyen komo-
lyabb problémába nem ütköztünk. A MOODLE könnyen megtanulható és átlát-
ható, jól adaptálható, dinamikusan fejlődő (évről évre új verziók jönnek ki), a 

 
4 Az első lisszaboni stratégiát 2000-ben indították el azzal a fő céllal, hogy 2010-re az Európai Unió a 
világ legversenyképesebb térségévé váljon. Ezután az Európa 2020 stratégia keretein belül újabb 
célkitűzések történtek. Az oktatás hatékonyságával, IKT eszközök és a tanulmányi innovációkkal 
kapcsolatban bővebben lásd: Kőrösi István: Az Európa 2020 stratégia, az Eureka szerepe és kilátásai. 
Kihívások (2012). 205. sz. 1–3. 
5 Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment angol kifejezés mozaikszószerű 
rövidítése, azaz moduláris objektum – orientált dinamikus tanulási környezet. Zárt informatikai 
rendszer, a belépés csak Neptun felhasználónévvel és jelszóval lehetséges. A MOODLE rendszeren 
belüli kurzusokhoz külön felhasználónév-jelszó páros tartozik, hozzáférést a hallgató vagy kutató csak 
ennek a birtokában kaphat, általában a kurzus adminisztrátorától. 
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konstruktivista pedagógiát6 előnyben részesítő rendszer. Több nyelven elérhető, a 
kurzusokat több tanár, tutor és szerző között is meg lehet osztani, így egész tanuló 
és kutatócsoportok jöhetnek létre. Fórumok készíthetők hallgatók és tanárok ré-
szére egyaránt, amelyek testreszabhatóak. A kurzusok résztvevői lehetőséget kap-
nak arra, hogy saját részletes felhasználói profilt, blogot hozzanak létre, saját ötle-
teiket és gondolataikat megosszák egymással, valamint aktívan és folyamatosan 
részt vehessenek a tanulásban. A kurzusszervezés típusát tekintve lehet témaalapú 
(téma köré szerveződő), heti vagy féléves felbontású (meghatározott időterv alap-
ján), valamint közösségi alapú (egy központi fórumra épülő). A MOODLE rend-
szerben a felhasználók három fő csoportba sorolhatók: adminisztrátorok, külön-
böző jogosultságú oktatók és tanulók/hallgatók. 

Az oktatási tartalomkezelő rendszerek7 elsődleges feladata a megfelelő 
mennyiségű és minőségű tananyag elkészítése, elérhetővé tétele. A tananyag rend-
szerint kereshető téma, szint és típus szerint, így azok rendezésével, csoportosítá-
sával testreszabott tananyagok állíthatók össze. A virtuális tanulási környezetek8 
valójában LMS-ek, amelyek megpróbálják a klasszikus iskolai környezetet model-
lezni: tehát vannak osztályok, házi feladatok; a diákok, tanárok tudnak egymással 
chatelni, és így tovább. A MOODLE népszerűségének egyik oka szolgáltatásainak 
komplex, összetett  ennek ellenére viszonylag egyszerűen kezelhető  volta. „A 
MOODLE ugyanis egyszerre alkalmas a tartalom (tananyagok) tárolására, szer-
kesztésére, összeállítására (Learning Content Management System, LCMS); a diá-
kok kezelésére, azaz az egyes diákok haladásának, tevékenységének nyomon kö-
vetésére, munkájuk értékelésére (Learning Management System, LMS); úgy, hogy 
mindeközben a klasszikus tanulási folyamat részleteit virtuálisan is megjeleníti, 
azaz osztályok vannak, házi feladatok adhatók, a résztvevők kommunikálhatnak 
egymással.”9 A mi projektünk megvalósítása esetében azért biztosított kiváló felü-
letet, mert egyrészt a maga egyszerűségében gyakorlatilag egy online, lapozható 
szöveggyűjteményt hoztunk létre, amelyet a tanuló bárhol bármikor megnyithat, ha 
van internet hozzáférése. Másrészt a feladatok típusainak tárháza szinte végtelen, 
mindazonáltal informatikailag nagyon egyszerűen kezelhető a szerkesztőfelület, 
amely jelentősen megkönnyítette a munkánkat. Pár kép, térkép, videó, ábra, grafi-

 
6 A konstruktivista pedagógia a kognitív konstruktivista ismeretelméleten alapul, amelynek lényege, 
hogy az emberi megismerés nem az információk összegzését, tárolását jelenti, hanem a tudás létreho-
zását, bővítését, konstrukcióját eredményezi, amely személyes, aktív értelmezési folyamatként a meg-
ismerő elmében zajlik a már rendelkezésre álló tudás bázisán. Alapvető szerepet játszik ebben a tapasz-
talatokat értelmező, megismerő ember. Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? 
Konstruktivizmus és pedagógia. Bp. 2002. 144. 
7 Learning Content Management System, LCMS. 
8 Virtual Learning Environment, VLE. 
9 E-learning keretrendszerek használatának lehetősége az iskolákban. Szerk. Bánhegyesi Zoltán. Bp. 
2016. 5. 
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kon, táblázat, interaktív anyag beágyazásával, feltöltésével a tanuló számára is ér-
dekessé válik a szöveg és forráselemzés, ráadásul mindezt a számára legotthono-
sabb térben, az IKT eszközök világában teheti meg. 

A felhasznált forrásokat és segédanyagokat tekintve elsősorban az írott for-
rásokra támaszkodtunk. Ezek között sok egyezményt, visszaemlékezést, levelet, 
hadüzenetet, politikai programot, békeszerződést, törvényt, paktumot és beszédet 
találunk, de fellelhető köztük gazdasági elemző munkáknak és programoknak, va-
lamint sajtóhíreknek egy-egy részlete is. Segédanyagként interaktív térképeket, fo-
lyamatábrákat, táblázatokat, képeket, portrékat, fontos pillanatképeket és egyéb fo-
tókat, továbbá videókat csatoltunk. Ezek között találunk feliratos és nem feliratos 
mozgókép anyagokat is. A következőkben ezeket mutatjuk be témakörönként. 
 
A  NAGY HÁBORÚ  

A szöveggyűjtemény, szinkronban a középiskolai tananyaggal az első világhábo-
rúval, mint az úgynevezett „rövid 20. századot” elindító eseménnyel indul. Mivel 
az iskolai törzsanyagban a fókusz és a primer források a háború kitörésére, a leg-
fontosabb hadi eseményekre és diplomáciai mozzanatokra helyeződnek, ezért a té-
makörhöz kapcsolódó források kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy mind-
ezek mellett a háborús évek más vetületeit is megmutassuk. 

A kiválasztott tizenhárom forrás keretrendszerbe helyezi az eseményeket, 
mivel Németország háborús céljainak bemutatásával indít10 és két békeszerződés11 
(breszt-litovszki és bukaresti) forrásaival zárul. Ahogyan azt fentebb már említet-
tük természetesen a háború olyan közismert és kulcsfontosságú dokumentumai is 
bekerültek, amelyek megismerése és áttekintése nélkülözhetetlen: a cassus belli-t 
követő hadüzenet a Monarchia részéről Szerbiának, IV. Károly békekötési próbál-
kozása, az úgynevezett Sixtus-levél, a Zimmerman-távirat, a Balfour-levél, vala-
mint a Wilsoni tizennégy pont. Ezek mellett pedig olyan forrásokat építettünk be, 
amelyek a háború mindennapjait is megmutatják a diákok számára mind a hátor-
szágban, mind pedig a frontvonalban. Ezek megismerése tovább színesíti a diákok 
ismeretanyagát. A források körének meghatározásánál szempont volt továbbá, 
hogy az Antant, a Központi hatalmak és a háborút az előbbi oldalon megkezdő, 
majd a németekkel különbékét kötő Oroszország külön-külön kapcsolódó forrást 
kapjon. A felsorolt forrásokat interaktív dokumentumokkal egészítettük ki. Ezek 
közzé bekerültek brit háborús plakátok, a frontvonalban készült fotók, az említett 
békeszerződésekhez kapcsolódó és azok eredményeit vizualizáló térképek, vala-
mint az Egyesült Államok háborúba lépését bemutató korabeli filmhíradó részlet, 

 
10 Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos – Tari Attila Szilárd. Bp. 2001. 56. 
11 Nemzetközi szerződések, I–II. kötet. Szerk. Halmossy Dénes. Bp. 1983. 2630., 3237. 
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illetve az egyes dokumentumok eredetei példányairól készült fotók. Az informá-
ciók és a narratívák megértését segítendő cikkekkel12 egészítettük ki a témakört 
azon területeken, amelyek esetében úgy éreztük, hogy a 17–19 éves diákok számára 
szükséges lehet a háttér bővebb megismerése, magyarázata. 

A kapcsolódó feladatok túlnyomó része a források sajátosságaihoz igazodva 
feleletválasztós tesztkérdésekből állt össze, ezek mellett igaz – hamis, valamint rö-
vid kifejtős kérdések kerültek be a feladatbank vonatkozó részébe. 
 
A  PÁRIZS KÖRNYÉKI BÉKÉK 

Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan mindössze négy írásos forrást csatoltunk az e-
learning felületre. Egyrészt a jelölt korszak időben nagyon szűk intervallumot ta-
kar, másrészt szerettük volna kiválogatni a legjobban használható, legfontosabb 
forrásokat, amelyek terjedelemben kellően részletesek is. Megtalálható a Németor-
szággal kötött versailles-i békeszerződés, a trianoni békeszerződés, amely az inter-
aktív szöveggyűjteményünk leghosszabb forrása, 48 oldal.13 Minden forráshoz két-
három kérdés kapcsolódik, amelyekhez nélkülözhetetlen a dokumentumok alapos, 
részletes elolvasása. Van, ahol egy-egy adat, évszám, ország szükséges csak a több-
szörös feleletválasztós kérdés megválaszolásához, ez segíti a diák információke-
reső- és szűrő képességét. Figyelnünk kellett arra is, hogy ekkora terjedelmű szö-
vegnél a tanuló könnyen feladhatja már az elején, ezért filmhíradókat, képeket 
csatoltunk érdekességképpen a tananyaghoz. John Maynard Keynes műve kap-
csán14 rövid választ igénylő kérdéseket tettünk fel, többségében a feladatbankba 
nem ilyen kérdések kerültek. A Nemzetek Szövetségének Egységokmánya kap-
csán15 már a kérdésekkel is arra a fontos következtetésre és következményekre 
igyekeztünk felhívni a figyelmet, amelyet Ferdinand Foch később jellegzetesen 
aposztrofált. Hosszabb források, különösen a trianoni békeszerződés esetén törté-
nészként nehéz szelektálni, ettől távol is maradtunk. A diákok szemszögéből nézve 
azonban ez a témakör igényli az egyik legnagyobb mértékű, folyamatos olvasást és 
szövegértést, ami a Z és az Alfa generáció számára már komoly nehézséget okoz. 
A workshop és a kollégák visszajelzései alapján azt tapasztaltuk, hogy a tanulók 
ezeket a hosszabb forrásokat egy idő után elkezdték „átpörgetni”, felületesen ol-
vasgatni. Ha középiskolai keretek között használja valaki az interaktív szöveggyűj-
teményt, érdemes ennek a forrásnak mindössze a töredékét kijelölni. Ahogy a 
komplett oktatási rendszernek, úgy a történelemoktatásnak is változnia és változ-
tatnia kell, a különböző paradigmaváltásokhoz pedig alkalmazkodni. Lehet, és kell 

 
12 Zimmermann-távirat – az ostoba provokáció. Huszadik Század, Nagyító. http://www.huszadiksza-
zad.hu/1917-aprilis/nagyito/zimmermann-tavirat-az-ostoba-provokacio – letöltve: 2020.05.12. 
13 Nemzetközi szerződések I. i. m. 5878., 98146. 
14 Dokumentumok i. m. 42. 
15 Nemzetközi szerződések I. i. m. 4052. 
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is forrást elemezni, de a vizsgálandó forrás mennyiségét mindig aktualizálni kell 
az oktatási folyamat során.16 
 
A  KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAK  

A szöveggyűjtemény következő blokkjában Európa és a világ 1919–1939 címmel 
a két világháború közötti intenzív két évtizedet dolgoztuk fel a forrásokkal és a 
segédanyagokkal együtt, több mint ötven dokumentum segítségével. Az elsődleges 
források a párizsi békerendszert követően újraformálódó európai politikai és dip-
lomáciai közeg kialakulásától – azon belül kifejezetten a kisantant szerződésektől 
– egészen a szovjet – német megnemtámadási szerződésig tartó időszakhoz kap-
csolódnak. 

Az összegyűjtött anyagok első csoportját a háborút követő új nemzetközi 
rendszer alapjait meghatározó dokumentumok alkotják. Az említett kisantant szer-
ződések, amelyek az Osztrák – Magyar Monarchia széthullását követően létrejött 
közép-kelet-európai nemzetállamok szövetségi rendszerét hívták életre, a német – 
orosz diplomáciai kapcsolatokat újjáélesztő rapallói szerződés,17 a gazdasági újjá-
épülést segítő tervek18 mind időintervallumban mind vonatkozásban egy koherens 
egészként kezelhetők. Nem közvetlen európai vetületben, de mégiscsak ide tartozik 
Gandhi beszéde19 amely a formálódó gyarmati függetlenségi mozgalmak esemé-
nyeibe enged betekintést. 

A következő nagyobb blokkba azok a források kerültek, amelyek főként az 
1930-as évek szélsőjobboldali rendszereihez kapcsolódnak valamilyen módon. 
Ezek között a teljesség igénye nélkül megtalálható a fasiszta tízparancsolat20, a 
nürnbergi faji törvények, az antikomintern paktum, vagy éppen a spanyol polgár-
háborúhoz köthető forrás21. Az utolsó nagyobb részbe a második világháborúhoz 
vezető évek forrásait válogattuk be, mint például a müncheni egyezmény, az első 
bécsi döntés, a Cseh – Morva Protektorátus létrehozása, vagy éppen az acélpaktum. 

Az úgynevezett szekunder, vagy kiegészítő források és dokumentumok kö-
rét ebben az esetben ugyancsak a lehető legszélesebb merítésből hoztuk létre. A két 
világháború időszakában a filmhíradók elterjedésének köszönhetően a korábbiak-
nál is több audiovizuális anyaggal (immáron magyar nyelvűekkel is) sikerült ki-
egészíteni. A filmhíradó a mindennapok eseményeinek és történéseinek megörökí-
tése. A hangosfilmek megjelenésétől beszélhetünk igazán a filmhíradókról, mivel 

 
16 A 21. század kihívásairól, a történeti rekonstruálás problémáiról és a Z generációt is érintő kérdésekről 
bővebben lásd: Kovács István: A változó történelemoktatás. Debrecen 2015. 188.  
17 Nemzetközi szerződések I. i. m. 210–211. 
18 Dawes-terv: Nyugat Európa és az Egyesült Államok 1918–1939. Szerk. Almási János – Girus Károly 
– Kis Aladár. Bp 1976. 422–437.; Young-terv: Grotius Dokumentum. http://www.grotius.hu/-
publ/displ.asp?id=VNOQPB – letöltve: 2020.05.12. 
19 Világrengető beszédek, melyek megváltoztatták a világot. Szerk. Várári Judit. Bp. 2011. 266–68. 
20 Dokumentumok i. m. 65. 
21 Visszaemlékezés Madrid védelmére (1937. január 5.). In: Dokumentumok i. m. 71–73. 
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a narráció volt az, ami dokumentumfilm jellegűvé és magazinszerűvé tette a felvé-
teleket. Ezen rövid, rendszerint egy-két perces anyagok felhasználása és beépítése 
a tanórai keretek közé segítené azok interaktívabbá tételét a mindennapok során. 
Mivel a totalitárius rendszerek és a szélsőjobboldal egyaránt nagyon erősen alkal-
mazta a propagandaplakátokat, ezért ezek bemutatására és beépítésére szintén nagy 
hangsúlyt fektettünk. A kiválogatott cikkek a korábbiakhoz hasonlóan fontos hát-
térinformációkat biztosítanak a diákok számára, a térképek és fotódokumentumok 
szerepe és elsődleges funkciója pedig a vizuális szemléltetés. 

Az ehhez az egységhez rendelt feladatokban – mivel a korszak történetének 
megértéséhez fontos az összefüggések átlátása – nagyobb hangsúlyt kapnak a for-
ráselemzések, valamint a rövid kifejtős kérdések, amelyek sokkal jobban szolgál-
ják annak felmérését, hogy a diákoknak milyen mértékben sikerült a korszakot át-
látniuk. 
 
A  MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ  

Szöveggyűjteményünkben a második világháború témaköre az egyik legnagyobb 
terjedelmű. A diákok és az egyetemi hallgatók többsége nagyon szereti ezt a kor-
szakot, sokan ezen keresztül szerették meg a történelmet és kezdtek el érdeklődni 
iránta. Forrásaink között találunk olyanokat, amelyek a törzsanyag részét képezik, 
és vannak köztük olyan rádióbeszédek, visszaemlékezések, amelyek segítenek ár-
nyaltabb képet alkotni a második világégésről, kiemelve a borzalmakat, az óriási 
halálozási rátát és a kegyetlenséget. 

Fontos szerepet kaptak a háború menetét döntően befolyásoló szövetséges 
értekezletek szövegei. A casablancai, moszkvai, kairói, teheráni, jaltai és potsdami 
értekezletek22 teljes szövege megtalálható az e-learning anyagban. Ezekhez kap-
csolódóan találunk feleletválasztós és rövid választ igénylő feladatokat. A fegyver-
szünetről és kapitulációkról szóló egyezmények23 szintén jó elemzési lehetőséget 
nyújtanak tanórai keretek között is. Ezekhez a forrásokhoz – a katyni mészárláshoz 
és a holokauszthoz hasonlóan – feliratos videókat csatoltunk, hangsúlyozva az in-
terdiszciplinaritást, valamint felhívva a figyelmet a háború borzalmaira. Termé-
szettudományos szempontokat, forrásokat egyaránt igyekeztünk bevonni az anya-
gunkba, a diákok találnak képeket az atombomba működési elvéről és a 
maghasadásról (magyarul és angolul), valamint videók segítik az interaktív tanu-
lást, az önálló forrásfeldolgozást.24 Adolf Hitler egyik beszédrészletéből25 kiválóan 
elemezhető a német háborús elképzelés és stratégia, valamint a náci Németország 

 
22 Nemzetközi szerződések I. i. m. 551–568., 600–680. 
23 Uo. 554–555., 623–624., 688–690. 
24 Például: Robert Oppenheimer rádióbeszéde 1945. november 2-án. In: Világrengető beszédek i. m. 
116. 
25 Hitler beszéde arról, hogy miért folyik a háború. In: Dokumentumok i. m. 151. 
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háborús céljai. Igyekeztünk bevonni a legújabb háborús filmeket és újonnan fel-
dolgozott témákat is. Churchill mítoszának és háborús szerepének megismeréséhez 
nélkülözhetetlen az 1940. május 13-i alsóházi beszéde.26 A normandiai partaszállás 
egy olyan sokszor elemzett és bemutatott, kulcsfontosságú jelenet, amely alapjai-
ban változtatta meg a háború végkimenetelét. A diákok videókon és egy haditudó-
sításon keresztül ismerhetik meg ennek jelentőségét, e mellett George S. Patton 
tábornok beszédét olvashatják el és hallgathatják meg.27 Ki szerettük volna emelni 
a második világháború legfontosabb politikusait és személyeit a forrásokon keresz-
tül, azonban fontos hangsúlyoznunk, hogy „a történelmi személyiségek élettörté-
netében mindig úgy hagy nyomot a történelem, hogy azon át, mint cseppben a ten-
ger, bemutatható a történelmi korszakok szinte minden jellegzetessége, az emberi 
élet keresztútjainak minden dilemmája, a társadalom- és természettudományi prob-
lémák sora.”28 
 
A  HIDEGHÁBORÚ  

Az utolsó egység, mind a felölelt történeti korszak mind pedig a források tekintet-
ében a legnagyobb a szöveggyűjteményen belül. Ezen anyagrész során a szöveges 
és egyéb források segítségével arra a fontos tényre szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy a világ örökre megváltozott, hiszen Európa vezető szerepe megszűnik a má-
sodik világháborút követően. Azért is fontos a diákoknak megismerni ezt a korsza-
kot, mert ma is az itt megszülető és formálódó világrend keretei között élünk. Bár 
a hidegháború az 1990-es évekre véget ért, a bipoláris hatalmi rend pedig felbom-
lott, a mai intézményrendszerek jelentős része: pl. ENSZ, Európai Unió, NATO 
mind-mind ebben az időszakban jöttek létre. 

A második világháború lezárását követően a korábbi diplomáciai keretrend-
szer felborul, a világ két táborra szakad. Ezt hivatott hangsúlyozni a Truman-dokt-
rína29, Churchill fultoni beszéde30, a NATO alapokmánya31, a Varsói Szerződés32 
és a hosszú táviratok33. Olyan érdekes források is találhatóak az anyagrészben, mint 

 
26 Világrengető beszédek i. m. 116. 
27 Angol haditudósítók a normandiai partaszállásról. In: Dokumentumok i. m. 152–153.; George S. 
Patton tábornok beszéde a normandiai partaszállás előtt. In: Világrengető beszédek i. m. 108–109. 
28 Szabó Márta – Foki Tamás – Keglevich Kristóf: Cseppben a tenger. Történeti életutak 
interdiszciplináris taníthatósága. In: Új világ született- Az első világháború és a Párizs környéki 
békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei. Bp. 2018. 135. 
29 Nemzetközi szerződések II. i. m. 120–125. 
30 Uo. 61–69.  
31 Uo. 175–178. 
32 Uo. 283–288. 
33 Európa kettészakítása és a kétpólusú rend születése (1945–1949). Szerk. Mezei Géza. Bp. 2001. 107–
117., 214–224. 
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Sztálin terve Tito meggyilkolására,34 valamint néhány korabeli vízió a rendszervál-
tozás környékén.35 A hidegháború szakaszainak megfelelően osztottuk fel kisebb 
alegységekre a leghosszabb témakört a MOODLE-ben az alábbiak szerint:  

 A hidegháború kezdete (1945–1949) 
 A fegyverkezési verseny és kölcsönös elrettentés időszaka (1949–1962) 
 Az enyhülés (1963–1979) 
 A kis hidegháború (1979–1988)  
 A hidegháború vége (1988–1991)  

 
Ebbe a részben közel száz dokumentumot és forrásanyagot válogattunk ösz-

sze, amelyek kiválogatásánál a legnagyobb nehézséget a rendelkezésre álló forrá-
sok sokasága okozta, ugyanis a hidegháborús időszak számtalan írott és audiovizu-
ális anyaggal rendelkezik, amelyek beépíthetőek az oktatást segítő célokra. 

A legtöbb forrást a legelső témakörhöz, a hidegháború kialakulásához ren-
deltük. A fent említett alapdokumentumokon túlmenően kiemelt fókuszt kívántunk 
adni a gyarmati rendszer felbomlásának,36 valamint a korabeli gondolkodást meg-
határozó, nagyhatású politikai beszédeknek is.37 Ezek mellett számos interaktív se-
gédanyag került beépítésre: videók, infografikák, térképek, valamint fotódokumen-
tumok, az egyes események politikai hátterének és összefüggéseinek megértését 
segítő tanulmányok és cikkek. Elsődleges célunk volt, hogy a középiskolás diákok-
hoz ezek felhasználásával sokkal közelebb vigyük a korszakot, amely nélkülözhe-
tetlen a 20. század második felében lejátszódó politikai folyamatok megértéséhez. 

A második szakaszban főleg a lexikális tudásanyag kiegészítését szolgáló 
ismeretek bővítését helyeztük a középpontba, hogy kellő figyelmet fordítsunk el-
vekre – úgy, mint például a Pancsa-Szila38 megismerésére – valamint szerződések 
szövegeinek megismerésére (például a római szerződések39, az osztrák államszer-
ződés,40 vagy éppen a SEATO41 szerződés). Az európai integráció gyökerei mellett 
a korszak fontos konfliktusaira (Korea, Szuez, Kuba) egyaránt kitérünk koherenci-
ában az oktatási törzsanyaggal. Az írásos forrásokat kiegészítő dokumentumok kö-
zött ezúttal már a videófelvételek kerültek túlsúlyba annak érdekében, hogy a le-
hető leginkább fenntartható legyen a diákok figyelme és aktivitása. 

 
34 Európa kettészakítása i. m. 360–361. 
35 Lásd: Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. In: 
Dokumentumok i. m. 249–250.; Francis Fukuyama: A történelem vége? In: Uo. 248. 
36 India függetlenségének megadása (1947. július 18.). In: Nemzetközi szerződések II 128.; A Palesztína 
felosztásáról szóló ENSZ határozat (1947. november 29.). In: Uo. 137–139. 
37 Churchill fultoni beszéde (1946. március 5.). In: Uo. 61–69. A Truman-doktrína (Truman üzenete a 
Kongresszushoz-1947. március 12.). In: Uo. 120–125. 
38 Nemzetközi szerződések II 224–225. 
39 Római Szerződés In: Magyar Kollégium Nemzetközi és Európai Uniós törvények. 
http://www.magyarkollegium.hu/pdf/torveny_eu4.pdf – letöltve: 2020.04.23. 
40 Nemzetközi szerződések II. 293–306. 
41 Uo. 235–238. 
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A harmadik, az 1960-as és 1970-es éveket felölelő részegység főleg az eny-
hülés politikájának egyes mozzanataihoz köthető dokumentumok mentén áll össze. 
A diákok ezen keresztül betekintést nyerhetnek azokba az egyezményekbe, ame-
lyek a helsinki záróokmány aláírásáig vezettek. Az úgynevezett kis hidegháború 
időszakából főleg a két szembenálló szuperhatalom vezetőinek nyilatkozataira és 
politikai elveikre koncentrálunk. Az ehhez és az előző részhez tartozó szekunder 
források főleg a hidegháború nagyobb fegyveres konfliktusaira (pl. Vietnám, Af-
ganisztán) fókuszálnak. Az utolsó évekhez társított szövegek között helyet biztosí-
tottunk Fukuyama42 és Huntington43 egy – egy publicisztikájának is. 

A vonatkozó feladatok egyaránt alkalmasak a diákok komplex gondolkodá-
sának mérésére, a forráselemzés alapjainak gyakorlására – sok esetben az egye-
temre kerülve dolgoznak először forrásokkal a hallgatók – valamint a lexikális tu-
dásanyag elsajátításának mérésére. 
 
ÖSSZEGZÉS –  A  PROJEKT LEGFONTOSABB TAPASZTALATAI ÉS VÁRHATÓ 

HASZNOSULÁSA  

A kutatási projekt alapvető célja a tanártovábbképzés számára ajánlható, a bevo-
násra kerülő pedagógusok szakmai és módszertani fejlesztését szolgáló interaktív 
szöveggyűjtemény és feladatbank létrehozása volt. Ahogyan azt a bevezetőben is 
lefektettük, azért került kiválasztásra ez a részterület, hogy a történelem oktatásá-
ban jelen projekt eredményeként létrejövő online felülettel erősítsük a tanárok/hall-
gatók/tanulók szövegértési, adatelemzési kompetenciáit, e csoportokon keresztül 
erősítve a társadalmi innovációt. Az anyag fejlesztési fázisának lezárását követő 
bemutató alkalmával mindegyik célcsoport részéről pozitív visszajelzés érkezett, 
az elkészült rendszer kellőképpen áttekinthetőnek, könnyen kezelhetőnek, vala-
mint a tanulás és a számonkérés rendszerét egyértelműen megkönnyítőnek tekin-
tették. 

A források kiválasztásánál figyelembe vettük a középiskolai oktatás törzs-
anyagát, az ahhoz tartozó alapvető forrásokat természetesen nem hagyhattuk fi-
gyelmen kívül, ám ezek mellett olyan első és másodlagos forrásokat, oktatási se-
gédanyagokat, audiovizuális dokumentumokat választottunk ki, amelyekkel nem 
feltétlenül találkoznának a középiskolások. A feladatbank kialakításánál, ahogyan 
azt egyes részegységek kapcsán is említettük egyszerre vettük figyelembe, hogy a 
feladatok változatosak, komplex gondolkodást és szövegértést igénylőek legyenek, 
a mellett, hogy felmérjék a lexikális tudásanyag elsajátításának sikerességét. A tí-
pusok között szerepeltek feleltválasztós feladatok, igaz-hamis feladatok, kiegészí-
tendő feladatok, rövid és hosszabb választ igénylő feladatok. 

 
42 Fukuyama, F.: A történelem vége i. m. 248. 
43 Huntington, S. P.: A civilizációk összecsapása i. m. 249–250. 
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Az összeállított interaktív szöveggyűjtemény és feladatbank a MOODLE 
rendszer egyszerű kezelhetőségéből adódóan könnyen bővíthető, és újabb részté-
mák feldolgozását segítő forrásokkal egészíthető ki a jövőben. A rendszer kapcsán 
a következő hónapok használata után érkező visszajelzések figyelembevételével és 
kiértékelésével fejlesztési, valamint bővítési javaslatokat fogalmazunk meg és haj-
tunk végre annak érdekében, hogy annak alkalmazhatóságát és a felhasználók körét 
is szélesíthessük. 

Végezetül tekintsük át azt, hogy milyen mértékben sikerült megvalósíta-
nunk az előzetesen kitűzött célokat. A projekt gerincét a történeti források alkották, 
melyeket funkcionálisan két csoportra osztottunk: középiskolai történelemtanítás-
hoz ajánlott szövegek, valamint a fakultációs oktatáshoz, egyetemi-főiskolai tanul-
mányokhoz, tanártovábbképzéshez ajánlott szövegek. Ezt a kettős funkciót a for-
rások kiválasztásánál mindvégig szem előtt tartottuk, így bár az elsődleges 
célcsoportot a középiskolás korosztály alkotta, de a próba időszakban megérkezett 
visszajelzéseket a másik célcsoportunk is hasznosnak és adaptálhatónak vélte. 

A szövegekhez kérdéseket és feladatokat kapcsoltunk, amelyeket önálló 
munkával fel lehet dolgozni. Ennek révén a kialakított oktatási segédanyagot mind 
individuálisan, mind pedig csoportos – tanórai keretek között – tudják használni a 
diákok. A visszajelzések alapján ezen előzetes célkitűzésnek is megfelel a kész 
anyag. A végeredmény interaktív módon fejleszti a felhasználók szövegértési, szö-
vegfeldolgozási kompetenciáit. A szövegek feldolgozását térképek, ábrák segítik, 
amelyek a komparatív adatelemzéshez is kiinduló alapot szolgáltatnak, vagyis a 
fentebb említetteken túl, belső fejlesztési lehetőségeket is rejt. Az elkészülő online 
oktatási segédanyag teljes mértékben hozzájárul a felhasználók szakmai ismerete-
inek bővítéséhez és frissítéséhez az oktatás területén. 

Záró konklúzióként levonható, hogy a megvalósult projekt elősegíti és meg-
erősíti a fejlesztendő célcsoport modern, sokoldalúan árnyalt társadalom- és törté-
netszemléletének kialakítását, ezzel hozzájárulhat a 21. századi digitalizáción ala-
puló oktatási módszerek terjesztéséhez.  

 
ABSTRACT 

Debreczeni, Márk – Hegedűs, Zoltán: 20th century universal historical text collec-
tion – Interactive educational materials for secondary school and university in his-
tory education 

 
Nowadays, Hungarian teachers and teacher trainees do not really use interactive 
teaching materials during their history lessons. However, in most school have the 
opportunity to use smartboards and other technical devices. They delay to make 
their lessons more interesting and more interactive. We need to change our teaching 
habits undoubtedly. In this study, we introduce our interactive online teaching ma-
terial, which made for secondary school students and teachers. Teachers have to 
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adapt new methods, teaching and learning techniques to keep step with the students 
of the 21st century. Nevertheless, it will be hopefully useful in the teacher-training 
program at the universities as well. This research introduces the differences and 
needs of diverse generations and the features of the interactive history textbook. In 
the MOODLE system, online and digitalized text sources, videos, records, different 
types of tests are equally used, which are suitable to measure students’ knowledge 
and skills. It is like an E-book, but other functions make the program more interac-
tive. The whole material focus on the 20th century and divided into six periods. 
Each era have coherent textbooks and separated tests for practice. Moreover, the 
program offers multifarious and exciting ways of history learning and teaching.  
 
Keywords: X, Y, Z and Alfa generation, interactive, innovation, multitasking, in-
terdisciplinary, MOODLE, virtual learning management, ICT tools, 20th century, 
world history.
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PAPP LÁSZLÓ 

A CARNUNTUMBAN ÁLLOMÁSOZÓ KATONÁK VALLÁSA FELIRATOS 

EMLÉKEIK TÜKRÉBEN 

BEVEZETÉS  

A 19. század közepe óta lezajlott ásatásoknak köszönhetően számos római kori fel-
iratot ismerünk Carnuntumból. Tanulmányomban ezen emlékek segítségével kísér-
lem meg bemutatni a városban megfordult katonák vallását. A Carnuntumban tar-
tózkodó alakulatok tagjai által hátrahagyott emlékek mellett, vizsgálat alá vontam 
azoknak a katonáknak a városban állított feliratait is, akik másutt állomásozó csa-
pathoz tartoztak. E néhány emlék figyelembe vételét azért tartottam szükségesnek, 
mert a legio X gemina és a legio XIIII gemina katonáitól nemcsak a Carnuntumban 
töltött időszakukból maradtak fenn – gyakran nehezen datálható – vallásos felira-
tok. 

A vizsgált feliratok száma összesen 222 darab. Ebből 171 legiókban, kettő 
Róma városi alakulatokban, öt segédcsapatokban, 38 pontosan nem azonosítható 
egységekben szolgáló katonák emlékének tekinthető, további hat pedig építési fel-
irat. 

 
A  CAPITOLIUMI TRIAS  

A római pantheon élén álló capitoliumi trias tagjai, Iuppiter, Iuno és Minerva 
együttesen csupán egy hiányosan fennmaradt fogadalmi reliefen szerepelnek, me-
lyet a legio XIIII gemina egyik custos armoruma készíttetett egy női hozzátartozó-
jával.1 A Iuppiter Optimus Maximus tiszteletére feliratos emléket állító katonák 
között a veteranusok és a milesek mellett aránylag sok magasabb rangú, illetve 
speciális beosztású katonát (beneficiarius legati legionis, custos armorum, tessera-
rius, beneficiarius praefecti legionis, signifer, centurio, cornicularius legati, bene-
ficiarius legati provinciae, tubicen)2 találunk. A főistennek ugyanakkor nem csak 
egyének állítottak emléket, hanem több katona együttesen, illetve egész csapat is. 
Ilyen például az a paterával és kancsóval díszített oltár, melyet a legio XIIII gemina 
egyik vexillatiója készíttetett.3 Iuno capitoliumi társai nélkül, önállóan csak egyet-
len emléken, egy észak-itáliai származású centurio által emelt oltáron jelenik meg.4 

 
1 Epigraphische Datenbank Heidelberg (a továbbiakban: HD) 022 128– https://edh-www.adw.uni-
heidelberg.de/home?lang=de – letöltve: 2019.11.23. 
2 HD 047 939.; HD 028 399.; „Ubi erat lupa” Bilddatenbank (a továbbiakban: UEL) 14 776. 
http://www.ubi-erat-lupa.org/simplesearch.php – letöltve: 2019.11.23..; HD 001 217.; HD 072 005.; 
UEL 14 774.; UEL 7064.; UEL 14 797.; HD 072 004.; HD 023 810. 
3 UEL 8923. 
4 UEL 14 781. 
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Ez nem meglepő, hiszen ő elsősorban a nők védőistenének számított. A trias har-
madik tagjának, Minervának a görög Athénével való azonosítása folytán volt har-
cias funkciója is, ennek ellenére a carnuntumi katonák feliratain ő is nagyon ritkán 
tűnik fel,5 s egyik esetben sem egymagában. Megjegyzendő még az is, hogy a car-
nuntumi Minerva-emlékeink nem abban a korszakban készültek, amikorra legjob-
ban várnánk, vagyis a magát az istennő pártfogoltjának tekintő Domitianus uralko-
dása idején, amikor az arany és ezüst éremvereteket szinte csak az ő ábrázolásai 
uralták, hanem annál jóval később, a 2. század végén, illetve a 3. században. 

 
A  CSÁSZÁRKULTUSZ 

A császárok üdvéért állított emlékek többségénél – három kivételével6 – meg lehet 
határozni, hogy pontosan melyik uralkodónak, illetve mely uralkodó családtagjai-
nak szólnak. Három Commodus üdvéért készített emléket ismerünk: egy Iuppiter 
Optimus Maximus Dolichenus-szobrot, melynek mára már csak a bázisa maradt 
fenn, egy Venus Victrixnek szentelt márványreliefet, és egy Nemesisnek – az is-
tennő parancsára – állított oltárt.7 Mint láthatjuk, egyik sem kötődik a Commodus 
által imádott Herculeshez.8 A császárkultusz emlékei közül egyébként a legtöbb 
Pannonia superior korábbi helytartójához, Septimius Severushoz kapcsolódik. Az 
uralkodó egyedül szerepel azon a voluta-kratérral, indákkal és kígyókkal díszített 
oltáron, melyet a legio XIIII gemina egyik tesserariusa állított Ceres, Minerva és 
Genius loci számára.9 Szintén egymaga tűnik fel egy 1795-ös leírásból ismert Iup-
piter-oltáron, melyet egy, a carnuntumi vicus Gallorumból származó miles készít-
tetett.10 Septimius Severus minden további hozzá kapcsolható emléken – egy mára 
elveszett Iuppiter-szobor bázisán, egy Nemesisnek állított oltáron, egy Iuppiternek 
készített táblán és egy neki szentelt oltáron, valamint egy Manaphusnak és The-
andriusnak állított oltáron – fiaival, Caracallával és Getával, illetve egyéb család-
tagokkal, Iulia Domnával és Fulvia Plautillával együtt szerepel.11 Caracallához két, 
katonák által készíttetett feliratos emlék kapcsolódik. Az egyik egy Serapisnak és 
Isisnek szentelt templom építését vagy helyreállítását megörökítő szöveg rész-
lete,12 mely az egyik legmonumentálisabb pannoniai kőemléknek, egy három rész-
ből álló táblának a középső blokkján olvasható. Ez a felirat a Serapis-kultusz Se-
verusok, így Caracalla által is támogatott hivatalos pannoniai kultuszának egyik 
legfontosabb emléke.13 A másik Caracallához kötődő feliratos emlék egy Genius-

 
5 HD 008 239.; HD 022 128.; HD 030 699.; UEL 11 175. 
6 UEL 23 419.; UEL 20 216.; UEL 14 780. 
7 UEL 4901.; HD 023 232.; HD 022 211. 
8 HD 030 705.; UEL 9547.; HD 022 223.; UEL 20 016. 
9 HD 008 239. 
10 Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin 1862–. (a továbbiakban: CIL), III 4407. 
11 HD 045 486.; UEL 8929.; HD 045 488.; HD 028 399.; HD 064 148. 
12 HD 047 942. 
13 Fontes Pannoniae Antiquae in aetate Severorum. Szerk. Kovács Péter. Bp. 2007. 91. 
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szobor, melyet a három felső-pannoniai legióból (X gemina, XIIII gemina, I adi-
utrix) a helytartói hivatalba beosztott katonák állítottak 212 decemberében.14 A Se-
verus-dinasztia utolsó két tagjának, Elagabalusnak és Severus Alexandernek az üd-
véért egy, illetve két emléket emeltek a carnuntumi katonák.15 A katonai anarchia 
időszakából is maradtak fenn a császári ház tiszteletére készített emlékek, melyek 
közül kettő Maximinus Thraxhoz kötődik,16 egyen pedig Messius Decius feleségé-
nek, Herennia Cupressenia Etruscillának a nevét olvashatjuk.17 A császárkultusz 
tetrarchia korabeli emlékei között csupán egyetlen egy olyan maradt fenn, melyet 
katonák állítottak. Ez a hiányosan fennmaradt Iuppiter Optimus Maximus K-nak 
dedikált márványtábla, melyet Maximianus üdvéért állított a magistri montis tes-
tülete 286. június 11-én.18 

 
IUPPITER OPTIMUS MAXIMUS K(?) 

Iuppiter Optimus Maximus K19 mindössze két emléken szerepel – egy szoborbá-
zis20 és egy Maximianus üdvéért készített márványtábla21 töredékein. Mindkét fel-
iratot a magistri montis testület tagjai állították, akik között mindkét esetben volt 
két-két veteranus. A felvésett „K” betűt valójában ma már csak a bázis egyik da-
rabján látjuk, a táblára írt szöveg esetében csak valószínűsíthető egykori megléte. 
Mindkét feliratot június 11-ére (III Idus Iunias) keltezték. A vizsgálatunk tárgyát 
képező valamennyi feliratos emlék közül csak erről a kettőről tudjuk, hogy ezen az 
ünnepnapon állították. 

 
SILVANUS ,  A SILVANAE ÉS A QUADRIVIAE  

A Silvanusnak dedikált feliratok csak a 2. század második felétől jelennek meg 
nagyobb számban, s többségük a 3. századra keltezhető. Ez talán azzal magyaráz-
ható, hogy a legio XIIII geminában ekkorra már nagy számban szolgáltak panno-
niaiak, illetve a szomszédos provinciákból származók,22 akik immár katonaként ál-
lítottak a körükben népszerű Silvanusnak emlékeket. Az erre az időszakra datálható 
feliratok közül több készíttetőjének származására nem tudunk következtetni,23 de 

 
14 UEL 6844. 
15 HD 000 887.; HD 001 217.; HD 011 331. 
16 HD 000 908.; UEL 14 784. 
17 HD 068 236. 
18 HD 050 977. 
19 Több carnuntumi feliraton az I O M K rövidítést olvashatjuk. Mindmáig vitatott, hogy az ebben 
szereplő „K” betűt vajon Kasiusnak vagy Karnuntinusnak kell-e feloldanunk. Iuppiter Kasius, azaz Zeus 
Kasios a Kasios-hegy syriai-föniciai viharistene volt, akinek a kultuszát a keleten besorozott katonák 
hozhatták magukkal, s talán a markomann háborúk híres esőcsodája (172. június 11.) miatt honosították 
meg a városban. Ma a két lehetséges feloldás közül inkább a Karnuntinus az elfogadottabb. 
20 HD 045 497. 
21 HD 050 977. 
22 HD 053 780.; HD 017 907.; HD 054 697.; HD 031 686.; HD 031 689. 
23 UEL 22 633.; HD 049 104.; UEL 14 782.; HD 072 988.; UEL 5548.; HD 073 038.; UEL 13 809. 
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ezeknek legalábbis egy része mögött is ilyen bennszülötteket sejthetünk. A felira-
tok többségén Silvanus a Domesticus melléknevet viseli,24 a Silvestrist csak két 
esetben.25 A Silvanus-kultusz a katonák körében sem nyert hivatalos színezetet – 
felirataik egyike sem köthető a császárkultuszhoz. A carnuntumi katonáknál elő-
forduló teoforikus nevek közül egyébként a Silvanus a leggyakoribb, azonban vi-
selői között nem találunk bennszülötteket, hanem kizárólag csak Nyugatról26 és 
Keletről27 származókat. Egyik feliratos emlékünkön sem láthatunk Silvanus-ábrá-
zolást, azt azonban tudjuk, hogy a Silvanaenek és a Quadriviaenek emelt szentély 
részleges helyreállításáról szóló felirat28 eredetileg két képmező között helyezke-
dett el, melyekből az egyik Mercuriust ábrázolta hírnökbottal és egy kakassal, a 
másik pedig Silvanust késsel, gyümölcsökkel és egy kutyával, azonban ezek a kép-
mezők is mára már elvesztek. 

 
MERCURIUS  

Mercurius29 több emléken is megjelenik.30 Feliratai – a Silvanuséihoz hasonlóan – 
a 3. századra jellemzőek. Az Ulpius Vitalis által készíttetett fogadalmi oltár törzsén 
Mercurius, jobb kezében erszényt tartó, szárnyas kalapot viselő ábrázolása látható, 
jobb lába mellett egy kakassal.31 

 
NEMESIS  

Nemesis, a sorsistennő két emléken szinkretikus istenségként jelenik meg. Ezek 
egyike egy szobor, melyet a katonai amphitheatrum nyugati bejáratánál található 
nemeseum apszisában állítottak fel.32 Az istennőnek ez az ábrázolása a klasszikus 
Nemesist (ostor, kard, griff), Dianát (ruházat, hajviselet), Fortunát (kormánylapát, 
kormánykerék) és Lunát (holdsarló, csillag) elegyíti. Ahogyan az a bázis feliratából 
kiderül, a szobrot a legio XIIII gemina egyik primus pilusa állította. Egy több sze-
mély – köztük egy tubicen – által készíttetett oltáron szokatlan összevonásban 
Iuno-Nemesis szerepel.33 Három olyan, katonák által állított Nemesis-oltárt isme-
rünk, melyek a császárkultuszhoz kapcsolódnak.34 Ezeknek csak az egyike készült 

 
24 HD 053 780.; CIL III 4440/a.; UEL 22 633.; HD 049 104.; UEL 14 782.; HD 031 686.; UEL 5548.; 
HD 031 689.; HD 073 018. 
25 HD 072 988.; HD 073 038. 
26 HD 067 801.; UEL 11 175.; UEL 1801.; UEL 10 428. 
27 UEL 4901.; HD 054 705. 
28 UEL 13 809. 
29 Mercurius neve alatt valószínűleg a vele megfeleltetett, kelták által különösen tisztelt istenséget kell 
értenünk. 
30 HD 028 402.; UEL 14 786.; UEL 14 778.; (UEL 7754).; UEL 8897.; UEL 13 809. 
31 UEL 8897. 
32 HD 022 208. 
33 UEL 14 775. 
34 HD 022 211.; UEL 8929.; UEL 14 780. 
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a gladiátorjátékokért rajongó Commodus üdvéért.35 Az istennő kultusza – más vá-
rosokhoz hasonlóan – Carnuntum börtöneiben is jelen volt: a legiotábor egyik, va-
lószínűleg fogdaként használt épületéből Mercuriusnak, illetve Nemesisnek ado-
mányozott oltárok kerültek elő.36 

 
FORTUNA ÉS A PARCAE 

Fortuna, a szerencseistennő Nemesisnél jóval ritkábban – mindössze egy oltáron 
Liber, Libera és Mercurius mellett, illetve egy sírsztélén Fatusszal, a deifikált vég-
zettel együtt – tűnik fel.37 Egy centurio a Fortunatianus, az egyik immunis női hoz-
zátartozója pedig – feltehetőleg – a Tyche38 teoforikus cognoment viselte.39 A legio 
XV Apollinaris mileseként szolgált, Apriból (Colonia Claudia Aprensis) származó 
Caius Iulius Doles sírsztéléjének állítói között egy Fortunata nevű liberta is szere-
pel.40 A legio XIIII gemina egyik claviculariusa a Fortunius teoforikus gentiliciu-
mot viselte.41 

Az élet fonalát fonó Parcae csupán egyetlen feliraton tűnnek fel.42 
 

A  HÁBORÚ ÉS A HADSEREG ISTENEI 

Mindössze két Marsnak dedikált oltár maradt fenn – az egyiket egy kelta szárma-
zású, dél-galliai veteranus, a másikat pedig egy feltehetőleg aquileiai evocatus ál-
lította.43 Azonban lehetséges, hogy Mars két bizonytalan olvasatú feliraton is sze-
repel Victor melléknévvel, illetve Caturixként, a helvétek vele megfeleltetett 
hadisteneként.44 Ábrázolása két emléken fordul elő. Az egyik egy Elagabalus üd-
véért készíttetett Genius szobor bázisán található.45 Az isten itt csupán sisakot, il-
letve a vállait és a bal karját fedő köpenyt visel. Bal kezét egy pajzson tartja, jobb 
kezével pedig egy lándzsát fog. A másik Mars-ábrázolás egy őt magától értetődően 
megillető helyen, a tábori szentély homlokzatán, a tympanon közepén volt lát-
ható.46 

 
35 HD 022 211. 
36 UEL 8929.; UEL 14 786.; UEL 14 777. 
37 HD 028 402.; HD 024 324. 
38 Tükhé a római Fortuna görög megfelelője. 
39 HD 017 904.; UEL 22 649. 
40 HD 024 679. 
41 UEL 14 777. 
42 HD 072 925. 
43 UEL 14 779.; HD 022 214. 
44 CIL III 11 123.; Militärinschriften aus Carnuntum. Összeáll. Eduard Vorbeck. Bécs 1980. (a 
továbbiakban: MAC), Nr. 291. 
45 HD 000 887. 
46 UEL 4924. 
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A győzelemistennő, Victoria ábrázolásai is éppen ezen a két emléken talál-
hatóak. Az egyetlen Victoriának dedikált oltárt az 1. század közepén a legio XV 
Apollinaris egyik katonája állította.47 

A század védőszelleme, Genius centuriae tiszteletére már jóval több emlé-
ket készítettek,48 közülük az egyiket a manipulus-beli bajtársak üdvéért (pro salute 
commanipularium).49 

Egy feliraton a gyakorlótér védelmezői, a Campestres szerepelnek.50 
 

HADIJELVÉNYEK ,  JELKÉPÁLLATOK ÉS HANGSZEREK ÁBRÁZOLÁSAI  

Egyes sírköveken hadijelvényeket51 ábrázoltak – több 1. század végére, 2. század 
elejére datálható sztélén aquila,52 egy 1. század közepén készítetten pedig egy sig-
num látható.53 

Néhány emléken egy-egy legio jelképállata szerepel. A XIIII gemina zodi-
ákus lényét, a capricornust három esetben – egy Genius centuriaenek dedikált ol-
táron, egy sírsztélén, valamint a tábori szentély tympanonján – ábrázolták.54 Egy 
feliratos táblán a X gemina jelképe, a bika látható.55 

A legio XV Apollinaris egy Sirmiumból és egy feltehetően Hierapolisból 
származó tubicenének sírsztéléjén tubát ábrázoltak.56 Az utóbbi emléken egy a 
hangszerhez tartozó tok vagy szordínó is látható. 

 
MITHRAS  

Az első carnuntumi Mithras-közösség létrehozása minden bizonnyal a Keletről 71-
ben visszatérő legio XV Apollinaris katonáihoz köthető. A kultusz egyik közvetí-
tője volt például Caius Sacidius Barbarus, az egység keleti háborúkat megjárt, va-
lószínűleg Itáliából származó centuriója, akinek a Carnuntumban állított oltárán57 
a nyugati provinciákból fennmaradt egyik legrégebbi Mithras-felirat olvasható.58 
A vizsgált emlékek közül kettőn találunk a kultuszhoz kapcsolódó ábrázolást. Az 
egyik egy Mithras sziklából való születését ábrázoló kis márványszobor-töredék,59 

 
47 HD 045 479. 
48 HD 068 234.; HD 030 687.; UEL 22 649.; UEL 14 787.; UEL 13 743.; UEL 8926.; HD 030 702.; HD 
035 396.; UEL 22 650.; UEL 22 651.; UEL 20 216.; UEL 8928.; UEL 6832.; UEL 4835.; (UEL 23 391). 
49 UEL 14 787. 
50 UEL 20 034. 
51 A római hadsereg jelvényei a szentségek közé tartoztak. 
52 HD 000 672.; UEL 102.; UEL 1801.; HD 067 346.; UEL 205. 
53 UEL 170. 
54 HD 030 687.; HD 027 214.; UEL 4924. 
55 UEL 4965. 
56 HD 061 033.; HD 028 525. 
57 HD 071 954. 
58 Kremer, Gabrielle: Mysterienkulte in Rom und seinen Provinzen. In: Erobern, Entdecken, Erleben im 
Römerland Carnuntum. Szerk. Ernst Bruckmüller – Franz Humer. Schallaburg 2011. 119. 
59 HD 071 951. 
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a másik pedig egy Savariából származó centurio által készíttetett oltár, melynek 
oldalain Mithras kísérői, Cautes és Cautopates látható.60 Egy esetben az „istenné 
való Átlépésnek” (Transitus dei) állított oltárral találkozunk.61 A Mithras kultusz-
szal összefüggésbe hozható Mithridates (Mithra ajándéka) teoforikus név egy fel-
iraton ugyan feltűnik, azonban nem katona vagy annak hozzátartozója viseli.62 Ér-
dekes, hogy egyik Mithras-emléket állító katona esetében sem tudunk keleti 
származásra következtetni, inkább nyugatiakat, itáliaiakat63 valamint Pannonia, 
Noricum és Dalmatia térségéből64 származókat találunk közöttük. 

 
A  HELIOPOLISI TRIAS65 

Iuppiter Heliopolitanus három,66 Venus Victrix pedig egy67 esetben tűnik fel. Ez 
utóbbi egy márványrelief, melyen egy göndör hajjal és falkoronával ábrázolt Ve-
nus-fej látható. Egyik fentebb már említett Mercurius-emlék esetében sem utal 
azonban semmilyen jel arra, hogy az isten neve alatt a heliopolisi trias tagját értet-
ték volna. 

 
IUPPITER DOLICHENUS  

Csupán három Dolichenus tiszteletére készített feliratos emléket ismerünk. Ezek-
ből kettő a császárkultuszhoz kötődik – Commodus, illetve Maximinus Thrax üd-
véért állították őket.68 Az itáliai Marruviumból származó Atilius Primus által ké-
szíttetett relief69 jól szemlélteti Iuppiter Dolichenusnak azt a harcos jellegét, 
melynek köszönhetően a katonák körében birodalom-szerte nagy népszerűségnek 
örvendett. Ezen a domborművön az isten bika hátán állva látható. Páncélt és kardot 
visel, bal kezében villámköteget, jobb kezében pedig – habár ez ma már nem lát-
ható – kétélű bárdot tart. 

 
EGYIPTOMI ISTENEK  

Az egyiptomi istenek közül csupán Serapis és Isis kultuszára vonatkozóan rendel-
kezünk – egyetlen – feliratos emlékkel.70 Ez egy építési felirat, mely egy kb. 4,5-6 

 
60 HD 071 904. 
61 HD 071 959. 
62 UEL 104. 
63 HD 071 916.; HD 071 954. 
64 HD 071 904.; HD 071 943.; HD 071 951. 
65 A rómaiak a syriai Baalbek (Heliopolis) Ba’al-Hadad nevű időjárásistenét Iuppiterrel, a vele együtt 
tisztelt két istenséget – Atargatist és egy férfi istent – pedig, Venus Victrixszel és Mercuriusszal 
feleltették meg. 
66 HD 068 235.; HD 054 702.; UEL 9548. 
67 HD 023 232. 
68 UEL 4901.; HD 000 908. 
69 UEL 6675. 
70 HD 047 942. 
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méter hosszú, három részből álló tábla – egyetlen meglévő – középső blokkján ol-
vasható. A szöveg töredékessége miatt nem derül ki, hogy a felirat egy Serapisnak 
és Isisnek szentelt templom építéséről vagy helyreállításáról szól. Az építő/helyre-
állító valószínűleg a legio XIIII gemina és annak parancsnoka, Publius Cornelius 
Anullinus volt. Serapis és Isis kultusza Carnuntumban erős hivatalos színezetet ka-
pott – a szentély Caracalla üdvéért való helyreállítására/építésére a császár látoga-
tása alkalmából került sor.71 

 
DII PATRII  

A Canatha városából származó Claudius Victorinus, a cohors quingenaria Ca-
nathenorum et Trachonitarum sagittariorum equese fiával közösen hazai istenei-
nek (Dii Patrii), Manaphusnak és Theandriusnak72 állított oltárt a 3. század elején.73 

A minden bizonnyal galatiai származású Caius Iccius Cassius a legio XIIII 
gemina centuriója Iuppiter Tavianusnak74 készíttetett oltárt.75 

 
A  KORAI KERESZTÉNYSÉG 

A feliratok némelyikén megfigyelhetünk bizonyos jeleket, melyek a keresztény 
hitre utalnak, ám ezek nem elegendőek ahhoz, hogy biztosan kijelenthessük ezen 
emlékek keresztény voltát. Három ilyen feliratot ismerünk. Az egyik egy kőrács 
három töredékén olvasható építési felirat-részlet, mely nagyjából 340-360 között 
keletkezett.76 Ez a hiányosan fennmaradt szöveg egy kultikus épület – esetleg egy 
keresztény templom – kőrácsának a helyreállításáról szól.77 A másik ilyen felirat 
egy 3. századi síremléken olvasható.78 Lehetséges, hogy az ezen a sztélén szereplő 
– minden bizonnyal keleti származású – család keresztény volt. Erre utal a halottak 
megélt életkorának napra pontos feltüntetése, az elhunyt fiú ártatlanságának (filius 
innocentissimus) hangsúlyozása, illetve az, hogy a családtagok keresztények köré-
ben gyakran előforduló neveket viseltek (Simplicius, Uranius, Basilides – Basilla). 
Ezt a lehetőséget a pogány alvilági isteneknek (Dii Manes) szóló dedikáció sem 
zárja ki feltétlenül, ugyanis ismerünk olyan ókeresztény sírfeliratokat, amelyeken 

 
71 Götterbilder – Menschenbilder. Religion und Kulte in Carnuntum. Szerk. Franz Humer – Gabrielle 
Kremer. Sankt Pölten 2011. 227. 
72 Manaphusról, azaz Manafról csupán annyit tudunk, hogy az iszlám előtti arabság vallásának egyik 
jelentős istene volt, akit Észak-Szíriától az Arab-félszigetig széles körben tiszteltek, funkcióját azonban 
nem ismerjük. Theandriusról még ennyit sem tudunk. A feliratállítók origója mindenesetre világossá 
teszi számunkra, hogy az ő esetében is egy arab istenségről van szó. 
73 HD 064 148. 
74 Iuppiter Tavianus a Galatiában élt kelta trocmiusok központjának, Taviumnak volt a főistene. Neve 
mindössze három feliraton szerepel, s kultuszáról semmit sem tudunk. Lásd: Dorit Schön: Orientalische 
Kulte im römischen Österreich. Bécs–Köln–Graz 1988. 319. 
75 HD 030 690. 
76 UEL 20 159. 
77 MAC. 106. 
78 HD 024 795. 
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a szokásnak megfelelően – azonban már okafogyottan – még szerepel ez a for-
mula.79 De emellett a szövegben feltűnnek az elvetemült istenek (dii nefandi) és a 
könnyű földet nektek (vobis terram levem) kívánság is. A harmadik felirat egy ge-
niusokkal díszített szarkofágon olvasható, melyet Caius Caecilius Saturninus cen-
turio készíttetett a 3. század első felében.80 A D. M. formula hiánya mellett keresz-
tény hitre utalhat az elhunyt Herennia Rufina „virginia” megnevezése is, hiszen az 
ókeresztény sírfeliratokon gyakori elem a keresztény etika által hirdetett erények 
hangoztatása, például a fiatalon meghalt lányok esetében a „virgo” jelző feltünte-
tése.81 A keresztény hit lehetősége melletti érvként felhozható a szarkofágba történt 
temetkezés82 is, ugyanis a másvilágon föltámadni vágyó elhunytak testét tilos volt 
elégetni.  A pogány és a keresztény elemeknek, az utóbbi két vizsgált emléken 
megfigyelhető együttes megléte a kor vallásos mentalitásával magyarázható. A 3–
4. századi római világban megszokott dolog volt az, hogy valaki egyidejűleg kü-
lönféle kultuszok követője is lehet – a vallási kizárólagosság idegen volt ettől a 
kortól. Sok időnek kellett eltelnie addig, amíg uralkodóvá nem vált az a meggyő-
ződés, hogy a kereszténység az egyedüli üdvözítő vallás, s hogy minden más hie-
delem visszautasítandó tévedés.83 

 
A  SÍREMLÉKEK VALLÁSOS FORMULÁI  

Annak a ténynek a Dis Manibus dedikációval való rögzítése, hogy a sírkő állítása 
a halottak alvilági szellemeinek szóló áldozat, az 1. század végétől, 2. század ele-
jétől jelenik meg a sírfeliratokon.84 Már a 2. század első felében általánossá vált ez 
a gyakorlat, s még az egyik legkésőbbre keltezhető síremlékünkön is feltűnik.85 

Legyen számodra könnyű a föld (sit tibi terra levis), illetve ehhez hasonló 
elhunytaknak szóló jókívánságokat is olvashatunk a sírköveken. A Hispaniából ér-
kezett, többnyire nyugati származású katonákból álló legio X gemina tagjaihoz 
kapcsolódó síremlékek majdnem mindegyikén86 szerepelnek ilyen formulák. Az 
egység rövid, 62/3-68 közötti carnuntumi állomásozási idején kívül más idősza-
kokból alig ismerünk ilyen kívánságokat tartalmazó sírfeliratokat.87 

 

 
79 Szabó Ádám – Tóth István: Bevezetés a római feliratok világába. Pécs 1999. 160. 
80 HD 074 096. 
81 Szabó Á. – Tóth I.: Bevezetés i. m. 25. 
82 A szarkofág-állítás szokása Pannoniában a 2. század végén terjedt el, nem utolsósorban a markomann 
háborúk után betelepülő keleti származású kereskedők révén. A 3. századtól Carnuntumban is megnőtt 
a szarkofágos temetkezések gyakorisága. Lásd: Kovács Péter – Németh György: Bevezetés a görög és 
a római felirattanba. Bp. 2011. 67–68.; Eduard Vorbeck – Lothar Beckel: Carnuntum. Rom an der 
Donau. Salzburg 1973. 27. 
83 Georg Ostrogorsky: A bizánci állam története. Bp. 2001. 60. 
84 HD 027 229.; HD 072 822.; UEL 203. 
85 HD 047 145. – Kr. u. 4. század. 
86 CIL III 143 59/1.; HD 061 038.; HD 061 103.; HD 024 610.; HD 024 613.; HD 028 537. 
87 HD 024 795.; HD 061 033.; HD 027 223.; UEL 1847.; UEL 1795. 
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A  SÍREMLÉKEK ÁBRÁZOLÁSAI 

A sírköveken a legio XV Apollinaris Keletről való visszatérése után nagy számban 
találkozunk bajelhárító Medusza-főkkel és maszkokkal,88 túlvilágra utaló kratérok-
kal, növényi indákkal, tengeri lényekkel, valamint taeniával illetve sassal,89 clipe-
usszal,90 dextrarum iunctióval91 ellátott koszorúkkal. Ezek a motívumok gyakran 
nem egyedül szerepelnek a síremlékeken, hanem különböző variációkban együtt 
is. A sokszínű legénységgel rendelkező legio XV Apollinaris itáliai,92 pannoniai,93 
nyugati94 és keleti95 származású tagjai esetében egyaránt előfordulnak ilyen ábrá-
zolásokkal ellátott sztélék. A legio XIIII gemina katonáihoz köthető, 97-101 között 
állított sztélék sajátossága a kratér-ábrázolás különböző mitikus lényekkel – hip-
pokamposszal,96 griffel,97 madárcsőrű nősténypárduccal és Tritónnal vagy Szkül-
lával98 – párosítva. 

A síremlékek között találunk asztrális szimbólumokkal99 ellátottakat is: 
mindkét holdsarlóval100 és csillagokkal díszített sírkövet az 1. század közepe táján 
állították a legio XV Apollinaris két veteranusa számára.101 

 
88 HD 011 348.; HD 024 640.; UEL 198. 
89 HD 000 672.; UEL 102.; HD 067 346. 
90 HD 028 516.; HD 046 299. 
91 HD 024 706. 
92 HD 000 672.; HD 017 945.; HD 024 655.; UEL 198.; HD 028 516.; UEL 203.; HD 046 299.; HD 053 
768. 
93 HD 024 682.; HD 028 525.; UEL 102.; UEL 197. 
94 UEL 97.; HD 023 081.; HD 024 673. 
95 HD 027 220.; HD 024 664.; HD 024 682.; HD 024 706.; HD 024 673. 
96 HD 004 585.; HD 011 357. 
97 HD 024 637. – A griff a római művészetben gyakran Apollo, Dionysos és Nemesis kísérőjeként is 
megjelenik. Ilyen szerepben látjuk a legio XIIII gemina egyik primus pilusa által készíttetett Diana-
Nemesis szobron: HD 022 208. 
98 HD 024 640. 
99 Az elhunytak lelkének végső úti céljára utaló asztrális szimbólumok (fekvő, felfelé nyitott holdsarló, 
csillagok, napkorong, szimmetrikus párba rendezett derékszögű „égi kulcsok”, rendszerint négy 
árkádból álló „égi kapuk”, egymással szembeforduló halak) elsősorban Pannonia északi részén, az 
őslakossághoz tartozó polgári személyek egyszerűen kivitelezett sírkövein jelennek meg. A rajtuk 
szereplő nevek nem kapcsolhatóak egyetlen konkrét bennszülött törzshöz vagy nyelvhez sem: szinte 
egyenlő arányban találunk kelta, illetve illyr névadáshoz kötődő anyagot. Eszerint az asztrális jelképek 
a római hódítás előtti vaskori Észak-Pannonia lakosságához kapcsolódnak. Az értelmezés és az 
eredeztetés kérdései azonban nem oldhatóak meg pannoniai keretekben, ugyanis pontos azonosságokat 
láthatunk más – kelta lakosságú – tartományok egyes területeivel. Ezek közül különösen Hispania 
északi részén gyakoriak a részleteikben és kompozíciójukban a pannoniaiakhoz hasonló asztrális 
sírkövek. Lásd: Lányi Vera – Mócsy András: Temetkezés és halottkultusz. In: Pannonia régészeti 
kézikönyve. Szerk. Mócsy András – Fitz Jenő. Bp. 1990. 251.; Tóth István: A Burgstall öröksége. Egy 
archaikus túlvilágkép töredékei. Soproni Szemle 63. (2009) 1. sz. 12–13. 
100 A katonák sírkövein előforduló Hold-ábrázolás lehetséges, hogy az égitest helyett inkább már a 
katonai jelvényeken lévő holdsarlót mintázza. Lásd: Hampel József: A pannoniai síremlékek áttekintő 
osztályozása. Archaeologiai Értesítő 27. (1907) 327. 
101 HD 046 302.; HD 027 771. 
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Kocsijelenetet102 láthatunk azon a sírkövön, melyet a legio XIIII gemina 
egyik, minden bizonnyal bennszülött származású milese állíttatott szüleinek.103 
Ezen a 2. századi sztélén egy négykerekű, nyitott, kétfogatú szekeret ábrázoltak 
egy üres trónszékkel és egy kocsissal. A sírkövön – ahogyan az Pannoniában több 
esetben is megfigyelhető – a kocsijelenet áldozati jelenettel104 párosul.105 A sztélé 
hiányzó felső része miatt ennek azonban ma már csak egy részét, a tripus és a szol-
gáló lábait láthatjuk. A legio XV Apollinaris egyik itáliai származású milesének 

 
102 A kocsijelenetes síremlékeken egy általában balról jobbra haladó, két- vagy négyfogatú, zárt vagy 
nyitott négykerekű szekér vagy nyitott kétkerekű hintó látható, melyet a bakon ülő kocsis hajt. A 
szekéren a ravatalul szolgáló cathedrán ülő – ahhoz rögzített – halott utazik. A kocsi végében háttal a 
menetiránynak egy ölében – bizonyára keneteket és máglya-füstöt illatosító adalékokat rejtő – ládikát 
tartó szolgáló kuporog. A szekér előtt egy felszerszámozott lovat vezető calo látható. Természetesen a 
síremlékeken nem mindig szerepel minden egyes motívum. A kocsijelenet a holttestnek a háztól, a 
halotti torról az ustrinum felé vezető útját ábrázolja. Más értelmezés szerint azonban a jelenet a 
túlvilágra vezető útnak nem csupán egy kezdeti, földi szakaszát mutatja be, hanem kapcsolatba hozható 
a kocsitemetkezésekkel, azokat helyettesíti, s szimbolizálja a halott – egy távoli országként elképzelt – 
másvilágra való hosszú kocsiútját. A kocsijelenetes sírkövek fő előfordulási területe az egykori civitas 
Eraviscorum és a Lajta-vidék, de szórványosan egész Észak-Pannoniában megjelennek. Legkorábban 
bennszülöttek 1. század végi síremlékein tűnnek fel. Lásd: Lányi V. – Mócsy A.: Temetkezés i. m. 251.; 
Tóth I.: A Burgstall i. m. 10–11., 15. 
103 UEL 83. 
104 A nagy tripus vagy áldozati jelenet egy feltűnően nagyméretű tripust ábrázol öblös üstszerű tállal, 
vagy áldozati ajándékokkal (kenyérrel, kaláccsal, borral, gyümölccsel, sonkával) megrakott 
asztallappal. A halotti kultusszal összefüggésben az előbbi az elhunyt mosdatásához használt víz 
forralására, vagy az áldozatbemutatásokon használt illatos füvek és más füstölőszerek elégetésére 
szolgálhatott. A tripus mellett egy camillus és egy camilla látható. Ezt az alapjelenetet sokféle kiegészítő 
motívum – leggyakrabban dionysosi szimbólumok (kratérból kinövő növényi indák, szőlőfürtök, 
girlandok, delfinek), Attis, ló calóval, illetve kocsijelenet – kísérheti. Az ilyen ábrázolások Észak-
Pannoniában – a Carnuntum-Aquincum közötti Duna-szakasztól déli irányba a Balaton-Intercisa 
vonalig – elsősorban az őslakosság, 1. század második fele és a 2–3. század fordulója között állított 
sírkövein jelennek meg. Az áldozati jelenetet egyesek a Pannoniában igen ritkának számító keleti 
eredetű, balkáni halotti lakomaábrázolások leegyszerűsített változatának tekintik. Ezen elképzelés 
szerint a pannoniai kőfaragók, mivel nem tudták szépen megformázni az áldozati megvendégelés 
közben klinén fekvő halott alakját, csak a számukra könnyebb részt, a kliné előtt lévő tripust és a 
felszolgálókat faragták ki, a halottnak pedig csupán a portréját ábrázolták. Egy másik elképzelés szerint 
a túlméretezett tripus nem csupán egy eszköze a képen látható halotti áldozati cselekménynek, hanem 
egy önmagában is szimbolikus jelentőséggel bíró szakrális tárgy: Dionysos és a dionysosi életet élő 
ember halálának és feltámadásának a jelképe. A görög mitológiában ugyanis a titánok egy tripusra 
helyezett üstben főzték meg az ifjú Dionysos testrészeit, ráadásul a történet egyik változatában azokat 
később Apollón Delphoiba vitte és a saját háromlábja mellé helyezte. Az asztallappal ellátott tripuson 
ábrázolt áldozati ajándékok Dionysos (bor, alma) és anyja Démétér (kalács, sonka) jelképei. Az istent 
tehát megölték, de bor és kenyér formájában új életre kelt. Lásd: Lányi V. – Mócsy A.: Temetkezés i. m.  
251.; Tóth I.: A Burgstall i. m. 17–21. 
105 Az előbbi ábrázolás az utóbbi narratív folytatásaként is értelmezhető, vagyis a két jelenet együtt a 
temetési szertartás egy részét meséli el: az elhunyt részvételével lezajlott halotti tor után a testet szekéren 
elszállítják az ustrinumhoz. A kapcsolat nem csak ábrázolásokon figyelhető meg, ugyanis egyes 
kocsitemetkezések leletanyagában halotti áldozatra utaló tárgyakat, többek között tripusokat is találunk. 
Az is elképzelhető, hogy a két motívum sírköveken való társítása innen ered. Lásd :Lányi V. – Mócsy 
A.: Temetkezés i. m.  251.; Tóth I.: A Burgstall i. m. 22. 
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sírkövén is találunk kocsi-ábrázolást.106 Ezen az 1. század közepén állított sztélén 
egy nyitott, négykerekű ökrösszekér látható egy rajta álló, kezében ostort tartó ko-
csissal. A szekértől balra egy férfit, jobbra pedig egy kutyát is ábrázoltak. Való-
színű, hogy ez a kép nem a halott túlvilági útjáról szól, hanem egyszerűen egy min-
dennapi életből vett jelenetet mutat.107 Halotti áldozati jelenet található egy 
ismeretlen egységben szolgált eques sztéléjének töredékén is.108 Ezen a sírkövön 
az asztal és a szolgálólány mellet egy lovas és egy calo109 is látható. Ehhez hasonló 
képet találunk (tripus, ló, calo) egy másik eques, az ala III Thracumban szolgált 
Ulpius Prosostus síremlékén is.110 A sztélé hiányos felső részén halotti lakomaje-
lenetet, egy klinén fekvő alakot ábrázoltak, mely azonban ma már alig látható. 
Mindkét sírkövet az 1. és a 2. század fordulója környékén állították. 

Más tárgyak kíséretében asciát111 is látunk a legio XV Apollinaris két mile-
sének sírkövén. Mindkét sztélét az egység Keletről való visszatérését követő évek-
ben állították. Az egyik katona Bononiából,112 a másik pedig az Orontes melletti 
Antiochiából113 származott. Elképzelhető, hogy az utóbbi sírkövén ábrázolt eszkö-
zök inkább a carnuntumi tábor 73-ban történt építkezéseiben való részvételre utal-
nak,114 s nem vallásos szimbólumok. Szerszám-ábrázolásokat a XV Apollinaris to-
vábbi két, nyugati származású milesének sztéléjén115 is láthatunk. Egyikük éppen 
Lugdunumból származott, ahol az ascia-ábrázolás különösen elterjedtnek számít. 
Ezek a sírkövek szintén a legio keleti tartózkodása utánra, pontosabban az 1. század 

 
106 UEL 90. 
107 Sági Károly: Kocsiábrázolások Pannonia császárkori szepulchrális vonatkozású kőemlékein. 
Archaeologiai Értesítő 3. (1944/45) 5. sz. 217. 
108 UEL 82. 
109 Ha lovas katonák sírkövein látható calo lovassal vagy kantáron vezetett lóval – mivel az elhunytak 
hivatásához is kapcsolódó elemekről van szó – kétségbe vonható a jelenet túlvilági vonatkozása (a calo 
várja az alvilági útra induló halottat). Egyes esetekben azonban nyilvánvaló, hogy nem túlvilágra utaló 
képpel állunk szemben. Vö. UEL 1801. 
110 HD 023 235. 
111 Az ascia egy kapaszerű eszköz volt, mely a katonák felszereléséhez tartozott. Sírköveken való 
szerepeltetésének oka vitatott, ugyanis nem maradt fenn olyan forrás, mely erre egyértelműen 
magyarázatul szolgálna. Az azonban megfigyelhető, hogy az asciához olyan nyugati határprovinciákban 
(pl. Germania) társítottak először szimbolikus jelentést, ahol sok ázsiai származású katona állomásozott. 
Ez talán azzal magyarázható, hogy az ázsiai újoncok megőrizték földbetemetkezési szokásukat új 
környezetükben is, ahol a halottak elhamvasztása volt a megszokott. Ezek a katonák a földbe való 
eltemetésük mellett csak akkor nyugodhattak békében, ha a saját asciájukat a testükre helyezték sírjuk 
lezárása előtt. Az ascia – melyet a sír megásására is felhasználhattak – eszerint tehát egy a halál utáni 
nyugalmat biztosító jelkép volt. Más elképzelés szerint azonban az ascia nem a katonák egyik eszközét, 
hanem a kőfaragók kalapácsát jelenti, mely a sírban nyugvók számára jelenthetett rituális védelmet. A 
nyugati tartományokban az asciához kapcsolódóan a sírköveken gyakran szerepel a sub ascia dedicare 
kifejezés is. Lásd: Knud Paasch Almar: Inscriptiones Latinae. Eine illustrierte Einführung in die 
lateinische Epigraphik. Odense 1990. 124–133.; Kovács P. – Németh Gy.: Bevezetés i. m. 64. 
112 HD 017 945. 
113 HD 023 445. 
114 Nagy Lajos: A budai hegyvidék újabb szórványos sírleletei. Budapest Régiségei 14. (1945) 554. 
115 UEL 97.; HD 024 652. 
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utolsó évtizedére keltezhetőek. Azonban szerszám-ábrázolás előfordul már a XV 
Apollinaris Keletről való visszatérése előtti időszakból is, a legio X gemina egyik 
ismeretlen nevű, ám feltehetőleg nyugati származású milesének sztélé-töredé-
kén.116 

Két fríg sapkás, fáklyát tartó genius található azon a sírsztélén, melyet az 1. 
század második felében a XV Apollinaris egyik veteranusa állíttatott feleségével 
fiuk és maguk részére.117 Genius-ábrázolás ezen kívül még két szarkofágon fordul 
elő: az egyiket az ismeretlen egységben szolgált Caius Caecilius Saturninus centu-
rio, a másikat pedig a XIIII gemina egyik bennszülött származású optiója készít-
tette.118 Mindkét emlék az elsőnél jóval későbbről, a 3. század első feléből való. 

Patera-ábrázolás található a XV Apollinaris egy Opitergiumból származó 
milesének119 és egy Veronából származó veteranusának120 sztéléjén. A két sírkövet 
nagyjából ugyanakkor, az ötvenes évek környékén állították. A 2./3. századból is 
ismerünk egy paterával ellátott sztélét, melyet egy centurio családtagjaival együtt 
készíttetett elhunyt fiának.121 Patera több oltáron is feltűnik, néha egy másik áldo-
zati kellékkel, kancsóval kiegészülve.122 

 
ÖSSZEGZÉS  

A birodalom más területein szolgáló katonákhoz hasonlóan a carnuntumiak is na-
gyon gyakran kifejezésre juttatták felirataikon az állam és az uralkodó iránti lojali-
tásukat – a birodalom és a hadsereg védnöke, Iuppiter Optimus Maximus számított 
körükben az egyik legnépszerűbb istennek, s számos emléket készíttettek a császá-
rok, illetve családtagjaik üdvéért. A Iuppiter Optimus Maximusnak állított feliratok 
– két 1. századi oltárt123 kivéve – a 2. és a 3. században, s ezen belül főleg a 3. 
század első felében keletkeztek. Egyáltalán nem meglepő, hogy az elsősorban a 
nőkhöz kötődő Iuno egyedül csak egyetlen feliraton szerepel. Az viszont már annál 
inkább, hogy harcos, valamint több, hadseregen belül gyakorolt mesterséget (pl. 
írnoki és irodai munkák, tábori zenészek) védelmező szerepköre dacára Minerva is 
– ellentétben más helyekkel124 – nagyon ritkán tűnik fel. Ráadásul emlékei nem 
Domitianus uralkodási idejére datálhatóak, akinek Minerva a személyes védőistene 
volt, hanem annál jóval későbbre. Ugyanilyen különös, hogy a Commodus üdvéért 
készített feliratok egyike sem kapcsolódik Herculeshez. Úgy tűnik tehát, hogy a 

 
116 UEL 162. 
117 HD 000 672. 
118 UEL 1745.; HD 074 096. 
119 UEL 261. 
120 HD 024 646. 
121 UEL 262. 
122 UEL 8926.; UEL 8923.; UEL 22 633.; HD 022 214. 
123 UEL 7064.; CIL III 15 189. 
124 Alfred von Domaszewski: Die Religion des römischen Heeres. Trier 1895. 29. 
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császárok személyes vallási vonzalmai nem befolyásolták a feliratállítást. Az vi-
szont érthető, hogy a császárkultusz emlékei közül a legtöbb Septimius Severushoz 
kötődik, hiszen mielőtt uralkodó lett, Pannonia superior helytartója volt, Car-
nuntumban kiáltották ki császárrá, s a legio XIIII gemina őt szolgálta a polgárhá-
borúban is. 

Meglepően ritkán szerepel az emlékeken Mars, a hadisten, annak ellenére, 
hogy Carnuntumban az egész római korban nagy létszámú katonaság állomásozott, 
ráadásul a 2. század elejétől itt tartózkodó legio XIIII gemina egyik mellékneve 
éppen a „Martia” volt.125 A hiány magyarázata talán az lehet, hogy Mars tisztelete 
a mindennapi hivatalos vallási ceremónia része volt, ábrázolásai megtalálhatóak 
voltak a tábor forumán, ezért a katonák nem érezték különösebben hiányát a kultu-
szának. Genius centuriae tiszteletére már jóval több feliratot állítottak. Érthető, 
hogy az emlékeken a szervezeti egységek közül a centuriához való kötődés jut ki-
fejezésre leginkább, hiszen a hadseregben a mindennapi ügyek intézése ennek 
szintjén zajlott, ezért a katonák – a legiójuk mellett – elsősorban a centuriájukkal 
azonosították magukat.126 Még egy meglepő jelenség: egyetlen gyógyító istenség-
nek ajánlott feliratos emlék sem maradt fenn a carnuntumi katonáktól, annak elle-
nére, hogy a legiotábor kórházában egy kis Aesculapius-szentély is működött. 

A katonák körében másutt általában nagy népszerűségnek örvendő Mithras 
és Iuppiter Dolichenus sem tartozott a legkedveltebb istenek közé Carnuntumban, 
annak ellenére sem, hogy a városban több kultuszhelyet is építettek a tiszteletükre. 
Az övékénél sokkal több katona felirata kötődik Silvanushoz, sőt Nemesishez is. 
A Duna-vidéken igen népszerű Liber-Libera páros mindössze két oltáron szerepel, 
melyek a legiotábor északi részén feltárt, pinceszerű szentélyből kerültek elő.127 

Számos síremléken bajelhárító, illetve túlvilágra utaló ábrázolásokat talá-
lunk, különböző vallásokhoz tartozó elemeket gyakran együtt, különféle variációk-
ban. Azt, hogy vajon ezek a motívumok őrizték-e még eredeti szimbolikus jelenté-
süket – s ezáltal valóban tükrözik-e a katonák túlvilághitét – vagy pedig az esetek 
többségében már csupán díszítésként alkalmazták-e őket – s így azokat leginkább 
a kőfaragók kínálata és a divat határozta-e meg128 – nehéz eldöntenünk.129 

 
125 Ehhez hasonlóan a legio XV mellékneve az „Apollinaris” sem növelte Apollo katonák körében való 
népszerűségét. 
126 Adrian Goldsworthy: A római hadsereg története. Pécs 2004. 69. 
127 HD 032 970.; HD 028 402. – Az állító mindkét esetben egy feltehetően itáliai származású primus 
pilus, görög eredetű cognoment viselő actor-rabszolgája (Dionysius), illetve libertusa (Ansius 
Archelaus). E két felirat alapján valószínűsíthető, hogy Liber kultuszának ápolása más városok (pl. 
Aquincum) katonai táboraihoz hasonlóan a carnuntumi legiotáborban is a primus pilus feladata volt. 
128 Lásd: például a legio XIIII gemina katonáinak 97-101 között állított, kratérral és mitikus lényekkel 
díszített sztéléit. 
129 A különböző eredetű (római, kelta, keleti stb.) szepulkhrális szimbólumok látszólag véletlenszerű 
keveredése mögött ugyanis, valamiféle belső, rejtett összefüggés is húzódhat. Elképzelhető, hogy a 
pannoniai bennszülöttek túlvilágképe eleve ilyen eltérő gyökerű elemekből állt, s az őslakosságot ért 
különféle kulturális hatások eredményeképpen formálódott ki már a római kort megelőző 
évszázadokban. Mindez úgy zajlódhatott le, hogy az újítások – habár az ábrázolási sémák rendkívül 
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A carnuntumi helyőrség hitvilágáról a vizsgált katonai feliratok alapján ki-
rajzolódó kép – különösen az olyan meglepő jelenségek, mint például Mars, Mi-
nerva vagy Iuppiter Dolichenus emlékeinek ritkasága – a töredékesen ránk maradt 
feliratok segítségével minden bizonnyal árnyalható. Ezen emlékek, illetve a városi 
civil lakosság vallási feliratai a szerző további kutatásainak tárgyát képezik. 

 
ABSTRACT 

Papp, László: Religion of soldiers stationed in Carnuntum in the light of their epi-
graphical memories 

 
In my study I examine the roman soldiers’ religion stationing at Carnuntum based 
on their inscriptions. I am looking for the connection between the soldiers’ profes-
sion, origin, where they were formerly stationed and the cults. Soldiers stationing 
at Carnuntum just like the ones deployed in other parts of the empire often pre-
sented their loyalty to the emperor through inscriptions. Mithras and Iuppiter Doli-
chenus were usually the favourites of many soldiers, but not for the ones’ who were 
stationing at Carnuntum, according to the inscriptions they preferred Silvanus and 
Nemesis instead. Although many images on gravestones are referring to after-life, 
it is hard to decide whether these images carried symbolic meanings or they were 
only used as ornamentation. 
 
Keywords: inscriptions, roman army, Pannonia, religion 
 

 
szívósan őrizték eredeti állapotukat – nem idegen elemként, hanem szerves folytatásként rakódtak rá a 
már meglévő előzményekre. Lásd: Tóth I.: A Burgstall i. m. 23–26. 
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SZILVÁSSY ZOLTÁN 

A SZÉKELY HADOSZTÁLY ÉS A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 

TÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ERDÉLYI FRONT 

ÖSSZEOMLÁSÁNAK TÜKRÉBEN 

BEVEZETÉS  

Az 1919. március 21-én kikiáltott Magyar Tanácsköztársaság elleni 1919. április 
16-i román fegyveres támadással egy időben, a tanácshatalom népszerűtlen intéz-
kedéseinek következtében a városi rendőrségnél és közhivatalokban, elsősorban az 
előző polgári rendszer hívei, az értelmetlen vörös terror hatására, ellenforradalmat 
robbantottak ki Debrecenben, 1919. április 18-án. A helyi direktóriumok a város-
ban tartózkodó osztrák internacionalista vörös katonák támogatásával néhány óra 
alatt leverték a debreceniek felkelését. Ez volt az első jelentősebb ellenforradalmi 
felkelés a területi integritást nyíltan megtagadó tanácsköztársaság területén, ami 
elsősorban a proletárhatalom polgári lakosságot terrorizáló intézkedéseivel és a ro-
mán hadsereg – amelyet a vörösök kegyetlenkedései miatt a lakosság felszabadító-
ként várt - közelségével magyarázható. 

Az ellenforradalom nemcsak az államhatalmi szervekben lépett fel, hanem 
a hadseregben is, ennek oka az volt, hogy a tanácsköztársaság vezetői nem álltak a 
területi integritás alapján, ez a tény negatív hatással volt a székely katonák harci 
szellemére, mivel nem látták biztosítottnak, hogy otthonuk, Erdély, a Magyar Ta-
nácsköztársaság területéhez fog tartozni. Ennek következtében a kezdeti lelkesedés 
hamar ellenszenvbe fordult át és mind gyakoribbá váltak a fegyveres összetűzések 
a székelyek és a vörösök között. 

A magyar Vörös Hadsereg hajdúsági, bihari és budapesti egységei, valamint 
a Debrecenben szervezett, elsősorban vagongyári munkásság és a megye felfegy-
verzett agrárproletárjai nem képviseltek elegendő harcértéket a túlerőben lévő ro-
mán haderővel szemben. A Vörös Hadsereg hajdú-bihari harcainak szomorú ese-
ménye marad a vámospércsi csata. Itt futottak szét tényleges ellenállás nélkül a 
Vörös Hadseregben küzdő osztrák internacionalisták. Ebben a harcban esett el az 
osztrák egységek parancsnoka, az eredetileg anarchista bécsi nyomdász Rothziegel 
Leó is. A vámospércsi csatát követően a Vörös Hadsereg Debrecen alóli visszavo-
nulása következtében a város védelmére már esély sem maradt. Április 22-ről 23-
ra virradó éjjel, a helyi direktóriumok menekülése miatt, alig egy hónapnyi fennál-
lás után, Debrecenben megdőlt a bolsevikok hatalma.1 

 
 

 
1 A Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban 1919. Dokumentum-gyűjtemény. Szerk. Fehér András. Bp. 
1959. 32. 
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AZ 1919.  ÁPRILIS 16-ÁN BEKÖVETKEZETT ROMÁN TÁMADÁS 

KÖVETKEZMÉNYEI  

A korabeli külföldi diplomácia figyelemmel kísérte a magyarországi eseményeket. 
A bolsevikok ateista világnézete különös aggodalommal töltötte el a Vatikánt. 
Valfré vatikáni követ jelentésében arról számol be, hogy a Kun Béla féle bolsevik 
kormány 30 népbiztosból áll, akik közül 24 zsidó és 6 keresztény. Ezeknek első 
teendőjük volt, hogy a Szovjet-Oroszországgal felvegyék a kapcsolatot, akik vi-
szont magyarázatot követeltek a magyar bolsevik vezetők politikai nézeteinek or-
todoxiáját illetően. A pápai nuncius szerint az orosz kommunistáknak ezt a bizal-
matlanságát a magyar bolsevikok kezdetben „nacionalistának” és „patriotikusnak” 
tűnő magatartása okozta. A vatikáni követ azonban téved abban a tekintetben, hogy 
Kun Béláék nacionalisták vagy patrióták lettek volna. Hiszen éppen Kun Béla volt 
az, aki megtiltotta a Vörös Hadsereg alakulatainak, hogy a nemzeti szalagot feltűz-
zék zászlóikra és a tanácskormány megalakulását követően azonnal kinyilvánította, 
hogy nem áll a területi integritás alapján. Kun kormánya úgy igyekezett Lenin bi-
zalmát megnyerni, hogy a szélsőséges orosz kommunisták ideológiáját tükröző, 
bolsevik előjelű szociális és jogi kormányrendeleteket hoztak.2 Mivel Kun Béla 
tanácskormánya a történelmi Magyarország területi épségét nem kívánta meg-
őrizni, így érthető, hogy a lakosság nemzeti rétege nem szolgálta híven a proletár-
hatalmat. Guido Romanelli3 véleménye szerint, aki az antant budapesti katonai 
missziójának tagja volt a tanácskormány idején, Kun Béla nem keltette erélyes ál-
lamférfi látszatát, mivel mindenben Lenint utánozta. 

Lenin így értékeli Kun Béla tanácskormányának hatalomra jutását: „Ma-
gyarországon a forradalom rendkívül eredeti módon ment végbe. A magyar Ke-
renszkij, akit ott Károlyinak hívnak, maga mondott le, és a magyar megalkuvók – 
mensevikek és eszerek – megértették, hogy el kell menni a börtönbe, ahol Kun Béla 
magyar elvtárs, az egyik legjobb magyar kommunista ült. Odamentek hozzá és azt 
mondták neki: Önöknek át kell venniük a hatalmat! A burzsoá kormány lemondott. 
A burzsoá szocialisták, a magyarországi mensevikek és eszerek beolvadtak a ma-
gyar bolsevikok pártjába és egységes pártot, egységes kormányt alakítottak”.4 Az 
említett forrásból egyértelműen megállapítható, hogy Lenin negatív módon véle-
kedett Károlyi Mihályról, ezért is nevetséges a Kádár-korszakban kialakult Káro-
lyi-kultusz. 

1919. április elején a magyar bolsevikok bíztak Szovjet-Oroszország Vörös 
Hadseregének sikereiben, amely Kamenyec-Podolszknál 150 km-re közelítette 
meg a magyar határt. Ezen felbuzdulva, április 1-én Kun Béla javaslatot tett a ko-

 
2 Eördögh István: Erdély román megszállása (1916–1920). Szeged 2000. 36. 
3 Szabó Mária: A Romanelli-misszió. Bp. 2009. 52–53. 
4 Részlet Lenin 1919. április 3-ai, a szovjet állam külső és belső helyzetéről szóló beszédéból, Lenin 
Magyarországról. Szerk: A marxizmus-leninizmus klasszikusainak szerkesztősége. Bp. 1974. 86. 
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alíciós kormány vezette Ukrán Szocialista Köztársaság autonómiájának elismeré-
sére és felvetette a magyar, ukrán és szovjet-orosz köztársaságok szövetségének 
lehetőségét. Ezt az ötletet – valószínűleg a koalíciós kormány ötlete miatt – a szov-
jet vezetés nem fogadta el.5 Kun Béla elképzelésének álláspontom szerint volt rea-
litásalapja, így a közös hadsereg létrehozása ütőképesebb lehetett volna az antanttal 
és szövetségeseikkel szemben, azonban ennek a közös Vörös Hadseregnek a célki-
tűzése között bizonyosan nem szerepelt volna a történelmi Magyarország egyben 
tartása, csupán a világforradalom kivívása lett volna az elérendő cél. 

A román csapatok a fegyverszüneti szerződést megszegve, április 16-án szé-
les fronton megindították a támadást a Magyar Tanácsköztársaság ellen. Az 1919. 
április 16-i román hadműveletek megindulása előtti napokban érkezett meg egy 
nemzetközi vörös ezred a Király-hágóhoz, Csucsára, ahol a 21. kolozsvári gyalog-
ezredet váltották fel, amely a Székely Hadosztály kötelékéhez tartozott. A jól fel-
szerelt internacionalisták a csucsai fontot nem tudták tartani, mivel a harcra való 
felkészülés helyett rablással, fosztogatással töltötték idejüket, így nem csoda, hogy 
az elvárható minimumnál is jóval szerényebb harci teljesítményt nyújtottak a ro-
mán hadsereggel szemben, mint a székely katonák, akik az internacionalistákkal 
ellentétben szívvel-lélekkel küzdöttek az ellenséggel. Erdély kapuja ezzel elve-
szett, az elit székely 39. dandár sem tudta feltartóztatni a románokat. A románok 
csucsai áttörése után a nemzetközi vörös ezred katonái – Koréh Endre a Székely 
Hadosztály tábori lelkészének visszaemlékezése szerint –, visszavonulás közben 
raboltak, akiket később a Székely Hadosztályba beosztott Pongrátz Aladár csendőr 
százados emberei fegyvereztek le, így akadályozva meg további kártételeiket.6 

Az internacionalisták csúfos bukását követően a románok előtt megnyílt az 
út Debrecen – Nyírbátor – Mátészálka felé. A többszörös túlerő miatt egyértelmű 
volt, hogy a sík terepen, nyílt csatában, az utolsó ember feláldozásával sem tudná 
feltartóztatni a Székely Hadosztály a románokat, akik kétségtelenül a Tisza vona-
láig akartak előrenyomulni, mivel a Tiszát ősi dák határfolyónak tartották. A meg-
indított offenzíváról 1919. április 18-án a román főhadiszállás a következő jelentést 
adta: „Csapataink elkeseredett harcok után Szilágysomlyó, Sarmaság, Haraklán, 
Hadad, Alsószopor, Kisderzsida, Kraszna, Feketetó, Bucsa, Tótvárad helyiségeket 
megszállták. Három ágyú, gépfegyverek, puskák és nagy mennyiségű lőszer a 
zsákmány. Paulián ezredes, a 3. sz. dandár parancsnoka a harcban elesett.”7 

A jelentéssel ellentétben a valóság az volt, hogy a románok mindenütt 
gyenge ellenállásba ütköztek, mivel a vörösök a legtöbb esetben harc nélkül felad-
ták állásaikat. Eközben a román vezérkar hazugságai elárasztották a külföldi sajtót, 

 
5 Eördögh I.: Erdély i. m. 41. 
6 Gottfried Barna: A Székely Hadosztály „következményei” a Tiszántúl északi felén. In: Vörös és Fehér. 
A vörös és fehér uralom hátországa – 1919 hátországa. Szerk. Nagy Szabolcs. Veszprém 2013. 75–76. 
7 Koréh Endre: „Erdélyért” A Székely Hadosztály és Dandár története 1918–1919. I–II. kötet, Bp. 2000. 
274. 
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hangoztatva, hogy a magyar bolsevista hadsereg keményen támadt ellenük, de en-
nek ellenére kemény harcok árán mindenhol visszaverte azt a román hadsereg. Ez-
zel szemben az igazság az, hogy a Vörös Hadsereg csapatai beleértve az internaci-
onalistákat is, legtöbbször harc nélkül feladták állásaikat, s egyedül a székelyek 
harcoltak a románokkal, és a kitartó, hősi ellenállást épp a bolsevista egységek ma-
gatartása gátolta meg. A románok hazugságainak következtében az antanthatalmak 
elhitték, hogy a Vörös Hadsereg csapatai támadják a román hadsereg állásait, és ők 
csak védekeznek, holott április végén sehol sem volt többé ellenállás, annál ke-
vésbé támadás. Mikor a proletár hadvezetőség belátta, hogy seregei megbízhatat-
lanok, soraik rendre felbomlanak, fegyverszüneti ajánlatot tett a románoknak, akik 
önteltségükben olyan elfogadhatatlan követeléseket támasztottak, hogy azok alap-
ján még tárgyalni sem lehetett. A románok célja egész Erdély és az Alföld Tiszáig 
terjedő elfoglalása volt. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a román hadsereg nem a 
bolsevisták hatalmának megdöntésére törekedett, hanem a magyarság nyílt tönkre-
tételére és kirablására.8 

A hadi helyzet 1919. április közepére már az egész Tiszántúl elvesztésének 
a közvetlen veszélyével fenyegetett, amelynek következtében a marxisták kényte-
lek voltak háttérbe szorítani elveiket, és megegyezésre jutni a Székely Hadosztály-
lyal, amelyre nagyban számítottak az Alföld védelmében. Ennek következtében az 
egész arcvonal parancsnokává Kratochvil Károly ezredest, a Székely Hadosztály 
parancsnokát nevezték ki azzal a szándékkal, hogy parancsnokságát helyezze át 
Debrecenbe és egyben vegye át a Nyíregyháza és környékén lévő vörös hadosztály 
parancsnokságát is. Kratochvil visszautasította a kinevezést arra hivatkozva, hogy 
„neki a veszélyes helyzetben, az oláh előnyomulás idején a csapatai között a he-
lye!”. A marxisták hiába helyeztek kilátásba bolsevista nemzetközi ezredeket erő-
sítés gyanánt a Székely Hadosztály számára, ezek harcértékével Kratochvil tisztá-
ban volt, így visszautasította a felajánlást.9 A vámospércsi csatában 1919. április 
22-én Rothziegel Leó osztrák internacionalista zászlóaljai és a Vörös Hadsereg 
egységei vereséget szenvedtek a román hadsereggel szemben, melynek következ-
tében Debrecen másnapra elesett. 

A viszony a Székely Hadosztály és a Vörös Hadsereg között annyira kiéle-
ződött, hogy a hadosztály helyzete kezdett tarthatatlanná válni. A hadosztály na-
gyobbik része Mátészalkánál és Kocsordnál erős harcban állott a román csapatok-
kal, míg Schuppler alezredes csoportja Nyírbátor környékén foglalt állást. Ennek a 
csoportnak Érmihályfalváról Debrecenen át vasúti szállítással kellett volna Nyír-
bátor területét elérnie, hogy a Mátészalka felé támadó román csapatokat oldalba 
támadja. Ezt a vasúti szállítást azonban a Debrecenben lévő nemzetközi – és egyéb 
vörös csapatok megakadályozták, a csoport elsőként beérkező szállítmányát meg-

 
8 Uo. 
9 Uo. 245–256. 
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támadták és csak a szállítmány tisztjeinek határozott fellépésén múlt, hogy a sze-
relvény Érmihályfalvára visszatolathatott. Ennek következtében a Schuppler-cso-
port csak időrabló gyalogmenetekkel érkezett be Nyírbátor környékére, miközben 
egy időre a Székely Hadosztály-parancsnoksággal az összeköttetése is teljesen 
megszakadt. Ezalatt, a románoknak sikerült csapataikkal magukat a két különálló 
harccsoport közé beékelniük és Nyírbakta felé előrenyomulniuk, s így a hadosztály 
csapatait a Nyírségben Kisvárda – Demecser – Nyírbogdány környékén csoporto-
sítva kellett összevonni. Közeledett lassan, de feltartóztathatatlanul a vég a Székely 
Hadosztály számára.10 

A korszak neves kutatója Eördögh István szerint a legfontosabb okok közül, 
amelyek az ellenállás megszüntetésére és megadásra késztették a 8–10000 fős Szé-
kely Hadosztályt április 26-án 13:00 órakor – jóllehet a kivált Székely Dandár foly-
tatta az ellenállást - , a következőket kell kiemelni: Kun Béla politikai irányvonala 
nem ragaszkodott a területi integritáshoz, kétségessé téve ezáltal a Székelyföld fel-
szabadítását a román uralom alól; a székelyek politikailag szembeszegültek a kom-
munizmussal, amit a Bécsben és Aradon már szervezés alatt álló, egyre erősödő 
antibolsevista katonai erők is támogattak és végül Clemenceau április 14-i kétér-
telmű parancsa, amely lehetővé tette a magyar fegyveres erők számára a dezertálást 
és egy ellenforradalmi hadtest felállítását a francia vonalak mögött, és nem utolsó 
sorban, hogy Constantin Prezan román tábornok titkos megadási feltételeket aján-
lott Kratochvil Károly ezredesnek, a székelyek parancsnokának, aki április 25-én 
napiparancsban tette lehetővé katonáinak a megadás vagy a harc folytatása közti 
választást. A Székely Hadosztály megadta magát; a románok foglyul ejtettek 5235 
katonát, köztük 483 tisztet és 42 db tüzérségi ágyút zsákmányoltak.11 Álláspontom 
szerint, a kommunisták pontosan azt a lelkesítő harci szellemet pusztították el, amit 
a területi integritás jelentett a székely katonák számára. A szülőföldjükért nem har-
colhattak, mivel Erdélynek és azon belül a Székelyföld területének visszaszerzése 
nem volt célja a tanácskormánynak. Az oroszoktól másolt bolsevizmus hátország-
beli rémtetteit látva a székelyek nem akarták, hogy családjuk is martalékává váljon 
a vörös terrornak. 

Kratochvil a történeti hűségnek megfelelően emlékszik vissza az esemé-
nyekre: „1919. április 25-én a Vörös Hadsereg vezetősége elrendelte, hogy az ak-
kor a Nyírségben álló Székely Hadosztály keljen át Rakamaznál a Tiszán és csat-
lakozzék a Tisza mögött lévő Vörös Hadsereg balszárnyához. Ehhez azonban 
semmi kedve nem volt már sem a tisztikarnak, sem pedig a legénység zömének. A 
vörös uralom akkorra ugyanis már mindenben kimutatta a foga fehérjét, a vörös 
katonák és terroristák országszerte raboltak, gyilkoltak, akasztottak, az újonnan to-
borzott vörös csapatok legnagyobb részét nemzetközi csőcselék alkotta, amelyek a 

 
10 Kratochvil Károly: A Székely Hadosztály. Máriabesnyő 2017. 58. 
11 Eördögh I.: Erdély i.  m. 44. 
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kommunista lelkesedés legnagyobb fokán állottak, de egyben a fegyelem és a harc-
készség legalacsonyabb színvonalán is.”12 Sajnálatos módon, a vörös terror hátor-
szágbeli borzalmai, a területi integritással történő nyílt szembehelyezkedés, a vörös 
csapatok és a Székely Hadosztály között fennálló áthidalhatatlan világnézeti sza-
kadék, a hadosztály rossz felszereltsége, a román intervenciós hadsereg túlereje 
ellehetetlenítették a székelyek további erélyes ellenállását. A székelyeknek, akik 
hazájuk, Erdély visszaszerzésére sereglettek össze, legjobban az fájt, hogy Buda-
pesten hangos szóval hirdették, hogy nem állnak a területi integritás alapján s nem 
támogatták a székelyeket Erdély visszaszerzésére irányuló törekvéseikben.13 

 
A  ROTHZIEGEL-ZÁSZLÓALJ DEBRECENI TEVÉKENYSÉGE 

Rothziegel Leó bécsi proletár 1919. március végén értesült a Bécsben tartózkodó 
magyar diplomáciai és kereskedelmi küldöttség tagjaitól az országban zajló forra-
dalmi eseményekről. 1919. április elején a bécsi nyomdász a magyar Vörös Had-
seregbe való belépésre szólította fel a bécsi munkásokat. 1200 osztrák internacio-
nalistával lépte át a magyar határt, akiket Budapesten a kelenföldi laktanyában 
helyeztek el. Itt még további 500 osztrák és kb. ugyanannyi más nemzetiségű ka-
tona jelentkezett szolgálattételre, hogy fegyverrel védje a Magyar Tanácsköztársa-
ságot. A nemzetközi vörös ezred egyik zászlóaljaként kapcsolódtak be a proletár-
diktatúra védelmébe Rothziegel parancsnoksága alatt. A bécsi proletár még 
Bécsből való elindulása előtt kijelentette, hogy azért jön Magyarországra, mert itt 
elveinek megfelelően cselekedhet és harcolhat. Április közepén a román frontra 
irányították, és éppen egy ellenforradalmi kísérlet napján – április 18. – érkezett 
Debrecenbe. A zászlóalj részt vett a vörös terror elleni ellenforradalmi kísérlet le-
verésében, majd azt követően Debrecen védelmére a frontra vonult, de nem azért, 
hogy megvédje az ország földjét, lakosságát a román hadsereg területfoglalása el-
len, hanem azért, hogy védje az ország területi integritását megtagadó tanácskor-
mány hatalmát. Mielőtt Rothziegel meghalt volna a vámospércsi csatában, a követ-
kező üzenetet küldte elöljáróinak: „Örömmel hullatom véremet 
Szovjetmagyarországért, amelyet a nemzetközi proletariátus hazájának tekintek b 
[…] Irigylem a magyarországi proletariátust, amely megtalálta igazi kommunista 
vezéreit.”14 

A románok előrenyomulásával egy időben Debrecen védelmét tovább ne-
hezítette a visszavonuló Székely Hadosztály és Rothziegel osztrák internacionalis-
táinak összetűzése Vámospércs közelében. A „fekete ördögök” (Verbőczy Kálmán 

 
12 Gyászos idők tündöklő csillaga. Kratochvil Károly válogatott írásai. Szerk. Domonkos László. 
Debrecen 2012. 48–49. 
13 Uo. 56. 
14 Tetteikben tovább élnek. A forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő, elhunyt Hajdú-Bihar megyei 
harcosainak életrajzkötete. Szerk. Kiss István. Debrecen 1970. 124–125. 
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zászlóalja) menekültekből, a forradalmi törvényszékektől megmentettekből, a be-
lényesi harcok sebesültjeiből, nagyváradi ellenforradalmárokból tevődött össze. 
Debrecen előtt, Vámospércs közelében került sor a „fekete ördögök” és a bolsevista 
internacionalisták közötti összetűzésre. Koréh Endre a Székely Hadosztály tábori 
lelkésze így emlékszik vissza az eseményekre: Amikor „Erdély honvédei” nekisze-
gezték a gépfegyvereket a bolsevistáknak, elpárolgott a vörös harci kedv. Rögtön 
elfeledkeztek a „székelyek árulásáról”, nagyon udvariasak lettek, sőt még a keze-
ikben lévő és halálnak szánt Székely Hadosztálybeli tiszteket és katonákat is átad-
ták. Másnap már le is szerepelt a bécsi dandár, mert az első román ágyúlövésre 
szétfutott.15 

A Székely Hadosztály és Vörös Hadsereg valamint az alájuk rendelt inter-
nacionalisták között állandóak voltak a fegyveres összetűzések. Ennek egyik oka 
az volt, hogy a Vörös Hadsereg parancsnokai kihirdették, hogy a vörös katonák, 
ott ahol találják a székely legénységet és a tiszteket tartóztassák és fegyverezzék le 
őket, mint ellenforradalmárokat, ami sok helyen meg is történt. Kratochvil vissza-
emlékezése szerint, Sárói-Szabó Tibor kommunista százados Debrecenben letar-
tóztatta az összes volt erdélyi katonai kerület parancsnoksághoz tartozó tiszteket, a 
debreceni és szatmári ellenforradalmi eset következtében.16 Az ellenforradalom 
okai a proletárhatalom lakosságot terrorizáló intézkedései (lakásrekvirálások, ék-
szerrendelet, túszrendelet, területi integritás megtagadása, kapkodó, erőszakos szo-
cializálás, stb.) voltak. 

A debreceni ellenforradalmi eseményeket illetően, 1919. április 18-án dél-
után 1 órakor érkezett Debrecenbe Budapestről az első nemzetközi vörös ezred, 
mely a román frontra igyekezett, hogy megvédje a tanácskormány hatalmát. A vö-
rösgárdisták jobbára bécsi proletárok voltak, akiket legkevésbé sem érdekelt a tör-
ténelmi Magyarország területének védelme, csupán a világforradalom minél hama-
rabbi megvalósításáért küzdöttek. 

A terveknek megfelelően még aznap este indultak volna a frontra, de miután 
értesültek arról, hogy Debrecenben ellenforradalmi felkelés van, örömmel vállal-
koztak a felkelés leverésére. Zárt sorokban vonultak a vasútállomás felől a belváros 
irányába. A vörösgárdisták az ellenforradalmi fegyveres elemeket a lehető leggyor-
sabban le akarták fegyverezni. Ebből a célból több szakaszra oszlottak és igyekez-
tek a feladatukat a legrövidebb időn belül végrehajtani. A vörösgárdistákat a Lenin 
útra átnevezett Piac utca több pontján a volt rendőrök lövésekkel fogadták. A gár-
disták először a levegőbe lőttek, majd mikor azt tapasztalták, hogy az ellenforra-
dalmárok nem adják meg magukat, a házak ablakaiból is tüzet nyitnak rájuk, vagyis 
szívós ellenállást tanúsítanak, a bolsevisták működésbe hozták gépfegyvereiket. Az 
ellenforradalmárok a házak, oszlopok mögül lőtték a vörösöket. A legkeményebb 

 
15 Koréh E.: „Erdélyért” i. m. 280. 
16 Kratochvil K.: A Székely Hadosztály i. m. 57. 
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összecsapásra a Bika előtt és a Kossuth szobornál került sor, amelynek a háta mö-
gött több ellenforradalmár meghúzódott. Végül az internacionalisták leverték az 
ellenforradalmi felkelést, és a továbbiakban csak elvétve került sor lövöldözésre. 
Jelentős összecsapásra került sor még a vármegyeháza és a Royal-szálló körül, de 
mindenütt a jobb fegyverekkel felszerelt és túlerőben lévő bolsevisták kerültek fö-
lénybe. A gárdisták visszaemlékezése szerint a házak ablakaiból lövéseket adtak le 
rájuk az ellenforradalmárok, ennek következtében néhány házat átkutattak. 1919. 
április 18-án este 8 óra tájban számolták fel véglegesen a megmozdulást. Az inter-
nacionalisták a felkelés leverését követően kivonultak a pályaudvarra és indultak 
tovább a frontra. Az internacionalisták elvonulását követően a helyi munkászász-
lóaljak vették át a hatalmat a városban.17 

A debreceni ellenforradalom következményeként Püspökladányban 150, 
Debrecenben pedig 300 székely katonát fegyvereztek le. Székelyhídra Debrecen-
ből az internacionale gárdájából erősítéseket küldtek. A túszrendelet értelmében 40 
előkelő gazdag debreceni polgárt a debreceni direktórium túszként őrizetbe vett. 
Amennyiben további ellenforradalmi megmozdulás következtében a munkásság-
nak valami baja esne, ezeket vonják felelősségre. A bolsevikok az ellenforradalom 
támogatásával vádolták a túszként tartott polgárokat. Az elraboltak között volt kö-
zött volt Márk Endre volt polgármester, Csernus Mihály, a Katolikus Népszövetség 
elnöke, több bankigazgató, Rostás István, a Vörös Őrség újonnan kinevezett főpa-
rancsnoka (Rostás István az előző rendszer rendőrségi állományából került át a Vö-
rös Őrséghez, mivel idő hiányában a tanácshatalom nem cserélte le a régi karhatal-
mistákat saját megbízható kádereikre), Szentkirályi Tivadar, a főtrafik tulajdonosa, 
a Kereskedelmi és Iparkamara volt elnöke. A bolsevikok úgy gondolták, hogy a 
székelyek Debrecen ellen vonulnak, a támadás pedig Vámospércs felől történik, 
ezért a városparancsnokság hadműveleti osztálya minden intézkedést megtett az 
állítólagos támadás elhárítására. A vörösök mozgósították a munkásgárdát, majd 
fellármázták a budapesti vezetést. Végezetül letartóztatták Mile Pál volt rendőrka-
pitányt.18 

Az ellenforradalom leverését követően a politikai megbízottak jelentése 
alapján egyértelműnek tűnt, hogy Debrecen lakosságának többsége a bolsevik ide-
ológia szempontjából megbízhatatlan. 

 
A  SZÉKELY HADOSZTÁLY ÉS A MAGYAR BOLSEVIKOK ELLENTÉTEINEK OKAI  

1919. március 21-én jött létre a szociáldemokraták és a kommunisták pártjának 
egyesüléséből a Magyarországi Szocialista Párt és vezetői kikiáltották a Magyar 
Tanácsköztársaságot. Erről a változásról Pogány József hadügyi népbiztos azonnal 
értesítette a Debrecenben lévő Erdélyi Kerületi Parancsnokságot, valamint a Szé-

 
17 A Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban 1919 i. m. 448–449. 
18 Uo. 452. 
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kely Hadosztályt. A táviratban felhívta a figyelmet arra, hogy minden magyar em-
bernek kötelessége megvédeni hazáját, és hogy a székely csapatok minden szüksé-
ges támogatást meg fognak kapni. A hadügyi népbiztostól kapott távirat nagy örö-
met keltett a csapatok között, hiszen akkor még nem sejtették a tanácsköztársaság 
álláspontját a területi integritást illetően, a csapatok előtt pedig csak egy cél lebe-
gett: Erdély felszabadítása. Néhány nappal később kellett rádöbbenniük arra Kun 
Béla kijelentésének következtében, hogy Pogány József becsapta őket.19 A területi 
integritásért való küzdelem nyílt megtagadása hatalmas csalódást okozott a hazájuk 
területi épségéért harcoló székely katonák körében, amelynek következtében a Szé-
kely Hadosztály fennállása alatt mindvégig szembehelyezkedett a tanácskormány-
nyal. A vörösök és a székelyek közötti ellentét során nem kerülhetett sor a védelem 
erélyes megszervezésére. Ez a tény megkönnyítette a román intervenciós hadsereg 
előrenyomulását. 

Romsics Ignác történész, Erdély elvesztése (1918–1947) című munkájában 
az eseményeket illetően úgy fogalmaz, hogy a „Tanácsköztársaság első nyilatko-
zatai azt valószínűsítették, hogy az új hatalom elszánta magát a fegyveres honvé-
delemre, sőt a felszabadító háborúra. Ez még azokat is melléállíthatta, akik belpo-
litikai programját, mindenekelőtt a szocializálásokat helytelenítették, 
internacionalizmusától és antiklerikalizmusától pedig idegenkedtek. Abban, hogy 
ősi földünket nem engedjük – fogalmazódott meg az egyik vidéki újságban köz-
vetlenül a hatalomátvétel után ez az álláspont – , találkozhat a kommunista a naci-
onalistával.” Kratochvil kezdetben maga is ezt gondolhatta. A döntő fordulatot a 
Székely Hadosztály és a Magyar Tanácsköztársaság viszonyában Kun Béla már-
cius 30-i nyilatkozata volt, amelyben kijelentette: „Mi nem állunk a területi integ-
ritás alapján” s hogy a „Vörös Hadseregnek nincsenek agresszív szándékai, első-
sorban az a feladata, hogy a diktatúrát vérontás nélkül támogassa”. Az ilyen és 
ehhez hasonló nyilatkozatokat Kratochvil és tiszttársai ellenérzéssel fogadták.”20 A 
székelyek a kommunista ideológia tekintetében nem voltak kellően tájékozottak, 
így nem ismerték fel annak nemzetietlen, kizárólag a világforradalomért küzdő in-
ternacionalista szellemiségét. A kommunista-szociáldemokrata vezetés helyett egy 
nemzeti alapon álló kormányzat, hasonló erejű hadsereggel, mint amilyen a Ta-
nácsköztársaság Vörös Hadserege volt, minden bizonnyal képes lett volna arra, 
hogy a román intervenciós hadsereget kikergesse Erdélyből. Sajnálatos módon, 
azonban a kommunista-szociáldemokrata vezetők értelmetlen, dogmatikus, mar-
xista célokra (világforradalom, osztályharc, proletariátus diktatúrája) pazarolták a 
hadsereg erejét, ahelyett, hogy ez a hadsereg Erdély visszaszerzéséért és az ország 
területi épségének megőrzéséért küzdött volna. 

 
19 Farkas József: A Székely Hadosztály Mátészalka környéki harcairól, szelíden… Mátészalka – 
Debrecen 1996. 38. 
20 Romsics Ignác: Erdély elvesztése 1918–1947. Bp. 2018. 235–236. 
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A Székely Hadosztály és a magyar bolsevikok ellentéteinek vizsgálatánál 
érdemes megvizsgálni Kun Béla hozzáállását Magyarország területi integritásához. 
A külügyi népbiztostól származó idézetek egyértelműen rámutatnak arra a tényre, 
hogy a kommunisták nem álltak nemzeti alapon. A történelmi Magyarország meg-
óvása nem szerepelt a tanácskormány céljai között, hiszen Magyarországot csupán 
ugródeszkaként kezelték, ahonnan továbbgyűrűzhet a világforradalom. Az alábbi, 
Kun Bélától származó idézetek hitelesen alátámasztják ezt az állítást. 

Kun Béla külügyi népbiztos állásfoglalása Magyarország területi integritá-
sáról 1919. március 21. és 1919. augusztus 1. között: „A Magyarországi Tanács-
köztársaság kormánya késznek nyilatkozik területi kérdések megtárgyalására a né-
pek önrendelkezési elvének alapján, és a területi integritást kizárólag ezzel 
összhangban szemléli.” (Kun Béla külügyi népbiztos levele a békekonferenciához 
a tanácskormány külpolitikai alapelveiről, Budapest, 1919. március 24.)21 

„A Magyarországi Tanácsköztársaság kormánya megelégedéssel értesül a 
Szövetséges és Társult Hatalmak azon szándékáról, hogy meghívják Magyarorszá-
got a párizsi békekonferenciára. A Magyarországi Tanácsköztársaság egyetlen nép 
iránt sem táplál ellenséges szándékot, és mindenkivel békében és barátságban kí-
ván élni, annál inkább, mivel nem áll a területi sérthetetlenség elve alapján. A Cseh 
– Szlovák Köztársaságot – mellyel, ahogy a múltban mindig, akképpen ezentúl is 
békében és barátságban kíván élni – nem akarta megtámadni és valójában nem is 
támadta meg, továbbá mindig tiszteletben tartotta a Szövetséges Államok által 
megállapított demarkációs vonalakat, és tudomásul vette a november 13-i katonai 
megállapodás előírásait.”(Kun Béla külügyi népbiztos titkos választávirata Geor-
ges Clemenceau-hoz, a párizsi békekonferencia elnökéhez, Budapest, 1919. június 
9.)22 

„Nem fogadjuk el a területi sérthetetlenség elvét, és eltekintünk ama ténytől, 
hogy a határvonalak kizárólag magyar lakosságú területeket szakítanak el Tanács-
köztársaságunktól.” (Kun Béla külügyi népbiztos titkos választávirata Georges 
Clemenceau-hoz, a párizsi békekonferencia elnökéhez, Budapest, 1919. június 
16.)23 

A Magyarországi Tanácsok első kongresszusa ünnepélyesen kinyilvánítja, 
nemcsak nem áll a területi integritás alapján, de, mint olyan ország, amely megtette 
a lépéséket arra, hogy az osztálykülönbségek megszűnjenek, eltörölte egyben a 
nemzeti elnyomás előfeltételeit is. Ennélfogva a maga részéről megadja minden 
nemzethez tartozó dolgozóknak a lehetőséget, hogy képességeiket a dolgozók ösz-
szességének javára szabadon, önállóan, minden más nemzettől függetlenül kifejt-
hessék, hirdeti minden nemzet dolgozóinak önrendelkezési jogát. (Kun Béla által 

 
21 Közli: Trianon. Szerk. Zeidler Miklós. Bp. 2008. 72. 
22 Uo. 73. 
23 Uo. 76. 
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előterjesztett határozati javaslat 1. pontja, amit a Tanácsok Országos Gyűlése elfo-
gadott a tanácskormány külpolitikáját illetően 1919. június 19.-én)24 

Kun Béla a Neue Freie Presse (bécsi folyóirat) munkatársának adott inter-
jújában kijelentette (az interjúról a Nap című erdélyi folyóirat is beszámolt25), hogy 
a tanácskormány nincs hadiállapotban az antanttal. A kormány a béke álláspontján 
áll, és az antant sem hozott ellenünk irányuló intézkedéseket. A tanácskormány 
nem áll a területi integritás alapján, a szerveződő Vörös Hadsereg a diktatúrát tá-
mogatja majd vérontás nélkül. Gottfried Barna „A Székely Hadosztály története” 
című könyvében arról számol be, hogy ezt a nyilatkozatot tekintették a székely 
hadosztálybeli tisztek a tanácskormánnyal történő szembehelyezkedés kezdeté-
nek.26 

Ahogy a szemléltetett forrásokból egyértelműen kitűnik, Kun Béla külügyi 
népbiztos és a tanácskormány nem állt Magyarország területi integritása alapján, 
ami ellentétben volt a Székely Hadosztály Erdély visszaszerzésére irányuló akara-
tával. A hadosztály elvetette a kommunista világnézetet és a világforradalom győ-
zelméért való küzdelmet. Amennyiben a bolsevisták nem határolódtak volna el a 
területi integritástól és minden nemzeti szimbólumtól, nem vezettek volna be radi-
kális terrort a lakosság ellen, elképzelhető lehetett volna, hogy a Székely Hadosz-
tály teljesen beintegrálódik a Vörös Hadseregbe. 

A tanácskormány megalakulását követően, a pénzügyi támogatás és a hadi 
felszereléssel történő ellátást illetően nehéz helyzetben voltak a székelyek, hiszen 
a Székely Hadosztály létezése gazdaságilag a hadügyi népbiztosságtól függött, 
azonban a politikai világnézet tekintetében hatalmas ellentét volt közöttük, mivel a 
Székely Hadosztály nem a világforradalomért küzdött, hanem Magyarország terü-
leti integritásáért. Legfontosabb feladatának tekintette Erdély visszaszerzését a ro-
mán intervenciósoktól. 

A tanácskormány arra törekedett, hogy a Székely Hadosztály tartóztassa fel 
addig a románokat, amíg a bolsevista vezetés megerősíti a hatalmát, megszervezi a 
politikai megbízottak hálózatán keresztül a világnézeti szempontból hozzá hűséges 
Vörös Hadsereget, felfegyverzi a Vörös Őrséget, végül lefegyverzi a politikai 
szempontból ellenséges Székely Hadosztályt.27 

Amennyiben a Székely Hadosztály 1919. március 21-én a tanácskormány 
megalakulását követően a bolsevistákhoz csatlakozik, akkor a hadosztály Belé-
nyestől Máramarosszigetig nyúló védelmi vonala mögött megerősítik a világnéze-
tileg a bolsevizmushoz hű, politikai megbízottakkal megtöltött Vörös Hadsereget. 
Ez a Vörös Hadsereg a románok felett aratott győzelem esetén is csupán a világ-
forradalom győzelméért küzdött volna nem pedig az ország területi integritásáért.28 

 
24 Uo. 82. 
25 A Nap, XVI. évf. 75.sz. 1919. április 1. 
26 Gottfried Barna – Nagy Szabolcs: A Székely Hadosztály története. Csíkszereda 2018. 126. 
27 Kratochvil K.: A Székely Hadosztály i. m. 47. 
28 Uo. 8. 
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A rosszul felszerelt, hadianyagokból hiányt szenvedő Székely Hadosztály 
nem volt olyan erős, hogy a románokkal szemben alakított frontvonal megtartása 
mellett a proletárhatalom Vörös Hadserege ellen is kellő erővel léphessen fel és 
megbuktassa a tanácskormányt.29 

A székely katonák látták a bolsevikok hátországbeli tevékenységét, így ala-
pos okkal féltették szülőföldjüket, Erdélyt a vörösök pusztításától. A következő 
eset jól tükrözi a székelyek aggodalmát, amikor a Vörös Őrség megszervezése cél-
jából Budapestről Szatmárra érkezett Molnár nevű kommunista, terrorapparátusá-
val együtt. A Vörös Őrség parancsnoka, Molnár, elfoglalta József királyi herceg 
palotáját. A székely katonák annak a reális félelmüknek adtak kifejezést, miszerint 
azért szerveznek oly nagy létszámú Vörös Őrséget a hadosztály mögött, hogy al-
kalomadtán ez a Vörös Őrség lefegyverezze a Székely Hadosztályt. A tényleges 
oka a nagy szervezőmunkának az volt, hogy amennyiben a Székely Hadosztály 
áttörné a frontvonalat és megfutamodásra kényszerítené a román hadsereget, akkor 
a Vörös Őrség rögtön követi az előnyomulást és Erdélyben megszervezi a bolse-
vizmust. Ebben az elgondolásban az volt a megdöbbentő, hogy attól a Székely Had-
osztálytól várták a katonai helyzet javulását, akiben a tanácskormány ellenséget 
látott. Kratochvil azon a véleményen volt, hogy a hadosztály kitűzött célját, Erdély 
felszabadítását addig nem tudja megvalósítani, amíg el nem zavarja a tanácskor-
mányt, csak ezután kezdheti meg Erdély felszabadítását a román intervenciós had-
sereg uralma alól.30 

Állandó konfliktushelyzetet okozott a vörösök politikai megbízottjainak 
agitációi, amely során a hazafias gondolkodású székelyeket próbálták megnyerni a 
bolsevizmusnak. A kommün agitációs bolsevik őrülete szinte az első pillanattól 
kezdve célba veszi Kratochvilékat. A komiszárok valósággal megrohanják a csa-
patokat, igaz, egyik-másik, ahogyan a legények nevezik, „a székely körvasúton” – 
a Szamos fenekén – végzi, nem egy csak a tisztek jóindulatának, emberségének és 
kemény fellépésének köszönheti életét. Majdnem így jár maga Böhm Vilmos had-
ügyi népbiztos is, aki Cseke alezredes Kratochvil birtokába került visszaemléke-
zése szerint április első napjaiban szemlét tartott a székelyeknél, előbb Barátkán, 
majd Csucsán. „Hallgatván beszédét, a székely katonák azon tanakodtak: leüssük-
e? Ők egy hadügyminisztert nem így képzeltek el maguknak. Kíséretében egyetlen 
tiszt sem volt, csupán 15-20 fiatal nagyváradi zsidó ifjú – újságírók, riporterek.”31 

 
 

 

 
29 Uo. 57. 
30 Uo. 50. 
31 Domonkos László: Az elfelejtett parancsnok. Kratochvil Károly élete. Bp. 2010. 241–242. 
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DEBRECEN VÉDELMÉNEK KÉRDÉSE AZ ERDÉLYI FRONT ÖSSZEOMLÁSÁNAK 

TÜKRÉBEN 

A román intervenciós hadsereg csucsai áttörésének következtében az erdélyi front 
összeomlott, a román hadsereg feltartóztathatatlanul elözönlötte az Alföldet. Út-
közben gyilkosságokat és rekvirálásokat követtek el, megkezdték a megszállt terü-
letek módszeres kifosztását háborús jóvátétel címén. A marxista történetírás az 
egész keleti arcvonal elestét a Székely Hadosztályra hárítja. A valótlanságon ala-
puló marxista történetírás a következőképpen ismerteti az eseményeket: „a keleti 
arcvonalnak mintegy felét a Székely Hadosztály tartotta. Ez a hadosztály furcsa 
háborút viselt. Nem vívott ütközeteket. Egyszerűen kitért a harcok elől. A keleti 
hadsereg vezérkari főnöke nem értette, mi történik a Székely Hadosztály arcvona-
lán. Mások se értették. A keleti hadsereg vezérkari főnöke utasítást adott a csapa-
toknak, hogy az ellenséggel szemben a legerélyesebb ellenállást fejtsék ki. A ro-
mán seregek előretörtek. A Székely Hadosztály fittyet hányt a vezérkar főnökének 
utasítására. Visszavonult.”32 A keleti arcvonalon a legerősebb egység a Székely 
Hadosztály volt, amelyet ellenforradalmi tisztek vezettek. A Székely Hadosztály 
1919. április 26-án letette a fegyvert az intervenciós csapatok előtt, ezzel lehetet-
lenné téve a Tiszántúlon az ellenállást. A Vörös Hadsereget vissza kellett vonni a 
Tisza vonalára, és északon, Borsod, Heves, Nógrád megyében is hátráltak a vörös 
csapatok a csehszlovák intervenciós erők támadása következtében.33 A marxista 
történetírással szemben a valóság az, hogy a Székely Hadosztály képviselte azt az 
erőt, amellyel túlnyomórészt sikerült megakadályozni a románok vérengzését Er-
délyben. A székelyek hősiesen ellenálltak a román intervenciós hadsereg támadá-
sának, azonban a katonai felszereléssel történő ellátottságuk rettentően hiányos 
volt, a harc folytatásához nem kaptak elegendő muníciót sem. A vörös csapatok 
voltak azok, amelyek az erélyes ellenállást és Erdély visszaszerzését meghiúsítot-
ták. A keleti arcvonal katasztrofális helyzete ellenére a tanácskormány terve vette 
Debrecen védelmét, de a tragikus hadi helyzet következtében erre már nem kerül-
hetett sor. 

Debrecen város védelmére rendelt erők felállása 1919. április 22-i haditerv 
alapján: 
Verestemplom: 2 géppuska, ½ század; Csonkatemplom: 1 egész század, 2 gép-
puska; Nagytemplom ½  század, 1 géppuska; Royal elé: 1 század 2 géppuska; Kór-
ház elé:1/2 század, 1 géppuska; Kisvásártér-Hatvan utca vége: 1 század, 2 gép-
puska; Széchenyi utca végére: ½ század, 1 géppuska; Árpád tér: ½ század, 1 
géppuska; Attila tér: ½ század, 5 ½ század, 12 géppuska. 

A város védelmére rendelt haderő kiegészítése: 

 
32 Zalka Miklós: Mindenkihez! Bp. 1978. 90. 
33 Uo. 34. 
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73 ember Nagytemplom, 1 gépfegyver; 50 ember Csonka-templom, 1 gép-
fegyver; 70 ember a temető(-höz), 1 gépfegyver; 50 ember Royal, 1 gépfegyver; 
10 határrendőr posta őrizet.34 

Debrecen sorsát az a szerencsétlen történelmi esemény pecsételte meg, hogy 
a román csapatok a fegyverszüneti szerződést megszegve, 1919. április 16-án szé-
les fronton támadást indítottak a Magyar Tanácsköztársaság ellen. Céljuk azonban 
nem a bolsevizmus megdöntése, hanem a magyar területek elrablása és a területek 
működő infrastruktúrájának Romániába történő elszállítása volt. A Vörös Hadse-
reg az idő rövidsége miatt, és mert a Székely Hadosztály leszerelésével, üldözésé-
vel volt elfoglalva, nem tudott időben felkészülni a támadásra. A helyzetet súlyos-
bította, hogy a Debrecen védelmével megbízott Vörös Hadsereg csapatai kis és 
szétszórt egységekben érkeztek a fontra és emiatt nem tudtak jelentős ellenállást 
kifejteni. 

Annak ellenére, hogy a tanácskormány 2 hét alatt 51 zászlóaljat (többségé-
ben felfegyverzett munkásokat és a megyéből toborzott szegényparasztokat, agrár-
proletárokat) állított csatasorba és irányított a frontra, ezeknek a munkászászlóal-
jaknak és felfegyverzett agrárproletároknak a gyenge harcértéke miatt, valamint a 
román túlerő, továbbá a vezérkarban megnyilvánuló fejetlenség, a Székely Had-
osztály üldözésére pazarolt energia, végül az ellenforradalmi erőknek a vörös terror 
hatására bekövetkező lázadása a román hadseregnek az előrenyomulását segítették 
elő. A román csapatok április 18-án már Királyháza – Szatmárnémeti – Nagykároly 
– Érmihályfalva vonalán álltak és 3 nap múlva közvetlen Debrecen alatt.35 

A román intervenciós támadás feltartóztatására és a tanácshatalom fenntar-
tása érdekében némi ellenállást próbáltak tanúsítani a tanácskormányhoz hű debre-
ceni proletárok is. Főleg a proletariátus (a munkásság legszegényebb rétege és a 
szegényparasztok), mert a többi társadalmi réteget már maga ellen hangolta a ta-
nácskormány az osztályharc téveszméével. 

Az összeomlott front helyreállítása céljából Debrecenbe érkezett 1919. áp-
rilis 20-án Landler Jenő népbiztos. A fejvesztve menekülő Vörös Hadsereg szabad 
utat engedett a román megszállóknak. Az egyébként is súlyos helyzetet még a had-
vezetőség ügyetlenkedése is súlyosbította. A direktóriumnak április 19-én keltezett 
katonai felszerelést kérő táviratát a hadügyi népbiztosság visszaküldte, mert köz-
vetlenül és nem a hadosztályon keresztül, nem hivatalos úton küldték el. A hadve-
zetőség a borzalmas hadi helyzet tudatában még 1919. április 20-án sem tudta el-
dönteni, hogy védik-e vagy harc nélkül feladják a várost. Végül a hadvezetőség a 
város harc nélküli feladása mellett döntött.36 

Április 22-ről 23-ára virradó éjjel a direktórium elhagyta Debrecent. Hand-
ler Gyula, szociáldemokrata tisztviselő vette át az ügyek intézését a direktóriumtól, 

 
34 A Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban 1919 i. m. 409. 
35 A debreceni munkásmozgalom története (A munkásmozgalmi szervezkedés kezdetétől a 
tanácsköztársaság leveréséig). Szerk. Varga Zoltán. Debrecen 1956. 297. 
36 Uo. 300. 
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aki így emlékezett vissza az eseményekre: „Április 22-23 éjjelén ½ 1 órakor érte-
sültem, hogy a direktórium elhagyta a várost. A rendőrségre mentem fel, ahol Ne-
velics csendőrőrnagyot és Demetrovics csendőr századost találtam – mondja el 
Handler. – Intézkedtem, hogy egy francia nyelvű memorandum készíttessék, mely 
egy parlamentair által a román királyi csapatok parancsnokságának átadandó. Fel-
kértem Nevelics őrnagyot, hogy a […] még rendelkezésre álló fegyveres erővel 
vonuljon ki a város alá, hogy a visszavonuló vörös csapatokat lefegyverezze. Én 
magam az állomásra mentem, ahol az irányban intézkedtem, hogy […] a vonatokon 
visszatérő csapatokat megállás nélkül továbbítsa.”37 

Handler Gyula, aki a Károlyi-kormány idején volt szocialista kormánybiz-
tos-főispán 1919. márciusában tartott beszédében arra kérte a székelyeket, hogy ne 
lőjenek a román katonákra, hiszen azok is „elvtársak” lesznek, csak fel kell őket 
világosítani. Annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a békefeltételeket 
nem Párizsban, hanem Bernben a szocialisták fogják megállapítani.38 Nem csodál-
kozhatunk tehát azon, hogy az ilyen, és ehhez hasonló baloldali beszédek ellenér-
zést váltottak ki a székely katonákból. 

A románok 1919. április 22-én már csupán 6-8 km-re voltak Debrecentől és 
a várost 3 oldalról körülvették. Debrecent a rendelkezésre álló haderővel lehetetlen 
vállalkozás volt megtartani. Április 23-án hajnalban Jóny tábornok lett a debreceni 
városparancsnok. A város rendjének fenntartása végett leszerelt tisztekből különít-
ményeket toboroztak és a rend fenntartásának érdekében járőröztek a városban. 
Megjelent Jóny parancsa: 

„Első számú parancs. Debrecen, 1919. április 23. Összes csendőrség, rend-
őrség és katonaság a fegyvereket azonnal adja le a városházához. Az összes lakta-
nyák a román katonaság részére azonnal kiürítendők […] Tisztek és altisztek kard 
és fegyver nélkül, de csillaggal az utcán szabadon mozoghatnak. Rendőrség, csend-
őrség a helyén marad, de fegyver nélkül. Város- és helyőrség parancsnok alulírott 
Jóny sk. tábornok.” 

1919. április 23-án du. 4-6 óra között a román csapatok ellenállás nélkül 
megszállták Debrecent. Egy hónapi fennállás után Debrecenben megszűnt a tanács-
kormány hatalma, de ettől még nem lélegezhetett fel a város, hiszen még meg kel-
lett tapasztalnia a román megszállás borzalmait is, ami egy évig tartott.39 

Debrecenben ambivalens érzésekkel fogadták a megszálló román hadsere-
get. Zoltai Lajos muzeológus 1921-ből visszatekintve felidézte: „a debreczeni ma-
gyar lelkében kétféle érzelem váltakozott akkor. A megkönnyebbülésé és a szé-
gyené. – A megkönnyebbülésé, hogy megszabadulva láttuk magunkat a vörös 
terrortól; a szégyené, hogy ezt a szabadulást ezer éves hazánk területi épségét meg-

 
37 Uo. 300. 
38 Gottfried B. – Nagy Sz.: A Székely Hadosztály i. m. 128. 
39 A debreceni munkásmozgalom története i. m. 301. 
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rabolni akaró nép, az oláh, telhetetlen nagyravágyó ellenségünk hozza nekünk. Re-
ménység biztatott, hogy a hagyományos társadalmi rend, a munka szabadsága is-
mét helyreáll, de ugyanakkor az aggodalom is búsított bennünket, micsoda adót 
kell még fizetnünk ezért a megmentésért.”40 

A tanácshatalom népszerűtlen intézkedései (erőszakos szocializálások, rek-
virálások, ékszerrendelet, túszrendelet, kényszersorozás, az „osztályidegen ele-
mek” üldözése, kirekesztése az új társadalmi rendből) ellenszenvet váltottak ki a 
lakosságból. Összegezve elmondható, hogy mindenkitől elvettek mindent, ha több 
tulajdona volt, mint a semmi. Ennek következtében a lakosság túlnyomó többsége 
örömmel fogadta a vörösök terrorjától történő megszabadulást. Sajnos a vörös ter-
rort a román megszállás borzalmai követték, így végül Debrecen csak 1920. már-
cius 11-ét követően vált újra szabaddá. 

 
ÖSSZEGZÉS  

A magyarság emlékezetében fájó emlékként él a román intervenciós hadsereg 
1919. évi megszállása. Erőszakos rekvirálások, rablások, internálások, gyilkossá-
gok, totális pusztítás szegélyezte az utat amerre a román hadsereg járt. A tanács-
kormány, élén a külügyi népbiztossal Kun Bélával, mindenáron megakadályozták, 
hogy kialakulhasson az ország területi integritásáért is küzdő „nacionál-bolsevista” 
magyar Vörös Hadsereg. A hadseregben üldözték a történelmi Magyarország egy-
ben tartásáért való küzdelmet támogató gondolatokat, megtiltották, hogy az egysé-
gek vörös zászlóikat nemzeti színű zászlókkal szegélyezzék.41 Az utókor kádárista 
történetírása pedig helyeselte ezt a döntést. Álláspontom szerint, főleg ez okozta a 
Székely Hadosztállyal történő szembekerülésüket. 

A marxista történetírás szerint „a keleti hadsereg kudarcának egyik döntő 
oka minden kétséget kizáróan a Székely Különítmény vezetőinek árulása volt. E 
hadosztály állandó visszavonulása nemcsak harcászatilag járt igen súlyos követ-
kezményekkel. Azon túlmenően, hogy áruló visszavonulása a keleti hadsereg arc-
vonalának balszárnyán magával vonta az arcvonal centrumának visszavonulását is, 
maga az a tény, hogy a Vörös Hadsereg e legjobban felszerelt és szervezett egysége 
állandóan visszavonult, a többi alakulatra is igen demoralizálóan hatott. Megrendí-
tette a saját erőkbe vetett bizalmat, s ugyanakkor az ellenség erejének túlbecsülését 
eredményezte. A Székely Különítmény vezetőinek árulása mellett az ellenséges 
előrenyomulás megállítására irányuló törekvések sikertelensége döntő mértékben 
a csapatok harci szellemének gyengeségén múlott.”42 A valóság ezzel szemben az, 
hogy a tanácshatalom nyíltan szembehelyezkedett a területi integritás elvével, ami 
demoralizálóan hatott a Székely Hadosztály harci moráljára. A bolsevisták terrorja 

 
40 Romsics I.: Erdély elvesztése i. m. 246. 
41 A szocialista világforradalom útján. Magyar Tanácsköztársaság – Szlovák Tanácsköztársaság. 
Összeáll. Győrffy Sándor és Pavol Kanis. Bp. – Bratislava, 1981. 56. 
42 Liptai Ervin: Vöröskatonák előre! A magyar Vörös Hadsereg harcai 1919. Bp. 1969. 153. 
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megrémisztette a családjukat féltő katonákat, amely tovább mélyítette az ellentétet 
a székelyek és a vörösök között. Liptai Ervin valótlanságot állít abban a tekintet-
ben, hogy a „Székely Különítmény” lett volna a legjobban felszerelt harci egység, 
mivel a hadügyi népbiztosság politikai megbízhatatlanságukból eredően nem látta 
el a hadosztályt a harc folytatásához szükséges ruházattal és munícióval. A vörös 
csapatok egységei beleértve az internacionalistákat a legtöbb esetben már a harc 
kezdetén megfutamodtak, annak ellenére, hogy a legjobb hadfelszerelés birtokában 
voltak. Sajnos, a kommunista vezetők a világforradalom kivívását tartották legfon-
tosabb céljuknak, az ország területi integritásának elvével pedig nyíltan szembehe-
lyezkedtek. Szamuely Tibor a román-magyar háborút csupán a profitért és a piacért 
vívott háborúnak nevezte, amelyben a román és a magyar „burzsoázia” csaptak 
össze. A tényleges összefogáson alapuló honvédő háború helyett a belső polgárhá-
borút támogatta, amelyben a hatalom kizárólag a proletariátus (a munkásság leg-
szegényebb rétege és a szegényparasztok) kezében van, ezzel a szemlélettel az an-
tant csapatok malmára hajtotta a vizet. 

Az 1919. április 16-án bekövetkezett sikeres román intervenciós támadás 
után a rendelkezésre álló erőkkel mind a Székely Hadosztály, mind a magyar Vörös 
Hadsereg részéről képtelenség volt tartani a frontot. Sajnos, ennek következtében 
sorban estek el a Partium és az Alföld nagyvárosai, köztük Debrecen is. A tanács-
hatalom által alkalmazott vörös terror 1919. április 18-án ellenforradalmat váltott 
ki Debrecenben, amelyet a városba érkezett, Rothziegel Leó vezetése alatt álló 
osztrák internacionalistákkal rövid időn belül levert a helyi tanácshatalom. Amikor 
a román intervenciós hadsereg Debrecen alá ért, a várost mindössze néhány, a tűz-
keresztségen még át nem esett zászlóalj védte. A debreceni katonai parancsnokság-
nak tartalékai nem voltak. A harcban járatlan katonák között a túlerejű támadás 
következtében pánik tört ki, és bár egyes részek derekasan helytálltak, a többség 
parancs ellenére visszavonult.43 Így, végül 1919. április 23-án délután 4 órára Deb-
recen harc nélkül került a román intervenciós hadsereg kezére. A város elvesztése 
különösen nagy veszteséget jelentett a tanácshatalom számára, mivel Debrecen volt 
a „Tiszántúl fővárosa”, jelentős ipari és mezőgazdasági központ, fontos közleke-
dési csomópont. Debrecen sorsát, - a többi tiszántúli városhoz hasonlóan - a csucsai 
front összeomlása pecsételte meg. Nyílt terepen, a létszám, felszerelés és hadi-
anyaghiányban szenvedő Székely Hadosztály nem tudta feltartóztatni az előrenyo-
muló román intervenciós hadsereget, amely a Tisza vonaláig nyomult előre. 

 
 

 

 

 
43 Uo. 149. 
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ABSTRACT 

Szilvássy, Zoltán: Some connections of the history of Sekler Division and the Hun-
garian Soviet Republic in the light of the collapse of the Transylvanian Front  

 
On April 16, 1919, after a successful attack of Romanian intervention forces the 
counter-revolutionary Hungarian Székely Division and the Red Army were both 
unable to hold the Eastern front line. Unfortunately, and as a result of this event, 
all the great cities of the Hungarian Plain were fallen, including Debrecen. The red 
terror, carried out by communists, resulted counter-revolution in Debrecen (18 
April, 1919) which was crushed by local communist forces within a short time with 
the help of Austrian internationalists led by Leo Rothziegel. The loss of the city 
was especially painful for the Hungarian Soviet Republic because Debrecen was 
the "capital of the Southeast", a major industrial and agricultural center and an im-
portant transport hub. The fate of Debrecen, like the rest of the cities of the Tisza 
region, was determined by the collapse of the Csucsa front line. In an open field, 
suffering from lack of munition, the Székely Division could not stop the advance 
of the Romanian intervention army, which reached the line of the River Tisza. The 
defense of the historic area of the Kingdom of Hungary was not included in the 
aims of the Hungarian Soviet Republic, which used Hungary as a springboard in 
the process of spreading the world revolution. The betrayal of the effort for the 
territorial integrity of the country caused a huge gap between the Székely Division 
and the communist forces which resulted the collapse of the Transylvanian Front 
line. 

 
Keywords: Székely Division, territorial integrity, Transylvanian Front, Soviet Re-
public in Debrecen 
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SZÜCS BALÁZS 

„KÖTELÉKEK KÖTELÉKE” 
AZONOSSÁGOK MOSES HESS ÉS KARL MARX KORAI FILOZÓFIAI 

MUNKÁSSÁGÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZ 

GAZDASÁGFILOZÓFIAI ÉRTELMEZÉSÉRE 

 
„A pénz nem minden kötelékek köteléke-e? Nem oldhat és köthet-e minden köte-
léket?”1 – fogalmazott a fiatal Marx a Gazdasági-filozófiai kéziratok lapjain a pénz 
definiálásakor, ahol leginkább érzékelhető nézetein Moses Hess filozófiai-szellemi 
hatása. Az alábbi tanulmány a két ifjú-hegeliánus filozófus szellemi közösségét 
igyekszik bemutatni a pénzlényeg és a pénzfétis kategóriáján keresztül, amelyet 
Marx Hesstől kölcsönzött.2 Azt vizsgálja, mennyiben tudott azonosulni Marx a 
Hesstől átvett és fétisként értelmezett pénzfogalommal. Marx későbbi műveiben a 
pénzt nemcsak ökonómiai, hanem filozófiai és társadalmi kategóriaként is defini-
álta. Igyekszem választ keresni arra, vajon a későbbi magyarázatok és koncepciók 
is magukon viselték-e a hessi hatást. 

A tanulmány először röviden ismerteti a szellemi közösség kialakulásának 
történetét, azt, hogyan ismerkedett meg egymással Karl Marx és Moses Hess. Majd 
Moses Hess rövid életrajzának és filozófiai munkásságának rövid áttekintése kö-
vetkezik, amit Hess A pénz lényegéről című munkájának elemzése zár. A tanul-
mány végén kerül sor a Marx által alkotott pénzlényeg fogalmának és koncepció-
jának bemutatására, a pénz marxi és a hessi értelmezésének összehasonlítására, 
valamint számos egyéb azonosság kiemelésére a két filozófus munkásságában. 

 
 
 
 

 
1 Karl Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. In: Marx – Engels Művei (MEM). Budapest 
1981. XLII. 133.   
2 1835-ben, négy évvel G. W. F. Hegel halála után, David Strauss Das leben Jesu című munkájában 
továbbgondolta a  hegeli nézetet, miszerint Jézus Krisztus csodás cselekedetei és a bibliai szövegek 
tisztán profának és a szövegekben  csak a Geist nyilvánul meg egy alacsonyabb öntudati szinten. Strauss 
elismerte Krisztust történetileg létező egyénnek,  de az evangéliumi történeteket mítoszoknak, 
kreációknak bélyegezte. Úgy gondolta, hogy ezek a mítoszok nem   szándékos félrevezetés, hanem 
naivitás eredményei. Strauss valláskritikája a hegeli transzcendens államképpel is  szakított. Az új/ifjú 
hegeliánusok csoportját azok a Hegel követők alkották, akik egyetértettek Strauss álláspontjával,  
valamint a vallás és a filozófia szembeállításával, míg a jobboldali konzervatívokat, akik a filozófia és 
a vallás egységét  hangsúlyozták, az ó-hegeliánus elnevezéssel illették. Szücs Balázs: Karl Marx. A 
hegeli idealizmustól a tudományos kommunizmus megalapozásáig. Osztatlan tanárszakos 
szakdolgozat. Kézirat. DE Történelmi Intézet. Debrecen 2019. 11. 
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A  SZELLEMI KÖZÖSSÉG TÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEI  

1841 nyarán a 23 éves Karl Marx, miután a jénai egyetemen elnyerte a filozófia 
tudományok doktora címet, Bonnban tartózkodott Bruno Bauerrel, akit ekkor bo-
csátottak el a bonni egyetemről ateista „evangélium bírálata” miatt.3 Bauer szeren-
csétlensége a fiatal Marx számára is világossá tette azt, hogy hasonló nézetei miatt 
doktori fokozata ellenére sem taníthat majd. Ez a felismerés közrejátszott abban, 
hogy a publicisztika felé fordult. Marx első cikke 1842 januárjában az Arnold Ruge 
szerkesztette Anekdotában jelent meg és a sajtószabadság kérdésével foglalkozott. 
Marx ekkor forradalmi demokrata nézeteket képviselt, egy olyan ideológiát, amely 
az alsóbb, elnyomott néprétegek önfelszabadító harcát támogatta, és elvetette a 
részleges reformokat, mint a reakcióval való kompromisszumot.4 Itt ismerkedett 
meg a Kölni körrel, amelyben a rajnai burzsoázia liberális tagjai is képviseltették 
magukat. A kör tagja volt például Ludolf Champhausen miniszterelnök, David 
Hansemann pénzügyminiszter vagy Gustav Mevissen vasúttársasági elnök és olyan 
nagyvállalkozók, mint Dagobert Oppenheim, illetve J. H. Stein bankárok. Ezek az 
emberek, akik a konzervatív porosz kormány ellenzéki táborát alkották, 1842. ja-
nuár 1-jén indították el a Rheinische Zeitung c. lapot a szintén ellenzéki-liberális 
Kölnische Zeitung ellensúlyozására.5 

Marx a Kölni kör által ismerkedett meg Moses Hesszel, akit – hasonlóan a 
kör több más tagjához – azonnal lenyűgözött tudásával és stílusával. Hess a Rhei-
nische Zeitung párizsi tudósítója volt, de a lap két szerkesztője, Georg Jung és Da-
gobert Oppenheim köztudottan az ő befolyása alatt állt, ezért Hess egy rövid ideig 
a lap szellemi irányvonalát is meghatározta.6 Hess gyakran összetűzésbe került a 
Rheinische Zeitunggal, amelynek liberális burzsoá tulajdonosai kompromisszum-
készek voltak a porosz állammal, s nem azonosulhattak Hess radikális és kommu-
nista elképzeléseivel. „Háború köztem és köztük.”7 – így értékelte Hess a burzsoá-
ziához fűződő viszonyát. Hess a Marxszal való találkozó után a következőképpen 
írt új ismerőséről Bertold Auerbachnak 1841. szeptember 2-án: „Örömmel fogsz 
megismerni itt egy embert, aki most a mi barátaink közé is tartozik, habár Bonnban 
él, ahol nemsokára egyetemi docens lesz. Olyan jelenség, amely rám, habár én 
ugyanezen a területen mozgok, óriási benyomást tett; egyszóval készülj fel arra, 
hogy a most élő legnagyobb, talán egyetlen igazi filozófussal fogsz megismer-
kedni, aki rövidesen, mihelyt a nyilvánosság elé lép (akár írásban, akár a katedrán) 
magára vonja majd Németország tekintetét. Mind tendenciáját, mind filozófiai kép-
zettségét tekintve nemcsak Strausson, hanem Feuerbachon is túltesz és ez nem cse-
kélység. Dr. Marx – így hívják bálványomat – még egészen fiatal ember (legfeljebb 

 
3 Franz Mehring: Marx Károly életrajza. Budapest 1957. 40. 
4 Teodor Ojzerman: A marxista filozófia kialakulása. Budapest 1978. 105. 
5 Mehring, F.: Marx Károly életrajza i. m. 42. 
6 Uo. 44. 
7 Bence György: Moses Hess a filozófiatörténetben I. Magyar Filozófiai Szemle 11. (1967) 1. sz. 56. 
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24 éves lehet), aki megadja majd a kegyelemdöfést a középkori vallásnak és poli-
tikának; a legmélyebb filozófiai komolyságot a legmaróbb gúnnyal egyesíti; kép-
zeld el Rousseau-t, Holbachot, Lessinget, Heinét és Hegelt egy személyben egye-
sítve; azt mondom, egyesítve, nem pedig összekeverve – és megkapod dr. 
Marxot.”8 

 
MOSES HESS ,  A FILOZÓFUS  

Moses Hess 1812-ben született Bonnban, Rajna-tartományban, és ortodox zsidó 
családban nőtt fel. Filozófiai ismereteit autodidakta módon szerezte. Rövid ideig 
látogatta a bonni egyetemet, de tanulmányait nem fejezte be. 1837-ben jelentette 
meg első művét Az emberiség szent története címmel, amelyben a társadalmi egy-
ség és egyenlőség megvalósításának utópisztikus céljait fogalmazta meg.9 Későbbi 
hírnevét és a haladó, aufklérista körökben elfoglalt kiemelkedő helyét az 1841-ben 
megjelent történetfilozófiai művével, Az európai triarchiával alapozta meg, mely-
ben a világtörténelmet négy korszakra osztotta. Elképzelése szerint az utolsó kor-
szakot a három legfejlettebb európai állam, az angol, a francia és a német államok 
hármasszövetsége, triarchiája alkotja. Valószínűleg nem a triarchia filozófiai kon-
cepciójának, hanem a műben megfogalmazott számos aktuálpolitikai megjegyzé-
sének köszönhette, hogy ismertté vált a korszak haladó nézeteket valló gondolko-
dói között.10 Ebben az időben részt vett a Rheinische Zeitung megalakításának 
munkálataiban, amelynek során Marxszal és Friedrich Engelsszel is megismerke-
dett. 

Hess a Rheinische Zeitung 1843 márciusában bekövetkezett megszűnése 
után is kapcsolatban maradt Marxszal. Segített neki és feleségének a párizsi letele-
pedésben, emellett a Deutsch–Französische Jahrbücher munkálataiban is részt vett. 
A Jahrbücherben jelentette meg 1844-ben A pénz lényegéről szóló munkáját. Éle-
tének utolsó harmadára azonban eltávolodott Marxtól, és a németországi szociál-
demokratákhoz, Lassalle-hoz közeledett. 1862-ben keletkezett Róma és Jeruzsá-
lem11 című írásával a cionizmus egyik első jelentős teoretikusává vált. E művében 
az olasz Risorgimento sikerein felbátorodva fogalmazta meg azt, hogy a zsidó nép-
nek önálló nemzetállamot kell alakítania, szocialista berendezkedéssel. 

1843-tól A tett filozófiája című írásával a „hegeli filozófiát vetette be a po-
litikai állam ellen.”12 E szellemi harc eszköztárát az Einundzwanzig Bogenban 
megjelent három mű, a Szocializmus és kommunizmus, A tett filozófiája és Az egy 
és egész szabadság alkotta. A tett filozófiája című művében a társadalmi lét normál 

 
8 Francis Wheen: Karl Marx. Budapest 2004. 38. 
9 Bence Gy.: Moses Hess a filozófiatörténetben I. i. m. 40. 
10 Uo. 45. 
11 Moses Hess: Róma és Jeruzsálem. Az utolsó nemzeti kérdés. Levelek és megjegyzések. Budapest 
2011. 
12 Bence György: Moses Hess a filozófiatörténetben II. Magyar Filozófiai Szemle 11. (1967) 2. sz. 247. 
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formájáról értekezett. Eszerint a tevékenység jelentősége abban áll, hogy előrelen-
díti az ember életét, közvetítőkapocs az objektum és a szubjektum között.13 Ez a 
közvetítőkapocs, vagy Hess megfogalmazása szerint „a létfontosságú artéria”14 al-
kot csak élő individuumokat. A tevékenység objektuma az individuum egy jellem-
zője, az ember keze által készített tárgy magán viseli készítőjének személyiségét, a 
tárgy képviseli készítőjét. Az ember azonban nem választhatja meg szabadon a te-
vékenységet, az egyén által végezhető tevékenységek sorát az anyagi világ deter-
minálja. 

E materialista megfogalmazás évekkel korábban a gimnazista Karl Marx 
nézeteiben is felsejlett már. Marxnak a pályaválasztásról szóló gimnáziumi dolgo-
zata tanárai figyelmét is felkeltette, amelyben megelőlegezte későbbi nézeteit. Úgy 
vélte, a megfelelő pályaválasztáshoz józanság és eltökéltség, az önös érdekek le-
küzdése szükséges, mert ez utóbbiak nem tehetik igazán naggyá az embert. Az em-
bernek egyetemes áldozatot kell vállalnia, a munka terhei így mindenkiért hozott 
áldozattá válnak. Az egyetemes áldozatkészség szinte vallásos kontextust teremt, a 
pályán elhelyezkedő áldozatai, akárcsak Jézus Krisztus szenvedései, minden ember 
érdekében történnek.15 A dolgozatot polgári felvilágosító szellemiség hatja át, fő 
megállapítása a társadalomtól való függés determináltsága: „Viszonyaink a társa-
dalomban bizonyos mértékben már azelőtt megkezdődtek, mielőtt módunk lenne 
meghatározni őket.”16 

Hess szembeállítja egymással a tevékenység bibliai és Spinoza által megfo-
galmazott értelmezését. A bibliai teologikus értelmezés azt tanítja az egyénnek, 
hogy „orcája verítékével kell kenyerét megennie”, azaz a munka negatív konnotá-
ciót nyer. Spinoza szerint azonban az a „jó, ami a tevékenységet elősegíti, az élet-
kedvet növeli”.17 A tevékenység e kétfajta értelmezése közül Hess egyértelműen a 
spinozait fogadja el, melyben a tevékenység, a munka, mint az ember szabad ön-
megvalósítása és örömöt adó cselekedet jelenik meg. A bibliai tevékenység-ma-
gyarázatot Hess a rabszolgaság megalapozásának tartja, amelyben csak a veríték-
nek és a nyomorúságnak lehet helye. 

Hess saját elidegenedés-koncepciót dolgozott ki, amely szerint a tárgy, ahe-
lyett, hogy az individuum egy jellemzője lenne, megmerevedik és a „személyiség 
szabad kibontakozásának korlátjává” lesz.18 A magántulajdon kategóriája önmagá-
ban is elidegenítő, hiszen a hessi definíció szerint a magántulajdon a tevékenység 

 
13 Uo. 248. 
14 Max Stirner: Az egyetlen és az ő tulajdona (részletek). In: Ifjú hegeliánusok. A filozófia időszerű 
kérdései. Szerk. Molnár M. László. Budapest 1982. 70. 
15 Szücs B.: Karl Marx. A hegeli idealizmustól a tudományos kommunizmus megalapozásáig i. m. 8. 
16 Marx, K.: Egy ifjú elmélkedése pályaválasztáskor In: MEM. Budapest 1977. XL. 4. 
17 Stirner, M.: Az egyetlen és az ő tulajdona i. m. 81. 
18 Bence Gy.: Moses Hess a filozófiatörténetben II. i. m. 249.; Az elidegenedés és az idegen, mint 
filozófiai fogalmak a következő jelentéssel bírnak: idegen az, ami a szubjektum számára nem elérhető, 
meg nem érthető, az elidegenedés, mint jelenség az, amikor valami a szubjektumot észrevétlenül 
kisajátítja és átveszi fölötte az irányítást. Marxnál az elidegenedés esetén a szubjektumot és életét a 
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és a tárgy, a szubjektum és objektum elválásából ered. A magántulajdonnal való 
rendelkezéshez, egy tárgy birtoklásához (Haben) nem szükséges alkotó tevékeny-
séget végeznem, azaz más termelő egyén (szubjektum) munkájának termékét is 
(objektum) birtokolhatom tulajdonként. Ennek kapcsán fogalmazta meg Hess a kö-
vetkezőket: „[…] a lét vágya (Seinsucht), az a vágy ti., hogy fennmaradjunk, mint 
meghatározott egyediség, korlátozott én, véges lény — az vezet a birtoklás vágyá-
hoz (Habsucht). Újra az összes meghatározottságok tagadása, az absztrakt én vezet 
a léthez (Sein) és a birtokláshoz (Haben). Így lesznek a segédigékből főnevek, így 
lesz minden igéből főnév, így lesz abból, ami a változó perifériához tartozik, ma-
radandó középpont.”19 

Elképzelhető, hogy Marx Hesstől vette át a „nyersbírás” kategóriáját.20 Hess 
szerint a magántulajdonon felépült társadalmi rendszerben nem csak az érzékek, 
hanem a képességek is elsorvadnak, „a közösségi társadalomban maga a munka az 
élvezet; az egyén otthon van munkájában. A magántulajdon társadalmában a 
munka csak eszköz arra, hogy megteremtsem szükségleteim kielégítésének fel-
tételeit, s hozzájussak — ha sikerül — bizonyos élvezetekhez is.”21 Hess ezt a kon-
cepciót fűzi tovább, amikor az egyén szabad kibontakozásának vagy önmeghatáro-
zásának (Selbstbestimmung) korlátjává az állam politikai intézményét emeli, 
amely szemben áll az emberekkel és uniformizálni igyekszik őket. Szellemi és szo-
ciális szolgaság egyaránt sújtja az embereket. Elnyomó és uniformizáló törekvése 
által az állam szociális szolgaságba, a vallás szellemi szolgaságba hajtja az egyént. 
Mindkét intézmény idegen az embertől, mindkettő az egyén fölött álló tekintély 
(Autoritaten), amely alázatot, a tudat affirmációját várja el tőle. Hess azáltal, hogy 
a vallást is az elidegenedés forrásának és “minden szolgaság alapelvének”22  te-
kinti, a vallási elidegenedés jelenségét írja le. Hess szerint az állam és a vallás olyan 
intézmények, melyek közömbösek az individuum és egyéni jegyei iránt. Ahogy 
Hess fogalmaz, a szubjektumot egy absztraktum, egy általános kategória alá erő-
szakolják. Az absztraktum az individuummal ellentétben nem rendelkezik valóság-
gal, élettel.23 A monarcha és az istenségek nem önmagukért való létező személyek, 
Geistlos, azaz szellemtelenek, amelyekről az egyénnek nem szabad gondolkodnia, 
s akik előtt csak leborulni lehet. A feltétel nélküli imádat és a tudat affirmációja 
azonban nem fokozható a végtelenségig. Hess szerint a szellemtelen absztraktum-
mal való szembefordulás az egyének (Einzelne) forradalma lesz.24 

 
kapitalizmus törvényei érik el észrevétlenül és elválasztják azt nembeli életétől, tevékenységétől és 
embertársaitól. Farkas Henrik: Forradalom, kizsákmányolás és elidegenedés Marxnál. In: Elidegenedés 
és emancipáció. Főszerk. Marosán Bence Péter. Budapest 2016. 232. 
19 Bence Gy.: Moses Hess a filozófiatörténetben II. i. m. 252. 
20 Uo. 
21 Uo.  
22 Stirner, M.: Az egyetlen és az ő tulajdona i. m. 73. 
23 Uo. 75. 
24 Uo. 77. 
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A szubjektum absztraktum alá sorolásának gondolata az anarchista és eg-
zisztencialista Max Stirnernél is megjelenik. Az 1845-ben publikált Az egyetlen és 
az ő tulajdona című művében a liberalizmus ostorozásakor fejti ki, hogy a libera-
lizmus egyenlőségében az emberi sajátosságok, a „magánvélemény és magánosto-
baság” jelentéktelenné válnak.25 A liberális „testvériség” csak az ember, mint Gat-
tung testvériségét jelenti, az egyén privatim jegyei az emberi-nem tagjainak 
(Gattungsmensch) generatim jellemzői alá kényszerülnek, tehát a különös, egyéni 
jellegzetességek az általánosak alá rendelődnek. 

A tett filozófiájában Hess az anarchiával is szimpatizált, amelynek pozitív 
hatását abban látta, hogy az egyéneket tettre sarkallja, mert ha a világon minden 
megszűnik, az individuumnak „önmagából kell kiindulnia”.26Az egy és egész sza-
badságban a filozófiának gyakorlati, tett tudománnyá való változtatása mellett ér-
velt. Úgy vélte, a filozófiának a szabadság eszményét, mint közjót (allgemeines 
Gut) kell képviselnie és nem kell attól tartania, hogy a nép a filozófia prométheuszi 
lángjával gyújtogatni fog.27 

 
A  PÉNZ LÉNYEGÉRŐL  

Moses Hess A pénz lényegéről című írásában vallásos kontextusban értelmezte a 
kapitalizmust, és a gazdasági elidegenedést a vallási elidegenedéssel párhuzamo-
san vizsgálta. Elemzése nem csupán a pénz filozófiai és gazdasági jellemzőinek 
meghatározására irányult, hanem számos profetikus megfogalmazás mellett a Föld 
és az emberiség fejlődéstörténetével is foglalkozott. Hess távoli perspektívából, az 
emberiség korai történetéből kiindulva építette fel történetfilozófiai rendszerét. El-
ismerte a rombolás fejlesztő hatását, az emberiség fejlődéstörténetének leírásakor 
a közösségi szellemet és a gazdasági szerveződést állította középpontba. 

A mű 13 rövid fejezetből áll, amelyben a szerző a pénzt fétisként, azaz meg-
személyesített tárgyként definiálta, amit az emberek buzgó imádattal tisztelnek. A 
mű bevezetésében Shelley Mab királynője című költeményét idézte.28 Mab kelta 
hadistennő volt, de a testi szerelmet, a termékenységet és bosszúállást is megsze-
mélyesítette. A róla szóló vers tökéletesen beleillik a hessi koncepcióba, amely 
szerint a pénz rabszolgává teszi tulajdonosát, társadalmi hovatartozásra való tekin-
tet nélkül mindenki leborul előtte. Egyedül az erény nem tiszteli ezt az istent az 
„olcsó szívek templomában (a kapitalizmus), ahol az arany (a pénz) az uralkodó 
isten.”29 

 
25 Uo. 41. 
26 Uo. 82. 
27 Uo. 90. 
28 Moses Hess: A pénz lényegéről. Magyar Filozófia Szemle 11. (1967) 2. sz. 326–327. 
29 Uo. 326. 
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Hess a testet, mint a termelő élettevékenység csereközegét, a Földet, pedig 
mint a társadalmi munkák cseréjének szféráját szemléli.30 Megfogalmazása szerint 
az atmoszféra, azaz a „Föld levegője a Föld műhelye”, a társadalom, az emberek 
érintkezésének közege a „humán műhely”.31A csere közege „elidegeníthetetlen” az 
egyénektől, akik elpusztulnának, ha elválasztanák őket egymástól, hiszen az élet 
csak folyamatos csere, együttműködés útján tartható fenn.32 

A közös tevékenység nembeli aktus, benne forrnak össze a „különböző 
egyediségek.”33 Az egyéni létfenntartás és együttműködés az ember „valóságos lé-
nyege”. Az együttműködésből ered az emberi tudat és a cselekvés, a munkavégzés 
is. Hess kiemeli, hogy a cselekvés csak akkor tartozik az egyénhez, ha azt szaba-
don, „önmagából kiindulva” végezheti, és nem más számára vagy parancsára. 

A fejlődéstörténet „az emberi nemet alkotó egyének igazi lényegének, 
együttműködésének” létrejöttével kezdődik, amelyet Hess együtt tárgyal a Föld ki-
alakulásával. „Az emberiség természettörténete azonban akkor kezdődött, amikor 
a Földé befejeződött […]” – fogalmazott. A Föld kialakulása a mai ember megje-
lenésével teljesedett be, a ma emberének fejlődése viszont mindaddig zajlik, amíg 
az egyének egymással harcban állnak, s amíg ez a harc véget nem ér. Hess szerint 
azonban a küzdelem nem tart már sokáig, ezért profetikus, messianisztikus meg-
győződéssel írja: „A távolból már látjuk a szervezett emberiség oly sokat magasz-
talt földjét; szemünkkel már elérjük az ígéret földjét, amely felé az emberiség egész 
eddigi története törekedett — de lábunkkal még nem léphetünk erre a földre.”34 

Hess a konzervativizmust is kritikával illette, amikor rámutatott arra, hogy 
a konzervatívok azért vélik felfedezni a jobb jövőbe vetett hitben a „természettör-
ténet végét, az emberiség végnapját”, mert nem képesek a fennállón túl mást el-
gondolni. A konzervatívok megkövesedett, reakciós szemléletük miatt helyezik a 
túlvilágra a jobb életet és annak reményét. Hess szerint ez a keresztényi dogma 

 
30 Uo. 328. 
31 Uo. 329.  
32 Marx is törekedett az emberi élet folytonosságnak megragadására. Úgy vélte, az ember a természet 
kincseinek elfogyasztásával saját szervetlen testrészévé teszi a természetet, amivel permanens 
kapcsolatot kell fenntartania életben maradása érdekében. Három emberi világszférát különít el: a 
szervetlen testet, a társadalmi testet és a szerves testet, mely azonos egyénnel, de a termelőerőt is jelenti. 
Szücs B.: Karl Marx. A hegeli idealizmustól a tudományos kommunizmus megalapozásáig i. m. 63. 
Marx a természetet az ember szervetlen testének nevezi. „Az ember egyetemessége gyakorlatilag éppen 
abban az egyetemességben jelenik meg, amely az egész természetet az ember, szervetlen testévé teszi, 
mind annyiban, hogy a természet 1. közvetlen létfenntartási eszköz, mind annyiban, hogy [2.] 
élettevékenységének az anyaga, a tárgya és a szerszáma. A természet az ember szervetlen teste, tudniillik 
a természet, amennyiben maga is nem emberi test. Az ember a természetből él, ez azt jelenti: a természet 
az ő teste, amellyel állandó folyamatban kell maradnia, hogy meg ne haljon. Hogy az ember fizikai és 
szellemi élete összefügg a természettel, annak nem más az értelme, mint hogy a természet összefügg 
önmagával, mert az ember a természet része.” Marx, K.: Gazdasági-filozófiai kéziratok i. m. 87. 
33 Hess, M.: A pénz lényegéről i. m. 329. 
34 Uo. 
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megnyilvánulása, amely a földi életet követő, tökéletes világ ígéretével fogadtatja 
el a jelen nyomorúságát.  

Az ember fejlődésének kísérő eleme a csereérintkezés, aminek törvényszerű 
velejárója a „kölcsönös rombolás.” A rombolás első formái még megalapozottak 
voltak, a különálló egyének együttműködésre való képtelenségéből és a kölcsönös 
bizalmatlanságából fakadtak, amikor az egyénnek „ököllel és csalással kellett ki-
harcolnia szükségleteit.” A nyers egyének első csereviszonyát tehát a rablógyilkos-
ság, első tevékenységi formáját a rabszolgamunka képezte, ami a történelem folya-
mán szabályozottá vált: „[…] az eddigi történelem nem egyéb, mint a 
rablógyilkosság és a rabszolgaság szabályozása, megalapozása, keresztülvitele, ál-
talánosítása.”35 

A 19. századra azonban az emberiség kinőtt ezekből az állapotokból, „nagy-
korúvá lett”, a természet már nem félelmetes és idegen közeg az individuum szá-
mára. Az egyének közösségi érzése folyamatosan fejlődik és „recsegve-ropogva 
omlanak össze a tér, az idő, a vallás és a nemzetiség korlátai, az egyének korlátai, 
iszonyatul a korlátolt, gyönyörül a művelt emberbarátnak!”36 Az újkorban a szük-
ségletek sem teherként nehezednek az egyénekre, és Malthus elmélete nem más, 
mint „az igazság megfordítása”.37 Bizonyítékként Anglia példáját idézi. Hess sze-
rint Anglia a Föld minden szegletébe „betört”, hogy fogyasztókat keressen, de az 
egész bolygó sem bizonyul számára elegendő piacnak. Ez alapján nyilvánvaló, 
hogy a termelés nő mértani haladvány szerint és nem a fogyasztók száma.38 

Hess az egyén és a közösség kapcsolatát a nem, az emberi faj fennmaradá-
sával összefüggésben vizsgálta. Úgy vélte, a nem mindig fontosabb, mint az egyén, 
a faj fenntartása előbbre való az egyéni szükségleteknél. E biológiai törvényszerű-
ség alátámasztására az állatvilághoz fordult. Például a tyúkok az „egyenlőtlen har-
cot is fölveszik, ha csibéiket kell megvédeniük a támadástól vagy a macskák önként 
éheznek napokon át, hogy kielégíthessék nemi ösztönüket”39 Másutt így fogalmaz: 
„Az egyén elhalása a nemzőképesség csökkenésével kezdődik.”40 

A nem és az egyén kapcsolatából rajzolódik ki a kapitalizmus vallásos kör-
nyezetben való értelmezése. Hess a kapitalizmust az egoizmus korának tekinti, 

 
35 Uo. 331. 
36 Uo. 
37 Malthus szerint a bolygó népessége mértani haladvány szerint, a rendelkezésére álló nyersanyagok, 
élelmiszerek mennyisége legfeljebb számtani sorozat szerint tud emelkedni, ezért adott mennyiségű 
nyersanyagra egyre több ember fog jutni, végül a nyomor egyre nagyobb méreteket ölt. Malthus 
ellentmondott kora elképzelésének, miszerint a társadalomban a jólét fog uralkodni. Úgy vélte, a 
nyomorgó tömegeket a természet is igyekszik majd visszaszorítani a háborúk, járványok, éhínségek 
által. A nyomor enyhítésére az abortuszt és a szexuális tartózkodást javasolta. A szociális-gondoskodó 
állam modelljét is elvetette, elképzelése szerint az államnak nem szabad a nyomorgókat, a  
hajléktalanokat és a munkanélkülieket megsegítenie. Marx, K.: Gazdasági-filozófiai kéziratok i. m. 
119–120. 
38 Hess, M.: A pénz lényegéről i. m. 331. 
39 Uo. 332. 
40 Uo. 
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amikor a „keresztény szatócsok és zsidó keresztények” uralma alatt az egyén válik 
céllá, és a nem mindössze a cél elérésének eszközévé silányul. Azaz az egyén ki-
használja a nemet saját életének tökéletesítésére. Ennek az állapotnak tükörképe, 
elméleti valósága a mennyország, ahol a nem lényegisége Istenben testesül meg, 
Isten teremt egzisztenciális köteléket az Én és a nem között. Ez a gyakorlatban is 
ugyanígy valósul meg: a kapitalizmusban a pénz lesz az egzisztenciális kapocs az 
Én és a nem között. A pénz, amely előtt mindenki leborul, akárcsak egy isten előtt. 
„Ami az Isten a fordított világ elméleti élete számára, ugyanaz a pénz e világ gya-
korlati élete számára.”41 – fogalmaz a szerző. 

A pénz az emberi tevékenységek elidegenítésének záloga, mert a pénz hi-
vatott a fel nem becsülhető emberi munka, az ember értékének „számokban való 
kifejezésére.”42 Képességeik és tevékenységeik számokban kifejezett értékei alap-
ján az emberek adhatóak és vehetőek, akárcsak a rabszolgák. Az emberek folyton-
folyvást eladják magukat, pénzben kifejezhetővé teszik munkájukat, hogy a pénz-
ből fenntarthassák életüket: „Állandóan külsővé kell tennünk lényegünket, életün-
ket, saját szabad élettevékenységünket, hogy tovább tengethessük nyomorult eg-
zisztenciánkat.”43 Gazdasági értelemben tehát az ember csak úgy teremthet 
magának egzisztenciát, ha feláldozza emberi szabadságát, ha rabszolga lesz. Ennek 
csak akkor lesz vége, ha az emberek az egyéni célok helyett egymásért tevékeny-
kednek majd. E gondolatok egyértelműen megfogalmazzák a kapitalizmus hessi 
gazdaságfilozófiai kritikáját. 

Hess a kapitalista gazdaságot az elidegenedéssel együtt járó jelenségnek te-
kinti. A pénzt filozófiailag következőképpen értelmezi: „A pénz a kölcsönösen el-
idegenedett emberek terméke, a külsővé vált ember.”44 A pénz nem matéria, nem 
papír vagy nemesfém formájában lesz pénzzé, hanem azáltal, hogy a munka értékét 
fejezi ki. Egy dolognak csupán addig van értéke, amíg képes mozogni a piacon, 
azaz cserélhető. Az utóbbi megfogalmazás abból ered, hogy a kor polgári közgaz-
dászai a tőkét felhalmozott munkaként definiálták. A munkás, aki bérmunkásként 
eldologiasítja magát, a piac vérkeringésében teljes mértékben elveszíti szabadsá-
gát. 

A kereslet és a kínálat áralakító hatását Hess az általánosodás kategóriájával 
fejezte ki. Eszerint minél többen jelentkeznek bérmunkásnak, a bérmunkás pozíció 
egyre általánosabbá válik, és ami általánossá válik, értékét veszti. Az általánosodás 
másik következménye a luxus termékek piacának kialakulása. Mivel e termékek 

 
41 Uo. 
42 Uo. 
43 Uo. 332. 
44 Hess, M.: A pénz lényegéről i. m. 333. A pénzt a politikai gazdaságtan fogalmaival is meghatározza. 
Eszerint a pénz az általános csere eszköze, és külsővé vált kincsnek tekinthető, amely azonban nem 
képes kifejezni az ember belső értékeit. Azért nem, mert az ember „nem gazdasági jószág” és „az 
ökonómia ugyanúgy nem törődik az emberrel egy csöppet sem, mint a teológia.” 
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sosem demokratizálhatóak és csak kevesek számára hozzáférhetőek, általánossá-
guk minimális, ezért értékük magas. Az általánosodás értékcsökkentő ereje a sza-
badságra is kiterjed. A bérmunkát a rabszolgamunkához hasonlítja, hiszen minél 
többen válnak bérmunkássá és adják fel szabadságukat gazdasági értelemben, bér-
munkájuk értéke az általánossá válással párhuzamosan csökken: „Ami nem cserél-
hető ki, ami nem adható el, annak értéke nincs. Amennyiben az emberek nem ad-
hatók többé el, egyetlen fityinget sem érnek többé — de van értékük, amennyiben 
bérmunkásnak szerződvén eladják vagy „eldologiasítják" saját magukat.”45 

A szerző megítélése szerint az antik rabszolga abban a tekintetben volt em-
ber, hogy nem önként került rabszolgasorba, a bérmunkás, a modernkor rabszol-
gája azonban önmagát adja el, ami tökéletesen idegen az ember természetétől. A 
bérmunkást az éhség jobban hajtja rabszolgamunkára, mint az antik rabszolgát a 
korbács. Ha az antikvitásban használtak volna gépeket, nem alkalmaztak volna rab-
szolgákat, a modern korban azonban a gépek mellett is robotoltatnak, mert az em-
ber ereje olcsóbb és kevésbé kimeríthető. Álláspontja alátámasztására Arisztote-
lészre hivatkozik: „Arisztotelész világosan meg is mondja, nem tartottak volna 
rabszolgákat, hogy azok hírvágyukért robotoljanak.”46 

A kereszténység és a kapitalizmus úgy viszonyul egymáshoz, mint az elmé-
let és a gyakorlat. Az antik rabszolgák a pogány, a bérmunkások a keresztény rab-
szolgák. Az antikvitásban épp csak elfogadták az elidegenedést, a kereszténység 
azonban szükségszerűvé és elvvé tette azt. A kereszténység elve az eladhatóság 
elve. Hess szerint a keresztényi dogmatika alapját az a gondolat alkotja, hogy el 
kell fogadni a fennálló rosszat, mint szükségszerűen meglévőt és el nem vethetőt. 
A kereszténység kettős emberszemlélete is erre épül. A kereszténység a szellem 
vagy lélek alatt azt érti, amit a dogma által uralni akar és tud. A szellemmel, a 
lélekkel elhiteti, hogy a mennyben megszűnik a földi szenvedés és az elidegenedés. 
A kettős szemlélet másik eleme a test, amely az elidegenedés közvetlen fizikai el-
szenvedője. A keresztény dogma szerint a testnek a földön el kell fogadnia a szen-
vedést a mennybeli jutalom reményében. Az embereknek „nemcsak lehet, hanem 
legyen is osztályrésze a nyomorúság: a nyomorultaké a mennyek országa.”47 Ez az 
elv a jobbágyságot is megalapozta szellemileg, amely „nagy haladás volt — még 
mélyebben a mocsárba.”48 – fogalmaz Hess. A kereszténység szelleme közömbös 
az élet gyakorlata és a valóság iránt, ezért azok irányítását nyugodt szívvel átengedi 
a világi hatalmaknak és az uralkodóknak. Hess ilyen módon értelmezi a vallás és a 
politika összefonódását.49 

A történetfilozófiai elemzés annak kiemelésével vezet át a rabszolgatartó 
antikvitásból a középkorba, hogy az emberiség a középkor kezdete óta a keresztény 

 
45 Uo.  
46 Uo. 339. 
47 Uo. 334. 
48 Uo. 
49 Uo. 335. 
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elmélet gyakorlatba való átültetésére törekedett. A vallás által előidézett szellemi 
elidegenedés mellett a politika és az államhatalom a gyakorlati, fizikai életet is kül-
sővé tette: „Elvontak az embertől minden éltető társadalmi levegőt, és rábízták, 
hogy ehelyett a pénzzel, ezzel a materializált keresztény szellemmel vagy Istennel 
körülgőzölje és ha tudja, konzerválja magát. És ezt a spirituszba tett szent hullát 
szabad embernek, érinthetetlen, szent, végtelen személyiségnek proklamálták.”50 

Az újkorban kialakult egyéni szabadságjogok azonban atomizálták az egyé-
neket,51 kötelező érvényűvé tették az atomizált társadalmat, és az emberek „moná-
dok” lettek.52 „Így szóltak a szegény emberekhez: Természettől szabadok vagytok, 
s természetes szabadságtok, pőre személyiségtek legyen érintetlen, elidegeníthetet-
len tulajdonotok. De ami társadalmi életetekhez tartozik (és ehhez tartozik termé-
szetesen minden, természetes életeteket sem tengethetitek, ha a társadalom által 
előállított élelmiszereket meg nem szerzitek), tehát ami életetekhez tartozik, azt 
külön-külön kell egymástól kicsikarnotok. Természetes szabadságtokat éppen arra 
kell felhasználnotok, hogy megszerezzétek magatoknak az élethez szükséges esz-
közöket.”53 

Hess szerint a természetes szabadság mindössze azt jelenti, hogy az embe-
reknek küzdeniük kell az életben maradásért. Jóllehet szabadok, ha élni akarnak, el 
kell idegeníteni önmagukat a bérmunkában. Szabadon vállalhatják a bérmunkában 
való elidegenülést, önként lehetnek rabszolgák, mindössze az éhség kényszeríti 
őket. Hess szellemesen jegyzi meg, hogy a kapitalizmusban a bérmunkás nem adja 
el magát, csak elszegődik munkásnak: „[…] a mi modern törvényhozóink nagyon 

 
50 Uo. 338. 
51 A zsidókérdéshez című munkájában Marx is erőteljesen bírálta a személyes szabadságjogokat. Az 
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának elemzésekor feltárta a dokumentum vélt hibáit. Úgy vélte, az 
ember és a polgár megkülönböztetése a polgári állam és a polgári társadalom különbözőségén alapszik. 
A Nyilatkozat az ember jogait összemosta a polgári társadalom önző egyénének jogaival, aki maga a 
burzsoá ember. A jogalkotás alapja tehát a burzsoá ember és annak magántulajdona. Marx szerint az 
általános emberi jogok szabadságot adva láncolnak le, a vallásszabadság nem szabadít fel a vallás alól, 
a tulajdon szabadsága nem emancipálja az embert a magántulajdon alól. Az emancipáció feltételét így 
határozza meg: „[…] ha a valóságos egyéni ember visszafogadja magába az absztrakt állampolgárt és, 
mint egyéni ember, a maga empirikus életében, a maga egyéni munkájában, a maga egyéni viszonyai 
között az emberi nem lényévé vált, csak ha az ember a maga „force propre”-jait társadalmi erőkként 
ismerte fel és szervezte meg, s ennélfogva a társadalmi erőt nem választja el többé magától a politikai 
erő alakjában, csak akkor valósult meg az emberi emancipáció.” Marx, K.: A zsidókérdéshez. In: MEM. 
Budapest 1957. I. 371.; Marx tehát az állam és a társadalom összefüggésében az állam 
meghunyászkodását emelte ki a polgári társadalommal szemben. Az állam, mint a bellum omnium 
contra omnes intézményesítője és fenntartója körvonalazódott. Szücs B.: Karl Marx. A hegeli 
idealizmustól a tudományos kommunizmus megalapozásáig i. m. 41. 
52 Hess, M.: A pénz lényegéről i. m. 336. 
53 Uo. 338. 
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vigyáztak az eladás és az elszegődés különbségére […] Ez az éleselméjűség két-
ségbeejtő!”54 A kapitalizmusban rejtett emberkereskedelem zajlik, rejtettsége pe-
dig általánosságában mutatkozik meg: „Nem látni a fától az erdőt.”55 

A szerző a modern kort tekinti a legrosszabb történeti korszaknak, amelyben 
nem érvényesül a közszellem, nem alakul ki szociális birtok, a társadalmi élethez 
szükséges, anyagi és szellemi javak összessége, és minden szociális törekvés célja 
a pénz. A pénz azonban nem tud közvetíteni a társadalomban, mindössze arra ké-
pes, hogy „kőszerű egzisztenciában fenntartható legyen a földi hulla.”56 „Pénzed-
ben csak lélektől megfosztott testet birtokolhatsz, amit sohasem tudsz átlelkesíteni, 
ami sohasem lehet a tulajdonod.”57 

A műben a középkor és az újkor, mint sein és sollen viszonyul egymáshoz. 
Az újkor embere nem elégszik meg a vallásos, misztikus és eszmei gazdagsággal, 
hanem kézzel is tapintható pénzre van szüksége:58 „Az ókornak ez a szegény rab-
szolgája és jobbágya a középkornak, nem érte be többé a mennyei eledellel; amikor 
szellemiek helyett anyagi kincsekért kezdett küzdeni, s külsővé tett életét, kiontott 
vérét már nem láthatatlan gyomrába, hanem látható zsebébe akarta belebűvész-
kedni.”59 A 19. századra véget ért a közvetlen érintkezés, a munkaerő közvetlen 
kirablása és kihasználása. Egyetemessé vált azonban a közvetett, elvi rabszolgaság, 
az emberek immár egymástól elszakítottak, emberi lényegüket csupán saját fenn-
tartásuk céljára használhatják.60 Az egoizmus világában, ahol az emberek atomi-
záltak és nem kapcsolódnak egymáshoz, természetesen szükség van valamire, ami 
látszólag összekapcsolja őket. A kapitalizmusban a tevékenységet és az egyéneket 
is összekötő erőt a pénz testesíti meg.  

E történetfilozófiai koncepcióból számos további éles meglátás rajzolódik 
ki. Hess összekapcsolja a pénz történelmi szükségszerűségét modern kori gazda-
sági erejével. Olyan antropológiai jelenségekkel is foglalkozik, mint a közösségi-
ség, a fonák valóság, a nyersbírás és az organikus társadalom. A fonák valóság 
fogalmát a következőképpen definiálja:61 „A szatócsvilág a gyakorlati látszat- és 

 
54 Uo. 339. 
55 Uo. 
56 Uo. 341. 
57 Uo. 
58 A Moses Hess által megfogalmazott Habsucht kategóriája a marxi nyers-bírás kiindulópontja lehetett. 
59 Hess, M.: A pénz lényegéről i. m. 343. 
60 Uo. 337. 
61 A fonák valóság antropológiai fogalma Marx Gazdasági-filozófiai kézirataiban az ember természetére 
utal, amely a történelem során folyton változó társadalmi viszonyok összessége. A polgári társadalom, 
a magántulajdonon nyugvó állam fonák világ, Marx hasonlatával élve olyan állatvilág, ahol a herék ölik 
meg a dolgozó méheket. Ez a kizsákmányolás korai, természettörténeti párhuzamba állított marxi 
koncepciója, ahol a nemesi előjogok, a rendi kiváltságok, a rendiség a „feudális szellemi állatvilág”, 
mert csak a természet, az állatvilág osztja magát fajokra, ahogyan a rendi rendszer osztja meg a 
társadalmat –– írta Marx a falopási törvényről szóló cikkében. (Marx, K.: A 6. rajnai Landtag 
tanácskozásai. Harmadik cikk. Viták a falopási törvényről. In: MEM. Budapest 1957. I. 116.) Szücs B.: 
Karl Marx. A hegeli idealizmustól a tudományos kommunizmus megalapozásáig i. m. 26.; 46. 
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hazugság világ. — Az abszolút függetlenség látszata mögött az abszolút kiszolgál-
tatottság; a minden eddiginél elevenebb érintkezés látszata mögött minden ember 
halálos elzártsága valamennyi embertársától; a minden egyén számára biztosított 
érinthetetlen tulajdon látszata mögött az egyéneknek minden vagyonuktól-képes-
ségüktől [Vermögen] való megfosztottsága; a legegyetemesebb szabadság látszata 
mögött a legegyetemesebb szolgaság.”62 

Hess megfogalmazása szerint a személy és a tulajdon elvált egymástól, 
ahogy az elidegenedés során a szubjektum az objektumtól, és az elválás a vallás 
által emelkedett általános elvvé: „A magánember és a közösség, a házi élet és a 
közélet elválása tulajdonképpen mindig megvolt; mert ez nem egyéb, mint személy 
és tulajdon szétválása.”63 A régebbi korok törvényhozói Istenből, illetve az embe-
rek istenfélelméből, a modern törvényhozók azonban a pénzből merítik hatalmu-
kat. A pénz nem emberfeletti, csak emberen kívüli dolog, amely azért válhatott 
szent tárggyá, fétissé, mert az önzés egyetlen eszköze.  

Ugyanakkor az atomizált egyéneknek is szüksége van közösségre. Hess eb-
ből az igényből vezeti le a közösségiség gondolatát: „Az éltető gyökerétől, életele-
métől elszakított, az élet fájáról rothadt gyümölcsként lehullott, ezért halódó, elszi-
getelt egyén csak mesterségesen menthető meg a rothadástól, azaz konzerválható.” 
Ugyanitt a következőképpen fogalmazza meg az organikus társadalom fogalmát: 
„De az ugyanazon nagyobb szerves testhez tartozó különböző tagoknak ahhoz, 
hogy valóban éljenek, azaz tevékenykedhessenek, magukat megteremthessék, 
mind egymással, mind közös életelemükkel vagy életanyagukkal feloldhatatlanul 
összekötve kell lenniük; nekik és testüknek és éltető atmoszférájuknak nem szabad 
elválni egymástól.”64 A közösség szétszakítottságát az állatvilág jellemzőjének te-
kinti, az állatvilágot pedig a középkorral és az újkorral azonosítja. Az organikus 
társadalom fogalma mellett később Marx műveiben ez a gondolat is visszakö-
szön.65 

 
62 Hess, M.: A pénz lényegéről i. m. 341–342. 
63 Uo. 337. 
64 Uo. 342. 
65 Marx a magánérdekeken nyugvó államot feudálisnak tekinti, ezzel tágan értelmezi a feudalizmus 
fogalmát, amit a szellemi állatvilággal azonosít a falopási törvénytervezetről írott cikkében. A marxi 
párhuzam a modernkori fétis, az ókori keleti civilizációk és a középkor között visszatérő gondolat. Az 
ókori istenek és fétisek állatalakot is öltöttek, a modern társadalom is úgy fragmentálja magát, mint az 
állatvilág, egyenlőség helyett az egyenlőtlenség a meghatározó. Az emberi társadalom azért osztja meg 
magát állati módon, hogy egyesek nyerészkedni tudjanak. Az állatok között csak saját fajukon belül 
lehetséges egyenlőség, saját fajtársával egyenlőnek lenni annyi, mint önmagával egyenlőnek lenni. 
Különbözőségük a többi fajjal való összehasonlításuk révén ragadható meg. Abban, ahogyan 
egymáshoz viszonyulnak, ahogy egymást elpusztítják, egymásból élnek, ahogy a középkorban a 
földesurak a jobbágyaikból. Ebből bontja ki Marx az organikusság kategóriáját, melyben a különböző 
elemek megszűnnek különbözőnek lenni, s az egészhez való viszonyukban látszanak és nyernek 
funkciót. Az organizmus léte a külső, szükséglet kielégítő tárgyak mozgásától függ. Az ember is 
organizmus, aki az anyagi javak mozgásától, meglététől függ, attól, hogyan tudja szükségleteit 
kielégítve önmagát fenntartani. Az ember ezt csak többi embertársával együtt tudja megvalósítani, 
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Hess az emberiség fejlődéstörténetében helyezte el és értelmezte az állatvi-
lág és az emberiség kapcsolatát. Az emberiség történetét két szakaszra bontotta. Az 
első szakasz az állati korszak, amikor az ember keletkezett és biológiailag emberré 
vált, a második szakasz az emberi korszak, amikor az ember emberré vált, azaz 
közösségbe szervezte önmagát. Úgy vélte, az antikvitásban, sőt egészen a kapita-
lizmus koráig az emberek szociális állatok voltak, de nem ragadozók, nem vadász-
tak egymásra, nem voltak kiéhezve egymás vérére, ahogyan az újkorban. Az újkor 
szociális állatvilágának hiénái a papok. 

A pénz, mint szociális vér újabb értelmet nyer a szociális állatvilág gondo-
lata által: „A pénz a szociális vér, de a külsővé tett, a kiontott vér. — A zsidók, 
akiknek a szociális állatvilág természettörténetében az volt a világtörténeti hivatá-
suk, hogy kifejlesszék az emberiségből a ragadozót, most végre elvégezték ezt a 
küldetésüket. — A modern zsidó-keresztény szatócsvilágban nyilvánvalóvá lett a 
zsidóság és a kereszténység misztériuma. Krisztus vérének misztériuma, valamint 
az ózsidó vértisztelet misztériuma itt végül is egészen leplezetlenül a ragadozó 
misztériumaként jelenik meg. — A régi zsidóságban a vérkultusz csak prototipikus 
volt; a középkori kereszténységben elméletileg, eszményileg, logikailag megvaló-
sult; vagyis az emberek csakugyan az emberiség külsővé tett, kiontott vérét itták, 
de csak a képzeletben, nevezetesen az Istenember vérét.”66 Ezek a gondolatok erő-
sen zsidóellenesnek és a zsidóságot a kapitalizmussal és a kufárkodással azonosító 
megfogalmazásnak tűnhetnek, melyhez hasonlót Marx A zsidókérdéshez  című ta-
nulmányában is olvashatunk.67 

A mű 15. fejezete Wilhelm Schulz pénzzel kapcsolatos nézeteivel foglalko-
zik. Schulz szerint a pénz olyan mértékben szerves és kötelező része az életnek, 
mint az írás képessége, így megszüntetése „[…] parancs lenne a világtörténelem-
nek, hogy térjen vissza az anyaméhbe”.68 Hess cáfolja Schulz álláspontját, amikor 
rámutat az anyagi és a szellemi tőke közötti különbségekre: a szellemi tulajdon 

 
társadalmiasulva, a társadalmat objektiválva-intézményesítve, egymás tevékenységéből jön létre a 
szükséglet kielégítés. A fő motiváció ugyanakkor mindvégig a partikuláris érdek, a saját szükségletek 
kielégítése marad. A partikularitást szabályozandó lép fel az állam. Szücs B.: Karl Marx. A hegeli 
idealizmustól a tudományos kommunizmus megalapozásáig i. m. 27. 
66 Uo. 342. 
67 Marx tanulmányának utolsó lapjain, melyet előszeretettel ragadnak ki kontextusából és használják 
Marx antiszemitizmusának alátámasztására, a zsidóság a tőke és a kapitalizmus megtestesítőjeként 
jelenik meg: „Vizsgáljuk meg a valódi világi zsidót, nem a szombat zsidót, ahogy Bauer teszi, hanem a 
köznapi zsidót. Ne a vallásában keressük a zsidó titkát, hanem a valódi zsidóban keressük meg a vallás 
titkát. Mi a zsidóság világi alapja? A gyakorlati szükséglet, a haszonlesés. Mi a zsidó világi kultusza? A 
kufárkodás. Mi a világi istene? A pénz. Nos hát! A kufárkodás és a pénz, tehát a gyakorlati, reális 
zsidóság alól való emancipáció volna korunk önemancipációja.” A pénz-fétis úgy jelentkezik a 
tanulmányban, mint az elidegenedés szelleme, aminek minden alárendelődik, a dolog, ami minden más 
dolog önmagából eredő, sajátos értékét eltorzítja, vagy mint Isten: „[…] a pénz Izrael féltőn szerető 
Istene.” Marx, K.: A zsidókérdéshez i. m. 373–375. 
68 Hess, M.: A pénz lényegéről i. m. 343. 
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mindenkor demokratizálható, mások által is elsajátítható és felhasználható, ugyan-
erre azonban az anyagi magántulajdon nem képes. Az írás, a betűk szervesen ösz-
szeforrtak az emberrel, mert a nyelv által értelmezhetőek. Az ember nyelve egy 
konkrét szerv, ennek köszönhetően kapcsolódik össze az írás és az ember, a pénz 
azonban sosem nőhet össze az emberrel. „A nyelv össze lehet nőve szervesen az 
emberrel, mert szerves és tagolt egész. A pénz nem lehet szervesen összenőve az 
emberrel.”69 

Mindent összevetve Hess elismerte a pénz kötelékalkotó történeti erejét, de 
egészségtelennek tartotta azt, hogy a kötelékek kialakulása után a pénz nem szűnt 
meg. Elképzelése szerint a pénz ugyanúgy fog megszűnni, ahogy létrejött: „Ugyan-
úgy, ahogyan az emberi nem belső széthullottsága idején a külső egyesítő eszköz 
szükséglete életre hívta a szellemi és anyagi bálványokat, az emberek közvetlen, 
belső egyesülésének szükséglete meg is fogja semmisíteni ezeket a bálványokat.”70 
Miután a pénz megszűnik – festi le Hess az utópisztikus jövőt a szeretetfilozófia 
alapján – „a szeretet, amely az égbe menekült, amikor a föld még nem tudta fel-
fogni, ismét elfoglalja majd az őt megillető helyet ott, ahol született és táplálkozik, 
az emberek keblében. Életünket nem fogjuk többé hiábavaló módon önmagunkon 
kívül és önmagunk felett keresni. Semmiféle idegen lény, semmiféle harmadik köz-
bülső dolog nem fog többé közénk ékelődni, hogy külsőleg és látszólag egyesítsen, 
„közvetítsen”, közben pedig belsőleg és valóságosan szétválasszon és kettéhasít-
son.”71 

Ez az utópia meglehetősen hasonlít Wilhelm Weitling elgondolásához, aki 
a kommunizmust a kereszténységgel, a keresztény emberszeretettel igyekezett ösz-
szekapcsolni. Weitling forradalmárnak tekintette Jézus Krisztust, aki saját korában 
azért szállt szembe az igazságtalanságokkal és a gazdagokkal, hogy elősegítse a 
szegények, a szabadság és a szeretet győzelmét. Weitling szeretetfilozófiája azon-
ban túlzásokba bocsátkozott. Úgy vélte, Krisztus halálával nem tudta megvalósí-
tani elképzeléseit, ezért nyolc évszázaddal később Weitling magát jelölte ki a krisz-
tusi feladatok elvégzésére.72 

Hess felvázolta annak folyamatát, ahogy az emberi nem fejlődése a küzdel-
mek árán végbement, hogy végül a szeretetre épülő együttműködés szervezze a 
társadalmat. A fejlődés az újkorban lezárult, de a küzdelem nem fejeződött be, mert 
„a harc révén valami egészen mást küzdöttünk ki, mint amit kiküzdeni igyekeztünk 
és reméltünk.”73 A küzdelem eredményét, azaz a kapitalizmust csak a kommuniz-
mussal lehet meghaladni. 

 
69 Uo. 344. 
70 Uo. 
71 Uo. 
72 Wheen, F.: Karl Marx i. m. 90. 
73 Uo. 345. 
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A mű utolsó rövid bekezdése teleologikusan tárja az olvasók elé a közeli 
jövőt, amit érdemes teljes egészében idézni: „A társadalom keletkezéstörténete le-
zárult; nemsokára ütni fog a szociális állatvilág utolsó órája. Lejárt a pénzgép szer-
kezete, s az előre- és visszahaladás jegyében működő állam-művészeink hiába pró-
bálják mindenáron mozgásban tartani.”74 

 
A  PÉNZ MARXI MEGHATÁROZÁSA,  HASONLÓSÁGOK HESS ÉS MARX 

ÉRTELMEZÉSÉBEN  

Moses Hess és Karl Marx lenyűgözte egymást 1841-ben, szellemi közösségük leg-
maradandóbb eredménye a Gazdasági-filozófiai kéziratok pénzről szóló rövid fe-
jezete. Marx jelezte a Kéziratokban, hogy hessi forrásokat is felhasznált, de ezekre 
nem hivatkozhatott, hiszen Hess munkája csak 1845-ben, egy évvel a Kéziratok 
megszületése után jelent meg nyomtatásban. 

A fiatal Karl Marx a pénzt – Hesshez hasonlóan – fétisként definiálta. Vi-
lágtörténelmi szükségletként határozta meg a termelés kezdetén, amikor a csere 
folyamatában az érték közvetítőjeként tűnt fel, és ez által nyerte el az évszázadok 
alatt általános értékmérő funkcióját. Marx szerint a pénzt a kapitalizmus tette álta-
lánossá, ami a totális pénzviszony világa. A kéziratok a magántulajdonnal foglal-
kozik, amit nemcsak gazdasági, hanem szociális szempontból is megközelít. A 
pénz általánossá válásával ugyanis az emberi kapcsolatok és jellemek is a pénz 
alapján válnak értékelhetővé, azaz korrumpálódnak.75 Az egyén a pénz erejét ki-
használva akar felülkerekedni a munka és a munka termékének elidegenedésén, de 
végül a pénz által csak a tárgyak birtoklása fokozódik,76 az elidegenedés hatványo-
zódik, az ember egyre üresebbé válik.77 A fogyasztói társadalom olyan szükségle-
teket teremt, amelyek nem valósak és létfontosságúak az egyén számára. A pénz 
így válik az emberek feletti tárgy-uralom kitűnő eszközévé. 

A pénz meghatározásán túl a Gazdasági-filozófiai kéziratok szerkezete is 
sok hasonlóságot mutat Hess Geldwesen-jével, illetve mindkettő lírai hasonlatokat 
alkalmaz. Hess Shelleyhez, Marx Shakespeare-hez és Goethéhez fordul. Marx a 
Goethe idézettel a pénz gazdasági erejét az általa elsajátítható egzisztenciális és 
társadalmi előnyök kiemelésével kívánta igazolni.78 Eszerint a pénz a személyiség-
nek olyan külső tartalmat adhat, amivel az eredendően nem rendelkezik. A pénz 

 
74 Uo. 
75 Szücs B.: Karl Marx. A hegeli idealizmustól a tudományos kommunizmus megalapozásáig i. m. 75. 
76 A pénz jelzi a magántulajdon kézzelfoghatóságát azzal, hogy az áruk értékmérő funkcióját látja el. 
Gazdasági értelemben közvetítőerő, ami közvetít a tárgy és a szükséglet között. Az érték jelzi a 
magántulajdonon alapuló alienatiot, a pénz ennek az elidegenülésnek a tárgyiasulása. Ojzerman, T.: A 
marxista filozófia kialakulása i. m. 243. 
77 Ágh Attila: A materialista történetfelfogás születése. Bp. 1974. 48. 
78 „Hat csődört ha vehetek én,/Nem enyém minden erejük?/Huszonnégy láb mind az enyém./És büszkén 
vágtatok velük./Wenn ich sechs Hengste zahlen kann/Sind ihre Kräfte nicht die meine?/Ich renne zu 
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abnormálisan meghosszabbítja a természetes lényegi erőket, és az egyént összeköti 
a tárgyi élettel. A Goethe Faustjából származó idézetből a nyersbírás kategóriáját 
is kiolvashatjuk. A nyersbírás miatt az egyén csak akkor érzi saját magáénak a tár-
gyat, ha az számára „tőkeként exisztál, illetve közvetlen birtoka.” Ennek eredmé-
nye az abszolút szegénység, mert az emberi érzékek elállatiasodnak, az inherens 
egyéni erők eltompulnak.79 Az Athéni Timón az a mű, amelyik leginkább alkalmas 
a pénz mindent felcserélni képes „varázserejének” igazolására: 

„[…] látható Isten, ki lehetetlent testvérít, úgy, 
Hogy csókolódznak! aki bármi nyelven 
Szólsz, bármi célra! próbaköve szívnek! 
Ember-rabod, véld, föllázadt; s erőddel 
Döntsd pusztító viszályba: állatokra 
Szálljon e világ uralma!”80 

Marx megfogalmazása szerint Shakespeare „pompásan” megragadta a pénzlénye-
get. Marx a shakespeare-i idézetből a pénznek egyrészt isteni, mindenható jelle-
gét,81 másrészt általános, nemzetközi szerepét emeli ki. A pénz istenként termé-
szetellenes mutatványokat visz véghez, nem létező képességeket ad, így a lényegi 
erőket, az egyéniséget az ellenkezőjévé változtatja. A pénz és tulajdonosa egybe-
mosódik, erejük eggyé válik. A pénz gazdasági értelemben nyilvánvalóan többre 
képes, mint gazdája, így a pénzzel rendelkező egyén képességeit elsősorban va-
gyona határozza meg és nem személyisége. Ezért a pénz „az emberiség egyik, kül-
sővé-idegenné vált képessége”.82 Az egyén képességei által válik a társadalom ré-
szévé. Ha képességei a pénzből erednek, akkor a pénz, egy fiktív kötelék helyezi 
el a társadalomba: „a pénz nem minden kötelékek köteléke-e? Nem oldhat és köt-
het-e minden köteléket? Ezért nem ez e az általános szétválasztó eszköz is?”83 – 
tette fel a kérdést Marx. A hűséget hűtlenséggé, a szeretetet gyűlöletté, a gyűlöletet 
szeretetté, az erényt bűnné, a bűnt erénnyé, a szolgát úrrá, az urat szolgává, az os-
tobaságot értelemmé és az értelmet ostobasággá változtatja át. A képzeteket, a gon-
dolatokat a pénz valóra válthatja, tehát teremtőerővel is bír.  

 
und bin ein rechter Mann/ Als hätt’ ich vierundzwanzig Beine.” Marx, K.: Gazdasági-filozófiai kéziratok 
1844-ből i. m. 131. 
79 Ágh A.: A materialista történetfelfogás születése i. m. 52. 
80 Marx, K.: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből i. m. 132. 
81 Feuerbach alapján a pénz úgy értelmezhető istenségként, mint az ember tulajdonságainak és erőinek 
projekciója, azaz a pénzben az elidegenedett emberi erők testesülnek meg. A cserét egy halott tárgy 
közvetíti az emberek között, a közvetítő funkció a pénzben projektálódik. A pénz csupán egy emberi 
tárgy, képessége az, hogy minden más emberi terméket el tud sajátítani, ezzel teremti meg a 
kapitalizmus általános viszonyrendszerét, ezáltal nyeri el lényegét (kapitalizmus = Geldwesen, fiktív, 
pénzalapú társadalom). De Marx nem csak feuerbachi, hanem hegeli fundamentumokra is építkezett, 
hiszen Hegelnél „Krisztus csak az elidegenedett, elvont ember megtestesülése”. Ágh A.:  A materialista 
történetfelfogás születése i. m. 59. 
82 Marx, K.: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből i. m. 135. 
83 Uo. 
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Feltehetően Hess hatásának köszönhető, hogy a marxi elmélkedés morali-
záló jelleget ölt: „Minthogy a pénz, mint az érték egzisztáló és tevékenykedő fo-
galma minden dolgokat összekever, összecserél, ezért minden dolgok általános 
összekeverése és összecserélése, tehát a visszájára fordított világ, minden termé-
szetes és emberi minőségek összekeverése és összecserélése.”84 A mindent ellen-
kezőjévé tevő erőként a pénz a fonák valóság egyik alapvető kelléke: „Minthogy a 
pénz nem egy meghatározott minőségre, egy meghatározott dologra, emberi lé-
nyegi erőkre, hanem az egész emberi és természetes tárgyi világra cserélődik, en-
nélfogva hát – birtokosának álláspontjáról tekintve – minden tulajdonságot minden 
tulajdonságra – neki ellentmondó tulajdonságra és tárgyra is – kicserél; lehetetlen 
testvérítése, úgy, hogy az egymásnak ellentmondó csókolódzik.”85 

Jóllehet Marx elemzésében a pénz negatív összefüggéseiben jelenik meg, a 
tőkéhez és az elidegenedéshez hasonlóan teremtő erővel is rendelkezik, hiszen a 
képzeletet valósággá változtatja. Marx 1844 után is vállalkozott a pénz lényeges 
jellemzőinek vizsgálatára. A politikai gazdaságtan bírálatában és A tőke első köte-
tében is viszontláthatjuk e gazdasági kategóriát.86A politikai gazdaságtan bírálatá-
hoz című munka első kötetének második fejezete letisztultabb, filozófiai sallangok-
tól és moralizálástól mentesebb gazdaságtani megfogalmazást tartalmaz.87 A pénzt 
az áruforgalom közvetítőjeként, értékmérő és forgalmi eszközként értékeli, illetve 
kincsképző és fizetési eszköz funkcióját emeli ki. 
 
KONKLÚZIÓ  

Tanulmányomban a Karl Marx és Moses Hess nézeteiben fellelhető hasonlósá-
gokra és párhuzamokra koncentráltam. A két gondolkodó a pénz gazdaságfilozófiai 
értelmezésén túl a filozófia gyakorlativá tételében, valamint az emberi élet és a 
társadalom organikus felfogásában is egyetértett. Marx a filozófiát gyakorlati tu-
dománynak tekintette,88 szerinte a valóság eredendően nem ésszerű, csak az emberi 
ész és a filozófia által válhat azzá. A filozófiának azonban nem csak a valóság 
megismerőjévé, hanem szerves alakítójává kell válnia. A gazdasági filozófiai kéz-
iratokban erről így vélekedett: „[…] maguknak az elméleti ellentéteknek a megol-
dása csak gyakorlati módon, csak az ember gyakorlati energiája által lehetséges, s 
megoldásuk ennél fogva semmiképpen sem csak a megismerés feladata, hanem 

 
84 Uo. 
85 Uo. 
86 Marx A tőkében két antik irodalmi idézetet alkalmaz a pénz bemutatására: „Mert nincs a pénznél 
emberek között nagyobb gonosz, miatta városok pusztultak el, s miatta lettek emberek földönfutók, aljas 
tettekre ez tanít, a lelkeket mikéntha megcserélné, jót gonoszra vált, az embereknek megmutatja, hogy 
legyen minden lépés istentől elrugaszkodott.” (Szophoklész: „Antigoné”. [Ford. Trencsényi-Waldapfel 
Imre.]); Karl Marx: A tőke I. kötet. 1955. 129.; „A kapzsiság abban reménykedik, hogy magát Plutónt 
is kikaparhatja a föld legbelsejéből” (Athénaiosz: „Deipnosophistai”) Uo. 
87 Karl Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához. In: MEM. Bp. 1685. XIII. 43–147.  
88 Szücs B.: Karl Marx. A hegeli idealizmustól a tudományos kommunizmus megalapozásáig i. m. 15. 
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valóságos életfeladat, amelyet a filozófia nem oldhatott meg, éppen mert csak el-
méleti feladatként fogta fel.”89 Marx a filozófiát olyan tudománynak tekintette, 
amely leküzdi a vallást és az elidegenedést. A filozófiát Prométheusszal személye-
sítette meg, aki semmilyen áron nem adta fel szabadságát. Hess is hangsúlyozta a 
filozófia gyakorlati szerepét, amely elősegítheti a prométheuszi szabadság, mint 
közjó (allgemeines Gut) kiharcolását. Tehát mindkét filozófus élt a prométheuszi 
hasonlattal, ahogy az emberi tevékenység determináltságát is elfogadták. 

A fiatal Marx a sajtószabadságról kifejtett véleményében fogalmazta meg 
először a szabadsággal kapcsolatos nézeteit. Úgy vélte, a szabadság alapját az ön-
tudat és a hozzátartozó szellemi függetlenség alkotja.90 Az emberi szabadság érvé-
nyesülése miatt tekintette fontosnak a sajtó szabadságát. Mivel minden lény szaba-
don, lánc nélkül születik a földre, minden, ami a szabadság érvényesítésére 
törekszik, a jó forrása. Ezért a sajtó akkor töltheti be feladatát, ha szabad. Marx 
szerint a sajtószabadság az ember számára olyan, mint – Goethét idézve – a női 
szépség a festő számára, mert „a festő csak azt a női szépséget tudja ábrázolni, 
melynek típusát legalább egy valamilyen élő személyben szerette. A sajtószabad-
ság is olyan szépség, amelyet csak akkor védhet meg az ember, ha valamikor sze-
rette már.”91 Marx dialektikusan elhatárolja egymástól az önkényt és a szabadsá-
got: amíg a szabadság objektív és ésszerű, addig az önkény partikuláris, egoista és 
korlátolt szubjektivizmust jelent. Marx önkényként értékelte a szabadság bármiféle 
akadályozását, ami korlátozza az általános szabadságot. A sajtónak mindenképpen 
szabadnak kell lennie, hogy adekvátan kifejezhesse a népszellemet. A sajtó sajátos 
belső törvények szerint működik, s e törvények érvényesülését nem szabad meg-
gátolni. A sajtó annál inkább taníthatja, művelheti közönségét, a népet, minél szé-
lesebb tárgykörre láthat rá. Marx hitt abban, hogy „a szabad sajtó egy nép kímélet-
len gyónása önmaga előtt, és tudvalevően a vallomás ereje megváltó”.92 Másutt így 
fogalmaz: „olyan, mint az élet, mindig létrejövő, sosem kész. Ha ma tévesen ítél, 
holnap helyreigazítja.“93 A cenzúrázott sajtó viszont olyan, mint egy „[…] farok-
csóváló eunuch, képmutató és jellegtelen”.94 

A két filozófus szellemi közösségét a szabadságjogok negatív értékelése, a 
nyersbírás, mint az emberi érzékek elidegenedésének egyértelmű jele és a fonák-
valóság szinte azonos megfogalmazása is erősíti és igazolja. Mélyebb eltérések 
mutatkoznak azonban az államról alkotott nézeteikben. Marx az államot ereden-

 
89 Marx, K.: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből i. m. 112. 
90 „A szabadság legelső szükségszerű feltétele azonban az önmegismerés, önmegismerés pedig 
lehetetlen önvallomás nélkül.” Marx, K.: A 6. rajnai Landtag tanácskozásai. Első cikk. Viták a 
sajtószabadságról és az országos rendek tanácskozásainak közzétételéről. In: MEM. Bp. 1957. I. 28. 
91 Uo. 33. 
92 Uo. 60. 
93 Marx, K.: A „Leipziger Allgemeine Zeitung” betiltása. In: MEM. Bp. 1957. I. 153. 
94 Marx, K.: A 6. rajnai Landtag tanácskozásai. Első cikk. Viták a sajtószabadságról és az országos 
rendek tanácskozásainak közzétételéről i. m. 53. 
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dően ésszerű és eszményi intézménynek tartotta, melyben az erkölcs és a jog tota-
litása megvalósul meg, s amit a magántulajdon és a vallás ront meg, és tesz a par-
tikuláris érdekek kiszolgálójává.95 Hess ezzel szemben lesújtóbb magyarázatot ad 
az államról. A mindenkori államot tekintélyelvű intézménynek tartja, amely korlá-
tozza a szabad önmeghatározást (Selbstbestimmung), szociális szolgaságba taszítja 
és uniformizálni igyekszik az embereket. A különbségek mellett az államot mind-
két gondolkodó pejoratív módon közelíti meg, amikor az állatvilággal való filozó-
fiai-antropológiai azonosságát hangsúlyozza, amelyet az organikus társadalomkép-
ből vezet le.  

Hess a pénz eltűnésének elgondolásával feltételezhetően az elidegenedés 
felszámolását célzó marxi koncepció kialakításához is hozzájárult. Hess a pénz fel-
számolásának lehetőségeit Schulz nézeteinek bírálata során taglalta. Úgy vélte, a 
pénzrendszer felszámolása ugyanazon az úton fog végbemennie, ahogy a pénz ki-
alakult. Elgondolása hasonlít Marx elidegenedés-felszámoló koncepciójához, 
amely szerint az önelidegenülés megszüntetésének ugyanazon az úton kell végbe-
mennie, ahogy az önelidegenülés létrejött, mert létezésük alapja ugyanaz, a tőke.96 
 
ABSTRACT 

Szűcs, Balázs: “The bond of bonds” – Identities in the early philosophical eork of 
Moses Hess and Karl Marx, with special reference to the economic philosophical 
interpretation of money 

 
In my essay, I attempted to demonstrate the similarities between the two philoso-
phers, Hess and Marx, especially regarding the essence of money. I present the 
effect of Hess on the young Marx. In the first section of the essay, a short biography 
of the French Jewish philosopher, Moses Hess is presented and a brief analysis of 
the most important works of Hess, like European Triarchy (1841), The Philosophy 
of Action (1843) and Rome and Jerusalem (1862) is given. In these works, there 
are a number of philosophical categories and definitions that appear in Marx’s 
works in similar formulation, for instance the determinism of activity, raw posses-
sion and the concept of an authority based (Autoritaten) and repressive state, which 
is the greatest barrier to free self-accomplishment (Selbstbestimmung). But another 
striking similarity is that Prometheus is regarded, by both philosophers, as the per-
sonification of freedom. The second part of the essay provides a detailed analysis 
of On the Essence of Money (1845). In this work, Hess gives a unique perspective 

 
95 Marx szembeállította az államot és a polgári társadalmat (bürgerliche Gesellschaft), mely az állam 
elidegenedett létformája. Társadalmi szférákként különítette el őket, elképzelése szerint a társadalom 
ellentmondásosságát, elidegenedettségét jelzi szembenállásuk. A tőkés rendszerben az utóbbi 
felülkerekedik a másikon és benne az önző, anyagias érdekek dominálnak az erkölcsösség helyett. Szücs 
B.: Karl Marx. A hegeli idealizmustól a tudományos kommunizmus megalapozásáig i. m. 26. 
96 Marx, K.: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből i. m. 104. 
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on human history from its beginning to his own age, with many sharp and prophetic 
philosophical conclusions. Money has entered this system of philosophy, of history 
as a necessary evil and by staying for too long in the system, it causes alienation. 
At the end of the study, there is a comparison of the categories and their explana-
tions that can be found in both philosophers’ works. Comparison of On the Essence 
of Money and Marx’s Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, where 
Hess’s influence on Marx is most evident. 

 
Keywords: Moses Hess, Karl Marx, philosophy of history, the essence of money, 
Über das Geldwesen, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, philosophy 
of economics, the critique of capitalism, phenomenon of alienation 
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VARGA RÓBERT 

ILLEGÁLIS KIVÁNDORLÁS UNG VÁRMEGYÉBEN A 19–20. SZÁZAD 

FORDULÓJÁN 

Napjaink egyik központi témája az elvándorlás és annak negatív hatásai. Ez a prob-
léma talán minden fejlődő országot érint a 21. században, de gyökerei visszanyúl-
nak régebbi korszakokba. A kivándorlás talán legnagyobb kiváltó oka volt a törté-
nelemben, hogy egyes társadalmi csoportok rossz anyagi körülmények között élték 
mindennapi életüket. Bármilyen korszakot veszünk figyelembe, egy családfőnek 
elsődleges szempontja volt gondoskodni feleségéről és gyerekeiről. Azonban a ki-
látástalanság és a nincstelenség következtében az emberek fokozatosan merészebb 
kalandokba vágtak bele. Szárnyra kaptak olyan mesébe illő történetek, hogy az 
óceánon túli országokban mindenkire a jólét és a gazdagság vár. Emiatt sokan koc-
káztattak és indultak útnak az ismeretlenbe. Otthonaik elhagyása előtt azonban el 
kellett dönteniük, hogy legális úton, az állam engedélyével hagyják el az országot 
vagy inkább bűnözők segítségével, a fennálló hatalmat megkerülve indulnak útnak. 

Tanulmányomban az illegális kivándorlás elleni harcot vizsgálom Ung vár-
megyében 1890–1913 közötti időszakban. Kutatásom elsődleges célja volt, hogy 
betekintést nyerjek a rendvédelmi szervek munkájába e téren. További fontos cél-
nak tartottam, hogy levéltári források1 segítségével egyfajta képet kapjak arról, 
hogy vármegyei viszonylatban milyen csoportok, magánszemélyek foglalkoztak 
illegális kivándorlást elősegítő munkával. A tanulmány első részében Ung várme-
gye gazdasági, adminisztratív, valamint etnikai helyzetét vizsgálom. A munka má-
sodik szegmense pedig a helyi rendvédelmi szervek felépítését és működését tag-
lalja. Ugyan itt kaptak helyet azok a nyomozások és letartóztatások, amelyek 
kapcsolódnak az illegális kivándorlás témaköréhez. A befejező részében pedig 
megismerhetjük, milyen törvényeket, rendeleteket hozott az ország vezetése az il-
legális kivándorlás visszaszorítása ellen, illetve hogyan dolgozták ki azt a sziszté-
mát, amelynek segítségével az állampolgárok legálisan vándorolhattak ki. 

 
KIVÁNDORLÁS A 19–20.  SZÁZAD FORDULÓJÁN  

Mielőtt belemennénk a kivándorlás témakörébe, célszerű megfogalmazni, hogy mi 
a különbség a legális, valamint az illegális kivándorlás között. Erre magyarázatot 
ad az 1881. évi 38. t. c., amely a kivándorlási ügynökségekről szól. Ennek értelmé-
ben minden olyan személy vagy csoport, aki utaztatási segítséggel foglalkozik kö-

 
1 Levéltári kutatómunkámat a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár, beregszászi részlegén végeztem 
(Державний архів Закарпатської області, м. Берегове) 
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teles engedélyt kérni a belügyminisztériumtól, illetve annak a településnek, köz-
ségnek az elöljárójától, ahol szeretné kifejteni tevékenységét.2 Továbbá az utazni 
akaró állampolgároknak is szükséges egy hatósági engedély, valamint fel kell mu-
tatni azt a hajójegyet, amivel el kívánják hagyni a kontinenst. Illegális kivándorló-
nak számított minden olyan állampolgár aki, a hatóságot megkerülve olyan törvé-
nyen kívüli személyek és csoportok segítségét vette igénybe, akik nem 
rendelkeztek érvényes hatósági engedéllyel. Ennek következtében a csendőrségnek 
és a városi rendőrségnek joga volt a csempészt és a kivándorlót is egyaránt letar-
tóztatni, illetve elkobozni a nála lévő irataikat (így a hajójegyet is).3 

Európában a kivándorlás jelensége a 19. század végén és a 20. század elején 
jelent meg. Elsődleges célállomásnak számított az amerikai kontinens. Az 1890-es 
években az európai kontinensen legfőképp három országot érintett az elvándorlás: 
Oroszországot, Olaszországot és az Osztrák–Magyar Monarchiát. A monarchián 
belül Magyaroroszágon statisztikai adatok szerint 1899–1913 között ezer főre 3,9 
hazáját elhagyó állampolgár jutott. Ez a szám az említett országok között a legala-
csonyabb, mivel az orosz-olasz adatokat figyelembe véve 9,5 fő jutott ezer em-
berre. Ha jobban megvizsgáljuk a kivándorolt személyek etnikai, nemi és életkori 
összetételét, akkor érdekes adatokat kapunk. Magyaroroszág esetében a hazájukat 
elhagyók döntő többsége szlovák (25%) és ruszin (15%) nemzetiségű volt, a ka-
landra vállalkozó személyek 59%-a pedig harminc évnél fiatalabb férfi.4 A tanul-
mány szempontjából a ruszinok közötti elvándorlás az elsődleges. Ugyanis lakó-
helyük a kutatás földrajzi objektumának számító Ung vármegye hegyvidéki 
területe volt. Abban az esetben, ha a természetes szaporulatot száznak vesszük, ak-
kor megkapjuk, hogy a vármegye területéről 1899–1913 között az elvándorlás 
132,8% volt, míg a szomszédos Zemplén megyében „csak” 118,2%.5 Foglakozá-
sukat tekintve idénymunkákból éltek és hagyomány volt, hogy évszakonként ván-
doroltak az országban. Munkaerejüket elsősorban a mezőgazdaságban használták 
vetési és betakarítási munkák során.6 A kivándorlók – így a ruszinok is – nem min-
den esetben gondolkoztak végleges letelepedésen. Sokan úgy tervezték, hogy az 
Amerikában való munkavállalás egy ideiglenes állapot és amint rendelkeznek a 

 
2 3. § A kivándorlások közvetítésére az ügynöki engedélyt a belügyminiszter csak azoknak adhatja meg, 
a kik folyamodványukhoz csatolt hatósági bizonyítvánnyal igazolják. Lásd: 1881. évi 38. t. c. a 
kivándorlás ügynökeiről. Ezer év törvényei. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=88100-
038.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D31 – letöltve: 2020.02.01. 
3 2. § A ki ily engedély nélkül a kivándorlást közvetiti. Lásd: 1881. évi XXXVIII. t. c. a kivándorlás 
ügynökeiről. Ezer év törvényei. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=88100038.TV&search-
Url=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D31 – letöltve: 2020.02.01. 
4 Puskás Júlia: Kivándorlás Magyarországról az Egyesült Államokba 1914 előtt. Történelmi Szemle 17. 
(1974) 1–2 sz. 30–35. 
5 Kulcsár László – Kulcsár J. László: „A burdus élet a legszebb a világon.” A „nagy háború” előtti 
amerikai kivándorlás regionális, gazdasági és szociológiai háttere. Tér és Társadalom 33. (2019) 2. sz. 
94. 
6 Puskás J.: Kivándorlás Magyarországról i. m. 35–41. 
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megfelelő anyagi bázissal, hazatérnek. Azonban ahogyan teletek az évek, sokan 
felhagytak a hazatérés gondolatával, mivel életszínvonal tekintetében jobban éltek, 
mint odahaza. Az Osztrák–Magyar Monarchiában a legnagyobb kivándorlási hul-
lám 1907-ben ment végbe. Ezt a tényt megerősítette, hogy míg 1860-ban csak két-
ezer érkező személyt regisztrált az Amerikai Egyesült Államok hatósága, addig 
1907-ben ez a szám elérte a háromszázezer főt. Mindez érzékenyen érintette pél-
dául a magyar mezőgazdaságot, mivel a földekről hiányzott a munkaerő. Negatív 
hatása érződött a bányaiparban is, hiszen bányamunkások is nagy számban hagyták 
hátra hazájukat és vállaltak munkát Ohio és Pennsylvania bányáiban.7 

Az amerikai lakosság vegyes érzéseket táplált a Kelet-Európából érkező be-
vándorlókkal szemben. Ugyanis attól tartottak, hogy az új munkaerő megjelenésé-
vel a munkaerőpiac átrendeződik, illetve felborul a már jól működő bérezési rend-
szer. Ez is közrejátszott abban, hogy megnőtt a bevándorlókkal kapcsolatos 
agresszív megnyilvánulások száma. Az egyszerű munkásemberek, féltve munká-
jukat, először csak szóban inzultálták a bevándorlókat, a későbbiekben pedig ez 
tettlegességig is fajult.8 Az Egysült Államok kormánya 1882-ben elfogadta a be-
vándorlási törvényt. Ennek értelmében minden olyan bevándorló, aki munkaválla-
lás indokán érkezett az országba, köteles volt ötven centet fizetni a hatóságoknak. 
Aki ennek nem tudott vagy nem akart eleget tenni, azt hivatalosan ki tiltották az 
országból. 9 

A magyar közéletet is tematizálta a kivándorlás. Megjelentek olyan vélemé-
nyek, amelyek szerint a kivándorlás elsődleges kiváltó oka az ország társadalmi-
gazdasági berendezkedése, a romló erkölcs és a hazaszeretet teljes vagy részleges 
hiánya. Egyes politikai és közéleti szereplők, egyenesen arra a következtetésre ju-
tottak, hogy elhibázott döntés volt a szabad vándorlás engedélyezése Európába és 
a Monarchiába a 19. században. A probléma megoldásában aktív szerepet vállalt a 
Magyar Tudományos Akadémia is. Pályázatot hirdetett a kivándorlás jelenségének 
és megoldási módjainak ismertetésére. 1907-ben konferenciát rendezett a Magyar 
Gyáriparosok Országos Szövetsége szintén az elvándorlás megoldása témában. Itt 
kapott szót Hegedüs Lóránd10, akinek véleménye szerint pusztán rendészeti eszkö-
zökkel nem lehet megállítani az elvándorlást. Javasolta továbbá, hogy hajóra szál-
lás előtt ismertessék az elvándorlókkal azokat a törvényeket, amelyeket be kell 

 
7 Puskás Júlia: Kelet-Európából az USA-ba vándorlás folyamata, 1861–1924. Történelmi Szemle 27. 
(1984) 1–2 sz. 153–158. 
8 Valahol túl, meseországban. 1. köt. Főszerk. Albert Tezla. Bp. 126–152. old 
9 Kulcsár L. – Kulcsár J. L.: A burdus élet i. m. 
10 Hegedüs Lóránd (1872–1943) gazdaságpolitikus, pénzügyminiszter, író és a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja. 1905-től a Gyáriparosok Országos Szövetségének és a Huszadik Század munkatársa. 
1913-ban kinevezik a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatójának. Magyar életrajzi 
lexikon. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp. é. n. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexi-
konok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/h-75B54/hegedus-lorant-75CF7/ – letöltve 2020.02.02. 
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majd tartaniuk Amerikában. Azonban javaslatai közül legfontosabb volt, hogy a 
kormány szüntesse be a Cunard Társaság11 utaztatási tevékenységét.12 

 
UNG VÁRMEGYE  

Ung vármegye a Magyar Királyság egyik vármegyéje volt, amely az ország észak-
keleti részén terült el. Földrajzi elhelyezkedését tekintve északi és keleti irányba a 
Kárpátok magas hegyvonulatai ölelték körbe. A megye közvetlenül határos volt 
Máramaros, Zemplén, Szabolcs, Szatmár és Ugocsa vármegyékkel. Közigazgatási 
szempontok alapján a vármegyét hat járásra osztották fel – Nagykaposi, Szobráci, 
Perecsenyi, Ungvári, Nagybereznai, Szerednyei – amelyeknek adminisztratív köz-
pontja Ungvár városa volt. Státusztát tekintve 1886-ban rendezett tanácsú város 
lett. Az 1870-es évektől kezdve a szabadkirályi városokból került ki a törvényha-
tóságú joggal bíró városok. Ebbe a státusba sorolt községek a megyékkel azonos 
jogokkal bírtak. A rendezett tanácsú városok legfelsőbb irányító szerve a városi 
tanács volt, amely minden fontos kérdésben konszenzusos döntést hozott. Maga az 
irányítás azonban a polgármester kezében volt, aki egyben városi elöljáró is volt.13 
A lakosság etnikai összetétele vegyes volt, mivel a területén éltek magyarok, né-
metek, ruszinok és zsidók. Ebből adódott, hogy a vallási életet a római és görög-
katolikus, illetve a zsidó vallások határozták meg.14 A 20. század első felében több 
infrastrukturális fejlesztés ment végbe a vármegyében, például fokozatosan kiépí-
tették a vasúti hálózatot, valamint akcióterveket dolgoztak ki annak érdekében, 
hogy gazdaságilag felzárkóztassák a rossz körülmények között élő ruszin lakossá-
got. Itt ki kell emelni Egán Ede kormánybiztos munkáját, aki Ung vármegye viszo-
nyaihoz igazítva dolgozta ki gazdaságfejlesztési tervét. A kormány ilyen mértékű 
monetáris segítségnyújtása szükségszerű volt, mivel a megye területén nagy prob-
lémát jelentett az elvándorlás. Egy jobb élet reményében helyi lakosok mindenüket 
hátrahagyva, illegálisan akartak eljutni a tengerentúlra. Különböző bűnszervezetek 
hamar rájöttek, hogy mindez számukra egy megfelelő pénzkereseti lehetőség. Ha-
marosan pedig különböző csoportok járták a vidéket és igyekeztek széleskörű agi-
tációs munkát végezni.15 A kormány az illegális kivándorlás helyi szintű megféke-
zése érdekében az Ung vármegyében működő rendvédelmi szerv munkáját vette 

 
11 Cunard Társaság (Cunard White Star Line) 19. században alakult hajózási társaság. Alapítója volt 
Samuel Cunard és Robert Napier kanadai üzletemberek. Fiume–New York útvonalon szállítottak legális 
kivándorlókat az Osztrák–Magyar Monarchia területéről. White Star Liners In: Marine Engineering 
Historical Library. http://www.dieselduck.info/historical/05%20documents/White%20Star-%20Li-
ners.pdf – letöltve: 2020.01.05. 
12 Kulcsár L. – Kulcsár J. L.: A burdus élet i. m. 101–102. 
13 Kövér György – Gyányi Gábor: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második 
világháborúig. Bp. 2006. 29. 
14 Csikvári Antal: Ungvár és Ung vármegye. Bp. 1940. 75., 100. 
15 Marosi István: Firczák Gyula munkácsi püspök egyházi és társadalmi szerepvállalása. Athanasia 36. 
(2013). http://byzantinohungarica.com/images/0_pdf/pdf/marosi_firczak_atha.pdf – letöltve: 
2019.02.23. 
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igénybe. Mindez azt jelentette, hogy a megye csendőrségének és az ungvári városi 
rendőrségnek kellett megfigyeléseket és letartóztatásokat folytatnia az ügyben.16 

 
RENDVÉDELMI SZERVEK UNG VÁRMEGYÉBEN  

Az emberiség történetében mindig jelen volt a bűnözés. Törvényekkel, szabályok-
kal és büntetésekkel próbálták elrettenteni az embereket, hogy ne lépjenek a bűn 
útjára. Ennek következtében fokozatosan kialakultak olyan állami szervezetek, 
amelyeknek egyetlen feladatuk az volt, hogy felvegyék a harcot a bűnözéssel 
szembe. Lehíresebb volt a Scotland Yard, amely munkájával világhírnévre tett 
szert, de ide lehet sorolni az osztrák és francia csendőrségeket is. Magyarország 
tekintetében legsikeresebb bűnüldözői szervezet volt az 1881. január 1-én megala-
kult Magyar Királyi Csendőrség. A szervezet kettős irányítású volt, mivel egy-
szerre gyakoroltak felette hatalmat a belügyi és a honvédelmi miniszterek. Lénye-
gében egy félkatonai szervezet alakult meg, amelynek hatásköre kizárólag a vidéki 
rendfenntartásra terjedt ki. A csendőrség fő feladata volt, hogy az ország vidéki 
területein biztosítsa a közrendet, illetve betartassa azokat a törvényeket és rendele-
teket, amelyeket az aktuális kormány törvényszintre emelt.17 Annak érdekében, 
hogy az új testület, munkáját kiterjesszék az egész országra, létrehoztak egyfajta 
csendőrségi hálózatot. Ez azt jelentette, hogy a Magyar Királyság területét felosz-
tották a következő szerkezeti részekre: kerületi-, szárny-, szakasz-parancsnoksá-
gokra és őrsökre.18 Ung vármegyében a csendőrség szervezetének kiépítése 1883-
ban kezdődött és egészen 1914-ig zajlott. Legfontosabb feladat volt, hogy a megy-
ében kiépítsék az őrsök hálózatát, mivel helyi szinten csak így tudták felvenni a 
harcot a bűnözéssel és a bűnözőkkel. Csendőrségi őrsöket elsősorban azokban a 
falvakban hoztak létre, ahol a bűncselekmények száma kiugróan magas volt. Így a 
vármegye területén a kezdeti szakaszban 1883–1900 között, összesen 12 db csend-
őrparancsnokságot hoztak létre (2. számú melléklet). Fontos szempont volt to-
vábbá, hogy azokban a községekben is őrsöket alakítsanak ki, ahol volt vasút és 
posta. Természetesen egy vármegyére ennyi őrs – a rend maradéktalan fenntartá-
sára – kevésnek bizonyult, ezért folyamatosan hoztak létre új csendőrőrsöket. 
Csendőrséget kapott például Felső-Cserbina19 és Kosztrina20 községek. A járőrö-
zések menetét pontosan kidolgozta a csendőrség vezérkara. A szabályzat szerint, 
minden őrsnek volt egy portyázási útvonala, ahol a csendőrök párosával jártak és 

 
16 Parádi József: A magyar rendvédelem 1867–1914. Rendvédelem-történeti Füzetek 27. (2017) 53. sz. 
33–52. http://real.mtak.hu/88173/1/RTF_XXVIIevf_53sz_033-052.pdf – letöltve: 2020.01.05. 
17 Parádi József: A Magyar Királyi Csendőrség. Bp. 2012. 39–42. 
18 Csapó Csaba: A magyar királyi csendőrség története 1881–1914. Bp. 1999. 52–55 
19 Dr. Posewitz Tivadar jelentés az 1908. evi részletes földtani fölvételről. A Magyar Állami Földtani 
Intézet évi jelentése 1908. http://epa.oszk.hu/02900/02934/00064/pdf/EPA02934_mafi_evi_jel_19-
08_038-047.pdf – letöltve: 2020.01.03. 
20 Kosztrina: Ukrajna, Kárpátalja, Nagybereznai járás, ukránul: Кострино  
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amelyet 18-24 óra alatt be kellett járniuk. Pihenniük csak az arra kialakított helye-
ken volt lehetséges, amiről minden községnek gondoskodnia kellett. Nem minden 
esetben egyeztek bele a falvak abba, hogy „önszántukból” létrehozzanak pihenő-
szobákat a csendőrség számára. Éles vitát váltott ki ez a kérdés például Téglás21 
községben is. Helyi képviselők egy csoportja azon a véleményen volt, hogy egy 
ilyen projekt megterheli a közösség költségvetését. Hosszas vita után végül egy 
kompromisszumos megoldást fogadtak el. Téglásnak csupán a helyiséget kell a 
csendőrség számára biztosítania, a vármegye vezetősége pedig ígéretet tett, hogy 
gondoskodik a megfelelő bútorzatról.22 Ung vármegye csendőrségének nagy prob-
lémát okozott az újra és újra felmerülő létszámhiány. Az őrshálózat szaporodásával 
egyre több csendőrre volt szükség. A csendőrség vezetése a szolgálatra jelentkezők 
számára szigorú feltételeket szabott, amelybe bele tartozott a megfelelő fizikai és 
mentális állapot, valamint az iskolázottság is. Az Ung vármegyében létrehozott őr-
sökön az esetek döntő többségében 5-6 csendőr – tisztekkel együtt – teljesített szol-
gálatot. Voltak olyan őrsvezetők, akik folyamatosan panaszkodtak az alacsony lét-
számra. Elégedettlenségének adott hangot Verbóc község csendőrparancsnoka is, 
aki arra kérte feletteseit, hogy erősítsék meg a falu csendőrségi állományának lét-
számát. Ennek indoka, hogy a Verbóc–Nagymihály közötti szakaszon, megnőtt az 
illegális embercsempészet. A probléma megoldására az ország több részéről tizenöt 
csendőrt vezényeltek át, akiknek egyetlen feladatuk az lett, hogy megfékezzék az 
embercsempész hálózatot.23 Létszámhiányra hívta fel a figyelmet Csap község 
csendőrparancsnoka is. Kérvényezte a szárnyparancsnokságon, hogy a helyőrséget 
bővítsék legalább kilenc főre,24 amit azzal indokolt, hogy megszaporodtak a bűn-
cselekmények a község területén. A levéltári forrásokban fellelt iratokban rögzítve 
van egy 1895-ben a vasútállomás környékén történt bűncselekmény. Kis Tárhányi 
Lajos helyi lakos lopás áldozata lett, miközben az érkező vonatot várta. Várakozás 
közben zsebéből egy arra járó roma férfi eltulajdonította a pénztárcáját. A rablás 
nem végződött sikerrel, mivel a tolvaj ügyetlen volt, a földre ejtette a pénzel teli 
tárcát és elfutott a tetthelyről. Kis Tárhányi Lajos ezt látva odarohant az éppen 
szolgálatot teljesítő csendőrökhöz. A rendvédelmi szervek gyors intézkedésének 
köszönhetően megállíttatták az induló szerelvényt és átkutatták a vagonokat a tettes 
után. Végül elfogták a tolvajt és a Csapi csendőrőrsre vitték. A kihallgatási jegy-
zőkönyv szerint az elkövetőt Varga Sándornak hívták, 35 éves, nős és 4 gyermek 
édesapja volt. Vallomása alapján ő nem ellopta a sértett tárcáját, hanem pont az 
ellenkezője történt. Szerinte ugyanis Kis Tárhányi Lajos megsajnálta őt, hogy mi-
lyen nehéz körülmények között neveli gyermekeit és puszta keresztényi szeretetből 
adta oda neki a tárcáját. A kihallgatást követően a gyanúsítottat átszállították a 

 
21 Téglás: Ukrajna, Kárpátalja, Ungvári járás, ukránul: Тийглаш. 
22 Kárpátaljai Területi Levéltár (továbbiakban csak: KTÁL), 7. Fond, 3. opisz, 21. ügyirat,10. 
23 KTÁL, 7. Fond, 1. opisz, 586. ügyirat. 4. 
24 KTÁL, 4. Fond, 1. opisz, 120. ügyirat. 5–7. 
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Nagykaposi járási bíróságra.25 Az ügy ezt követő részleteiről a forrásokban nem 
találtam további adatokat.  

Ungvár, mint a vármegye adminisztrációs központjának rendvédelmi fel-
adatait a városban működő rendőrség látta el. A testület finanszírozásáról és fel-
szereléséről, minden városnak, így Ungvárnak is, saját magának kellett gondos-
kodni.26 Ennek következtében a rendőrség irányítását olyan személyek végezték, 
akik nem voltak kompetensek rendészeti kérdésekben. Ebből kifolyólag a városi 
rendőrségnek több olyan feladatot kellett elvégeznie, amely fokozatosan rontotta 
bűnüldözői tevékenységük mutatóit. Országos szinten a városi rendőrségek szer-
vezti felépítésében több hiányossága is szemmel látható volt. Például nagy hátrány 
jelentett, hogy nem volt egy országos főkapitány, nem volt egységes parancsnok-
ság, akik kézében összpontosult volna a szerv feletti irányítás. Mindezeknek kö-
szönhetően megjelentek olyan rendőrkapitányok, akik hangot adtak azon vélemé-
nyüknek, hogy reformokra van szükség.27 Az újítások egyik legmarkánsabb 
szószólója volt Hegedüs Sándor, Gyöngyös városának rendőrkapitánya. Vélemé-
nye szerint az ország területén a városi rendőrség nem tud hatékonyan működni 
mindaddig, amíg a szervezet irányítását hozzá nem értő emberek végzik. Nemtet-
szésének adott hangot továbbá a kinevezésekkel kapcsolatban is. Minden rendőr-
séggel kapcsolatos előléptetést a főispán hagyott jóvá, sokszor olyan személyeket 
neveztek ki rendőrkapitánynak/rendőröknek, akik teljes mértékben inkompetensek 
voltak rendészeti kérdésekben. Nehezítette továbbá a helyzetet az 1886. XXI. t. e. 
80§, amely kimondta, hogy a kapitányokat élethosszig lehet megválasztani. Ettől 
kezdve értékessé vált a poszt, mert fix munkát és jövedelmet biztosított.28 Ahhoz, 
hogy ezeket a problémákat megoldják – Hegedüs Sándor véleménye szerint – létre 
kell hozni egy, a rendvédelem területén kompetens testületet, ami koordinálja az 
egész ország területén a városi rendőrség munkáját. Ennek az elképzelésnek több 
ellenzője volt, mint a támogatója. Elsősorban a városi vezetés és a helyi gazdasági 
elit ellenezte, hiszen így nem tudták volna céljaik elérése érdekében magántestü-
letként felhasználni a helyi rendőrséget. Azért, hogy megoldást találjanak a felme-
rülő problémákra, Hegedüs Sándor egy összkapitányi kongresszus megrendezését 

 
25 Uo. 69. ügyirat. 8. 
26 A községek jogairól és teendőiről. 1886. évi 12. t. c. 21 §. Ezer év törvényei. (https://net.jogtar.hu/e-
zer-evtorveny?docid=88600022.TV&searchUrl=/ezerevtorvenyei%3Fkeyword%3D1870.%2520-%-
25C3%25A9vi%2520X.%2520t%25C3%25B6rv%25C3%25A9nycikk – letöltve: 2020.03.16. 
27 Ernyes Mihály: Töredékek a rendészeti kultúra történetéből. Pécsi Határőr Tudományos 
Közlemények 10. (2009) http://www.pecshor.hu/periodika/2009/ernyes.pdf – letöltve: 2020. febr. 5. 
28 80.§ A törvényhatósági főorvost, a rendőrkapitányt, a számvevőket, a levéltárnokokat, az árvaszéki 
nyilvántartókat és könyvvezetőket, a járási és kerületi orvosokat, a közigazgatási gyakornokokat, az 
állatorvosokat és a járási irnokokat, nemkülönben vármegyékben a segéd- és kezelő személyzet tagjait 
a főispán élethossziglan nevezi ki. 1886. 21. t. c. Tisztviselők vállasztásáról. Ezer év törvényei. 
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=88600021.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkey-
word%3D1886%2520XXI – letöltve: 2019.12.21. 
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kezdeményezte.29 A gyűlésre 1893. március 4–5. kerület sor Budapesten. Az or-
szág valamennyi rendőrkapitánya kapott meghívót: Ungvár városát Farkas Ferenc 
képviselte. A meghívottak között jelen voltak kormányzati tisztviselők is. Több 
kapitány is szót kapott a rendezvényen, ahol elmesélték azokban a városokban szer-
zett tapasztalataikat, ahol szolgálatot teljesítettek. Így egy általános képet kaphatott 
a hallgatóság arról, hogy az ország más településein milyen problémákkal és ne-
hézségekkel küzdöttek kollégáik. A felszólalók többsége kiemelte, hogy sok admi-
nisztratív üggyel kell foglalkozniuk, ami leterheli az őrs tisztiállományát, ebből ki-
folyólag pedig romlott a közbiztonság, amiről sok helyi sajtó is publikált cikkeiben. 
További problémaként emelték ki, hogy a városi rendőrség létszáma nem megfe-
lelő feladataik ellátására.30 Mindezek mellett a helyi közigazgatási szervek is ne-
hezítik, akadályozzák a rendfenntartó szerv munkáját. A kongresszus záróakkord-
jaként elfogadtak egy közös nyilatkozatot, amelyben javaslatokat tettek a városi 
rendőrség reformjaira. Eszerint a rendőrséget államosítani kell: ki kell nevezni egy 
rendőrfőkapitányt, az országot fel kell osztani különböző rendőrkerületekre, ame-
lyeket kerületi kapitányok vezetnek, létre kell hozni egy egységes toloncolási köz-
pontot és megalkotni az erre vonatkozó jogi szabályokat és adminisztrációs rend-
szert, valamint a rendőrség részére új egyenruhákat kell tervezni, ami által 
meglehet különböztetni a csendőrségtől. 31 Az aláírt dokumentumot végül átnyúj-
tották a jelenlévő belügyminiszternek. Ígéretet kaptak a résztvevők, hogy a refor-
mok kidolgozása során figyelembe veszik a rendőrkapitányok javaslatait. A várt 
eredmény azonban elmaradt, mivel az állam felsőbb vezetőségében nem mutatko-
zott hajlandóság a rendőrség megreformálására.32 Hegedüs kapitány örökségét és 
reformok utáni vágyát Molnár Lajos vitte tovább, aki 1907. február 18-án megszer-
vezte a második országos összrendőri konferenciát. Nagyobb áttörést azonban itt 
sem sikerült elérni. Annyit azonban sikerült mégis kiharcolni, hogy a csendőrség-
nek a rendezett tanácsú városokban is szolgálatot kell tenniük (ahogyan az a tör-
vényben szerepelt). A két tanácskozás eredményei rávilágítottak arra, hogy az ál-
lam felsőbb vezetésének nem érdeke a rendőrségi reform. Politikai céljaik elérésére 
a városi rendőrség struktúrája megfelelő volt.33 

Abból, hogy Ungvár városának rendőrkapitánya is megjelent az értekezle-
ten, feltételezésem szerint arra lehet következtetni, hogy a helyi rendőrségnek is 
voltak irányítási és szervezeti problémái. Hegedüs Sándor által felvetett kinevezési 
problémákat jól példázza az ungvári kapitányság 1890-1911 közötti időszaka (3. 

 
29 Ernyes Mihály: Magyarországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. 
Rendvédelmi-történelmi Füzetek 28. (2018) 56. sz. 21. 
30 Parádi József: A dualizmuskori magyar rendvédelem. Rendvédelmi-történelmi Füzetek. 18. (2018)  
21. sz. 74–75. 
31 Tisza Miksa: Magyaroroszág rendőrségének története. Pécs 1925. 185. 
32 Uo.186. 
33 Tolnavármegye, 1907. február 17. 1. A vidéki rendőrség államosítása 
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számú melléklet). Ugyanis ebben a huszonegy évben csak két rendőrkapitány irá-
nyította a város rendőrségét (Fazekas Ferenc és Berevickey István). A szervezet 
irányításának hozzá nem értését jól tükrözik az 1893-1894 közötti események, 
előtte ugyanis nem volt rendőrkapitánya a városnak, később pedig egy éven ke-
resztül a kapitányhelyettes végezte az irányítást. Az általam vizsgált levéltári for-
rások nem számolnak be arról, hogy mi váltotta ki ezeket az eseményeket. Véle-
ményem szerint, valamilyen belső konfliktus állhatott az ügy hátterében. Ezt 
mutatja, hogy Fazekas Ferencet 1893-ban felmentik kapitányi tisztsége alól, hiva-
talát pedig Lehoczky Béla helyettesi pozícióba veszi át. A rákövetkező évben 1894-
ben Fazekast ismét kinevezik és első intézkedéseként kezdeményezi, hogy mentsék 
fel a szolgálat alól Lehoczky Bélát. Elképzelhető, hogy egyfajta vezetőcsere zajlott 
a háttérben, azonban a régi kapitánynak olyan támogatói voltak, akik nem enged-
ték, hogy megfosszák őt a rangjától. Az anarchikus állapotnak 1895-ben lett vége, 
amikor Berevickey István és Markovszkey Sándor személyében új kapitányt és he-
lyettest neveztek ki az ungvári rendőrség élére.34 A város rendvédelmi feladatait 
összesen tizenhárom rendőr látta el, derült ki egy 1913-ban kiadott jelentésből (4. 
számú melléklet). Ha mindezt összehasonlítsuk a lakosság számával, megkapjuk, 
hogy egy rendőrre összesen 1300 állampolgár jutott. Ez a szám igen magas és arra 
utal, hogy a rendőrőrs személyzeti állománya nem volt elegendő ahhoz, hogy mun-
kájukat maradéktalanul elvégezhessék. Összehasonlításként Beregszászban – a 
szomszédos Bereg vármegye adminisztratív központjában – egy rendőrre 645 ál-
lampolgár jutott (20 rendőr szolgál).35A csendőrségre és a városi rendőrségre hárult 
tehát a feladat, hogy megakadályozzák és letartóztassák azokat a helyi személye-
ket, akik illegálisan akarták elhagyni az országot. Felhatalmazást kaptak arra, hogy 
az utazásokat szervező bandákat, magánszemélyeket tettenéréskor azonnal letar-
tóztassák.36 
 
ILLEGÁLIS KIVÁNDORLÁS UNG VÁRMEGYÉBŐL  

Az Ung vármegyéből elvándorolt személyek döntő többsége ruszin nemzetiségű.37 
Mivel a kivándorlás fő kiváltó okát a rossz gazdasági körülmények és a tömeges 
szegénység jelentette, a helyi és az országos közéleti vezetők részéről felmerült 
annak az igénye, hogy megkezdjék ezeknek a problémáknak a felszámolását. 1896-
ban Firczák Gyula görögkatolikus püspök és Bánffy Dezső miniszter között titkos 

 
34 KTÁL, 7. Fond, 1. opisz, 998. ügyirat. 10. 
35 KTÁL, 1552. Fond, 1. opisz, 2274. ügyirat, 1. 
36 Vedó Attila: Csendőrök a dualista Magyarország kishatárforgalmának ellenőrzésében 1914-ig. 
Rendvédelmi-történelmi Füzetek 26. (2016) 51. sz. 88. 
37 Mayer Melinda: Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a XX. század elején. Történelmi Szemle 
14. (1971) 1–2. sz. 106–132. 
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megbeszélésére került sor, melynek fő témáját az elmaradott hegyvidéken élő em-
berek megsegítése és az infrastruktúra fejlesztése képezte. 38 Megélhetésüket a te-
rület alföldi részén lévő mezőgazdasági idénymunka, illetve az erdőírtás biztosí-
totta. A mély szegénységben élő ruszinok ezeknek az okoknak köszönhetően 
voltak fogékonyak az elvándorlásra annak is az illegális formájára.39 Ezen a téren 
a csendőrség munkája nehezebb volt, mint városi kollégáiké. Ahhoz, hogy a csend-
őrök sikeresen lépjenek fel az embercsempészek és az illegális kivándorlók ellen, 
két dologra volt szükségük: aktív besúgó hálózatra és szerencsére. A csendőrség 
igyekezett minden községben kiépíteni besúgóhálózatát. Kémjeik igyekeztek min-
denről beszámolni, így például idegen férfi/nő falvaikba való érkezéséről, lakosok 
közötti vitákról, de még arról is, ha valaki nem megfelelő módon beszélt a császár-
ról. A kiterjedt hálózathoz szorosan kapcsolódott a szerencse faktora is. Mivel a 
csendőrök egy előre kidolgozott útvonalon végezték járőrszolgálataikat, kiszámít-
ható volt, hogy melyik órában éppen merre járnak.  Így az embercsempészek pon-
tosan tudták, hogy merre kell haladniuk annak érdekében, hogy kikerüljék a jár-
őröket.40 

A besúgóknak és a szerencsének volt köszönhető a vinnai41 csendőrök egy 
illegális kivándorló csoportra való rajtaütése is 1910. december 20-án. Névtelen 
bejelentés érkezett a helyi rendvédelmi szervekhez, hogy több napja idegen szemé-
lyek járják a vidéket és burkoltan ajánlatokat tesznek helyi lakosoknak, hogy segí-
tenek az Amerikába történő kivándorlásban. A bejelentést követően a csendőrség 
puhatolózásba kezdett és igaznak bizonyultak a bejelentő információi. Az akcióra 
véletlenül került sor, mivel az éppen járőröző egység arra lett figyelmes, hogy egy 
nyolc fős társaság a közeli erdőben beszélgetett.42 Mivel furcsának találták a hely-
zetet, igazoltatták a csoportot. Az egyik nő, annyira megijedt a csendőröktől, hogy 
minden kérdezés nélkül bevallotta: illegálisan akartak kivándorolni, de az ember-
csempészek átverték őket. A férfiakból és nőkből álló csapatot ezt követően a 
csendőrök bekísérték a Vinnai őrsre. Jegyzőkönyvi vallomásuk szerint galíciai te-
rületről érkező férfiak azzal kecsegtették őket, hogy az amerikai kontinensen jobb 
életet tudnak majd élni és soha többé nem kell nélkülözniük. Mivel hiszékenyek 
voltak, hittek az idegen férfiaknak és több száz korona előleget fizettek még az út 
előtt. Az utolsó egyeztetés alakalmával, megállapodtak abban, hogy december 20-
án a helyi erdőben találkoznak és együtt mennek gyalog előbb Galíciába, onnan 
pedig tovább. De mivel a csempészek nem jelentek meg a megbeszélt időben és 
helyen, úgy döntöttek, hogy haza indulnak. Azzal azonban nem számoltak, hogy a 
csendőrök éppen arra teljesítenek járőrszolgálatot.43 

 
38 Marosi I.: Firczák Gyula i. m. 2–4. 
39 Uo. 6–9. 
40 KTÁL, 7. Fond, 1. opisz, 1837. ügyirat. 3. 
41 Vinna. Szlovákia, Kassai kerület, Nagymihályi járás, szlovákul: Vinné  
42 KTÁL, 7. Fond, 1. opisz, 1838. ügyirat. 9. 
43 KTÁL, 7. Fond, 1. opisz, 1838. ügyirat. 10. 
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Jól mutatja a csendőrök besúgó hálózatának a működését egy másik, Ung-
darócban történt eset is. Egy informátor értesítette a helyi szerveket arról, hogy 
Markovics Juda és Markovics Máris – az Amerikai Egyesült Államokba legálisan 
kivándorolt házaspár – haza akar térni és embercsempészettel akar a jövőben fog-
lalkozni.44 Az ungdaróci csendőrség a névtelen bejelentés után ellenőrizte, hogy a 
község területén lakott-e ilyen nevű házaspár.45 Rövid vizsgálat után sikerült kide-
ríteni, hogy édesapjuk Markovics László még mindig a község területén élt. A 
rendvédelmi szervek megkezdték a puhatolózást az édesapánál és érdekes informá-
ciókat tudtak meg. Az édesapa elmesélte, hogy pár nappal ezelőtt két ismeretlen 
férfi kereste fiát, Markovics Márist. Arról faggatták, hogy gyermeke mikor érkezik 
haza. A kihallgatást követően a csendőrség letartóztatta azt a két helyi férfit, akik 
felkeresték az idősebb Markovicsot. Az érintett férfiakat az őrsre kisérték és meg-
kezdték a kihallgatásukat. Beismerték, hogy kapcsolatban álltak a házaspárral, 
azonban már több hete nem jelentkeztek. Mivel nem tudták, hogy hogyan lépjenek 
kapcsolatba barátaikkal, úgy döntöttek, hogy felkeresik a községben lakó hozzá-
tartozójukat. Vallomásukból nem derült ki, hogy pontosan milyen kapcsolatban is 
álltak egymással, ezért terhelő bizonyítékok hiányában a csendőrségnek szabadon 
kellett őket engedniük. Egyetlen dolgot tehettek a rendvédelmi szervek az ügy 
megoldása érdekében: a házaspár ellen megyei körözést adtak ki. A személyleírá-
sokat és a fontosabb adatokat szétküldték az összes Ung vármegyében található 
csendőrőrs számára. A körözés azonban eredménytelenül zárult, mivel a megye 
csendőrsége nem bukkant a házaspár nyomára.46 A Vinnában és Ungdarócon tör-
tént esetek rávilágítanak két problémára is az illegális kivándorlással kapcsolatban. 
Először is, hogy az embercsempész bandák aktívan elkezdték kifejteni tevékeny-
ségüket a vármegyében. Sikeresen tudtak több helyi lakost is beszervezni és rábe-
szélni az ország illegális elhagyására. Másodszor a Markovics házaspár esete rá-
mutatott arra, hogy a kivándorolt helyi állampolgárok nem minden esetben 
honvágyból tértek haza. 

Az elvándorlás problémája nem csak Ung vármegye vidéki területeit érin-
tette. Fokozatosan a megye központjának számító Ungváron is megjelent. A bel-
ügyminisztérium felhívást küldött a város polgármestere számára, amelyben fel-
hívta a figyelmet, hogy embercsempész csoportok keresnek fel és toboroznak helyi 
lakosokat. A felhívásról tájékoztatást kapott a város rendőrkapitánya is. Ennek lett 
az eredménye, hogy megkezdődött a városba érkező idegen személyek ellenőrzése, 
igazoltatása.47 A rendőrség eredményesség céljából aktivizálta besúgóhálózatát, 
valamint számítottak a helyi lakosok segítségére is. A rendvédelmi szervek kon-
cepciója keretén belül átnézték a városba érkező lakosok nyilvántartást. Ennek a 

 
44 Uo. 11. 
45 KTÁL, 7. Fond, 1. opisz, 130. ügyirat. 16–18. 
46 KTÁL, 7. Fond, 1. opisz, 130. ügyirat. 19. 
47 KTÁL, 6. Fond, 2. opisz, 285. ügyirat. 76. 
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vizsgálatnak köszönhetően a rendőrség egy érdekes információhoz jutott. Doku-
mentumok alapján 1909-1910 között a várost összesen 496 személy hagyta el, így 
számos lakás és ház maradt üresen. Ezzel egyidejűleg megnövekedett a szomszé-
dos galíciai területekről érkező emberek száma. Egy év leforgása alatt 286 lakás-
bizonylatot állítottak ki, így a kivándorolt lakosság helyett idegen etnikum telepe-
dett le Ungvárban.48 A helyi rendőrség figyelmét felkeltette egy, a városba érkező 
gyanús személy. Rövid megfigyelést követően kiderült, hogy egy illegális kiván-
dorlással foglalkozó, úgynevezett Brazil Társaság tagjai. E társaság tagjai agitációs 
munkát folytattak és igyekeztek meggyőzni a helyieket, hogy induljanak útnak egy 
szebb és gazdagabb világba. Célállomásként két földrajzi régiót neveztek meg: az 
Amerikai Egyesült Államokat és Brazíliát. Hogy ajánlatuk még kecsegtetőbb le-
gyen, ingyen utazást és étkezést biztosítását vállalták. Ennek a csoportnak az egyik 
tagját sikerült elfognia az ungvári rendőrségnek, akit így ki tudtak hallgatni a kapi-
tányságon. A letartóztatott személyt Schütz Jánosnak hívták és azzal bízták meg, 
hogy toborozzon össze a megyéből száz embert, akiket Olaszországba csempész és 
onnan tovább tengeri úton a célállomásra. A kihallgatást és jegyzőkönyv felvételét 
követően a rendőrkapitány jelentést küldött a belügyminisztériumnak, amiben is-
mertette a nyomozati eredményeket.49 Destabilizálás szempontjából veszélyt jelen-
tettek azok a csoportosulások, akik az illegális kivándorlást segítették és szervezték 
meg. Egy ilyen „vállalkozás” elindításához nagy méretű anyagi tőkére és kapcso-
latrendszerre volt szükség. Ezek miatt félő volt, hogy az embercsempész banda 
mögött egy operatív tiszt állt, aki valamelyik ország megbízásából utaztatja az ál-
lampolgárokat, információkat szerez és alkalom adtán beszervezéssel is foglako-
zik.50 

Az illegális kivándorlók elleni harcban fontos volt, hogy a helyi rendvé-
delmi szervek egyesesetekben összehangolják munkájukat. Ez azt jelentette, hogy 
információcserét és közös nyomozást kellett folytatniuk. A kollektív munkának kö-
szönhetően sikerült kinyomozni, hogy Lebovits Luda ungvári lakos, rejtélyes és 
kalandos körülmények között illegálisan elszökött ismeretlen helyre. A helyi gyö-
kerekkel rendelkező nőt a Németországban található Kiel városának rendőrsége 
tartóztatta le. Őrizetbevételének okát az szolgáltatta, hogy olyan politikai nézeteket 
terjesztett, amelyek aláásták az aktuális német kormány tekintélyét és törvényessé-
gét. Hazatoloncolása is kalandos volt, ugyanis Kielből fegyveres kísérettel szállí-
tották Oderberg városába, aztán előbb vonattal Budapestre, majd végül Ungvárra. 
Berevickey István rendőrkapitány miután hivatalosan is átvette a foglyot, ismer-
tette, hogy mire számíthat. Eszerint Lebovits Luda a várost nem hagyhatja el, min-
den hét utolsó napján jelentkeznie kell a kapitányságon, továbbá beosztottjainak 
parancsba adta, hogy a nőt napi szinten figyeljék meg, mivel véleménye szerint 

 
48 Uo. 77–78 
49 KTÁL, 6. Fond, 2. opisz, 285. ügyirat. 80. 
50 Artner Ramóna: Hírszerzés a dualizmuskori Magyar Királyságban. Rendvédelem-történeti Füzetek 
22. (2012) 26. sz. 19. 
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fennáll a szökés veszélye. Azonban Berevickey kapitány egy nagy hibát követett 
el. Egyik nap, Lebovits Luda kihallgatást kért és felmutatott egy levelet, amelyet 
testvérétől kapott. Az üzenet tartalma szerint nővére súlyos betegséggel küzd és 
mielőtt meghalna szeretné, ha Luda meglátogatni őt Marosvásárhely városában. 
Nem tudni miért, de a rendőrkapitány megsajnálta a nőt és kiállított számára egy 
elbocsátó levelet azzal a feltétellel, hogy megérkezését követően azonnal jelent-
kezzen a helyi rendfenntartó szervnél. Utazásával kapcsolatban a 7. csendőr 
szárnyparancsnokságnak ellentmondásos információ voltak, de ezeket a városi 
rendőrség nem vette figyelembe. Arról, hogy a csendőrség kitől szerezte az utazás-
sal kapcsolatos információkat a levéltári források nem adtak választ.51 Miután Le-
bovits Luda több hét elteltével sem adott életjelet megáról, ezért Berevickey István 
puhatolózásba kezdett. Levelet írt marosvásárhelyi kollégájának annak megtuda-
kolására, hogy a nő még ott tartózkodik-e, vagy már elhagyta utazásának célállo-
mását. Erdélyi kollégája a válaszlevélben tájékoztatta arról, hogy Lebovits Luda 
már több, mint egy hete elutazott Kézdivásárhelyre. Az új információ birtokában a 
rendőrkapitány tanácskozásra hívta a 7. csendőrszárnyparancsnokság vezetőjét. A 
megbeszélésen a csendőrség elöljárója ismertette az üggyel kapcsolatos informáci-
óit. Eszerint a szökésben lévő nőnek nem állt szándékában visszautazni Ungvárra. 
Ehelyett titokban kidolgozta azt a tervet, amelynek segítségével illegálisan elhagy-
hatja az országot.52 Az információ cserét követően a rendvédelmi szervek képvise-
lői döntést hoztak arról, hogy az üggyel kapcsolatban nyomozást indítanak a vár-
megyében. Elsődleges céljuk lett felkutatni azokat a személyeket, akik tudták, 
valamint segítették a szökést.53 Törekvéseik azonban nem hozták meg a várt ered-
ményeket. Lebovits Luda egyik, a városban élő rokonától mindössze annyit sikerült 
megtudni, hagy Marosvásárhelyről Kézdivásárhelyre utazott, onnét pedig Buda-
pestre. Arra a kérdésre, hogy mi a célállomás, a hozzá tartozó pontosan kontinenst, 
országot vagy várost nem tudott mondani. Mivel a vizsgálódás iránya zsákutcába 
vezetett, az ügyhöz kapcsolódó minden információt elküldtek a fővárosi kapitány-
ságnak annak reményében, hogy a körözött személy még Budapesten tartózkodik. 
Lebovits Luda ügyén keresztül érzékelhette a két rendvédelmi szerv, hogy a bűnö-
zéssel szemben sokkal hatékonyabban tudnak fellépni, ha munkájukat összehan-
golják. A segítség formája a kívánt cél elérése érdekében lehet információcsere, 
alkalom adtán közös nyomozás, letartóztatások stb.54 

 
A  KORMÁNY VÁLASZA A KIVÁNDORLÁSRA 

A kivándorlás visszaszorítása érdekében a magyar kormányok olyan törvényeket 
hoztak, amelyek lehetőséget adnak a legális elvándorlásra, megakadályozva ezzel 

 
51 KTÁL, 7. Fond, 1. opisz, 110. ügyirat. 7. 
52 Uo. 8. 
53 Uo. 9. 
54 Uo. 10–11. 
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azt, hogy illegálisan emberek tömegei hagyják el az országot. 1903-tól kezdve 
megkezdődött az országban az útlevelek bevezetése. A határátlépés során nem volt 
általánosan kötelező az útiokmányok felmutatása, itt kivételt jelentettek azon 
szomszédos államok, amelyekkel a Monarchia negatív diplomáciai kapcsolatokat 
ápolt. Az okmányok kiállítása a törvényhatósági városokban a rendőrkapitány és a 
bíró hatáskörébe tartozott. Az igénylőknek igazolásokat kellett felmutatni, amivel 
bizonyítani tudták többek között, hogy büntetlen előéletűek, valamint nincs folya-
matban ellenük bűntetőjogi eljárás.55 Ezt követően, egy igénylési lapot töltöttek ki, 
amin legfontosabb személyi adataikat tüntették fel. Az útlevelek kiállítása nem 
minden esetben úgy folyt, ahogyan azt a törvény előírta. Emiatt a belügyminiszter 
1904-ben nyomatékosan felhívta a kiállító szervek figyelmét a precízebb munka-
végzésre. Tudomása szerint előfordult, hogy úgy állították ki az útlevelet egy-egy 
személynek, hogy nem állt rendelkezésére minden igazolás. A határokon való köz-
lekedés 1911-ben szigorításokon ment keresztül. Kijelölték azokat a szakaszokat, 
ahol ellenőrzött keretek között hagyhatták el az állampolgárok az országot. A ki-
vándorlás minden illegális formáját az államhatalom igyekezett meggátolni, de a 
legális úton történi migrációt is korlátok közzé igyekeztek szorítani. Így például, 
akik hadkötelesek voltak, azok számára nem lehetett kiállítani úti okmányokat, 
megtiltották számukra az ország elhagyását.56 A kivándorlásnak rengeteg negatív 
hatása volt, de mindegyik közül kiemelkedett az árván hagyott gyermekek sorsa. 
Előfordult ugyanis, hogy mindkét szülő kivándorolt, gyermeküket pedig sorsára 
hagyták vagy szerencsésebb esetben rokonokra bízták. A probléma megoldása ér-
dekében elfogadták azt a törvényt, amely értelmében azok a szülők, akiknek 15 
évesnél kisebb gyermekük van, nem kaphattak útlevelet, még abban az esetben 
sem, ha hozzátartozókra bízták a gyereket. Az embercsempészek munkájának to-
vábbi nehezítése érdekében a parlament engedélyezte, hogy legálisan működő tár-
saság végezze a kivándorlók utaztatását. Ilyen „fuvaroztató” cég volt a Cunardnak, 
amelyet Angliában alapítottak.57 Ung vármegyében a kivándorlás elsősorban a me-
zőgazdasági szférában volt érezhető. Ugyanis vetési, illetve betakarítási munkála-
tokra nem jelentkezett olyan létszámú ruszin napszámos csoport, amennyi ele-
gendő lett volna. Sok esetben nem tudták időben elvetni a szemes-terményeket, 
késtek az aratási, valamint gyümölcs szedési munkálatokkal. A nagykaposi járás 
szolgabírója levelében elpanaszolta a vármegye főispánjának, hogy nem tudják 
megkezdeni az aratást, mert nincs hozzá elég embere. Továbbá kiemelte, hogy év-
ről évre kevesebb napszámos érkezik hozzá munkát keresve.58 Mindez felveti azt 
a kérdést, hogy: a helyi rendvédelmi szervek eredményesen végezték-e munkájukat 
az illegális kivándorlás megfékezésével kapcsolatban? A csendőrség és a városi 

 
55 Botos János: A Magyar Királyi Belügyminisztérium a dualizmus korszakában. Bp. 1994. 53–54. 
56 Bencsik István: A magyar úti okmányok története 1867–1945. Bp. 2003. 15–26. 
57 Valahol túl, meseországban i. m. 126–152. 
58 KTÁL, 4. Fond, 1. opisz, 127. ügyirat. 5. 
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rendőrség igyekezett feltartóztatni ezt a folyamatot, azonban erre sem emberi sem 
pedig anyagi erőforrásaik nem voltak elegendőek. Egyetlen megoldás lehet volna, 
ha egy radikális gazdasági-társadalmi változás történik az országban, amely azon-
ban nem következett be.  

 
ÖSSZEGZÉS  

A 19–20. században Európa területéről megindult egy erőteljes elvándorlási/kiván-
dorlási hullám, ami legnagyobb mértékben Oroszországot, Olaszországot és az 
Osztrák–Magyar Monarchiát érintette. A kivándorlást ezekben az országokban tár-
sadalmi és gazdasági problémák idézték elő. A jobb élet reményében férfiak, nők 
és olykor egész családok döntöttek úgy, hogy mindenüket hátrahagyva szerencsét 
próbálnak az „új világban” első sorban az Amerikai Egyesült Államokban. A Ma-
gyar Királyságot is érinttette az elvándorlás problémája. Statisztikai adatok szerint 
az ország északi, észak-keleti részén élő szlovákok és ruszinok hagyták el az állam 
területét a legnagyobb számban. Az 1881. évi XXXVIII. t. c. alapján az elvándorlás 
két féle képen történhetett: legálisan és illegálisan. Ung vármegyében, elsősorban 
a ruszinság körében öltött egyre nagyobb mértéket az illegális kivándorlás. Annak 
érdekében, hogy valamilyen szinten feltartóztassák a tömeges kivándorlást, a helyi 
rendvédelmi szerveket – a Magyar Királyi Csendőrség itteni egységeit és az ung-
vári városi rendőséget – vetették be. A két testület alapfeladatai elvégzése mellé 
plusz feladatként kapták, hogy lépjenek fel a kivándorlással foglalkozó csoportok 
és személyek ellen. A megyében működő rendfenntartó szerveknek azonban nem 
állt rendelkezésükre olyan személyi állomány, amely lehetővé tette volna a megbí-
zás megfelelő elvégzését. Ezt bizonyítja a verbóci és a csapi csendőrparancsnokok 
azon kérése, hogy a helyi őrsök személyi állományának számát emeljék meg. Ilyen 
probléma merült fel Ungváron is, ahol a városban szolgálatot teljesítő rendőrökre 
egyenként 1300 lakos jutott. Azonban a nehézségek ellenére mégis sikerült a 
csendőrségnek és a városi rendőrségnek eredményeket elérni. A vinnai csendőrség 
egy több főből álló illegális kivándorló csoportot tartóztatott le, valamint nyomozó 
munkájuknak köszönhetően kiderült az is, hogy a Markovics házaspár, amerikai 
hazatérésük után, embercsempészettel szeretett volna foglalkozni.  

Ezzel párhuzamosan az ungvári rendőrség sikeresen leplezte le az úgyneve-
zett Brazil Társaságot, akik a városban szerettek volna illegális kivándorlásra buz-
dító agitációs munkát végezni. Ezek a felsorolt esetek fontos háttérinformációval 
bírnak. A rendvédelmi szervek számára is bebizonyosodott, hogy a vármegyében 
jelen van a törvénytelen kivándorlás és a bűnbandák már fokozatosan elkezdték 
kialakítani csempészhálózatukat. A rendfenntartó egységeknek számolniuk kellett 
azzal, hogy nem csak a Monarchia állampolgárai, hanem külföldről érkező ügynö-
kök is fokozatosan aktivizálják tevékenységüket a vármegyében. Ezt jól példázza 
a Brazil Társaság, aminek központja Olaszország volt. Előfordult, hogy a kivándo-
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rolt nők és férfiak úgy döntöttek, hogy hazatérnek. Természetesen nem mindegyi-
kük puszta honvágyból, ahogyan a fentebb említett Markovics házaspár sem. Ezek 
az esetek is rámutatnak arra, hogy a bűnözők módszereinek tárháza széles skálán 
mozogott.  

Ami negatívumként mondható el a két rendvédelmi szervezet munkájukról, 
hogy feltehetően nem vagy nem sűrűn fordult elő olyan eset vagy feladat, amikor 
összedolgoztak volna, ugyanis ilyen eseteket, vagy legalább ilyen esetekre való 
utalásokat a levéltári iratok nem tartalmaznak. A közös munka hiányát jól bemu-
tatja Lebovics Luda esete is. A csendőrség hiába tájékoztatta Berevickey István 
rendőrkapitányt, ő nem vette figyelembe a kapott információkat. Ennek lett az ered-
ménye, hogy egy veszélyes politikai aggitátor eltűnt a rendvédelmi szervek szeme 
elől és vélhetően az országot is illegális úton hagyta el. Az általam vizsgált idő-
szakra vonatkozóan nem találtam olyan forrást, amely kitért volna arra, hogy a 
csendőrség és a rendőrség fellépései visszaszorították-e az elvándorlás hullámát a 
vármegyében. A leírt esetekből az derül ki, hogy az illegális kivándorlás jelen volt 
és problémákat idézett elő Ung vármegyében.  
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1.térkép 
Ung vármegye közigazgatási térképe 

(Hungaricana térképek. https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/1652/ letöltve: 
2020.02.12.) 
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2.térkép 
Ung vármegye járási csendőrparancsnokságai 1885-1914 között 

(Saját készítésű térkép) 
 
 

Szolgálati idő Kapitány Helyettes 

18901892 Fazekas Ferenc Handova Antal 
1893 – Lehoczky Béla 
1894 Fazekas Ferenc – 

18951911 Berevickey István Markovszkey Sándor 
 

1.táblázat 
Az ungvári rendőrkapitányok és helyettesek listája 

(Levéltári dokumentumok felhasználásával készített saját táblázat.) 
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2.táblázat 

Az ungvári rendőrőrs tiszti állománya 1913-ban 
(KTÁL, 6. Fond, 1. opisz, 1. ügyirat. 1. alapján készített saját táblázat) 

 
ABSTRACT 

Varga, Róbert: Illegal emigration in Ung County at the turn of the 19–20th centu-
ries 

 
The most substantial topic to deal with today is migration, and their negative ef-
fects. This can be considered the biggest issue nowadays. An issue that affects all 
developing countries in the 21st century and it is indeed an old problem. One of the 
reasons for emigration was that some people were living in bad financial situation 
and the number of poor people were high at that time. Whichever era/century we 
examine, the head of the family’s primary concern was to take care of his wife and 
children. Because of hopelessness and poverty, people have embarked on bolder 
adventures, for stories have been told that wealthy countries lie beyond the ocean. 
The illegal emigration was also a problem in Ung county. The cause of this emi-
gration was poverty and the business opportunity of it was soon recognized by 
criminal organizations. In order to stop illegal migration, countries established 
agencies. There were two law enforcement organizations: The Royal Gendarmerie 

Név 
Beosztás 

Szolgálati 
évek 

Végzettség 
Hivatali 
munka 

Berevickey 
István 

rendőrkapi-
tány 

17 Középiskola Hivatalvezető 

Markovszkey 
Sándor 

rendőrkapi-
tány helyettes 

16 Képezdei elő-
készítő 

Bizottsági és 
közrendészeti 
ügyek 

Csás László Fő fogalmazó 3 II. éves jog-
hallgató 

Toloncügyek 

Horváth János Rendőrtiszt 8 II. éves jog-
hallgató 

Katonai 
ügyek 

Orosz István II. osztályú 
fogalmazó 

3 II. éves jog-
hallgató 

Katonai 
ügyek 

Landa Károly – 3 Elemi iskola Nyomozások 
Jankovics 
Ákos 

Fogalmazó 
gyakornok 

1 Elemi népi is-
kola 

Szolgálati-
napló írása 

Dancs Ferenc Szakaszve-
zető 

22 Végzett jo-
gász 

Bűnügyi tár-
gyalások ve-
zetője 

Kovács János Rendőrtiszt 22 Népiskola Rendőrségi 
végrehajtó 

Gönczi János Rendőrtiszt 11 Népiskola Rendőrségi 
végrehajtó 

Rácz Kálmán Rendőrtiszt 6 Népiskola Rendőrségi 
végrehajtó 
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and the Uzhorod city police. The task of the gendarmerie was to take actions against 
human smuggling in the country, while their colleagues had to contend with mi-
gration in the city of Uzhorod.  
 
Keywords: Hungarian Royal Gendarmerie, Transcarpathia, migration, social pro-
cesses, passport, smuggling. 
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VAS JÁNOS 

A VIDEOJÁTÉKOK ÉS A TÖRTÉNELEMOKTATÁS 

KERESZTMETSZETE – EGY SPECIÁLKOLLÉGIUM 

TAPASZTALATAI 

BEVEZETÉS  

Talán sohasem volt még ennyire fontos az innováció alkalmazása, valamint a meg-
újulás keresése. A megújulás ráadásul nem csak a technológiai fronton, vagy akár 
a mindennapok eszközhasználatában rendkívül szükségszerű, hanem az oktatásban 
is. Nem csak újszerű módszerek alkalmazására, vagy pedig nyitott gondolkodásra 
kell jelen esetben gondolni, hanem újfajta szakmódszertani technikák bevezetésére, 
vagy pedig alternatív pedagógiai módszerek alkalmazására, hiszen nem csak a vi-
lág változik az oktatástechnológia mögött, hanem maga a diákok szocializációja, 
érdeklődési köre is. A fentebb említett eszközök bevezetésének szükségességét pe-
dig kutatások is bizonyítják. Elég csak a Közoktatás Indikátorrendszere 20171 cí-
met viselő kiadványra gondolni, de szintén lesújtó eredményeket közölnek a PISA 
kutatások2, vagy az OECD eredmények3 ami miatt a mai magyarországi pedagó-
gusoknak folyamatosan azon kell gondolkodniuk, hogy hol lehetne változtatni a 
rendszeren. 

Az egyre romló mutatók értelmezésére és legfőképpen javítására szeren-
csére már nem csak külföldi példákból lehet táplálkozni,4 hanem egyre több ma-
gyar pedagógus is felismeri az élményalapú, digitális pedagógiában rejlő lehetősé-
geket.5 De úgy gondolom, ennél is jobban be lehet vonni azokat a termékeket az 
oktatásba, amelyeket a diákok nap, mint nap használnak. Ezek pedig az új média 
eszközei, legfőképpen pedig a videojátékok, amelyek immerziójuknak hála a jövő 
egyik rejtett didaktikai erőforrása lehet. A videojátékok térhódítására a mindenna-
pok területén már számtalan statisztikai adat található, kezdve a 2000-es évektől,6 

 
1 A Közoktatás Indikátorrendszere 2017. Szerk. Varga Júlia. Bp. 2017. 
2 Ostorics László et al.: PISA 2015 Összefoglaló jelentés. Bp. 2015. 
3 OECD. Education at a Glance 2017: OECD Indicators. Paris. 2017. 
4 Mark Prensky: Don’t Bother Me, Mom, I'm Learning! How Computer and Video Games Are Preparing 
Your Kids for 21st Century Success and How You Can Help. Minnesota 2006.; James P. Gee: Situated 
Language and Learning: A Critique of Traditional Schooling. New York 2012.; Imitaz Hassan Taj et 
al.: Effect of Technology Enhanced Language Learning on Vocabulary Acquisition of EFL Learners. 
International Journal of Applied Linguistics & English Literature. 6. (2017) No. 3. 262–272. 
5 Fegyverneki Gergő: IKT-s ötlettár. Bp. 2016.; Aknai Dóra – Fegyverneki Gergő: A mobiltanulás 
ábécéje pedagógusoknak. Bp. 2017.; Prievara Tibor: A 21. századi tanár. Bp. 2015.; Prievara Tibor: A 
21. századi iskola. Bp. 2018. 
6 Kurt Squire: Video Games in Education. Int. J. Intell. Games & Simulation. 2. (2004) No. 1. 49–62. 
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de egy 2015-ös felmérés szerint minden öt amerikai háztartásból már négy rendel-
kezik olyan eszközzel, ami alkalmas videojátékok futtatására.7 Ez a szám Magyar-
országon szintén viszonylag magas, a Fromann Richárd vezette JátékosLÉT kuta-
tócsoport 2016-os felmérésében, amely 15.362 fős mintaszámmal dolgozott, az 
adatokból jól kiolvasható, hogy a megkérdezettek 80,5%-a egy héten többször ját-
szik videojátékokkal.8 Természetesen ilyenkor mindig meg kell jegyezni, hogy a 
mobiljátékokat ugyancsak videojátékoknak nevezzük, de oktatás szempontjából 
akár egy mobiljáték is tartalmazhat potenciált magában, sőt, elterjedtségüknek hála 
pedig akár a legszélesebb körben felhasználható platform is lehet. 

Felvetődhet a kérdés, hogy ha mind az országon kívül, mind Magyarorszá-
gon ennyien használnak videojátékokat, akkor eddig miért nem próbálták azt az 
oktatásba bevonni? A válasz, hogy szerencsére már voltak erre kísérleti jellegű ku-
tatások, mind a közoktatásban, azon belül is főleg a nyelvoktatásban,9 de már az 

egyetemen is előszeretettel használtak videojátékokat oktatási céllal.10 Magyaror-
szágon oktatásban történő felhasználásra eddig a jelen sorok szerzője által megal-
kotott ténytörténelmi alapokon nyugvó elméleti kategóriák11 állnak rendelkezésre. 
Jelen tanulmány pedig a fentebb említett elméleti kategóriarendszer gyakorlati 
megvalósításra törekvő eredményeit mutatná be. 

Az első rész összefoglalja röviden a kutatási kontextus előzményeit, az elő-
zetes kérdéseket és a kutatási motivációt, majd pedig röviden rátér az eddig elért 
eredmények ismertetésére. Az elméleti háttér bevezetését a már említett kategóriák 
nagyon gyors áttekintése adná, hogy kontextusba helyezhetőek legyenek az eddigi 
kutatás eredményei, valamint a gyakorlati megvalósítás alapjai. Ezt követően a 
gyakorlati alkalmazás előtt adódó problémákat elemezném, valamint, hogy milyen 
koncepcióban valósult meg az egyetemi speciálkollégium, s mely nagyobb kutatási 

 
7 Essential Facts http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf – 
letöltve: 2019.03.25. 
8 Fromann Richárd: Játékoslét 2016 kérdőív eredmények 1. rész – demográfiai adatok. http://jatekos-
let.hu/letoltes/2017/jatekoslet_kerdoiv_2017_1_demografiai_adatok.pdf – letöltve: 2019.03.25. 
9 Jim Ranalli: Learning English with The Sims: Exploiting Authentic Computer Simulation Games for 
L2 Learning. Computer Assisted Language Learning 21. (2008) No. 5. 441–455.; Maryam Rohani – 
Behzad Pourgharibp: The Effect of Games on Learning Vocabulary. International Research Journal of 
Applied and Basic Sciences. (2013) No. 11. 3740–3743.  
10 Laura Radetich – Eduardo Jakbuwociz: Using Video Games for Teaching History, Experiences and 
Challenges. Athens Journal of History. (2005) No. 1. 9–22.; A. Martin Wainwright: Teaching Historical 
Theory through Video. The History Teacher 47. (2004) No. 4. 579–612.   
11 Vas János: A videojátékok kategorizálása oktatásban felhasználható szerepük alapján. In: „A mi ten-
denciáink…” (Szakkollégiumi tanulmányok, 5). Szerk. Makláry Virág et al. Debrecen 2017. 85–97.; 
Vas János: A videojátékok négy kategóriája a történelemtanár szemével. In: HERA Évkönyvek 2017 – 
Innováció, Kutatás, Pedagógusok. Szerk. Endrődy–Nagy Orsolya – Fehérvári Anikó. Bp. 2018. 491–
503. 
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terv részének egyik fázisa volt az egyetemen történő integráció. A tanulmány ge-
rincét ezt követően magának a kurzus tartalmának az elemzése adná, bemutatva 
annak sillabuszát, a hallgatók létszámát, külön kitérve a kurzuson a négy kategóriát 
érintő kérdőívek elemzésére és annak eredményeire.  

 
KUTATÁSI KONTEXTUS ,  EDDIGI KUTATÁS MEGVALÓSULÁSA  

A kutatás 2016 márciusában kezdődött, azzal a hipotézissel, hogy a szórakoztató 
média megannyi eleme, köztük a filmek, képregények, s legfőképpen a videojáté-
kok felhasználhatóak lehetnének az oktatásban. A hipotézisek, s a motiváció leg-
főképpen abból fakadt, hogy játékosként számtalan dolgot tanultam annak idején a 
videojátékok segítségével: köztük angol szókincsfejlődést, történelemelméleti- és 
ténytörténelmi ismereteket, valamint irodalmi és egyéb kulturális-filozófiai isme-
retekkel is gazdagodtam az évek során. A kutatási hipotézis másik része, hogy meg-
felelő irányítással, s odafigyeléssel, a videojáték felhasználók, ha csak kicsit tuda-
tosabban figyelnek arra, hogy milyen narratívával rendelkezik az általuk használt 
játék, akár megfelelő eszközökként használhatják arra, hogy történelmet tanulhas-
sanak a különböző történelmi játékokból. 

A kutatás első szakaszában a szakirodalmi háttér feltérképezése volt a leg-
fontosabb feladat, a munkákra alapozva próbáltam megtalálni azt a metszetet, ahol 
a videojátékokat leginkább lehetne a magyar oktatási rendszerben is kamatoztatni, 
elsősorban történelemdidaktikai szempontból. Alapvető feltétel volt egy olyan 
módszertan alkalmazása, amelyben a videojátékok bár nem integrált elemei a tan-
órának, de azért figyelemfelkeltő eszközként, vagy esetleg egy-egy rendhagyó óra 
keretében egy alternatívát nyújthatna a diákok számára, hogy ne csak a megszokott 
frontális, vagy csoportmunka formájában történjen a tananyag feldolgozása. A fel-
térképezett szakirodalom között volt egy 2014-es tanulmány A. Martin Wainwright 
tollából12, amelyben egy 2011-es szemináriumot elemzett, ahol a diákok történetel-
méleteket tanultak videojátékok segítségével. A szeminárium felépítése tökéletes 
kiindulópontként szolgált a kutatás számára.13 

Wainwright éppen ezért volt képes arra, hogy a felhasznált történetelméleti 
hipotéziseket kipróbáltassa a játékosokkal egy gyakorlati szcenárió kapcsán is, 
amelyben a Civilization IV14 mintegy gyakorlati mankóként szolgált ahhoz, hogy 

 
12 Wainwright, A. M.: Teaching Historical Theory i. m. 
13 A kurzus elemzése már több ízben is kiértékelésre került, lásd: Vas János: Elméleti kérdések a 
videójátékok felhasználásáról a történelem oktatásában, valamint a külföldi szemináriumokon történő 
alkalmazásának kritikai vizsgálata. In: XIII. PhD Konferencia előadásai (Budapest, 2016. október 10). 
Szerk. Koncz István – Szova Ilona. Bp. 2016. 161–171. 
14 A játék játékmechanikai működéséről, és történelemoktatásban felhasználható lehetőségeiről már ké-
szült korábban értekezés lásd: Kurt Squire: Replaying History: Learning World History through Playing 
Civilization III. Bloomington 2014.; John Pagnotti – William B. III. Russel: Using Civilization IV to 
Engage Students in World History Content. The Social Studies. 103. (2012) No. 1. 39–48.; Greg Koebel: 
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a diákok megértsék a tananyagot. A tanórán viszont sosem játszottak, ezt otthon 
kellett véghez vinniük a diákoknak. Ez a fajta ténytörténelmi orientáció adta az 
alapját annak, a négy kategória elkészüljön, melynek segítségével ténytörténelmi 
felhasználást tekintve lehet besorolni a videojátékokat, mely már a történelemdi-
daktikai hátteret sem nélkülözi. 

 
A  VIDEOJÁTÉKOK NÉGY KATEGÓRIÁJA A TÖRTÉNELEMTANÁR SZEMÉVEL 

Jelen kutatás, valamint a speciálkollégium ebből a szempontból még az interdisz-
ciplináris témaválasztáson belül is egy kisebb metszetet ölel fel, hiszen nemcsak 
elméleti síkon próbálja a történelmi videojátékokban fellelhető különböző kutatási- 
és forrásfelhasználási lehetőségeket megtalálni, hanem történelemdidaktikai mód-
szerekkel próbálna egy jövőbeli gyakorlati módszertant kidolgozni. A téma a nem-
zetközi szakirodalomban egyre nagyobb lehetőségeket kap, elég csak a game stu-
dies-on belül önálló aldiszciplínává váló historical game studies-ra gondolni.15 
Most röviden csak bemutatásra kerül a négy kategória, ezek megvalósíthatóságára 
és reflexiójára vonatkozó adatok a tanulmány későbbi részében találhatók.  

Az első, a komplex folyamatokat bemutató alkotások címet kapta, ami ha-
sonló alapokon nyugszik, mint Wainwright szemináriuma. A kategória ténytörté-
nelem tanítására viszonylag alacsony hatásfokkal rendelkezik, hisz a programok 
célja alapvetően egy birodalom irányítása, amelyekben a játékosok interaktivitása 
és játékkultúrája miatt a valós határok kirajzolódására szinte semmiféle lehetőség 
nincs. A különböző gazdasági-kereskedelmi-földrajzi kapcsolatok lefestésére, va-
lamint a birodalmak, vagy városok működésében játszott szerepe miatt viszont 
mégis ezt a kategóriát tartottam fontosnak elsőnek megnevezni, hála annak az óri-
ási oktatási potenciálnak, amelyet az interakció eredményez. 

Az úgynevezett grand strategy programok a játékok komplexitása után kap-
ták nevüket, s lényegük, hogy általában nagyobb kiterjedésű területeken, így pél-
dául akár az egész világon vagy kontinenseken játszódnak, ahol a játékosoknak 
különböző civilizációkat kell irányítaniuk és megadott aspektusok szerint győze-
lemre vezetniük. Ezek az aspektusok természetesen változhatnak a játék alapkon-
cepciója szerint. Mert szinte mindegyik játéknak van egy alapkoncepciója, amelyre 
felépítik az adott programot, s aminek „köszönhetően”, szinte minden játéknak lesz 
olyan limitációja, mely miatt nem kap a felhasználó teljes élményt. Ezt a jelenséget 
Ian Bogost „kevésbé komplex rendszernek” nevezte16, melyben Bogost szerint, 
csak úgy érhető el egy reprezentáció sikere, hogy ha az alapvetően komplex rend-
szerből kiragadunk egy aspektust – amely a fejlesztők szemszögéből szubjektív –, 

 
Simulating the Ages of Man: Periodization in Civilization V and Europa Universalis IV. Loading… 
The Journal of the Canadian Game Studies Association. 10. (2017) No. 17. 60–76. 
15Adam Chapman et al.: Introduction: What Is Historical Game Studies? Rethinking History 21. (2017) 
No. 2. 358–371. 
16 Ian Bogost: Unit Operations: An Approach to Video Game Criticism. London 2008. 98.  
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s arra az aspektusra húzzuk rá az adott programot. Ezáltal, bár kapunk egy „kevésbé 
komplex rendszert”, de ebben a rendszerben az a kiragadott rész tökéletesen mű-
ködik, játékmeneti szempontból is. Ilyen játékok például az Europa Universalis-
sorozat, a Civilization-sorozat. 

A következő kategória bár ténytörténelmi felhasználást tekintve több po-
tenciált rejt magában, de még mindig inkább csak részeiben használható, ha tör-
ténelemoktatásról van szó. Mint ahogyan a címe is mutatja, szórakoztató alkotások 
történelmi háttérrel, tehát itt leginkább olyan programokról van szó, amelyeknek 
célja a szórakoztatás, anélkül, hogy bármi plusz mondanivalót szeretne átnyújtani 
a felhasználójának. A leginkább a hollywoodi blockbusterekhez hasonlítanak ezek 
a produkciók, ugyanis leginkább a grafika, a látvány a domináns a játékokban, míg 
a narratíva a háttérbe szorul. A történelmi háttér is leginkább azért hangsúlyos, mert 
azzal már egy adott kontextusban helyezhetik el az alapvetően opcionális történe-
tet, anélkül, hogy az íróknak kellene egy teljesen újat alkotniuk. A cél itt tehát egy 
fiktív történet elhelyezése egy valószerűnek tűnő világban, amelyben azért sokszor 
felsejlenek olyan dátumok, nevek, események, fegyverek, amelyek a valóságban is 
léteztek a könnyebb beleélés miatt. A kategória legfőbb játékai például a különböző 
valós háborúkon alapuló lövöldözős programok, mint a Call of Duty-sorozat, Bat-
tlefield-sorozat, valamint a különböző valós idejű stratégiai játékok (RTS), mint az 
Age of Empires, vagy a Codename Panzers. 

A ténytörténelemmel foglalkozó alkotásokban viszont vannak olyan pro-
gramok, amelyek viszont valóban megpróbálnak tanító jelleget ölteni, s tényleg 
ténytörténelmi ismereteket átadni. Természetesen, ezekben a művekben is 
leginkább egy fiktív történet elmesélése a cél, de a fő különbség a két kategória 
között, hogy itt egy történelmileg a lehető legaprólékosabban megalkotott, 
valóságos közegben akarnak elmesélni egy olyan fiktív történetet, amely csak 
addig a pontig kitaláció, ameddig az a sztorihoz szükséges. Ezekben a játékokban 
a készítők szinte mindent úgy szerettek volna újraalkotni, ahogyan az történelmileg 
hiteles volt, főleg azért, hogy hihetővé és autentikussá tegyék a játékot. A kategória 
legfontosabb programja az Assassin’s Creed-széria17, de ide sorolható még a King-
dom Come – Deliverance című produktum is.  

Az utolsó kategória, a marginálisan történelemmel foglalkozó alkotások egy 
meglehetősen speciális kategória, amelyben a ténytörténelem oktatására szinte 
semmiféle lehetőség nincs, ettől függetlenül szükségesnek tartottam a kategória 

 
17 A játékot kiadó Ubisoft saját maga is rájött, hogy a történelemoktatást számítógépekkel preferáló 
tanárok, kutatók, diákok körében mekkora lehetőséget rejt a 2015-ös reboot, az Originsben megtalálható 
Egyiptom kiterjesztett területe. A kollokvium alatt jelent meg a legújabb, Discovery Tour névre hallgató 
oktatási segédprogram, amelyben a játékos küldetések, történet, valamint harcok nélkül, mondhatni 
tisztán oktatási céllal járhatják be Egyiptomot, amelyben különböző információkat kap a diák az ókori 
sörfőzésről, a mumifikálás folyamatáról, Egyiptom gazdaságáról, valamint a görög–egyiptomi 
kapcsolatokról Cézár idejében. A Discovery Tour-ral még nem sikerült próbát tennem, ez a későbbi 
kurzusok során viszont számomra is plusz lehetőségeket tartogat majd. 
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létrehozását. Itt az olyan, alapvetően teljesen fiktív játékok szerepelnek, ame-
lyeknek nem is célja a történelem ismeretének átadása, de olyan dolgok építették 
fel a játékok világát, amelyek a történelem rokontudományaihoz kapcsolhatók, 
legyen szó akár filozófiai irányzatokról, művészettörténeti aspektusokról, irodalmi 
irányzatokról, vagy pedig akár csak különböző ideológiák fiktív ábrázolásáról. A 
kategória alkotásai között előfordulnak alternatív történelmi játékok (Bioshock, 
Wolfenstein, Order 1886), fantasy alkotások (The Elder Scrolls – Skyrim), de 
előfordulnak akár akció programok is, amelyek misztikus eseményekkel foglalkoz-
nak (Tomb Raider) széria.  

 
A  GYAKORLATI KUTATÁST HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZŐK ,  MÓDSZERTANI 

PROBLÉMÁK  

A négy kategória megalkotását követően szerettem volna a gyakorlatban is 
elkezdeni az integráció lehetőségeinek vizsgálatát, valamint a különböző le-
hetőségek kipróbálását, de több akadályba is ütköztem ez idő alatt. A módszertani 
problémákról, valamint a kutatás gyakorlati problémáival a terjedelmi korlátok mi-
att nem tudok jelenleg foglalkozni, azt azonban mindenképp érdemes megjegyezni, 
hogy a videojátékokkal való tudományos foglalkozás, főleg az oktatás területén 
mindenképpen olyan szaktudást igényel, amelynek a felkészítését érdemes a ta-
nárképzésben résztvevő hallgatóknak már az egyetemen elkezdeniük, hogy le-
galább a szakirodalmi tudás birtokában legyenek a későbbi lehetőségeiknek. 
Amiről most szeretnék viszont röviden értekezni, az a tanárképzést érintő prob-
lémák.  

Egyik fő probléma az, hogy az osztatlan tanárképzés jelenlegi képzésébe 
beépített kötelező gyakorlatok alkalmatlanok arra, hogy a tanárjelöltek kísérletezni 
tudjanak a diákokkal. Az osztatlan tanárképzés – valamint a korábbi Bologna-rend-
szerű képzés –, iskolai összefüggő tanítási gyakorlatai alapvetően két dologban 
nyújtanak kiváló lehetőséget: hogy a diák kipróbálhassa magát először rövidebb, 
majd pedig hosszabb szerepben, hogy milyen maga a tanítás. Ám sajnos, a 
kipróbálást úgy kell értelmezni, mint egy videojáték esetében a demókat: látszólag 
minden játékmeneti eszköztár a tanárjelölt kezében van, csak sajnos nem élhet vele, 
zárolva vannak. Ez főleg az egy éves gyakorlat során igaz, mikor is több hátráltató 
tényező is van a tanárjelölt számára: az egy éves gyakorlat nem az ő várható 
munkahelye, mindössze egy évet lesz a gyerekekkel, a vezetőtanárai pedig felelős-
séggel tartoznak értük, akik számára a cél továbbra is az, hogy a gyakorló tanár 
alatt lévő gyermekek le tudjanak érettségizni a jövőben. Nem beszélve arról, hogy 
a gyakorló tanár még nem diplomás pedagógus, számára a legfőbb cél még mindig 
az, hogy megszerezze a diplomáját, főleg azután, hogy eljutott a gyakorlatig öt év 
alatt. Számára a külső-belső motiváció még mindig inkább az, hogy a céljait 
megvalósítsa, mintsem a tanítás mindennapi öröme. 
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Annyit viszont mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a kutatásom 
gyakorlati módszerekkel történő megvalósítására eddig nem volt lehetőségem, ré-
szben a szakmódszertani megkötöttség, részben a gyermekek iránti felelősségtudat 
miatt, másrészt pedig, a gyakorlatok nem elegendők arra, hogy egy szélesebb kon-
textusban vizsgálhassa a tanárjelölt a diákok tananyagát, s annak felépítését, hiszen 
általában 2–3 hónapot, maximum egy évet tölt az adott oktatási intézményben. Itt 
szeretném külön hangsúlyozni, hogy a probléma nem abból fakad, hogy vezetőta-
nárok szakmódszertani szempontból megkötnék a tanárjelölt útját, hiszen a 
szakemberek a lehető legtöbbet megtesznek azért, hogy a gyakorlótanárok a ren-
delkezésre álló idejüket hasznosan töltsék, valóban gyakoroljanak. Kellő tapaszta-
lat híján pedig sokszor még a fegyelmezés, a diákok motiválása, a tanár-diák kom-
munikáció, valamint az értékelés is gondot tud okozni egy gyakorló tanár számára, 
nem beszélve a napról-napra történő felkészülésről, ahova valóban nehéz lenne 
beépíteni egy komplett digitális tananyagfejlesztést.  

Éppen ezért, az elméleti kategóriáim gyakorlati jellegű, tényszerű, empiri-
kus adatokkal szolgáló gyakorlati típusú kutatása még a jövőben viszonylag 
távolabb van, de többféle koncepció mentén gondoltam a téma kidolgozásának 
folytatását. A már említett egyetemi közeg mindenképpen egy szükséges tényező 
ahhoz, hogy a diákok megismerjék a legújabb, külföldön is gyerekcipőben járó, de 
óriási potenciált magában rejlő szakmódszertani lehetőségeket, de a középiskoláso-
kat is sikerrel lehet bevonni a projekt sikerességébe. A középiskolás diákok játék-
kultúrájának megismerése talán ugyanolyan fontos a gyakorlati felhasználás előtt, 
mint a szakmódszertani felkészültség. Nagyon fontos ugyanis az, hogy a diákok 
mennyit játszanak és mivel? A történelemtanításba én leginkább a narratívával ren-
delkező videojátékokra gondoltam, de lehetséges, hogy a diákok legtöbbet inkább 
e-sportra épülő, kompetitív játékokkal játszanak, de az is lehet, hogy legtöbbjük 
megmarad az egyszerű mobilos játékoknál, mint a Candy Crush. Ez pedig szintén 
probléma, hiszen hiába mond a tanár példákat, hogy az adott játékból mit tud 
tanulni a diák az adott tananyagnál, ha éppenséggel olyan hatást ér el vele, mintha 
bármilyen szépirodalmi művet sorolna fel.  

Hasonló gondolatok mentén történt próbálkozás a kutatás további aspektu-
sainak kidolgozásához, mikor témavezetőm segítségével lehetőséget kaptam arra, 
hogy egyetemi speciálkollégiumot tarthassak a témámról a közreműködésével, 
amely az egyetemen történő szakmódszertani tudásfejlesztést próbálta szélesíteni 
a fentebb is felsorolt előnyök mentén. A kurzus speciálkollégium formájában 
valósult meg 82 fővel, s a „A történelemoktatás lehetőségei a szórakoztató média 
eszközeivel” címmel került meghirdetésre a 2017/2018-as tanév második félévében 
a BTTR30285BA tárgykód alatt keddenként 18 órától a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézetének engedélyével és intézeti ke-
retein belül másfél órás intervallumban két kreditpontért. A továbbiakban a kurzus 
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felépítéséről, tartalmáról, követelményrendszeréről lesz szó, majd pedig a kurzu-
son történő adatfelvételek eredményeiről számolok be, legfőképpen a négy kategó-
riát érintő eredményekre kitérve a terjedelmi korlátok miatt. 

 
A  KURZUS TARTALMA,  KÖVETELMÉNYRENDSZERE,  MÓDSZERTANI KIHÍVÁSAI 

Fontos megjegyezni, hogy a kurzus pilotként funkcionált, ami számtalan kérdőjelet 
tartogatott, nem beszélve a szakmai kihívásokról. Mivel az elméleti kutatás gya-
korlati aspektusokkal történő kidolgozására még nem volt lehetőség, így inkább az 
információk átadására, az új ismeretek szerzésére helyeztem a hangsúlyt, amelyben 
témavezetőm is egyetértett. A kurzus így alapvetően egy teljesen átlagos 
előadásként működött, amelyben a frontális módszerek domináltak, kiegészítve 
azokat interaktív mini kérdőívekkel, ami a Mentimeter nevű internetes alkalmazás 
segítségével történt, valamint számtalan videóval, amely a szemléltetést segítette 
azok számára is, akik semmivel sem játszottak.  

Az első három óra teljes egészében az elméleti alapok bevezetésére szolgált, 
amelyben minden fontos fogalommal megpróbáltam a diákokat szembesíteni, 
főként azért, hogy ők maguk is lássák, a videojátékok kutatása nem csak valamiféle 
megmosolyogtató hobbi, hanem ha komolyan akarja valaki venni, akkor igenis ko-
moly szaktudásra kell szert tennie. Ezt követően pedig a négy kategória kapott egy-
egy külön órát, ahol utólag visszagondolva lehetett volna kicsit szakítani a frontális 
módszerekkel, de pilot kurzusként, s kezdő oktatóként még nem voltam a kellő 
tapasztalat birtokában. A kategóriák pedig, mint az saját fogalmi rendszerem, így 
természetesen én ismertem legjobban, hogy mit is szeretnék bemutatni benne. 
Tény, hogy itt számomra is akadtak olyan programok, amelyekkel keveset 
játszottam annak idején, itt például hagyhattam volna egy szakértőt is a közönség 
soraiból bemutatni magát a programokat – mint például az Europa Universalis IV 
–, ahelyett, hogy videók formájában történtek a játékok prezentálása. 

Kezdetben a kurzus követelményrendszerének felépítésében egy beadandó 
dolgozat terve is beépítésre került, felhasználva Wainwright-módszerét is: köztük, 
hogy egy adott videojátékból játéknaplót készítsenek a hallgatók – valamilyen 
olyan program, ami könnyen futtatható, mindenki számára elérhető, s nem is 
nagyon időigényes, például valamilyen számítógépes böngészőben futtatható, vagy 
szociális médiafelületen, mint a Facebook, vagy a Google Chrome, de szóba került 
még valamilyen mobil applikáció is. A dolgozat második fele pedig alapvetően azt 
a célt szolgálta volna, hogy ők maguk képzeljék el, hogy ha oktató tanárok len-
nének, hogyan használnák a videojátékokat – vagy más szórakoztatóipari terméke-
ket –, a történelem oktatásába, vagy akár a saját szakterületüknek megfelelően. 
Végül a követelmények ezen részét elvetettük, mivel a hallgatók 15%-a semmilyen 
videojátékkal nem játszott életében. Így alapvetően a kurzuson résztvevő hall-
gatóknak két követelménynek kellett megfelelniük: mivel előadásról volt szó, így 
kötelező katalógus ugyan nem volt, de három véletlenszerű a félév során íratásra 
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került, amely beleszámított az év végi érdemjegybe. A számonkérés másik fele 
pedig két kérdőív kitöltése volt, amely mindenki számára kötelező jelleggel bírt, 
hogy a lehető legtöbb visszajelzést és ötletet mondják el mind az óráról, mind pedig 
magáról a témáról. 

Mielőtt rátérnék az eredmények elemzésére, fontosnak tartom összefo-
glalni, hogy milyen adatfelvételi irányok történtek a kurzus során, s azt milyen 
módszertannal készítettem el. A kollokvium során összesen három kérdőívet 
kaptak a diákok, időben a tavaszi félév elejére, közepére és a végére elhelyezve. A 
három kérdőívből kettő kitöltése volt kötelező, míg a harmadik egy kurzusértékelő 
rövid kérdőív volt, amely leginkább a kurzus tapasztalatait gyűjtötte össze a diákok 
szemszögéből. A kérdőívek nem validáltak, mindegyiket személyesen készítettem 
el, így ezek egyfajta pilotmérésként is szolgáltak a jövőbeni középiskolai diákokat 
és egyetemi hallgatókat érintő kérdőívek kitöltéséhez. A három kérdőív megannyi 
eredményéből a tartalmi korlátok miatt csak a négy kategóriát érintő kérdőívek 
eredményeit közlöm.  

 
EREDMÉNYEK  

 
KOMPLEX FOLYAMATOKAT BEMUTATÓ ALKOTÁSOK  

A kérdőív első része, a négy kategóriából is a legelsőt tartalmazza. Mint említésre 
került, ez a kategória tartalmazza a különböző grand strategy játékokat, amelyek-
ben a ténytörténelem tanítására viszonylag kevés a lehetőség, de a különböző gaz-
dasági-kereskedelmi kapcsolatok reprezentálására mindenképpen megfelelő. Az 
(1.) ábrán találhatók az első kérdésnek az első fele, amelyek magáról a kategóriáról 
szólnak, hogy a megadott szempontok szerint mennyire lehetnének megfelelőek az 
oktatásban. 

Az eredményekből jól leolvasható, hogy a diákok szerint a kategória alko-
tásai a történelem iránt felkelthetik az érdeklődést, sőt még a komplex módon való 
gondolkodást is elősegítik (4,02–4,02), valamint a kritikai gondolkodást is (3,76), 
de azért az oktatásban történő felhasználás már nem egyöntetű (3,47). Főleg a dol-
gozatok megírására intézett kérdések hoztak alacsony eredményeket, köztük az 
érettségiben való felkészülés (2,53), míg egy-egy dolgozat/beadandó megírását is 
viszonylag kis mértékben (2,84–2,88) serkentené a hallgatók szerint. 
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1.ábra 

Komplex folymatokat bemutató alkotások értékelése 1. 
(Saját szerk.) 

 
2.ábra 

Komplex folymatokat bemutató alkotások értékelése 2. 
(Saját szerk.) 

 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Történelmi továbbképzés anyagát is adhatná

Szórakoztatóak lehetnek mindenki számára

Segíthetnek társas kapcsolatok kialakításában

Megnövelné az antiszociális viselkedés kockázatát

Könnyen okozhatnának akár függőséget

Könnyen elérhetők bárki számára

Integrálhatók a jelenlegi magyar oktatási rendszerben

Én magam is tanultam már hasonló játékokból

Én magam is játszottam már hasonló játékokat

A szülők számára is elfogadhatók lennének

3,17

3,83

2,96

2,68

3,46

3,62

2,82

2,92

3,41

3,28

1 2 3 4 5

Tényadatok megtanulásában segíthet

Tantárgyközi kapcsolatokat találhatók más tárgyakkal

Rávilágít történelmi összefüggésekre

Ok-okozati összefüggések alapján történő anyag…

Megismerhető az alapjául szolgáló történelmi korszak

Közép/emelt szintű érettségire felkészíthet)

Felkelthetik a diákok érdeklődését a történelem iránt

Felhasználhatóak lehetnének az oktatásban

A kritikai gondolkodás kialakításában segíthet

A komplex módon való gondolkodás fejlesztésében…

A diákok történelmet tanulhatnak a játék közben

2,84
3,23
3,26

2,89
3,47

2,54
4,03

3,47
3,76

4,03
3,28



123 
 

A második 10 kérdésre adott válaszokból (2. ábra) pedig legnagyobb 
pontszámot „a szórakoztatók lehetnek mindenki számára” kijelentés kapta (3,84), 
amely részben köszönhető annak is, hogy a játékhasználati szokásokat tekintve 
azért a stratégiai játékok elég magas pontszámot kaptak a férfi felhasználók köré-
ben, s a kedvenc játékok tekintetében is a Total War-sorozat nyert, amely ennek a 
kategóriának az egyik húzójátéka. A további eredmények a (3.) ábrán láthatók. 
Érdekes eredmény, hogy 3,41-es átlagot ért el azoknak az aránya, akik már 
játszottak ilyen programokkal, de mindössze 2,91-es arányt ért el az a kijelentés, 
hogy ők maguk már tanultak valamit hasonló programokból. A kutatás lényege 
éppen ennek az aránynak a növelése, hogy tudatosan próbálják használni az adott 
programokat a felhasználók, tudják ők maguk is, hogy bár kikapcsolódnak, de mi-
lyen ismereteket szerezhetnek a játékok segítségével. Az elérhetőségük viszonylag 
magas pontszámot kapott (3,62), bár a kollokvium során erre felhívtam a figyelmet 
is, az integrálási index viszont 2,81-et kapott a jelenlegi rendszerben, amely sajnos 
elég alacsony, de reális, ahogyan a továbbképzésre adott alacsonyabb, 3,17-es átlag 
is. A kategória átlagos értékelése a hallgatóktól 3,28 lett. 

A diákok a következő kérdésben maguk dönthették el, hogy a különböző 
játéksorozatokból mely programokat használnák fel, ha ők tanárok lennének. A 
kategória az egyik leginkább széleskörű a négy közül, így itt sok lehetőségük volt 
a diákoknak. A (3.) ábrán leolvasható adatokból is kiderül, hogy a hallgatók 
számára érdekes módon nem az egyetemi szemináriumként is oktatott Civilization-
széria lesz a legjobban felhasználható játék (3,14), hanem a Total War-sorozat 
(3,37), amelynek szintén megvannak a maga okai. Az egyik például, hogy a játék 
motorjával készült ostromvideók között találhatók már magyar vonatkozású videók 
is (Nándorfehérvár ostroma, Mohács)18, másrészt pedig a játékra érkezett a legtöbb 
szavazat is a kedvenc játékok között. Kevéssel maradt el az Europa Universalis 
(3,32), viszont kevés pontszámot kaptak a történelemtől elrugaszkodott, de 
birodalomépítésre specializálódott játékok is, mint például az űrstratégiai játékok 
(2,25), de még ennél is kevésbé használnák tanárként a játékosok a különböző Ty-
coon-stílusú, cégirányításra kihegyezett programokat (2,21), ám legkevésbé a vir-
tuális mezőgazdasági lehetőségeket látják az oktatásban a diákok (2,14). 

 
SZÓRAKOZTATÓ ALKOTÁSOK TÖRTÉNELMI HÁTTÉRREL  

Van azonban olyan kategória, amely a hallgatók szerint még kevésbé alkalmas az 
oktatásra való felhasználásra, ez pedig a második kategória, ahol, mint említettem 
a különböző tényadatok és dátumok, helyszínek oktatására van megfelelő le-
hetőség, de nem hiteles történelmi korszakok megismerésére. A tanulást segítő ki-
jelentéseknél viszont a második kategória – amelynek legfőbb játékai a lövöldözős 

 
18 A különböző csatavideókért lásd https://www.youtube.com/watch?v=gQAiPq0Rwqc&list=PLyPK-

QP1q4jy3bBcSjKiZhScOQavrOjT3  – letöltve: 2019.03.24. 
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háborús játékok (Call of Duty, Battlefield), valamint a stratégiai játékok (Age of 
Empires, világháborús stratégiai játékok) –, szinte mindenben rosszabbul szere-
peltek. A hallgatók szerint leginkább a történelem iránti érdeklődést tudja felkelteni 
(3,95), de a felhasználási lehetőség (3,01), vagy akár az érettségire való felkészülés 
(2,21) is kisebb, mint az első kategória esetében. Az alacsonyabb mutatók 
köszönhetők annak is, hogy ezek a játékok tényleg a szórakoztatásra készülnek, 
amiből pedig alapvetően esszét írni, vagy pedig tanulni, csak korlátozott körülmé-
nyek között lehet. Szórakoztatási indexet tekintve viszont érdekes, hogy a (4.) és 
(5.) ábrán leolvasható, hogy ugyanúgy 3, 84-es átlagot kapott a kategória, mint az 
első, de az is kijelenthető, hogy többen használták már ezeket a programokat életük 
során (3,5), mégis sokkal kevesebben tanultak belőle bármit is (2,44). 

Az oktatási rendszerben az eredmények alapján kevésbé képzelnék el a 
kategóriát (2,28), mint az első tekintetében, de nem meglepő az sem, hogy a hall-
gatók szerint a szülők kevésbé viselnék el (2,47) ezeknek a játékoknak a használa-
tát, mint a komplexebb stratégiai játékokét (3,28). Mindezt úgy, hogy a függőségi 
indexe azért ezeknek a programoknak nagyobb (3,79), mint az első részben fel-
használt programoké (3,46). A kategória átlagos értékelése 3 lett, míg a to-
vábbképzési felhasználás 2,62. 

 
 

 
3.ábra 

Komplex folymatokat bemutató alkotások értékelése 3. 
(Saját szerk.) 
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4.ábra 

Szórakoztató alkotások történerlmi háttérrel értékelés 1. 
 (Saját szerk.) 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

Tényadatok megtanulásában segíthet

Tantárgyközi kapcsolatokat találhatók más
tárgyakkal

Rávilágít történelmi összefüggésekre

Ok-okozati összefüggések alapján történő anyag
megírásában segíthet

Megismerhető az alapjául szolgáló történelmi
korszak

Közép/emelt szintű érettségire felkészíthet)

Felkelthetik a diákok érdeklődését a történelem
iránt

Felhasználhatóak lehetnének az oktatásban

A kritikai gondolkodás kialakításában segíthet

A komplex módon való gondolkodás
fejlesztésében segíthet

A diákok történelmet tanulhatnak a játék közben

2,6
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2,74

2,55
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A kategória viszonylag kevés általam felkínált játékot tartalmazott, ezek közül 
viszont a stratégiai játékok itt is sikert arattak, hiszen a világháborús stratégiai 
játékok (3,21), valamint az egyéb, történelmi jellegű stratégiai játékok (3,04) száma 
így is meghaladta a belső nézetű játékok átlagát (2,5–2,6).  

 

 
5.ábra 

Szórakoztató alkotások történerlmi háttérrel értékelés 2. 
 (Saját szerk.) 

 

TÉNYTÖRTÉNELEMMEL FOGLALKOZÓ ALKOTÁSOK  

Talán nem nagy meglepetés, ha a hallgatók szemszögéből is a felhasználhatóságot 
tekintve a harmadik kategória termékei kapták a legnagyobb pontszámot, amely 
köszönhető annak is, hogy a kategória termékeiben valóban található egy olyan 
vonal, ahol a fejlesztők a történelmi hűségre törekedtek. A kategória legfontosabb 
terméke az Assassin’s Creed-sorozat, de a kurzus indításakor jelent meg a King-
dom Come – Deliverance című játék is, amely szintén a cseh középkor hiteles be-
mutatására törekedett. Bár, ezekben a programokban is fiktív történetet mesélnek 
el, amennyire lehet, megpróbálnak hűek maradni, mind az adott korszakhoz, mind 
az adott kontextushoz, mind pedig az adott történelmi dátumokhoz és szemé-
lyekhez. 
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Történelmi továbbképzés anyagát is adhatná

Szórakoztatóak lehetnek mindenki számára

Segíthetnek társas kapcsolatok kialakításában

Megnövelné az antiszociális viselkedés kockázatát

Könnyen okozhatnának akár függőséget

Könnyen elérhetők bárki számára

Integrálhatók a jelenlegi magyar oktatási…

Én magam is tanultam már hasonló játékokból

Én magam is játszottam már hasonló játékokat

A szülők számára is elfogadhatók lennének
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3,79
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6.ábra 
Ténytörtánelmi alkotások értékelés 1. 

 (Saját szerk.) 
 
Az Assassin’s Creed-sorozatot ráadásul a diákok nagy része ismeri is, és 
kedvencének is tartja, így nem meglepő, hogy a válaszadók 3,59 százaléka 
gondolja úgy, hogy felhasználható lehetne az oktatásban. Ráadásul, mivel tör-
ténelmi játékokról van szó, a hallgatók szempontjából ez a kategória kapta a leg-
magasabb pontszámot, amelynek segítségével fel lehet kelteni a játékosok figyel-
mét a történelemre (4,12). Szintén itt kapott legmagasabb értékelést az is, hogy a 
diákok történelmet tanulhatnak a játék közben (3,65), ettől függetlenül érettségi 
tanulásra a diákok szintén nem használnák (2,53). Érdekes, hogy viszonylag kis 
pontszámot (3,01) kapott a tényadatok megtanulására vonatkozó adat, pedig a 
kategória termékei, különösképpen az Assassin’s Creed az egyik legjobb program, 
amelyből ténytörténelmet lehet tanulni. Ettől függetlenül éppen talán emiatt, 3,78-
as átlagot kapott a történelmi korszak elmélyültségére irányuló kijelentés, de az is 
viszonylag magas pontszámot kapott, hogy ezek a játékok bárki számára 
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Tényadatok megtanulásában segíthet

Tantárgyközi kapcsolatokat találhatók más tárgyakkal

Rávilágít történelmi összefüggésekre

Ok-okozati összefüggések alapján történő anyag
megírásában segíthet

Megismerhető az alapjául szolgáló történelmi korszak

Közép/emelt szintű érettségire felkészíthet)

Felkelthetik a diákok érdeklődését a történelem iránt

Felhasználhatóak lehetnének az oktatásban

A kritikai gondolkodás kialakításában segíthet

A komplex módon való gondolkodás fejlesztésében segíthet

A diákok történelmet tanulhatnak a játék közben

3,01

3,03

3,4

2,81

3,78

2,53

4,12

3,59

3,35

3,38

3,65
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szórakoztatók lehetnének (3,97). Tantárgyközi kapcsolatokat érdekes módon 
ezekben a programokban sem lelnének a diákok számottevően (3,03). 

A (6.) és (7.) ábrán található adatok szerint azonban a kategória termékei 
sem feltétlen jók szinte mindenre, például a jelenlegi oktatási rendszer kevésbé 
tudja kezelni (2,6), mint az első kategória termékeit, de itt sem kapott magas 
pontszámot az a kijelentés, hogy a kategória játékaiból már tanultak a diákok 
(2,74). Pedig elég magas pontszámot kapott az, hogy már használták őket (3,34). 
Érdekes, hogy a csaknem 0,6-os eltérés elég magas, szemben az első kategóriában 
található 0,4-es eltéréssel a játszottam/tanultam már belőle, ami szintén 
magyarázza azt, hogy a tudatos játékhasználat mennyire fontos lenne a játékosok-
nak, ha más nem nyelvtanulási szempontból. Öröm látni, hogy a hallgatók azért 
nem félnek attól, hogy ezek a játékok megnövelnék a befelé fordulás kockázatát, 
hiszen rendre alacsony értékek születtek, ez a kategória is mindössze 2,82-es ér-
tékelést kapott. A kategória átlagos értékelése 3,22 lett, tehát hiába gondolták úgy 
a hallgatók, hogy oktatásban jobban felhasználható lenne a kategória, mint az első, 
összértékelését tekintve mégis egy hajszálnyival gyengébb értékelést kapott, mint 
az első kategória (3,28) és a diákok történelmi továbbképzési anyagnak sem 
gondolják olyan erősnek (2,79), mint a grand strategy alkotásokat.  

7.ábra 
Ténytörtánelmi alkotások értékelés 2. 

 (Saját szerk.) 
 

1 2 3 4 5

Történelmi továbbképzés anyagát is adhatná

Szórakoztatóak lehetnek mindenki számára

Segíthetnek társas kapcsolatok kialakításában

Megnövelné az antiszociális viselkedés kockázatát

Könnyen okozhatnának akár függőséget

Könnyen elérhetők bárki számára

Integrálhatók a jelenlegi magyar oktatási rendszerben

Én magam is tanultam már hasonló játékokból

Én magam is játszottam már hasonló játékokat

A szülők számára is elfogadhatók lennének

2,79

3,97

2,95

2

3,46

3,44

2,6

2,74

3,35

2,92
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A különböző játékokat tekintve itt fel lehetett volna sorolni szinte az összes 
Assassin’s Creed részt, itt viszont inkább tematikai bontásra került a program, 
hiszen a reneszánsz korban-játszódó Ezio-trilógia, valamint az Észak-Amerikai-
trilógia egy-egy külön szeletet tudhat magának a sorozat kánonjából, mind játék-
mechanikai, mind történelmi korszakot tekintve. Külön rákérdezésre került a fran-
cia forradalomban játszódó Unity, valamint a rebootként szolgáló Origins, amely 
az ókori Egyiptomba kalauzolja el a játékosokat, de megkérdezésre került a Dis-
covery Tour is. Holtversenyben a válaszadók leginkább az Ezio-trilógia termékeit 
használnák fel, amely a reneszánsz Itáliába, valamint az egyre erősödő Oszmán 
Birodalomba kalauzolja el a játékosokat, de ugyanakkora pontszámot kapott a fran-
cia forradalomban játszódó Unity is 3,46-os átlaggal. A Unity magas pontszáma 
némiképp furcsának hat, hiszen a játék az egyik legrepetitívebb Assassin’s Creed 
játék az első rész után, de ettől függetlenül a válaszadók bizalmat szavaznának a 
programnak, amelyben valóban vannak olyan szegmensek, amelyek jól 
használhatók lehetnének. Kevesebb pontszámot kapott az Észak-Amerikai-trilógia 
is (3,23), holott az Amerikai Függetlenségi háborút tekintve az egyik legjobb pro-
gram lehet, csak éppenséggel nem a diákok szerint. A Discovery Tour névre 
keresztelt oktatómód 3,36-os átlaga óvatosnak tekinthető, én magam sem 
próbáltam még ezt a játékmódot, így nem tudok nyilatkozni róla érdemben. 
Legkevésbé a diákok az Originsnek szavaztak bizalmat, ami ténytörténelem-
oktatást tekintve valóban problémás, de más aspektusaiban nézve kiváló a program. 
A sorozat legújabb, ókori Görögországban játszódó epizódja, az óriási bejárható 
területtel rendelkező Odyssey a kurzus során még nem volt elérhető. Az ered-
ményeket vizuálisan a (8.) ábra tartalmazza. 

 

8.ábra 
Assassin’s Creed játékok. 

 (Saját szerk.) 
 

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00 3,36 3,23 3,46 3,17 3,46
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TÖRTÉNELEMMEL KÖZVETVE FOGLALKOZÓ ALKOTÁSOK  

A negyedik kategória, bár szorosan nem kapcsolódik a történelemtanításhoz, 
hiszen teljesen fiktív alkotásokról van szó, amelyek sokszor teljesen kitalált fan-
tasy, vagy sci-fi világokban játszódnak, de különféle politikai, ideológiai, szocio-
lógiai feltevések interaktív módon való bemutatására mindenképpen jók. A Bi-
oshock-sorozatról már esett szó, de a kategóriához kapcsolódhat még akár a Fallout 
is, amely a nukleáris félelmet interpretálja kiválóan a maga posztapokaliptikus, fe-
kete humorral átitatott világában. Ettől függetlenül a hallgatók nem szavaztak bi-
zalmat ennek a merőben interdiszciplináris és fiktív kategóriának, a 2,40-es fel-
használási átlag a legalacsonyabb a négy kategória közül, ahogyan a (9.) ábrán is 
látható. Bár a kritikai gondolkodásban némiképpen segíthetnek (3,06), valamint a 
komplex gondolkodás elsajátításában is (3,03), de nagyjából mindenben úgy 
gondolták a diákok, hogy a kategória programjai történelemtanulást tekintve kev-
ésbé használhatók. A (10.) ábrán látható folytatás is hasonló tendenciát mutat, s bár 
azzal nincs baj, hogy ne lennének szórakoztatók ezek a programok (3,85), de azok, 
akik használták ezeket a programokat (2,79) szinte semmit sem tanultak belőle 
(1,94). A jelenlegi oktatási rendszerbe pedig számukra integrálhatatlanok ezek a 
programok (1,87), csakúgy, mint a didaktikai továbbképzések számára is (2,12).  

9.ábra 
Marginális alkotások értékelése 1. 

 (Saját szerk.) 
 

1 2 3 4 5

Tényadatok megtanulásában segíthet

Tantárgyközi kapcsolatokat találhatók más tárgyakkal

Rávilágít történelmi összefüggésekre

Ok-okozati összefüggések alapján történő anyag…

Megismerhető az alapjául szolgáló történelmi korszak

Közép/emelt szintű érettségire felkészíthet)

Felkelthetik a diákok érdeklődését a történelem iránt

Felhasználhatóak lehetnének az oktatásban

A kritikai gondolkodás kialakításában segíthet

A komplex módon való gondolkodás fejlesztésében segíthet

A diákok történelmet tanulhatnak a játék közben

2,08
2,82

2,33
2,15

2,47
1,88

2,86
2,4

3,06
3,03

2,24
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Az általam felsorolt videojátékok sem nyerték el a válaszadók tör-
ténelemdidaktikai tetszését, hiszen a Bioshock-sorozat (2,29), valamint a kimon-
dottan társadalmi témákat boncolgató Deus Ex-sorozat is alacsony pontszámokat 
kapott (2,19). Ezeknek a száma abból a szempontból nem meglepő, hogy ezek a 
játékok mind az immersivesim műfaját képviselik, amelyek alapból alacsony 
pontszámot értek el már az első kérdőív során is (1,51). Viszonylag magasabb, de 
még mindig alacsony pontszámot kapott az irodalmi adaptációkként is felfogható 
programok, mint a Witcher-sorozat, vagy a Dante’s Inferno (2,86), de érdekes 
módon 2,9-es átlagot kapott a meg nem nevezett, de a jövő problémáit boncolgató 
alkotások. Tehát, elképzelhetőnek tartják a diákok, hogy használnának hasonló 
programokat megkötésekkel az oktatásban, de még az nem készült el. Az általuk 
felhozott példák között többen is írták a God of War-szériát, amely valóban egy jó 
példa, hiszen a görög – és a sorozat legújabb részében már a viking – istenek és 
mitológia is meglehetősen mélyen és komplex módon jelenik meg.  

10.ábra 
Marginális alkotások értékelése 2. 

 (Saját szerk.) 
 
 
 
 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Történelmi továbbképzés anyagát is adhatná

Szórakoztatóak lehetnek mindenki számára

Segíthetnek társas kapcsolatok…

Megnövelné az antiszociális viselkedés…

Könnyen okozhatnának akár függőséget

Könnyen elérhetők bárki számára

Integrálhatók a jelenlegi magyar oktatási…

Én magam is tanultam már hasonló…

Én magam is játszottam már hasonló…

A szülők számára is elfogadhatók lennének

2,12

3,85

2,76

2,79

3,27

3,45

1,87

1,94

2,79

2,63
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A  VIDEOJÁTÉKOK NÉGY KATEGÓRIÁJA A HALLGATÓK SZEMÉVEL 

Egy rövid összegzésként kerülnek összevetésre a négy kategória adatai, ugyanis 
ezek lefednek szinte minden történelemoktatásban felhasználható játékot. 
Természetesen, nem minden játékot lehetne felhasználható ugyanazzal a céllal, de 
a hallgatók véleménye részben tükrözi a jelenlegi felhasználási lehetőségeket, val-
amint azt is, hogy ők maguk mennyire kreatívan gondolkodnak azon, hogy a vide-
ojátékok mennyire lehetnének használhatók az oktatásban. 

A (11.) ábrán látható adat szerint, összességében a videojátékok oktatásban 
való felhasználása számukra jelenleg nem elképzelhető könnyen (3,12), de abban 
azért egyetértenek, hogy a diákok érdeklődését a történelem iránt felkelthetik a vid-
eojátékok (3,74). Érdekes, hogy a játék közben szerintük nem igazán lehet tör-
ténelmet tanulni (3,08), de ez az adat visszavezethető arra is, hogy – mint ahogyan 
ennek a kérdéssornak a folytatásán látható (12.) ábra eredményei mutatják – ők 
maguk is viszonylag kevesen tanultak videojátékokból történelmet (2,51). Arra 
szerintük sokkal inkább használhatók a videojátékok, hogy megismerje a játékos 
az adott történelmi korszakot, illetve elmélyüljön benne (3,25), minthogy tényan-
yagot tanuljon belőle (2,63), vagy pedig akár az érettségire készüljön a segítségével 
(2,29).  

 
11.ábra 

A négy kategória összelemzésének értékei 2. 
 (Saját szerk.) 

 
 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Tényadatok megtanulásában segíthet
Tantárgyközi kapcsolatokat találhatók más…

Rávilágít történelmi összefüggésekre
Ok-okozati összefüggések alapján történő…

Megismerhető az alapjául szolgáló…
Közép/emelt szintű érettségire felkészíthet)

Felkelthetik a diákok érdeklődését a…
Felhasználhatóak lehetnének az oktatásban

A kritikai gondolkodás kialakításában…
A komplex módon való gondolkodás…

A diákok történelmet tanulhatnak a játék…

2,63
2,95
2,93

2,6
3,25

2,29
3,74

3,12
3,3
3,39

3,08
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Amiben azonban szintén egyetértettek viszonylag sokan, hogy szórakoztató 
lehet bárki számára (3,87) és viszonylag kis pontszámot kaptak azok a kijelentések, 
miszerint megnövelhetné az antiszociális viselkedés arányát (2,81), de azért a csa-
ládot, barátokat se hozzák össze egy közös játékra a kategóriák programjai (2,94). 
Összességében azért azzal tisztában vannak, hogy a játékok okozhatnak függősége-
ket, erre a 3,5-ös érték jó indikátor, tehát a tudatosság ebből a szempontból látható 
a hallgatókban, ahogyan a jövőbe vetett hit is, hiszen magasabb értéket kapott a 
történelemdidaktikai továbbképzési anyag lehetősége (2,67), mintsem a jelenlegi 
oktatási rendszerben történő felhasználás (2,39). A kategóriákat tekintve mindent 
egybevetve a komplex, gondolkodást igénylő, birodalommenedzselő stratégiai 
játékokat tartják legjobban felhasználhatónak (3,28), de szimplán oktatási fel-
használást tekintve a harmadik kategória termékei érték el a legmagasabb 
pontszámot (3,59).  
 

 

 
 

12.ábra 
A négy katergória összelemzésének értékei 2. 

(Saját szerk.) 
 

1 2 3 4 5

Történelmi továbbképzés anyagát is adhatná

Szórakoztatóak lehetnek mindenki számára

Segíthetnek társas kapcsolatok kialakításában

Megnövelné az antiszociális viselkedés kockázatát

Könnyen okozhatnának akár függőséget

Könnyen elérhetők bárki számára

Integrálhatók a jelenlegi magyar oktatási…

Én magam is tanultam már hasonló játékokból

Én magam is játszottam már hasonló játékokat

A szülők számára is elfogadhatók lennének

2,67

3,87

2,94

2,81

3,5

3,52

2,39

2,51

3,26

2,83
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ÖSSZEGZÉS  

Természetesen pilot kurzusként és felmérésként nem lehet ezekből az ered-
ményekből országos következtetéseket levonni, abból a szempontból viszont min-
denképpen iránymutatók ezek az adatok, hogy a diákok maguk hogyan gondolkod-
nak a videojátékokról, mint lehetséges oktatási segédanyagokról történelemből, s 
ezeken belül is mi az, amit ők maguk megfelelő szakirodalmi háttértudás nélkül is 
felhasználnának. Az adatokból az mindenképpen kiolvasható, hogy szükséges a 
figyelemfelkeltés és a tudatosítás a körükben, valamint hogy a videojátékokból 
tudat alatt is sok történelmi ismeretet lehet elsajátítani, ha kicsit nyitott szemmel 
játszik a játékos, s akár még forráskritikát is használhat az ismeretei segítségével.  

 
 

ABSTRACT 

Vas, István: Video games in the Education of History– An Analysis of a University 
Lecture 

 
The needs of reforming the current educational methodology is in the focus of re-
search during the past few years both in international researchers (Prensky 2006; 
Gee 2012) and in Hungarian researchers (Fegyverneki 2016; Prievara 2015, 2018) 
as well. According to the results the sphere of the current curriculum and method-
ology are extended with digital practices, meanwhile one has been trying to inte-
grate videogames in the educational system (Squire 2003; Radetich 2005; Ellard 
2012; Wainwright 2014). In Hungary, there is an undergoing research of using 
video games in education since 2016 (Vas 2016, 2017, 2018). This article repre-
sents a research update, where according to the main concept, video games should 
be used in university education for the teacher training students to get acquainted 
with the methodological possibilities in order to use them bravely in the future. As 
a pilot lecture for the further research a university course was kept in the second 
semester of 2017/2018 with the author’s supervisor in the University of Debrecen. 
The article summarizes the experience of the lecture, the requirements and the syl-
labi of the course, and introduces the results of the three surveys, which were filled 
during the semester (N=82). The surveys investigated different approaches towards 
video games like the gaming habits of the students, the platforms they use, their 
opinions about the four categories based on using video games in History lessons 
in high schools and how the students feel the lecture successful. The course was 
taken by first- and second years students’, who use mainly laptops (52.4%), smart 
phones (48.4%) and computers for playing video games. According to the different 
styles of video games, they prefer mobile games (2.86); however, there are differ-
ences between males and females. As for educational purposes, they would use 
grand strategic video games (3.28) yet in terms of franchises, they would use the 
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Assassin’s Creed-series (3.69), while in classes they would use them in language 
sessions (26%). According to the positive feedbacks of the lecture, using video 
games in the university for teacher training students is a motivational way of es-
tablishing a methodological open-mindedness for their future profession.   

 
Keywords: History, education, video games, methodological aspects 
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VERES TÜNDE 

A REGÉCI URADALOM IRÁNYÍTÁSA A 17. SZÁZADBAN 

„Péderi Lázár regéci udvarbíró uram, vévén kegyelmed commissiomat, Locsintzky 
János szerencsi udvarbíró uramnak kezéhez negyven hordót adjon kegyelmed.”1 
Az fentebbi utasítás Klobusiczky Ferenctől, a Rákóczi birtokok egykori adminiszt-
rátorától származik. A forrásszöveg rövidsége ellenére rengeteg információt rejt 
magában, hiszen az írás nem csak a szomszédos Rákóczi birtokok egymás közti 
gazdasági kapcsolataira utal,2 hanem az uradalmak irányítására is. Klobusiczky Fe-
renc őrködött a teljes Rákóczi birtokkomplexum zavartalan működése felett, amely 
feladatot alacsonyabb, az egyes uradalmak szintjén a provisor látott lett. Azonban 
téves és leegyszerűsítő megállapítás lenne csupán az udvarbíró szerepét kiemelni, 
hiszen az uradalmak igazgatása egy hierarchikusan felépülő birtokkormányzati 
rendszerben valósult meg. Ebben az összetett rendszerben különböző szinteken 
résztvevő tisztviselők feladata volt az egykori Rákóczi birtok gazdaságának mű-
ködtetése és fenntartása. Jelen tanulmány célkitűzése, hogy a regéci uradalom 17. 
századi kormányzati rendszerét és működési mechanizmusát feltárja az egyes tisz-
tek beosztása és feladataik alapján. Mivel ezen pozíciók, s ezzel együtt az azokat 
betöltő személyek kiemelkedő helyet foglalnak el az uradalomban, elengedhetetlen 
a hozzájuk köthető konvenciók, és rendkívüli kiadások vizsgálata, amely a birtok-
kormányzat mellett a tanulmány másik fókuszpontját képezi. 

A történeti kutatást már a kezdetektől foglalkoztatja a különböző uradalmi 
gazdaságok, uradalmi gazdálkodások, és az ehhez köthető mezőgazdasági, ipari 
ágazatok feltárása. Ennek köszönhetően már a 19. század végétől megkezdődtek 
azoknak a forrásoknak a kiadásai, amelyek hasonló témákban íródtak.3 Az 1930 és 
1943 között 15 kötetben megjelent Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történe-
téhez című, Domanovszky Sándor által létrehozott könyvsorozat a történettudo-
mány érdeklődését a gazdaságtörténeti, kereskedelmi kutatások felé vitték, amely-
nek eredményeként a 20. század első felében sorra jelentek meg azok az írások, 

 
1 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban MNL OL) E 554 I. Városi és kamarai 
iratok, Szalay gyűjtemény (továbbiakban Szalay gyűjtemény) 1701. t. sz. fol. 145.r. 
2 Az utasításból megalapozottan lehet következtetni arra, hogy a szerencsi és a regéci birtokok között 
fennálló gazdasági együttműködés szorosabb volt. Szilvásy István regéci provisor 1701-ből fennmaradt 
számadása erre rá is mutat. A részletes ratio szerint a legtöbb esetben a regéci uradalomból küldtek 
Szerencsre mind állatokat, mind pedig terményeket, úgy, mint juhokat, kendert, aprómarhát, szalonnát, 
aszalt szilvát, de olvashatunk még sör, óbor és üvegek küldéséről is. Emellett egy, a készpénz kiadások 
felsorolása közötti tétel alapján 1701-ben a szerencsi udvarbíró kezéhez Regécről 180 Ft-ot adtak. MNL 
OL G29 Gazdasági iratok 1694–1712. Rákóczi birtokok iratai 82. cs. 96. d. 23–73. p. 
3 Koncz József: I. Rákóczy György gazdasági rendeletei. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 2. (1895) 
3. sz. 216–218.; Kőszeghy Sándor: I. Rákóczy György rendelete juhászata ügyében. Magyar 
Gazdaságtörténeti Szemle 2. (1895) 1. sz. 60–62.; Dőry Ferencz: Utasítás a murányi udvarbíró részére 
1662-ből. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 8. (1901) 5. sz. 267–280. 
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amelyek uradalomtörténettel, és azon belül is leginkább agrártörténettel foglalkoz-
tak.4 Annak ellenére, hogy mennyire meghatározó volt a gazdaságtörténeti irány-
vonal, a birtokok igazgatásának kérdésköre nagyrészt feldolgozatlan maradt. Kál-
lay 1980-ban megjelent, máig kiemelkedő jelentőségű művében így ír erről: 
„Vizsgálódásaim során kevés feldolgozásra támaszkodhattam. […] nem állott ren-
delkezésemre előmunkálat, a nyersanyagot is jórészt magamnak kellett összegyűj-
tenem és feldolgoznom.”5 Munkája kiadása után lendült fel jobban a kormányzat-
történet, és jelentek meg kizárólag ezzel foglalkozó írások.6 

Mivel jelen dolgozatnak nem célja ezen kutatási irány teljes historiográfiá-
jának és eredményeinek összefoglalása, így ettől eltekintve, a regéci kutatás szem-
pontjából is fontos, csupán néhány alapvető megállapítást emelnénk ki. 

A szakirodalom egyetért abban, hogy a 17. század a változás korszaka a 
birtokkormányzati rendszert tekintve, mely változás lényege, hogy a várak ura-
dalmi termelést irányító gazdasági szerepe fokozatosan megszűnt, közben pedig a 
közigazgatásban, gazdálkodásban decentralizáció lépett fel. Ez a folyamat termé-
szetesen nem egyszerre, és még csak nem is gyorsan ment végbe. A 17. század csak 
egy olyan változásnak volt az eleje, amelynek végén kialakult a reformkorra isme-
retes birtokkormányzat. Ezeknek a változtatásoknak pedig egy célja volt – minél 
hatékonyabbá tenni a birtokok gazdálkodását. 

Ezen törekvés figyelhető meg a regéci uradalom 18. századi agrárművelés-
ében is. A regéci uradalom tekintetében mind a Domanovszky iskola égisze, mind 
pedig az 1980 után fellendülő birtokigazgatási kutatások alatt is születtek az egy-
kori Rákóczi birtokkal foglalkozó írások. Elsőként Jármay Edit foglalta össze a 
Regéc uradalmáról addig ismert adatokat, könyvében pedig a kormányzással is 

 
4 Wellmann Imre: A gödöllői Grassalkovich-uradalom gazdálkodása, különös tekintettel az 1770–1815. 
esztendőkre. Bp. 1933.  Berlász Jenő: A Thurzó-birtokok a XVII. sz. első harmadában különös 
tekintettel a jobbágyság gazdasági helyzetére. Bp. 1936., Jakó Zsigmond: A gyalui vártartomány 
urbáriumai. Kolozsvár, 1944., Makkai László: I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631–
1648). Bp. 1954., Komoróczy György: Borkivitelünk észak felé. Fejezet a magyar kereskedelem 
történetéből. Kassa, 1944., Szabó István: A magyar mezőgazdaság története a XIV. századtól az 1530-
as évekig. Bp. 1975. 
5 Kállay István: A magyarországi nagybirtok kormányzata 1711–1848. Bp. 1980. 8. 
6 Bán Péter: A Nyugat-Dunántúli Batthyány-uradalmak birtokigazgatási rendszere a XVII. század első 
felében. Agrártörténeti Szemle 19. (1977) 1–2. sz. 24–71., Vári András: A nagybirtok birtokigazgatási 
rendszerének bürokratizálódása a 17–19. században. Történelmi Szemle 32. (1990) 1–2. sz. 1–28., Bán 
Péter: A nagybirtok igazgatásának modernizációja Magyarországon a XVII–XVIII. században. 
Archivum: A Heves megyei Levéltár Közleményei (különszám). Eger 1993. 29–42., Kenyeres István: 
Egy nagybirtok igazgatása és gazdálkodása a 16. században. A trencséni várbirtok 1543 és 1564 között. 
Levéltári Közlemények 68. (1997.) 1–2. sz. 99–142., Kenyeres István: A végvárak uradalmainak 
igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. Századok 135. (2001) 6. sz. 1349–1412., Kenyeres 
István: XVI. századi uradalmi utasítások: Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírói és 
ellenőrei részére. Bp. 2002., Póka Ágnes: A Batthyány-birtokkomplexum igazgatása Batthyány Ádám 
alatt (1632–1659). In. Tanulmányok Badacsonyból. Szerk. Mihalik Béla Vilmos – Zarnóczki Áron, Bp. 
2011. 44–61. 
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foglalkozott.7 E téren munkája hiányosságokat mutat, mivel vizsgálata legnagyobb 
részt a Trautsohn birtoklás idejét (1720–1775), illetve az azt megelőző kamarai 
birtoklást (1712–1720) fedte le, a Rákóczi időszak csak az 1697-es év részletezé-
sétől jelenik meg. Emellett az uradalom kormányzatának bemutatása nagyrészt 
csak az egyes prefektusok felsorolását fedi le, az alkalmazottak, tehát az oecono-
mici réteg, illetve a servitores csoportja nem kerültek bemutatásra. Ezen hiányos-
ság érthető, hiszen Jármay volt az első, aki az uradalom gazdálkodásáról egy ösz-
szefoglaló, elemző munkát adott közre, úgy, hogy akkoriban kezdődött el a 
Regéccel kapcsolatos iratok összegyűjtése,8 előtte csak forráskiadások láttak nap-
világot.9 Ezt követően, és egyben legutóbb Soós István foglalkozott a regéci tiszt-
viselőkkel.10 Soós az Alaghy, és Esterházy birtoklás alatti, tehát a 17. század első 
harmadára eső igazgatást vizsgálta részletekbe menően. Kutatása során sikerült fel-
tárnia a regéci irányítási rendszert, annak szintjeit, szereplőit és feladataikat. A je-
len kutatás középpontjában álló, 1644-től 1711-ig tartó Rákóczi birtoklás idősza-
kának birtokigazgatási vizsgálata azonban mindezidáig elkerülte a kutatók 
figyelmét. 

Bár a történeti kutatás egyetért a birtokkormányzati rendszerek általános 
változásaiban, fejlődésének lépcsőfokaiban, eltérést képeznek az egyes szerzők kö-
zött a vizsgálati, besorolási csoportok. Wellmann Imre a birtokkormányzat terén 
megkülönböztette az udvartartás embereit, az egyházi személyeket és a többi gaz-
dasági alkalmazottat.11 Ezzel szemben Kállay már a következő három csoportot 
különítette el a birtokkormányzatban: a birtokgazdálkodásét, közigazgatásét, és a 
jogszolgáltatásét.12 A regéci uradalom 17. századi igazgatásának vizsgálata során 
a Kállay István által meghatározott birtokszervezeti felépítést vettük figyelembe, 
illetve a tanulmány is e szerint szemlélteti az uradalom rendszerét. Ennek oka, hogy 
a felhasznált források13 alapján a regéci uradalom esetében megfelelőbb kategóri-
áknak bizonyultak a Kállay által felállított szintek. 

 
7 Jármay Edit: A Regéczi uradalom gazdálkodása a XVIII. században. Bp. 1930. 
8 Bakács István János: A regéc-sárospataki uradalom levéltára. Levéltári Közlemények 13. (1935) 1–4. 
sz. 5–41. 
9 Mayláth Béla: Regécz vára történetéhez a XVII. század második felében. Magyar Történelmi Tár 12. 
(1889) 1. sz. 1–25. 
10 Soós István: A regéci vár tisztviselői és lakóinak élete a 17. század első felében. In: A Hermann Ottó 
Múzeum Évkönyve 42. Szerk. Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 2003. 227–261. 
11 Bán P.: A nagybírtok igazgatásának i. m. 29. 
12 Kállay I.: A magyarországi nagybirtok kormányzata i. m. 
13 Mivel a regéci uradalom Rákóczi-kori igazgatástörténete mellett annak gazdaságtörténete is nagyrészt 
feltáratlan, a vizsgálat érdekében átnézésre került a fennmaradt gazdasági iratok legnagyobb része. Az 
azokban szereplő adatok alapján össze lehetett állítani az officialisok, és gazdasági alkalmazottak, de 
sok esetben servitores csoportjának névszerinti listáját, az iratok tárgya pedig – például utasítások 
keretében – legtöbb esetben meghatározta a tisztviselők, alkalmazottak és szolgák feladatait. Ezek 
összességéből rajzolódott ki az 1646 és 1711 közé eső uradalmi igazgatás rendszere. A felhasznált 
források között szerepelnek provisori számadások (MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1719. t. sz. 
Regéc várának számadása. 1696., MNL OL G 29 Gazdasági iratok 1694-1712. Rákóczi birtokok iratai 
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Mivel alapvetően három korszakot lehet megkülönböztetni a Rákóczi csa-
lád birtoklásában – 1646–1685 a Rákóczi család tulajdonlása, 1686–1691 a Szepesi 
Kamara irányítása, és Kollonich, Klobusiczky gyámsága,14 1692–1711 II. Rákóczi 
Ferenc birtoklása – az uradalom kormányzata is e három korszak mentén kerül be-
mutatásra. 

 
1646–1686:  A  RÁKÓCZI CSALÁD TULAJDONLÁSA  

Általánosan elterjedt vélemény, hogy a török kiűzésével alakult át a magyarországi 
nagybirtok igazgatása. Bán Péter kimutatta, hogy ez nem teljes mértékben igaz.15 
A 16. századi vártartományok élén álló prefektus katonai hatalommal, illetve gaz-
dasági funkciókkal bírt, tehát minden irányítás annak kezében összpontosult, az 
alatta álló castellanus, vagyis várnagy a prefektus, vagy földbirtokos utasítását vé-
gezte el, de a porkolábok közvetlen a castellanus beosztottjai voltak. Ugyanez ér-
vényesült a dominiumok gazdaságában is, az egyben katonai vezető szereppel el-
látott prefektus felügyelte a tiszttartókat, a provisort, a számtartót. Ezen 
rendszerben az átalakulás a 17. század elején kezdődött, amikor is szétvált a katonai 
és gazdasági feladatok irányítása, amely tagoltabb és szakszerűbb gazdasági appa-
rátust eredményezett. Fontos kiemelni, hogy ez a változás az allodizálás után tör-
tént meg, vagyis az nem vonta egyből maga után a birtokigazgatás megváltoztatá-
sát. Makkai megjegyzi, hogy a 17. századra már a Rákóczi családhoz tartozó 
uradalmak mindegyikében jelen volt a majorsági gazdálkodás, sőt, néhol akár több 
majorgazdaság is létrejött.16 Az újként aposztrofálható gazdálkodási egységek 
száma I. Rákóczi György alatt tovább nőtt, s Makkai számításai szerint a magyar-
országi birtokokon létesült allodiumok száma elérte a 37-et is, amely kiegészült az 
egyre gyarapodó borgazdaságokkal. Ezek együttesen alkották a majorgazdálkodás 
alapegységeit, amelyek a gazdálkodás modernizálásával fokozatosan szakítottak a 
jobbágygazdálkodással, de a robot megtartása miatt sosem függetlenedtek teljes 
mértékben tőle.17  

Ha megvizsgáljuk a regéci uradalom Rákóczi birtoklásának első felére eső 
adatait, jól látható, hogy a majorsági gazdálkodás kiszélesítéséhez csak lazán kap-
csolódó igazgatásbeli változások az Abaúj megyei dominiumot is elérték. Ez az 

 
82. cs. V.3.C/G 96. d.), extractusok (MNL E 210 a. Dominalia. 107. t., MNL OL E 210 a. Dominalia. 
108. t.), gazdasági utasítások (MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1701. t. sz., MNL OL E 554 I. 
Szalay gyűjtemény 1702. t. sz., MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1703. t. sz.), tiszttartói levelezések 
(MNL OL E 204 Kamarai misszilisek, MNL OL E 190 Archivum familiae Rákóczi, Archív mesta 
Kosice, Magistrát mesta Kosice, Schwartzenbachiana [a továbbiakban AMK MMK Schw.]), 
urbáriumok (MNL OL E 156 Urbaria et Conscriptiones [a továbbiakban MNL OL U et C]), és 
konvenciós jegyzékek is.  
14 Mivel a regéci uradalomnak a Szepesi Kamara igazgatása alá eső időszaka igen rövid (1686–1688), 
így célszerűbbnek találtam azt a Klobusiczky Ferenc által adminisztrált idő alá vonni. 
15 Bán P.: A nagybírtok igazgatásának i. m.  29–31. 
16 Makkai L.: I. Rákóczi György birtokainak i. m. 57. 
17 Uo.: 57. 
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átalakítás azonban nem a fejedelmi családhoz köthető, hanem elődjéhez, Esterházy 
Miklóshoz, aki dunántúli uradalmainak mintájára pontos gazdasági irányítást kö-
vetelt. Ennek érdekében a gazdálkodás élére prefektust nevezett ki, a várkapitány-
ságot pedig hű emberére, Eörsy Zsigmondra bízta.18 Ettől fogva az uradalom a gaz-
dasági modernizáció lassú útjára lépett. Az 1. ábra az 1630-as években kialakított 
igazgatási rendszert tükrözi. Ez, ahogy arra már utaltunk, három csoportra bonható 
– tisztviselők (officiales), alkalmazottak (oeconomici), és szolgák (servitores). 

A tisztviselők csoportján belül a különböző gazdasági feladatok révén fenn-
állt egy hierarchia, amelynek élén a prefektus foglalt helyet. A földbirtokos helyet-
teseként működő prefektus feladatköri változását jól jelzik, hogy ekkor már a hozzá 
intézett levelek, kérvények csak gazdasági ügyeket érintették. A Rákóczi család 
magyarországi uradalmainak bonorum director-ához, azaz jószágigazgatójához írt 
hasonló levelek Regéc kapcsán is maradtak ránk. Így tudjuk, hogy Bendi György, 
a regéci birtok 1650. évi provisora minden bizonnyal rendszeresen számolt be az 
adott évi majorsági vetés, és aratás menetéről, a termények mennyiségéről és mi-
nőségéről.19 Mint ahogy rendszeresen tájékoztatta a prefektust az uradalmi épüle-
tek és a vár állapotáról is.20 Az ehhez hasonló levelek a prefektus feladatait jól 
behatárolják, így az uradalomban történő építkezések felügyelete és a hozzá inté-
zett jelentések vizsgálata mellett az egyes terményeladások ellenőrzése, illetőleg a 
tisztviselők instrukcióinak kidolgozása is a jószágigazgatóhoz tartozott. A jogszol-
gáltatás terén is a prefektus töltötte be a legfontosabb feladatokat, lévén, hogy az 
úriszék összehívásával és annak elnöklésével is ő volt megbízva. Amennyiben a 
regéci uradalom kapcsán prefektusról, illetve annak feladatairól beszélünk, ki kell 
emelni, hogy a bonorum director nem csak a vizsgált gazdaság irányításával volt 
megbízva, hanem az összes magyarországi Rákóczi birtok hozzá tartozott. Az ál-
talunk 1646 és 1685 közé behatárolt első szakasz két legismertebb prefektusa Deb-
reczeni Tamás és Klobusiczky András voltak. Bár utóbbi esetében eddigi ismere-
teink alapján csak levelezései maradtak fenn, Debreczeni prefektus által jegyzett 
két extractus21 is teljes egészében ránk maradt. Az első kimutatás az 1646-os, il-
letve 1647-es,22 míg a második az 1649-es és 1650-es szőlőtermés eredményeit és 

 
18 Soós I.: A regéci vár tisztviselői i. m. 230. 
Esterházy Miklós birtoklásának 9 évéből több tisztviselő neve is ránk maradt. A jószágigazgatói 
feladatokat 1642-ben az a Szluha Mátyás látta el, aki 1639-ben a regéci uradalom provisora volt. Eörsy 
Zsigmond a teljes Esterházy idő alatt, mint várnagy tevékenykedett, s porkolábja, Gyöngyössy János is 
hasonló időt töltött tisztjében. A számtartó személyében pedig Toronyai Mihály nevét lehet olvasni 1635 
és 1644 között.  
19 MNL OL E 190 Archivum familiae Rákóczi 19. d. nr. 5906. 
20 Uo. nr. 5887. 
21 Az extractusnak nevezték az alkalmitisztviselői kimutatásokat, amelyek elkészítésének több oka is 
lehetett. Ezek közé tartozott az urbáriumok elavulása, számadások távolisága, illetve egyéb lajstromok 
felületessége, hiányossága. Bán P.: A Nyugat-Dunántúli Batthyány-uradalmak i. m. 30. 
22 E 210 a. Dominalia. 107. tétel Rákóczi-birtokok 1647–1690. 38. cs. 245r-250v. 



142 
 

bevételeit állítja szembe egymással.23 Mivel a dokumentum az összes magyaror-
szági Rákóczi birtok borbevételeit tartalmazza, így az a vizsgált regéci uradalom 
esetében rendkívül fontos forrás, mivel annak terméseredményei csak töredékesen 
maradtak fenn, emellett pedig kitűnő alapot biztosít az egyes dominiumok borgaz-
daságainak összehasonlítására, csak úgy, mint a jobbágyi termelés vizsgálatára.24 

A bemutatott extractusokat feltehetőleg a provisorok által küldött kimutatá-
sok alapján állították össze. A provisor, vagyis az udvarbíró a prefektusnak köz-
vetlenül alárendelve irányította a gazdaságot, ő volt a gazdasági, igazgatási tevé-
kenység helyi vezetője és szervezője. A regéci provisor szerepe Esterházy 
birtoklása alatt kezdett el jobban megerősödni, amely csak tovább nőtt a fejedelmi 
család irányítása alatt. Azonban Soós István szerint már ezt megelőzőleg, a 17. 
század elején Regécen fennálló kettős irányítási szisztémában is az udvarbírónak 
jutott a legfontosabb szerep.25 Végigtekintve a korszak provisoraihoz köthető leve-

 
23 Uo.: 251r-258v. 
24 Az extractusok alapján a 1646-tól folyamatosan emelkedtek a terméseredmények. Az összes 
magyarországi uradalomból beszedett majorsági borok száma 1646-ban 1496 hordó 65 átalag E 210 a. 
Dominalia. 107. tétel Rákóczi-birtokok 1647–1690. 38. cs. 247v., 1647-ben 1543 hordó 96 átalag E 210 
a. Dominalia. 107. tétel Rákóczi-birtokok 1647-–1690. 38. cs. 247v, míg 1649-ben már 2804 hordót 
jegyeztek fel. E 210 a. Dominalia. 107. tétel Rákóczi-birtokok 1647–1690. 38. cs. 253v. Az allodiális 
borok számát azonban mindvégig magasan meghaladták a tized és kilenced jogán beszolgáltatott 
jobbágyi termelésből származó borok. Míg ez az egység 1646-ban 2348 hordót és 3 átalagot tett ki E 
210 a. Dominalia. 107. tétel Rákóczi-birtokok 1647–1690. 38. cs. 248v., ugyanez 1649-ben elérte a 
3905 hordót is. E 210 a. Dominalia. 107. tétel Rákóczi-birtokok 1647-1690. 38. cs. 254v. Ehhez képest 
1650-ben drasztikusan visszaesett nem csak a beszolgáltatott, hanem a majorsági borok száma is – 
előbbihez 857 hordó 57 átalagot, utóbbihoz 712 hordót és 4 átalagot számoltak. E 210 a. Dominalia. 
107. tétel Rákóczi-birtokok 1647–1690. 38. cs. 253v., 254v. Ugyanez volt tapasztalható Regéc esetében 
is, ahol a majorsági borok több, mint 268 hordót tettek ki, egy évvel később már csak 133-at. Jelentősebb 
csökkenés látható viszont a decimális hordókat nézve, 1649-ben 459 hordó és 2 átalagot adtak be a 
jobbágyok, míg 1650-ben már csak 108 hordót tudtak. E 210 a. Dominalia. 107. tétel Rákóczi-birtokok 
1647–1690. 38. cs. 253v., 254r. Tekintve, hogy az 1646–1660 közötti időszak abból a szempontból 
békésebbnek nevezhető, hogy az akkoriban már megszokottnak mondható török portyázások mellett 
nem voltak nagyobb hadjáratok, nem tartjuk valószínűnek, hogy az ilyen mértékű termésvisszaesés, 
amely ráadásul az összes Rákóczi birtokot, majorsági és jobbágyi termelést érintette Munkácstól Borsin 
és Mádon át Nagyecsedig, egy-egy esetleges csapatátvonulásnak, vagy török portyának tudható be. 
Éppen ezért elképzelhetőbbnek tűnik, hogy a jelenség mögött valamilyen szélsőséges időjárási 
körülményt, vagy pedig a térséget érintő szőlőbetegséget kell keresni – esetleg a kettőt együtt. A 
szőlőtermesztésnek nem kedvező időjárás ugyanis – legyen az több csapadék, vagy épp szárazság – sok 
esetben magával vonhatja a különböző gombás megbetegedéseket, túlzott csapadék esetén a 
peronoszpórát, szárazabb időjárásban pedig a lisztharmatot. Mivel az 1650. évet követő ránk maradt 
kimutatás 1660-ból származik, így nem dönthető el biztosan, hogy a bemutatott termésvisszaesés 
szőlőkipusztulással is járt-e. Az azonban bizonyos, hogy még 1660-ban sem sikerült elérni az 1649-es 
adatokat. Csak szemléltetés gyanánt: míg 1649-ben 3905 hordó decimális és nonális bort szedtek be, 
addig 1660-ban csak 1721 hordó 6 átalagot, és a majorsági bor mennyisége is elmaradt a korábbiaktól 
a feljegyzett 2136-os összegével. Makkai László: Kimutatások a Rákóczi birtokok terméseredményeiről 
és állatállományáról. Agrártörténeti Szemle 1. (1958) 3–4. sz. 279., 281. 
25 Soós I.: A regéci vár tisztviselői i. m. 234. 
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lezéseket, instrukciókat, jól kirajzolódik feladataik sora, amely alapján elmond-
ható, hogy nem volt olyan tevékenység az uradalmon belül, amely nem az udvar-
bíró utasítására történt. Ő irányította az építkezéseket, az ő felelőssége volt a szol-
gáltatások teljesítésének ellenőrzése, és irányítása, számadásokat intézett a 
prefektushoz, és általában ő készítette az urbáriumokat, összeírásokat.26 Provisor-
ként Bendi György neve már említésre került, mellette ki kell még emelni viszont 
Horváth István és Bányai István működését is. Sajnos a regéci uradalomra vonat-
kozó csekély mértékű forrásadottságok miatt nehéz behatárolni, hogy egy-egy 
tiszttartó mettől meddig töltötte be hivatalát, többnyire csak bizonyos dátumokat 
lehet meghatározni. Esetünkben annyi bizonyos, hogy az 1680. évben Bányai Hor-
váthot váltotta az udvarbírói tisztben. Valószínűleg ennek a váltásnak az okán író-
dott az uradalom egyik legrészletesebb urbáriuma is, amelyben Bányai a felmérése 
során Horváth néhány korábbi intézkedését is lejegyezte. Innen tudjuk, hogy mint 
provisor, Horváth István a Regéc településéhez tartozó „Kobzoskán” lévő major-
sági földet átengedte a nincsteleneknek művelésre, s helyette a Barát patak melletti 
területet foglalta el új allodiális földként.27 Elképzelhető, hogy a rendelkezése mö-
gött álló ok a szóban forgó föld kimerülése lehetett, vagy már olyan kevés, és rossz 
minőségű gabona teremhetett rajta, hogy nem érhette meg további művelése. Hor-
váth ezen lépése azonban inkább szolgálta a praktikumot, mint a szegények segíté-
sét. Tettével ugyanis földet adva a szegényeknek, megteremtette annak a lehetősé-
gét, hogy tizedet szedjen be az általuk ott megtermelt javak után, s ezzel együtt a 
majorságot is termőbb taggal gazdagíthatta. Neve még az 1689-es urbáriumban is 
feltűnik az egykor Horváton álló portörő malom felmérése kapcsán.28   

A tisztviselők rétegén belüli „karrierlehetőségekre” az 1680. évi urbárium 
szerzője, Bányai István személye szolgáltatja a példát. Mielőtt udvarbíróvá nevez-
ték volna ki, Bányai 1676-tól a regéci uradalom számtartójaként végezte feladatait 
1678-ban történt leváltásáig, amikor is Kassay Jánost nevezték ki helyette.29 Bá-
nyai István feladata rationistaként az uradalom számadásainak, illetve a készpénz 
és természetbeni járadékok kiadásainak és bevételeinek nyilvántartása volt. Az 

 
26 Természetesen ezen feladatok adminisztrálásában volt segítsége. Csak úgy, mint a prefektusét, a 
provisor munkáját is segítette egyfajta kisegítő személyzet. Azonban míg a jószágigazgatóhoz tartozó 
személyzet aligazgatóval, titkárokkal, járulnokokkal kiterjedtebb lehetett, addig a provisor mellett 
minden bizonnyal csak írnokok dolgozhattak – ezt az egyéb kisegítőszemélyzetről szóló források hiánya 
támasztja alá. Kállay I.: A magyarországi nagybirtok kormányzata i. m. 104. 
27 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 041/b. 
28 „rezeit, vasait […] az akkori tiszt, Horvát István hova tötte maga tudgya, amint az emberek mondjiák, 
udvarbiro leven, innen el hordatta.” MNL OL E 156 - a. - Fasc. 061. - No. 012. 
29 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 024. A tanulmány írásáig nem került elő újabb forrás arra 
vonatkozólag, hogy Bányai számtartói leváltását követően provisori kinevezésééig milyen hivatalt 
töltött be.  
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1678-as inventárium szerint háza a várban volt.30 A számtartó a provisor beosztott-
jainak sorába tartozott, olyan más tisztviselők közé, akik szakágakra bontott fel-
adatokat láttak el. A gazdasági irányítás sokrétűsége ezen a szinten mutatkozott 
meg először. Ennek megfelelően a regéci uradalomban is feltűnik a frumentariusi, 
és a kulcsári beosztás is. A kasznár, vagyis a frumentarius volt megbízva a szántó-
földi termények kezelésével, a raktározás, és a cséplés az ő feladata volt.31 Háza 
eredetileg a regéci vár palánkján belül állt, azonban azt már 1678-ban az udvarbíró 
lovainak istállójaként alakították át.32  Esterházy Miklós nádor birtoklása idején a 
kulcsári tiszt Regécen két személy, a várbéli kulcsár – aki egyben sáfár is volt – és 
a szántói között oszlott meg.33 A források alapján ez a rendszer megmaradt a feje-
delmi család ideje alatt is, annyi különbséggel, hogy a főborok felügyelésével meg-
bízott Szántón működő kulcsárt a későbbi dokumentumok már tállyai kulcsárnak 
jegyzik.34 Ezen változás mögött minden bizonnyal az az átszervezés áll, amely után 
a tállyai és a szántói allodiális szőlőket együtt kezelték, s azok felügyelésével is 
közös vincellért bíztak meg. Így a külön településeken működő vinitorokat tállyai-
szántói vincellérnek kezdték nevezni,35 majd ez a megnevezés rövidült csak tállya-
ira.36 

A gazdaságot közvetlenül az úgynevezett oeconomicus réteg irányította, 
amelynek tagjai a számadó officiálisok, vagy Makkai megnevezése alapján egy-
szerűen csak adminisztratív személyzet37 – tehát kasznár, sáfár, számtartó stb. – 
függésében álltak. A gazdasági vezetés ezen szintjéhez tartoztak azok, akiknek fi-
zetésük a konvenciós listákon szerepelt. Így például a dézsmások, majorgazdák, 
ispánok, a bírók és a szabadosok,38 akiket személyesen az udvarbíró nevezett ki a 
módosabb jobbágyok közül, mivel ők rendelkeztek a megfelelő anyagi feltételek-
kel ahhoz, hogy „megvegyék” ezen tisztet. Szolgálatukért cserébe pedig egy évre 
szóló adómentességet kaptak.39 Megbízható emberre szükségük is volt a proviso-

 
30 A Nagy Ferenc inventátor által készített leltár alapján a számtartó várbéli gerendás háza szegényesen 
lehetett berendezve. Abban egy paraszt asztal, egy paraszt deszkás nyoszolya, két pad, két apró paraszt 
szék, illetve két fogas, egy paraszt almárium és egy kívül fűtő mázas kemence foglalt helyet. A számtartó 
kezénél lévő tárgyakként bejegyeztek még egy sárga és egy fekete szattyánbőrt, és „asszonyembernek” 
való három darab sárga csizmát. MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 024. 
31 Bán P.: A nagybírtok igazgatásának i. m. 31. 
32 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 024. 
33 Soós I.: A regéci vár tisztviselői i. m. 234. 238. 
34 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1703. t. sz. 28r. 
35 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1703. t. sz. 46r–47r. 
36 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1703. t. sz. 111r–115r. 
37 Makkai L.: I. Rákóczi György birtokainak i. m. 60. 
38 Szabadosoknak nevezték a robot és/vagy egyéb jobbágyszolgáltatás alól felmentetteket, akik ezen 
felmentésért cserébe más munkával tartoztak. Így a majorságok munkafelügyelői, vagy a levélhordók 
is közülük kerültek ki. Makkai L.: I. Rákóczi György birtokainak i. m. 649. 
39 Uo.: 60. 
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roknak, mivel ezek az officiolátusok végezték a falvak, vagy a majorságok irányí-
tását. A bírók feladata volt a jobbágyok robotra való beosztása.40 A regéci urada-
lomhoz tartozó több település bíróinak levele is fennmaradt. Ennek alapján nem 
csak a jobbágyok irányítása, és természetesen a helyi jogügyek intézése volt a bírák 
feladata, hanem a servitores réteghez tartozó írástudatlan dolgozók munkájának el-
végzését igazoló recognitio kiállítása, ezzel együtt pedig felügyelete, vizsgálata.41 
Egyes esetekben akár más uradalmi alkalmazottak helyett is a bírók és esküdtek 
állítottak ki igazolást.42 A szintén jobbágyi sorból származó ispán a 17. század so-
rán a falu felügyelőjéből emelkedett fel a majorság vezetőjévé, s ezzel ő vált az 
oeconomicus réteg legfontosabb szereplőjévé.43 Azonban a vizsgált Rákóczi birtok 
esetében a spanus – ispán – még a század végére sem veszítette el korábbi feladatát. 
Ezt többek közt az 1680-ban készült urbárium is jól példázza – törvényszegés ese-
tén a bírságpénz egy része az ispánt illette. Tállya mezővárosa kapcsán így írnak 
erről: „Tizenkét forintos bírság itt nincsen, ki-ki város székén törvény szerint bün-
tettetik, a vér, s kék bírság és lélekmondásnak bírsága az ispáné és [a] város bírá-
jáé.”44 Legyesbényén feladatához hozzátartozott még a taxa beszedése, és admi-
nisztrálása, csak úgy, mint a földek dézsma alá osztása,45 de Szántón is az ispán 
volt köteles beszedni a kocsmárosok által kiárult minden hordó bor után járó egy 
forintot.46 Ezzel párhuzamosan pedig a majorsági földeken dolgozókat, a robotoló 
jobbágyokat, bérmunkásokat, béreseket irányította, felügyelte és nyilvántartotta 
munkájukat.47 

 
40 Uo.: 60. 
41 1689-ben Tállya mezővárosának főbírója, Erdőss János igazolta, hogy a tállyai és rátkai réteken lévő 
szénát, amelynek egy részét az udvarbíró pénzért kaszáltatott, másik részét pedig a tállyai jobbágyok 
kaszáltak le, a tállyai udvarház padlására, illetve a parókia kertjébe. A kertbe vitt kazlakból mérték ki a 
mezővárosi kisbírók Jantó János, akkori inspector konvencióját. A többi szénát, és a még hozzá 
Szántóról hordott 4 szekérre valót a tállyai és szántói jobbágyokkal vetetett 16 béres ökör ette meg. 
MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1701. t. sz. 1689. fol. 113r.  
42 Egy irat szerint Fony település 1688. évi főbírája, Ráty István a juhászgazda által elmondottak alapján 
igazolta az akkori udvarbírónak Czirjáky Mihálynak, hogy az elmúlt éven csupán 76 juh született a 
majorságban, kecske is csak 16. Ezek közül a német katonák hármat vittek el, 21 juh és két bárány pedig 
megdöglött. 5 kecskét ismét a németek vittek magukkal, míg két gidát a farkas tépett szét. A megmaradt 
állatok tejéből a juhász 4 köböl 1 szapu túrót tudott készíteni. Ugyanekkor a disznópásztor is hasonlóan 
adott számot az 1687. évi allodiális állatok számáról. MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1701. t. sz. 
1689. fol, 87r. 
43 Bán P.: A nagybírtok igazgatásának i. m. 33. 
44 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 041/b. A kékbírság testisértésért kirótt bírság volt, míg a 
vérbírságot gyilkosság után szedték. Makkai L., 1954. 646., 651. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 
alapján a lélekmondás alatt a lélekkel való szitkozódást értették. Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, 7. 
kötet. Szerk. Szabó T. Attila. Bp. 1995. 993. 
45 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 041/b. 
46 „Kocsmára való bort Regécből kellett hordaniuk, de már egynéhány háborúságos esztendőkben nem 
árultak semmit. Hanem akinek a kocsmatartás megengedtetik, minden hordó bortól egy forintot tartozik 
adni őnagyságok számára, melyet az ispán exigál [beszed] rajtuk és a várba, tisztek kezéhez kell 
adminisztrálni.” MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 041/b. 
47 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 052. 
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A gazdasági irányítás legalsóbb rétege a szolgákat tömörítő, akik a tulaj-
donképpeni fizikai munkavégzők. Kállay ezen réteget további öt csoportra bon-
totta: általános – vincellér, béres –, állattenyésztési – juhászok –, rendészeti – 
hajdú, darabont –, iparosok – kovács, bodnár, kosárfonó –, udvartartás emberei – 
kertész, szolgák, gondnokok.48 Ez az öt további réteg a regéci uradalomban is meg-
található volt, egyértelmű szerepeikre nem térnénk ki külön. Fontos azonban meg-
említeni, hogy az e csoportba tartozó személyek munkaviszonyai nem voltak egy-
ségesek. Egy részük bérlői viszonyban állt az uradalommal. Ide sorolhatóak egyes 
molnárok, mint ahogy Tar György is, aki 1689-ben évi 10 köböl búzáért vette bérbe 
Fony malmát.49 Mások állandó, fizetett alkalmazottakként szerepeltek a konven-
ciós jegyzékben, negyedéves fizetéssel, uradalmon kívüli szolgálat esetén napidíj-
ban, szegődményeikben foglalt munkájukon felül pedig vagy pénz, vagy pedig ter-
mészetbeni juttatásokban részesültek. Ilyenek voltak a juhász, a vincellér, a 
béresek, illetve a kosárfonók is.50 A molnárok munkaviszonyukat tekintve nem 
csak bérlők lehettek. Egyes esetekben ők is ez előbb említettekhez hasonlóan ál-
landó alkalmazásban álltak, vagy pedig haszonrészesedésért dolgoztak, utóbbiakat 
nevezték harmados molnároknak.51 Végül a servitores réteghez tartozók munkavi-
szonya lehetett csak egy-egy idényre, például szüret, vagy kaszálás, betakarítás ide-
jére szóló is. Ebben az esetben fizetésük a számadásokban rendkívüli konvenciók 
alatt tűnik föl,52 s gyakran alkalmaztak más, szomszédos Rákóczi birtokokról hívott 
bérmunkásokat.53 

Az eddig ismertetettek alapján a regéci uradalom Rákóczi család birtoklása 
alá eső 1646 és 1686 közötti periódus igazgatási, gazdasági rendszerének felépíté-
sét az 2. ábra szemlélteti. 

 
1686–1694:  KAMARAI IRÁNYÍTÁS  

Regéc vára már a 16. században elvesztette katonai jelentőségét, s helyette a várhoz 
tartozó birtokok gazdasági szerepe került előtérbe, amely mögött a Szerémség sző-
lővidékének elvesztése és ezzel együtt a Hegyalja felértékelődése állt. Amikor 
azonban Thököly Imre feleségül vette Zrínyi Ilonát, Regéc vára ismét katonai sze-
rephez jutott. A kuruc fejedelem a várban rendeztette be a Felső-Magyarországi 

 
48 Kállay I.: A magyarországi nagybirtok kormányzata i. m. 124. 
49 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 061. - No. 012. 
50 MNL OL G 29 Gazdasági iratok 1694–1712. Rákóczi birtokok iratai V.3.C/G 82. cs. 96. d. 72–73 p. 
51 A tállyai Borjas patakon álló malomba a földesúr évente fogadott molnárt, aki konvenciója szerint a 
bevétel harmadát kapta meg, a többi a Rákóczi családot illette. MNL OL E 156 - a. - Fasc. 061. - No. 
012. 
52 MNL OL G 29 Gazdasági iratok 1694–1712. Rákóczi birtokok iratai V.3.C/G 82. cs. 96. d. 73–74 p. 
53 1700-ban Makovicáról hívattak 15 kaszást a tállyai-rátkai rétek kaszálására, őket egy hajdú kísérte. 
MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1703. t. sz. 169r.  
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Hadellátó Központot, így az addig részben üresen, részben pedig élelemmel meg-
rakott várbéli pincéket újra fegyverekkel és lőporral töltötték meg.54 

Regéc sorsát pedig végül a fejedelem és Rákóczi Ferenc özvegye közötti 
házasság, illetve a hadellátói szerep pecsételte meg. A felkelés bukásával a vár is a 
németek kezére került, s 1686-ban felrobbantották azt. Ezt követően az uradalom 
egy rövid időre, mindössze két évre a Szepesi Kamara igazgatása alá került. Itt 
cáfolnánk meg Szűcs Jenő azon megállapítását, hogy csak Munkács várának fel-
adása után, 1688-ban került a regéci uradalom a Kamara kezelésébe.55 Több forrás 
is szolgál arra bizonyítékul, hogy 1686. elején kerülhetett sor a kezelésbe vételre. 
Ilyen Czirjáky Mihály, a Szepesi Kamara alá tartozó boldogkői uradalom egykori 
provizorának56 1686. februárjára tehető regéci udvarbírói kinevezése,57 s hogy még 
1688-ban is ezen tisztségben találjuk.58 Ide sorolhatóak továbbá a szintén az 1686. 
évhez köthető becslések, amely az uradalom és a hozzá tartozó szőlők és települé-
sek értékére voltak kíváncsiak, s amelyeket rendszerint egy tulajdonosváltás során 
volt szokás készíteni.59 De mindezek közül is az 1687. évi aestimatiot kell kiemelni, 
amely a regéci uradalmat fiscusi kezelésben lévő javak között sorolja: „Summarii 
extractus cameralis aestimationis Dominiorum eo tunc Rakocziano Fiscalium Sá-
ros Patak […] Regöcz, portionum in Szerencs […]”60 

Czirjáky kinevezésével pedig természetesen egy igazgatási átszerveződés is 
elkezdődött. Mivel a Caprara által aláírt megadási feltételek között kikötötték, hogy 
a vár és a hozzá tartozó birtokok tisztjeit a Rákóczi család rendelkezései szerint 
tartanak és neveznek ki,61 az igazgatási struktúra átszervezése után nem minden 
hivatalt tölthettek be kamarai személyek. Az előzőleg vizsgált, 1646–1685 közé 
eső időszakhoz képest reorganizáció csak az officiales, vagyis a tisztviselők cso-
portján, s ott is csak a legfelsőbb rétegen belül történt. A katonai ügyintézés terü-
letén a vár lerombolásával megszűnt a castellanusi és a porkolábi tisztség, amelyet 

 
54 Melegh Szabolcs: A regéci vár. Bp. 2017. 50. 
55 Szűcs Jenő: A szepesi kamarai levéltár 1567–1813. Magyar Országos Levéltár kiadványai, I. Levéltári 
leltárak 7. Bp. 1990. 108. 
56 MNL OL G3 Thököly Szepesi Kamarájának iratai (továbbiakban MNL OL G3 TSzL) III. 8. Draheim 
Vilmos feljegyzései, könyvei, fogalmazványai 1676–1683. pag. 130. Czirjáki Mihály boldogkői 
provizor reverzálisa 1683. márc. 29. 
57 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 153. - No. 027. 
58 MNL OL E 554. I. Szalay Gyűjtemény 1701. t.sz. fol. 87r. 
59 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 025., MNL OL E 156 - a. - Fasc. 154. - No. 018., MNL OL E 
156 - a. - Fasc. 154. - No. 012. 
60 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 016. 
61 „Regécz várában ő Felsége és az ő Felsége tisztei s az nemes kamara ő Felsége praesidiumát be nem  
adják, a váron peniglen egész jószágival együtt Kegyelmes Asszonyunk, Kegyelmes Kisurunk és Kis-
asszonyunk ő Nagyságok dispositiója tégyen tiszteket, szolgákat; az kiket ő Nagyságok akarnak, azokat 
tartsák az várban, és praesidiumot magok fizetésén ő Nagyságok az mennyit akarnak tartani, ő Nagysá-
gok directiójában légyen.” Thaly Kálmán: Munkácsi leltárak s udvartartási iratok (1680–1701). Magyar 
Történelmi Tár 1. Új folyam (1900) 1. sz. 331–332. 
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utoljára Thököly embere, Szirmay Miklós töltött be.62 A prefektus hivatala 1686 és 
1688 között megmaradt, de betöltője a mindenkori fiskális prefektus lett, Vas Gás-
pár személyében.63 Az ő függésében nevezték ki az adminisztrátort, aki tulajdon-
képpen a korábbi korszak prefektusi szerepét vette át. Itt jelenik meg először a ka-
pitulációban foglaltak érvényesítése – 1686. február 19-től a fiskális kezelésben 
lévő Rákóczi birtokok adminisztrátorának Szentiványi Lászlót nevezték meg,64 
akit vélhetően rokoni szálak kötöttek a Rákóczi birtokok 167565 és 1676.66 évi pre-
fektusához, Szentiványi Mihályhoz.  Ugyanez a metódus követhető nyomon 1688-
ban, mikor az árvák birtokai Kollonich Lipót gyámsági kezelésébe kerültek – 
Szentiványi Lászlót Klobusiczky Ferenc váltotta, aki pedig a Rákóczi család híve-
ként 1650-ben prefektusi címet betöltő67 Klobusiczky András fia volt.68 

A gyámság alá vétellel a kamarai igazgatás nem ért ugyan véget, de a ka-
marai prefektus személye ezt követően már nem jelenik meg a forrásokban. He-
lyette az adminisztrátor nevével találkozhatunk, aki tulajdonképpen a legmagasabb 
pozíciót jelentette a Rákóczi birtokok kormányzásán belül, s amely hivatalt egé-
szen 1693-ig Klobusiczky Ferenc töltött be. Ebben az időszakban jelenik meg az 
inspectori cím a forrásokban,69 amely tiszt mögött Kállay szerint a kormányzó se-
gítőjét kell érteni, aki az uradalmak jelentéseit vizsgálta felül, és továbbította azo-
kat az adminisztrátornak, így tehát egyfajta közvetítő szerepet játszott a provisorok 
és a kormányzó között.70 A hivatal jelenléte azért is érdekes, mert csupán az 1689 
és 1690. évből van róla tudomásunk, sem az előtt, sem pedig az után nem címeznek 
személyéhez levelet más officiálisok. Az inspectori cím betöltője az a Jantó János 
volt, aki az uradalom igazgatásán belül talán az egyik legszövevényesebb életutat 
járta be, amelynek ismertetése már csak azért is fontos, mert általa bemutatásra 
kerül a regéci uradalom 17. század végén létező kormányzási rendszerének hivata-
lai is.  

Jantó János pályáját nem a kamarai és a Kollonich Lipót gyámsága alatti 
korszakban kezdte, hanem már Thököly Imre fejedelemségének idején is hivatalt 
vállalt. Thököly 1684-ben őt nevezte ki a hegyaljai szőlők felügyelőjének, aminek 

 
62 MNL OL G 3 TSzL 12. cs. III/7. Draheim Vilmoshoz intézett levelek. 1683. júl. 5. B. Zsigmond levele 
Draheim Vilmoshoz. 
63 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1701. t. sz. fol. 70r–85v. Vas Gáspárról írja Fallenbüchl Zoltán, 
hogy prefektusi tisztségét nem töltötte be hosszabb ideig, hanem kinevezése után néhány évvel a kassai 
városbírói hivatalt választotta. Fallenbüchl Zoltán: A Szepesi Kamara tisztviselői a XVII–XVIII. 
században. Levéltári Közlemények 38. (1967) 2. sz. 203. 
64 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1701. t. sz. 70r. 
65 MNL OL P 1314 Batthyány-missilisek, tek. 4812. nr. 13637 
66 Uo.: nr. 13638 
67 MNL OL E 190 Archivum familiae Rákóczi d. 19. No. 5741. 
68 Nagy Iván: Magyarország családai. 6. kötet. Klobusiczky család Bp. 1860. 
69 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1701. t. sz. fol. 92v. 
70 Kállay I.: A magyarországi nagybirtok kormányzata i. m. 106. 
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megfelelően feladata a fejedelem szőlőrendeletének betartatása és felügyelése, vin-
cellérek kinevezése és a büntetések behajtása lett, amelynek egy része őt, második 
része az udvarbírót, harmadrészt pedig a kamarát illette.71 Egy 1721-ből származó 
perirat anyaga szerint, amely az 1687. év történéseire utal vissza, Jantó Klobu-
siczky Ferenccel elfoglalta a Tállyán álló, addig reformátusok kezén lévő templo-
mot, amelyet aztán a katolikusnak adtak át, minden ahhoz tartozó birtok és szőlő-
területtel együtt.72 Annak ellenére tették ezt meg, hogy 1681-ben és 1687-ben is 
uralkodói, illetve országgyűlési határozat tiltotta a templomfoglalást, amelynek a 
tállyai lelkészek a templom kulcsainak visszatartásával igyekeztek ellenállni, de 
megakadályozni már nem tudták az erőszakos templomfoglalást.73 Jantó tette elle-
nére a tisztviselői ranglétrán a következő éven még feljebb jutott, május 17-én vál-
totta Czirjáky Mihályt a regéci uradalom provisori székében,74 1689. január 1-től 
december 31-ig pedig a regéci uradalom inspectoraként hivatkoznak rá,75 amely 
hivatalt a források alapján még 1690-ben is viselt.76 Feltűnő viszont, hogy 1689-es 
kinevezését követően a nevét említő számtalan dokumentum közül kettő, mint a 
regéci uradalom provisoraként hivatkozik rá továbbra is.77 Ez az adat további ku-
tatást igényelt arra vonatkozóan, hogy az említett levelek egy esetleges címtévesz-
tést takarnak-e. A kérdést végül Jantó János számadásának vizsgálata döntötte el. 

Mivel a vizsgált időben a Rákóczi birtokok kamarai kezelésben voltak, azok 
számadásainak vizsgálatait is a Szepesi Kamarán végezték. 1677-ben a prefekturák 
mellett létrehozták a számvevőséget, amelynek feladata az uradalmi számadások 
vizsgálata és a tanács elé terjesztése volt.78 Ennek alapján 1688 után is a prefektura 
számvevőségének kellett kezelnie a Regécről küldött számadásokat. Azonban egy 
1692. évi levél aláírójaként „Draheim Vilmos, II. Rákóczi Ferenc számvevője” sze-
repel,79 ami arra enged következtetni, hogy a számvevőségen belül létrehozhattak 
egy úgymond alszámvevői hivatalt, amely csak a Rákóczi birtokok számadásait 
kezelte és ellenőrizte, majd küldte tovább. Ezt a feltételezést támasztja alá Jantó 
számadásának vizsgálata végén olvasható keltezés: „Datum ex Officina Rationaria 
Rakociana, die 2. Novembris 1690.” 80 Az officina rationaria-n vizsgált ratio kifo-
gásai szerint az inspector az elszámoláskor egy helyen hibát ejtett, amelyről a 18. 

 
71 Gagyhy Károly: Hegyaljai szőlők rendtartása 1684-ből. Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 
21. (1914) 3. sz. 236–237. 
72 Győrffy József: A tállyai református egyház templomfoglalási peréből. Protestáns Szemle 5. (1893) 1. 
füzet 117. 
73 Uo: 117–118. 
74 MNL OL E 210 a. Dominalia. 107. tétel Rákóczi-birtokok 1647–1690. 38. cs. 207r-v. 
75 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1702. t. sz. 45r. 
76 Uo: 73r. 
77 Uo: 23r–27r.; 140r. 
78 Szűcs J: A szepesi kamarai levéltár i. m. 110. 
79 MNL OL E 204 Kamarai misszilisek 23. cs. 1692. júl. 24. Klobusiczky Ferenc levele Draheim 
Vilmosnak 
80 Nem tudni biztosan, hogy ez a számvevőség hol működött, de a Rákóczi birtokok provisorainak 1688-
ból, 1689-ből származó számadásainak átfogó vizsgálata az említett provisorok jelenlétében 
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pontban így írnak: „Erravit d[omi]n[us] inspector nam in rationib[us] apposuit, se 
vasa lorae 63 assingasse successori d[omi]no provisori Pederii, documentum pro-
ductum sub numero 870. folium 62 vasa testatur.”81 Vagyis Jantó Péderi Lázár pro-
visornak, mint utódjának adott 63 hordó lőrét, amely alapján kijelenthető, hogy 
1689-ben Jantó János egyszerre töltötte be az inspectori és a provisori tisztséget. 

Az 1693. évi urbáriumból tudjuk, hogy Tállyán volt ugyan egy kúriája, de 
nem lakott ekkor még benne.82 1694-től viszont csak innen címezte leveleit.83 Szán-
tón pedig egy egész helyet birtokolt 800 Ft-ért, amelyhez a mellette álló, egykor 
Bodoki István tulajdonában lévő fél jobbágytelket 25 Ft-ért a nevére íratta.84 

 
1694–1711:  II.  RÁKÓCZI FERENC ALATT 

Kollonich Lipót gyámságának és Klobusiczky Ferenc Rákóczi-birtokok feletti jó-
szágkormányzóságának Rákóczi Julianna és Ferdinand Gobert Aspremont-Reck-
heim gróf 1691. június 24-én megkötött házassága vetett véget. Még azon év végén 
kiadásra került az a királyi dekrétum, amelyben II. Rákóczi Ferenc birtokainak fel-
ügyeleti jogát annak barátjára, Batthány Ádámra, és sógorára, Aspremont grófra 
ruházták át, december 23-án pedig saját maga írja meg a Batthánynak szóló bizto-
sító levelet, amely öröksége teljes felügyeletének ellátására jogosított.85 A testvé-
rek közötti teljes birtokfelosztásra azonban két évet várni kellett. Az egyezség ér-
telmében az Aspremont házaspár kapta többek között az ecsedi, makoviczai, ónodi 
birtokokat, Rákóczi Ferenc pedig a tokajit, sárospatakit, a munkácsit és a regécit. 
1694. március 9-én nagykorúvá nyilvánították a későbbi fejedelmet, és ezzel átve-
hette birtokainak teljes irányítását. Ugyanazon év március végén sógorával el is 
indult Magyarországra, hogy birtokait végiglátogassa, de a még 1693 novemberé-
ben Aspremontnak küldött leveléből tudjuk, hogy még nagykorúvá nyilvánítása 

 
Sárospatakon zajlott. MNL OL E 210 a. Dominalia. 107. tétel Rákóczi-birtokok 1647-1690. 38. cs. 
205r–244v. Vezetőjének feladata a Rákóczi birtokok udvarbíróitól, vagy jelen esetben inspectorától 
beküldött számadások vizsgálata. A rationum magister tisztségét 1690-ben bizonyosan Draheim Vilmos 
töltötte be MNL OL E 210 a. Dominalia. 107. tétel Rákóczi-birtokok 1647-1690. 38. cs. 211v–213v., s 
feltehetőleg 1693 nyarán bekövetkezett haláláig a Rákóczi birtokok számvevőjeként működött. MNL 
OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 051. 
81 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1702. t. sz. 46r. 
82 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 052. A házat még 1681-ben Zrínyi Ilona adományozta az ő, és 
felesége, Miskolczi Zsuzsanna számára. Karsa Ferenc: Zrínyi Ilona egy házhelyet adományoz Tállyán. 
Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 4. (1898) 9. sz. 291. 
83 MNL OL E 204 Kamarai misszilisek 20. cs. 1694. 03. 30. Jantó János levele Kőrösy Györgynek., 
MNL OL E 204 Kamarai misszilisek 20. cs. 1694. 07. 02. Jantó János levele Kőrösy Györgynek., MNL 
OL E 204 Kamarai misszilisek 20. cs. 1695. 07. 14. Jantó János levele Pap János makovicai 
provisornak., MNL OL E 204 Kamarai misszilisek 20. cs. 1696. 04. 09. Jantó János levele Léderer 
Mártonnak. 
84 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 052. 
85 Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Bp. 2004. 628. 
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előtt is ügyelt birtokai rendjére.86 Ennek a látogatásnak a tapasztalatai alapján 
kezdte el megszervezni udvartartását is. Ebből az időszakból több urbárium, szám-
adás és levelezés is fennmaradt, amelyek alapján rekonstruálható a regéci uradalom 
erre az időszakra eső irányítása. 

Az ezen források felhasználásával készült igazgatási szervezet ábráján jól 
látható, hogy 1694-et követően a regéci uradalom irányításában a korábbi időszak 
berendezkedéséhez tértek vissza. (4. ábra) Az Officina Rationaria Rakocziana füg-
getlenedett a fiskális befolyás alól, megszűnt az adminisztrátori intézmény,87 ezzel 
együtt pedig a birtokok élére ismételten prefektus került. Az uradalom gazdaságá-
nak irányításával pedig továbbra is a provisor volt megbízva, aki az alsóbb rendű 
officiálisoknak küldött instrukciót, de a közvetlen irányítás továbbra is az ispán 
szervezése alatt volt. 

A II. Rákóczi Ferenc általi birtokbavétellel Jantó János karrierje nem ért 
véget, sőt, 1694-ben88 és 1695-ben89 is jószágigazgatóként, vagyis prefektusként 
szerepel a forrásokban, de feltehetőleg az 1693-ban Aspremonthoz intézett levelét 
is ilyen minőségben írta.90 Pályafutása a Rákóczi birtokokon valamikor 1697. és 
1703. között érhetett véget. 1704. májusában a fejedelem Szilvássy Istvánnak el-
rendelte, hogy minden, Perényi Imrétől Jantó Jánosnak elzálogosított javat koboz-
zanak el és adják azokat vissza tulajdonosának, így egyes tállyai szőlőket, egy tály-
lyai szabad kocsmahelyet.91 Egy évvel később pedig Izdenczy Mártonnak hagyta 
meg, hogy folytassa a borsi jószágban elkezdett gazdálkodását, mert azt már nem 
fogja visszajuttatni Jantónak.92 Thaly Kálmán szerint az egykori inspector számára 
a fordulatot az 1697-es hegyaljai felkelés és abban játszott szerepe hozta.93 Az 
Archívum Rakoczianum szerzője a birtokelkobzás indokaként a német kézre tör-
ténő területátengedést és árulást jelöli meg, amelyet a császáriak a szabadságharc 
leverése után azzal honoráltak, hogy Jantót nevezték ki a konfiskált Rákóczi birto-
kok prefektusának.  

 
86 II. Rákóczi Ferenc az 1693. november 28-re datált levelében engedélyt adott Aspremont grófnak a 
hanyag gazdatisztek elbocsátására. Köpeczi B. – R. Várkonyi Á.: II. Rákóczi Ferenc i m. 629. 
87 1701-ben II. Rákóczi Ferencet letartóztatták felségárulásért, akkor birtokai rövid időre ismételten a 
Kamarához kerültek, élükre pedig adminisztrátort állítottak, ismét Klobusiczky Ferenc személyében. 
Szűcs J.: A szepesi kamarai levéltár i. m. 109. 
88 MNL OL E 204 Kamarai misszilisek 37. cs. 1694. 07. 24. II. Rákóczi Ferenc levele Jantó Jánosnak. 
89 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1703. t. sz. 82r–100r. 
90 MNL OL E 204 Kamarai misszilisek 20. cs. 1693. 11. 08. Jantó János levele Aspremont Ferdinándnak. 
91 Bánkúti Imre: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és 
Zemplén megyékből. 1703–1704. Miskolc, 2004. 169. 
92 Bánkúti Imre: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és 
Zemplén megyékből. 1. 1705–1707. Miskolc, 2003. 74. Lásd: még: Dongó Gy. Géza: Adatok a borsii 
Rákóczi-kastélynak külső történetéhez. Adatok Zemplén Vármegye Történetéhez 17. (1911) 9. sz. 319–
323. 
93 Bánkúti I.: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai 1705–1707. i m. 216. 
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A szabadságharc kitörése és annak menete nem változtatott a birtokkor-
mányzati rendszeren. Jármay Edit kutatása során arra jutott, hogy az Udvari Gaz-
dasági Tanács 1707-es felállítása során a fejedelem birtokai élére két prefektust 
állított, Szentiványi Mihály és Krucsay Márton személyében, akik felosztva irányí-
tották a birtokokat, Regéc pedig Szentiványi alá került.94 A kutatás jelenlegi állása 
azonban ezt nem támasztja alá. Szentiványi Mihályra, mint jószágigazgatóra 1706-
ban hivatkoznak utoljára,95 Krucsay Mártont viszont 1707 januárjáról96 egészen 
1709 végéig prefektusként említik.97 A kettős prefektusi rendszert, és annak Jármay 
által felvázolt felépítését az sem igazolja, hogy amennyiben valóban Szentiványi 
lett volna a regéci uradalom prefektusa, tállyai ügyekben miért Krucsay Mártont 
tették meg illetékesnek.98 Továbbá az Udvari Gazdasági Tanács99 felállításakor va-
lóban születhetett döntés prefektusi váltásról, mint ahogy ekkor neveztek ki 7 új 
tiszttartót – a regéci uradalom élére Hagara Györgyöt100 –, azonban a kettős pre-
fektusi rendszer létrejöttére nem utal más forrás. 

A prefektus továbbra is, mint a fejedelem teljhatalmú helyettese működött, 
a számvevő és a provisor heti jelentést küldtek a számára, a tizedeseknek, tehát a 
dézsmásoknak csak a prefektus adhatott utasítást,101 így azok kikerültek a provisor 
felügyelete alól. A szabadságharc végéhez közeledve nem csak a prefektus, de a 
provisor személye is gyakrabban változott. 1710 februárjában Szilvássy István ön-
ként lemondott az udvarbírói tisztségéről,102 helyét Petrahay János vette át, aki 
1718-ig a regéci uradalom élén maradt. Szintén ekkor történt Ottlyk György jó-
szágigazgató leváltása, Alexander Scherenus 1711-ben történt kinevezése pedig 
egyértelműen a kamarai kezelésbe vétel tényét jelzi.103 

A Rákóczi szabadságharc leverése után a fejedelem birtokai, köztük a regéci 
uradalom is egy rövidebb időre ismét a Kamarához került, de már 1713-ban bizo-
nyosan a Trautsohn család birtokolta.104 Ekkor két prefektust is kineveztek Regéc 
élére egymás ellenőrzésére Müller József és Roth Mihály személyében, de már 
1715-ben vizsgáló bizottságot állítottak fel ellenük, mivel a számadásuk szerint 

 
94 Jármay E.: A Regéczi uradalom i. m. 25. 
95 Bánkúti I.: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai 1705–1707. i m. 140. 
96 Uo.: 238. 
97 Uo.: 282. 
98 Uo.: 238. 
99 A családi birtokok számadásait az Udvari Gazdasági Tanácson belül működő számvevőségnek 
küldték el a Rákóczi birtokok provisorai, a kincstári birtokok gazdasági felügyeletével pedig egy másik 
szerv, a Consilium Oeconomicum látta el. V.ö. Maksay Ferenc: A Rákóczi szabadságharc levéltára. = 
Levéltári Közlemények. 1954. 25. évf. 94–129. 
100 Jármay E.: A Regéczi uradalom i. m. 25. 
101 Uo.: 25. 
102 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 056. 
103 Uo.: 25–26. 
104 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 019. 
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1200 Ft-ot költöttek az uradalom épületeinek felújítására, ez azonban sem a gya-
korlatban nem látszott, sem pedig az emberek elmondásai nem támasztották alá.105 
Le is váltották őket a következő évben, onnantól ismét egy prefektus volt. A leg-
nagyobb változást az jelentette, hogy 1735-ben a regéci uradalom igazgatását be-
tagolták a pataki uradalom alá, s ettől kezdve kettős igazgatási rendszer működött, 
amelynek élére plenipotentiariust állítottak.106 

 
A  GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS MENETE  

Vári András a birtokigazgatás 17–18. századi változásában három rendszert különít 
el – a bérletrendszert, az „asszimmetrikus számadások és hatásköri átfedések rend-
szerét” és a függetlenített számvevőt.107 A 17. századi források vizsgálata alapján 
a regéci uradalom nem egyértelműen tartozik bele ezen rendszerek valamelyikébe. 

Az asszimmetrikus számadások rendszerének lényege, hogy a termény és 
készpénzszámadásokat nem egyformán centralizálják, hanem a központi uradalom 
perceptora, vagy számtartója szedi be az adókat, míg a természetbeni számadások 
kezelését, és a gazdálkodás menetét teljes egészében az uradalmak provisoraira 
bízzák. A függetlenített számvevői rendszerben a rationum exactor nem függött a 
provisortól, mint a számtartó, hanem közvetlenül a birtokosnak volt alárendelve. 
Hatásköre csak a számadások ellenőrzésére irányult. Vári szerint azonban ez csak 
a 18. század végére alakult ki ennyire letisztult formában, s a korábbi forrásokban 
olvasható számvevői tiszt inkább tartozott az átfedéses rendszerbe.108 A regéci ura-
dalom azért nem sorolható kizárólagosan valamelyik rendszerhez, mert a források 
alapján a rationum exactor kellően elkülönült a többi tisztségtől, viszont az uradal-
mak officiális rétegén belül az egyes személyek, azok feladatai között gyakran az 
az átfedés mutatkozott,109 amelyet Vári említ. Ebben a vegyes rendszerben a gaz-
dasági irányítás menete a következőképpen nézett ki.  

A prefektus kidolgozta és elküldte az instrukciókat az udvarbírónak, aki, 
mint az uradalmi gazdasági tevékenység vezetője utasította a tisztikar embereit – 
kulcsár, sáfár, frumentarius – az adott gazdasági tevékenységek elvégzésére. A 
tisztikar emberei számadások készítésére voltak kötelezve, amelyeket évente kel-
lett megírniuk. Ennek elkészítéséhez és ellenőrzéséhez vezették saját maguk szá-
mára a naplót, a diariumot, amelybe az adott nap gazdasági ügyeit jegyezték be. 
Hasonló funkciót töltött be a memoriale az udvarbírók esetében. Egy-egy számadás 

 
105 Jármay E.: A Regéczi uradalom i. m. 26. 
106 Uo.: 28. 
107 Vári A.: A nagybirtok birtokigazgatási rendszerének bürokratizálódása i. m. 18–25. 
108 Uo.: 24. 
109 Provisor – inspector 1689-ben, kulcsár – sáfár 17. század első felében. 
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távolisága miatt gyakran előfordult, hogy alkalmi kimutatásokat, extractusokat ké-
szítettek az udvarbírók.110 Az officialis tisztek számadásának megírásához elen-
gedhetetlen volt a nyugta, ellennyugta, amely igazolás volt egy-egy gazdasági fel-
adat elvégzéséről. Ilyen quietantia kiadása nem csupán a tisztek, hanem az 
oeconomici és a servitores réteghez tartozóknak is kötelező volt. Mivel ezen a szin-
ten az írásbeliség szerepe igencsak csekély volt, hites emberek által és az adott 
jobbágy „keze vonása” által történt az igazolás.111 Ezek segítségével készítette el a 
tisztikar személyzete a számadásaikat, amiket a commissiókkal együtt elküldtek a 
számtartónak – a regéci uradalom esetében a Rákóczi birtokok számvevőjének –, 
aki ezeket ellenőrizte, és összevetette az év közben készült extractusokkal. Ameny-
nyiben az valamilyen eltérést tapasztalt, úgy kifogásokkal élhetett, amelyet vissza-
küldött a provisornak. Erre a difficultasra adott védekező válasz a replica volt. 

Horváth Gábor egykori regéci provisor replikája bár 1707-ben íródott, 
mégis az 1695-ös ratio kifogásaira reflektál.112 Az, hogy ilyen nagy időkülönbség 
lehetett egy ratio benyújtása, és annak kifogásai közt, megadta a lehetőséget az 
esetleges visszaélésekre. Ezeket többek között úgy próbálták megakadályozni, 
hogy a tisztviselők leváltásakor új leltárakat készítettek.113 Mindezek ellenére vi-
szont mindennaposak voltak a kisebb-nagyobb visszaélések, úgy is, hogy szegőd-
ményeikben, illetve instrukcióikban feladatukat igyekeztek minél pontosabban 
meghatározni. Ilyen visszaélésre szolgáltat példát, hogy 1680-ban az ispánnak a 
legyesbényei réten lekaszált fű eladásából befolyt összeget be kellett volna szol-
gáltatnia, azonban azt akkor már egy ideje elmulasztotta.114 Hasonlóan nem tett 
eleget kötelességének Bányai István számtartó sem, aki nem küldte el az inventálás 
alkalmára az uradalom kiadásairól és bevételeiről szóló számadását.115 Az ilyes-
fajta hibák és visszaélések, esetleges nyugta hamisítások nem csupán csak a regéci 
uradalomra lehettek és voltak is igazak, hanem a korszakban egy általános jelenség 
volt, amely ellen bár megpróbáltak fellépni, eredményt csak keveset értek el.116 

 
 
 

 
110 MNL OL G 29 Gazdasági iratok 1694-1712. Rákóczi birtokok iratai V.3.C/G 82. cs. 96. d. 61. p.; A 
legtöbb, Regéc uradalmából származó extractus a szőlőtermeléssel foglalkozik. Pl. MNL OL G 29 
Gazdasági iratok 1694-1712. Rákóczi birtokok iratai V.3.C/G 82. cs. 96. d. 62–64. p.; MNL OL G 29 
Gazdasági iratok 1694-1712. Rákóczi birtokok iratai V.3.C/G 82. cs. 96. d. 2–4. p.; MNL OL G 29 
Gazdasági iratok 1694-1712. Rákóczi birtokok iratai V.3.C/G 82. cs. 96. d. 34–39. p. 
111 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1701. t. sz. 118r. Az írásbeliség szerepére lásd: Ila Bálint: Az 
írásbeliség szerepe a XVII. századi gazdasági igazgatásban. Levéltári Közlemények 24. (1946) 27–47. 
112 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1703. t. sz. 137r–150v. 
113 MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 056.; MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1701. t. sz. 202r–
208v. 
114 Uo.:  No. 041/b. 
115 Uo: 024. 
116 Vári A.: A nagybirtok birtokigazgatási rendszerének bürokratizálódása i. m. 19–20. 
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ÖSSZEGZÉS  

Összegzésként elmondható, hogy a vizsgált korszak 67 éve alatt a gazdasági irá-
nyítás lényegesen nem változott, a bemutatott igazgatási formák nem térnek el gyö-
keresen egymástól, mégis jól jelzik ennek az átalakítási folyamatnak a lépcsőfokait 
– amelyeket nem is mindig gazdasági, hanem inkább igazgatási célzattal tettek 
meg, s amelynek a motivációja egyedül a politikai hovatartozás volt. Az viszont 
egyértelműen megfigyelhető, hogy a század során a gazdasági apparátus tagoltabbá 
vált, megjelentek olyan tisztségek, mint a borfelügyelő, erdőfelügyelő, s folyama-
tosan nőtt a konvenciós alkalmazottak száma is, amelyet alátámaszt, hogy a század 
végére megszaporodnak azok a források, amelyek az alkalmazott személyzet kon-
vencióit tartalmazzák.117 Ez pedig a szakszerűbb gazdálkodás feltételezését is ma-
gával vonja. Érdemes megjegyezni, hogy az egyes tisztségek megnevezésében is 
változást tapasztalhatunk: 1693-tól a nagybirtokkormányzat első számú vezetőjét 
nem prefektusnak, hanem jószágigazgatónak nevezik. Azonban korábbról is meg-
figyelhető ilyen megnevezésbeli változás: 1644-től már nem udvarbíró, hanem pro-
visori cím lesz az általános. Később pedig a Trautsohnok alatt a jószágigazgatót is 
felváltja a plenipotentiarius megnevezés. 
 
MELLÉKLET  

 

 
1. ábra  

A 17. század elejére kialakult igazgatási rendszer felépítése 
 

 
 

 
117 MNL OL E 554 I. Szalay gyűjtemény 1701. t. sz. 41r–44v.; 152r. 
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2. ábra  

A regéci uradalom tisztviselői 1646 és 1686 között118 
 
 

 
3. ábra 

A regéci uradalom tisztviselői 1686 és 1694 között 
 
 

 
118 A táblázatokban foglalt nevek és dátumok a kutatás során felhasznált levéltári forrásanyagok 
adataiból kerültek összeállításra. 
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4. ábra  

A regéci uradalom tisztviselői 1694 és 1711 között 
 
ABSTRACT 

Veres, Tünde: The management of the Regéc estate in the 17th century 
 

We can consider the 17th century as the period of development of the allodium and 
large estate system. This was the result of a long process that meant change in the 
life of an estate not only in economic sense, but it brought along the necessary 
change of the administrative system and its modernization too. While the economic 
role of the castles had been significant in the previous centuries, this indicates 
which role had mainly meant the leading of manorial yield. This system has come 
to an end gradually and a separation can be observed between the military and eco-
nomic management by the 17th century. This decentralization and the gradual ex-
tension of the large estate system demanded a more divided, thus more professional 
economic apparatus. 

We can be faced with similar changes in the case of an estate in Regéc. The 
case of this demesne is interesting and the reason for this is that three eras can be 
distinguished during the time of the Rákóczi family’s possession – 1646–1685: 
date of the Rákóczi family’s possession; 1686–1691: the period of the Chamber of 
Szepes’s management, Kollonich’s and Klobusiczky’s guardianship, 1692–1711: 
Francis II Rákóczi is the owner –, and these three eras left an impression, and were 
based on each other. The most significant period is the second one, when Francis 
Klobusiczky kept an eye on the untroubled functioning of the Rákóczis’ whole es-
tate-complex, but the provisor was the one who carried out the direct economic 
leading on the level of single estates. However, it would be an inaccurate and sim-
plified statement emphasizing only the role of provisor from this point of view, as 
the management of an estate was carried out within a government system built in a 
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hierarchical way. In this complex system the duty of the employees, working on 
different levels, was the operation and maintenance of the former Rákóczi de-
mesne. 

The aim of the study is to explore the government system and its working 
mechanism in the estate of Regéc based on the assignment and duty of the officials 
at the end of the 17th century. Since those persons who work in that employment 
have a significant position in the estate of Regéc, it is essential to study those kinds 
of conventions and accounts that are in connection with them. Therefore, the re-
search of these mentioned documents constitutes the other focal point of this study. 
 
Keywords: allodium, administrative system, economic management, economic ap-
paratus, estate system 
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VIRÁGH ÁGNES 

EGY ITÁLIAI KRÓNIKA INTERPRETÁCIÓS LEHETŐSÉGEI: A 

MAGYAR HADI VEZETŐK DOMENICO DA GRAVINA KRÓNIKÁJÁBAN 

Az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek örvend az idegen nyelvű króni-
kák magyar vonatkozásainak vizsgálata, hiszen a hazai kútfőket már kellőképpen 
kiaknázta a kutatás. A legutóbbi elemzésekbe1 bevont szöveghelyek által árnyal-
ható a külföldiek magyarság-képe, vizsgálat alá vonható egy király alakjának a be-
mutatása, vagy akár egy idegen földre vezetett hadjárat, s a hadjáratban résztvevők 
tetteinek értékelése. Nagy Lajos nápolyi hadjáratai (1347–1350) kapcsán a legtöb-
bet idézett, részben magyar nyelvre fordított Villani testvérek krónikái ismertek. 
Tőlük még részletesebb beszámolóval szolgált a gravinai jegyző, Domenico da 
Gravina. A szerző külön érdeme, hogy a magyar hadi vezetőket név szerint említi, 
többükkel személyesen találkozott. A tanulmányban azt vizsgálom, a szerző mi-
ként vélekedett az Apuliában2 harcoló magyar hadi vezetőkről, illetve ellenfeleik-
ről? Ugyanis többnyire szimpatizált a magyarokkal, s inkább tartotta királyának 
Nagy Lajost, mint I. Johannát. Ezt kifejezte azzal is, hogy Nagy Lajosra gyakorta 
„királyunkként” utalt, míg ezt a megnevezést Tarantói Lajostól és Johannától egy-
aránt megtagadta. Mivel a krónika rendkívül adatgazdag, célszerűnek tűnt a vizs-
gált periódus szűkítése, így az 1348 ősze és az 1349 nyara közötti események ma-
gyar vonatkozásait ismertetem. 

Domenico műve részben a városi krónikák csoportjába tartozik. Az ilyen 
típusú krónikáknak alapvetően két változata van: a jegyzők, illetve a kereskedők, 
bankárok által írottak (pubblica storiografia). A szerzők olyan pozícióval vagy 
kapcsolatokkal rendelkeztek, melyek révén fontos dokumentumokhoz juthattak. 
Gyakran a politikába is bekapcsolódtak (a krónikás a magyar-párt támogatója, a 
város küldötteként hadvezérekkel tárgyalt).  Ezzel szemben az európai államok kö-
zépkori történetírását a lovagi ethosz jellemezte, a dinasztia vagy az épp regnáló 
uralkodó, továbbá elit érdekei kerültek a középpontba. Az északi történetírók (szer-
zetesek lévén) eltértek az általános európai gyakorlattól, s témaválasztásukban 
aligha távolodtak el saját rendjük és kolostoruk világától. Az itáliai városi krónikák 
eme vonásokat ötvözték, a szerzők mindenekelőtt saját városuk hírnevét kívánták 
megörökíteni.3 Hasonlóan járt el a szerző is, folyamatosan szülővárosára reflektált, 

 
1 Ehelyütt csak néhány munkát emelnék ki: Bradács Gábor: A ‘Chronica patriae’. Egy 14. századi 
osztrák krónika és a magyar történelem. Századok 143. (2009) 1421–1454.; Csákó Judit: Szent László 
uralkodása a nyugati elbeszélő hagyományban. In: Európa és Magyarország Szent László korában. 
Szerk. Bárány Attila Pál – Pósán László. Debrecen 2017. 71–117.; Körmendi Tamás: A Gertrúd királyné 
elleni merénylet a külhoni elbeszélő forrásokban. Történelmi Szemle 51. (2009) 155–192. 
2 Ma Puglia tartomány. 
3 Chronicling History. Chroniclers and Historians in Medieval and Renaissance Italy. Eds. Alison 
Williams Lewin – Duane J. Osheim – Sharon Dale. Pennsylvania 2007. IX–XIX.; Fulvio Delle Donne: 
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s emiatt gyakorta megbontotta egy-egy esemény leírását, amelyre csak később tért 
vissza. 

Latin nyelvű krónikája egyetlen, csonka formában fennmaradt példányát az 
Österreichische Nationalbibliothekben őrzik.4 Az egyedi, autográf kéziratot5 elő-
ször a Tabulae codicum manu scriptorum praeter Graecos et orientales in Bibli-
otheca Palatina Vindobonensi asservatorum keretében katalogizálták a Gerold fi-
vérek.6 A kézirat 223x152 mm nagyságú, kancelláriai minusculával íródott, 
minimális abbreviaturát tartalmaz.7 Marino Zabbia úgy véli, a szerzőnek lehetett 
egy másik kézirata, amit lemásolt és ez a példány maradt fenn.8 

Domenico feltehetően Gravinában született. Életéről csak az 1348–1350 kö-
zötti időszak ismert, jegyzői tevékenyége ismeretlen. András herceg halála után két 
pártra szakadt a Nápolyi Királyság, ez befolyással volt életére, ugyanis a magyar-
párt támogatója volt. A város egyik követeként több alkalommal kért segítséget 
Lackfi Istvántól, ugyanis a vajda feladata volt az Aversában kivégzett Durazzói 
Károly9 birtokai feletti őrködés, amelyhez Gravina város tartozott. Lackfi, amíg 
lehetősége volt rá, támogatta a város védelmét. A városra viszont igényt tartott 
Durazzói özvegye, Johanna testvére, Mária, aki 1349. május 31-én megszerezte a 
város feletti irányítást. Domenico és családja már április 28-án elmenekült, kivéve 
két fiát, akik Mária fogságába kerültek. 1349-től több csatában is részt vett a ma-
gyarok oldalán, például a Somma Vesuviana elleni támadásban.10 Krónikáját két 

 
Austerità espositiva e rielaborazione creatrice nel "Chronicon" di Domenico da Gravina. Studi Storici, 
1999. 301–314.; Uő.: Il Chronicon di Domenico da Gravina per lo studio del Trecento pugliese. In: Una 
famiglia, una città: i Della Marra di Barletta nel Medioevo: atti della giornata di studi. Ed. Victor Rivera 
Magos. (Mediterranea 29) Bari 2014. 61–76., Marino Zabbia: I notai e la cronachistica cittadina italiana 
del Trecento. Roma 1999. 124. 
4 Jelzete: ms. 3465. Notar Domenico: Chronicon de rebus in Apulia gestis. A cura di Maria Giovanna 
Montrone. Matera 2008. XI.; Csukovits Enikő: Magyarországról és a magyarokról. Nyugat-Európa 
magyar-képe a középkorban. Budapest 2015. 207. 
5 Chronicon de rebus in Apulia gestis. A cura di Albano Sorbelli. Città di Castello 1903–1909. 77; Notar 
Domenico: i. m. XII. 
6 Ed. Academia Caesarea Vindobonensis, Vol. II: Cod. 2001–3500, Wien 1868. b298, 3465 (Hist. prof. 
675) ch. XV, 121, in 4°. Notar Domenico: i. m. XI. 
7 Uo. 
8 Notar Domenico: i. m. XII. 
9 A krónika szerint két kun harcossal végeztette ki Nagy Lajos. Ettől eltér a többi szerző. Vö. Nuova 
Cronica di Giovanni Villani. Edizione critica a cura di Giovanni Porta. Parma 1991. XIII. cap. CXII.; 
Cronica di Matteo e Filippo Villani con le Vite d'uomini illustri fiorentini di Filippo e la Cronica di Dino 
Compagni. Nicolò Bettoni e comp. Milano 1834. I. cap. X.; Storie Pistoresi. A cura di Silvio Adrasto 
Barbi. Città di Castello 1900. 233.; Johannes de Thurocz Chronica Hungarorum. I. Textus. Ediderunt 
Elisabeth Galántai et Julius Kristó. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Series Nova, 
Tomus VII) Budapest 1985. 141. cap. 169.; Chronicon Dubnicense. Recensuit et praefatus est M[atthias] 
Florianus. (Historiae Hungaricae fontes domestici. I. Scriptores, III.) Lipsiae 1884. 159. cap. 150–151. 
10 Chronicon de rebus i. m. XIII–XVII.; Mario Caravale: Domenico da Gravina. Dizionario Biografico 
degli Italiani. [Roma] 1991. 625–628.  
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időszakban írta: 1349 nyarán és 1350–1351-ben, mindössze a második fázisban 
haladt párhuzamosan az eseményekkel. 11 

 
ACERRA ÉS ASTILE VÉDELMEZŐI  

Az első hadjáratot követően (1347–1348) Lajos visszatért Magyarországra, több 
kontingenst hagyott Apuliában, melyek feladta a status quo védelmezése volt. 1348 
őszétől jelentős ellenállásra kellett számítaniuk, miután Tarantói Lajos visszatért 
Apuliába, aki támadást indított több irányban is „Tunc Latinorum mutato consilio, 
persuasum fuit regi Lodoyco quod contra Ungaros, qui in Apulia morabantur, in 
Manfredoniam et Monte sancti Angeli […]”.12 A krónikás beszámolt a magyarok 
példás kitartásáról a túlerő ellenében: „Miklós úr”13 és csapata megingathatatlanul 
védte Acerra várát „Castrum vero haberi non potuit, quoniam bene custodiebatur 
per dominum Nicolaum Ungarum et suos sodales.”.14 Tarantói türelme elfogyott a 
hiábavaló offenzíva miatt, ezért Roberto Sanseverinónak15 adta át a parancsnoksá-
got azzal a megbízással, hogy még nagyobb erővel és szüntelenül ostromolja a vá-
rat. A krónikás szerint a védők rendíthetetlensége az észszerűség határán belül 
mozgott. Felismerték, hogy nemcsak egy ostromló sereggel, hanem az egész Ki-
rályság ellenállásával kell dacolniuk „Ut autem viderunt Ungari morantes in eo se 
non posse resistere, totumque regnum esse domino regi [Nagy Lajos] undique re-
bellatum, illos praecipue quos regni rectores et officiales dimiserat, cogitaverunt 
utilius castrum dimittere cum pactis salutis eorum.”16 Nehézségeiket fokozta az 
élelem hiánya, a Sanseverinóval való megegyezés alapján szabadon távozhattak, s 
visszahúzódtak Manfredoniába (1348. december 24.).17 

Krónikásunk csupán egy kurta mondattal summázta a tényt, miszerint a 
mérleg nyelve a nápolyi erők javára billent, minthogy hasonló módon szerezték 
vissza Aversát, Capuát és a Terra di Lavoro néhány erősségét, melyek addig ma-
gyar kézen voltak (1349. január).18 Mindazonáltal Domenico úgy látta, Tarantói 

 
11 Chronicon de rebus i. m. XVII–XVIII., Notar Domenico: i. m. X.  
12 Notar Domenico: i. m. 107.; Émile-Guillaume Léonard: Gli Angioini di Napoli. Traduzione dal 
francese di Renato Liguori. Milano 1967. 450–451.  
13 Személye még ma sem egyértelmű a kutatás számára. Miskolczy István utalt rá, hogy Pór Antal 
következetlenül azonosította Nevnai Treutel Miklós pozsonyi ispánnal és Raholcai „Kont” Miklós 
pohárnokmesterrel is. Miskolczy István: Nagy Lajos nápolyi hadjáratai. Hadi események a két hadjárat 
között. Hadtörténelmi Közlemények 34. (1933) 129.; Pór Antal: Nagy Lajos 1326–1382. Budapest 
1892. 187. 
14 Notar Domenico: i. m. 107. 
15 Sanseverino és Corigliano grófja, a Terra d’Ontranto ítélőmestere (giustiziere di Terra d’Otranto). 
Főként a Terra di Bari területén támadta a magyarokat, a Durazzói-liga támogatója. Memorie delle 
famiglie nobili delle province meridionali d'Italia. Raccolte dal Conte Berardo Candida Gonzaga. Forni 
1875. 353. http://www.treccani.it/enciclopedia/sanseverino_%28Enciclopedia-Italiana%29/ –letöltve: 
2019.03.21. 
16 Notar Domenico: i. m. 108. 
17 Roberto eos libere abire permittere et secure quocumque vellent cum rebus eorum. – Uo. 
18 Uo. 
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elbízta magát a kezdeti sikerek alapján, s azt vélte, rövidesen kiűzheti ellenfeleit a 
Királyságból. Ugyanakkor Lucera védelmét nem tudta megtörni, a gyors restaurá-
ciós tervet mellőzve új taktikával élt, immár nemcsak a fegyverek, hanem rendele-
tek révén próbálta stabilizálni pozícióját.19 Még ennek ellenére is akadtak olyan 
városok, amelyek a magyarok mellett álltak ki.20 Ehhez hozzájárult Calabria nagy 
hatalmú „magyar kapitányának” tekintélye.  

Szerzőnk ezt a kapitányt, aki Astile várát védte, „Philippus Misbanus”-nak 
és „dux Calabriae”-nek nevezte.21 Misbanust helytelenül nevezte Philippusnak, 
Miskolczy István helyesen vélte, hogy az Ákos nemzetség Mikcs ágába tartozó 
Mikcsfi Istvánt kell alatta érteni (1342–1363, udvari lovag).22 A „dux Calabriae” 
Tarantói egyik levelében is felbukkan, amit a firenzeieknek küldött.23 A krónika 
szerint András herceg (aki előzőleg birtokolta is ezt a címet, 1333–1345) utószülött 
fia, Martell Károly kapta meg.24 Mivel Károlyt Magyarországra szállíttatta Lajos, 
lehetséges, hogy Mikcsfi feladata volt őt képviselni Calabriában, a dux ebben az 
esetben katonai funkciót jelent. Ellene Chiaromonte grófját, Ruggero Sanseveri-
nót25 küldték.26 Sanseverino nagy létszámú sereget gyűjtött, az ütőképes haderőre 
Domenico szerint azért volt szükség, mert Astile mellett a környék várai: Montele-
one, Seminara és Nicotera is a magyar király hűségén voltak.27 A küzdelem három 
hónaposra nyúlt, Mikcsfi és védőtársai bátorsága eredményes volt, ugyanis Sanse-
verino katonái közül többeket levágtak és lemészároltak.28 Többnyire a magyarok 
javára dőltek el az összecsapások, Sanseverinót kétségbe ejtette emberei veresége. 

 
19 Leveleket küldtek a városok vezetőinek, hogy térjenek vissza „eredeti uraik” hűségére. Notar 
Domenico: i. m. 115. 
20 A krónika alapján Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Ortona, Rocca Piccola, Nocera, és Calabria 
néhány vára tartozott ide. Notar Domenico: i. m. 115. 
21 Uo. 
22 Miskolczy I.: i. m. 131.; Engel Pál: Magyarország világi archontológiája, 1301–1457. I–II. Budapest 
1996. I. 476.; Uő.: Középkori magyar genealógia. In: Magyar középkori adattár. CD-ROM. Budapest 
2001. 
23 „Heri habuimus noua, qualiter Stephanus Ungarus Micbanus, qui se Ducem Calabrie nominabat, 
obsidionem Generalis Capitanei nostri Calabrie […]” Magyar diplomácziai emlékek az Anjou-korból. 
I–III. Szerk. Wenzel Gusztáv. Budapest 1874–1876. II. 327.; Anjou-kori Oklevéltár. XXXII. (1348) 
Szerk. Sebők Ferenc. Budapest – Szeged 2015. 706. sz. (a továbbiakban: AOkl); Miskolczy I.: i. m. 130. 
24 Notar Domenico: i. m. 101. 
25 Tricario, Chiaromonte és Melito grófja, Roberto Sanseverino unokaöccse, a Durazzói-liga 
támogatója. Notar Domenico: i. m. 102. [168. jegyz.]; Sylvie Pollastri: Une famille de l'aristocratie 
napolitaine sous les souverains angevins: les Sanseverino (1270–1420). Mélanges de l'école française 
de Rome. Roma 1991. 237–260. 
26 Et tunc misit Rogeronum comitem Clarimontis in Calabriani contra illum militem ungarum 
pugnaturum, cujus nomen erat dominus Philippus Misbanus dux Calabriae pro parte regis Ungariae. 
[…] – Notar Domenico: i. m. 115. 
27 Civitas autem Montis Leonis et Semminaria et Nicotera ac castrum Astili solam fidem servabant cum 
dicto milite pro domino rege jam dicto […] – Notar Domenico: i. m. 116. 
28 […] qui in campum exercitus dicti comitis insurgens viriliter cum sociis suis fidelibus, magnam 
stragem caedis faciebat in illum. – Uo. 
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Minthogy nem bírt a magyarokkal, csak egy árulónak29 köszönhetően tudott rajtuk 
felülkerekedni. Az árulást „az ördög munkájaként” értékelte a szerző, amellyel 
lépre csalták a magyarokat.30 A krónikás elismerte a magyarok vitézségét, akik még 
ebben a szorult helyzetben is elszántan küzdöttek, pedig már tudták, hogy nem 
győzhetnek. Mikcsfi súlyos sebesülést szerzett a sípcsontján, lovát levágták a csata 
hevében, emiatt nem tudott elmenekülni, s ellenfelei kezére került. Valamennyi 
várat át kellet adnia, amely fennhatósága alá tartozott (1348. november vége).31 

 
CSÚZ JÁNOS ,  MANFREDONIA FELMENTŐJE 

A manfredoniai események ismertetése a Chroniconban a legrészletesebb, még a 
magyar kútfők sem tudnak sokat Csúz János tetteiről. A magyarok felé bizalommal 
fordult a város népe, sőt, akár „meg is haltak volna” otthonuk védelmében, mint-
sem Johanna hatalma alá kerüljenek, inkább Lajost kívánták hűségesen szolgálni.32 
Manfredoniától 16 km-re északkelti irányban található Monte Sant’Angelo, az erő-
dítményt két „igen nemes” kapitány, Csúz és Michahel de Dobocz33 tartotta ellen-
őrzése alatt.34 A manfredoniaiak segítséget kértek tőlük Johannáék ellen, Csúz el-
indult gyorsan 15 „társával” a megsegítésükre és Mihályra bízta a hátrahagyott 
terület védelmét.35 Az ellenfél seregét Mileto grófja, Ruggero Sanseverino vezette, 
legalább 50 lovasa volt.36 A város védelme megtörni látszott, ekkor lépett közbe 
Csúz 10 magyar harcossal az oldalán. A város külső kapuján kimenve a sereg mögé 
kerültek, először a hátvédet iktatták ki nyilaikkal. Amikor ellenfeleik szembefor-
dultak velük, úgy tűnt, hogy a magyarok megfutamodnak, de akkor a nápolyiak 
meglepetésére nyílzáport zúdítottak rájuk. A szokatlan mozdulat megbontotta a ná-

 
29 Neve nem ismert, a szöveg ezen részén 4 cm nagyságú kihagyás van. Notar Domenico: i. m. 116. 
[188. jegyz.] További sorsáról kiderül, hogy csak rövid ideig tetszeleghetett újsütetű ura bandériuma 
tagjaként, mert felakasztották. Notar Domenico: i. m. 117. 
30 Notar Domenico: i. m. 116. 
31 Feltehetően ama várakat, amelyeket korábban említett a szerző, lásd: 20. jegyz. Tarantói 1348. dec. 
1-én kelt levelében arról tájékoztatta a firenzeieket, miszerint Mikcsfi „három társával” tört ki a várból. 
Idézi: AOkl XXXII. 879. sz. 
32 Notar Domenico: i. m. 118. 
33 Nem egyedüli probléma a krónikában, hogy a nevek különböző alakban szerepelnek, máshol 
Debocznak írta. Mihály esetében névtorzításról van szó, Wertner Mór nem tudta azonosítani, a 
vezetéknév alapján felvázolt több lehetőséget. 1: Ugocsa megyében Dabolcz község, melyet Dabolchi 
Kelemen birtokolt 1348-ban, 2: Dubócz, 1410-ben Dabochi Dénes birtoka. Wertner Mór: Nagy Lajos 
király hadjáratai. Hadtörténelmi Közlemények 20. (1918) 82. Meglátásom szerint a keresztneveket 
kevésbé alakították át, így abból kiindulva Dobozi Mihályról (Michael Doboz) lehet szó, akit egy 
hozomány kapcsán említett egy oklevél. Anjoukori Okmánytár. V. (1347–1352) Szerk. Nagy Imre. 
Budapest 1887. 556. 
34 Notar Domenico: i. m. 118.; Pór A.: i. m. 177. 
35 Notar Domenico: i. m. 119. 
36 […] equitavit cum equitibus quingentis et ultra […]. – Uo. 
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polyiak hadrendjét, Mileto grófjának a lova is megsérült, s mivel belátta, hogy sem-
mit sem nyert Manfredonia városában, katonái elvesztése helyett inkább elvonult a 
harcmezőről.37 

Csúz 1348 novemberére kiismerte ellenfele (Tarantói) erejét, aki Lucera vá-
rát tartotta ostrom alatt, naponta támadást indított ellene, még foglyokat is szedett 
váltságdíj reményében.38 Ezek szerint Domenico kiemelkedő vezetőnek tartotta őt, 
egy későbbi szöveghelyen ekképp jellemezte: aki „szakértője” a hadi tetteknek.39 
 
A  TROIA ÉS ASCOLI KÖZÖTTI ÜTKÖZET PROBLÉMÁJA 

A szerzőnek akadnak olyan értesülései, amelyeket bölcsebb fenntartásokkal ke-
zelni. Erre jó példa az a szöveghely, ahol a magyarok rátermettségéről közöl egy 
olyan történetet, amit két gravinai barátjától hallott, akik akkortájt Luceránál tar-
tózkodtak. Jellemzően a váratlan támadást, rejtőzködést, a hirtelen harctéri had-
mozdulatokat emeli ki és állítja szembe a túlerőben levő nápolyi kontingenssel. 

Ebben az esetben 500 nápolyi lovast lepett meg egy nagyon széles völgyben 
– félúton Troia és Ascoli között –100 magyar lovas. Tisztában voltak azzal, hogy 
a nápolyiak menekülni fognak előlük,40 azt is tudták, merre menekülnek, célirá-
nyosan csaptak le rejtekhelyeikről.41 Mindenesetre Domenico megjegyezte, ezek a 
nápolyiak hiába szereztek már korábban sikereket, ha egy ilyen váratlan támadás-
ban alulmaradtak.42 Végül a magyaroké lett a győzelem, akik Foggiába hurcolták 
foglyaikat, dénárban fizetendő váltságdíjért cserébe el is engedték volna őket.43 

A közlés valóságtartalma Miskolczy István44 szerint megkérdőjelezhető, 
ugyanakkor arra nem tért ki, mit tart valószerűtlennek. Ehelyett egy másik kútfő –
Küküllei János45 – adatát tekintette reálisabbnak, s nem vetette össze a két szöve-
get. Ismeretes a középkori nagy számok bűvölete, ha a katonák létszámáról van 
szó, emiatt tekinthetjük ezt a közlést is túlzónak. Jóllehet, a nótáriustól elvárható 

 
37 „[…] super equos cum eorum arcubus inimici exercitus ferierunt in caudam, quorum quilibet ictum 
suum perfecit, et revolvente exercitu retrocedebant Ungari juxta terram; et quanto potius fugere 
videbantur, tanto acrius et saepius equos et viro inimici exercitus feriebant cum eorum reciprocis 
arcubus feriendo.” – Notar Domenico: i. m. 121. 
38 Notar Domenico: i. m. 122.  
39 Notar Domenico: i. m. 160. 
40 […] quamquam ibidem Theotonici plurimi et Lombardi in eadem acie adfuissent, magno timore 
repleti fugerunt a campo […]. – Notar Domenico: i. m. 135. 
41 Uo. 
42 Uo. 
43 Cessit autem fìnaliter victoria Ungaris in vituperium Latinorum, quos apud Fogiam adduxerunt 
captivos pecunia redimendos. – Uo. 
44 Miskolczy I.: i. m. 133. 
45 Küküllei leírásának az alapját valószínűleg okleveles anyag szolgáltatta. Vö. AOkl XXXIV. 706. sz. 
Az oklevél szövege szerint a magyarok 300 foglyot ejtettek, Domenico történetével ellentétben nem 
egy rajtaütésszerű akcióról volt szó, hanem egy komolyabb összecsapásról, amelyben Wolfurti Konrád 
és Lackfi is részt vettek. Johannes de Thurocz i. m. 143. cap. 169–170.  
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lenne, hogy a valósághoz közelebb álló létszámot adjon meg, ám ha csak hallomás-
ból ismer egy ütközetet, akkor kénytelen a létszámról olyan információt közölni, 
amelyet ő tart valószínűnek. A cornetói rajtaütés46 során a magyar fél is használt 
felderítőket, így a történet azon része, amely a magyar csapat kiemelkedő tájéko-
zottságáról szól, helytálló megállapításnak bizonyulhat. A szerző tudhatott egy 
ilyen ütközetről barátai beszámolója révén, ismerhette a magyarok meglepetés-
szerű támadási technikáját (ahogyan erről Csúzék manfredoniai kitörésénél írt). 
Mivel nem kedvelte a nápolyiakat, igyekezett úgy kiegészíteni az értesülést, hogy 
az a magyarokat tüntesse fel minél előnyösebb színben. Az a lehetőség kizárható, 
hogy Lackfi és Wolfurti Konrád Troia melletti csatájának történetét alakította át, 
hiszen Lackfi nemes tetteinek a kiemelése – ami ebben az esetben számos nápolyi 
hadijelvény megszerzésével járt – még a magyarok érdemeinek hangsúlyozásánál 
is fontosabb volt számára. 
 
LACKFI ISTVÁN ,  A DICSŐ FÉRFI 

A szerző épp akkor (1348. október eleje) tartózkodott Bari területén, amikor Lackfi 
300 magyarral megérkezett a térségbe.47 A vajda a kíséretébe invitálta, amit elfo-
gadott.48 

Lackfi megérkezésének nagyon örült Wolfurti Konrád.49 Felkereste a vajdát 
és mindhalálig tartó hűséget fogadott Lajosnak. Foggiába hívta Lackfit, ahol győ-
zelmi ünnepet tartottak, a város bevételét a királynak ajánlotta. Amikor arról érte-
sültek, hogy Tarantói teljes haderejét Luceránál állomásoztatja, Foggiát elhagyva 
Lucerába mentek, minden erejüket a város védelmére koncentrálták, mert komoly 
ostromra számítottak.50 Itt a történetvezetés megszakad, a szerző egy újabb törté-
netszálba kezd, miszerint Lackfiék megtudták, hogy a korábban magyar zsoldban 
szolgáló német condottiere, Werner von Urslingen51 a város felé tart kompániájá-
val, s már Cornetóban van. Úgy gondolták, akár meg is lephetik Wernert, mert ő 

 
46 Lásd: 55. jegyz. 
47 […] guerra durante, ecce generosus vir Stephanus Voyvada transilvanus ad regnum pervenit in 
Manfredoniam per mare, cum Ungaris nobilibus ultra trecentos […] – Notar Domenico: i. m. 133. 
48 Uo. 
49 Német zsoldosvezér, a hadjáratok során Lajos zsoldjában szolgált testvérével, Ulrikkal. Wertner M.: 
i. m. 81.; Uő.: Két régi család. (I. Az Athinaiak. II. Az óvári és vöröskői Wolfart család.) Turul 10. 
(1892). 69–74. Konrád és Ulrik egyaránt jutalmat kaptak apuliai érdemeikért Nagy Lajostól: Konrád 
mosoni ispán (1348–1367), Ulrik vasi és soproni ispán (1348–1352) volt. Testvérük, Eglolf 
leszármazottait 1390-től említik Vöröskőiként. Engel P.: Középkori magyar genealógia i. m.; Guido 
Guerri dall’Oro: Les Mercenaires dans les Campagnes Napolitaines de Louis le Grand, Roi de Hongrie, 
1347–1350. In: Mercenaries and Paid Men. The Mercenary Identity in the Middle Ages. Ed. John 
France. Leiden – London 2008. 88.; Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während des 14. 
Jahrhunderts. (Band II) Im päpstlichen Dienste. Barsinghausen 2013. 198. 14. jegyz. 
50 Notar Domenico: i. m. 134. 
51 1347-től Apuliában harcolt, a Nagy Kompánia egyik vezére. Notar Domenico: i. m. XXX, XLI.; 
Dall’Oro, Guido Guerri: i. m. 87–88.; http://www.treccani.it/enciclopedia/guarnieri-duca-di-urslingen 
(Letöltve: 2019. március 21.) 
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és a serege „nélkülözték a gondolkodást”, és őrizetlenül hagyták a várost éjjelre.52 
Elrendelték, hogy a következő éjjel Cornetóra támadnak, addig készüljön fel a se-
reg a soron következő összecsapásra.53 Van adat arról is, hogy körültekintően ké-
szítették elő a támadást, őrszemeket küldtek ki felderítésre.54 A várost könnyűszer-
rel elfoglalták, mert a benne tartózkodó német és lombard zsoldosok „mezítelen 
aludtak fekhelyeiken”, és a váratlan támadásra nem tudtak kellőképpen reagálni.55 
A „mezítlábas” Wernert elfogták (1349. február 1.) és Foggiába hurcolták, ahol a 
vajda számon kérte tőle Lajostól való elpártolását. A kihallgatásnál Lackfi szavait 
tolmács közvetítette.56 A szerző Werner iránti ellenszenve egyértelműen kitűnik a 
szöveg további soraiból, mivel a német vezér kegyelmet kért, amikor válaszában 
igazat adott Lackfinak, s a könyörületet szerinte „nem szabad megtagadni attól, 
aki kéri”. Elismerte, hogy Lackfi teljes joggal rendelkezhet sorsa felől, de vegye 
fontolóra, hogy megtévesztés áldozata lett, és ha méltónak találja a megbocsátásra, 
felajánlja magát a magyar király szolgálatára.57 Lackfi megbocsátott neki és elfo-
gadta a szolgálatát. Joggal merül fel a kérdés, miért részesítette könyörületben épp 
azt, akinek a mellvértjén egy másik kútfő szerint az alábbi állt: „ellensége Istennek, 
az irgalmasságnak és a könyörületnek”.58 A magyarok helyzete nem volt egyszerű, 
mivel Johanna és Tarantói sikereket értek el hatalmuk visszaszerzése érdekében. 
Így, ha Lackfi kegyelmet tud gyakorolni, s ezzel megnyeri magának Wernert, gyen-
gítheti az ellenfelet, saját királya pozícióját pedig erősítheti – ha hihetünk Do-
menico számadatának –, ugyanis 1500 zsoldos komoly fegyverténynek minősült. 
Matteo Villani közlése alapján egyértelmű, hogy Werner árulásának oka az elma-
radt zsold volt, amit könnyen megszerezhetett, ha új szolgálatot vállalt. A zsoldo-
sok ilyen jellegű pálfordulása gyakori volt, mivel annak nyújtottak fegyveres szol-
gálatot, aki meg tudta fizetni őket. Egy tekintélyes condottiere kivégzése esetén 
azzal is számolni kellett, hogy kompániája szétszéled, ami Lackfiékra nézve akár 

 
52 […] si vellent, ingredi poterant terram ipsam, quoniam dictus dux cum sua gente sic confidenter 
consistunt ibidem, quod quasi dubitantes de nullo, absque nocturnis excubiis dormiunt sine cura. – Notar 
Domenico: i. m. 135. Matteo Villaninál másként szerepel: Werner elszánta magát az árulásra, 
szándékosan hagyta őrizetlenül a várost, így azt áldozatok nélkül vették be. Cronica di Matteo e Filippo 
Villani i. m. I. cap. XXXVII.  
53 Notar Domenico: i. m. 135. 
54 Et dum pervenissent prope terram Corneti insidiatores exercitus dictorum Voyvadae et Corradi […] 
et in tantum adhaeserunt dictae terrae fossatis, quod totam terram undique circumdantes, visum est eis 
a nemine fuisse sentitos. – Notar Domenico: i. m. 136. 
55 Notar Domenico: i. m. 136–137.  1500 lovas és gyalogos katonát fogtak el, akik Wolfurti Konrád 
közbenjárására Lajos zsoldjába kerültek és később Tarantói ellen harcoltak. Notar Domenico: i. m. 138. 
Küküllei mindössze 500 elfogott katonáról tud. Johannes de Thurocz i. m. 144. cap. 169. Ezt az adatot 
vette át: Pór A.: i. m. 192.; Miskolczy I.: i. m. 134.  
56 „Ut quid dux Guarnerie, contra dominum nostrum regem Ungariae cum armis insurgere praesumsisti? 
Numquid sic cito immemor es verborum promissorum per te dicto domino regi, quando ab ipso domino 
recessisti in primo suo adventu in regnum? Ubi est fides tua? Certe decollari merueras.” – Notar 
Domenico: i. m. 139. 
57 Uo. 
58 Storie Pistoresi i. m. 182. 
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kedvezőtlen következményekkel járt volna. Werner mellett szólhatott, hogy tapasz-
talt volt a Regno ügyeiben, több szöveghely is található a krónikában, hogy eme 
tulajdonságára Lackfi is igényt tartott. 

Lackfi irgalmasságára több példát lelni, amelyek alapján úgy tűnik, szigo-
rúan ítélkezik, ugyanakkor nem meggondolatlan, hallgat a józan érvekre, és képes 
hosszabb távon tervezni, ennek érdekében akár alkut is köt. Ezt kiválóan szemlél-
teti az a találkozó, ahol Lackfi a krónikában gyakran palatinusként megnevezett 
Giovanni Pipinót, Altamura és Minervino grófját számoltatja el Trani közelében.59 
Pipino korábban magyar-párti volt, majd Johannáékat támogatta, cserébe Bari te-
rületét kapta, melynek népét sanyargatta. Emiatt Terra di Bari tartomány néhány 
városa, Bisceglie, Giovinazzo és Molfetta lakói Lackfihoz fordultak segítségért. 
Lackfi találkozóra hívta Pipinót, s kihallgatása során úgy vélte, a szemtelen palati-
nust azonnal el kell fogni.60 Viszont tanácsadói (Wolfurti Konrád és Werner) meg-
győzték, bölcsebb megegyezni vele, mivel Tarantói a fő ellenfél, és sürgetőbb el-
lene eredményt elérni, nem forgácsolhatják szét erőiket Pipino megbüntetésével. 
Egyezséget kötöttek, melynek értelmében Pipino lemondott Lajos híveinek zakla-
tásáról. A krónikás még azt is megjegyezte, mire kellett Pipinónak esküdnie „[…] 
praestito hinc inde corporali ad sancta Dei evangelia juramento de observantia 
praemissorum.”61 

Lackfi stratégiája nem bizonyult minden esetben hibátlannak, amit épp szer-
zőnk szülővárosának sorsra szemléltet a legjobban. A gravinaiak a vajda fennható-
sága alá tartoztak, így joggal vártak tőle segítséget. Azonban a város korábban a 
Durazzó família birtokát képezte, Durazzói Károly özvegye, Mária jogot formált a 
területre, ehhez támogatást kapott Johannáéktól.62 Domenico Barlettában több al-
kalommal is felkereste a vajdát, aki komolyan vette a város védelmének támogatá-
sát.63 Ugyanakkor a többfrontos háború döntés elé állította Lackfit, aki a tanács-
adóit64 meghallgatva és mindent mérlegelve a város feladása mellett döntött, mivel 
fontosabb volt csapást mérnie Tarantói Lajosra. A krónikás szerint Terra di Bari 
területét akarták stabilizálni Otrantóig. A magyarok támadásának a kidolgozását 
nehezítették a nápolyi vezetőktől kapott megtévesztő levelek, amelyeket Domenico 

 
59 Notar Domenico: i. m. 170–172.; Dall’Oro, Guido Guerri: i. m. 86–87. 
60 Notar Domenico: i. m. 170. 
61 Notar Domenico: i. m. 172. 
62 A Sanseverinók, Roberto és Ruggero segítették. 
63 Csúz beszámolója alapján úgy döntött, hogy Gravinát és környékét biztonságossá kell tenni. Notar 
Domenico: i. m. 169. Lackfi a cornetói gyülekező előtt Terra di Bari, s a város védelmét Pál fia Tamásra 
bízta. Notar Domenico: i. m. 189. Tamásnak kb. 300 katonája volt, akik között a magyarok mellett 
szlavóniaiak is voltak. Notar Domenico: i. m. 146. Domenico még egy zárai lovagot (Stephanus de 
Jadera) is említett (Manfredonia kapitánya, később pedig Lackfi Barletta védelmét bízta rá), aki segítette 
a magyarokat. Apuliába kerülésének okáról nem tudni többet. Uo. 118, 189. 
64 A krónikás szerint „előrelátó” férfiak: Wolfurti Konrád, Werner, Trivento grófja és Pietro, Bellante 
gróf fia, tartoztak ide. Lackfi kísérete nem nevesített, de „sok magyar báróból, német és itáliai lovagból, 
és mintegy 10 ezer lovasból és gyalogosból” állt. Notar Domenico: i. m. 169. 
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– bár ő maga nem olvasta egyiket sem el – a vajdával való beszélgetése alapján 
igazinak vélt, noha tartalmukat a nápolyiak „ostobaságának” tartotta.65 

Lackfi hadjárata során fontos szempont volt az erősségek megszerzése, il-
letve a hadsereg ellátásának a biztosítása. Először Foggia szolgált főhadiszállás-
ként, ahonnan könnyen el tudta érni Lucerát és Cornetót, majd Barlettába vonta 
össze a hadi erőt, ahol már nem csak ellátmányt, hanem pénzt is gyűjtött.66 Barletta 
után a készleteiből kifogyott Corneto szolgált gyülekezőhelyként.67 A vajda amel-
lett, hogy pacifikálta Bari területét, a Cornetóból hiányzó hadtápot is pótolta. Ca-
nosa kifosztását követően indult a város felé ugyanazon a napon, amikor Domenico 
Cornetóba ért. Előbb Guadiano felé fordult, ahol olyan „kíméletlen harcot” vívott, 
hogy a vár védelme azonnal megsemmisült. A Cornetóba összevont csapatok előtt 
Lackfi seregszemlét68 tartott.69 Szavai összefoglalták a háború jelenlegi állását.70 A 
zsoldossereg fő vezéreinek Wolfurti Konrádot és Wernert választották, melléjük 
helyetteseket állítottak, felettük állt Lackfi, mint „a király helyettese” (vicario re-
gio).71 A kónikás beszámolt arról, mekkora számban voltak jelen Cornetónál: leg-
alább 7 ezer lovast számláltak a magyarok és németek, néhány helybelivel kiegé-
szülve, és 2 ezer vagy annál több lombard gyalogos állt fegyverben.72 A közlésből 
kitűnik, hogy Lackfi hadjárata fordulóponthoz ért, ahol már komoly hadi erő került 
összevonásra, a vezetők is fontosnak tartották a sereg megfelelő felkészítését. Ezt 
Lackfi beszéde, s a beszéd eredményeként megtörtént választás is kifejezte. 
 
AZ ANJOU PÁRBAJ-AJÁNLAT ÖRÖKSÉGE  

Nemcsak Domenico csodálta Lackfit, hanem egész Apuliában népszerű volt. A 
Névtelen Minorita átvett egy apuliai közmondást, amely szerint a kiváló férfiakat 
Lackfihoz hasonlították: „[…] tu es homo victoriosus et sapiens, quasi alter 
Stephanus filius Laczk.”73 A lakosság elismerésére a Chroniconban is akad példa: 
óriási örömujjongásban részesítették Lackfit és hadseregét, amikor Capua bevételét 

 
65 Uo. 173.  
66 Uo. 142. 
67 Domenico saját tapasztalatait írta meg az elfogyott ellátmányról. Uo. 191.; Miskolczy I.: i. m. 127. 
68 Erről már szólt a szakirodalom, bár nem idézték Lackfi beszédét. Miskolczy I.: i. m. 127.; Csukovits 
E.: i. m. 209. 
69 Notar Domenico: i. m. 192. 
70 „Ecce sumus amodo in confinibus aemulorumm, et vicina nobis est civitas Exculi in qua nostri sunt 
plurimi inimici; non licet ergo nos amodo absque ordine bellico militare. Fiant igitur hic marescalli 
exercitus fidedigni et expertissimi, qui bene sciant exercitum ducere cum salute, et quo sit eundem hic 
etiam ordinetur” Uo. 
71 Ad haec universi caporales et comestabuli praevidentes consulto, electionem marescallorum ipsiusque 
exercitus regimen praedictis Duci Guarniero et Corrado Lupo penitus commiserunt. […] dicto domino 
Voyvada tamquam vicario regio super omnibus domino remanente. – Uo. 192–193. 
72 Erant […] in dicto exercitu viri equites Ungari Theotonici et Latini modici ultra miliaria septem, et 
pedites duo mille et ultra Lombardi. – Uo. 193. 
73 Chronicon Dubnicense i. m. 162–164 cap. 153. 
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követően bevonult a városba.74  Győzelme jelentős hatással volt az apuliaiakra, 
Terra di Bari egész népe úgy döntött, hűséget fogadnak a magyar királynak. Taran-
tóinak is át kellett gondolnia a háború menetét, hiszen a krónikás szerint a nápolyi 
udvart igencsak „bosszantotta” a magyarok előretörése.75 

Ehhez kapcsolódik az Anjou családban nagy külsőségekkel járó párbaj-
ajánlat története, melyre feltehetőleg 1349 júniusában került sor. Steven Runci-
man76 foglalkozott Anjou Károly furcsa ajánlatával, amit ellenfelének, Aragóniai 
Péternek tett. Mindkét fél az elhúzódó háborút akarta befejezni. Bár egyikük sem 
vette komolyan a párbajt, egy második verzióban már nem személyesen, hanem 
100–100 válogatott harcosuk küzdött volna meg, később pedig letettek a párbaj 
bármely formájáról. Hasonlóan cselekedett Tarantó is, aki első ízben az Aversánál 
tartózkodó Lackfit invitálta párbajra.77 Szándékát megbízottjai révén nyilvánította 
ki, akik harci kesztyűt vittek Lackfinak. Az ajánlat ultimátummal járt, elutasítása 
esetén nagy erővel vonult volna ellene.78 Szerzőnk megjegyzi, Lackfi illő tisztelet-
tel fogadta a királyi küldötteket, akiknek egyelőre csupán ennyit mondott: „Pran-
dete nobiscum et post prandium respondemibus valde gratis.”79  

Az ajánlat komolytalanságát több tényező is kifejezte: a felek több levelet 
váltottak a párbajhelyszín és az időpont meghatározása céljából. Végül a párbaj 
napján Tarantói változtatni szeretett volna a helyszín vonatkozásban, aminek nem 
örült Lackfi, hiszen a felkérés során szabad kezet kapott mindezek meghatározá-
sára. Mire kijelölték a párbaj végleges helyét,80 Tarantói halasztást kért, s végül 
lemondta a találkozót. 

Matteo Villaninál más felállásban történt meg a kihívás.81 Domenico célja 
a közléssel nem egyértelmű. Az ajánlat egyben kiváló lehetőségét szolgáltathatott 
a szerzőnek, hogy a 14. századra már letűnt, Istennek tetsző párbaj-ítélet gondolatát 
megjelenítse krónikájában. Runciman Károly és Péter estében a „királyok pár-
baja”82 kifejezést használta, s ez érvényes Tarantói Nagy Lajosnak tett ajánlatára 
is. Lackfi csupán a király helyettese Apuliában, vagyis Domenico ezzel a párbaj-
történettel azt kívánta propagálni, Lackfit hadi érdemei arra is alkalmassá teszik, 
hogy párbajra hívja ki egy uralkodó. Másrészt Tarantói tekintélyét csorbítja azáltal, 

 
74 Et simul incedentes ad terram, cum magna laude suscipitur dictus Voyvada dominus a singulis civibus 
dictae terrae, totusque exercitus hospitatur ibidem cum magno amore. – Notar Domenico: i. m. 245. 
75 Uo. 246. 
76 Steven Runciman: A szicíliai vecsernye. Budapest 1999. 245–258.  
77 Második alkalommal Nagy Lajost hívta ki. 
78 Notar Domenico: i. m. 246–247. 
79 Uo. 247. 
80 Miletónál jelölte ki 2-2 küldött a párbajhelyszínt, mely azonos távolságra esett Aversától és Nápolytól. 
81 Corrado Lupo (Wolfurti Konrád) küldött kesztyűt Tarantóinak, amit a kihívott elfogadott, de Duca 
Guarnieri (Werner von Urslingen) lebeszélte róla. Cronica di Matteo e Filippo Villani i. m. I. cap. 
XXXIX. 
82 Steven Runciman: i. m. 170. 
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hogy elállt az ajánlattól, amelyet ő maga kezdeményezett. Nem utolsó sorban idő-
nyerésként is értékelhető az ajánlat, hiszen Tarantóinak újra sereget kellett gyűjte-
nie.  

A párbaj megítélése ellentétes volt a két oldalon, Tarantóinak csak felsoro-
lás szintjén jelennek meg a tanácsadói: a királyi tanács tagjai, grófok, bárók; míg 
Lackfit katonái és hadvezértársai (Werner, Wolfurti Konrád) is támogatták.83 Sőt, 
míg a magyarok táboránál tartózkodtak a nápolyi küldöttek, Lackfi kikérte katonái 
véleményét a kérdésben, vagyis a krónikás őt olyan vezetőnek látta, akit érdekel az 
emberei véleménye. Fegyvertársai kellőképpen fellelkesültek a párbaj gondolatá-
tól, jóllehet az a nápolyiak csele volt, ugyanis amikor a vajdáék értesültek a halasz-
tásról, s gyanútlanul visszaindultak Aversába, a nápolyiak megtámadták őket. A 
magyarok vesztésre álltak, végül Lackfi egy 300 fős magyar íjászokból álló kon-
tingens segítségével visszaszorította a nápolyiakat, akiket a fővárosig üldöztek.84  

A tanulmányban Domenico magyarokat érintő közléseit kíséreltem meg ele-
mezni, illetve összevetni a kor meghatározó kútfőivel. A szerző több esemény 
szemtanúja volt, ezért beszámolója rendkívül adatgazdag, mind a hadjárat-sorozat 
menetéről, mind a hadi vezetőkről értékes információkkal szolgált. Sőt, akadnak 
olyan közlései, melyekre más kútfőnél nem találni példát. A hazai szerzők csupán 
Lackfi és Csúz érdemeit közölték, azokat is röviden, nem ismertették minden apu-
liai csatájukat. A fontosabb események leírása megtalálható a Villani fivérek kró-
nikáiban is, mindazonáltal a magyar hadi vezetőkről nem voltak pontosabb isme-
reteik.  Néhány esetben Domenico tévesen vagy alig felismerhetően adta meg a 
magyar kapitányok nevét, ezért a további kutatás során szükségessé válik az okle-
veles anyag részletesebb vizsgálata, hogy egyértelműbben lehessen azonosítani a 
kevésbé ismert hadi vezetőket. 
 
ABSTRACT 

Virágh, Ágnes: Possible interpretations of an italian chronicle: Hungarian military 
leaders in the chronicle of Domenico da Gravina 

 
This work examines what Domenico da Gravina’s attitude was towards the Hun-
garians fighting in the Kingdom of Naples. The analysis is based on the Chronicon 
de rebus in Apulia gestis, in which several Hungarian military leaders are pre-
sented. The following observations were made from the results: since Domenico 
knew the military leaders personally, his reports were much more detailed than 
those of the other chroniclers. He admired Stephen Lackfi, the Voivode of Tran-
sylvania the most. He commemorated his speech at the army muster, his mercy, his 
excellent strategic sense and the case when Louis of Taranto challenged Lackfi to 
a duel. Besides Lackfi, he praised the merits of John Csuz, whom he referred to as 

 
83 Notar Domenico: i. m. 246–248. 
84 Uo. 254–255. 



171 
 

an expert in military action. Hungarians were regarded to be persistent warriors by 
him, who despite the hardships, successively defended the castles entrusted to 
them. He highlights the battlefield value of the Hungarian archery divisions and 
compares them with the Neapolitan cavalry that always suffered defeat in combat. 

 
Keywords: Domenico da Gravina, Neapolitan campaigns of Louis the Great, Ste-
phen Lackfi, John Csuz 
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